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وتقدیرشكر

:كال من، ونخص بالذكرھاإعدادووثیقةالوضع ھذهكل من ساھم في إلى نتوجھ بخالص الشكر والعرفان 

الرئیسة ،ستامینكا أوفالیتش ترومبیتش/ جون دانیال، رئیس رابطة التعلم، والسیدة/ السید
ونیسكو)، على (الیم والثقافةومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعللقسم التعلیم العالي بالسابقة 

قیادتھما لھذه المبادرة؛
لمسؤول االستراتیجي للموارد التعلیمیة المفتوحة، مبادرةالسید/ نیل بوتشر اOERأفریقیا

التابعة لمعھد جنوب إفریقیا للتعلیم عن بُعد، والسیدة/ جیني جلیني مدیرة معھد جنوب 
، أفریقیاOERأفریقیا للتعلیم عن بُعد، والسیدة كاثرین نجوجي مدیرة المشروعات بمبادرة

إعداد مسودات المبادئ التوجیھیة؛على الجھود التي بذلوھا في 
السادة أعضاء لجنة الخبراء على اإلرشادات التي قدموھا، كل في مجال اختصاصھ؛
 جمیع المشاركین في ورش العمل والمنتدیات اإللكترونیة عبر اإلنترنت ومنتدیات

خارج حدود إلى "نقل الموارد التعلیمیة المفتوحة السیاسات التي عقدت ضمن مبادرة 
؛السیاسة والقدرات"مبادرة : الموارد التعلیمیّة المفتوحةتمعمج

 الذین أبدوا مالحظاتھم على الوثیقة وأرسلوھا إلینا؛جمیع األشخاص
 السیدة/ ترودي فان ویك، أخصائیة التعلیم اإللكتروني برابطة التعلم، والسیدة زینب

ارد "نقل الموإلدارة مبادرة فاروجلو أخصائیة البرامج بالیونیسكو، على ما بذلتاه من جھد
اسة السیمبادرة : الموارد التعلمییة المفتوحةخارج حدود مجتمعإلى التعلیمیة المفتوحة 

.2010منذ انطالقھا عام والقدرات"
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مسرد المصطلحات

تشیر إلى توزیع مواد الدوریات العلمیة التي تخضع لمراجعة النظراء عبر النشر المفتوح عبر اإلنترنت:
1الوسائل اإللكترونیة بھدف إتاحة الوصول إلیھا دون قیود أو شروط. 

تشیر إلى المواد المستخدمة في أغراض التعلیم والتعلّم والبحث العلمي، الموارد التعلیمیة المفتوحة:
ائل النشر على النطاق العام بموجب ترخیص مفتوح یتیح للغیر الوصول والتي تتوفر بأي وسیلة من وس

إلیھا، واستخدامھا، وتطویعھا ألغراض أخرى، وإعادة استخدامھا، وإعادة توزیعھا دون قیود أو شروط 
. ویساعد استخدام المعاییر الفنیّة المفتوحة في تحسین إمكانیة الوصول 2) 2007(أتكینز، براون وھاموند، 

الموارد وإعادة استخدامھا.إلى 
وتتضمن أمثلة الموارد التعلیمیة المفتوحة الدورات / البرامج الدراسیة الكاملة، ومواد 
الدورات، والوحدات الدراسیة، وأدلة الطالب، ومذكرات التدریس، والكتب المدرسیة، 

قنیات علیة مثل توالمقاالت البحثیة، والمواد المرئیة، وأدوات ووسائل التقییم، والمواد التفا
المحاكاة، وتأدیة األدوار، وقواعد البیانات، والبرمجیات، والتطبیقات (بما في ذلك تطبیقات 

الجوال)، إلى جانب المواد األخرى التي تعتبر مفیدة في العملیة التعلیمیة.
كتروني لوال تعد عبارة "الموارد التعلیمیة المفتوحة" مرادفة للتعلم عبر اإلنترنت أو التعلم اإل

أو التعلم عبر الجوال، كما أن العدید من الموارد التعلیمیة المفتوحة موارد قابلة للطباعة 
والمشاركة من خالل الصیغ الرقمیة.

طریقة موحدة لمنح إذن معین وتحدید قیود الستخدام أحد األعمال الترخیص المفتوح:
المبتكرة أو تطویعھ ألغراض أخرى، أو إعادة استخدامھ، أو إعادة توزیعھ (ویشمل ذلك 

3المواد السمعیّة، والنصوص، والصور، والوسائط المتعددة، وغیرھا). 

على تعریفات المصطلحات المتعلقة بالموارد التعلیمیة المفتوحة، یمكن الرجوع إلى لالطالع 
)، والذي تولى نشره 2011"الدلیل األساسي للموارد التعلیمیة المفتوحة" (لمؤلفھ نیل بوتشر 

4كل من الیونیسكو ورابطة التعلّم.

)daer/sseccanepo/gro.soros.www//:ptthبودابست للوصول الحر (مبادرة 1
استعراض حركة الموارد التعلیمیة المفتوحة: اإلنجازات والتحدیات والفرص الجدیدة 2

(http://www.hewlett.org/uploads/files/ReviewoftheOERMovement.pdf)
) والتعریف المفتوح sesnecil/gro.snommocevitaerc//:ptth/المشاع اإلبداعي (3
)http://opendefinition.org/guide/(
)eiducGisaBreo/gro.loc.www//:ptth(الدلیل األساسي للموارد التعلیمیة المفتوحةراجع4

http://www.soros.org/openaccess/read
http://www.hewlett.org/uploads/files/ReviewoftheOERMovement.pdf
http://creativecommons.org/licenses/
http://opendefinition.org/guide/
http://www.col.org/oerBasicGuide
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1.

مقدمة
التوجیھیةالغرض من المبادئ 1.1

ول لدعم العملیة التعلیمیة، وھي مواد یمكن الحصتستخدم التي مواد إلى الالموارد التعلیمیة المفتوحة تشیر 
علیھا وإعادة استخدامھا وتعدیلھا ومشاركتھا دون مقابل. وتسلط ھذه المبادئ التوجیھیة الضوء على قضایا 

ي توحة في التعلیم العالي، في محاولة لتشجیع صانعرئیسیة وتقدم اقتراحات لدمج الموارد التعلیمیة المف
القرارات داخل الحكومات والمؤسسات التعلیمیة على االستثمار في اإلنتاج والمواءمة واالستخدام المنھجي 
للموارد التعلیمیة المفتوحة ودمجھا في نظام التعلیم العالي، مما یساعد في تحسین جودة المناھج الدراسیة 

س وتخفیض التكالیف.وعملیة التدری

مسوغات المبادئ التوجیھیة1.2
إطار التعلیم العالي1.2.1

أنظمة التعلیم العالي في االقتصاد العالمي المعاصر القائم على المعرفة دوًرا محوریًا في تحقیق ؤديت
تمثل ت، وتواجھ ھذه األنظمة تحدیات كبیرة التنمیة االجتماعیة وتعزیز القدرة التنافسیة االقتصادیة الوطنیة

في الزیادة الھائلة لطلبات التسجیل على المستوى العالمي، حیث تفید التوقعات أن طلبات التسجیل العالمیة 
ملیون طلب مع حلول 98ملیون طلب في الوقت الحالي سوف تزید بمقدار 165المقدر عددھا بحوالي 

ادة مماثلة في الموارد البشریة . وتشیر االحتماالت إلى أن ھذه الزیادة لن تكون مصحوبة بزی2025عام 
والمالیة التي ستتوفر لقطاع التعلیم العالي.

) في ICTجھ العدید من المؤسسات التعلیمیة إلى دمج تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (تتونتیجة لذلك، 
ادھم دبرامج اإلدارة والتنظیم والبرامج التعلیمیة بھدف تقدیم خدمة أفضل للطالب بتكلفة معقولة وإع

وتأھیلھم لالنطالق في المجال الذي قرروا التخصص فیھ. وھناك على الناحیة األخرى العدید من الدول 
النامیة التي ال تزال تواجھ تحدیات كبیرة في الوصول إلى أجھزة الكمبیوتر والبرمجیات ووسائل االتصال. 

ئم ھذه البیئة مع االلتزام في الوقت ومن ھنا، فمن الضرورة بمكان وضع مناھج تربویة ومواد تعلیمیة توا
ذاتھ بمستوى عاٍل من الجودة وتوفیر فرص تعلیمیة مناسبة.

وفي الوقت ذاتھ، فإن تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تساھم على نحو متنامي في زیادة معدالت نقل 
ومشاركتھا بشكل جماعي.المعلومات عبر أنظمة االتصال العالمیة، مما أدى إلى انفجار في إنتاج المعرفة 

كما تتجاوز مشاركة غیر المتخصصین في مجاالت تخصصیة حدود المنح الدراسیة في الوقت الذي أصبح 
فیھ استحداث المعرفة بشكل فاعل إلى جانب أدوات وعملیات الحوسبة االجتماعیة أكثر انتشاًرا وقبوالً، 

مجموعة أوسع من الموارد التعلیمیة، ومن ثّم وھذا یساھم بدوره في إتاحة فرص جدیدة إلنشاء ومشاركة 
تلبیة االحتیاجات المتفاوتة للطالب بدرجة أكبر. وتمثل عملیة التحویل الرقمي للمعلومات، جنبًا إلى جنب 
مع اتساع رقعة انتشارھا، تحدیات كبیرة لمفاھیم الملكیة الفكریة، حیث تخضع أنظمة حقوق التألیف والنشر 

بالنشر للفحص والتدقیق.ونماذج العمل الخاصة
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أدت زیادة الوصول إلى الموارد التعلیمیة المفتوحة عبر اإلنترنت إلى تعزیز الدراسة الفردیة، وھو ما وقد 
ساھم، إلى جانب شبكات التواصل االجتماعي والتعلم التشاركي، في خلق فرص لالبتكار التربوي.

المفتوحةالترخیص المفتوح وظھور الموارد التعلیمیة 1.2.2
ي البیئات التي یمكن من خاللھا نسخ حمایة حقوق المؤلفین فبھدف المفتوحة التراخیص جاء ظھور 

المحتوى ومشاركتھ (وخاصة المحتوى الرقمي) بسھولة دون الحصول على إذن أو تصریح للقیام بذلك. 
نوني محدد یتسم وتسعى التراخیص المفتوحة إلى ضمان إجراء عملیة النسخ والمشاركة ضمن إطار قا

بمرونة أكثر من الوضع اآللي لحقوق التألیف والنشر والذي یشیر إلى أن جمیع الحقوق محفوظة. وتسمح 
التراخیص المفتوحة بإصدار األذونات بدقة، مع إصدار القیود المتعلقة بحقوق التألیف والنشر التقلیدیة.

وإعادة المواد نھا تتیح مرونة أكثر في استخدام ا من ھذه العملیة نظًرا ألوتعد الموارد التعلیمیة جزءً 
نسب بفي الوقت ذاتھ لسیاقات المحلیة وبیئات التعلم، مع السماح ومواءمتھا كي تتناسب مع اھااستخدام

جمیع األعمال إلى مؤلفیھا.

"، غیر االموارد التعلیمیة المفتوحة أن من أھم فوائد المحتوى المفتوح أنھ متوفر "مجانً مؤیدي ویرى بعض 
التبسیط، فالمحتوى المفتوح یمكن مشاركتھ مع اآلخرین دون طلب تصریح أو دفع رسوم من قبیل أن ھذا 

للحصول على تصریح أو رسوم أخرى للدخول إلى المحتوى، ورغم ذلك، ھناك اعتبارات تتعلق بالتكلفة 
م على المؤسسات حتتستفادة الفعالة من الموارد التعلیمیة المفتوحة فاالاالعتبار.أن تراعى وتؤخذ في ینبغي 

ًضا من وال بد أی، في تصمیم البرامج والدورات الدراسیة واقتناء المواد وتطویرھامنھجّي االستثمار بشكل 
تطویر الدورات الدراسیة والمواد، والبحث عن الموارد التعلیمیة المفتوحة أثناء الوقت عامل استثمار 
ذا إالموارد التعلیمیة المفتوحة الحالیة، والتفاوض بشأن تراخیص حقوق التألیف والنشر (وتكییف ، المناسبة

مفتوح). وھناك أیًضا تكالیف مرتبطة بھذا األمر مثل شراء وصیانة بنیة لم تكن متوفرة بموجب ترخیص 
النطاق الترددي.تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت (ألغراض التألیف ومشاركة المحتوى) و

لتدریساتحسین جودة بھدف المؤسسات التعلیمیة تقوم بإجراء ھذا النوع من االستثمارات بعض یذكر أن 
من مشاركة المواد وإثراء المناھج نظیراتھا من المؤسسات األخرى بتمكین كل مؤسسة والتعلم، حیث تقوم 
لمواد اوتطویر لالستثمار في تصمیم ادیة وھذا األسلوب یمكن أن یمثل وسیلة اقتصالدراسیة للطالب، 

.الموارد التعلیمیة المفتوحة وتكییفھالمؤسسات التي تقوم باستخدامبالنسبة إلى ا

القدرة التحویلیة للموارد التعلیمیة المفتوحة1.2.3
االتصاالتوالتعلیم العالي والتنفیذ المستمر لبنیة تكنولوجیا المعلومات االلتحاق بأدى الطلب المتزاید على 

التحتیة إلى وضع مؤسسات التعلیم العالي أمام تحدیات غیر مسبوقة في عصر یشھد شًحا في الموارد. وأمام 
ھذه التحدیات، أصبحت المؤسسات التعلیمیة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بدعم العملیات التالیة بطریقة 

منظّمة ومنھجیّة:
 التعلیمیةتطویر وتحسین المناھج الدراسیة والمواد

تصمیم برامج ودورات دراسیة على نحو مستمر

تنظیم جلسات لالتصال التفاعلي بین المؤسسات والطالب وبین الطالب بعضھم البعض

تطویر مواد تدریس ومواد تعلیمیة عالیة الجودة

تصمیم أدوات تقییم فعالة تتناسب مع البیئات المختلفة
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االنفتاح على عالم العمل
ن أن الموارد التعلیمیة المفتوحة یمكن أن تساھم مساھمة بارزة في تحقیق ھذه العملیات، إال وعلى الرغم م

أن استخدامھا ال یعني بالضرورة تحقیق الجودة والفعالیة وتخفیض النفقات بصورة تلقائیة، فھذه األمور 
الموارد وتعتمد قدرةتتوقف بالقدر األكبر على مدى نجاعة اإلجراءات التي تتبعھا المؤسسات التعلیمیة.

التعلیمیة المفتوحة على إحداث تحویل في العملیة التعلیمیة على العوامل التالیة:
تحسین جودة المواد التعلیمیة من خالل مراجعات النظراء..1
.في سیاق مالئمالقدرة على تحقیق فوائد من تخصیص الموارد ووضعھا .2
التأكید على االنفتاح وتحسین الجودة..3
إنشاء واستخدام الموارد التعلیمیة المفتوحةأعضاء ھیئة التدریس بما یتیح لھم رات قدبناء .4

التطور المھنّي.عملیة في إطار 
تلبیة احتیاجات بعض الفئات الطالبیة مثل ذوي االحتیاجات الخاصة..5
والمیزانیات المخصصة.موظفي المؤسساتتحقیق أقصى استفادة ممكنة من توزیع .6
.لطالب باللغات المحلیةتقدیم الخدمات ل.7
أجل منوتكییفھا فرصة المشاركة في اختیار الموارد التعلیمیة المفتوحة منح الطالب .8

السماح بمشاركتھم بفعالیة أكبر في العملیة التعلیمیة
استخدام مواد مطورة محلیًا ونسبھا إلى أصحابھا..9

یما بین فوالتعاون المواد خرى مثل مشاركة وتتضمن القدرة التحویلیة للموارد التعلیمیة المفتوحة مزایا أ
ة جدیدة.أنماط تعلیمیالموارد في استحداثتلك المؤسسات والبلدان، فضال عن الدور اإلبداعي الذي تقوم بھ 

نطاق المبادئ التوجیھیة1.3

الدلیل األساسي للموارد التعلیمیة"من الیونیسكو ورابطة التعلم تحت عنوان صدرت عن كل التوجیھیة 
الموارد التعلیمیة المفتوحة بمزید من المتعلقة بجوانب جمیع ال، تتناول 5)2011(بوتشر، "المفتوحة

التفاصیل والمعلومات.

eiducGisaBreo/gro.loc.www//:ptthانظر الرابط: 5

بالنظر إلى قدرة الموارد التعلیمیة المفتوحة على تحسین أنظمة التعلیم العالي، قامت منظمة الیونیسكو 
ورابطة التعلم بوضع ھذه المبادئ التوجیھیة بعد سلسلة من المشاورات الموسعة مع الجھات المعنیة في 
جمیع أنحاء العالم، وذلك بھدف دعم الحكومات، ومؤسسات التعلیم العالي، وأعضاء ھیئة التدریس، 
والھیئات الطالبیة، وھیئات ضمان الجودة واالعتماد وھیئات االعتراف.  وھناك وثیقة مصاحبة للمبادئ 

http://www.col.org/oerBasicGuide
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2.
المبادئ التوجیھّیة للجھات المعنیة 

بالتعلیم العالي

المبادئ التوجیھیة للحكومات2.1
وعالقاتھا مع المؤسسات التعلیمیة اختالفًا كبیًرا من بلد آلخر،في قطاع التعلیم العاليأدوار الحكوماتتختلف 

بدور محوري في صیاغة السیاسات التي تحكم أنظمة التعلیم ضطلعالحكومات عادة ما تورغم ذلك فإن 
العالي، وحینما تتخذ الحكومات اإلجراءات الالزمة لضمان مساھمة االستثمارات العامة بقطاع التعلیم العالي 

معظم . وتقوم عا بالنففي تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة على نحو مفید واقتصادي، فإن ذلك یعود علیھ
لبعض الجامعات.بتقدیم دعم مالي أیًضاالحكومات 

وفي ھذا السیاق، عادة ما تعمد الحكومات إلى المطالبة بتوفیر المواد التعلیمیة التي یتم تطویرھا باستخدام 
خدام باستالمفتوحة. وفي حین أن ثمة أسبابًا تمنع من المطالبةتراخیصاألموال العامة وإتاحتھا بموجب ال

المفتوحة في بعض األحیان، فال شك أن مشاركة المواد التعلیمیة لھا قدرة كبیرة على تحسین تراخیصال
لى المعلومات داخل أنظمة التعلیم العالي. ویمكن للحكومات أیًضا استخدام إصول والجودة والشفافیة وإمكانیة ال

عامة عن طریق تسھیل توسیع إعادة استخدام ھذه أنظمة الترخیص المفتوح لزیادة فعالیة االستثمارات ال
الموارد بأقل نطاق ممكن من االستثمارات اإلضافیة.

وفي ھذا السیاق، نقترح أن تتخذ الحكومات اإلجراءات التالیة:

في وضع سیاسات التعلیمالمشاركة دعم استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة من خالل )أ(
یمكن أن یتضمن ذلك التشجیع على استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة في العالي،
لتتماشى مع قطاع أكبر من المتعلمین، وكذلك دعم األجندات الخبرات التعلیمیة تكییف

. وبھذه الطریقة، تتمكن الحكومات من التشجیع على توفیر الوطنیة لإلدماج االجتماعي
یم العالي وتحسین نتائج ومخرجات التعلم لجمیعالتعلقطاع فرص متكافئة للجمیع في 

التشجیع على استمرار ھذه المحاولة عن . ویمكن أن تقوم الحكومات أیًضا باألشخاص
مفتوحة وإعادة استخدامھا.التعلیمیة الموارد الطریق وضع برنامج حكومي لدعم إنشاء 

سراع لإلمن بین األسالیب الفعالة في تبني أطر للترخیص المفتوح:النظر)ب(
بعملیة الترخیص المفتوح ومشاركة موارد التعلیم العالي القیام بتبني إطار وطني مناسب 
للترخیص المفتوح ضمن المخططات العامة للسیاسات، حیث یمكن أن یأتي ذلك ضمن 
اإلطار الشامل للسیاسات العامة المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة وحقوق التألیف والنشر 

م العالي، وأن یشمل األنشطة البحثیة وأنشطة التدریس على حٍد سواء. في قطاع التعلی
ومن الممكن أن یغطي ھذا اإلطار أیًضا حقوق التألیف والنشر وحقوق الملكیة الفكریة 

ذات الصلة بالمواد التعلیمیة التي تصدر عن اإلدارات والھیئات الحكومیة.
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بني السابق تباإلجراءمن الممكن أن یرتبط ،في تبني معاییر مفتوحةالنظر )ج(
ضمان الوصول الكامل إلى موارد التعلیم العالي واستخدامھا مناسبة لمعاییر مفتوحة 

ومشاركتھا، ویمكن أن یشمل ذلك المنشورات البحثیة والتعلیمیة، بما یضمن االحتفاظ 
ى البرمجیات. رأ علبالوثائق اإللكترونیة القابلة للتحریر بصرف النظر عن أي تغییر یط

وھذه المعاییر یمكن أن تغطي المواد التعلیمیة التي تصدر عن اإلدارات والھیئات 
الحكومیة والمؤسسات التي تتلقى دعًما حكومیًا بھدف تطویر الموارد التعلیمیة.

مكن یالموارد التعلیمیة المفتوحة،المتعلقة بالمسائلالمساھمة في زیادة الوعي بأھم )د(
نماذج استخدام ذات صلة وفضلىدراسات حالة بشأن الممارسات اللك إجراء ذأن یشمل 

من أجل دعم جھود التنفیذ. وفي ھذا الصدد، یمكن أن ومشاركتھا مع الجھات األخرى 
تقوم الحكومات بمساعدة الجھات المعنیة بالتعلیم العالي في فھم المسائل التي ترتبط 

سارعة أّن الرقمنة المتبھذه الحقوق وكیف الصلةذاتة والتحدیات یّ بحقوق الملكیة الفكر
ومشاركة المعلومات والموارد عبر اإلنترنت.تغیّر مالمحھا

ثل تمتعزیز استراتیجیات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت / الربط اإللكتروني،)ه(
،إلى المحتوى اإللكتروني ومشاركتھأھمیة كبرى للوصول تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

مستدام وإتاحة الفرصة ألعضاءالضمان توفیر الربط اإللكتروني ومن ھنا یجب التركیز على 
تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات من خالل أنظمة التعلیم الستخدام الطالب والتدریسھیئة 

العالي.

من أھم العوامل التي تساعد ،عالیة الجودةتعلم دعم التنمیة المستدامة ومشاركة مواد )و(
سات التعلیم مؤسلدعم تقدیم الفي تحقیق التنمیة المستدامة واستخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة 

ومشاركة موارد تعلیمیة ذات إنشاء العالي، مجتمعة أو كل على حدة، في جھودھا الرامیة إلى 
ر محتوى داخلي والجھود تطویجودة عالیة. ویشمل ذلك دعم المبادرات الوطنیة الرامیة إلى

العالمیة لتطویر مستودعات ودالئل الموارد التعلیمیة المفتوحة، فضال عن تبني آلیات اإلقلیمیة/
لتعزیز جودة الموارد التعلیمیة المفتوحة. وعلى الرغم من عدم وجود استراتیجیة واحدة تصلح 

ائج.یساعد في تحقیق أفضل النتسق یمكن أننأن وضع نھج مإال لالستخدام في جمیع السیاقات، 

المبادئ التوجیھیة لمؤسسات التعلیم العالي2.2
تعلّم وتھیئة أجواء تدریسلیمكن لمؤسسات التعلیم العالي القیام بدور محوري في دعم أعضاء ھیئة التدریس 

ین ال ئزفعالة للطالب وتوفیر فرص مستمرة للتطویر المھني. ویعد تحدید الموارد التعلیمیة وتطویرھا ج
خاصة ة المفتوحة الیإلنشاء الموارد التعلیمكّل مؤسسة تطلعات یتجزآن من ھذه العملیة، إذ یجب أن یكون لدى 

.التي توفرھا المؤسسات والجھات األخرىبھا واستخدام الموارد التعلیمة المفتوحة 

المعلومات واألفكار من خالل وتشجع الموارد التعلیمیة الجیدة على تعزیز المشاركة الفردیة للطالب 
التعلیمیة والمحتوى بدرجة تفوق الدرجة المتوقعة من المحاضرات وحدھا. ومن خالل دمج ھذه الموارد 

ب في من وقت التدریس المباشر مع الطالبشكل أفضل ستفادة االفي عملیة التدریس والتعلم، یمكن المفتوحة 
واألنشطة البحثیة.والتطبیقات العملیةبداعیةوالقدرة اإلتعزیز المشاركة وإثراء النقاشات

باستخدام ما یتوفر لھم من یكتفي األساتذة، عادة ما الدراسیة والموارد التعلیمیةالدورات تطویر خالل و



6

من الموارد التعلیمیة المفتوحة ال یساھم في تقدیم مجموعة المتنامي، غیر أن النطاق العریض وخیارات
اق المحلي مع السیىموارد جدیدة تتماشلتكییف سب، بل یساعد أیًضا على خلق فرص واسعة من الخیارات فح

من حیث الثقافة واحتیاجات التعلم، دون الحاجة إلى الدخول في مفاوضات مطولة حول حقوق التألیف والنشر 
أو تكرار تطویر المحتوى.

بكة و المواد عالیة الجودة للجمیع على شوتوضح التجربة أن المؤسسات التي تقوم بتوفیر الدورات الدراسیة أ
اإلنترنت لدیھا القدرة على جذب طالب جدد وتعزیز سمعتھا واالضطالع بدور أكبر في الخدمات العامة، 
وتتوفر لھذه المؤسسات أیًضا إمكانیة نشر نتائج البحوث على نطاق أوسع وبالتالي تعزیز فرصة الحصول 

الھویة بالموارد التعلیمیة المفتوحة ربطالمؤسسات إلى ضرورة ت تلتف. وال بد أن تمویل لبحوثھاعلى 
أي دخل یمكن الحصول علیھ من مبیعات المواد التعلیمیة.مراعاة و، الخاصة بھامؤسسیّةال

وفي ھذا السیاق، نقترح أن تقوم مؤسسات التعلیم العالي باإلجراءات التالیة:

ادئ تقترح ھذه المب، لدمج الموارد التعلیمیة المفتوحةمؤسسیّةوضع استراتیجیات)أ(
أثناء وضع أخذھا في االعتبارالمؤسسات یمكن التوجیھیة عدًدا من العناصر التي 

األنشطة.العدید من االستراتیجیات الخاصة بدمج الموارد التعلیمیة المفتوحة في 
ة عالیة تعلیمیموادتكییف تقدیم حوافز لدعم االستثمار في تطویر واقتناء و)ب(

ینبغي أن تقوم المؤسسات التعلیمیة بمراجعة السیاسات الخاصة بھا لضمان الجودة، 
ما یلي:

تكییفھاولموارد التعلیمیة المفتوحة المتوفرة السدید لاالختیار على تشجیع ال ،
.الحاجة إلیھامع تطویر مواد جدیدة عند

توحة في البروتوكوالت الترویج لنشر المواد التعلیمیة في صورة موارد مف
المؤسسیة.

 استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة وإعادة استخدام تتعلق بتعزیز إجراء بحوث
وتطویعھا ألغراض أخرى.

في صورة موارد تعلیمیة مفتوحة بموجب تشجیع الطالب على نشر أعمالھم
أعضاء ھیئة التدریس ووفقًا تحت إشراف وتوجیھ (تراخیص مفتوحة

للبروتوكوالت المؤسسیة).
 رصد الفردي والمؤسسي.الوضع الموارد التعلیمیة المفتوحة ضمن آلیات
.تعزیز التعاون في مجال تطویر المواد داخل المؤسسة وخارجھا
ء في تطویر واقتنانتقدیم حوافز ومكافآت مناسبة للعاملین الذین یشاركو

المواد التعلیمیة.وتكییف 
 أعباء العمل الخاصة بالموظفین تسمح بتصمیم وتطویر التأكد من أن نماذج

المناھج الدراسیة والدورات والمواد التعلیمیة.
ذلكیتضمن ،تحدید أھمیة الموارد التعلیمیة في عملیات ضمان الجودة الداخلیة)ج(

وضع عملیة داخلیة صارمة للتحقق من جودة الموارد التعلیمیة قبل نشرھا في صورة 
توحة.موارد تعلیمیة مف

تساعد ھذه السیاسات النظر في وضع سیاسات مرنة لحقوق التألیف والنشر،)د(
یص تبادالت التراخبعض حقوق التألیف والنشر المحفوظة أو باالستشھادالموظفین في 

واسعة ة یویمكن أن تشكل ھذه السیاسات جزًءا من عملیة مؤسس، عند الضرورة،األخرى
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تطبیق سیاسات صارمة بشأن حقوق الملكیة الفكریة وحقوق التألیف النطاق تھدف إلى 
كافة العقود القانونیة وشروط التوظیف.في وتنفیذھا بدقةوالنشر والخصوصیة، 

بأنشطة مستمرة لزیادة الوعي القیام یمكن إجراء التأیید المؤسسي وبناء القدرات،)ه(
ور موظفین من الذكتشمل الوبناء القدرات (تطویر الموظفین) والتواصل/المشاركة 

الضروریة التي تتیح للموظفین جمیع المھارات واإلناث، وذلك بھدف تطویر 
تھدف ھذه وال بد أن 6استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة بدرجة عالیة من الكفاءة،

األنشطة إلى تشجیع رؤیة مشتركة للممارسات التعلیمة المفتوحة داخل المؤسسة، 
بالحوافز.، مع ربطھا رؤیة المؤسسة ومھمتھامعىأن تتماشو

یعني ھذا الموظفین والطالب لتكنولوجیا االتصاالت والمعلومات،نفاذضمان )و(
ةبنیالاإلجراء ضرورة بذل كافة الجھود الممكنة لضمان الوصول غیر المحدود إلى 

تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، والبرمجیات، والربط لالتحتیة المطلوبة
ة في تعلیمیالمواد أو تكییف التطویر في اإلنترنت من أجل استخدام إللكتروني ا
مختلفة. ویشمل ذلك تطبیقات البرمجیات مثل أدوات تحریر محتوى المجاالت ال

الویب، وأنظمة إدارة المحتوى، والقوالب ومجموعات األدوات التي تساعد في 
ویمكن 7.لغرض معینالتي یتم تكییفھا وتصمیمھا إنشاء واستخدام الموارد التعلیمیة 

أیًضا تطویر مستودع ألعمال أعضاء ھیئة التدریس والطالب التي أن یتضمن ذلك 
عاون في نفس الوقت بالفرق بین التالتعریف تصنف على أنھا موارد تدریس وتعلم، و

ھیئة أعضاءكما یجب أن یتمتع.الملكیّة/ المشاركة القانونیة للموارد وبین انتحال
التدریس والطالب على السواء بالقدرة على النفاذ إلى التدریب/ التطویر المھنّي 

فضالً عن الدعم الالزم الستخدام ھذه األنظمة.
وضع سیاسات وممارسات مؤسسیة لتخزین الموارد التعلیمیة المفتوحة )ز(

یشمل ذلك القدرة على تخزین وإدارة ومشاركة الموارد إلیھا،والوصول 
والمحتوى، داخلیًا أو خارجیًا، بحیث تستند المساعي األكادیمیة إلى قاعدة متنامیة 
من المعرفة المؤسسیة. ویمكن القیام بھذا اإلجراء بأقل تكلفة ممكنة من خالل إدراجھ 

الدخول في شراكة مع شبكات موارد تعلیمیة أو ضمن استراتیجیة وطنیة منسقة 
ات التي تعمل على أساس المعاییر المفتوحة.مفتوحة عالمیة وناشئة والمستودع

یساعد ھذا اإلجراءللموارد التعلیمیة المفتوحة،المؤسسیّةالمراجعة الدوریة)ح(
لك ذ، ویتضمن المؤسسات في تحدید القیمة التي تمثلھا السیاسات والممارسات

مراجعة مدى استخدام المواد التعلیمیة بموجب التصریح المفتوح في برامج التعلیم 
أیًضا تقییم آثار ھذا االستخدام على جودة الخدمات التعلیمیة یتضمن العالي، كما 

وتأثیرھا على تكلفة تطویر/شراء مواد التدریس والتعلم عالیة الجودة الستخدامھا 
وبرامج الدراسات العلیا. ومن الممكن أن یمتد ذلك في برامج المراحل الجامعیة 

، إلى عرض نماذج للممارسات الجیدة في منشورات التسویق قدر المستطاعأیًضا، 
منشورات البحوث األكادیمیة.و

.الكفاءاتللتعرف على قائمة كاملة بالمھارات و1یمكن الرجوع إلى الملحق 6

2راجع الملحق 7
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المبادئ التوجیھیة ألعضاء ھیئة التدریس2.3
لضمان جودة خدمات التدریس والتعلم التي یتلقاھا الطالب فضال عن عامًال حیویًّا أعضاء ھیئة التدریس یعد 

ساتذة األ. ویواجھ الطالبأنھم یمثلون الجزء األھم واألبرز في خبرات التدریس والتعلم التي یحصل علیھا 
تحدیات عدیدة منھا:

أو و/تكییفعدم كفایة الفترات الزمنیة المخصصة إلعداد المناھج الدراسیة واختیار و
تطویر مواد التدریس والتعلم وأدوات التقییم.

.الوصول إلى نوعیة جیدة من مواد التدریس والتعلم ذات الصلة
 المتفاوتة في كثیر من األحیان مع مراعاة الفوارق بین الطالبالحاجة لتلبیة احتیاجات

الجنسین.
 ّھج التي م إلى المنار بیئات التدریس والتعلم (التحول من المناھج التي تركز على المعلتغی

تركز على الطالب)
 تعزیز وصول الطالب إلى المواد المتوفرة عبر اإلنترنت والشبكات التعاونیة وفرص النشر

اإللكتروني.
.المتطلبات القانونیة لتوسیع نطاق الوصول
 تغطیة قاعدة معرفیة واسعة ومتنامیة.لالحاجة
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بانتظام.ھم على صعیدالحاجة لتحدیث مھارات
.الحاجة للتعامل مع التطلعات الطموحة للطالب
.مستوى التحاق غیر مسبوق في العدید من االختصاصات

ولیة الرئیسیة لضمان جودة أي محتوى مستخدم في بیئات التدریس والتعلم، بما في ذلك الموارد ؤتقع المس
التعلیمیة المفتوحة، على عاتق منسقي البرامج والدورات الدراسیة وأعضاء ھیئة التدریس. وبصرف النظر 

اءة بعض المواد اإلضافیة، بتحدید مواد قراءة أو كتب مدرسیة أساسیة، أو اقترحوا قرقامواكانوا قد عما إذا 
ھمأو رشحوا بعض المواد المرئیة لعرضھا، أو استخدموا خطة الدورة الدراسیة الخاصة بشخص آخر، فإن

عن اختیار المواد التي سیقومون بتدریسھا سواء كانت مواد مفتوحة أو األولى واألخیرة یتحملون المسؤولیة 
أو مواد رقمیة أو ورقیة.معینة مملوكة لجھة 

ارد التي الموجودة، فإن جودة الموارد التعلیمیة المفتوحة تعتمد في المقام األول على السببولھذا 
في مجھا دتتناسب مع السیاق وطریقة تكییفھا لیقرر أعضاء ھیئة التدریس استخدامھا، وطریقة 

وال شك أن االستخدام الفّعال للموارد التعلیمیة المفتوحة یساھم . أنشطة التدریس والتعلم المختلفة
.كثیر من ھذه التحدیاتفي التغلب على 

:بما یليالتعلیم العالي مؤسساتأعضاء ھیئة التدریس في یقوموفي ھذا السیاق، نقترح أن 

إن أفضل ما یمكن البدء بھ في ھذا مھارات لتقییم الموارد التعلیمیة المفتوحة،التطویر )أ(
الصدد ھو زیادة المعرفة بالموارد التعلیمیة المفتوحة من خالل استكشاف الموارد المتوفرة 

مكن وتحدید المواد التي ی، المستودعات المناسبةفي و/أو البوابات االلكترونیّةحالیًا على 
ألعضاء ھیئة یتبین ن أن االستفادة منھا في الدورات والوحدات الدراسیة. ومن الممك
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التدریس أن الموارد التعلیمیة المفتوحة المتوفرة تشكل معاییر مفیدة تساعد في النظر في 
معباألمر نفسھالمناھج وطرق التدریس الخاصة بھم وإدخال تحسینات علیھا والقیام 

ویمكن أیًضا أن یساھم ھذا .بالجھات األخرىالمناھج وطرق التدریس الخاصة 
وارد لمشاركة مة األساتذة في تعزیز ثق، من قبل النظراءالمراجعةكشاف، إلى جانب االست

بھدف سد فجوات المناھج الموجودة حالیًا في مجموعة موارد تم تكییفھا جدیدة و/أو 
نھم أیًضا من المساھمة في المعرفة العالمیة.الموارد التعلیمیة المفتوحة، وھو ما یمكّ 

یرى بعض أعضاء ھیئات وارد التعلیمیة المفتوحة،نشر المدراسة إمكانیة )ب(
التوجھ وعلى نطاق صغیر، فیھ التدریس أن ھذا األمر قد یكون أكثر سھولة عندما یتم البدء 

مراجعات النظراء)، والنشر العلني للمواد من خالل التعاون مع النظراء (بعد ذلك نحو 
،الدوراتتصمیمضمن عملیة التدریس والتعلم، بما في ذلك عادة التي یتم إنشاؤھا 

وأدوات ، المدرسینمالحظاتو، وكتیبات ونشرات المعلومات المتعلقة بالدورات
مرور الوقت، یمكن أن تساھم ھذه الممارسات في تكوین مع ووسائل تقییم الدورات. و

، فضال ھاالعتماد علیلمؤسسات التعلیمیةلكافة ایتیح مستودع غني بالمواد التعلیمیة 
عن إمكانیة تعزیز فھم الطالب لنطاق المحتوى.

جمع الموارد التعلیمیة المفتوحة الحالیة ومواءمتھا ووضعھا في السیاق )ج(
ال للموارد التعلیمیة المفتوحة تطویر المھارات الالزمة یتضمن االستخدام الفعالمناسب،
استجابة المناسب الموارد التعلیمیة المفتوحة الحالیة ووضعھا في السیاق لمواءمة 

للطالب ودعًما لمناھج التعلم المختلفة لكل ھدف من أھداف المتفاوتة للمتطلبات التعلیمیة 
مجموعة الموارد المتوفرة في من التعلم المحددة. ویمكن تحقیق ذلك من خالل االستفادة 

ومشاركة المعلومات المتعلقة والمساھمة فیھا، یة المفتوحة مستودعات الموارد التعلیم
الموارد وإضفاء الطابع المحلي علیھا.بمواءمة والعملیات ذات الصلة األمور ب

رة كثمكما أن األعمال البحثیة الحدیثة جاءت في مجملھا عادة العمل الجماعي،تأسیس لال)د(
من قبل واد التعلیمیة وتطویعھا للعمل والمجھودات الجماعیة، فإن مجھودات تطویر الم

أعضاء ھیئة التدریس یمكن أن تكون أكثر نجاًحا وإرضاء لألشخاص القائمین بھا إذا ما 
تم القیام بھا باعتماد منھج العمل الجماعي.

تتطلب االستفادة تنمیة مھارات الموارد التعلیمیة المفتوحة،مطالبة المؤسسة بدعم )ه(
الفعالة من الموارد التعلیمیة المفتوحة اكتساب أعضاء ھیئة التدریس لعدد من المھارات 
والكفاءات مثل القدرة على تصمیم المواد، وتطویر المناھج الدراسیة، وتحدید واختیار 

مالموارد المناسبة وتكییفھا من خالل استراتیجیة تتبنى مزیًجا من تطویر المھارات ودع
المھارات المھنیة. وال بد أن یحصل أعضاء ھیئة التدریس أیًضا على دعم لتحقیق التطویر 

8المھني في ھذه الجوانب على المستویین الفردي والجماعي.

یمكن ألعضاء ھیئة التدریس تحقیق ،من الشبكات وأوساط الممارسیناالستفادة)و(
استفادة قصوى من استخدام الشبكات اإللكترونیة الحالیة وأوساط المشاركین في عملیة 

ومشاركة الموارد التعلیمیة المفتوحة إلى جانب الدخول في حوار حول مواءمة تطویر و
منصة لخبراتھم وتجاربھم في التدریس والتعلم، حیث یمكن ألوساط الممارسین أن تشك

على قائمة مفصلة من المھارات ذات الصلة.1یحتوي الملحق 8
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ممتازة لموارد النشر في المستودعات الحالیة.
یمكن تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على االستفادة من تعلیقات تشجیع المشاركة الطالبیة،)ز(

الطالب ومالحظاتھم حول الموارد التعلیمیة المفتوحة في تحسین المواد التعلیمیة وتشجیع 
میة المفتوحة. ومن الممكن أیًضا تشجیع الطالب على النشر والمساھمة في الموارد التعلی

الموارد التعلیمیة المفتوحة واستخدامھا ألغراض الحصول على الطالب ودعمھم في طلب 
إجراء الدراسات الموجھة ذاتیًا إلى جانب تطویر المناھج / الدورات الدراسیة الخاصة 

بھم في مراحل متقدمة.
یمكن أن یساعد ،بشأنھالنشر تعزیز الموارد التعلیمیة المفتوحة عن طریق ا)ح(

ذلك في توسیع القاعدة المعرفیة المتعلقة بمادة معینة، ال سیما إذا تم ذلك من خالل 
المنشورات المفتوحة والدوریات العملیة والوسائل األخرى ذات الصلة. ومن الممكن أن 

وحة وإعادة تیتضمن ذلك خبرات مشاركة المقاالت المتعلقة باستخدام الموارد التعلیمیة المف
استخدامھا وتطویعھا ألغراض أخرى، وتشجیع الطالب على المشاركة في الموارد 

التعلیمیة المفتوحة.

والمعلومات المتعلقة بالموارد التعلیمیة المفتوحة ردود والتعلیقات تقدیم ال)ط(
تقدیم المالحظات والمعلومات المتعلقة بالموارد التعلیمیة المفتوحة التي تم مثل یالحالیة،

لبیة بمدى قدرتھا على تفیما یتعلق إنشاؤھا وتكییفھا واستخدام وإعادة استخدامھا، ال سیما 
أھداف التعلم واحتیاجات الطالب، مساھمة قیّمة في االستخدام الفّعال لھذه الموارد.

لقة بحقوق الملكیة الفكریة وسیاسات حقوق التألیف تحدیث المعارف المتع)ي(
علقة المشورة والخبرة المتإمكانیة الوصول إلى یتضمن ذلك توفیر والنشر والخصوصیة،

بھذه األمور، إلى جانب التعریف بالسیاسات المؤسسیة واالتفاقات التعاقدیة ذات الصلة 
ق روري أن یتم توضیح الحقوبحقوق الملكیة الفكریة وحقوق التألیف والنشر. ومن الض

وكیفیة ، أثناء فترة العمل بالمؤسسةاستجدت والشروط ذات الصلة باألعمال التي 
وحدود استخدام ھذه الجھات لھا. وال بد أن یفھم أعضاء ھیئة ، مشاركتھا مع جھات أخرى

التدریس مدى تأثیر ھذه السیاسات على حقوقھم.

المبادئ التوجیھیة للھیئات الطالبیة2.4
دور الجامعات في التطور تدریجیًا بدرجة موازیة لتطور دور الطالب. ونتیجة لذلك، ظھرت مجموعة أخذ 

العمل، والمھاراتأداء الحیة صالعالمیة الفاعلة، والمواطنةوالناشئة مثل الحاجة إلى الحدیثة من التوجھات 
ة ظھر في الوقت ذاتھ تحدیات رئیسیكما ، ومھارات التواصل، واإلبداع واالبتكار. للتحویلوالمعرفة القابلة 

منھا تلبیة تكالیف التعلیم المتزایدة (بما في ذلك تكالیف الكتاب المدرسي) ووضع برامج تعلیمیة / دورات 
. وفي ھذا السیاق، فإن االستخدام الفعال للمواردالمتفاوتةدراسیة مالئمة وقادرة على تلبیة احتیاجات التعلم 

یمیة جعل محتوى البرامج التعلیمكنھ أن یساھم في التغلب على ھذه التحدیات عن طریق التعلیمیة المفتوحة 
.وتوفیرھا بتكلفة منخفضةر شفافیة ووضوًحا أكث

یتم دعمھم بطریقة صحیحة یكون لدیھم قدرة كبیرة على دعم مؤسسات التعلیم العالي في تحدید نفالطالب الذی
بالتعاون مع أعضاء ھیئة التدریس.واءمتھا وإنشائھا ممصادر الموارد التعلیمیة المفتوحة و
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ودةجالھیئات الطالبیة القیام بدورھا المتمثل في تشكیل یجب على ولتعزیز ھذه األدوار المتغیرة للطالب، 
خبراتھم التعلیمیة. وعلى الرغم من أن خلق بیئات تدریس وتعلم تعزز الموارد التعلیمیة المفتوحة بأسالیب 

إحدىفتھا بص–ولیة أعضاء ھیئة التدریس في المقام األول، إال أن الھیئات التعلیمیة ؤتعلیمیة ناجعة ھي مس
أن تقوم الجانب وافة بالقضایا المتعلقة بھذعلى معرتكون یجب أن ف–أھم الجھات المعنیة بالتعلیم العالي 

قدر المستطاع في تفاعالتھا مع الجھات المعنیة األخرى في قطاع التعلیم العالي.بدمجھا 
وفي ھذا السیاق، نقترح أن تقوم الھیئات الطالبیة باإلجراءات التالیة:

یمكن للھیئات،بالموارد التعلیمیة المفتوحة ودعم ھذه المواردحیطةالمالمسائلفھم )أ(
الطالبیة تعزیز الوعي لدى الطالب بقدرة الموارد التعلیمیة المفتوحة على تحسین 
الخبرة التعلیمیة، وذلك استناًدا إلى فھم المزایا التعلیمیة واالقتصادیة للموارد التعلیمیة 

رد واالدلیل األساسي للم"المفتوحة وفقًا لما ھو موضح بھذه المبادئ التوجیھیة ووثیقة 
) الصادرة عن منظمة الیونیسكو ورابطة 2011(بوتشر "التعلیمیة المفتوحة

ویمكن أیًضا أن تقوم الھیئات الطالبیة بدعم وتأیید مشاركة المواد التعلیمیة 9التعلم.
الممولة من القطاع العام بموجب التراخیص المفتوحة، مع التعرف على أدوار 

ن ومشاركین فاعلین في العملیة التعلیمیة. ویمكالطالب باعتبارھم منتجین للمعرفة 
كذلك أن تتعاون الھیئات التعلیمیة مع مثیالتھا من دول أخرى من الھیئات التي 

10تشاركھا نفس االھتمام بالموارد التعلیمیة المفتوحة.

یمكن تشجیع أعضائھا على النشر في صورة موارد تعلیمیة مفتوحة،)ب(
للطالب أن یساھموا بشكل بارز في زیادة استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة عن 

ت تح(یفضل أن یتم ذلك طریق نشر األعمال الخاصة بھم بموجب ترخیص مفتوح
أعضاء ھیئة التدریس ووفقًا للبروتوكوالت المؤسسیة)، مع العلم بأن إشراف وتوجیھ 

ن أن یمثل مورًدا تعلیمیًا قویًا ویساھم في الوقت المستودع الخاص بأعمال الطالب یمك
.لملكیّةابالفرق بین التعاون / المشاركة القانونیة وبین انتحالالتعریف ذاتھ في 

القیام بدور فاعل لضمان جودة الموارد التعلیمیة المفتوحة من خالل الشبكات )ج(
یمكن للھیئات الطالبیة تشجیع الطالب على المشاركة في بیئات شبكات االجتماعیة،

مستودعات الموارد التعلیمیة بخصوص التواصل االجتماعي التي یتم إنشاؤھا 
القیام بدور فعال في ضمان جودة محتویاتھا بإضافة یتسنى لھم المفتوحة، بحیث 

ذلك باألسباب.التعلیقات بشأن المحتوى الذي حققوا منھ استفادة معللین
اإلقرار بأن أھمیة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت تتزاید باعتبارھا جزًءا من خبرة )د(

نبغي یالتعلیم العالي وتمثل أھمیة كبیرة للطالب ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة،
على الھیئات التعلیمیة االنخراط في عملیات صنع القرارات داخل المؤسسات التعلیمیة 

ن استفادة الطالب بشكل مباشر من وسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لضما
التي یتم اختیارھا، وكذا لضمان شمولیة ھذه الوسائل وتوافقھا مع المعاییر المفتوحة 

المعمول بھا حالیًا.

eiducGisaBreo/gro.loc.www//:ptthراجع: 9

skoobtxet/gro.sgriptneduts.www//:ptth/راجع: 10

http://www.col.org/oerBasicGuide
http://www.studentpirgs.org/textbooks/
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تشجیع المشاركة الطالبیة في األنشطة الداعمة لتطویر الموارد التعلیمیة المفتوحة،)ه(
حدید تت التعلیمیة دعم وتعزیز استراتیجیات تسمح للطالب بالمساعدة في یمكن للھیئا

واستحداثھا بالتعاون مع أعضاء مواءمتھا مصادر الموارد التعلیمیة المفتوحة و
ھیئة التدریس، ویمكن أیًضا أن تساعد الھیئات في تشكیل طبیعة ونوعیة الخبرات 

لموارد التعلیمیة المفتوحة التعلیمیة للطالب عن طریق دعم وتشجیع استخدام ا
ألغراض إجراء الدراسات الموجھة ذاتیًا ألغراض إجراء الدراسات الموجھة ذاتیًا 

إلى جانب تطویر المناھج / الدورات الدراسیة الخاصة بھم في مراحل متقدمة.

المبادئ التوجیھیة لھیئات ضمان الجودة / االعتماد 2.5
وھیئات االعتراف األكادیمي

لعملیة التعلیم العالي في جمیع ضمن الركائز األساسیة ھیئات ضمان الجودة واالعتراف بالمؤھالت باتت 
المستویات بسبب التنوع المتزاید الذي تشھده فضال عن الحراك األكادیمي للطالب والباحثین والمھنیین 

اآلخرین.

ول، على الرغم من أن ھیئات ضمان مسؤولیة مؤسسات التعلیم العالي في المقام األمن ویعد ضمان الجودة 
دوًرا أساسیًا في تعزیز ثقافة الجودة من خالل تقییم البرامج وإجراء المراجعات على ؤديالجودة الخارجیة ت

اسة بدرآلیات ضمان الجودة داخل المؤسسات. وعند تقییم جودة التدریس، عادة ما تقوم ھیئات ضمان الجودة 
واستخدامھا (بما في ذلك الموارد التعلیمیة مواءمتھا لمؤسسات باستحداثھا والموارد التعلیمیة التي تقوم ا

ضمان وضع سیاسات مالئمة لدعم استخدام یتمثل في ھیئات ضمان الجودة دور المفتوحة)، وبالتالي فإن 
الموارد التعلیمیة المفتوحة.

عتراف التعلیم العالي لضمان االفيویتعین على ھیئات االعتراف أیًضا فھم دور الموارد التعلیمیة المفتوحة
بالمؤھالت بطریقة نزیھة. وھناك ارتباط وثیق بین المھام الخاصة بھیئات ضمان الجودة وتلك الخاصة بھیئات 
االعتراف، ذلك أن األخیرة عادة ما تستند في عملھا إلى المعلومات التي ترد إلیھا من األولى، وبالتالي من 

عتراف أیًضا بالنظر في الموارد التعلیمیة التي تقوم المؤسسات المانحة للشھادات المحتمل أن تقوم ھیئات اال
واستخدامھا.ومواءمتھا باستحداثھا 

وفي ھذا السیاق، نقترح أن تقوم ھیئات ضمان الجودة وھیئات االعتراف باإلجراءات التالیة:

مكن ی،تمادالجودة واالعتطویر فھم الموارد التعلیمیة المفتوحة ومدى تأثیرھا في ضمان )أ(
العاملین في مجال ضمان الجودة واالعتراف یتضمن ذلك التأكد من إدراك األشخاص أن 

لموارد التعلیمیة المفتوحة في تطویر واستخدام الموارد التعلیمیة من قبل مؤسسات األھمیة 
لفكریة االطبیعة المتغیرة لحقوق الملكیةعلى بشكل خاص التركیز التعلیم العالي. ویمكن 

وحقوق التألیف والنشر وكذا تطویر فھم خیارات الترخیص المختلفة للموارد التعلیمیة.
المشاركة في مناظرات حول الموارد التعلیمیة المفتوحة، وبصفة خاصة حقوق التألیف )ب(

ات ھیئقطاع التعلیم العالي، یجب على في أصحاب المصالح جمیع على غرار والنشر،
عملیات تطویر السیاسات المعنیة أن تقوم بدور مؤثر فيراف ضمان الجودة واالعت
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لمصاحبة ابالموارد التعلیمیة المفتوحة مع التركیز على الفرص التي تتیحھا والتحدیات 
.لھا

في ظل ة المفتوحة على ضمان الجودة واالعتراف،یّ تأثیرات الموارد التعلیمدراسة )ج(
متزایدة للتأكد من أن مبادئ أھمیة اك لموارد التعلیمیة المفتوحة، أصبحت ھنشیوع ا

وعملیات ضمان الجودة واالعتراف تدعم االستخدام الفعال لھذه الموارد. وفي ھذا السیاق، 
یجب القیام بمراجعة دور ھذه الموارد واستخدامھا في تحسین جودة التدریس والتعلیم، مع 

وحة في وارد التعلیمیة المفتاالنتباه إلى ضرورة تطویر معاییر لتقییم مدى فعالیة دمج الم
الممارسات المؤسسیة.

في حالة ضمان الجودة واالعتراف،لالموارد التعلیمیة المفتوحة كممارسة جیدة اعتماد )د(
الموارد التعلیمة المفتوحة باعتبارھا ممارسة على المساھمة في التعلیم العالي موافقة قطاع 

الجودة تعریف نطاقھا وأنشطتھا جیدة، فمن الممكن حینئٍذ أن تعید عملیات ضمان 
ة استحداث الموارد التعلیمیة المفتوحنحو التركیز على تحوال یكفل وھذا سوف ، التوعویة

على مراقبة دمجھا في ممارساتنفسھوالعمل في الوقت، واستخدامھا في ثقافة المؤسسات
ضمان الجودة داخل المؤسسات.
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1الملحق 
المعارف والكفاءات والمھارات الالزمة لالستخدام 
الفعال للموارد التعلیمیة المفتوحة في التعلیم العالي

مشتریات" تضم المعارف والكفاءات والمھارات التي تحتاج مؤسسات یقدم ھذا القسم "قائمة 
تلك طالتعلیم العالي إلى تطویرھا لتحقیق االستخدام الفعال للموارد التعلیمیة المفتوحة. وتسلّ 

و/أو الجوانبمساھمات قیّمة ھاالقائمة الضوء على الجوانب التي یضیف االنفتاح من خالل
خاص، وھي على النحو اآلتي:التي یجب أن تحظى باھتمام 

ن جودة سیلة لتحسیزیز الموارد التعلیمیة المفتوحة باعتبارھا والخبرة في تأیید وتع.1
التدریس والتعلم في العملیة التعلیمیة (بعد الوقوف بشكل صحیح على المسائل 

ویتطلب ذلك ما یلي:، المفاھیمیة والعلمیة وانعكاسات السیاسات وغیرھا)

ھوم االنفتاح، حیث إن أي محاوالت للتأیید تتم دون االلتزام االلتزام بمف)أ(
بھذا المفھوم ال یحتمل أن یكتب لھا النجاح.

فھم مزایا وعیوب اإلجراءات المختلفة للترخیص المفتوح، مع )ب(
موارد ستخدام الالمعظم بیئات السیاسات الحالیة عرقلة أسباب التفكیر في

التعلیمیة المفتوحة والترخیص المفتوح لرأس المال الفكري (مع التركیز 
بشكل خاص على صعوبة إقناع صانعي القرارات في المؤسسات التعلیمیة 

خصوص بنصوص التي ال تحتوي سیاسات الملكیة الفكریة الخاصة بھا على 
الترخیص المفتوح).

المحتوى المملوك في بیئات اإلنترنت باستخدامالمرتبطة المصاعبتوضیح )ج(
المختلفة ووسائل اإلعالم الجدید والتكنولوجیا، ومن ثّم التعریف بفوائد 
الموارد التعلیمیة المفتوحة باعتبارھا موارد مفتوحة یمكن استخدامھا وإعادة 

دون قیود.مواءمتھااستخدامھا و
حیث ة المفتوحة منتوضیح الفوائد االقتصادیة المرتبطة بالموارد التعلیمی)د(

، ساتوالسیا، وانخفاض تكلفة إنتاج المواد، المؤسسات والبرامج التسویقیة
والعقود والمنح.

ألمثلة العملیة الستخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة اإللمام بشكل صحیح با)ه(
توضیح النقاط الرئیسیة.في 

ارضة التعرف على أحدث المستجدات فیما یتعلق بالحجج المؤیدة والمع)و(
.الستخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة

الالزمة من أجل:الخبرة القانونیة .2

بشأنھا، وفھم لألخرین فھم ماھیة حقوق التألیف والنشر وإسداء المشورة )أ(
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طبیعة حقوق الطبع والنشر والترخیص والمنھجیات المختلفة لترخیص 
المواد.

نح الذي تنفذھا مراجعة سیاسات حقوق التألیف والنشر والعقود والم)ب(
ة كالمؤسسة في الوقت الحالي، بما في ذلك السیاسات التي توضح الجھة المال

ن الموظفوهوالذي قام بتطویر، للمحتوى المحمي بحقوق التألیف والنشر
اإلداریون وأعضاء ھیئة التدریس وغیرھم.

سیاسات للخصوصیة، وحقوق التألیف والنشر، وحمایة وتكییف تطویر )ج(
یتم من خاللھا تسھیل وتحقیق األھداف المرتبطة بنشر التي كریة الملكیة الف

الموارد التعلیمیة المفتوحة.
الموافقة على استخدام حقوق التألیف والنشر وشروط تحدید متطلبات )د(

المفتوحة.التراخیص والخصوصیة إلصدار المواد بموجب 
حول حقوق التألیف والنشر وإخالء المسؤولیةواضحة بیانات إصدار )ه(

بأشكال مختلفة ووسائل متعددة.
الخبرة في تطویر وشرح نماذج العمل التي تبرر وتوضح استخدام الترخیص .3

والجھات لمؤسسات وأعضاء ھیئة التدریس إلى االمفتوح وفوائده بالنسبة 
بتطویر المحتوى التعلیمي (بما في ذلك الناشرون).ة المعنیاألخرى

الخبرة في تصمیم وتطویر البرامج والدورات الدراسیة والمواد التعلیمیة، .4
التركیز بشكل خاص على مساعدة أعضاء ھیئة التدریس في االستفادة في و

طرق التدریس المرتكزة على التي تقدمھا مكانات كافة اإلبرامجھم ودوراتھم من 
التعلیمیة (مثل القدرة الموارد والموجھة نحو الطالب. وال بد ھنا من فھم النھج

التعلم ووالتعلم اإللكترونيوالتعلم عن بعدعلى التمییز بین التعلم المفتوح
فھم السیاق التعلیمي في القطاعأیًضا و، والمزایا المرتبطة بكل نوع)، المختلط

من القیام بما یلي:كذلك الذي یجري العمل فیھ. وال بد ھنا 

تقییم االحتیاجات التعلیمیة.)أ(
إدارة عملیات تطویر المناھج الدراسیة.)ب(
تحدید الفئات المستھدفة على نحو فّعال.)ج(
تحدید نتائج تعلّم فعالة ووثیقة الصلة.)د(
لبرامج والدورات باتحدید جوانب المحتوى ذات الصلة )ه(

والوحدات الدراسیة.
اختیار مجموعات مالئمة من استراتیجیات التدریس والتعلم )و(

حددة.لتحقیق نتائج التعلم الم
وضع خطة مالیة لضمان القدرة على تحمیل تكالیف )ز(

استراتیجیات التدریس والتعلم المختارة واستدامتھا على المدى 
البعید.

تطویر مواد تدریس وتعلم فعالة وجاذبة.)ح(
في المواد أثناء مرحلة التصمیم.البناء دمج الدعم الطالبي )ط(
وضع استراتیجیات تقییم مناسبة وفعالة.)ي(
ائل والتقنیات األكثر مالءمة لدعم نتائج التعلم.تطبیق الوس)ك(
استخدام الوسائل والتقنیات الالزمة لدعم الخدمات التعلیمیة )ل(

والتفاعل والدعم الطالبي.
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تحدید مصادر الموارد التعلیمیة المفتوحة، بما في ذلك معرفة )م(
نقاط القوة وسمات المستودعات الرئیسیة والمستودعات 

ث عن الموارد التعلیمیة المتخصصة ومحركات البح
المفتوحة.

ودمج الموارد التعلیمیة المفتوحة بشكل متناسق في مواءمة)ن(
البرامج ومناھج الدورات الدراسیة الموضوعة في السیاق 

المناسب.
التفاوض مع الجھات الخارجیة من األفراد و/أو )س(

ص یخارتالمنظمات إلصدار أو إعادة إصدار موارد بموجب ال
المفتوحة

إصدار الموارد الحالیة باستخدام التعّرف الضوئي على إعادة)ع(
الصیغة الرقمیة.بالحروف إذا لم تكن موجودة 

فھم ما یلي:)ف(
 ھل یُسمح بتعدیل المحتوى أثناء تخصیص المواد، وإذا كان

مسموًحا، فما ھو الحد المسموح بھ إلجراء تعدیالت وكیف 
؟یمكن القیام بذلك

 معین، وكیف یمكن اإلشارة إلى العمل لغرض تمت مواءمة ھل
ذلك في المحتوى المخصص.

تعزیز الحاجة إلى نسب ذكر المؤلف / المصدر )ص(
األصلي للمحتوى الذي یتم الوصول إلیھ واستخدامھ من خالل 

الترخیص المفتوح.
طباعتھا عند یمكن تنفیذ العملیات الالزمة إلنتاج نصوص )ق(

الطلب.

من المھارات ارتباطًا وثیقًا بمھارات تصمیم الخبرة الفنیة. ترتبط ھذه المجموعة.5
وتطویر المواد. وعلى نحو متزاید، یسخر التعلیم القائم على الموارد واالستراتیجیات 

م تستخدم كذلك في بیئات التعلالتي المرتكزة على الطالب مجموعة واسعة من الوسائل 
ص بموجب الترخیالتعلیمي الرقميىاإللكتروني، ویسھل ذلك في ظل توافر المحتو

المفتوح. یتطلب ذلك مھارات في الجوانب اآلتیة:

تقدیم المشورة للمؤسسات حول مزایا وعیوب األسالیب األخرى )أ(
.ھا التعلیمیة المفتوحةالمتاحة لمشاركة موارد

خلق بیئات تعلم افتراضیة تشغیلیة وثابتة ومستودعات )ب(
للمحتوى.

دعم أعضاء ھیئة التدریس في تطویر الدورات الدراسیة داخل بیئات )ج(
.بالفعلالتعلّم االفتراضیة الجدیدة أو الموجودة 

تطویر مواد متعددة الوسائط باستخدام الحاسب اآللي (مثل مقاطع )د(
).سمعیّة بصریّة

الخبرة في إدارة شبكات / اتحادات األشخاص والمؤسسات للعمل بشكل جماعي في .6
مشروعات مختلفة لتحسین التدریس والتعلم (یشمل ذلك القدرة على التكیف مع البیئات 

، واألماكن غیر المریحةمثل انقطاع التیار الكھربائي، –المنطویة على تحدیات 
مھام الواالستمرار في التركیز على –والشخصیات الصعبة، والسیاسة المؤسسیة 
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الجاري تنفیذھا).

لتقییم ، واأسیسيّ والتقییم الالزمة لتصمیم وإجراء عملیات التقییم الترصدخبرة ال.7
التجمیعي على المدى البعید و/أو أنشطة تقییم األثر التي تحدد مدى مساھمة استخدام 

زیادة اإلنتاجیة، وتخفیضالترخیص المفتوح في تحسین جودة التدریس والتعلم، و
.وغیر ذلكالتكلفة، 

الخبرة في انتقاء ومشاركة الموارد التعلیمیة المفتوحة بفعالیة، ویتضمن ذلك ما یلي:.8

المھارات الفنیة الالزمة لتطویر وصیانة منصات ویب الستضافة الموارد )أ(
لتعریف االتعلیمیة المفتوحة على شبكة اإلنترنت ومشاركة المحتوى وبیانات 

مع منصات الویب األخرى.
القدرة على إنشاء البیانات ذات الصلة والبیانات التعریفیة المفیدة )ب(

داخل الموارد التعلیمیة المفتوحة.
اكتساب المعرفة والمھارة الستخدام التصنیفات العالمیة الموحدة لوصف )ج(

الموارد المتعلقة بالتخصصات والمجاالت المختلفة.
إنشاء بیئات إلكترونیة یمكن من خاللھا بھدف دارة المواقع مھارات تصمیم وإ)د(

العثور على المحتوى وتنزیلھ بسھولة.

مھارات االتصال والبحث الالزمة لمشاركة المعلومات المتعلقة بالموارد التعلیمیة .9
المفتوحة في صورة تحدیثات عبر مواقع اإلنترنت، ورسائل إخباریة، ومنشورات، 

ذلك كافة جوانب المھارات الالزمة ویتضمن ریر بحثیة، ونحوه. ودراسات حالة، وتقا
للقیام بأنشطة االتصال بدایة من البحث عن أفضل الممارسات وتوثیقھا ومروًرا 

بالمفاھیم األساسیة وانتھاًء بتصمیم الجرافیك والتخطیط والتنسیق.
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2الملحق 
تعزیز تعلیم أكثر فعالیة وشمولّیة من خالل تصمیم 
موارد تعلیمیة مفتوحة تلبي االحتیاجات المختلفة 

للطالب
تختلف طرق وأسالیب التعلم من طالب آلخر، والخبرات التعلیمیة التي تتماشى مع احتیاجات التعلم 
الفردیة للطالب تؤتي أفضل النتائج. ومن ھنا فإن الموارد التعلیمیة المفتوحة ال بد أن تكون متوفرة 

:ر التالیةباألمولدیھم احتیاجات تعلیمیة متفاوتة. وتتأثر احتیاجات التعلم ومتاحة للطالب الذین 

اإلدراكیة والعاطفیة واالجتماعیةالقیود الحسیة والحركیة و

أسالیب أو مناھج التعلم

الخلفیات اللغویة والثقافیة

 والمالیة والبیئیةالفنیّةالقیود

وخبرة التوفیق بین احتیاجات التعلم الفردیة لكل طالبوتتحقق فكرة التعلم المتاح للجمیع عندما یتم
تعلیمیة تساعد في التعامل مع ھذه االحتیاجات بما یلبیھا، وھذا یمكن أن یتحقق من خالل نظام تقدیم 
الموارد بإعادة تكوین الموارد، قدر المستطاع، أو زیادتھا أو استبدالھا كلیًا أو جزئیًا بموارد أخرى 

.نفسھاأھداف التعلمتساعد في تحقیق 
في مواد التعلم أو الموارد التعلیمیة:توفر األمور اآلتیة ولتحقیق ذلك، یجب 

أن تشتمل على وسم معین للداللة على احتیاجات التعلم التي تلبیھا الموارد..1
أن تسمح بإنشاء نسخ مختلفة ومحسنة من خالل الترخیص المفتوح..2
(مثل تكبیر الخط، وتعزیز األلوان والتباین وضبط أن تدعم استخدام األسالیب المرنة .3

التخطیط لیناسب الطالب الذین یعانون من إعاقات بصریة أو یستخدمون األجھزة 
المحمولة).

طالب لوحة المفاتیح (للأن تدعم التحكم في وظائف لوحة المفاتیح أو التنقل باستخدام .4
.)أجھزة التأشیرغیر القادرین على استخدام الفأرة (الماوس) أو أي من

أن تقدم وصًفا صوتًیا أو نصًیا للمعلومات غیر النصیة التي تعرض في مقاطع الفیدیو .5
أو الرسومات أو الصور (للطالب الذین یعانون من معوقات بصریة أو یستخدمون 

شاشات صغیرة).
أن تقدم عبارات توضیحیة نصیة للمعلومات المقدمة بتنسیق الصوت (للطالب الذین .6

یعانون من معوقات سمعیة أو لیس لدیھم واجھات صوتیة).
التي یمكن قراءتھا على الواجھة عن الرمز األساسي أو النصوص أن تقوم بفصل .7

البرمجة النصیة.
تستخدم تنسیقات مفتوحة قدر المستطاع لتسھل عرض الموارد والتحكم فیھا أن.8
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عن طریق على أنظمة وأجھزة الوصول.
بالمعاییر الدولیة الموضوعة بشأن إمكانیة التشغیل المتداخل كي یتسنى أن تلتزم .9

استخدام الموارد التعلیمیة المفتوحة على أكبر عدد ممكن من األجھزة 
والتطبیقات.

أیًضا في تمكین كل طالب أو فریق الدعم الذي یتبع لھ من نظام تقدیم المواردوال بد أن یساعد 
11عملیة الخاصة بھ.تحدید احتیاجات التعلیم ال

مواد تستخدم لدعم العملیة ھي ة المفتوحة الموارد التعلیمیّ 
لیھا وإعادة استخدامھا إنفاذة، وھي مواد یمكن الالتعلیمیّ 

ومشاركتھا دون مقابل. وتسلط ھذه المبادئ وتعدیلھا
التوجیھیة الضوء على قضایا رئیسیة وتقدم اقتراحات 
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