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 كلمة معالي مدير عام االلكسو

 الرقمي  تاملكتبا إثراء إلى لرامي ا( األلكسلللللللو) والع وم والثقاف  ل تربي  العربي  املنظم  لجهود مواصللللللل  

 يف واالتصلللللللللللللللا  املع وملللات تكنولوجيلللا دو   التكنولوجيللل ت ويع     الع ميللل  اإلصللللللللللللللل ا ات بلللث للل   العربيللل 

  قطاعا لظاهرة ل تصلللللللللللل    الحثيث  ملسللللللللللللاع ها بهات ويع  ً ا والنهوض العربي  مجتمعاتنا وتنمي  عصللللللللللللر  

 ل تع يم مبلللاد  هلللا خال  من العربيللل ت الللل و   بجللل    19-كوفيللل  فيروس تفشللللللللللللل   عن النلللاتجللل  الللل  ا للللللللللللللل 

 ل تربي  ي العرب املنظم  يسلللللللللر   العربي ت بال و   ا لللللللللتمرا  ت  وضلللللللللما  التع يم ا قطاع ملجابه  اإللكتروني

م أ  والع وم والثقللللافلللل  اء تقلللل   ي  ل قر   حول  إرشاااااااااااااااا    " كتللللاب من العربيلللل  النسللللللللللللل لللل  العربت واملهتم 

  لتعلي ية  ملو ر    ااااااااااااات د  :  ملد رس إغالق أثن ء في ملصااااااااااااا  ر   مفتوحة  لتعلي ية  لاااااااااااااااااااااااااا    ر ااااااااااااا  

  ليوِنساا و  توصااية مع ب لتو فق (19-كوفيد)  لت جي  لفيروس مرض ج ئحة ظل في  ملصاا  ر  مفتوحة

م معهللل  من 2020شلللللللللللللهر ملللا و  في "ت الصلللللللللللللللاد   ملو ر   هااا   حول 
 
 ل مع مي  بكي  بجلللامعللل  الللل كي   التع 

(SLIBNU)األلكسو. منظم  بينها من الشر ك  املنظمات من الع    ع ادهوال   يعاو  على إ ت 
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 إرش  يًّ  مرجعيًّ  لل عل

ا
ويعّد ه    ل ت ب  ليال

 ملو ر   لتعلي ية و  OEP  لا    ر     لتعلي ية مفتوحة  ملص  ر  تطبيق حول   لع لية  لتج رب وأبرز 

، وماا  ل اا  من أهّ يااة باا رز  في (-19 لفيروس  لتاا جي )كوفيااد تفشااااااااااااا   خالل OER ة  ملصاااااااااااااا  ر مفتوحاا

 ية نت ئج لتحقيق وج  بة ن جعة تعلي ية ع لية ض  ن
ُّ
َعل

َ
 مطّور  وأكثر ف علية. ت

م بج  لل  الشلللللللللللللكر واالمتنللا  إلى األ لللللللللللللتللا  اللل كتو  م ملل  الجم  ت ملل  ر  ا أتقلل   إ  ر  ت نولوجياا  وختللامللً

م  في ه ا العم ت وإلى  و التصااااااااااااا ل ملعلوم    ي  ملركز  لعربباملنظم ت على مجهودات  ومسلللللللللللللاهمت  القي 

 على ترجم  ه ا الكتاب إلى ال غ  العربي . للتعريب و لترج ة و لتأليف و لنشر بدمشق
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. . مح د ولد أع رأ  



 تمهيد

 إلحصائياتل فِوفقا  . وتعليمنا وصحتنا طالت سالمتنا مسبوقة غري حتديات (-19الفريوس التاجي )كوفيد جائحة   أحدثت
 69.3% ميثل ما وهو، املدرسة إىل العودة من وطفل طالب مليار 1.21 يتمكن مل، أيار/مايو 17 يف اليوِنسكو نشرهتا اليت
 الرئيس التحدي مواجهة global education communityالعاملي  التعليم جمتمع ويواصل. العامل يف مجهرة الطالب من

 هذه ويف. واجلامعات املدارس إغالق يف أثناء motivatingومـ حفِّـزة  interactiveتفاعلية  تعليمية جتربة توفري يف املتمثل
 عاجل   بشكل   مطلوبة   Open Educational Resources (OER) درمفتوحة املصا التعليمية املوارد تكن مل، اخلاصة احلالة
، Stefania Gianniniين جياني ستيفانيا للسيدة البيان املشرتك يف عليه التأكيد مت وهو ما كما هي اليوم؛  واسع نطاق وعلى

 العام املدير مساعد، Moez Chakchoukشكشوك  م ِعز   والسيد، educationلشؤون التعليم  لليوِنسكو العام املدير مساعد
 :informationواملعلومات  communicationلشؤون التواصل  لليوِنسكو

 كيفية في نموذجي تحول إلى( -19الفيروس التاجي )كوفيد أزمة لقد أدت. التاريخ في محورية لحظة في اليوم "نحن
 وقت أي من أكثر الضروري فمن ولذلك،. مالتََّعلُّ  إلى، العالم أنحاء جميع وفي، األعمار جميع من الـُمتعّلمين وصول
يمية التعل الموارد خالل من والمعرفة المعلومات إلى الشامل الوصول لتعزيز اآلن العالمي المجتمع يجتمع أن مضى

 ".مفتوحة المصادر

 Institute for Informationمعهد اليونسكو للتقانات املعلوماتية يف التعليم  ي صدر، احلرجة اللحظة هذه يف

Technologies in Education (UNESCO IITE) يالريف التعليم يف والتدريب للبحوث الدويل اليوِنسكو ومركز 
International Research and Training Centre for Rural Education (UNESCO INRULED)شركائهما، ، مع 

 املوارد من فادةاالست: املدارس إغالق يف أثناء وحة املصادرالتعليمية مفت تـم َمارساال حول إرشادات"عنوانه  جديدا   منشورا  
وقد كانت ". ملواردحول هذه ا اليوِنسكو توصية مع بالتوافقالفريوس التاجي  جائحة ظل يف التعليمية مفتوحة املصادر

امل، مصدَر التحفيز الع أحناء مجيع يف املبتكرة مع اخلربات حول املوارد التعليمية مفتوحة املصادر، اليوِنسكو توصيات
التعليمية  واملوارد OEP التعليمية مفتوحة املصادر تـم َمارساال استخدام آثار إظهار إىل يهدف واالستيحاء هلذا املنشور. إنه

، التوضيحية األمثلة خالل ومن، ويصف خصوصا   ؛learning outcomes التـََّعلُّمحصائل  على OER مفتوحة املصادر
(. 19-الفريوس التاجي )كوفيد تفشي يف أثناء العامل أحناء يف OERو OEP الـم بتَكرة الستخدام approachesالـم قاربات 

 بناء (1): هي جماالت يف مخسة التعليمية مفتوحة املصادر حول املوارد اليوِنسكو توصيات مع التجارب هذه تتماشى
 وإعادة تكييفهاو  وإتاحتها واستخدامها لتعليمية مفتوحة املصادرا ليتمكنوا من ابتكار املوارد stakeholders الـَمْعني ني قدرات

 رعاية (4) والعادلة؛ الشاملة اجلودة ذات التعليمية مفتوحة املصادر املوارد تشجيع (3) داعمة؛ سياسة وضع (2) توزيعها؛
 .لدويلا التعاون تيسري (5) التعليمية مفتوحة املصادر؛ من املوارد قابلة لالستدامة مناذج إنشاء

 والتدريب للبحوث الدويل اليوِنسكو ومركز UNESCO IITE معهد اليونسكو للتقانات املعلوماتية يف التعليم  عن بالنيابة
 نةاللج إىل اخلاص بالشكر ونتوجه. العامل أحناء مجيع من شركائنا شكر نود، UNESCO INRULED الريفي التعليم يف

 نا أيضا  للمسامهاتنونعرب عن امتنا. املنشور هذا حتقيق خالل الـم ذهل لدعمها سكولليونِ  الشعبية الصني جلمهورية الوطنية
، SLIBNU للمعلمني كنيب جبامعة الذكي التـََّعلُّم معهد ذلك يف مبا، لنا الشريكة واليت قدمتها املنظمات املنشور هذا القيمة يف
 االبتكار أحباث ومعهد، ALECSO والعلوم والثقافة للرتبية العربية واملنظمة، IASLE الذكية التـََّعلُّم لبيئة الدولية واجلمعية
، آخرا   وليس وأخريا ،. Edmodo وإدمودو( رومانيا) تيميشوارا يف الغربية واجلامعة، إسبانيا، UNIR ITED التعليم يف والتقانة
 .املستمر دعمهم ىعل اليوِنسكو يف واملعلومات التواصل وقطاع التعليم قطاع من زمالءنا كثريا    نشكر
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 ُشكٌر وامتنان

 ويلةط اإلرشادات، وحنن ن ثم ن  عاليا  ما منحونا إياه من ساعات هذه على األخرية اللمسات وضع يف كثريون  ساعدنا لقد
ىل واقع حتولت فكرة هذا الكتاب إ ملا، الـم ذهلة مساعدهتم ودون احملتوى، وتطوير البحوث إلجراء خص صوه شاق   وعمل

 .ملموس

. حوله الشابكة عرب وةالند هذا الك تيب وتنظيم وياتحمت تطوير على عملوا الذين الباحثني من العديد مبساعدة ننوه أن نود
واتشولز  سيدريك لسيدا وخصوصا  ، الك تيب هذا لتقوية املهنية ارجتاعاهتم عرب اخلرباء من العديد مبسامهة ننوه أن أيضا   ونود

Mr. Cedric Wachholz فاروغلو  زينب والسيدةMs. Zeynep Varoglu علوماتوامل للتواصل اليوِنسكو قطاع من .
 اليوِنسكو يف التعليم قطاع من Mr. Fengchun Miaoمياو  فنجشون للسيد الكبري تقديرنا عن نعرب أن أيضا   نود، وأخريا  
 .طويل األمد املستمر لدعمه

 دويلال اليوِنسكو ومركز، SLIBNU للمعلمني بكني جبامعة الذكي التـََّعلُّم معهد من إىل أولئك اخلرباء موصوٌل أيضا   والشكر  
 UNESCO التعليم يف للتقانات املعلوماتية اليوِنسكو ومعهد، UNESCO INRULED الريفي التعليم يف والتدريب للبحوث

IITE ،التعليم يف للتقانة الدولية واجلمعية (ISTE ،)الذكية التـََّعلُّم لبيئة الدولية واجلمعية IASLE ،للرتبية العربية واملنظمة 
 .اإلرشادات هذه إعداد يف أثناء ارجتاعاهتم املهنية على Edmodo وإدمودو، ALECSO والعلوم والثقافة
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  تنفيذيال صلخ  مُ ال

 العديد عوض يف دول عدة شرعت، العامل أحناء مجيع يفالسريع ( )أو فريوس كورونا (19-الفريوس التاجي )كوفيد انتشار مع
 17 يوم حىت أنه اليوِنسكو ذكرتوقد . املدارس إغالق ذلك يف مبا، الفريوس هذا انتشار لوقف اتسرتاتيجياإل من

 كانت،  اخلصوص وجه علىو  .العامل يف مجهرة الطالب من 69.3% ميثل ما وهو، م تعل م ارملي 1.21 تأثر حنو، أيار/مايو
 من Disrupted Classes, Undisrupted Learning "التـََّعلُّمدون انقطاع  صفوفالتعطيل " سياسة ىـتبن   من أول الصني
 ةاحلرج ه احلالةهذ خالل التعليمية التحديات من يدالعد ظهرتبَــْيد أنه ، الشابكة عرب عن بـ ْعداملباشر  التعليم توفري خالل

الصرف م تَّعلُّ لل نوعه من األول التطبيق هذاوخالل ، املثال سبيل علىف(. 19-الفريوس التاجي )كوفيد لتفشي ةاملتوقع غري
 نكو و رت م أهنم ـم تعل مونالو  ل مونالـم ع يشعر أال جيب(، املمزوج التـََّعلُّم أو لوجه وجها   التـََّعلُّم دون) طويلوألمد  الشابكة عرب

 فعالة pedagogical ويةتربقاربات م  م لح ة  لـ اجةتصبح احل، ذلك إىل باإلضافة. التـََّعلُّمو  التدريس عمليات أثناءيف  وحدهم
 لتغلبول .ةالشابك عرب التـََّعلُّم من الطويلة الفرتة هذه خالل اكهمر شإو  الـم تعل مني حتفيزمن شأهنا االستمرار يف  جديدة

 استخدام باحثنيال من العديد اقرتح، السياق هذا يفو . جديدة تدريس مقاربات إىلحنتاج ، أعاله املذكورة التحديات على
يشارك فيها  تفاعلية جتربة لتوفري OER التعليمية مفتوحة املصادر واملوارد OEP التعليمية مفتوحة املصادر تـم َمارساال

 :يلي ماأيضا   (UNESCO, 2019) سكواليونِ  ذكرتوقد . الطرفان

 وكائنات لمناسبةا التربوية المنهجيات مع باالقتران، التعليمية مفتوحة المصادر للموارد الحكيم التطبيق يوفر أن يمكن"
 الـُمتعّلمينو  عّلمينالـمُ  نم كل إلشراك المبتكرة التربوية الخيارات من أوسع مجاال  ، التََّعلُّم أنشطة وتنوع جيدا   المصممة التََّعلُّم

 المتنوعة معرفةال مجتمعات في كأعضاء لمحتوىل بتكرينوم التعليمية العمليات في فاعلية   أكثر مشاركين ليصبحوا
 ".والشاملة

 تبين   يها لتيسريعل رتكيزهاال جيب objectivesغراض أ مخسة (UNESCO, 2019) اليوِنسكو قدمت، ذلك إىل باإلضافة
التعليمية  ليتمكنوا من ابتكار املوارد stakeholders الـَمْعني ني قدرات بناء (1): وهي، مفتوحة املصادرالتعليمية  املوارد

 املوارد تشجيع (3) داعمة؛ سياسة وضع (2) توزيعها؛ وإعادة وتكييفها وإتاحتها وإعادة استخدامها مفتوحة املصادر
حة التعليمية مفتو  من املوارد قابلة لالستدامة مناذج إنشاء رعاية (4) ؛والعادلة الشاملة اجلودة ذات التعليمية مفتوحة املصادر

 OEP ادرالتعليمية مفتوحة املص تـم َمارساال استخدام الكتيب هذا يناقش ،لذلكو . الدويل التعاون تيسري (5) املصادر؛
 احلية واخلربات القصص لخال من( 19-الفريوس التاجي )كوفيد تفشي خالل OER التعليمية مفتوحة املصادر واملوارد
لالزمة ا التعليمية مفتوحة املصادر املوارد كفاءات  يناقش كما.  اخلمسة اليوِنسكو غراضأ مع يتماشى ومبا، العاملية

 الـم عل مني من لكل guidelinesية إرشاددالئل  الكتيب هذا يوفر، وأخريا  . OEP التعليمية مفتوحة املصادر تـم َمارسالل
 .OER املواردو  OEPت ـم َمارساهذه ال تطبيق يسريلت الـم تعل منيو 
 

  



 

 للمصطلحات مسرد

 من يتكون وهي مجاٌل تقاني: Information and communication technology ICT والتواصل المعلومات تقانة
 بل، حسبف لمعلوماتا لمجتمع الفقري وهو مجاٌل ال يشّكل العمود، التواصل )االتصاالت( وتقانة المعلومات تقانة اندماج

 المعرفة يمنتجين ف عاملين إلى طالبنا التي تغير التعليمية اإلصالحات إلحداث من األدوات والمحّفزات المهمة أيضا   هو
(Pelgrum, 2001). 

 deliveryإيتاء  نظام ويتطلب مختلف مكان في عادة يحدث ُمَخطَّطٌ  َتعّلمٌ  هو :Distance Education عن ُبْعد التعليم
system فضال  عن ، هاتتضمن التقانة وال تنحصر في للتواصل بديلة   وأنماطا  ، ُمعدَّلة تدريس   تقاناتِ  جيد التعريف ويتضمن

 .(Moore & Kearsley, 1996)بديلة  وتنظيمية مكونات إدارية

 باستخدام غالبا  ، عليمالت لتنفيذ طريقة هو Open Educationالمفتوح  التعليم :Online Educationالشابكة  عبر التعليم
 العوائق إزالة من خالل للجميع والمشاركة اإلتاحة والوصول توسيع هو وهدفه. digital technologiesالرقمية  التقانات
 المعرفة ولبناء، التََّعلُّمو  للتدريس متعددة طرائق إنه يوفر. بما يناسب الجميع للتخصيص ُمتاحا  ووافرا  وقابال   التََّعلُّم وجعل

االثنين  بين ويربط، الرسمي وغير الرسمي التعليم إلى اإلتاحة قائطر  من متنوعة مجموعة يوفر كما. والتشارك فيها
(Inamorato dos Santos, Punie & Castaño-Muñoz, 2016). 

 مبمختلف احتياجاته الـُمتعّلمين حصول ضمان إلى وهو يهدف :Inclusive Educationالشامل )الجامع(  التعليم
 وخبراته وخدماته مالتََّعلُّ  موارد إلى الوصول في متساوية فرص على( اإلعاقات مثال   ذوي الـُمتعّلمينك) المتنوعة وتفضيالتهم

 .(Florian & Linklater, 2010) عام بشكل

 Larryيسيغ تطورا ، وقد أوجَدُه الري ل البديلة أكثر مقاربات الترخيص وهو :Creative Commons CCالـمشاع اإلبداعي 

Lessig تمنع و  الرقمية للمواد االستخدام سهلة مفتوحة وتقدم هذه المقاربة تراخيص. 2001 العام في ستانفورد جامعة من
 .(UNESCO, 2015)تلقائيا   المطبقة النشر حقوق قيود

 تعليمات روكعنص، اإللكتروني مالتََّعلُّ  لمحتويات معيارية بناء كتلة أنه على تعريفه تم :Learning Object التََّعلُّم كائن
 (.Friesen, 2009) االستخدام إلعادة وقابل بذاته مستقل رقمي وككيان، بالكائن الموجه النموذج إلى يستند

هذا  تقديم لقد تم :Massive Open Online Courses MOOCs الشابكة عبر الدورات الضخمة مفتوحة المصادر
 والمعرفة connectivismالترابطية " لوصف Dave Cormierكورمير  ديف قبل من 2008 العام في مرة ألول المصطلح
 Manitobaمانيتوبا  في جامعة Siemens and Downes لشركة سيمنس وداونيز" Connective Knowledgeالضامة 

الضخمة  الدوراتالمختلفة مفهوم  اإليديولوجيات دفعت وقد. (Cormier, 2008; Siemens & Downes, 2018) كندا في
 شابكةال عبر الدورات الضخمة مفتوحة المصادر: متمايزين تربويين اتجاهين في MOOCs الشابكة عبر مفتوحة المصادر
الدورات و  رسمي؛ يرغ بشكل ويتم فيها تطوير الشبكاتتَّعلُّم لل االتصال نظرية إلى تستند والتي( cMOOC)بشكلها الترابطي 

 & Yuan)سلوكية  أكثر مقاربة   تتبع والتي(، xMOOCs) والمستندة إلى المحتوى كةالشاب عبر الضخمة مفتوحة المصادر

Powell, 2013). لـُمتعّلمينا من كبيرة أعداد جمع في يتمثل مشترك هدف في هذه الدورات من العديد تشترك، عام وبشكل 
 (.Porter, 2014) الشابكة عبر الدروس من كمجموعة ـ)ـا(إيتاؤه يتم مقرر )أو دورة(ل مشتركة بيئة في معا  

 لنشريات العالمي اإللكتروني التوزيع إلى هذا المصطلح عادة   يشير :Open Access Publishingاإلتاحة  مفتوح النشر
 وغير مجانية إتاحة توفير أجل من peer-reviewed Journal literature المحكمة من قبل األقران )النظراء( المجالت

 (.UNESCO, 2015) مقيدة

 Wiley and) وهيلتون وايلي اعتبرت :Open Educational Practices OEP التعليمية مفتوحة المصادر تـُمَمارساال

Hilton, 2018) عّرفتاها على و  الموارد التعليمية مفتوحة المصادرتدريسية تُتاح فيها  مقاربة ت عبارة عنـُمَمارساهذه ال أن
الموارد  بها تتميز التي 5R أذونات سياق في فقط عملية أو ممكنة تكون التي لتََّعلُّماو  التدريس تـُمَمارسا من مجموعة"أنها 

 ".التعليمية مفتوحة المصادر



 بأية وبحثية، وتعليمية تعّلمية مواد هي :Open Educational Resources OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر
 ترخيص بموجب إصدارها تم ونشر   طبع   لحقوق تخضع أو لعموميا المجال في وتبقى موجودة ووسيلة، صياغة وتنسيق

بها  حتفاظواال وتكييفها ،[توظيفها وفق الغرض إعادة]و[، استخدامها إعادة]و، تكلفة إليها دون بالوصول يسمح مفتوح
عادة  (.UNESCO, 2019 ؛Stracke et al., 2019) اآلخرين قبل من توزيعها وا 

 يحترم الذي الترخيص إلى ،2019، اليوِنسكو المفتوح، وفق توصية الترخيص يشير :Open Licenseالمفتوح  الترخيص
عادة ةالتعليمي المواد إلى الوصول في الحق الجمهور تمنح أذونات ويوفر النشر حقوق لمالك الفكرية الملكية حقوق  وا 

عادة استخدامها عادة توظيفها وفق الغرض وتكييفها وا   .(UNESCO recommendation, 2019) توزيعها وا 

 أمام وريةالضر  غير العوائق جميع إزالة إلى تسعى للتعليم مقاربةٌ  هو المفتوح التََّعلُّم :Open Learningالمفتوح  التََّعلُّم
 الخاصة اتهممتمحور حول احتياج وتدريب تعليم نظام في للنجاح معقولة بفرصة الطالب تزويد إلى تهدف بينما، التََّعلُّم

 (.UNESCO, 2015) التََّعلُّم من متعددة ساحات في ومتموقع
 المستخدمين تمّكن التي التأليف وهي أدوات :OER Authoring Toolsالتعليمية مفتوحة المصادر  الموارد تأليف أدوات
 وفيديال ومقاطع الصور مثل) مفتوحة المصادر المحتويات ذلك في بما، التعليمية مفتوحة المصادر الموارد إنشاء من

مواقع الويكي  ماستخدا يتم. الشابكة عبر التدريبية الدورات وفتح ،(الصوتية والتسجيالت المتحركة والرسوم والنصوص
Wikis تأليفال أدوات من واحدة وهي، تعليمية ألغراض العالي التعليم برامج من العديد في واسع نطاق على بالفعل 

 (.UNESCO, 2015) "مفتوح" محتوى إنشاء في المستخدمة

 في وكذلك الشابكة، ما على مكانٌ  :OER Repositoryالتعليمية مفتوحة المصادر  )مخزن أو مخزون( الموارد مستودع
  MIT OCWمثل الموقع ، الحقا   واالسترجاع مفتوحة المصادر للبحث التعليمية الرقمية الموارد لتخزين المادي، العالم

الذي يمكن  OpenLearnوموقع التعليم المفتوح  ،(http://ocw.mit.edu)هو  )بإشراف معهد ماساشوستس للتقانة( وعنوانه
 (. UNESCO, 2015) (http://openlearn.open.ac.uk)الوصول إليه عبر العنوان 

تكون  ولكنها، كمستودعات هذه المواقع تعمل ال :OER Directory Sites التعليمية مفتوحة المصادر دليل الموارد مواقع
ومنها موقع  ،الشبكة العنكبوتية من روابط databaseمعطيات  قاعدة في هذه الموارد وتخزينها جودة تحديدقد قامت ب

وموقع رابطة  (www.oercommons.org)، وعنوانه: OER Commons التعليمية مفتوحة المصادر مشاعات الموارد
 (.www.col.org/OER( )UNESCO, 2015) ، وعنوانهCommonwealth of Learning التََّعلُّم)كومنولث( 

 بشأن معا   العمل خالله من المجتمع ألفراد ما يمكن مكانٌ  :OER Community التعليمية مفتوحة المصادر الموارد مجتمع
 التعليمية مفتوحة المصادر الموارد مجتمع مثل، OER التعليمية مفتوحة المصادر بالموارد الخاصة والوثائق والقضايا األسئلة
مية التعلي الموارد ماهية لفهم مطلوبة مفيدة موارد على الموقع يحتوي(. http://oerwiki.iiepunesco.org) ليوِنسكول التابع

 (.UNESCO, 2015)بشأنها  والتعاون والمساهمة فيها استخدامها وكيفية مفتوحة المصادر

 المرخص المدرسي ذاك الكتاب هو صدرمفتوح المالمدرسي  الكتاب :Open Textbooks مفتوحة المصادر المدرسية الكتب
 الكتب من العديد توزيع ويتم. بحرية والعموم والمدرسون الطالب ليستخدمه الشابكة مع إتاحته عبر مفتوح ترخيص بموجب

 (downloadedا استجراره) تنزيلها يمكن صوتية صيغ أو إلكتروني كتاب أو مطبوع شكل في إما مفتوحة المصادر المدرسية
 (.Algers, 2019) تكلفة دون أو قليلة بتكلفة اشراؤه أو

 يقهاتحق يمكن ال التي التََّعلُّمو  التعليم تـُمَمارسا من مجموعة وهو :Open Pedagogy مفتوح المصدر التدريس أصول علم
 االستخدام وهي إعادة) التعليمية مفتوحة المصادر الموارد بها تتميز التي 5R واألذونات اإلتاحة المجانية سياق في إال

Reuse عادة عادة Reviseوالمراجعة  Redistributeالتوزيع  وا   (.Retain( )Wiley, 2013واالحتفاظ  Remixالمزج  وا 

 نتاجاإل تدعم( أ) الشابكة مباشرة على بيئة هو النموذجي المفتوح التعاون نظام :Open Collaborationالمفتوح  التعاون
 حاجزا   وتقدم( ج) تتواسطها التقانة collaboration platformتعاون  منصة اللخ من( ب) artifactلألداة  الجماعي
 ُتنتج ،مجتمعة   الخصائص، وهذه. مطواعة ولكنها مستمرة اجتماعية هياكل ظهور وتدعم( د) والخروج للدخول منخفضا  

 وخلق اآلخرين مع عالقات للتشكي للناس جديدة فرصا   توفر معقدة sociotechnical systemsتقانية  اجتماعية ُنظما  
 .(Andrea, Forte, Cliff, & Lampe, 2013) معا   األشياء

 feedbackواالرتجاع  التََّعلُّم من verificationالتحقق  عملية :Open Assessment of Learningتَّعلُّم لل المفتوح التقييم



 التقييم تاج مواردبإن الـُمعّلمونمن خاللها يقوم  التي يةالمجان اإلتاحة أدوات وبوساطة، تعاوني بشكل تتم المتعلق به، والتي
عادة الموارد هذه بتكييف الطالب ويقوم، تكييفها أو  وأنماط الشخصية تياجاتهماح يلبي ألنفسهم تقييم توليد بغية تشكيلها وا 

 (.Chiappe, 2012) وسياقاتهم تعلمهم

بهذه الموارد  خاصة أذونات 5وهي  :OER 5R permissionsر التعليمية مفتوحة المصاد الخاصة بالموارد 5Rاألذونات 
عادة Reviseوالمراجعة  Reuseاالستخدام  وتشمل كال  من إعادة (،R )يبدأ اسم كل منها األجنبي بالحرف  Remixالمزج  وا 

عادة  ةمجموع عبر لمحتوىا استخدام في الحق إلى االستخدام إذُن إعادة . ُيشيرRetainواالحتفاظ  Redistributeالتوزيع  وا 
فيديو،  في أو، على الشبكة العنكبوتية موقع على أو، الدراسة مجموعة في أو، الدراسي الصف في) الطرائق من واسعة
 مثل) تغييره وأ تعديله أو ضبطه بحد ذاته أو المحتوى تكييف في أما إذن المراجعة فيشير إلى الحق(. المثال سبيل على

راجعاتك م أو األصلي من المحتوى نسخ مشاركة في الحق إلى التوزيع إذُن إعادة ويشير(. رىأخ لغة إلى المحتوى ترجمة
 أما إذن(. صديق إلى بك الخاص المحتوى من نسخة تقديم، المثال سبيل على) اآلخرين مع ما بعد مزجك له له أو

 (download)االستجرار التنزيل  ثلم) فيها والتحكم نسخ من المحتوى وامتالكها إنشاء في إلى الحق فيشير االحتفاظ
 مادة عم الُمنقَّح أو األصلي المحتوى بين الجمع في وأما إذن إعادة المزج فيشير إلى الحق(. واإلدارة والتخزين والنسخ
 (.mashup( )UNESCO, 2015 ضمن مزيج جديد المحتوى دمج، المثال سبيل على) جديد شيء إلنشاء أخرى

 

 

  



 (19-الفيروس التاجي )كوفيد تفشي خالل التعليمية مفتوحة المصادر تـُمَمارساال استخدام خلفية. 1
Background of using open educational practices during the COVID-19 outbreak 

 (19-الفيروس التاجي )كوفيد خالل جائحة التعليمية مفتوحة المصادر تـُمَمارساال أهمية. 1-1

Importance of open educational practices during COVID-19 

 ،السكان مجيعهم نم الصينية احلكومة طلبتواجلامعات بعدما  باملدارس االلتحاق من الطالب يف الصني ماليني يتمكن مل
 coronavirusالتاجي  الفريوس انتشار هبدف احتواء آخر إشعار حىت رجْ للحَ تطبيقا   املنزل يف البقاء ،الطالب ذلك يف نمب

spread . 17 املدرسة حبلول إىل العودة من يتمكنوا يف العامل مل وطفل طالب مليار 1.21أن  اليوِنسكووقد ذكرت منظمة 
 الصينية وزارة الرتبية بدأتو . (UNESCO 2020)العامل  يف مجهرة الطالب من 69.3% ميثل ما وهو، 2020أيار/مايو، 

 information تقانة املعلومات والتواصل )االتصاالت( استخدام اقشةمن واجلامعات التعليم يف املتخصصني من والعديد

and communication technology (ICT) تاجيال لفريوسل تفشيهذا ال خضم يف بأكمله التعليمي النظام إلصالح، 
 عرب لتعليماقد كان ل. وإن أغلقت الصفوف واملدارس حىت ،كحل بديل  عن بـ ْعد والتعليم الشابكة عرب التعليم وتوفري

 تقدمي يف الصيين لفزيونالتمع  اإلذاعة بدأت عندما ،القرن املاضي ستينيات يف الصني يف قد بدأ عن بـ ْعد والتعليم الشابكة
 الشابكة عرب التعليمبتبين   1998 العام منذ الصينية اجلامعات من العديدكما بدأت   ،النائية املناطق إىل عن بـ ْعد التعليم

(Ting, Smith, Gomez, 2018 .) برزت فقد ،نيالص يف ْينجديدَ  اليس عن بـ ْعد والتعليمَ  الشابكة عرب التعليمَ  أن  ورغم 
احلرجة  احلالة هذه يف التعليمي النظام من النوع هبذا يتعلق فيما أيضا ، العامليف و  ،الصني يفمتنوعة  حتدياتصعوبات و 

 :املتوقعة غريو 
  ِالشابكة عرب التـََّعلُّم عم تكيفيل هبم اخلاص التـََّعلُّم حمتوىبإعداد  الـم عل مونام يسبق وأن ق مل: التحضري وقت ق  يْ ض، 

 الشابكة عرب لتـََّعلُّما بيئات بتحسني واملدارس اجلامعات من العديد تقم مل ،وباملثل. ا  وقت يستغرق احملتوى هذا وإعداد
 .التـََّعلُّم جتربة من النوع هذا لدعمعندها 

  التـََّعلُّم دون) طويلمد وأل ،الشابكة عربالصرف تَّعلُّم لل نوعه من األول التطبيق هذا: خالل الـم تعل مني/  الـم عل منيعزل 
 التدريس عمليات ناءأثيف  وحدهم نكو و رت م أهنم الـم تعل مونو  الـم عل مون يشعر أال جيب(، املمزوج التـََّعلُّم أو لوجه وجها  

 .التـََّعلُّمو 

 تربويةات قاربم   إىل احلاجة pedagogical approaches ن م جديدة فعالة تربويةقاربات م  م لح ة  لـ حاجة هناك: فعالة
 معدالت أن وصا  خصو  ،كةالشاب عرب التـََّعلُّم من الطويلة الفرتة هذه خالل اكهمر شإو  الـم تعل مني حتفيزشأهنا اإلبقاء على 

 .أو املدرسي( اجلامعي) احلرمـم ستند إىل ال َعلُّمالتـَّ  من ا  مومع أعلى عن بـ ْعد التـََّعلُّم من التسرب

 من االستفادة ـم عل منيال على جيب ،الشابكة عرب التـََّعلُّم حمتوى إلعداد احملدود الوقت مشكلة على التغلب يف للمساعدةو 
 ،أخرى دوليةو  وطنية)خمازن(  مستودعات يف فرةاواملتو  وزارة الرتبية نشرهتا اليت OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادر آالف

ارد التعليمية مفتوحة املو  مصطلح حنت متلقد . التمكينية تقاناتالو  الشابكة عرب موميةالع واملنصات األدوات إىل باإلضافة
 تعريفه ومت ،Open Courseware مفتوحة املصادر التعليمية الربامج حول 2002 لعام اليوِنسكو منتدى يف مرة ألول املصادر

 :التايل النحو على املوارد التعليمية مفتوحة املصادر حول (2019) األخرية اليوِنسكو توصية يف

 ونشر   طبع   حلقوق ختضع وأ العمومي اجملال يف وتبقى موجودة ووسيلة، صياغة وتنسيق بأية وحبثية، وتعليمية تعل مية "مواد
ها وفق توظيف إعادة]و[، استخدامها إعادة]و، تكلفة إليها دون بالوصول يسمح مفتوح ترخيص مبوجب إصدارها مت

 .اآلخرين" قبل من توزيعها هبا وإعادة واالحتفاظ وتكييفها ،[الغرض
 

 ذوي الـم تعل مني صولح ضمان إىل يهدف الذي الشامل التعليم حتقيق على القدرة املوارد التعليمية مفتوحة املصادر متتلك



 مصادر إىلموما  ع الوصول يف متساوية فرص على( اإلعاقات ذوي ـم تعل منيال مثل) املتنوعة والتفضيالت االحتياجات
املوارد  استخدام أن   ا  أيض Hegarty (2011)و Blackall ذكروقد (. Zhang, Tlili, et al., 2020) خرباتهو  هوخدمات التـََّعلُّم

  .التعليمية املواد إعداد يف الوقت يوفر أن ميكن التعليمية مفتوحة املصادر
 متحفزين الـم تعل مني إلبقاء ةفعال تربوية مقاربات إىل احلاجة عن فضال   ،الـم تعل مني/  الـم عل مني بعزل املتعلقة املشكالت وحلل

 العثورَ  الـم تعل مني من بطلالو  املوارد التعليمية مفتوحة املصادر حول (مدوراهتمقرراهتم ) بناء الـم عل مني على جيب ،ومشاركني
مارسات التعليمية الـم   تنفيذ جيب ،التحديد وجه علىو . ثو بحال إجراء أو التقارير كتابة  أو املشكالت حلل ى  حمتو  على

 ومشاركني فزينمتح عل منيالـم ت إلبقاء ،املفتوح والتقييم املفتوح والتعاون املفتوحة الرتبية ذلك يف مبا ،OEP مفتوحة املصادر
 الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر (Ehlers, 2011)ر لَ لقد َعر َف إهْ . الشابكة عرب مالتـََّعلُّ  من الطويلة الفرتة هذه خالل
OEP " املوارد التعليمية مفتوحة املصادرت اليت تدعم )إعادة( استخدام ـم َمارساالعلى أهنا OER خالل من وإنتاجها 

 التـََّعلُّم مسارات يف شاركنيم نتجنيكم    ومتكينهم م تعل منيالـ واحرتام ،املبتكرة الرتبوية النماذج وتعزيز ،يةاتمؤسس سياسات
 ،احملتوىتمحورة حول الـم   الـم قاربات من تركيزهم الباحثون حول ،املفتوح التعليم ملفهوم السريع التطور معو  ".احلياة مدى
 التعاون زتعز  كثر متحورا  حول املمارسة و أ م قاربات إىل ،(ذلك إىل وما ،واملشاركة اإلبداع) التعليمية املوارد على زترك   واليت
 لَ وَّ حَ  ،1 الشكل يف موضح هو كماو  ،أخرى وبعبارة. (Cronin, 2017) وتبادهلا املعرفة خللق الـم عل منيو  الـم تعل مني بني

 باستخدام تنفيذها ميكن اليت تـم َمارساال إىل ونشرها املوارد التعليمية مفتوحة املصادر إنشاء من تركيزهم الـم عل مونو  الباحثون
 توصية قر تأ كما.  OEP الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادراليت ت عرف باسم و  ،للتعليم املوارد التعليمية مفتوحة املصادر

 :يلي مبا ،ا  مؤخر  عليها املوافقة متت اليتو  ،املوارد التعليمية مفتوحة املصادر حول (2019) اليوِنسكو

 التـََّعلُّم وكائنات ناسبةم تربوية منهجيات مع باالقرتان، التعليمية مفتوحة املصادر للموارد احلكيم قالتطبي يوفر أن ميكن"
 ليصبحوا الـم تعل منيو  الـم عل مني إلشراك املبتكرة الرتبوية اخليارات من أوسع جماال  ، التـََّعلُّم أنشطة وتنوع جيدة التصميم

 ".والشاملة ملتنوعةا املعرفة جمتمعات يف كأعضاء  لمحتوىل بتكرينوم ليميةالتع العمليات يف فاعلية   أكثر مشاركني

تقانة  ىلإ ندتست نامية  مت ة  تعليمي نزعة   تأصبح املوارد التعليمية مفتوحة املصادر أن Adame (2018)و Chiappe رَ كَ ذَ 
 مفتوحة املصادر الـم مارسات التعليمية لىع الكتيب هذا يركز ،التطورات هذه مع ا  متاشيو . املعلومات والتواصل )االتصاالت(

OEP نيم تعل ملل إشراكيةو  اعلةف مية  تعل   خربات   أمنيلت املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ىلإ استنادا   ااستخدامه ميكن يتال 
-19لتاجي )كوفيدالفريوس ا أزمة" بأن فيدي نداء   ا  مؤخر  (2020) اليوِنسكو أطلقتوقد . التاجي لفريوسل يتفشهذا ال خالل

 ،لذلكو . مجيعها العامل ءأحنا يفو  ،كلها  األعمار منمجيعهم،  نيم تعل ملل التـََّعلُّمإتاحة  كيفية  يف ا  منوذجي حتوال   حدَثتأ (
 خالل من ملعرفةوا لمعلوماتل ةالشامل تاحةاإل لتعزيز اآلن العاملي اجملتمع تحدي أنهو  مضى وقت أي من ةضرور فاألكثر 
 ".تعليمية مفتوحة املصادراملوارد ال

  
 داعمة سياسة : وضعالموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 2الغرض )

 



 
(b) الجيدة عليمية الموارد الت إنشاء لتحفيز السياساتية أو القانونية األطر تحديث أو ها على وضعودعم المؤسسات تشجيع

تاحتو  مفتوحة المصادر عادة هاا  عادة استخدامها وا  عادة وتكييفهاوفق الغاية  هاتوظيف وا   لـُمعّلمينا قبل من توزيعها وا 
 للموارد الجودة مانض آلية على وضعو  ؛الدولية لتزاماتواال الوطنيةحقوق النشر  تشريعات مع تتوافق بطريقة الـُمتعّلمينو 

 .التََّعلُّمو  التدريس لمواد ودة فعال  الموج الجودة ضمان ستراتيجياتإ في هاودمج مفتوحة المصادر التعليمية

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

 داعمة سياسة : وضعالموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 2الغرض )
 

 
(c) لمصادرالموارد التعليمية مفتوحة ا باستخدام للمعلم المهني يرالتطو  وتعزيز، وضع آليات إلنشاء مجتمعات الممارسة ،

نشاء  يزة  م الموارد التعليمية مفتوحة المصادر بكون إنشاء المناسب بالشكل واالعتراف، مواردهذه ال خبراء من شبكات وا 
 .أكاديمية أو مهنية  

 

  2019، كواليوِنس، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

لة قاب نماذج إنشاء رعاية: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 4الغرض )
 من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر لالستدامة

 

 
(c) والبلدان تسساالمؤ  عبر الموارد التعليمية مفتوحة المصادر التي تستخدم األخرى المضافة القيمة بنماذج الوعي تعزيز ،

 لمجتمعيةا والشراكات ا  جماعي القيمة وتوليد المشترك واإلبداع المشاركة على التركيز ينصب حيثب ة هذا الوعيوزياد
 .مشتركة قضية أجل من معا   الناس وجمع االبتكار وتحفيز

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

الدولي  التعاون تعزيز: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 5ض )الغر 
 وتقويته

 

 
(c) لىإ استنادا   ،والحفاظ عليها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر في ركاشتت التي الفعالة األقران شبكات إنشاء دعم 

 .العالميةو  واإلقليمية المحلية المستويات على ،التعليم ومستوى مقاليواأل والمؤسسات واللغة الموضوعمادة  مثل مجاالت

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

  Implications for teaching and learning التََّعلُّمو  التدريس على الُمترتبة . الُمقتضيات1-2

 وبالتايل ،نيم تعل ملل جيد   تعليمي   حمتوى   إىل الوصول فرصة حتسني OEP ية مفتوحة املصادرالـم مارسات التعليممن شأن 
هذه  سمحت ،ذلك إىل باإلضافة(. Nascimbeni & Burgos, 2019) احلياة مدى التـََّعلُّمو  الـم تاح التـََّعلُّم إجناز يف املساعدة

ارسات التعليمية مفتوحة الـم م تقدمت ،ذلك على عالوة  . التـََّعلُّم عملية ناءأثيف  فاعليةوالالخنراط با نيم تعل مللت ـم َمارساال



املوارد التعليمية  إنشاء يف الـم تعل مني إشراك خالل من( Huang et al., 2020) فاعلال التـََّعلُّم من أبعد خطوة   املصادر
 الـم تعل مني ذلك يساعد أن ميكنو . بعدهم يأتون الذين الـم تعل منيَتعلُّم  يف املسامهة وبالتايل ،ومراجعتها مفتوحة املصادر

 حمو اتأساسيمن  عدت واليت ،(الشابكة عرب املوارد وحتديد والتقييم البحث) األولية الرقمية هاراتامل اكتساب على أيضا  
علم الرتبية ات جديدة لت اإلمكانية إلجياد مقاربـم َمارسافضال  عن ذلك، توفر هذه ال. والعشرين احلادي القرن يف األمية

pedagogy والتعليم لتـََّعلُّما نظريات فيه تحاورت الذي املكان وهو ،العملي ميكنها، وبنظرة واحدة، خلق "موقع للتطبيق 
 متوقد  (.DeRosa & Jhangiani, 2018) "التعليمية واهلياكل تـم َمارساال تطوير يف فيدمبا ي االجتماعية والعدالة تقانةوال

الفريوس التاجي  شيتفيف أثناء  العايل التعليممساق  جودة لضمان الصني يف املبتكرة التدريس قائطر  بعض كشافاست
 .(Huang et al, 2020) (-19)كوفيد

 التـََّعلُّم عملياتكليهما ييسران   OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادرو  OEP الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر أن   مباو 
 مبا ،الدولية املنظمات من العديدفقد قام  ،(-19تفشي الفريوس التاجي )كوفيد بسبب التعليمي االضطراب خالل يموالتعل

 the United Nations Educational, Scientific and (اليوِنسكو) والثقافة مو والعل للرتبية املتحدة األمم منظمة ذلك يف

Cultural Organization (UNESCO)، األلكسو( والعلوم والثقافة للرتبية لعربيةا واملنظمة( Arab League Educational, 

Cultural and Scientific Organization (ALECSO) )التـََّعلُّم، ورابطة )كومنولث Commonwealth of Learning 

(COL)، صفحات ىعل ،جودة ذات، و مفتوحة املصادر تعليمية وأدوات موارديف  الـم تعل منيو  الـم عل منيشاركة مب قاموا 
منظمة األلكسو  تقدم ،كذل إىل باإلضافة. املنزل يف التعليمية العملية أثناءيف  استخدامهاليتمكنوا من  ،اهب اخلاصة الويب

ALECSO، العربية املنطقة يف الـم عل مني ملساعدة املوارد التعليمية مفتوحة املصادر على تدريبات اآلن ،املثال سبيل على 
 .هانقطاععدم و  التـََّعلُّماستمرارية  على للحفاظ اآلخرين معومشاركتها  املوارد التعليمية مفتوحة املصادر اءإنش على

 
 

  
من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات الـَمْعني ين ( 1الغرض )

تاحتها  الموارد المهمة إلنشاء عادةالتعليمية مفتوحة المصادر وا  عادة استخدامها وتكييفها وا   وزيعهات وا 

 

 
(a) الـَمْعنّيين مجتمعات بين الوعي بناء stakeholders في زيادة الموارد التعليمية مفتوحة المصادردور  حول الصلة ذات 

تاحتها التعليمية الموارد إلى الوصول  العام التمويل أثر وزيادة، learning outcomes التََّعلُّم حصائل وتحسين، والبحثية وا 
 .للمعرفة المشاركين من المبدعين يصبحوا أن من الـُمتعّلمينو  الـُمعّلمين وتمكين، حد أقصى إلى

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 

 
لة قاب نماذج إنشاء رعاية: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 4الغرض )
 من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر لالستدامة

 

 
(c) والبلدان سساتالمؤ  عبر الموارد التعليمية مفتوحة المصادر التي تستخدم األخرى المضافة القيمة بنماذج الوعي تعزيز ،

 لمجتمعيةا والشراكات ا  جماعي القيمة دوتولي المشترك واإلبداع المشاركة على التركيز ينصب حيثب ة هذا الوعيوزياد
 .مشتركة قضية أجل من معا   الناس وجمع االبتكار وتحفيز

 



  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 

 

 
 رالموارد التعليمية مفتوحة المصاد مقابل الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادر. 1 مالحظةال

 

 ينصبُّ  حيث content-centered approach المحتوىُمقاربةٌ متمحورةٌ حول  يه OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر 
 مجموعة شكلُ فهي تُ  OEP الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادرأما  .هااستخدام( إعادة)والموارد  إنشاء على التركيز

دار  هاواستخدام لتعليمية مفتوحة المصادرالموارد ا إنشاء حول تـُمَمارساال من في  تكارباالو  الجودة تحسين قصدب تهاوا 
 تُمَمارسا على التركيز ينصبُّ ُمقاربٌة متمحورٌة حول الممارسة حيث  يه (OEP)ت ـُمَمارسافهذه ال، آخر بمعنىو . التعليم
 .لتعليممن أجل ا حة المصادرالموارد التعليمية مفتو  باستخدام الـُمتعّلمينو  الـُمعّلمين بين التفاعل

 

   
 
 

 
 
 

  



 Applying open educational practices  الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادر. تطبيق 2

 Open educational practices framework الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادرعمل إطار  1-2.
يف العام  Croninكرونني نطاقها، كما الحظ   ن  متاما  أل مفهومة   OEP ادرالـم مارسات التعليمية مفتوحة املصجيب أن تكون 

رسم إىل ذا القسم لذلك، يهدف هو  .ذه الـم مارساتاملختلفة هل الرُّؤى، ومييل الباحثون للرتكيز على ا  عيتطور سر ي، 2017
شاملة منا مبراجعة قد قفيف هذا السياق، و  يف النشريات.هلا مذكورة  ىل عدة تعريفات إ استنادا   ذه الـم مارساتهلعمل  إطار 

بناء  على هذه التعريفات، مت  حتديد و  .OEP (Huang, Tlili, et al., 2020) الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادرتعريفات ل
يف الشكل  ضَّحٌ وَ يف التعليم، كما هو م الـم مارساتهذه الشروط اخلمسة التالية اليت ينبغي أن تكون موجودة عند تطبيق 

2. 

 املوارد التعليمية مفتوحة املصادر OER : الـم مارسات املوارد التعليمية املستخدمة ضمن ترخيص كون يجيب أن
 ض التقدمييةالعرو و  التقاريرك)أو املقرر ة ضمن الدورة جَ نتَ م  ـاملوارد الكذلك ف، و مفتوحا   OEP التعليمية مفتوحة املصادر

 .OER مفتوحة املصادرعلى شكل موارد تعليمية جيب إصدارها ( ثال، على سبيل املمقاطع الفيديوو 

 املفتوح )التدريس( ميالتعل Open teaching اعد اليت ميكن أن تسعليم تالتنفيذ منهجيات  الـم عل مني: جيب على
 .ا  وتعاوني يا  دافر إة، فيف بناء املعر بفاعلية  سامهة( وامليا  ذاتالـم َنظَّمة الطالب على بناء مسارات التعلم اخلاصة هبم )

 التعاون املفتوح Open collaboration : شبكات ال بناء جمتمعات مفتوحة، عن طريق استخدام الـم عل منيجيب على
أو  رير مدونةحت مهام تعليمية معينة )مثل لتنفيذكفرق    ، ملساعدة الطالب على العملعلى سبيل املثال االجتماعية

 ميكن للمعلمنيو ة احملددة. ميواملناقشات املتعلقة بتلك املهام التعل   تبادل األفكارعن  فضال  إنشاء صفحة ويكيبيديا( 
 ني.م تعل مللساعدة لتقدمي املزيد من امليف هذه املناقشات  املشاركة اآلخرين الـَمْعني نيو 

 التقييم املفتوح Open assessment يم األقران)تقي ا  عضبعضهم ب الـم تعل منيبتقييم  الـم عل مونأن يسمح : جيب 
peer assessment ماالنعكاسية وحيس ن حصائل التعل   الـم مارساتيؤكد على  هذا من شأنه أنف ،(أو الزمالء. 

  التقانة التمكينية  التمكنيتقانة(Enabling technology) واألدوات تقاناتمن ال الـم عل مونأن يستفيد : جيب 
 تشمل هذهو . OEP الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادردعمه فتزدهر  فيه و مرتابط  ياملختلفة لبناء جمتمع تعلم

 وحة املصادراملوارد التعليمية مفتمستودعات و  املوارد التعليمية مفتوحة املصادرأدوات تأليف  تقاناتوال األدوات
 وأدوات التحرير التعاوين. االجتماعية الشبكاتو 

 
  

 داعمة سياسة : وضعالموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 2الغرض )
 

 
(c) لمصادرالموارد التعليمية مفتوحة ا باستخدام للمعلم المهني التطوير وتعزيز، وضع آليات إلنشاء مجتمعات الممارسة ،

نشاء  ميزة   ادرتوحة المصالموارد التعليمية مف بكون إنشاء المناسب بالشكل واالعتراف، مواردهذه ال خبراء من شبكات وا 
 .أكاديمية أو مهنية  

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

ارساتٌ ، هي مجيعها التعليمية األنشطةوك، الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادرمبا أن  و  متعددة اجلوانب، فإن  و  ةٌ دَ عقَّ م   ُم 
 ,.Huang et al)التعليم املرن  ُمارسةعلى  الـم مارساتهذه يف ويتم تشجيع الطالب  مرتابطة. هالشروط املذكورة أعال



 هذه العالقاتو أدناه، بني الشروط اخلمسة آنفة الذكر.  ست ناقشالتحديد، ميكن تشكيل أربع عالقات،  على وجه. و (2020
من  مركزيا  وليس جانبا   ،ـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادراللتطوير متكينيا  اليت تعترب شرطا   تقانةال هاسطاو تتمجيعها 

 .تهاأمهي مستوى لرتتيبيس لعالقات ولعلى اكمؤشرات هنا   األرقاميتم استخدام  هجتدر اإلشارة إىل أن  و . ـم مارسةلا

وذجية من املثال األكثر التعلم املفتوح": رمبا هذا هوتقانة التمكني و  مع OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادرعالقة " .1
 بفضل هذه العالقة، ميكن للطالب االستمتاع بعمليات التعلم التعاوين. مفتوحة املصادرالتعليمية  للـم مارسات

للمعلمني  ل املثال، ميكنعلى سبيفالتشاركية.  تقانةعرب ال املوارد التعليمية مفتوحة املصادرفتوح باالعتماد على وامل
ني ، كمحتوى تعليمي والطلب من طالهبم زيادة حتسمفتوحة املصادرمثل الكتب املدرسية  املوارد،هذه استخدام 

 .)املقرر( إنشاء أنشطة ومتارين جديدة للدورةبهذا احملتوى من خالل إعادة مزجه مع حمتوى آخر أو 

الطالب  عالقة اخنراطل هذه المن خال الـم عل مون ز  ز  عَ التعاون املفتوح": يـ  مع تقانة التمكني و  املفتوح ميعالقة "التعل .2
 الـَمْعني نياجملتمعات و  شاركونالتواصل االجتماعي والشبكات، حيث ي ، مثل وسائلتقانةال بوساطةيف التعاون املفتوح 

 .املوجودين عرب االتصال بالشابكة أو دونه

ل التقييم املفتوح": تصف هذه العالقة حالة تقييم الطالب من خالو  تقانة التمكنيمع  عالقة "التعاون املفتوح .3
ييم مفتوحة رير تقتقاوهي تنتج أيضا  ، وَمعني نيجمتمعات خارجية ما هو موجوٌد فعال  من االعتماد على التعاون مع 

 ( للجميع.dashboardsالعدادات لوحات  :لا)مث

باالعتبار تعزيز التقييم وهي تأخذ ": OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادرو  تقانة التمكنيمع  عالقة "التقييم املفتوح .4
عد ذلك استخدام ميكن بو ؛ يف جمموعات أو ا  ديافر إ الـم تعل موناليت طورها للموارد وتقييم األقران )الزمالء( التعاوين 

التعليمية مفتوحة  املوارد( لتعزيز العداداتولوحات  التقاريرو  االرجتاعكاملفتوح الذي مت  احلصول عليه ) التقييم
 .املصادر

  
لة قاب نماذج إنشاء رعاية: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 4الغرض )
 عليمية مفتوحة المصادرمن الموارد الت لالستدامة

 

 
(d) والتي لصلةا ذات والخدمات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر منتجات لتطوير الداعمة العمل التنظيمية تشريع أطر  

 
 .( للتعليم المفتوحOEP) الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادر. إطار عمل 2الشكل 

(Huang, Tlili, Chang, Zhang, Nascimbeni, &Burgos, 2020) 



 .قيمهمو  الموارد التعليمية مفتوحة المصادرب الـَمْعنّيين مع مصالح وكذلك والدولية الوطنية المعايير مع تتماشى

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول ةتوصي: المصدر 

 
  

 ميمكن أن يعزز تجارب التعل الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادراختيار تقانة تمكين . 2 المالحظة
 

سات التعليمية ذ الـُممار ين أن يجعل تنفيُمتعّلمالتعلم وتقاناته المالئمة سهلة االستخدام والمألوفة لل يمكن الختيار أدوات 
 لب منهمعبر الط الـُمتعّلمينزيادة العبء على  الـُمعّلمونيتجنب  مفتوحة المصادر أكثر مرونة. ومن الجوهرّي أيضا  أن

 .الذي سيؤدي إلى ُممارسات تعلمية ال تناسبهم استخدام العديد من األدوات، األمر

 

   
 

املستويات احمللية لى عو  اجلامعاتو  لمعلمنيالفردي لستوى املعلى  القضاياه التعامل مع هذ كيفية  التاليةتوضح القصص 
 والوطنية.

 

 
في معهد " لتعليم مقرر "التربية األسرية OEPتطبيق الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادر . 1 القصة

 التعل م الذكي بجامعة بكين للمعلمين، الصين

 

الـم مارسات التعليمية مفتوحة (، قامت املعلمة بتطبيق -19لفريوس التاجي )كوفيدأثناء تفشي ايف لتوفري جتربة جذابة 
كل فصل من   م املفتوح، قامت املعلمة بنشريالتعل لضمانو على وجه التحديد، و ". الرتبية األسرية" مقررلتعليم  املصادر

 ة عمرية وكيفمشاكل حمددة تتعلق بكل فئ يف كل فصلناقشت و  ؛املوارد التعليمية مفتوحة املصادراملقرر جاعلة  إياه من 
لتحسني املواد  ةإشراف املعلم حتتيعملوا ضمن ِفَرق   أنبعد ذلك على الطالب  بَ توجَّ و  ينصح اخلرباء بالتعامل معهم. 

 ،لى وجه التحديدوع. ااآلباء معهالواجبة لتعامل كل فئة عمرية والطريقة لجديدة  تعن مشكال التعليمية من خالل البحث
 لكل منهم ميكن غوغل( حيث )على غرار وثائق مومية)تينسيت( الع ”Tencent“ على وثائقمجيعها اجملموعات  عملت

 . اآلخرين وتقدمهال اعمأرؤية 
، كما Toutiaoتماعية على الشبكة االج موميع يتعلم ، مت  بناء جمتمعنييف الوقت ذاته، ولضمان التقييم والتعاون املفتوح

 الـم مارساتو  لضمان تقييم األقران فيما بينهمواملناقشات  األفكارفيه ، حيث يتبادل الطالب 3كل هو موضح يف الش
 أو املراجع قدمير من خالل تيس  م  دورها الـعلى  املعلمة أكثر زترك  ويف هذه األثناء، االنعكاسية حول مواد التعلم املقرتحة. 

التواصل من لى ععلى تشجيع الطالب  زترك  فقد لذلك،   . باإلضافةدادأو يف أثناء هذا اإلع مواد التعلمإلعداد  النصائح
 وفيما بينهم.  الـم تعل منيزيادة الثقة بالنفس والثقة ب أجل



 

 " في أثناء مقرر التربية األسرية.Toutiao". استخدام الشبكة االجتماعية 3الشكل 
 

)للتواصل عرب الفيديو( وكان  ZOOMباستخدام تطبيق  ملخصا   ا  موميع بعد كل فصل، قدم كل فريق عرضا  تقدمييا  و أخريا ، 
 من املناقشة اء للمزيدواخلرب  التقدميية، مت ت دعوة اآلباء هذه العروض يفو أقوى.  األبناءب كيفية جعل عالقة اآلباءموضوعه  

التقدميية  العروضو  ك الوثائق، مبا يف ذلكلها  م َعد ةـالسياق، مت  مجع مواد التعلم ال يف هذاو مع الِفَرق حول عملهم. 
يب للموارد والِفَرق( وإصدارها على شكل ك ت اآلباءو  وتسجيالت الفيديو لتلك العروض )واليت تتضمن تفاعل اخلرباء

لذلك،  افةباإلضو . كل فردمرجعا  ل مقاطع فيديو وعروض تقدميية( لتكون) مع مواد إضافية OER مفتوحة املصادرالتعليمية 
 . بدال  من امتحانات تقييم الورق وقلم الرصاص املشروعدة إىل سنَ م  ـام التقييمات المت  استخدفقد 

 

 
"األدب الروماني واللغة لتعليم مقرر  OEPتطبيق الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادر . 2 القصة

 رومانيا ،Brașov ، براسوف”DiaconuCoresi“ "دياكونو كوريسي" الرومانية" في مدرسة

 
يف املدارس تعليق كافة املقررات والدورات  MERوالبحوث الرومانية  مارس، أعلنت وزارة التعليم / العاشر من آذاريف 

والطالب  ـم عل مونالتفشي الفريوس التاجي، يستخدم  أثناءويف . بذلك التعليم عرب الشابكة ، مشجعة  وداعمة  مجيعها
اليت مت   (http://digital.educred.ro) وغريها من املواد OER ية مفتوحة املصادراملوارد التعليممن  ( كبريا  ا  مستودعا  )خمزون

 Relevant والتعليم املفتوح للجميع املناسبةاملناهج الدراسية ) CERDتطويرها من ِقَبل املشروع الوطين جاري التنفيذ 

Curriculum and Open Education for All)  :التعليمية ومعهد العلوم ثوزارة التعليم والبحو مع شركائه Institute of 

Educational Sciences . مفتوحة املصادرأيضا  بإنشاء موارد تعليمية  الـم عل منيمن  يقوم العديدو OER  للمستودع ومشاركة
الفيسبوك على  CREDجمموعات  مثل شابكةعرب ال جتارهبم التعليمية عرب الشابكة يف اجملتمعات

)574392349703069k.com/groups/https://www.faceboo(  املوارد التعليمية مفتوحة املصادروائتالف 
)https://www.facebook.com/groups/REDRomania( . 

https://www.facebook.com/groups/REDRomania


 

ت مشاركتها في خبرة تم - ZOOM. أمين المكتبة الضيف مع التالميذ في حصة مقرر عبر تطبيق 4الشكل 
 (https://www.facebook.com/groups/574392349703069)على الفيس بوك   CRED FBمجموعة 

مع دمج  للصفوف الدراسية عرب الشابكة Office 365للتعليم أو  G Suitبرجميات رس ااملدمعلمي من  يستخدم العديد
من  فتوحة املصادرمحتميلها ومشاركتها كموارد تعليمية بعض اجللسات و  يتم تسجيلو . املوارد التعليمية مفتوحة املصادر

رسلون ي ، ويف إنشاء مشاريع وعروض تقدمييةاتومجاع ىدار ف   يف األنشطة الـم تعل مونيشارك و إعادة( استخدامها. ) أجل
 هو موضح يف كماو على سبيل املثال، فالصف عرب الشابكة.  وسائط متعددة على منصاتبشكل  ياتصورا  وحمتو هلا 

مصحوبا   ZOOMعرب تطبيق "األدب واللغة الرومانية"  مقرر، مت ت دعوة أمني مكتبة من ِقَبل معلم الصف يف 4الشكل 
وتشجيع املناقشة مع تالميذ الصف السابع يف مدرسة "دياكونو كوريسي"  تبادل األفكارل، WhatsApp الواتساببتطبيق 

 يف براسوف.

 
بعد" في جامعة  "التعليم عنلتعليم مقرر  OEPليمية مفتوحة المصادر تطبيق الـُممارسات التع. 3 القصة

 ، الصينHangzhou Normal University (HZNU)هانغزو للمعلمين 

بتكرها طالبه يف السنوات االيت  مفتوحة املصادرتعليمية الوارد املباستخدام  مفتوحة املصادركموارد تعليمية   مقررهأنشأ املعلم 
 ول إىل منصة إدارةالدخ تسجيل لتوجيه الطالب حول كيفيةاملصدر  بقة. مث  سجل مقاطع فيديو مفتوحةالسا األكادميية

ة تقاريرهم اخلاصة،  الطالب كتابوجب على . مقررلل ، وكذلك معايري التقييم النهائياملقرريف  م، وكيفية التسجيلالتعل  
مدرسي  إلنشاء كتابقرر يف هناية املكلها مجع هذه التقارير   . مت  يف املقررلخص كل فصل ت مفتوحة املصادركموارد تعليمية 

استخدام ب قام املعلم أيضا  ببناء جمتمع للتعاون املفتوح. الرجوع إليه و)إعادة( استخدامهي فرد  ميكن ألاملصدر مفتوح 
املعلم،   ة من ِقَبلموضوعات حمددة منشور  إىل باالستناد حيث يقوم الطالب بتبادل األفكار Ding Talkو QQتطبيقات 

 .5كما هو موضح يف الشكل 

 
المجلس البلدي في تورينو، إيطاليا، يساعد المدارس من خالل مقاربات وموارد مفتوحة . 4 القصة

 المصادر في أثناء انتشار الفيروس التاجي

اخلدمات  ، عددا  منية اليت تضررت من الفريوس التاجيوضعت بلدية تورين، عاصمة واحدة من أكثر املناطق اإليطال
 فتوحة.امل ةقاربم  الـ، واليت تشرتك باملعلمي املدارس وطالهب جمانا  املتاحة 



 
مناقشة مفتوحة  :5الشكل 

 حول "التعل م عبر الشابكة"

 Riconnessioni إعادة التواصل مشروع ،م لليونسكوتعل  إحدى مدن التورينو، واليت هي تستضيف 
(https://www.riconnessioni.it)  ت دعى اليت االبتكارية شبكة من املدارس إىل إضافةDschola 
(http://www.associazionedschola.it) يةهتا االبتكار امعروفة يف إيطاليا بقدر ، وهي. 

اختذت ات، باستثناء رياض األطفال واحلضان الـم عل منيإيطاليا غري مسؤولة عن ورغم أن البلديات يف أثناء اإلغالق، ويف 
 اطَلب منهمن خالل تسهيالت اقتصادية، حبيث ال ي   العائالت تطات التعليمية البلدية تدابري خمتلفة. أوال ، دعمالسل

واملنسقني  ل منيالـم عهؤالء  تمن وجهة نظر تربوية، فالبلدية دعمو املواصالت أو الوجبات. أو  الدفع مقابل رياض األطفال
ال واجبات منزلية لطالهبم أو إرساملصادر مل من منازهلم، وإعداد حمتويات مفتوحة الذين أ جربوا على العمجيعهم الرتبويني 

 ليتم تنفيذها مع اآلباء. 

 

 :6الشكل 
المستودع 
اإليطالي 
 المفتوح



هو مبادرة ثانية  يا سام" حاول "مشروع ف. social inclusion أيضا  اهتماما  خاصا  لالندماج االجتماعي املدينةأولت 
 الـم عل منيق مع هذه الفرتة: تقوم البلدية بالتنسيق الوثيذا معىن  أكرب كثريا  وأصبح  ،املبكر من املدارسالتسرب ملكافحة 

. توجد رمبا علميتقدم تإجناز و بينهما حي ة ، ألطفال املعرضني خلطر التسرب من املدارس بغيَة إبقاء العالقات الداعمني ل
، واليت من خالهلا، وبفضل تعاون الشركات، يتم تقدمي TorinoCityLove#ي ت دعى مبادرة أخرى تركز على التضامن الرقم

ليس  الكفاءات الرقمية يفإيطاليا ترتيب هذا مهم جدا  ألن و واآلباء.  الـم عل منيو  تدريبات وحمتويات مفتوحة جمانا  للمواطنني
 كيفية إدارة احملتويات الرقمية. يبذل جهدا  كبريا  هذه األيام ملعرفة  كل فرد  لذا، فإن   و ، متقدما  

هم من ذلك هو تعزيز فهم واأل ،بدأ الفريق يف بلدية تورينو بإعادة التفكري يف املنهجيات املوجودة حاليا  ويف الوقت ذاته، 
يف تشرتك مجيعها ت هذه املبادراو . ذاهتا الطريقة القدميةباملواطنني بأنه عند انتهاء هذا الكابوس، ال ميكننا استئناف العمل 

دعو ملشاركة ت ا، وأهن6، كما هو موضح يف الشكل املوارد التعليمية مفتوحة املصادرشجع على استخدام مجيعها ت احقيقة أهن
موارد لللدية بوابة الروح، أنشأت البوهبذه انتهاء حالة الطوارئ. بعد ن جيب أن تبقيا حىت املواطنني، ومها خاصيتمن اقوية 

 .Didattica della Vicinaza اجلريانت دعى تدريس 
 

 
في كوريا:  K-12التعليم  مراحل على OEPالـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادر  تطبيق. 5 القصة
 (-19انتشار الفيروس التاجي )كوفيد  في أثناء ومقاربات مفتوحة موارد

 
 الفصلَ  هامجيع املدارس واجلامعاتتبدأ أن برا  مؤخلإلعالن التعليم الكورية  وزارةَ  (-19الفريوس التاجي )كوفيد قادت جائحة

الفريوس، ذا هندرة فرص التعلم بسبب تفشي  يف غضون ذلك، ولتجنبو . / نيسان أبريل الدراسي الربيعي عن بعد أوائل
ملوارد ا من خالل ( مجيعهاK-12األساسية والثانوية ) تنياملرحلطالب لتعزيز التعلم الذايت إىل احلكومة الكورية قد هدفت ف

ات وزارة التعليم وجمتمعبدأت ، مجيعها مؤقتا   املدارس ن احلكومة الكورية إغالقعالإمنذ و . OER التعليمية مفتوحة املصادر
جمموعة  تأطلققد فوجداول تعلمية مفصلة ليتم اتباعها. عالوة  عن ذلك،  مفتوحة املصادرموارد تعليمية إصدار  الـم عل مني

 바로학교 .comو 학교가자 .com مثل -عرب الشابكة اخدماهت)األساسية والثانوية(  املرحلتنيمدارس  معلمي
ح يف للطالب، كما هو موض تقدم أيضا  دالئل إرشادية للتعليمات للمعلمني وموارد تعلمية ، واليت안녕학교 .comو

تاحة لتوزيع م  الـالئمة و ملعن متطلبات السُّبل ا ا  استباقي حبثوا الذين هم معلمو املدارس . إن  مطوري هذه اخلدمات7الشكل 
مع  للتواصل لـم عل منيابإرشاد اخلدمات  هذهوتقوم . الـم عل منيأقراهنم من و  هميم تعل معلى  املوارد التعليمية مفتوحة املصادر

، رىأخ من ناحيةو واسع يف كوريا.  ، واليت مت  استخدامها على نطاقWedorangو  Classtingمثل  -احلالية LMSأنظمة 
 حول موضوعات التعلم احملددة. ومشاركة اآلراء يف املنتديات املختلفة لتبادل األفكار املشاركة للطالب ميكن

 

 
  Universidad Internacional de La Rioja (UNIR,-Spain) في ريوخا الجامعة الدولية. 6 القصة

 (-19وفيد )كالـُمقاربات المفتوحة في أثناء انتشار الفيروس التاجي  تطبق ()إسبانيا

 
العصيبة  يف هذه األوقات (UNIRتصل العديد من املؤسسات باجلامعة الدولية يف ريوخا )ي، يف أثناء تفشي الفريوس التاجي

 ا  فريق وفـ ر  وتانا  جمالطلبات  هذه تدعم اجلامعةو الشابكة. إىل وضع ملنهجياهتا وتقاناهتا  السريعيف التحول الدعم  لطلب
  هذه العملية.للمساعدة يف ا  استشاري



 

. موارد تعليمية 7الشكل 
مفتوحة المصادر قدمتها 

الكورية  الـُمعل مينمجتمعات 
)في األعلى: من 
학교가자.com :؛ في األسفل

 (안녕학교.comمن 
 
إىل حمصول  للوصول بني الزمالء االجتماعية تبدأ بالتعاون املفتوح تها( أن  مسؤوليUNIRالدولية يف ريوخا ) درك اجلامعةت  

العاملي واجملاين  ملفتوحاحملتوى ا معاجلامعة جل إسرتاتيجيةا  من رئيساملفتوح أصبح جزءا   لذلك، فالتعليم أكرب. باإلضافة
(OUF) (Burgos, 2020) أثناء يفواملنفعة االجتماعية، حىت  ربح االقتصاديمع خدمات امللكية، وإجياد توازن بني ال 

 ، وعنوانه هوThe Open Education Hub التعليم املفتوح حمور يوفريف هذا السياق، و . تفشي الفريوس التاجي
(http://opened.unir.net)، وغريهاالعربية و  اليونانيةو  اإليطاليةو  الفرنسيةو  ةاإلسبانيو  اإلجنليزية اتعددا  من الدورات باللغ  ،

ارسات تعليمية جيدة م على استخدام هاشجع مجيعتمجيعها جمانية، و وهذه الدورات . 8كما هو موضح يف الشكل  فتوحة ُم 
 الرمسية وغري الرمسية.العامية و  األوضاع، مع اهتمام خاص بدمج تهاومشارك هاخلقاملصادر و 

 

 تعليمية مفتوحة المصادرالموارد لل( UNIRالدولية في ريوخا ) الجامعة محور. 8الشكل 

http://opened.unir.net/


 (-19)كوفيد في أثناء انتشار الفيروس التاجي بات التعليم المفتوح في روسيا مقار . 7 القصة 

 
 تاى الصعيد الوطين، قدمت وزار التعليمية عل استمرارية العملية يسريولت ،للتخفيف من أثر التغيريات اجلذرية يف إيتاء التعليم

 عطلة بعد انتهاءو ، ان/ نيس منذ الثاين عشر من أبريلفالحتاد الروسي عدة مبادرات. يف اوالعلوم والتعليم العايل  ،التعليم
 MosobrTvطة تلفزيون كانت حمسبيل املثال،   علىفواجلامعات.  الربيع، مت  تنظيم التعليم املفتوح عن ب عد لطالب املدارس

املدارس  حتميل دروس متو . ةمباشر فيها التعليمية األوىل، حيث مت عرض الدروس واجلداول املدرسية  القناة التلفزيونيةهي 
على العنوان اإللكرتوين التايل:  مكن مشاهدهتا يف أي وقتاملحبيث من  Yandex.Uroki الثانوية إىل

(https://yandex.ru/efir?stream_active=category&stream_category=ya_lessons)  . املوارد التعليمية مت نشر كما
 Federal Center of املركز االحتادي )الفيدرايل( للموارد التعليمية للمعلوماتمنصة على املنصات التالية:  مفتوحة املصادر

Information Educational Resources  :وعنواهنا(http://fcior.edu.ru/) ، لموارد التعليمية لوحدة املموعة اجملومنصة
، (http://school-collection.edu.ru)وعنواهنا  Unified Collection of Digital Educational Resources الرقمية

 Russian Electronic الروسية اإللكرتونية املدرسةومنصة ، /http://window.edu.ru، وعنواهنا Edinoye Oknoومنصة 

School  :وعنواهنا(https://resh.edu.ru/ ،) .وغريها 
سبيل املثال، ميكن  علىف. كتبهم املدرسية اإللكرتونية  ا  جمانمجيعها أتاحوا ناشري الكتب املدرسية  ذلك، فإن  إىل  إضافة

. شابكةللنشر دون االتصال بال Prosveshchenieاإللكرتونية للمجمعات التعليمية واملنهجية لدار  إىل اإلصدارات الوصول
الفيديو والدورات التدريبية، مت   مقاطعو  والكتب اإللكرتونية ليمية التفاعليةالتع املواد دليلل ةواملفتوح ةاجملاني تاحةلتوفري اإلو 

 Skyengو Uchi.ruو 1Cو Yandex هاالرائدة، مبا في اخلدمات التعليمية، حبيث تتمكن الشركات الروسيةسوق إنشاء نظام 
 Foxfordمن  كل  تأتاحكما مواردها.   للنشر وغريها، من مشاركة Prosveshchenieودار  Codwardsو
 1، ُما يسمح لطالب الصفوف من االوصول اجملاين ملوارده عرب الشابكة إمكانية Skyeng ومدرسة InternetUrok.ruو

يف جامعة موسكو  منيالـم عل  يتم إيتاء الدروس من ِقَبل و لالمتحانات النهائية واألوملبياد.  مبتابعة الدراسة والتحضري 11 إىل
 العالية لالقتصاد وغريها من اجلامعات الرائدة. املدرسةو  تقانةلفيزياء والمعهد موسكو لو  احلكومية

بدعم من وزارة العلوم و ( من ِقَبل تسع جامعات روسية رائدة 9لشكل امت  إطالق منصة التعليم املفتوح الوطنية )انظر 
املؤسسات التعليمية  ة يف املقام األول لطالبعرب الشابكقررات عالية اجلودة الحتاد الروسي. مت  تصميم امليف اوالتعليم العايل 

)دورة (  مقررا   560و حن، سيتوافر 2020 / نيسان أبريل 20ومع حلول ملواد التعليمية جماين ومفتوح. إىل االوصول و العالية. 

 

 . منصة التعليم المفتوح الوطنية في روسيا9الشكل 



واليت ديثة احلقمية ر الليمية تعالبيئة هي اليتم دمج منصة التعليم املفتوح الوطنية مع منصة أخرى عرب الشابكة و على املنصة. 
ليم وفقا  الحتاد الروسي، ُما يساعد طالب اجلامعات على مواصلة التعيف امت  تطويرها من ِقَبل وزارة العلوم والتعليم العايل 

 الشابكة بنجاح. عرب)املقررات( للربنامج ذي الصلة واحلصول على تأكيد رمسي للنتائج احملققة عند االنتهاء من الدورات 
 عليمية الرقميةمثل اجملموعة املوحدة للموارد التعلى الشابكة عرب منصات أيضا  املوارد التعليمية مفتوحة املصادر فر اتتو و 

United Collection of Digital Educational Resources  :وعنواهنا(http://school-collection.edu.ru/ ) النافذة و
 Russian Electronic املدرسة اإللكرتونية الروسيةو  (/http://window.edu.ru)وعنواهنا  Single Window الواحدة

School  :وعنواهنا(https://resh.edu.ru/ ) اجلامعة الوطنية املفتوحة االفرتاضيةو National Open University Intuit 
قاعة و  (https://stepik.org/catalog?language=en)وعنوانه:  Stepikدليل و  (/https://www.intuit..ru)وعنواهنا: 

)عنوانه:  Universariumموقع الكون و  (/https://www.lektorium.tv)وعنواهنا:  Lektoriumاحملاضرات التلفزيونية 
https://universarium.org/ ) جامعة بال حدودو University without Borders  :وعنواهنا(https://distant.msu.ru/) 

)وعنوانه:  Postnaukaموقع ما بعد العلوم و  (/https://mipt.lectoriy.ru: )وعنواهنا MIPTقاعة حماضرات و 
https://postnauka.ru/ ) راديو وArzamas  :وعنوانه(https://arzamas.academy/ ).وغريها الكثري 

 
 

  
الدولي  التعاون تعزيز: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 5الغرض )

 تهوتقوي

 

 
(c) لىإ استنادا   ،الموارد التعليمية مفتوحة المصادر والحفاظ عليها في ركاشتت التي الفعالة األقران شبكات إنشاء دعم 

 .العالميةو  واإلقليمية المحلية المستويات على ،التعليم ومستوى قاليمواأل والمؤسسات واللغة الموضوعمادة  مثل مجاالت

 

  2019، اليوِنسكو، OER د التعليمية مفتوحة المصادرالموار  حول توصية: المصدر 

 
 

  
الدولي  التعاون تعزيز: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 5الغرض )
 وتقويته

 

 
(f) دارة المجموعات متعددة الثقافات، وتصميم مجتمعات ا دعم ممارسة لكلٍّ من مساهمة مهارات التواصل بين الثقافات، وا 

ستراتيجيات ضبط المجتمع في التنفيذ المحلي للموارد التعليمية مفتوحة المصادر لتعزيز القيم   .عالميةالوا 

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

 داعمة سياسة ضع: و الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 2الغرض )
 

 
(g) مفتوحة المصادرالموارد التعليمية البحوث حول  تشجيع OER  من خالل برامج بحثية ذات صلة تهتم بتطوير ودعمها 



 .ومشاركتها وتقييمها، بما في ذلك دعم التقانات الرقمية )مثل الذكاء االصطناعي( OERالموارد التعليمية مفتوحة المصادر 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 

  
 داعمة سياسة : وضعالموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 2الغرض )

 

 
(f) غنا الدراسية المناهج وفي تعديل، التعليم تحويل في الموارد التعليمية مفتوحة المصادر إدراج معالجة صال ئهاوا   حها،وا 

 طرائق تكامل عوتشجي، الموارد التعليمية مفتوحة المصادر وفرصها إمكانيات استغالل أجل من جميعها التََّعلُّم وفي أشكال
نشائها الفاعل االستخدام لتحفيز المختلفة التقييم وأشكال التدريس ؛ التشارك فيهاو  للموارد التعليمية مفتوحة المصادر وا 
 .والشاملة المنصفة ذي الجودة التعليم على يمية مفتوحة المصادرالموارد التعل أثر وتقييم

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 
 

 .الـُممارسات التعليمية مفتوحة المصادر. التحديات في أثناء تطبيق 2-2
Challenges while applying open educational practices 

على العديد  أنه ميكن العثور تعزز حصائل التعلم، إال ميكن أن الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادرعلى الرغم من أن  
انظر )ارسات الـم مهذه  التحديات من القصص املذكورة أعاله خالل تطبيق مت  مجع بعض هذهوقد من التحديات أيضا . 

 من إطارالتدريس ض علم أصول تكييفقد جتد املدارس واجلامعات صعوبة يف ف، ايتمن املنظور املؤسسو (. 2-1لقسم ا
سات الرتقية والتثبيت يف سياالـم مارسات ذه عرتف هبتال  الذلك، فإهن باإلضافة. الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادرعمل 

أن  إىل عل منيالـم ت تدريس عند دعوةعملية ال ضبطمن فقدان  الـم عل منيبعض  ، خيشىاملعلمنظر  من وجهةو العمل. يف 
لمهارات الالزمة لبعضهم يفتقر كما .  فيها املقرر واملسامهة إنشاء أنشطةاملساعدة يف من خالل  فاعلني يكونوا مشاركني

ليم قاربات التعم   ألفة  معنظر الطالب، فالطالب أكثر  وجهة منو . مقرراهتميف  الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادرلدمج 
ارسات التعليمية مفتوحة الـم مىل إ ستندم  ـال قرريف التنظيم الذايت والتكيف مع امل صعوبة   اقد جيدو فالتقليدية، وبالتايل 

، لتكون أكثر ب نير م  ـوكذلك ال ،الـم تعل منيو  الـم عل مني همفي نمب ،ُمارسني بالضرورةالـم مارسات وتتطل ب  هذه . املصادر
 .ية  وابتكار  فاعلة   ية  وتشارك انفتاحا  

 
  

لة قاب نماذج إنشاء رعاية: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 4الغرض )
 من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر لالستدامة

 

 
(f) والتحسين لـَمْعنّيينا من االرتجاع تشجيع فضال  عن، وتطبيقها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر لتنفيذ آليات توفير  



 .لهذه الموارد المستمر

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

لة قاب نماذج إنشاء رعاية: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 4الغرض )
 مصادرمن الموارد التعليمية مفتوحة ال لالستدامة

 

 
(g) المصادر  مفتوحة التعليمية الموارد نماذجلتمويل  بكفاءة الموجودة هاتمويل وصناديق ثو والبح التعليم ميزانيات تحسين

 .الدوليةو  واإلقليمية الوطنيةعلى المستويات و  المؤسسات بين اتالتعاون خالل من باستمرار وتحسينها وتطويرها

 

  2019، اليوِنسكو، OER عليمية مفتوحة المصادرالموارد الت حول توصية: المصدر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مفتوحة المصادرالتعليمية  الـُممارساتلتطبيق  OER مفتوحة المصادركفاءات الموارد التعليمية . 3

OER competencies for applying open educational practices 

 مفتوحة املصادراملوارد التعليمية  use(re) )إعادة( استخدام OEPدر مفتوحة املصاالتعليمية  الـم مارسات تطبيق   يتطلب  
لذلك، يناقش هذا القسم و جتربة تعليمية أفضل. إىل ، ُما يؤدي فاعلنيخمتلفة للسماح للطالب بأن يكونوا مبتكرين و  طرائقب

 & Gregoir) مفتوحة املصادرية ملمارسات التعليمذه االعديد من كفاءات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر الالزمة هل



Dieng, 2016; Morgado, & Teixeira, 2015). 
 

  
من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات الـَمْعني ين ( 1الغرض )

عادة الموارد المهمة إلنشاء عادة استخدامها وتكييفها وا  تاحتها وا   زيعهاو ت التعليمية مفتوحة المصادر وا 

 

 
(b) ليمية مفتوحة الموارد التع ابتكار كيفية حول( الخدمة قبل وما الخدمة في أثناء) المنهجي والمستمر القدرات بناء توفير

نشائها تاحتها المصادر وا  عادة وا  عادة وتكييفها استخدامها وجعلها متوافرة وا   التدريب رامجب من صميمي كجزء توزيعها وا 
 تحسينَ  لكذ يشمل أن يجب. للمعلمين األولية التدريب برامج في المساعدة ذلك في بما، يعهاالتعليم جم مستويات على

الموارد  ملفه وضمانها الجودة مهنيين في تطوير خبراء إلى باإلضافة، السياسات وُصّناع العمومية السلطات قدرات
 .اليومية الحياةو  والبحث والتعليم التََّعلُّم في دمجها ودعم التعليمية مفتوحة المصادر

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات الـَمْعني ين ( 1الغرض )
عادة استخد الموارد المهمة إلنشاء تاحتها وا  عادةالتعليمية مفتوحة المصادر وا   وزيعهات امها وتكييفها وا 

 

 
 (f) بهدف وحةالمفت والتراخيص والرموز للبرمجيات التقاني االستخدام إتقان أجل من الرقمية األمية محو مهارات تعزيز 

 .واستخدامها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر تطوير تشجيع

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

 داعمة سياسة : وضعالموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 2الغرض )
 

 
(c) لمصادرالموارد التعليمية مفتوحة ا باستخدام للمعلم المهني التطوير وتعزيز، وضع آليات إلنشاء مجتمعات الممارسة ،

نشاء  يزة  م الموارد التعليمية مفتوحة المصادر بكون إنشاء المناسب بالشكل واالعتراف، مواردهذه ال خبراء من شبكات وا 
 .أكاديمية أو مهنية  

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 Searching and selecting OER واختيارها مفتوحة المصادر. البحث عن الموارد التعليمية 3-1

 
 Using generic and dedicated search engines خصصةتوالم . استخدام محركات البحث العامة1-1-3



 مفتوحة املصادر، للحصول على موارد تعليمية Baiduوبايدو  Googleميكن استخدام حمركات البحث العامة، مثل غوغل 
OER  .ارد اليت يبحثون عنها، املو يف مربع البحث اسم أن يكتبوا  الـم تعل منيأو  الـم عل منيهذا السياق، جيب على ويف حمددة
ميكن أيضا  و ليها. إصل و تجري هذه احملركات حبثا  عميقا  باستخدام خوارزمياهتا املتقدمة والذكية، إليتاء النتائج اليت مت  الوست  

ليس و ، OER رمفتوحة املصادلبحث عن املوارد التعليمية يف اث املتخصصة )على وجه التحديد استخدام حمركات البح
 على املوقع املتخصص CCمثل حبث املشاع اإلبداعي  OER مفتوحة املصادرالعامة( إلجياد موارد تعليمية 

(https://search.creativecommons.org) مفتوحة املصادر، ومشاعات املوارد التعليمية OER Commons على املوقع 
(https://www.oercommons.org) مريلوت ، وموقعMerlot.  ون بُّ رَ م  ـوال الـم عل مون، جيب أن يكون أيضا   هذا السياقويف

اجاهتم. نوع احملتوى، التاريخ، اخل..( وفقا  الحتي :لاة البحث من أجل ختصيص خيارات البحث )مثيعلى دراية بوظيف
ضييق تيف تقدم" يف غوغل املبحث ال، ميكن أن يساعد استخدام خيار "10كما هو موضح يف الشكل و  على سبيل املثال،ف

 املنطقة وحىت الرتخيص. و  حسب اللغة نتائج البحث
مفاتيح ا يلي من مبعلى دراية  الـم تعل مونو  الـم عل مون، جيب أن يكون ضبطا  للحصول على نتائج أكثر و ذلك، إىل باإلضافة 
 :البحث( )أو ِحَيل

  الـم َشغِّالت )+( أو استخدام(&) (and)كأن نكتب يف مربع البحث ،  ( )مبعىن اإلضافة"OER+"  أو"OER&" ،
ملستخدمة مع االبحث عن التقانات  الـم تعل مونأو  الـم عل مونعلى سبيل املثال، إذا أراد فلتضمني مصطلحني أو أكثر: 

مفتوحة موارد تعليمية )أْي،  OER+technology البحث بكتابةن املمكن ، فمOER مفتوحة املصادراملوارد التعليمية 
 .(+ تقاناتاملصادر

 الستبعاد نتائج حتتوي على كلمات معينة، مثل( -)م عالمة الناقص ااستخد "OER"  ،مفتوحة موارد تعليمية )أْي
، هذه لناقصاستخدام عالمة اب ينةاستبعاد نتائج حتوي مصطلحات معميكن للمعلم أو املعلمة : مع استبعاد( املصادر

 ع استبعادم مفتوحة املصادرموارد تعليمية البحث عن "يف مربع البحث )أْي،  OER – open dataكتابة   مثال  ومن ذلك 
 .("املعطيات املفتوحة

 
 Googleواجهة البحث المتقدم لمحرك البحث غوغل . 10الشكل 



 ضمن عالميت االقتباس لتحديد كلمات متغرية أو غري معروفة، مثل (*) م عالمة النجمةااستخد "OER is *"  ْأي( ،
ال ، عن تعريف مث، يبحثون الـم تعل مونأو  الـم عل مونإذا كان  هذا مفيدٌ و : هي ماذا؟( مفتوحة املصادراملوارد التعليمية 

 "* OER is a public resources that"ومن ذلك مثال  كتابة  ؛حمدد، ولكنهم مل يتمكنوا من حتديد العبارة بأكملها
 "(.مية اليت كذامو عالوارد املهي  مفتوحة املصادر"املوارد التعليمية اجلملة:  يف مربع البحث )أْي، البحث عن تتمة

 مثلمتاما   م عالمات االقتباس للبحث عن عبارة حمددةااستخد ، “OER is defined”  ،املوارد التعليمية  فعرَّ "ت  )أْي
نفسها كلمات الفيها ات صفحفقط إىل  فضي: إن  البحث عن عبارة ضمن عالمات االقتباس سي("مفتوحة املصادر

ن املعلم أو ذا كاإ وصا  مهم خص (يلةا املفتاح )احلهذو ضمن عالمات االقتباس.  ةمكتوب يكما هنفسه  الرتتيب بو 
 حياول العثور على نتائج حتوي عبارة معينة. الـم تعل م

 
 Using specific OER repositories مفتوحة المصادرالتعليمية  محددة من الموارد مخزونات . استخدام2-1-3

 فتوحة املصادرمحول خمزونات املوارد التعليمية  معرفة أساسية الـم تعل منيو  الـم عل منيلدى  يكون أن يف هذه الطريقة، جيب
OER أمثلة عن خمزونات املوارد  1يوضح اجلدول و املوارد. املطلوب من هذه للبحث عن  عرب الشابكة والوصول إليها املتاحة

على اختيار خمزون  الـم تعل منيو  الـم عل منيتساعد  اهلامة اليت ميكن أن المحالشهرية مع بعض امل توحة املصادرمفالتعليمية 
 Subjectنطاق املوضوع يشري ( 1) (:Santos-Hermosa, Ferran-Ferrer, & Abadal, 2017هي ) املالمح هذهو معني. 

Domain الدراسي املنهاج إىل discipline املستوى التعليمي يشري (2لذي يغطيه املخزون؛ )ا املوضوع أو Educational 

Level املرحلتني األساسية  أو التعليم العايلأو  املدرسي التعليممثل من ِقَبل املخزون ) ستهدفم  ـال القطاع التعليمي إىل
املنشورة يف  OERاملوارد  إنشاء إذا مت  ما  لىع فيدل Resource Creator املوارد ئنشم  أما  (3(؛ )كلها  أو( K-12والثانوية )

اخلدمات فتتضمن  Educational Services اخلدمات التعليميةوأما  (4املخزون من ِقَبل املؤسسات، اجلميع، إخل.؛ )
التقييم ات معلومات لوحو  توصية احملتوىالتعل م و  ختصيص مثل الـم تعل منيو  الـم عل منيقدمة لدعم كل من م  ـال التعليمية
 املبكر عن الطالب املعرضني للخطر. والكشف هوخدمات

 
  

من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات الـَمْعني ين ( 1الغرض )
عادة الموارد المهمة إلنشاء عادة استخدامها وتكييفها وا  تاحتها وا   وزيعهات التعليمية مفتوحة المصادر وا 

 

 
(e) لة اإلتاحة توفير الموارد سهeasily accessible مية بالموارد التعلي الـَمْعنّيين لجميع والمساعدة المعلومات توفر والتي

 .التعليمية موادلل المفتوح والترخيص المؤلف حق ذلك في بما، بهذه الموارد المتعلقة الموضوعات بشأن مفتوحة المصادر

 

  2019، اليوِنسكو، OER صادرالموارد التعليمية مفتوحة الم حول توصية: المصدر 

 
  

 Platform المنصة مقابل Directory الدليل مقابل Repository المخزون. 3 مالحظةال
 

( لـُمتعّلما للمستخدمين )المعلم أو التعليمية مفتوحة المصادر فيها حيث يمكن معطيات يتم تخزين الموارد قاعدة :المخزون 
 .metadata(، وكذلك عن معطياتها التعريفية downloadوتنزيلها )استجرارها  عن موارد محددة منها وعرضها البحث

قائمة على الشابكة أو فهرس لمواقع الشبكة العنكبوتية التي تحوي الموارد التعليمية مفتوحة المصادر والتي يمكن  :الدليل

 



 إليها أيضا . للمستخدمين الوصول

نشاء أو )إعادة( استخدام الموارد التعليمية مفتوحة المصادر للتدريس والتعلم مختلفة إل ةوظائفيأدوات توفر  بيئةٌ  :المنصة
 بطرائق مختلفة.

   
 
 

 .MOOCs. أمثلة عن مخزونات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر ومنصات الدورات الضخمة المفتوحة عبر الشابكة 1الجدول 

OER Repositories 

 OERخزونات م

Subject Domain 

 الموضوعنطاق 

Educational Level 

 مستوى التعليم

Resource Creator 

 منشأ الموارد

Educational Services 

 الخدمات التعليمية

OER Commons 
 (OERمشاعات )

 متعددة التخصصات
Multidisciplinary 

 مستويات مختلفة
Different levels الـُمعّلمون Teachers مشاركة Share ، تنزيل

 (download)استجرار 
OpenLearn 

 التعليم العالي متعدد التخصصات تعّلم مفتوح()
 Collaboration التعاون الجميع التعليم المهني

MIT OCW اتالفئ دليل بحث المؤسسات؛ الـُمعّلمون التعليم العالي متعدد التخصصات 

OpenStax الـُمعّلمون التعليم العالي متعدد التخصصات 
 الطالب

 عبر الشابكة
 اتتوصي

Connections (OpenStax 

CNY) الـُمعّلمون التعليم العالي متعدد التخصصات 
 التعاون الطالب

African Storybook المراحل تعليم  متعدد التخصصاتK-12 مشاركة، تعديل أو تعليق الـُمعّلمون 

OER Africa تنزيل الـُمعّلمون كلية/ جامعة متعدد التخصصات 

 مخزون مفتوح اإلتاحةال
COL’s Open Access التعليم العالي متعدد التخصصات 

 تنزيل الـُمعّلمون K-12تعليم المراحل 

OpenupEd متنوع المؤسسات التعليم العالي متعدد التخصصات 

Curriki عبر المراحل متعدد التخصصات 
 K-12تعليم المراحل 

 متنوع المؤسسات

The Orange Grove يالتعليم العال متعدد التخصصات 
 لوحة معلومات المؤسسات K-12تعليم المراحل 

 إطار اقتراح
NCLOR: 

 التعليم العالي متعدد التخصصات موارد تعليمية مفتوحة المصادر
 اقتراح الموارد المؤسسات K-12تعليم المراحل 

*xuetangX الـُمعّلمون التعليم العالي متعدد التخصصات 
 دليل بحث الفئات المؤسسات

*iCourse الـُمعّلمون التعليم العالي دد التخصصاتمتع 
 دليل بحث الفئات المؤسسات

*eduYun تعليم المراحل  متعدد التخصصاتK-12 الـُمعّلمون 
 دليل بحث الفئات المؤسسات

 مفتوح أيضا . ترخيص*: تشير إلى الموارد التعليمية التي تبقى في النطاق العمومي دون أية تكاليف، لكن دون 
OER :التعليمية مفتوحة المصادر ردالموا 



 
 

  

 مخزونات الموارد التعليمية مفتوحة المصادر quality indicators مؤشرات َجودة. 4 مالحظةال
 

ارد ( على اختيار مخزون محدد للمو الـُمتعّلمين أو الـُمعّلمين) أن تساعد المستخدمين نللجودة يمك لقد ُوجدت عدة مؤشرات 
من  التي يمكن استخدامها أدوات المستخدم للتقييم: وهي األدوات( 1ادر. ومن هذه المؤشرات: )التعليمية مفتوحة المص

 دعم متعددال( 2طريقة التصنيف التي تعتمد النجوم الخمس؛ ) المخزون، مثل هذه الموارد داخل لتقييم ِقَبل المستخدمين
هذا  يمكنهم استخدام عدد المستخدمين الذين اللغات: تدعم واجهات المخزون المصممة عدة لغات، مما يؤدي لزيادة

معيارية، مثل  تعريف : وتتضمن معطياتstandardized metadataالمعطيات التعريفية المعيارية  استخدام (3المخزون؛ )
IEEE أو Dublin Coreوصف الشامل للموارد ال( 4الموارد التعليمية وتسهيل عمليات التشغيل البيني؛ و) ، لوصف

ترخيص مفتوح المصدر مثل ال شاملة حول كل مورد تعليمي المخزون تفاصيل يعطي مفتوحة المصادر: يجب أن التعليمية
 .المورد لوصف هذا المفتوح ومرمى التعلم والكلمات المفتاحية

 

   
 
 

  
 ةالفاعل اإلتاحة تشجيع: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 3الغرض )

 الجيدة مفتوحة المصادرللموارد التعليمية  والعادلة ملةوالشا

 

 
(f) الـُمسَندة بالَبّينة  ما هو موجود من المعايير تطويرevidence-based standards  والمعايير القياسيةbenchmarks 

يجب أن  ب.المناس بالشكل، الموارد التعليمية مفتوحة المصادر جودة لضمان وتكييفها الصلة، ذات وغيرها من المعايير
 الجودة ضمان تآليا بموجب( ذات الترخيص المفتوح وغير المفتوح معا  ) التعليمية الموارد مراجعة تشدد هذه المعايير على

 .المنتظمة

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

ارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات الـَمْعني ين من توصية اليوِنسكو حول المو ( 1الغرض )
عادة الموارد المهمة إلنشاء عادة استخدامها وتكييفها وا  تاحتها وا   وزيعهات التعليمية مفتوحة المصادر وا 

 

 
(d) (الوصفيةالتعريفية ) ُمعطياتلل البيني التشغيل مع صيرختال مفتوحة والمنصات األدوات من القصوى االستفادة 

المصادر  ةمفتوح التعليمية الموارد على العثور سهولة ضمان على للمساعدة( والدولية الوطنية ذلك في بما) والمعايير
تاحتها و و  عادة إليها الوصولا  عادة وتكييفها استخدامها وا   أن يمكنو . ةلخصوصيا يحمتو  ةوآمن بطريقة سليمة توزيعها وا 

 على فظالح وأنظمة ،األخرى البحث ومحركات خازنوالم والمكتبات در،االمص ةومفتوح المجانية التأليف أدوات ذلك يشمل
 ن ذلك مالئما  ما يكو عند) اللغات وترجمة تلقائي االمصادر  مفتوحة التعليمية الموارد لمعالجة ناتاالتقأحدث و  الطويل المدى

 .هوأدوات االصطناعي الذكاء قائطر  مثل( الحاجةعند  أو

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصدر حول توصية: المصدر 

 



 
 

 OER selection criteria مفتوحة المصادر. معايير اختيار الموارد التعليمية 3-1-3
 Huang et) متنوعة معايري إىل ا  املناسبة هلم استناد مفتوحة املصادرالتعليمية  داختيار املوار  نو الـم تعل مو  نو الـم عل م يستطيع

al., 2020; De la Teja et al., 2007 :) 
 الرتخيص Licensing تخدام هذه يسمح هلم بإعادة اسألن ذلك سمفتوح الرتخيص  اختيار حمتوى   الـم َرب ني: جيب على

 وإعادة مزجها قانونيا  يف سياقهم التعليمي.التعليمية املوارد 

 مضبوطية Accuracy جودة / quality يةولععديد من املوارد الرقمية عرب الشابكة دون معرفة ماحملتوى: يتم نشر ال 
reliability  .عوليةذات مإىل منصات وموارد تعليمية رقمية  الـم َرب ونلذلك، جيب أن يرجع و احملتوى أو الناشر. 

 ية التفاعلInteractivity اخنراط زيادة  تساعد يفتستطيع أن اختيار موارد التعلم التفاعلية اليت  الـم َرب ني: جيب على
لية املفتوحة، بدال  من الكتب املدرسية التفاع استخدام  سيجعل  على سبيل املثال، ف. الطالب يف التعلم وحتفيزهم عليه

 واهتماما  بالتعلم. فاعلية  أكثر  البسيطة، الطالبَ  PDFملفات 

 جودة التصميم Design quality يد جلا ذات التصميم مفتوحة املصادرتعليمية الوارد امل الـم َرب ون: جيب أن خيتار
ة، سيجعل جتربة التعلم أكثر مالءم ذلك، إخل.( ألن صف حاأللوان واخلطوط املستخدمة، حجم النص، قائمة التك)

 حصائل تعليمية أفضل.الوصول إىل وبالتايل 

   ية فسهولة التكيEase  of  adaptability يفها يف يسهل تكي حة املصادرمفتو موارد تعليمية  الـم َرب ون: جيب أن خيتار
على سبيل املثال، فسياق تعلمي معني. مع ناسب تمزجها أو تعديلها لتبسهولة ميكن اليت وارد تلك امل ،سياقهم، أيْ 

 ميكن إعادة تكييفها بسهولة.ألنه أو مقاطع الفيديو موارد جيدة  PPTالتقدميية "الباور بوينت" ميكن أن تكون عروض 

 حلساسيةالثقافية وا صلةال Cultural  relevance  &  sensitivity شرناملوارد التعليمية اليت ال ت الـم َرب ون: جيب أن خيتار 
 أو ثقافة. ق  رْ عِ ضد أي معلومات هجومية  ةأي

  
 ةالفاعل اإلتاحة تشجيع: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 3الغرض )
 الجيدة مفتوحة المصادروارد التعليمية للم والعادلة والشاملة

 

 
(f) الـُمسَندة بالَبّينة  ما هو موجود من المعايير تطويرevidence-based standards  والمعايير القياسيةbenchmarks 

 يجب أن بالشكل المناسب.، الموارد التعليمية مفتوحة المصادر جودة لضمان وتكييفها الصلة، ذات وغيرها من المعايير
 الجودة ضمان تآليا بموجب( ذات الترخيص المفتوح وغير المفتوح معا  ) التعليمية الموارد مراجعة تشدد هذه المعايير على

 .المنتظمة

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 Digital reading & summarizing OER  لخيصهاوت مفتوحة المصادر. القراءة الرقمية للموارد التعليمية 2-3

 ،مفتوحة املصادريمية موارد تعل ةن عدو م تعل مـليستعرض ا أن، ميكن مفتوحة املصادرالتعليمية  الـم مارساتتطبيق  أثناءيف 
تلك السابقة.  تنادا  إىلاس مفتوحة املصادرجديدة تعليمية  موارد إلنشاء خمتلفة من الشبكة العنكبوتية،منشورة يف صفحات 



ة الرقمي داخل البيئات املعرفة اكتساب أن   [Leu et al., (2015)و Afflerbach and Cho (2010)لقد ذكر بعض الباحثني ]
َتصف ح  (1: )املهارات هذه تتضمنو . جوهريأمر كالرقمية   القراءة امتالك مهاراتيتطلب بالضرورة  من مصادر خمتلفة

navigation عيبالنص التش مستندات hypertext documents هذهاليت جيب قراءهتا، وتسلسل  اختيار املصادر )مثل 
ملختلفة(؛ االشبكة العنكبوتية )مثل، ربط املعلومات من صفحات  ودجمهافهم مصادر املعلومات املختلفة  (2)والقراءة(؛ 

كل من هذه ل اقشةمنوفيما يلي . (الشبكة العنكبوتية مي املعلومات )مثل، تقييم جودة املطالبات يف صفحةو تق (3و)
 املهارات.

 والتنق ل التَّصف ح navigation عنها.  اتابإجإجياد املشكالت اليت حياولون  نو الـم تعل مأن حيدد : قبل بدء البحث، جيب
غائبة  اليت ما تزال ك تلحول املشكلة )اليت يبحثون عنها( و  يف حتديد املعرفة السابقة املوجودة هميساعد ميكن أن هذاو 
للتنقل من و  (.Brand- Gruwel, Wopereis, & Walravev, 2009وبالتايل فهي ذات صلة مبهمتهم ) ،مطلوبة  و 

حسب لرتابط املنطقي أو ا: حسب ني اتباع طريقتنيم تعل م، ميكن للعلى الشبكة العنكبوتية وتصفحها أخرىإىل  صفحة
 ,Cromley & Azevedo, 2009; Salmerón et al., 2005; van den Broeu & Kendeouالفائدة )االهتمام و 

عمق لفهمها ومن مث  بكلها   مفتوحة املصادراملوارد التعليمية  الـم تعل مونالرتابط املنطقي"، يقرأ "في طريقة ف (.2015
 لفائدة"االهتمام و ا" يف طريقةأما اجلديدة املكتسبة.  باالعتماد على املعرفةالواجبة االنتقال بعد ذلك وجهة يقررون 

)أو موضع اهتمامهم( هلم يدة مفإذا كانت ما  مث  يقررون ،مفتوحة املصادرللموارد التعليمية  سريع   فر س  بت الـم تعل مونيقوم ف
 .ر سالتف علومات هامة بسبب سرعة عمليةمل الـم تعل منيتقود إىل فقدان قد األخرية  الطريقةإال أن  أم ال. 

 التكامل(  الدمج(Integration:  ذات ، وصا  خص مفتوحة املصادر، واملوارد التعليمية عموما  ميكن أن حتتوي مواد التعلم
، بكة العنكبوتيةالش عند القراءة علىو متناقضة.  أو وحصريةفريدة أو معلومات متداخلة جزئيا   على ،ختلفةاملصادر امل

رض  تقدميي عواجب تضمينها يف عملية بناء لمعلومات الاجليد واالختيار الصحيح لتحديد هي الاملهمة فإحدى املهام 
ريطة خلااملختلفة هي رسم  مفتوحة املصادرالتعليمية  من املوارد تقانات تنظيم املعلوماتإحدى . و ةمتكامل للماد

فريق  ذكرقد و واملفاهيم.  ألفكارالتقدميي ل لعرضبيانية لترسيمية ، وهي طريقة mind-mapping ية(عقلذهنية )أو الال
 يعزز التفكري اإلبداعي وحتصيل أن ميكنالذهنية ريطة اخلأن  رسم  (Spencer, Anderson and Ellis, 2013)  سبينسر
 يْ ريطة كأداة تعليمية لتعزيز التفكري يف نصفَ هذه اخلرسم  ه ميكن استخدامأن   Chen (2018)و Wuذكر كما املعرفة.  

 لطالب.عند اواأليسر  الدماغ األمين

 ميو التق Evaluationاحملتوى.  يةمعولعرب الشابكة دون معرفة  مفتوحة املصادرنشر العديد من املوارد التعليمية  : يتم
طريقتني  Bromme (2014)و Stadtlerالسياق، اقرتح  يف هذاو . كبريا  حتديا    املواردهذه  جيعل عملية استخدام هذاو 

مع ه نقرؤو يإما اختاذ قرارات مباشرة من خالل مقارنة ما ني م تعل مميكن لل بالثقة حيث لتمييز جدارة املعلومات املقدمة
اختاذ قرارات ثانوية  أو ؛أي، جييبون على السؤال "ما هو الصحيح؟"() أنه صحيح بناء على معرفتهم العاملية يعتقدونما 

 ق؟"(.صد  ت   نْ ، "مَ مصدر املعلومات )أيْ  من خالل التحقيق يف معلومات

 (Plagly, 2016) بالْغلي ، اقرتحمفتوحة املصادر، مبا يف ذلك املوارد التعليمية عينةمذلك، ولتلخيص مواد إىل جانب 
 :اخلطوات التالية

الحظات امل ذَ أخْ إن  . شكل لفهم احملتوى بأفضل( أو أي مادة أخرى) مفتوح املصدرالتعليمي  املورد اقرأ :1الخطوة 
 ملقرتحة.ا بالفهم الكامل للمعلومات والتفاصيل أكثر تتعلق األهن خالل القراءة األوىل ا  مطلوباملهمة ليس واإلضاءات 

 قلمال داماحلقائق، املفاهيم، التعاريف، اآلراء، إخل.( باستخ) أمهية التفاصيل األكثر ظل لاملستند مرة أخرى و  اقرأ :2الخطوة 



 .قلم التظليل أو اجلاف

صلة  املعلومات األكثر ، اخرت(2اخلطوة  ضوء عليها )يفاليت مت  تسليط الاملظللة باالعتماد على التفاصيل  :3الخطوة 
جملاالت اإلضاءات اخلاصة بك مع شرح بسيط حىت تغطي ا حترير وتنقيحوصا  خصوجيب عليك يف ملخصك.  تضمينهال

أخريا ، و ع دقائق. بضخالل جيب قراءة وفهم كل تفصيل يف ملخصك و اليت تريد مشاركتها بطريقة شاملة.  أمهية األكثر
 صحيح.الل شكالب األصلية( واملصادر األخرى عموما  ) مفتوحة املصادر باملوارد التعليمية كد من أنه مت  االستشهادتأ

يق لتجنب واقرأ احملتوى بشكل دق ،أخرىإىل نتقل من نقطة أنه ي، مع التأكد من بعناية املكتوب امللخص اقرأ :4الخطوة 
 .هجائية قواعدية أو خطاءأ ةأي

 
  

من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات الـَمْعني ين ( 1الغرض )
عادة الموارد المهمة إلنشاء عادة استخدامها وتكييفها وا  تاحتها وا   وزيعهات التعليمية مفتوحة المصادر وا 

 

 
 (f) بهدف وحةالمفت والتراخيص والرموز جياتللبرم التقاني االستخدام إتقان أجل من الرقمية األمية محو مهارات تعزيز 

 .واستخدامها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر تطوير تشجيع

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 

 

عادة مزجها ومراجعتها مفتوحة المصادرالموارد التعليمية  إنشاء. 3-3  Creating, remixing & revising OER وا 

 OER creation مفتوحة المصادرالموارد التعليمية  إنشاء. 1-3-3
وجه التحديد، مت  علىو  ؛، جيب اتباع خطوات أساسيةومشاركتها مفتوحة املصادرلتبسيط عملية إنشاء املوارد التعليمية 

 ر:مفتوح املصدكمورد تعليمي   Wordالوورد  تدعيممواد دورة إحدى أثناء إنشاء يف تقدمي اخلطوات اخلمس اآلتية 
 يف أثناء ، وعليهWordجيب على املعلم إعداد حمتوى التعلم )النص، الصور، الروابط، إخل.( ضمن مستند وورد  :1الخطوة 

لقسم اآلخرين )انظر عمل ابالصحيح  فضال  عن االستشهادمة قدَّ م  ـاملعلومات ال مضبوطيةأن يتحقق بعناية من  هذه العملية
، على سبيل اناحل سبميكن قراءته من ِقَبل اجلميع عرب األخذ ب الـم قدَّمجيب أن يتأكد املعلم من أن  احملتوى كما (.  2-3

 التباعد، إخل.و  األلوانو  اخلطوطونوع  املثال، حجم النص
ق إمكانية قِّ دَ م  ي مت  إنشاؤه، ميكن للمعلم استخدام ذال املصدر مفتوحاملورد التعليمي  اهذ إتاحةلضمان  :2الخطوة 
، كما هو موضح Microsoft Wordمايكروسوفت وورد معاجل النصوص يف  accessibility checker)اإلتاحة(  الوصول

 .اتألشخاص ذوي اإلعاقعلى الكشف عن أجزاء احملتوى اليت قد تكون صعبة وذلك ل، 11يف الشكل 



 مفتوحة املصادرخمتلفة للموارد التعليمية  tagsعالمات خاصة )أو و سوم( إضافة بعد ذلك جيب على املعلم  :3الخطوة 
وحة مفتمبحتوى املوارد التعليمية  ذات صلةجيب أن تكون هذه العالمات و . 12اخلاصة به، كما هو موضح يف الشكل 

على سبيل فلعثور على هذه املوارد. لمن ِقَبل حمركات البحث يف وقت الحق اخلاصة به وسيتم استخدامها  OER املصادر
 :التاليةالوسوم( )مفتوح املصدر حول التعليم عن بعد، ميكنه استخدام العالمات  ا  تعليمي ا  املثال، إذا كان املعلم ي عد  مورد

، synchronous learning ، التعلم املتزامنcyberlearningبالشابكة ، التعلم online education التعليم عرب الشابكة
ذلك، جيب ملء العديد من املعلومات اهلامة من ِقَبل  لى، إخل. عالوة عasynchronous learning التعلم غري املتزامن

عن  ادرمفتوحة املصملوارد التعليمية ، واليت من شأهنا أن تساعد يف عملية فهرسة ا13املعلم، كما هو موضح يف الشكل 
 املوضوع، إخل.و  العنوانو  طريق حمركات البحث، مثل املؤلف

 

 

 في معالج النصوص مايكروسوفت وورد accessibility checker: ُمَدقِّق إمكانية الوصول )اإلتاحة( 11الشكل 



 

إضافة عالمات خاصة : 12الشكل 
في معالج  tags)أو ُوسوم( 

 النصوص مايكروسوفت وورد
  

 
 في معالج النصوص مايكروسوفت وورد( tagsإضافة معلومات مهمة )كُوسوم : 13الشكل 

ار جيب أن يتم اختيو . مفتوحة املصادرملوارده التعليمية  open license ترخيصا  مفتوحا   املعلم   ْنس بَ يَـ  جيب أنْ  :4ة الخطو 



حول كيفية اختيار الرتخيص  2لقسم ااملوارد يف املستقبل )انظر هذه املفضلة الستخدام  طرائقالرتخيص بعناية لتلبية الهذا 
 .14معلم نسخ الرتخيص الالزم ولصقه يف مستنده، كما هو موضح يف الشكل يف النهاية، ميكن للو املفتوح(. 

 
 Portable Document)وثيقة قابلة للحمل  PDF بصيغةبصيغة وورد املوجود أخريا ، ميكن للمعلم حفظ مستنده  :5الخطوة 

Format )فتوحة مشخصي أو حتميله على خمزون عام للموارد التعليمية ومشاركته مع اآلخرين عن طريق نشره على موقعه ال
. احوهل استخدام شبكات اجتماعية ملشاركة الروابط الـم تعل مني، ميكن للمعلمني و هذه املنشورة هملتعزيز مواردو . املصادر

 مع زمالئهم.هذه ميكنهم أيضا  استخدام اجملتمعات املؤسساتية ملشاركة مواردهم و 
 (2)اجلدول  جَمةداآلن أدوات تأليف م  ومنصاهتا  مفتوحة املصادرالعديد من خمزونات املوارد التعليمية  ي وفـ ر  ذلك، إضافة  ل

 وارد.هذه امللتسهيل عملية إنشاء ميكن للمعلمني والـم تعل مني استخدامها 
 

 واألذونات الحقوق
 

 Attribution-ShareAlike 3.0 IGOترخيص  بموجب Open Accessمتوافر بنظام اإلتاحة مفتوحة المصدر  المنشور هذا
(CC-BY-SA 3.0 IGO)  الموجود على العنوان(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/) 

  Creative Commons CCالـمشاع اإلبداعي مثال عن ترخيص بموجب : 14الشكل 

 OERة عن أدوات )برمجيات( تأليف الموارد التعليمية مفتوحة المصادر . أمثل2الجدول 

OER authoring tools 
 OERأدوات )برمجيات( تأليف 

Links 
 الروابط

Open Author https://www.oercommons.org/authoring-overview 

Pressbooks Authoring https://guide.pressbooks.com/ 

Connexions Authoring Tool https://oeraccess.merlot.org/authoring_oer/index.html 

H20 from Harvard Law https://h2o.law.harvard.edu/ 

SoftChalk Cloud https://www.softchalkcloud.com/ 

20 Million Minds Mix https://20mmix.sharedbook.com/serve/ac/tmmix/login.html?next=/serve/ac//tmmix 



  

 مفتوحة المصادر التعليمية إنشاء محتوى الموارد. 5 مالحظةال
 

ى بطريقة الـُمتعّلمين( عرض المحتو  الـُمعّلمين أو) في أثناء إنشاء الموارد التعليمية مفتوحة المصادر، يجب على المؤلفين 
من قراءته وفهمه بسهولة. ويجب على المؤلفين أيضا  تطوير محتواهم بطريقة شاملة،  منظمة جيدا  بحيث يتمكن اآلخرون

أمثلة  السياق، يوصى بعرض دة إضافية خارجية لفهم المحتوى المعروض. وفي هذاوبالتالي لن يكون هناك حاجة ألي ما
 .يخفف الحمل المعرفي على الـُمتعّلمين أن لشرح ممارسة محددة. وهذا كله من شأنه case studiesودراسات حاالت 

 

   
 

  
قدرات الـَمْعني ين من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء ( 1الغرض )

عادة الموارد المهمة إلنشاء عادة استخدامها وتكييفها وا  تاحتها وا   وزيعهات التعليمية مفتوحة المصادر وا 

 

 
(e)  توفير الموارد سهلة اإلتاحةeasily accessible مية بالموارد التعلي الـَمْعنّيين لجميع والمساعدة المعلومات توفر والتي

 .التعليمية موادلل المفتوح والترخيص المؤلف حق ذلك في بما، بهذه الموارد المتعلقة الموضوعات بشأن مفتوحة المصادر

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 

 OER remixing and revising ومراجعتها مفتوحة المصادر مزج الموارد التعليمية . إعادة2-3-3
يف هذا و ملزجها.  اليت حيتاج مفتوحة املصادربحث عن املوارد التعليمية أن ي الـم تعل م على املعلم أوأوال  جيب  :1لخطوة ا

عليهم أيضا  و اختيار املوارد اليت ميكن إعادة مزجها وتكييفها مع سياقهم بسهولة.  الـم تعل منيو  الـم عل منيجيب على السياق، 
مزج هذه  ة إعادةيؤثر على كيفي أن استخدامها، ألن هذا من شأنه توح املنسوب للمواد اليت سيتماالهتمام بالرتخيص املف

م عاد مزجها من ـجلديدة الاالتعليمية اجلديد احملتمل املنسوب للموارد  أيضا  على الرتخيص املفتوح يؤثر هذا ميكن أنو املواد. 
يف  مفتوحة املصادرمية تعلي عن موارد حول كيفية البحث زيد من التفاصيلامل مت تقدميوقد . الـم تعل منيو  الـم عل منيِقَبل 

 .3القسم 

 صليإعداد مواد التعلم اليت يرغب بإضافتها للمورد التعليمي األ الـم تعل م، ينبغي على املعلم أو البحث بعد :2الخطوة 
 (1ق: )املوارد ومراجعتها عن طريهذه مزج  إعادة الـم تعل مني على سبيل املثال، ميكن للمعلمني أوف(. 1احملدد يف اخلطوة )

 مع املوارد مفتوح املصدرالتعليمي  كمجع مورد (2استخدامها؛ ) صورة قمت أنت بإعادة بياين أو رسم  ل كوصف    نص   إضافة  
 الذي PPT مييتقدمن الشرائح للعرض ال العديد على سبيل املثال، ميكن للمعلم إضافة. األصلية مفتوحة املصادرالتعليمية 

إدراج املزيد من املؤثرات الصوتية )مثال ، صوت تصفيق( للفيديو جلعله  (3؛ )(الدورةاملقرر )أو ه لتلبية احتياجات تنزيلقام ب
 عدة لغات.املورد إىل ترمجة  (4، و )إثارة   أكثر

اجلديدة. يرجى ة املمزوج حة املصادرمفتو إىل نسب ترخيص ملواردهم التعليمية  الـم تعل مونو  الـم عل مونحيتاج  :3الخطوة 
 ملعرفة املزيد حول كيفية اختيار ترخيص مفتوح. 3العودة للقسم 

جلديدة اليت ا مفتوحة املصادرمواردهم التعليمية إىل )أو إتاحة( تقييم إمكانية الوصول  الـم عل منيجيب على  :4الخطوة 



 مكانية الوصول )اإلتاحة( يف معاجل النصوص مايكروسوفت ووردم َدقِّق إ، استخدام ومن ذلك، مثال  متت إعادة مزجها، 
وسومات ، مثل الالحقا   مفتوحة املصادرفهرسة املوارد التعليمية  َيس روإضافة املعلومات الالزمة اليت تـ   ؛(11لشكل ا)انظر 

 (.13لشكل ااملوضوع )انظر و  املؤلفو 
ها على من خالل مشاركت ةجو مز امل مفتوحة املصادرم التعليمية مشاركة موارده الـم تعل منيميكن للمعلمني و  :5الخطوة 

راجع العامة ) رمفتوحة املصادالشخصية أو من خالل حتميلها على خمزونات املوارد التعليمية  الشبكة العنكبوتيةمواقع 
 (.للحصول على أمثلة 1جلدول ا

ألن هذه األدوات توفر أيضا   (2جلدول ام أدوات التأليف )واملؤلفني ميكنهم أيضا  استخدا الـم عل منيجتدر اإلشارة إىل أن  
 .مفتوحة املصادرإمكانية إعادة مزج املوارد التعليمية 

 
 

  
الموارد التعليمية مفتوحة التوليف )الَجْمع( بين التراخيص المفتوحة إلعادة مزج . 6 مالحظةال

 OER المصدر

 

  .كن المزج فيما بينهاُيظهُر الجدول التالي أنواع التراخيص التي يم 

 CC BY CC BY-SA CC BY-NC CC BY-ND CC BY-NC-SA CC BY-NC-ND الترخيص 
 

 
CC BY ✔ ✔ ✔ ✘ ✔ ✘ 

 

 
CC BY-SA ✔ ✔ ✘ ✘ ✘ ✘ 

 

 
CC BY-NC ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ 

 

 
CC BY-ND ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

 

 
CC BY-NC-SA ✔ ✘ ✔ ✘ ✔ ✘ 

 

 
CC BY-NC-ND ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ 

 

   
 
 

 Choosing an open license مفتوح المصدر ترخيص. اختيار 4-3

 هميكنأي شخص  ، وأن  يممو ال العإىل اجملتنتمي  OER مفتوحة املصادرأن  املوارد التعليمية  الشائعة أاخلط من املفاهيم
دد كيف حيي ذال وه ص مفتوح املصدريخرت اليقول إن   الواقعو . يا  ليس حقيق ااستخدامها بالطريقة اليت يريدها، ولكن هذ

 World Intellectualالعاملية مللكية الفكرية امعينة. ذكرت منظمة  مفتوحة املصادرموارد تعليمية  استخدام لآلخرين ميكن

Property Organization (WIPO) التعليمية  مؤلفي املوارد حقوقاثنني من تساعد يف محاية  مفتوحة املصادر رتاخيصأن  ال
ب يف كسمؤلفي هذه املوارد وناشريها  تساعداليت احلقوق املالية  (1: )ا( ومهWIPO, 2016)وناشريها  مفتوحة املصادر



 تتيح للمؤلفني واملبتكرين اختاذ إجراءات معينةاليت  احلقوق األخالقية (2استخدام أعماهلم؛ و)لقاء  املال من اآلخرين
 للحفاظ على اتصاهلم بعملهم ومحايته. 

ص يخرت ، هو ال2002العام مت  إطالقه يف  الذيو ، Creative Commons (CC)اع اإلبداعي على وجه التحديد، فإن  املشو 
استخدامها ( إعادة) وأوارد مثل هذه املإلنشاء و لذلك، و . مفتوحة املصادرالتعليمية  استخداما  حاليا  مع املوارد املفتوح األكثر

ملشاع اإلبداعي ا وصا  خصو ، مفتوحة املصادر صيخارت ال حول الـم تعل مونو  الـم عل مونيتعلم  صحيح، جيب أنالشكل الب
CC . املشاع اإلبداعي  رتخيصل احلاالت األربع 3اجلدول  يوضحوCC (اليت ميكن الص مفتوح املصدر يخرت ال )شائع للغاية

 اآلخرين. لا من قبهلتحديد كيفية استخدام مفتوحة املصادرالتعليمية  مواردهمإىل ينسبوها  أن الـم تعل منيو  للمعلمني
 

 للترخيص . الحاالت األربع3الجدول 
 creativecommons.orgهي من موقع  التعاريف مأخوذة كما

https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/ 

Conditions  
 تالحاال

Definition 
 التعريف

 

 الذين يقوم اآلخرون جميعها أن CC اإلبداعي المشاع تراخيص تتطلب
 ولكن تطلبها، التي االمتياز بالطريقة بأن يعطوك شكل بأي عملك مونيستخد
ذا. على استخدامهم وتصادق لهم أو تؤيدهم بأنك توحي بطريقة ليس  رادواأ وا 

 التأييد والمصادقة، لغايات أو االمتياز المطلوب إعطائك دون عملك استخدام
 .أوال   يستأذنوك أن فعليهم

 

جرائه وتعديله،بنسخ عمل لآلخرين تسمح أنت  أنهم الماط ك وتوزيعه وعرضه وا 
بالشروط ذاتها. فإذا أرادوا توزيع األعمال المعدلة  معدل عمل أي يوزعون

 بموجب شروط أخرى، فعليهم أن يستأذنوك أوال .

 

جرائه، وتعديله )ما لم تختر لآلخرين تسمح أنت  بنسخ عملك وتوزيعه وعرضه وا 
"NoDerivatives" ،واستخدامه ألي غاية غير تجارية ما شتقاقات""دون ا؛ أْي ،)
 لم يستأذنوك أوال .

 
أنت تسمح لآلخرين بنسخ النسخ األصلية فقط لعملك وتوزيعها وعرضها 

جرائها. فإذا أرادوا تعديل عملك فعليهم أن يستأذنوك أوال .  وا 

 
وضح ، كما هو ممفتوحة املصادروارد التعليمية للم تراخيص ةستَنْسب  ، ميكن 3بناء  على احلاالت املذكورة يف اجلدول و 

 .4يف اجلدول 



 الستة CC. تراخيص حقوق نشر المشاع اإلبداعي 4الجدول 
 creativecommons.orgهي من موقع  التعاريف مأخوذة كما

https://creativecommons.org/use-remix/cc-licenses/ 

Conditions  
 تالحاال

Definition 
 التعريف

Attribution (CC BY) 

 

عادة هذا الترخيص لآلخرينيتيح   مزجه وتعديله  والبناء توزيع عملك وا 
هذا أكثر و . األصلي االبتكار عليه، حتى تجاريا ، طالما أنهم يعطونك امتياز

تشار درجات االن التراخيص المقدمة استيعابا ؛ وُيوصى به لتحقيق أقصى
 خصة.واالستخدام للمواد المر 

Attribution ShareAlike (CC BY-SA) 

 

 وتعديله والبناء عليه، حتى مزج عملك يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة
ون األصلي ويرخص االبتكار للغايات التجارية، طالما أنهم يعطونك امتياز

رخيص لتابتكاراتهم الجديدة بموجب شروط مماثلة. غالبا  ما تتم مقارنة هذا ا
ستحمل و ". Copyleft" مع تراخيص البرمجيات المجانية مفتوحة المصادر

األعمال الجديدة المستندة إلى عملك جميعها الترخيص ذاته، ولذا فإّن أية 
ستسمح أيضا  باالستخدام التجاري. إّن هذا الترخيص هو  مشتقات أخرى

يد من دمج فالمستخدم في صفحات ويكيبيديا، ويوصى به للمواد التي ستست
 ويكيبيديا مع المشاريع ذات التراخيص المشابهة. محتوى

Attribution-NoDerivs (CC BY-ND) 

 

ألية غاية، بما في ذلك  يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة استخدام العمل
ذلك، ال يمكن مشاركته مع أعمال أخرى في صيغة تكيفية،  تجاريا ؛ ومع
 لك. االمتيازويجب تقديم 

Attribution-NonCommercial (CC BY-NC) 

 

ات وتعديله والبناء عليه لغاي مزج عملك يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة
يجب أن تعبر عن شكرها  الجديدة غير تجارية، وعلى الرغم من أّن أعمالهم

لمشتقة ا ص أعمالهمأنه ال يتعين عليهم ترخي لك وأن تكون غير تجارية، إال
 .بالشروط ذاتها

Attribution-NonCommercial 

ShareAlike (CC BY-NC-SA) 

 

 عملك وتعديله والبناء عليه لغايات يتيح هذا الترخيص لآلخرين إعادة مزج
غير تجارية، طالما أنهم يعطونك االمتياز ويرخصون ابتكاراتهم الجديدة 

 بموجب شروط مماثلة.

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 

(CC BY-NC-ND) 

 

هذا هو الترخيص األكثر تقييدا  من بين التراخيص الستة الرئيسة لدينا، فهو 
فقط بتنزيل )استجرار( أعمالك ومشاركتها مع اآلخرين طالما  يسمح لآلخرين

ا بأية طريقة أو ال يستطيعون تغييره أنهم يعطونك االمتياز، ولكنهم
 استخدامها تجاريا .

 



  
من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات الـَمْعني ين ( 1الغرض )

عادة الموارد المهمة إلنشاء عادة استخدامها وتكييفها وا  تاحتها وا   وزيعهات التعليمية مفتوحة المصادر وا 

 

 
(c) لغايات  النشر بحقوق المحمية األعمال المتعلقة باستخدام والتقييدات تثناءاتاالس بشأن الوعي زيادةpurposes تعليمية 

 االعتراف عم، الموارد التعليمية مفتوحة المصادر في األعمال من واسعة مجموعة دمج لتيسير ذلك تفعيل يجب. وبحثية
 االنخراط يتطلب موارد التعليمية مفتوحة المصادر،ال تطوير وكذلك ،educational goalsالتعليمية  المرامي تحقيق بأن
 .والنشر التأليف بحقوق المحمية الموجودة األعمال في

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

الـَمْعني ين من توصية اليوِنسكو حول الموارد التعليمية مفتوحة المصادر: بناء قدرات ( 1الغرض )
عادة الموارد المهمة إلنشاء عادة استخدامها وتكييفها وا  تاحتها وا   وزيعهات التعليمية مفتوحة المصادر وا 

 

 
(e)  توفير الموارد سهلة اإلتاحةeasily accessible مية بالموارد التعلي الـَمْعنّيين لجميع والمساعدة المعلومات توفر والتي

 .التعليمية موادلل المفتوح والترخيص المؤلف حق ذلك في بما، بهذه الموارد المتعلقة وعاتالموض بشأن مفتوحة المصادر

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

الدولي  التعاون تعزيز: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 5الغرض )
 ويتهوتق

 

 
(e)  استكشاف وضع إطار عمل دولي الستثناءات حقوق النشر وُمحدداتها من أجل غايات التعليم والبحث لتيسير التبادل

 .OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادروالتعاون العابَرْين للحدود فيما يخص 

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
  

 OERمفتوحة المصادر  يجب أن يوجد ترخيص مفتوح المصدر للموارد التعليمية. 7 مالحظةال
 

د. أنه يمكن استخدامه دون أية قيو  يعني إذا تمت مشاركة مورد تعليمي مفتوح المصدر في النطاق العمومي، فإّن هذا ال 
 نه مفتوح المصدر والذي يحدد كيفية استخدامه من ِقَبل اآلخريفي الواقع، يجب أن يكون لكل مورد من هذه الموارد ترخيص

 .أرضيات قانونية()

 

   
 



 
للموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول الوقاية من  CC-Byترخيص المشاع اإلبداعي . 8 القصة

 (SLIBNUمن ِقَبل معهد التعلم الذكي بجامعة بكين للمعلمين )( -19الفيروس التاجي )كوفيد

 
ا يف ذلك التعليم الوطين، مب ية اليت تركز على الوباء،اتواملوارد التعليمية املوضوع مفتوحة املصادرمن الدورات   إنتاج العديدمت  
تعلم الذكي جبامعة معهد ال وقد أنشأالنفسية، وغريها من املوارد من خمتلف التخصصات.  املعرفةو معرفة الوقاية من الوباء، و 

، UNIRالدولية يف ريوخا  واجلامعة ALECSOبالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم و ، SLIBNUبكني للمعلمني 
انظر العنوان التايل: )الفريوس التاجي هذا حول الوقاية من  OER مفتوحة املصادرمن املوارد التعليمية  ، سلسلة  أسبانيا

http://sli.bnu.edu.cn/en/Courses/Webinars/Coronavirus_Prevention .) مفتوحة هذه املوارد التعليمية وكانت
 إلعادة استخدام احملتوى يف املزيد من احلرية للمستخدمني عطيي يذال CC-Byمبوجب ترخيص املشاع اإلبداعي  املصادر

السلسلة ، متت ترمجة 15 كما هو موضح يف الشكلو ، بالنتيجةالفريوس. هذا ضد  زيادة الوعي الصحي م من أجلاهتسياق
 الفارسية والبنغالية.و  لكوريةاو  األورديةو  اليابانيةو  الفرنسيةو  األملانيةو  اإلسبانيةو  العربيةو  اإلجنليزيةو  الصينية هي لغة 11 إىل
 
 

 
 OERسلسلة الفيروس التاجي كمورد تعليمي مفتوح المصدر  :15الشكل 

 
 

  



 مفتوحة المصادر دعَّمة بالموارد التعليميةالـمُ  النموذجية عن ُبْعد التََّعلُّم إستراتيجيات. 4
Typical OER-enabled distance learning strategies 

 املوارد التعليمية مفتوحة املصادر اآلن distance learning strategies عن بـ ْعد التـََّعلُّم اتإسرتاتيجي من العديد يستخدم
OER هذه نع مثلةألوسيناقش هذا القسم يعض ا. للطالب املتنوعةَعلُّم الـم تاحة التـَّ  حمتويات أوالتـََّعلُّم الـم تاح أمني لت 

 .(-19الفريوس التاجي )كوفيد تفشي خالل عنها اإلبالغ مت اليتو  ،اتسرتاتيجياإل

 
 

 
 عن ُبْعد التََّعلُّم تعني ال OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر. 8 مالحظةال

 

 إلى وما ةالتقديمي والعروض والصوت الفيديو مقاطع مثل) رقمية كمواد ية مفتوحة المصادرالموارد التعليم إنتاج يمكن 
 استخدام مكني، ذلك ومع. عن ُبْعد فقط التََّعلُّم تعني فهي ال، ولذلك(. وغيرها المطبوعة الكتب مثل) ورقية مواد أو( ذلك

 إعادة تسهيلل رقمية على شكل مواردالموارد هذه  إنتاج ا  ما يتمأنه غالب وخصوصا  . هذا النوع من التََّعلُّم هذه الموارد لدعم
مورد ك، )الباور بوينت( PPTعرض تقديمي  استخدام إعادة األسهل من سيكون بمعنى أنه) اآلخرين قبل من استخدامها

 (.مطبوع بالمقارنة مع كتابتعليمي مفتوح المصدر 

 

   
 
 Massive open online learning courses  الشابكة عبر ة المصادرالدورات التََّعلُّمية الضخمة مفتوح. 4-1

 رب الشابكةع الدورات التـََّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادرأْي،  ،نهاما تولََّد عو  املوارد التعليمية مفتوحة املصادر أصبحت
(MOOCs)، الرابع  املستدامة التنمية مرمى حتقيق يف مهمة عواملSustainable Development Goal 4 :اجليد التعليم 

(SDG4) لشبكة ا عرب ة املصدرمفتوح تاحةواإل احملدودة غري املشاركة تدعم شابكةال عرب دورات هيالدورات . وهذه
 فاعليةت بطريقة ميةعلُّ تَ  موادتوف ر ية التـََّعلُّمالدورات أن  هذه  اخلصوص وجه علىونذكر . (webالعنكبوتية )الويب 

interactive  تدعم أهنا ماك.  وظائفوال الفورية تعليقاترجتاعات والواال واالختبارات الفيديو مقاطع استخدامخالل من 
الفريوس وخالل تفشي  .االجتماعي التواصل ووسائل الفعلي الوقت يف الدردشة ةيووظيف املنتديات عرب االجتماعي التفاعل

 للحفاظ الطالهب عرب الشابكة مفتوحة املصادرية ضخمة لُّمتـَعَ دورات  املؤسسات من العديد قدمت (،-19التاجي )كوفيد
 .انقطاع دوناملنزل  من التـََّعلُّم على

 
 

 
 عن MOOCs عبر الشابكة الدورات التََّعلُّمية الضخمة مفتوحة المصادر تختلف. 9 مالحظةال

 OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر

 

 تفتح أنها يف الموارد التعليمية مفتوحة المصادر عنعبر الشابكة  توحة المصادرالدورات التََّعلُّمية الضخمة مف تختلف 
، التحديد وجه وعلى. حمفتو  بشكل التعليمية البرامج أو الموارد إتاحة من بدال  ، التََّعلُّم أنشطة في للمشاركة ينُمتعّلملل فرصا  
 للتدريس جديدة طريقة فهي MOOCsدورات أما (، ملُّ عَ التَّ  مواد) المحتوى على الموارد التعليمية مفتوحة المصادر تركز
عادة إعادة) 5R ُمعّرَفٌة باألذونات الموارد التعليمية مفتوحة المصادركما أّن . الشابكة عبر التوزيع والمراجعة  االستخدام وا 

عادة الموارد  من العديد إلى ادا  استنالدورات هذه  إنشاء يمكن، وأخيرا  . MOOCsوهذا ال ينطبق على (، المزج واالحتفاظ وا 
 .(وغيرها التقديمية والعروض الفيديو مقاطع مثل) التعليمية مفتوحة المصادر

 

    



 
 في أثناء أزمة MOOCs عبر الشابكة الدورات التََّعلُّمية الضخمة مفتوحة المصادر استخدام. 9 القصة

 مختلفة بلدان في( -19الفيروس التاجي )كوفيد

 
هي  National Public Service Platform for Educational Resources التعليمية للموارد الوطنية العامة مةاخلد ة  منصَّ 

 شاركتوال بيئة التواصلل شبكة   شئ  نْ تـ  وهي . للتعليم األساسية العامة اخلدمات تقدميل الصينية املركزية احلكومة من مبادرةٌ 
 للمعلمني املوارد من ةكبري   كميات  توفري متلقد . مجيعها التعليم مستويات وختدم ،هاومستخدمي املوارد ملقدمي والتطبيق
 يف الدراسية الفصول يف التدريس مع مزامنتها متت اليت الرقمية املوارد ذلك يف مبا ،مجيعها املستويات على املدارس وطالب
 موادو  ،التعليمية يديوالف مقاطعو  ،لتعليميةوالربجميات ا ،التدريس خطط ،املثال سبيل على) والثانوية االبتدائية املدارس
 امتحانو  العليا رساباملد القبول متحانال واالختبارات املشكالتمن  موعاتجمل معطياتقاعدة و  ،(واملقررات الدورات

 MOOCs رب الشابكةع الدورات التـََّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادر ا  أيض املنصة توفر ،ذلك إىل باإلضافة. بالكلية القبول
 وتعليم ألخالقيا والتعليم والسالمة املهين للتعليم وموارد ،املستويات مجيعها على املدارس ومديري الـم عل منيو  للطالب

 Disrupted Classes, Undisrupted "التـََّعلُّمدون انقطاع  صفوفالتعطيل " سياسة دعم أجل منو  .والفن والصحة ءالفيزيا

Learning الوطنية الشبكة صةمن ا  عيسر  الشعبية الصني مجهورية يف التعليم وزارة أطلقت ،التاجي الفريوس فاشية خالل 
 National Network Cloud Platform for Primary and Secondary Schoolوالثانوية  االبتدائية للمدرسة السحابية

 الطالبَتعلُّم  متطلبات لتلبيةو . 16 الشكل يف موضح هو كما  ،التعليمية للموارد الوطنية العامة اخلدمة منصة استنادا  إىل
 تعليم ذلك يف مبا ،ةاملنص إىل احملدد الوقت يف مواضيع لعشرة املناسبة املوارد وحداتمتت إضافة  ،اخلاصة الفرتة هذه يف

 والقراءة بية األ سريةرت الو ذهنية ال الصحة وتعليم والسالمة احلياة وتعليم املناهجَتعلُّم و  األخالقي والتعليمئية الوبا الوقاية
 .اإللكرتونية والكتب والتلفزيون األفالم وتعليم الرحالتَتعلُّم  وتعليم الكالسيكية

 ماليني مع click نقرة ماليني مثانية من أكثر نصةامل تشهد ،2020 فربايرشباط /  17 يفتشغيل، ال من األول اليوم يف
 استخدمو . إقليمو  دولة 47 من مستخدمون ا  أيضكما دخل إىل املنصة .  الصني يف مقاطعة 31 ونغط  ي   الذين املستخدمني

 .اللوحية واألجهزة الذكية اهلواتف مثل احملمولة األجهزة الزائرين من 85% وحن

 

 التعليمية للموارد الوطنية العامة الخدمة منصة. 16 الشكل

 /http://www.eduyun.cn: المصدر



 هتاإىل مقررا MOOCs عرب الشابكة الدورات التـََّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادرمتنوعة بَضمِّ  جامعاتقامت  ،رومانيا يفو 
 يف الغربية و استخدمت اجلامعة(. Holotescu, Andone & Grosseck, 2016 ؛Holotescu et al., 2014) األكادميية
 إىل ندةستَ م  ـال التدريس طريقةبنجاح  ،(http://www.uvt.ro)  :، وموقعهاWest University of Timișoara تيميشوارا

 تالتخصصا برنامج يفالدورات هذه  تضمني يتمو . وحتفيزهم الطالب إشراك أجل من MOOCsمثل هذه الدورات 
 صاتالتخص مجيع من إليها الوصول وميكن ،عابرة للمناهج كفاءات  تولد وهي ،complementary disciplines التكميلية

(http://novamooc.uvt.ro، https://west-university-timisoara.teachable.com.) 

 بتطوير، (http://elearning.upt.ro)وموقعه هو  ،eLearning Center (CeL) اإللكرتوين التـََّعلُّم مركز قام ،ذلك جانب إىل
 تيميشوارا امعةجب عرب الشابكة الدورات التـََّعلُّمية الضخمة مفتوحة املصادرمنصة وإدارهتا وهي منصة احلرم االفرتاضي و 

 ديري كما  ؛(http://unicampus.ro وأ http://cv.upt.ro)على املوقع  Politehnica University of Timisoaraالتقانية 
ع الدورات م املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ودمج شابكةال عرب التـََّعلُّم حول شابكةال عرب يومية ندوات CeLمركز 

MOOC، تراخيص مع ذلك بعد مشاركتها تمتل CC مركز  قناة علىCeL اليوتيوب  علىYouTube استخدامها إلعادة 
معلمو جامعة آيون  قام، Blockchainضافة لذلك، وبدعم  وتدريب  من مركز التعليم املفتوح وموقع باإل. املستقبل يف

الدورات التـََّعلُّمية الضخمة  دمج دورات بتيسري Ioan Slavici” University of Timisoara“ تيميشواراسالفيتشي يف 
  ،خمتلفة جمانية تطبيقات أو( http://islavici.ro/softstudenti) اجلامعة منصة باستخدام عرب الشابكة، مفتوحة املصادر

 .17 الشكل يف موضح هو كما
 
 

 
الدورات التََّعلُّمية الضخمة دمج  مع الشابكة عبر ة )مقرر(دور  في فيديو محاضرة. 17 الشكل

 .MOOCs عبر الشابكة مفتوحة المصادر
(http://islavici.ro/softstudenti) 



 
 لصينا جامعة في( الريفية المناطق في خاصة) األطفال رياض لمعلمي مفتوحة تدريبات توفير. 10 القصة

 المفتوحة

 
 Open University ofاملفتوحة  لصنيا جامعة استجابت ،2020 عامال يف (-19الفريوس التاجي )كوفيد وباء تفشي بعد

China (OUC) شابكةال عرب التـََّعلُّم رصف وتوفري ،الربيعي الدراسي الفصل تأجيل بشأن الصينية التعليم وزارة نداءل فاعليةب 
 علىو  .الريفية املناطق يف وخاصة ،إليها الوصول للجميع ميكن اليتو ( OER) املوارد التعليمية مفتوحة املصادر خالل من

 ملعلميوكانت موجهة  ،سنوات 3-6 أعمارب األطفال وتنمية التـََّعلُّم دليل بعنوان دورة هذه اجلامعة قدمت ،املثال سبيل
 .الفريوسهذا  جائحة خالل املهنية مهاراهتم لتحسني األطفال رياض

 األطفال ضريا معلمي تدريبعلى  كبري  طلب هناك ،املدرسي قبل تعليملل السريع التطور معو  ،Guiyang انغوي  غ يف
 الريفية ملناطقا يف املدرسنيتسبب بفقدان  اجلودة عالية املوارد ومنصات األموال نقصلكن . ملحة هلذا التدريب وحاجة

. الشابكة عرب العالية ودةاجل ذات صادراملوارد التعليمية مفتوحة امل هلمنادرا  ما ت تاح و  ،تدريبية برامج ةأي يف ملشاركةا فرصةل
 تدريبات الريفية ناطقامل يف األطفال رياض ملعلمي البلدية الرتبية مكتب   مَ ظَّ نَ فقد  ،املشاكل هذه على للتغلبو  ،لذلكو 

 كان  يثح موحدة علُّم  تَ  خطة للمكتب التابع التدريب فريق وضع. املوارد التعليمية مفتوحة املصادر استنادا  إىل مفتوحة
 ملختلفةا التـََّعلُّم واردم املرور على الـم عل مني على

 ذلك مساعده وقد. شابكةال عرب أنشطتهم وتقدمي
 املهين رهميوتطو  العملية ُمارستهم بني اجلمع على

 املتعمق لتـََّعلُّما تنفيذعلى و  ،التـََّعلُّم عملية يف اخلاص
 ةالدراس" منوذج خالل من ومتدرجة مركزة بطريقة

+  فة()الوظي املهمة تقدمي+  شابكةال عرب ذاتيةال
. "نعكاساالو  امللخص+  شابكةال عرب املناقشة

 قاتتطبي املدربون استخدم ،ذلك إىل باإلضافة
 ،WeChatبرجميات  مثل ،االجتماعية الشبكات

 نيللمعلم ميكن حيث مفتوحة جمتمعات إلنشاء
 مساعدة وبالتايل ،رجتاعاتواال اآلراء تبادل

(. 18 الشكل انظر) التقدم على البعض بعضهم
اعلني ف الـم عل مني على للحفاظو  ،ذلك على عالوة  

 شابكةال عرب جلسة كل  بعد منهم ط لب ،ونشطني
 نةمدو  على امللخص ونشر تعلموه ما تلخيصَ 

 أحد قال وكما. هبم اخلاصة الشبكة العنكبوتية
 ليميةالتع التجربة هذه رافقت لقد" :الـم عل مني

 يف الاألطف رياض معلمي وعرب الشابكة توحةاملف
 العصيبة األوقاتهذه  خالل الريفية املناطق

 ".مرومث متحرك مهين تطورب ة  سامهم   ،للجائحة

مفتوحة الـُمسَتند إلى األلعاب  التََّعلُّم. 4-2
-Simulation and open gameالمصادر

based learning  
 الـُمتعل مينحد أل ملخص تقرير. 18 الشكل



 
غواد -بورتر مدرسة المصدر في مفتوحة Minecraft gameكرافت  ماين لعبة استخدام. 11 القصة

Porter-Gaud (-19الفيروس التاجي )كوفيد تفشي في أثناء األمريكية المتحدة بالواليات 

 
 لـم تعل منيا تـََعلُّم حتفيز زيادة أجل من الباحثون استخدمها اليت قائالطر  إحدىهي  educational games التعليمية األلعاب

 تفشي اللخ ومبتكرة جذابة ميةلُّ عَ تَـ  جتربة لتوفريو  ،السياق هذا يفو  .(Tlili, Essalmi, & Jemni, 2016)فيه واخنراطهم 
 .األلعاب ىلإ ـم سَتندةال التـََّعلُّممقاربات  Porter-Gaudغواد  - بورتر مدرسة استخدمت ،الفريوس التاجي

 Minecraftاملفتوح للعبة ماين كرافت  اإلصدار التعليميب Zoom يف طفال   وعشرين ثالثة توصيل مت ،التحديد وجه علىو 

Education Edition (19 الشكل انظر). نزهلمم بناءل ا  مع والتعاون ،أفراد ستة منيتكون كلٌّ منها  فرق يف العمل بدأوا مث 
 دعوة متت ،املفتوح التقييم دعمو  الـم تعل مني حتفيز لتعزيزو  ،ذلك إىل باإلضافة. للعبة مفتوحة بيئة يف الصحي للحجر املثايل

 لعمل التقييم نم زيدوإجراء امل لالنضمام هلذه اللعبة )ماين كرافت( يف اإلصدار التعليمي الوطنيني رباءاخل من العديد
 .رجتاعاهتم حول هذا العملتقدمي او  الـم تعل مني

 
 Telecourses عن ُبْعد )المقررات( الدورات. 4-3

 ميكن مفتوحةعلُّم تَ  خربات علىالنائية،  املناطق يف وخصوصا   بالشابكة، اتصال لديهم ليس الذين أولئك حصول لضمان
 .زاتاالتلف عرب وظائفوال الدراسية قرراتامل توفري مت الفريوس التاجي، تفشي أثناءيف  إليها الوصول

 

 
لفيروس التاجي ا تفشي في أثناءالنائية  للمناطق التلفزيون عبر الشامل المفتوح التََّعلُّم توفير. 12 القصة
 (-19)كوفيد

 
 الدولة أحناء يف املتوسطةو  االبتدائية املدارس لفصول املفتوح البث الصيين تلفزيونالقناة الرتبوية لل من قنوات أربع بدأت
 دون أو شابكة دون يةالنائ املناطق يف يعيشون ملن مفتوحة ميةلُّ عَ تَـ  جتارب لتوفري اهلواء على ا  درس 75 غطت حيث ،مجيعها

 .20 الشكل يف موضح هو كما  ،Cable TVالسلكي  تلفزيونال

 
 رافتمن لعبة ماين ك التعليمي اإلصدار لعبة شاشة. 19 الشكل

(https://education.minecraft.net/) 



 يومية ررات )دورات(مق لتقدميالفريوس التاجي جائحة  خالل جديدة ثالثة وطنية تلفزيونية قناة تونس أنشأت ،ثلوبامل
 .مجيعها الصفوف يفمجيعهم  لطالبل

 
  

 ةالفاعل اإلتاحة تشجيع: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 3الغرض )
 الجيدة مفتوحة المصادرتعليمية للموارد ال والعادلة والشاملة

 

 
(a) المادية وفوالظر  االحتياجات مالئم شكلأفضل ب تلبي التي الموارد التعليمية مفتوحة المصادر إلى الوصول ضمان 
 ذلك سيشمل. لهاأج من تقديمها يتم التي المواضيع أو المقررات أو للدورات التعليمية واألغراض المستهدفين ينُمتعّلملل

 .عندما يكون ذلك مناسبا   الموارد إلى( المطبوعات ذلك في بما) اتصال دون الوصول طرائق

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 

  
 ةالفاعل اإلتاحة تشجيع: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 3الغرض )
 الجيدة مفتوحة المصادرللموارد التعليمية  العادلةو  والشاملة

 

 
(d) تصاالت(المعلومات والتواصل )اال لتقانة التحتية البنية في الخاصة االستثمارات وتحفيز العامة االستثمارات ضمان 

information and communication technology (ICT) يادةلز ، األخرى اآلليات عن فضال  ، على نطاق واسع والبث 
 .والحضرية الريفية الدخل، منخفضة وخصوصا  للمجتمعات، الموارد التعليمية مفتوحة المصادر إتاحة

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 
 
 التعليمية مفتوحة المصادر الممارسات لتطبيق الدالئل اإلرشادية. 5

Guidelines for applying open educational practices 

 

 (-19الفيروس التاجي )كوفيد تفشي في أثناء الصين عن ُبْعد في )المقررات( الدورات . 20 الشكل



 OEP رالـم مارسات التعليمية مفتوحة املصاد تطبيق حول عملية جتارب ،حية عاملية قصص خالل من ،الك تيب هذا قدم
 ا  استنادو  ،واألمر املهم هنا خصوصا  . (-19الفريوس التاجي )كوفيد تفشي خالل OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادرو 

لـم مارسات التعليمية ا باستخدام وجذابة فاعلة تعليمية جتربة لضمانو  ،نشرها مت اليت العملية والقصص تجاربال هذه إىل
 :لتاليةاالدالئل اإلرشادية  إىل الرجوع الـم عل مني على جيب ،أفضل ميةلُّ عَ تَـ  حصائل لتحقيق مفتوحة املصادر

ويف  ،عالواق يف. شابكةال عرب املوارد استخدام دياتحت أحد هووالنشر  التأليف حق أن (Yang, 2020) يانغ ذكر •
إىل   املنسوب ملفتوحا الرتخيص إىل االنتباه الـم عل مني على جيب ،الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادروضع  أثناء
 .سياقهم يف القانوين استخدامه لضمان املوارد التعليمية مفتوحة املصادرمن  كل

. هبم اخلاصة التدريس عمليات يف الستخدامها املوارد أنسب اختيار بعمليةتامة  دراية لىع الـم عل مون يكون ال قد •
 ةعالي املوارد التعليمية مفتوحة املصادر عن البحث أن إىل Ozdemir & Bonk (2017) أشار ،السياق هذا يفو 

ن هذه ما يستخدمونه م دةجو  دراسة الـم عل مني علىف ،لذلكو . صعبة مهمة نشرها يتم اليت اآلالف بني اجلودة
 وزارة مثل ملعروفةا والدولية الوطنية املوارد التعليمية مفتوحة املصادر)خمازن(  مستودعاتالعودة إىل  خالل مناملوارد 
من موقع رابطة )كومنولث( التـََّعلُّم  OAsis OERوموارد  ،(MIT) ومعهد ماساشوستس للتقانة ،والتعليم الرتبية

Commonwealth of Learning، املفتوحة املعرفة ومستودع Open Knowledge Repository .إىل باإلضافة 
املوارد  استخدام ثناءأيف  املهام أصعب منمها  هاواختيار  اجلودة عالية املوارد التعليمية مفتوحة املصادر تقييمف ،ذلك

 / مضبوطيةو  ،صالرتخي ذلك يف مبا ،معايري عدة على بناء  املوارد هذه  اختيار ميكنو . التعليمية مفتوحة املصادر
 .واحلساسية ،الثقايف والرتابط ،التكيف وسهولة ية،والتفاعل ،احملتوى جودة

هذه  إلنشاءو  ،لذلكو . مهب اخلاصة املوارد التعليمية مفتوحة املصادر لتطوير نيةاالتق املهارات إىل الـم عل مون يفتقر قد •
 ياتبرجم مثل ،يةوالدول الوطنية التأليف أدوات من العديد إىل الرجوع للمدرسني ميكن ،صحيح بشكل ونشرهااملوارد 

101ppt وALESCO Hub ستودعاتامل تأليف أداة أو Connexions أو Open Author، إنشاء ميكن حيث 
 .خاصة تقانية مهارات إىل اجةدون احل البسيطة النقرات طريق عن ببساطة التـََّعلُّم واردم

 املشاركة على تشجيعهمو  الـم تعل مني خنراطال املفتوح التدريس تطبيق الـم عل مني على جيب ،يسالتدر  عملية أثناءيف  •
 نم يطلبوا أن للمعلمني ميكن ،املثال سبيل علىف(. Nascimbeni & Burgos, 2016) لمعرفةل املشرتك لقاخل يف

 Baidu encyclopaediaيدو با موسوعة باستخدام معني تعليمي مبوضوع تتعلق معينة مدونة حتديث الطالب
 ,Goldie) لتواصليا التـََّعلُّم هنج تطبيق للمعلمني ميكن ،ذلك إىل باإلضافة(. الدوليني للقراء ويكي صفحات)

 باإلضافة معني موضوع حول OER مفتوحة املصادرموارد تعليمية ك  تقارير بكتابة الطالب مطالبة خالل من( 2016
 ميكنو . واملوارد جعاملرا من العديد ىلاملصدر استنادا  إ مفتوح درسيم كتاب  يف نيمع لفصل جديدة متارين إنشاء إىل

( شابكةال عرب املوارد دوحتدي والتقييم البحث)األولية  الرقمية عرفةامل مهارات اكتساب على الـم تعل مني يساعد أنهلذا 
 من يطلبوا نأ للمعلمني ميكن ،صوصاخل وجه علىو . والعشرين احلادي القرن يف األمية حملو أساسية تعد واليت

 رؤية ميكنهم حيث ،(الدوليني للقراء ،Google مستندات حمرر) العامة Tencent مستندات على العمل الطالب
 .االنعكاسية واملمارسات األقران تقييم على ذلك يؤكد أن ميكنو . وتقدمهم مهلاعمأ

سهلة  التـََّعلُّم ناتاوتق أدوات الـم عل مون خيتار أن ينبغي ،الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر تطبيق لتسهيل •
 مطالبتهم طريق عن ل منيالـم تععلى  الزائد احلمل جتنب ا  أيض عليهم جيب. يا  فعل الـم تعل مون يعرفها اليتو  االستخدام
 للمدرسني كنمي ،ذلك ىلإ باإلضافة. هلم مالئمة غري ميةلَّ عَ تَـ  ُمارسات إىل يؤدي ُما ،األدوات من العديد باستخدام

 يليب ُما ،املختلفة اجاتاالحتي مع تكييفالو  تعديلقابلة لل ا بطبيعتهاألهن مفتوحة املصادر ياتالربجم إىل الرجوع
 تكييف مت ،املثال سبيل علىف(. Zhang et al., 2020) االحتكارية الربامج من أكثر الوصول إمكانية متطلبات

 ,Denden, Tlili, Essalmi, Jemni, Chang) جديدة وظائف ليغطي Moodle املصدر مفتوح التـََّعلُّم إدارة نظام



& Huang, 2019.) 

 ،وبالتايل(. Hegarty, 2015) ا  أيض)األقران(  الزمالء قبل منبل  ،فقط الـم عل مني قبل من التـََّعلُّم تسهيل يتمال  •
 تبادل للطالبيها ف ميكن مفتوحة ميةلُّ عَ تَـ  اتجمتمع بناء للمعلمني ميكن ،تفاعلية أكثر التدريس عملية جلعلو 

 جيب ،ومفتوحة ليةتفاع ميةلُّ عَ تَـ  جمتمعات لضمانو . ختلفةامل هامامل على والتعاون ،املناقشات خلقو  ،ا  علن األفكار
 أو Sina Weibo وأ QQ وأ Wechat مثل ،التـََّعلُّم عملية أثناءيف  االجتماعية الشبكات استخدام الـم عل مني على

 للمعلمني ميكن ،االجتماعية الشبكات هذه استخداممن خالل و . Twitterالتويرت  أو Facebook الفيس بوك
 يتعلم ،النتيجةوب. نوعية إجابات لتحديد مناقشتها لطالبل وميكن ،حمددة دراسية مبواد املتعلقة األسئلة مشاركة
 اللغوي لالفص يف التدريس أصول علم تطبيق ميكن ،ذلك على عالوة. واآلراء األفكار تبادل خالل من الطالب

 تقسيم خالل من شابكةال عرب( Elliot Aronson أرونسون إليوت من قبل 1971 عام يف وتسميته اخرتاعه مت)
 الجتماعيةَ ا الشبكاتِ  الفرق   ستستخدم. حمددة مهمة يف يعمل فريق كل  وجعل مهام عدة إىل)الوظيفة(  املهمة
. الفريق راميم إجنازو  الفردية ةيلؤو املس من كال    قو يسي وهذا. مهامها إيتاءو  ،يما بينهاف والتواصل ،ا  مع للعمل

 جلعل Emojisلتعبريية الرموز ا باستخدام االجتماعية الشبكات داخل املفتوح التـََّعلُّم حتفيز ميكن ،ذلك إىل باإلضافة
 ,Saif, Tlili, Essalmi, and Jemni)الباحثون  تخدماس ،املثال سبيل علىف. وتفاعلية جاذبية أكثر التـََّعلُّم عملية

  معني م تعل م إجابة على عطاةم  ـال like "اإلعجابات" عدد ،منصة الفيس بوك على التـََّعلُّم عملية خالل (2019
 .اإلجابة لتلك عليها حصل كدرجة

 الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادرو  OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادر تستخدم اليت التـََّعلُّم عملية أثناءيف  •
OEP، يف طالهبم مساعدة علمنيللم ميكن ،املثال سبيل علىف. التـََّعلُّم لعملية َيس رونكم    الـم عل مون يعمل أن جيب 

 ميةلُّ عَ تَـ  بيئة بناء يف فاعال   ا  دور  ا  أيض الـم عل مون يلعب أن جيب. قراءهتا جيب مفيدة مراجع اقرتاحمن خالل  تقاريرهم
 Hegarty هيغاريت وأشار ،وإجاباهتم آرائهمب شاركةامل على باستمرار طالهبم تشجيع خالل من بالثقة جديرة

 .لتـََّعلُّمصائل ُمتازة لح تحقيقل املفتوحة التـََّعلُّم بيئات يف همٌّ م   عاملٌ  بالنفس والثقة الثقة بناء أن إىل (2015)
 بعد ياهنانس يتم اليت املهام أي ،"منها التخلص ميكن اليت املهام" الاستبد جيب أنه  Wiley (2013) ويلي ذكر •

 تفيد أن كنومي عليها العمل الـم تعل منيو  للمعلمني ميكن بأنشطة ،شخص أي تفيد وال مباشرة)املقرر(  الدورة
 ومقاطع التقدميية ضالعرو و  التقارير مثل) الـم تعل مون يقدمها اليت املفتوح التـََّعلُّم مواد مجع ميكن ،لذلك. اآلخرين
 للطالب ميكن حبيث شابكةال عرب وحتميلها مفتوحة املصادر مدرسية ككتب  ،الـم عل مني إشراف حتت ،(الفيديو

 داخل لُّمالتـَّعَ  إجنازات قياس ميكن ،ذلك إىل باإلضافة. منها االستفادة( القادمة األجيال) اآلخرين الـم عل منيو 
 املفتوحة التـََّعلُّم اقشاتمن يف التفاعل تواتر إىل ،املثال سبيل على ،بالرجوع حة املصادرالـم مارسات التعليمية مفتو 

 (.مشاركتها أو حتميلها مت اليت) املكتملة املهام عدد إىل باإلضافة

 الـم عل مني على بجي ،املفتوحة لتـََّعلُّما بيئات يف الـم تعل مني لتقييمو  ،وبالتايل. علةاف التقليدية الورقية التقييمات تعد مل •
وم قي اليت املوارد التعليمية مفتوحة املصادر على بناء   (Dori, 2003) املشروع علىـم سَتندة ال التقييمات استخدام

 ميكن حيث)ملفتوحة ا التقدميية العروض تقدميل طالهبم دعوة للمعلمني ميكن ،السياق هذا يفو . بإيتائها الـم تعل مون
 من العديد عرب ذلك يقحتق ميكنو . والتقدير للتقييم إيتاؤها مت اليت للمشاريع( احلضور آلخرينا الـم عل منيو  لآلباء

 .Skype أو Zoom أو Dingtalkبرجميات  مثل الفيديوعرب  املباشر صلواالت تدعم اليت نصاتامل

 الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادرو  OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادر باستخدام جذابة فاعلة تـََعلُّمية جتربة لضمانو 
OEP يةالتال يةرشاددالئل اإلال إىل الرجوع الـم تعل مني على جيب ،أفضل حصائل تـََعلُّمية على للحصول: 
ملوارد التعليمية مفتوحة امن  لكل املنسوب املفتوح الرتخيص إىل االنتباه الـم تعل مني على جيب ،املدرسني مثل ا  متام •

هذه  مزج إعادةب تسمح ال ،كمثال  ،الرتاخيصتوليفات  بعض ألن ،سياقهم يف القانوين استخدامه انلضم املصادر



 .املوارد

 مثل) هبم خلاصا احملتوى إعداد أثناءيف  وتلخيصها واختيارها املعلومات عنحبذر  البحث الـم تعل مني على جيب •
 توحة املصادراملوارد التعليمية مفأن تكون  لضمان( روالتقاري الفيديو ومقاطع التقدميية والعروضوالوظائف  املهام
 .اجلودة عالية

 على جيب ،لذلكو . املؤلفني موثوقية معرفة دون شابكةال على املوارد التعليمية مفتوحة املصادر من اآلالف نشر يتم •
 من اآلخرون يتمكن ىتحبإعدادها اليت قاموا  املفتوحة التـََّعلُّم ملواد املفتوحة الرتاخيص إسناد يتذكروا أن الـم تعل مني

 .مفتوحة املصادرموارد تعليمية ك  استخدامها إعادة

 مهارات تطوير الـم تعل مني لىع جيب ،املفتوحة التـََّعلُّم جتارب ضمن الذايت التنظيم على وقدرهتم استقالليتهم لتطوير •
 موقف على احلفاظ عل منيالـم ت على جيب ،لاملثا سبيل علىف. العاطفي الذايت والتنظيم السلوكي الذايت التنظيم مثل

 .ملُّ عَ للتـَّ  جديدة كفرص  اعتبارهاو  التـََّعلُّم حتديات مواجهة عند إجيايب

 يف واملشاركة أقراهنم تشجيع خالل من مفتوح تـََعلُّمي جمتمع بناء يف نيفاعلو  متعاونني الـم تعل مون يكون أن جيب •
 .املناقشات

 
  

مفتوحة الممارسات التعليمية و  OER موارد التعليمية مفتوحة المصادرالَتَبن ي . 10 مالحظةال
 stakeholders الـَمْعني ينيتطلَُّب إشراَك مختلف  OEP المصادر

 

 أو المؤسسات من الحكومة أو) الـَمْعنّيين من العديد إشراك يجب، الـُمتعّلمينو  الـُمعّلمين بين OERو OEP تبني لتسهيل 
هذه  استخدام لىع الـُمتعّلمينو  الـُمعّلمين لتشجيع سياسات ابتداء المؤسسات لمديري يمكن، المثال يلسب فعلى(. المنظمات
 مبادرات قإطال الحكومية السياسات لُصّناع يمكن، أيضا  . إضافية أموال توفير خالل من ومشاركتهاالـُممارسات الموارد و 
الـُممارسات التعليمية و  الموارد التعليمية مفتوحة المصادر لتبّني الالزمة راتالمها اكتساب على الـُمتعّلمينو  الـُمعّلمين لمساعدة

 .الخاصة سياقاتهم في مفتوحة المصادر

 

   
 

  
الدولي  التعاون تعزيز: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 5الغرض )

international cooperation وتقويته 

 

 
(a) برامجهاو  الموارد التعليمية مفتوحة المصادر وتحفيزها فيما يتعلق بمشاريع الحدود عبر والتحالفات لتعاونا تعزيز ،

جهودا   لكذ يشمل أن يجب. ومنظماتها القائمة والعالمية واإلقليمية الوطنية عبر التعاون آليات في ذلك من واالستفادة
 ومجتمعات دعاتوالمستو  القدرات وفي بناء واستخدامها، فتوحة المصادرمللموارد التعليمية  التعاوني التطوير مشتركة في
 حالة عن لنظرا بغض البلدان جميع بين والتضامن ،الموارد التعليمية مفتوحة المصادر بشأن المشتركة والبحوث الممارسة

 .فيها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر تطور

 

  2019، اليوِنسكو، OER مفتوحة المصادرالموارد التعليمية  حول توصية: المصدر 

 
  

لة قاب نماذج إنشاء رعاية: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 4الغرض )
 من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر لالستدامة

 

 
(f) والتحسين لـَمْعنّيينا من االرتجاع تشجيع فضال  عن، وتطبيقها الموارد التعليمية مفتوحة المصادر لتنفيذ آليات توفير  



 .لهذه الموارد المستمر

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 

 

  
 ةالفاعل اإلتاحة تشجيع: الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول من توصية اليوِنسكو( 3الغرض )
 الجيدة مفتوحة المصادرارد التعليمية للمو  والعادلة والشاملة

 

 
(a) المادية وفوالظر  االحتياجات مالئم شكلأفضل ب تلبي التي الموارد التعليمية مفتوحة المصادر إلى الوصول ضمان 
 ذلك سيشمل. لهاأج من تقديمها يتم التي المواضيع أو المقررات أو للدورات التعليمية واألغراض المستهدفين ينُمتعّلملل

 .عندما يكون ذلك مناسبا   الموارد إلى( المطبوعات ذلك في بما) اتصال دون الوصول طرائق

 

  2019، اليوِنسكو، OER الموارد التعليمية مفتوحة المصادر حول توصية: المصدر 

 

 
 

  



 Conclusions and implications .6 والمقتضيات االستنتاجات. 6

املوارد التعليمية مفتوحة و  OEP املفتوحة التعليمية املمارسات استخدام على املرتتبة اآلثار إظهار إىل تيبالك   هذا يهدف
 ،حية عاملية صقص خالل منو  ،وهو ينشر خصوصا  . سكواليونِ  توصية مع يتماشى مبا التـََّعلُّم حصائل على OER املصادر

وقد مت التوصل يف ختام . (-19وس التاجي )كوفيدالفري  جائحةيف أثناء املوارد و لـم مارسات هلذه ا العملية اخلربات استخدام
 .املوارد التعليمية مفتوحة املصادرحول  اليونسكو توصية مع بالتوافقو  ،التالية االستنتاجاتاملطاف إىل 

 نيم تعل ملل اجلودة اليةع ةتـََعلُّمي حمتويات إىل الوصول فرصة عَ توسِّ أن  مفتوحة املصادرلـم مارسات التعليمية ل ميكن •
 شبكاتل من خال ؛مبتكرة قائبطر  هااستخدام( إعادة)و املوارد التعليمية مفتوحة املصادر تصدير (1): خالل من

يف  ونالـم تعل م امن خالهل يشارك وجذابة ةفاعلَتعلُّم  جتارب توفري (2)و ؛، على سبيل املثالاالجتماعيةالتواصل 
 .احلياة مدىالـم تاح  التـََّعلُّم حتقيقعلى  يساعد أن ميكنوهذا . املعرفة إنشاء عملية

 هي كني  مت عناصر مخسة من تكونوت املمارسةمتمحورٌة حول  م قاربةٌ  يه الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر •
 العوامل هذهو . التمكينية تقانةالو  املفتوح والتقييم املفتوح والتعاون املفتوح والتعليم املوارد التعليمية مفتوحة املصادر

 .تقانةال سطهااتتو  بينها فيما والعالقات ،مرتابطةكلها   ساعدةامل

 عن البحث على ،الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر باستخدام التـََّعلُّم عملية أثناءيف  ،الـم تعل مني تشجيع يتم •
 املهام مثل) هبم اصاخل توىاحمل إعداد أثناءيف  واستخدامهاانتقائها و  اجلودة عالية املوارد التعليمية مفتوحة املصادر

 التـََّعلُّم ملواد ملفتوحةا الرتاخيص بإسنادأيضا   مطالبونوهم (. والتقارير الفيديو ومقاطع التقدميية والعروضوالوظائف 
مفتوحة يمية موارد تعلك  استخدامها إعادة من اآلخرون الـم تعل مون يتمكن حىتاليت قاموا بإعدادها  مفتوحة املصادر

 .املصادر

 الـم تعل مني شراكإل الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر يف مفتوحة املصادر التدريس م قاربات باستخدام وصىي   •
 داخل أقراهنم شجيعوت ،لمعرفةاملشرتك ل اخللق يف يشاركون جعلهم خالل من الذايت التنظيم يف مهاراهتم وتطوير

 .املفتوحة التـََّعلُّم جمتمعات

 ويقدمون الطالب طةأنش يراقبون حيث الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر يفكـم يسِّرين   ل منيالـم عيتغلب دور  •
 .احلاجة عند والتشجيع املساعدة

من  مفتوحة املصادرة موارد تعليميك  املنشورة واألعمال املصنفات لتقييم املشاريع إىل ندةستَ م  ـال بالتقييمات وصىي   •
املوارد التعليمية  جودة (1) :التالية التقييم معايري التقييمهذا  يغطي أن ميكن ،املثال لسبي علىف. الـم تعل منيقبل 

 (3)و ؛املوارد ههذ إنشاء عند الفريق أعضاء بني التعاون (2) ؛الفرق من قبل إنشاؤها مت اليت مفتوحة املصادر
 ،الوظيفي والتطوير نيم تعل ملل الشخصي النمو تعزيز هو التقييمومرمى . املواردمدى إتاحة هذه و  املنسوب الرتخيص

 .الـم مارسات التعليمية مفتوحة املصادر مثل التعاونية البيئات يف وخصوصا  

 عليمية مفتوحة املصادراملوارد الت باستخدام احلياة مدى الشامل التـََّعلُّم لتعزيز التالية التوصيات حتديد مت ،ذلك جانب إىل
 .ة املصادرالـم مارسات التعليمية مفتوحو 

 ،املثال سبيل على) العاملية القيم حتقق أن ميكن املوارد التعليمية مفتوحة املصادر ألن عاملية )مقررات( دورات تطوير •
َتعلُّم  يس ر  ي   وهذا. دبل كليف   التعليمية والربامج الثقافة عن النظر بغض( احلقوق يف واملساواة االجتماعي التقدم
 .املعرفة على قائم التطور سريع عامل يف survival ايقللب   ةضروري ديدةج مهارات واكتساب املعرفة

 وأ ابكةشالسواٌء باالتصال ب) املختلفة التـََّعلُّم وسائط يف OER املوارد التعليمية مفتوحة املصادر دمج تشجيعإن   •
 إىل الوصول زيادة إىل يؤدي أن ميكن ،املطبوعة واملواد والراديو والتلفزيون الشبكة العنكبوتية منصات مثل ،(دونه

 )أو املقررات( للدورات يميةالتعل فضال  عن األغراض املادية هموظروف املستهدفني الـم تعل مني احتياجات لتلبية املعرفة



 .املختلفة املواضيع أو

 مثل) اشئةالن تتقاناال باستخدام وتطويرها املوارد التعليمية مفتوحة املصادر استخدام حول مبتكرة آليات إنشاء •
هذه  باستخدام مبتكرةو  مثرية مفتوحة يةَتعلُّم جتارب لتوفري( االفرتاضي الواقع/  املعزز الواقع أو االصطناعي الذكاء
 .املوارد

 مشاركة حيث من عطياتامل ومحاية واخلصوصية االصطناعي الذكاء بأخالقيات املتعلقة القضايا يف البحث يسريت •
 التنمية لضمان ،لةالص ذات واخلدمات ،ملواردهلذه ا تحتيةال والبنية ها،وتطبيق صادراملوارد التعليمية مفتوحة امل

 .املفتوح للتعليم واآلمنة ستدامةم  ـال

 مثل) ـَمْعني نيال من للعديد املفتوح التعليم حول( اجلامعة يف أو شابكةال عرب) للتدريب جديدة مناذج تصميم •
 املفتوحة املدارس دماتخفيما خيصُّ  لُّمعالتَّ  على ملساعدهتم( واملديرين إلدارينيا واملوظفني الـم عل منيو  الـم تعل مني

 (.فتوحامل جا نهامل أو املفتوحة املكتبات مثل) استكشافها ميكن اليت املبتكرة
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ليتمكنوا من ابتكار )إنشاء،  stakeholders الـَمْعني ني قدرات بناء objectives :(1)أغراض  مخسة التوصية هذه تتناول
 وإعادة adaptوتكييفها  re-useادة استخدامها وإع accessوإتاحتها  OERالتعليمية مفتوحة املصادر  ( املواردcreateخلق 

 ذات التعليمية مفتوحة املصادر املوارد تشجيع (3) ؛supportive policyداعمة  سياسة وضع (2) ؛redistributeتوزيعها 
التعليمية  من املوارد قابلة لالستدامة مناذج إنشاء رعاية (4) ؛inclusive and equitable qualityالشاملة والعادلة  اجلودة

 .international cooperationالدويل  التعاون تيسري (5) مفتوحة املصادر؛

 
عادة  OERالتعليمية مفتوحة المصادر  ليتمكنوا من ابتكار )إنشاء، خلق( الموارد الـَمْعني ين قدرات بناء (1) تاحتها وا  وا 

عادة  توزيعها  استخدامها وتكييفها وا 
 مستوى ورفع صادراملوارد التعليمية مفتوحة امل قدرات لبناء االسرتاتيجيني والدعم التخطيطب األعضاء الدول تقوم يوصى أن

. التعليم ومستوياته طاعاتق مجيع مستهدفة  ، والوطين املؤسسايت املستويني وخلقها والتشارك فيها على هبا واستخدامها الوعي
 :يلي فيما النظر على األعضاء الدول وت شجَّع

(a) املوارد إىل الوصول دةيف زيا املوارد التعليمية مفتوحة املصادردور  حول الصلة ذات الـَمْعني ني جمتمعات بني يالوع بناء 
 ومتكني، حد أقصى إىل العام التمويل أثر وزيادة، learning outcomes التـََّعلُّم حصائل وحتسني، والبحثية وإتاحتها التعليمية

 .للمعرفة املشاركني من املبدعني يصبحوا أن من الـم تعل منيو  الـم عل مني

(b) لتعليمية مفتوحة املوارد ا ابتكار كيفية  حول( اخلدمة قبل وما اخلدمة يف أثناء) املنهجي واملستمر القدرات بناء توفري
 لتدريبا برامج من صميمي كجزء  توزيعها وإعادة وتكييفها استخدامها وجعلها متوافرة وإعادة وإتاحتها وإنشائها املصادر

 حتسنيَ  ذلك يشمل أن جيب. للمعلمني األولية التدريب برامج يف املساعدة ذلك يف مبا، التعليم مجيعها مستويات على
املوارد التعليمية  فهمل وضماهنا اجلودة مهنيني يف تطوير خرباء إىل باإلضافة، السياسات وص ن اع العمومية السلطات قدرات

 .اليومية واحلياة والبحث والتعليم التـََّعلُّم يف دجمها ودعم مفتوحة املصادر

(c) ات لغاي النشر حبقوق احملمية األعمال املتعلقة باستخدام والتقييدات االستثناءات بشأن الوعي زيادةpurposes تعليمية 
 بأن االعرتاف مع ،املوارد التعليمية مفتوحة املصادر يف األعمال من واسعة جمموعة دمج لتيسري ذلك تفعيل جيب. وحبثية
 األعمال يف االخنراط يتطلب ،املوارد التعليمية مفتوحة املصادر تطوير وكذلك ،educational goalsالتعليمية  املرامي حتقيق

 .والنشر التأليف حبقوق احملمية املوجودة

(e)  توفري املوارد سهلة اإلتاحةeasily accessible ليمية مفتوحة املوارد التعب َمْعني نيالـ جلميع واملساعدة املعلومات توفر واليت
 .تعليميةال للمواد املفتوح والرتخيص املؤلف حق ذلك يف مبا، هبذه املوارد املتعلقة املوضوعات بشأن املصادر

(f) تشجيع هبدف فتوحةامل والرتاخيص والرموز للربجميات التقاين االستخدام إتقان أجل من الرقمية األمية حمو مهارات تعزيز 
 .واستخدامها املوارد التعليمية مفتوحة املصادر يرتطو 

 

 supportive policyداعمة  َوْضُع سياسة (2)

السياسية  لبيئاتا تطويرَ ، الدستورية وأحكامها اإلدارية وهياكلها اخلاصة مع ظروفها وبالتوافق، األعضاء الدول على جيب
. والوطين املؤسسايت املستويني على ذلك يف مبا، تشجيعها املصادر أوللموارد التعليمية مفتوحة  الفعالة تـم َمارسالل الداعمة

 :يلي افيم النظر على، الـَمْعني ني مع احلوار تشمل شفافة تشاركية عملية خالل ومن األعضاء، وت شجَّع  الدول

(c) فتوحة املصادرليمية ماملوارد التع باستخدام للمعلم املهين التطوير وتعزيز، وضع آليات إلنشاء جمتمعات املمارسة ،
 ميزة   املوارد التعليمية مفتوحة املصادر بكون إنشاء املناسب بالشكل واالعرتاف، هذه املوارد خرباء من شبكات وإنشاء



 .أكادميية أو مهنية  

(d) القابلة  ملصادراملوارد التعليمية مفتوحة او  املصدر ملفات على نشر وحتفيزهم مجيعهم الـَمْعني ني لدعم آليات تطوير
 .العمومية املستودعات يف القياسية مفتوحة املصادر امللفات تنسيقات لإلتاحة، وذلك باستخدام

(f) ويف  وإصالحها، إغنائهاو  الدراسية املناهج ويف تعديل، التعليم حتويل يف املوارد التعليمية مفتوحة املصادر إدراج معاجلة
 طرائق تكامل وتشجيع، وفرصها املوارد التعليمية مفتوحة املصادر كانياتإم استغالل أجل من مجيعها التـََّعلُّم أشكال

؛ والتشارك فيها إنشائهاو  مفتوحة املصادرللموارد التعليمية  الفاعل االستخدام لتحفيز املختلفة التقييم وأشكال التدريس
 .لشاملةوا املنصفة ذي اجلودة التعليم على املوارد التعليمية مفتوحة املصادر أثر وتقييم

 
 الجيدة مفتوحة المصادرللموارد التعليمية  والعادلة والشاملة الفاعلة اإلتاحة تشجيع( 3)

 وإعادة احتهاوإت والعادلة الشاملة اجلودة ذات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر إنشاء دعم على األعضاء الدول ت َشجَّع
مجيعهم  الـم تعل مني وجيب أن يشمل ذلك. للـَمعنيني مجيعهم توزيعها دةوإعا وتكييفها توظيفها وفق الغاية وإعادة استخدامها

 االجتماعية احلالةو  البدنية والقدرة واجلنس العمر منها أمور مجلة عن النظر بغض الرمسي وغري الرمسي التعليم سياقات يف
 مبا) النائية الريفية قاملناط يف يشونيع والذين، األصلية والشعوب، ضعيفة أوضاع املوجودين يف أولئك وكذلك، االقتصادية

، اإلثنية واألقليات ،الطبيعية والكوارث النزاعات من املتضررة املناطق يف يعيشون الذين واألشخاص(، البدو مجهرات ذلك يف
 عدالةلل خاص ماماهت وإيالء، اجلنسني بني املساواة ضمان جيب، احلاالت مجيعها ويف. واملشردين، والالجئني، واملهاجرين
 الدول تنظر بأن ىيوص. واملتداخلة املتعددة التمييز أشكال بسبب خصوصا   احملرومني الـم تعل منيفيما خيص  واالشتمال

 :يلي فيما األعضاء

(a) املادية الظروفو  االحتياجات مالئم شكلأفضل ب تليب اليت املوارد التعليمية مفتوحة املصادر إىل الوصول ضمان 
 ذلك سيشمل. أجلها نم تقدميها يتم اليت املواضيع أو املقررات أو للدورات التعليمية واألغراض هدفنياملست نيم تعل ملل

 .عندما يكون ذلك مناسبا   املوارد إىل( املطبوعات ذلك يف مبا) اتصال دون الوصول طرائق

(f) الـم سَندة بالبَـي نة  ما هو موجود من املعايري تطويرevidence-based standards  واملعايري القياسيةbenchmarks  وغريها
ب أن تشدد هذه جي بالشكل املناسب.، املوارد التعليمية مفتوحة املصادر جودة لضمان وتكييفها الصلة، ذات من املعايري

 .املنتظمة اجلودة مانض آليات مبوجب( ذات الرتخيص املفتوح وغري املفتوح معا  ) التعليمية املوارد مراجعة املعايري على

 
 من الموارد التعليمية مفتوحة المصادر قابلة لالستدامة نماذج إنشاء رعاية( 4)

قابلة  مناذج تطوير بدعم، الدستورية وأحكامها اإلدارية وهياكلها اخلاصة مع ظروفها وبالتوافق، األعضاء الدول ي نصح
 النظر على األعضاء الدول وت َشجَّع. ملة وتشجيعهواملتكا والشاملة الواسعة املوارد التعليمية مفتوحة املصادرمن  لالستدامة

 :يلي ما يف

(d) واليت الصلة اتذ واخلدمات املوارد التعليمية مفتوحة املصادر منتجات لتطوير الداعمة التنظيميةالعمل  تشريع أطر 
 وقيمهم. رة املصاداملوارد التعليمية مفتوحب الـَمْعني ني مع مصاحل وكذلك والدولية الوطنية املعايري مع تتماشى

(e) السليم. بالشكل نفيذهات لضمان التوصية هذه يف احملدد النحو على املفتوحة للرتاخيص األمينة اللغوية الرتمجة تعزيز 

(f) والتحسني الـَمْعني ني من االرجتاع تشجيع فضال  عن، وتطبيقها املوارد التعليمية مفتوحة املصادر لتنفيذ آليات توفري 
 ملوارد.ذه اهل املستمر

 



 وتقويته international cooperationالدولي  التعاون تعزيز (5)

 مجيع بني الدويل عاونالت تعزيز األعضاء على الدول ينبغي، واستخدامها املوارد التعليمية مفتوحة املصادر تطوير لتعزيز
 األعضاء لدولا وت َشجَّع  . األطراف عددمت أو أكان ذلك على أساس ثنائي الطرف سواء، ذوي الصلة وتقويته الـَمْعني ني

 :يلي ما يف النظر على

(a) واالستفادة، وبراجمها صادراملوارد التعليمية مفتوحة امل وحتفيزها فيما يتعلق مبشاريع احلدود عرب والتحالفات التعاون تعزيز 
 دا  مشرتكة يفجهو  ذلك يشمل أن جيب .ومنظماهتا القائمة والعاملية واإلقليمية الوطنية عرب التعاون آليات يف ذلك من

 املمارسة تمعاتوجم واملستودعات القدرات ويف بناء واستخدامها، مفتوحة املصادرللموارد التعليمية  التعاوين التطوير
املوارد  تطور حالة عن رالنظ بغض البلدان مجيع بني والتضامن ،املوارد التعليمية مفتوحة املصادر بشأن املشرتكة والبحوث

 .فيها التعليمية مفتوحة املصادر
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 لعاما ، والتي تم تبنيها في الدورة األربعين من المؤتمرمية مفتوحة المصادرالموارد التعلي تصّدت التوصية الموثقة حول
 :هي objectivesأغراض  لخمسة ،(اليوِنسكو) والثقافة والعلوم للتربية المتحدة األمم لمنظمة

 التعليمية مفتوحة المصادر  ليتمكنوا من ابتكار )إنشاء، خلق( الموارد الـَمْعنّيين قدرات بناءOER تاح عادة استخدامها وا  تها وا 
عادة  توزيعها وتكييفها وا 

 داعمة َوْضُع سياسة 
 ذات الجودة العالية  مفتوحة المصادرللموارد التعليمية  والعادلة والشاملة الفاعلة اإلتاحة تشجيع 
 التعليمية مفتوحة المصادر من الموارد قابلة لالستدامة نماذج إنشاء رعاية 
 الدولي وتعزيزه التعاون تيسير 
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