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 چکیده

شاااود و  گاایو االق  مو اسااات، و باه رونادگاا و ج ب    ای پیچیاده علم باا  ععلم ز اد یاا علم گمناانوا وا ه   مقددمده: 

را در    ز اد   تا انهشااارا    گمنانو،   باینانو   گمنانو عدسااهرسااو ز ادا،  دسااهرسااو  گمنانو عبا ا،   م ابع   ای ا  گسااهره 

 وپرورش پرداخهه است. بوم زمو ش  یست   ک  ده ع وان ساخهار تقویت مقاله حاضر بر ج ب  علم با  به .  گیرد برمو 
  به  با   م ابع  بوم یسات  مُدل  بر  تکیه با  که اسات  شاواگد  بر  مبه و و  تحلیلو -مروریاین مطالعه    :شدناسدیروش

 و ابزاریع یادگیری  ابزارگای  وا جوامع و  گاسااا مان افراد،ع یادگیری  ذی فعان  شااامل مرتبط  گایمؤلفه  تحلیل

 در را سایاساهو  گایتوصایه  انهها، در  پردا د ومو مورد گر در  المللوبین و ملو  مساه دا ِ  ارائه  گمراه بها  محهوایو

 .ک دمو  ارائه کشور برای  راسها این
ابزارگای زمو شاااو   و  افزارگانرم  تدریس، و درساااو  مطالب  نیز و  گاروش  گا،داده   گا،پژوگ   نهایج ها:یافته 

توان  گا را موو واسپارگاه   2برداری شوند. وب باش د و بارگا مورد بهره  دسهرس در راینان  صور به  توان دمو

 م ابع با  معرفو کرد.ا  جمله ابزارگای یادگیری در ارائه  
در توساااعه و پیشااارفت حو ه زمو ش علم االقعا  و   زن  گایمؤلفه  کلیه و  با  علم  تصااادیب مبح   :نتیجه 

گیری ا  شا اساو امری انکارناپذیر اسات و اسااتید، مهنصاصاان و پژوگشانران این حو ه، به دلیل بهره دان 

ا  دسااهاوردگای م ابع زمو شااو با  در   وبی ار زمو شااو،گای  گای رو  دنیا گمچون برگزاری کارگاه ف اوری

 اند.نصیب نمانده پیشبرد اگداف این حو ه، بو

 با   م ابع  بوم یست مُدل  گا،واسپارگاه  ،2 وب ابزار زمو ش، با ، زمو ش :هاه دواژیکل
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 مسأله  بیان و  مقدمه

  بر  تأثیرگذاری  با  جانبه،گمه   توسعه   جهت   در  که   است   زمو شو  نهاد   ترینمهم  وپرورشزمو ش

 فراگم  مشکق   رفع   و  مطلوب  نهیجه   به   دسهیابو   برای   را   م اسب  شرایط   ال م،    می ه   ایجاد   و   جوامع  فرگ گ

  ندگو   دوران   ا   بنشو  که  مدارس  در  بومو یست   گای زمو ش  صحیح   گایریزیبرنامه .  زوردمو

 ک د، مو  زماده   بزرگ  گایگیریتصمیم  جهت  جامعه،  به   ورود   برای  را  زنها  دگدمو  تشکیل  را  زمو اندان  

  ارائه   پیرامون   مباح    اگمیت   ش اخت  و   درک   در   ال م  مهار   و   دان   زگاگو،  برای  راگبردی  تواند مو  و

 نوی و   راگکارگای   ا   گیریبهره   راسها،  این  در.  نماید  جامعه  اخق   و  فرگ گ  ا   جزئو  رازن  کهالوری به   ک د،

  گای مؤلفه   جمله   ا   گروگو،  گایروش  و  ز مایشناه   میدانو،   با دید  گروگو،   کار  گایاسهراتژی  چون

 در  تحول   جادیا  در  را   زمو شو  زانیربرنامه   و  مدرسان  که  شود مو  محسوب  وپرورشزمو ش بومو یست

 .ا1394شبیری، عد  ینماو م بیترغ  سیتدر  دیفرا

  ا   فراتر  اند تقش کرده  مهنصصان  ا   ی ار ی بس  دگد و م  نشان  وپرورش زمو ش  حو ه  در  گا  ه ی ش ی پ  مطالعه 

  بوم  یست   ن ی ا   در   مرتبط   ع اصر   تمام   ، ی ف اور   ا    ی ر ی گ بهره   با   است   ممکن   که   زنجا   تا   و   ش د، ی اند ی ب   موجود   وضع 

  و   گا پژوگ    شدن   و گمنان   با ،   زمو ش   مثبِت  تأثیر   بر   ی ار ی بس   ی گا پژوگ    در   ان، ی م   ن ی ا   در .  دگ د   پوش    را 

  بدان  این  . ا Kunst & Degkwitz, 2019ع  است  شده  تأکید  ا و ک ی الکهرون  م ابع  و  زمو ش ع   هرنت ی ا  ا   ی ر ی گ بهره 

  م ابع   گا، روش   و   زمو ش   فرای د   بر   عقوه   وپرورش، زمو ش   بوم  یست   به   جدید   ننرش   در   که   است   مع و 

  قابل   مناالبان   برای   زمو ش   راسهای   در   و   بوده   دسهرس   در   راینان   صور  به   ابزارگا  و   افزارگا، نرم   و   زمو شو 

  توسعه   و   گمکاری   سا مان   تعریف   اساس   بر   ز اد   زمو شو   م ابع   یا   1با    زمو شو  م ابع .  باش د   مجدد  اسهفاده 

  سا ی شبیه   زمو شو،   گای مدل   گا، ن ز مو   درسو،   گای برنامه   قبیل   ا    ای شده   دیجیهالو   م ابع ا  2007ع   2اقهصادی

  پژوگ    و   یادگیری،   زمو ش،   جهت   خودزمو ان  و   دانشجویان   مربیان،   برای   برخط   و   با    صور  به   که   گسه د 

 .ا OECD, 2007ع دارند    را   گذاری به اشهراک   و   تطبیب   مجدد، اسهفاده   امکان   و   شود مو   ارائه 

  تدریجبه   و  است  داشهه  االقعا   مراکز  و  گاکهابنانه   بر   یادی  تأثیر   نیز  تک ولو ی  و  علم  پیشرفت

  به   توان د مو  ی دشوار  به  بودجه،   محدودیت  دلیل   به  گاکهابنانه   اغلب   اما.  اندشده   س هو  چاپو  م ابع  جاینزین

.  ک  د  فراگم  زنها  یبرا  را  زسان  ودسهرس  و   دگ د  پاسخ  وکیالکهرون   طیمح  در  خود  کاربران  واالقعات  ی ا گاین

  انواع   ا   کهابداران  زگاگو  و  است  گاکهابنانه  الکهرونیکو  خدما   جوابنوی  زمو شو،  با   م ابع  بین  این  در

 
1. Open Educational Resources (OER) 

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 که  است   این   حاضر  مقاله   مسأله .  داشت  خواگد  ک  دگانمراجعه   نیا  شدن برزورده   در   بسزایو  نق    با    م ابع

  ایران   در زیا  و  اند؟ شده  تحولو   چه دسهنوش زمو شو م ابع وپرورش،زمو ش در ف اورانه  تحول  راسهای در

 بر   که   است  زن   بر  حاضر  مقاله   است؟  گرفهه  صور    گایونوزوری  و  اقداما    می ه  این   در  کشورگا  سایر  و

  ابزارگای   وا  جوامع   و  گاسا مان  افراد،ع  یادگیری  ذی فعان  بن   دو  شامل  که  با    م ابع   بوم  یست   مُدل  اساس

  گا نوزوری  ارائه  به  مؤلفه،   گر  بررسو  ضمن  و   دگد  پاسخ  گاپرس   این  به   است،ا  محهوایو  و   ابزاریع  یادگیری

  گای توصیه  اساس،  این  بر  انهها   در   و   بپردا د،  ا وجود   صور    درع  المللوبین  و   ملو  سطح  در   سا نده   اقداما    و

 .نماید  ارائه کشور برای را سیاسهو

 

 مفاهیم
 باز  آموزشی منبع

  ا   اسهفاده   و   تو یع  توسعه،  افزارگاینرم   پژوگشو،  و  زمو شو  محهوای  دربرگیرنده   با ،  زمو شو  م بع

  و  راینان   اسهفاده   امکان  که  است  مع وی  مالکیت  و  ز اد  دسهرسو  مجو گای  نظیر  اجرایو  بسهرگای  و  زنها،

  این  اصلو  ویژگو سه.  اHewlett Foundation, (n.d.)عزورد  مو  فراگم  را   سایرین  توسط  م ابع   این  ا   مجدد

  م ابع   با ،   زمو شو  م ابعِ  معموالًع  1م بع  ماگیت   شامل  ا Camilleri, Ehlers, & Pawlowski, 2014ع  م ابع

  3صریح   زمو شِ  ت ها   گدفشان  که  م ابعو  عقوه برع  2زمو شو   م بع  در  اسهفاده   مورد  مأخذ  ،اگسه د   دیجیهالو

 شود،  اسهفاده ا  با   م ابعع صورتو گر در زمو ش و  یادگیری برای  بالقوه  الوربه  است  ممکن که م ابعو است،

 با    کامقً  مجو   تحت   ای  وعموم  حو ه   در  که   وم بع  گر  معموالًع  4با  بودن   سطوح  و   ، اشودمو  شامل  نیز   را

  و  زمو شو   اگداف   یراسها  در   نانی را  اسهفاده   بر  وبرخ  کن یل  شود،مو  و تلق  با    زمو شو   م بع   رد،یگ  قرار

 . استا اندداشهه تأکید  یتجار  یگااسهفاده  در شدن  ومسهث 

  گایگزی ه   ا   یکو  ع وانبه   و  باالست،   درسو  گای کهاب  ی گا هیگز  تأمین   زمو ش،  بوم یست   در

 رو،این  ا   .اBlumenstyk, 2017عشود  مو  قلمداد  است  دانشجو  و  زمو اندان    پیشرفت  ا   مانع  که  س نین

  دانشجویان  برای   ویژه به   را  تحصیل  ادامه  و   داده   کاگ    را   تحصیل   گای گزی ه  با ،  صور به    شوزمو  م ابع  ارائه

 ا    نشان   2016  و  2006  گایسال  بین   با   زمو شو  م ابع   توسعه  درصدی   88  رشد  نماید،مو  ترصرفهبه مقرون

  م ابع   مثبت   تأثیر  بر   گا پژوگ   گمچ ین،  ،اBlumenstyk, 2017ع  است  زنها  ا    مناالبان   نظیرکم  اسهقبال

 
1. Nature of the Resource 
2. Source of the Resource 

3. Explicit 

4. Level of Openness 
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 . اColvard, Watson, & Park, 2018ع  اندداشهه اشاره  تحصیلو  رشد در موصوف

  نشاننر  ز اد،  دسهرسو  مجو   با  و  محدودیت،  بدون  زمو شو  م ابع  سایر  و  درسو  گایکهاب  ارائه

-کامل ادامه، در . ک دمو درگیر را  بسیاری  گای مؤلفه و  است  وپرورشزمو ش  فضای در  پارادایم  تغییر یک

  تحول  راسهای در  که شود داده  پاسخ  مقاله اصلو پرس  به تا  شود،مو ارائه با   م ابع بوم یست ا  مدل ترین

  و   مؤلفه   تبیین  ضمن  گمچ ین،  اند؟ شده   تحولو  چه  دسهنوش  زمو شو  م ابع  وپرورش،زمو ش  در  ف اورانه

  و  ران یا  در  مرتبط   یگا ینوزور  و   اقداما   شواگد،  بر  و مبه   و  ولیتحلایمرور   روش  با   مرتبط،   یگا یرمؤلفه

 .شوندوم ارائه کشورگا ریسا

 باز  منبع  بومستیز

با « مورد بررسو 2007در سال    iCommons Summit22  ع وان  با  واجقس  در ، »ج ب  زمو ش 

بومو دانسه د و بر  تحول در حو ه زمو ش را نیا م د ننرشو جامع و  یست عمیب قرار گرفت و مهنصصان

 2  وب   و  اجهماعو  افزارگاینرم   ظهور  با.  اPõldoja, 2016ع  کردند  تأکید  با   بوم زمو شلزوم توجه به  یست 

  و   یافت،   افزای   ودیجیهال  گایسیسهم  ک ارِ  در  گابوم  یست   مورد  در  افراد  ک جکاوی  ،2000  دگه  اواسط   در

  یادگیرندگان برای المللوبین  و نهادی سطح در گفهنو و مباحثه نظیر وب خدما  سایرِ ا  گیریبهره  امکانِ

 در   شرکت  چون   یادگیری   فرای دگای  در  تحول   که   بود  بدیهو.  شد  میسر  دیجیهالو  افزارگاینرم   ا   اسهفاده   با

 & ,Laanpere, Põldojaع  3گذاری اشهراک  اChang & Guetl, 2007ع  2گفهنو   و  بح   ،1گروگو  کار

Normak, 2012ع  5 نده   مکاتبا   ،4 نده   ک فرانس  یدیو، واSam, 2015قالب   در  را  م اسبو  معماری  غیره،  و  ا  

  توجه  و  برخط  زمو ش  فضای   با  مرتبط  گای مؤلفه  تمامو  در  تحول   لزوم  که  کردمو  اللب  مدرن   گایپلهفرم

 توسط   با   م ابع  بوم  یست   ساخهار  رو،این  ا    .ساخت  زشکار   را   با   زمو شو  م ابع  بر  مهرتب   ابعاد  به  ویژه 

تهیه شده   6ا Chang & Guetl, 2007ع   با   م ابع  بوم یست   مُدل  اساسِ  بر  ،اSchmidt & Surman, 2007ع

بوم عیادگیرندگان و  گای مرتبط در این  یست است که با نناگو جامع، افزون بر م بع زمو شو به سایر مؤلفه

 
1. Teamwork 

2. Discussion 

3. Sharing 
4. Live Video Conferencing 

5. Live Correspondence 

6. Open Education Ecosystem as a Learning Ecosystem (based on Schmidt & Surman, 2007; Gütl & Chang, 2008) 
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 ا. 1شکل ع اند گای ذی فعا اشاره کرده سا مان

 ا Schmidt & Surman, 2007; Chang & Guetl, 2007ع بوم منابع بازمُدل زیست .1 شکل 

 

گذاران، معلمان، سیاستعبا  شامل افراد    م بع بوم  گای اصلو و فرعو  یست بر اساس این مدل، مؤلفه 

گا، دولت  المللو، مؤسسا  مالو، دانشناه بین گای  گا عسا مان، سا مانایادگیرندگان، نویس دگان و سایر افراد

نویس دگو، گروه یادگیری شبکهع   و سایرا، جوامع  محهوا    گروه محلو و سایرا،  ای، شبکه سیاسهو، گروه 

گای درسو و سایرا، ابزارگا  ای، دوره زمو شو، کهاب ای رسانه رایانه   ای، برنامهگای زمو شو شبکه عاپلیکیشن 

گا و جوامع،  ، واسپارگاه، بسهر نویس دگو و سایرا گسه د. گفه و است افراد، سا مانعمجو ، جسهجوی محهوا

بوم را محهوا و ابزارگا تشکیل گای غیر حیاتوِ  یستمؤلفه بوم گسه د، و  گای حیاتو این مدلِ  یست مؤلفه

ا ابزارگا در واقع  یرساخت ارائه م ابع با  گسه د که شامل خدما  اساسو 2016ع  1دگ د. به اعهقادِ پُلدوجا مو

  بین   تعامل  و  روابط   و   مؤثر  فرای دگای  ا    مذکور  مدل   در  و تسهیق  ال م برای ارائه یک خدمت گسه د، 

 
1. Põldoja 
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  گای ار ش  ا   ایمجموعه   تأثیر  تحت  بوم، یست   رفهار  است  مبرگن.  است  نشده  پوشوچشم  اصلو  گایمؤلفه 

  بهبود  یادگیری، جامعه، ساخهار در تحول گاار ش  این اگم. است گرفهه قرار مرتبط  گایمؤلفه سایر مشهرکِ

 یک   گر  اساسو  نق   و  است  یکدینر  بر  گامؤلفه   ا   یک  گر  تأثیرا   ا   با تابو  که  است،  م بع  ا   اسهفاده   و  زن

 تکتک  بر  با   علم  تأثیر  بررسو  به  ادامه،  در.  نیست  انکار  قابل  با ،  زمو شو  م ابع  یکایک  عملکرد  در  زنها،   ا 

 شود:مو پرداخهه  کشورگا مثبت  تجربیا   و  گامؤلفه یر

 1افراد  مؤلفه .أ

افراد، ا   م ظور  این مدل،  یا    در  تولید  را  با   م ابع زمو شو  پژوگشنرانو گسه د که  نویس دگان و 

معموالً تولیدک  دگان این م ابع، تمایل به گمکاری گسهرده با ک  د.  ک  د، یا ا  زن اسهفاده مورو زمد مو

 اجهماعو  گای شبکه  در   را   علمو  گای دوره   شنصو،  رضایت   با   علموگیئت  یک دینران دارند، برای نمونه 

 دگد،مو  گدر  را  نوزوری  باالی  ظرفیتِ  االقعا ،  بودن  محرمانه.  ک دمو  ارائه   گمنان  م دیبهره   برای  مجا ی

  باع    را  جامعه  و  دانشناه   بین  شکاف  و   دارد  حیاتو  ج به  دان ،  ا   اسهفاده   و  اشهراک  که  ایجامعه  در  ویژه به

  افراد   سایر  و   5نویس دگان   ،4یادگیرندگان  ،3معلمان  ،2گذارانسیاست    یرمؤلفه   چ دین   افراد،   مؤلفه .  شودمو

 :شودمو شامل  را تولیدک  ده 

  بسهری   ایجاد  به  توان دمو  تسهیلنر  قوانین  و  گاسیاست  ایجاد  با   گذارانسیاست  :گذارانسیاست  ا1

  در  علمو  ار یابو   گای نامهزیین  در  نمونه،   برای.  ک  د  کمک  با   م ابع  تدوین  و  تهیه   برای   م اسب

  مالو   گای حمایت  یا  گیرد   تعلب  بیشهر  امهیا ا   ز اد  محهوای  تولید  یا   ز اد  دسهرسو  به   گا،دانشناه 

  مع وی   حمایت  شود مو  م هشر  با    صور  به  که   م ابعو  ا    گمچ ین، .  شود  ارائه   تشویقو  ع وان به  بیشهری 

  و   با بی و  را   با   زمو ش  مدرن  گایسیاست   س د   اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورگای  راسها،  این  در.  شود

  گمچ ین   ،اDos Santos et al., 2017ع  است  مهرتب  نیز  با   زمو شو  م بع  بر  که  اندکرده   تدوین

گای  الرح  با  مرتبط   علمو  م ابع  کلیه   نیز  و   اولیه   پژوگشو  گای داده   ارائه   اروپا،   کمیسیون   ک ونو  سیاست

 .است 20206 افب

 
1. People 
2. Policy Makers 

3. Teachers 

4. Learners 
5. Authors 

6. An Official Website of the European Union, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/open-science-open-access 
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-دگ ده زن موا معلمان گاه تولیدک  ده محهوای با  یا صرفاً زمو ش2016ع  1به اعهقاد میلر   معلمان:  ا2

گیری ا  م ابع زمو ش با ، ا  مهمهرین  هره وان د باش د، در گر دو صور  زگاگو ا  شرایط و قوانین ب ت

اسهفاده مجدد،  گا و قوانین  شود. زنها باید ا  روشوظایف معلمان، قبل ا  گر اقدامو محسوب مو

صور   حقیقت این است که تمام م ابع زمو شو با  به   .زگاه باش د  مجدد   عیو تو   گردزوری،  اصقح

چیز راینانو، م بع زمو ش با  نیست. معلمان و مربیان    شوند اما در فضای مجا ی گرَ راینان ارائه مو

زمو ان کمک توان د با اسهفاده ا  م ابع زمو شو زنقین ا  الریبِ یادگیری تجربو و عملو به دان  مو

نمونه،   برای  تبادل م ابع زمو شونمای د.  اروپا    2الرح  ا  جمله خدماتو است که در  برای مدارس 

زغا  شد، تا معلمان م ابع زمو شو با  را ا  کشورگا   2004در سال  3ای اروپایو توسط مدرسه شبکه 

، موضوع، نوع م بع و محدوده س و مورد نظر جسهجو  گای مرتبط ش اسایو، و بر اساس  بانو سا مان

گمچ  کهابنانه ک  د.  فراگیر  غدیر: عضویت  »الرح  کهابنانه ین  برای  سامانه گا«،  دانشناگو  ای  گای 

عایرانداکا  ایران  االقعا   ف اوری  و  علوم  پژوگشناه  توسط  که    م ابع   به   دسهرسو  برای   4است 

  خود دانشجویان  توان دمو گادانشناه  اساتید  و است  شده   اجرا و الراحو  پوش ، تحت گایکهابنانه 

-، قابلیتپایناه االقعا  علمو ایران عگ جاسا ند. گمچ ین    رگ مود  م ابع   این   مطالعه   و  اسهفاده   به  را

در خصوص م ابع با  دارد چراکه دسهرسو پژوگشنران و دانشجویان را با عضویت راینان    گای تا ه 

 سا د. پذیر موگای دانشجویان امکانگا و رسالهنامهبه پایان 

  بههری   ارتباط  س هو  م ابع  به  نسبت   با   زمو شو  م ابع  با  دانشجویان  و   انزمودان   :یادگیرندگان  ا3

  را   گزی ه   کاگ    و  زمو ش   مان  کاگ   و   گازموخهه   عملو  کارگیریبه   افزای .  ک  دمو  برقرار

  این  ا  گیریبهره  که است یادزوری بایسهه. کرد معرفو نسبو برتری این عوامل مهمهرین ا  توانمو

  اشهراک   و   تغییر،   مجو گای   و  مع وی،  مالکیت   قوانین   با ،  زمو ش بسهرگای  با  زش ایو نیا م د م ابع،

  افزارینرم  و  الکهرونیکو  گای یرساخت امکان  الجرم که  19 کووید دوران در  . است نیز با   م بع  در

  با    زمو شو  نظام   نوعو  است،  شده  فراگم  دان   یادگیرندگان  برای  ،«شاد»   برنامه گمچون گوناگون

  برای   اول   گمراه   ف و   تیم  توسط  که   است   کشور  تعاملو  اپلیکیشن  بزرگهرین  5شاد .  شودمو  محسوب

  این   شروع   ا    ماه   پ ج   گذشت   با   حاضر   حال  در   است؛   شده   سا یپیاده   وپرورش،زمو ش   و ار 

 
1. Miller 

2. Learning Resource Exchange (LRE), http://lre.eun.org/ 
3. European Schoolnet 

4. https://ghadir.irandoc.ac.ir/ 

5. https://www.shad.ir/ 

http://lre.eun.org/
https://ghadir.irandoc.ac.ir/


 265  ...ایدر دن و عملتجربه  وبا : بررس وم ابع زمو ش                                                 1400، بهار و تابسهان 1، شماره  11سال 

 

 . گسه د  فعالو دیجیهال  بوم  یست  این در کاربر میلیون 14 ا  بی  ملو، پرو ه 

  با   که   است   ال م   که   گسه د   زمو شو   محهوای   تولیدک  ده   گمان   نویس دگان   مدل،   این   در   :نویسندگان   ا4

  با    ار شم د   محهوای   تولید   به   نسبت   مع وی،   مالکیت   قوانین   با   زش ایو   و   با    علم   اسهانداردگای   رعایت 

 قوانین  با   زش ایو   ز اد،   انهشار   به   رغبت   مربواله،   موضوعو   حو ه   در   مناالبان   نیا    با   زش ایو .  باش د   مشها  

 در  نویس دگو .  است   توجه   مورد   بسیار    یرمؤلفه   این   در   که   است   مواردی   ا   لفت   کپو   و   ز اد   دسهرسو

  در   چه   را   با    زمو شو   م بع   بهوان د   تا   است   ابزارگایو   و   گا سایت وب   ا    گیری بهره   مسهلزم   عرصه،   این 

 محهوای  مدیریت   سیسهم »   به   توانمو   ابزارگا   جمله   ا  .  نمای د   ایجاد   ترکیبو،   سطح   در   چه   و   پایه   سطح 

 توسعه  به   قادر   دقیقه،   چ د   عرض   در   زن   نصب   با   نویس دگان   که   کرد   اشاره   « 1وب  بر   مبه و   یادگیرِی

  گای دوره   اجرای   به   م جر   نهایت   در   و   شده   جدید   گای قالب   در   زن   ظاگر   تغییر   و   موجود   محهوای 

 .ا Open Education Data Base (OEDB), 2020ع   شودمو   با    م ابع   الریب   ا    زمو شو 

  م ابع   به   پیوند   ایمجموعه   به  که   است  اصطقحو  2« کهابداران  با   زمو شو  م ابع»   ابزار   جعبه  :سایر  ا5

  کهابداران،   برای  برنامه  این.  گیردمو  قرار  کهابداران   اخهیار   در  ابزار  این   و   شودمو   گفهه  با   زمو شو

  جسهجوی   ا    االقعا ،   یاد  حجم   میان  در  که   است  شده   الراحو  افرادی  و   خبره   جسهجوک  دگان

  در   با    زمو شو  م ابع   عمل  ا معهقد بود ابهکارا 2020ع  3بِل   .اTECH, 2020ع  برندمو  لذ    االقعا 

  گای سیسهم  فهرست  در  با   م ابع  تا  است  مهکو  دانشناه   کهابداران  به  امریکا،  مهحده ایاال   سراسر

  نظمو   با با   زمو شو   م ابع  گ جی ه  زن ا   پس   و ت ظیم  «4گاید الیب»   ب ام  کهابنانه   محهوای   مدیریت

 باشد.  داشهه  پی   ا  بی   پذیریدسهرس گاید الیب  الریب  ا  دقیب

 5هاسازمان  مؤلفه .ب 

  اقهصادی   رشد.  است  سا مانو  گر  حیا   و  بقاء  عامل  مهمهرین  انسانو،   نیروی  توانم دی  و  کیفیت

 با ،   زمو شو  م ابع  اساسوِ  نق   گاسا مان  در  رو،این   ا .  است  فرگینهه  کارک ان  کردن  توانم د  مرگون

  چ دین   گا،سا مان  مؤلفه .  نمای د  تربیت   و   تقویت   الریب   این   ا    را   خود   انسانو  سرمایه  تا   است   مبرگن   و   مشنص

 
1. Learning Content Management System (LCMS) 

2. Librarian OER Toolbox 
3. Bell 

4. LibGuides 

5. Organizations 
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  را   گاکهابنانه   مان د  دینر  سا مان  چ دین   و   4دولت   ،3دانشناه   ،2مالو   مؤسسه  ،1المللوبین   سا مان   یرمؤلفه

 :شودمو شامل

  که   دگدمو   ارائه  را  ای مجموعه  ا،2007ع  5توسعه  و   اقهصادی   گمکاری  سا مان  :المللیبین  سازمان  ا1

  ش اسایو  را  م اسب  اقداما   زن  پو  در  و   ک  د  مقایسه  را  یکدینر  سیاسهو  تجربیا   توان دمو  گادولت 

  مر گای   نفوذپذیری  افزای   به  م جر  جهان،   اقهصاد  سا یِجهانو. نمای د رفع  را   احهمالو  مشکق    و

  شدن   المللوبین   .شودمو  درسو  گایبرنامه   شدن   المللوبین   بر  بیشهر  تأکید   گمچ ین   و  ملو  زمو ش

  نهادگا   ک  دگانارائه   و   کشورگا  بین   در   فزای ده   رقابت   و   گمکاری  افزای   باع    عالو  زمو ش

  زمو ش  و  کار  نیروی  بهبود  گدف  با  را  دالری  میلیارد  2  برنامه  یک  زمریکا  کار  و ار   .شودمو

  مالو،  گایکمک  الریب   ا   شده   تولید   جدید   مطالب  تمامو.  است  کرده   اندا ی راه   اسهندامو

  اتفا    این.  ک  د  م هشر  با   زمو ش  مجو ا   تحت  را  خود  محهوای  تا  شد  تهیه  اجباری  صور به 

 Allenع  شود   تلقو  زمو شو  تمرین   در  جریان  تریناصلو   ع وانبه   با   زمو ش  م ابع  ج ب   شد  موجب

& Seaman, 2014ا . 

  تا   است   م اسب   مالو   م ابع   کردن   فراگم   نیا م د   اقهصادی   فعالیت   گر  گیری شکل   اصواًل  :مالی   مؤسسه    ا2

  اقهصادی  چرخه  مسهلزم  با    زمو ش   م بع  اندا ی راه  است،   بدیهو .  باشد   فعالیت   زن   بقای   و   ایجاد  ضامن 

  ب یاد   مان د   مالو   مؤسسا    ا    معدودی   تعداد   با ،   زمو شو   م ابع   پرو ه   زغا    با  . است   نوزورانه   و   مطمئن 

.  شدند  قدم پی   جهان  سراسر  در  با   زمو شو  م ابع  گای الرح  بودجه  تأمین  برای  6گیولت  فلورا  و  ویلیام 

 . ا Bccampus, 2020ع   است   گسهردگو   و   ت وع   به   رو   الرح   این   تمایل    مان،   مرور به 

  گایشرکت .  است  دانشناگو  و  علمو  مراکز  محصول  تک ولو ی  و  علمو  دسهاوردگای  :دانشگاه   ا3

  تعامل  بسهر  با ،   زمو شو   م ابع  گذاری اشهراک   به   با   گادانشناه   ف اوری  و   علم  گای پارک   در   ب یاندان  

  مؤسسه  .بنش دمو  سرعت  را  کارزفری ان  و   ف اوران   پژوگشنران،  مهنصصان،   بین  سا نده   ارتباط  و

  ، اThe Leibniz Institute for Psychology Information (ZPID), 2020ع  ش اسوروان   علوم

 عبارتوبه   که   ک دمو  عرضه   روانش اسو   دانشناگو  جامعه  برای   ز اد   علمو  خدما    ا   ایمجموعه

 
1. International Organizations 

2. Funders 

3. Universities 
4. Governments 

5. OECD (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT) 

6. William and Flora Hewlett Foundation 
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  برترین   تو   زی  اِم   به   مشهور   1ماساچوست  ف اوری   مؤسسه   گمچ ین.  نمایدمو  تسهیل   را   گازن   فعالیت

  گذاری اشهراک   به   مهعهد   که  است   امریکا  ماساچوست  ایالت   در  کمبریج  شهر  در   واقع  دنیا  دانشناه 

  گایفرصت   ک  د،مو  اسهقبال  با    زمو ش  ا   که  گایوکهابنانه   و   است   جهان  با   زمو شو  مطالب

 :MIT Open Coursewareع  2نمای دمو  فراگم  خود  برای  را  توزی ام   ا   گیریبهره   برای  بیشهری

Massachusetts Institute of Technology, 2020ا . 

 حو ه   در  با   زمو شو  م ابع  در  ایبالقوه   نق   دارای  دولت  ،3کولیونسکوا   راگ مای  البب  :دولت  ا4

  مسائل   ا   زگاگو  افزای   عالو،  زمو ش  مقررا   سیاست   اصقح  الریب  ا    که   است  عالو  زمو ش

  مجو    صدور  گایچارچوب  عالو،  زمو ش  ارتباالا   راگکارگای  بررسو  با ،  زمو شو  م ابع  کلیدی

ا  کاربرد م ابع زمو شو با     زمو شو،  م ابع   گذاریاشهراک   به   و   پایدار   تولید   ا    حمایت   با ،  م ابع

 . اStacey, 2013ع نمایدحمایت مو

  در  االقعاتو،  م ابع زرشیو و باینانو  ارائه، ب دی،البقه  گردزوری، رسالت ک ار در گاکهابنانه : سایر  ا5

  و   م ابع،  این  رو زمدسا ی  جهت  مرتبط  م ابع  ش اسایو  با ،  زمو شو  م ابع  ا   اسهفاده   و   تولید  راسهای

  و   یریپذدسهرس  ز ین  و   اSantos-Hermosa, 2019ع  زنها  ا   اسهفاده   به   یادگیرندگان  تشویب 

  ی گامهار   زمو ش  م ابع،  وفیک   وابیار   مؤلف،  حب   قانون  تی رعا  به  هیتوص   م ابع،  یریپذت یرؤ

.  دارند  مهمو  نق   ا Salem Jr, 2017ع  وهالیجید  سواد   ا    یریگبهره   به   ب یتشو  و   کاربران  ارتباالا  

  علم   در   خود   یگا وسهنیشا  با  که   گسه د   کهابداران   نیا  شد   گفهه   کهابدار   یرمؤلفه   در   که   الورگمان

  نشانه   سهولت  به  با   زمو ش  م ابع  ابزار  جعبه   ا   اسهفاده   با  را   کهابنانه  گایگدف   توان دوم  االقعا 

  ای چ درسانه   م ابع   ا   ایگسهرده   الیف  به   پیوندگایو  دارای  4زمریکا   دیجیهال   عمومو  کهابنانه .  رندیگ

 University ofع  امریکاست  مهحده ایاال    سراسر  در  گامو ه   گا،باینانو  گا،کهابنانه 

Massachusetts Amherst, 2020واش نهن   دانشناه   در  با   زمو ش  م ابع   مدیریت  کمیهه  حهو.  ا  

  قرار   اسهفاده   مورد  2019  پاییز  ماگهسه   تا  که  با   مطالب  ایجاد  به  کمک  و   تشویب  برای  دالر  3000

 .5ا University of Washington, 2020ع کرد اگدا  دانشناه  این دانشکده  کهابنانه  چهار به بنیرد

  چ دین   اندا یراه   به  اقدام  پزشکو  زمو ش  و  درمان  بهداشت،   و ار   نیز،  دولهو  سطح  در  گمچ ین

 
1. Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

2. MIT Open Courseware: Massachusetts Institute of Technology, https://ocw.mit.edu/courses/mit-open-learning-

library/ 
3. UNESCO-COL 

4 Digital Public Library of America (DPLA) 

5. https://guides.lib.uw.edu/c.php?g=417242&p=5839868 

https://ocw.mit.edu/courses/mit-open-learning-library/
https://ocw.mit.edu/courses/mit-open-learning-library/
https://guides.lib.uw.edu/c.php?g=417242&p=5839868
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  گای پژوگ    اخبار  و   نهایج   انهشار.  است  کرده   پژوگشو   و   زمو شو  خدما   ارائه    می ه   در  پایناه 

  و   پزشکو  علوم  مقاال   االقعا   بانک  و  سامانه  کشور،  پزشکو  دیجیهال  ملو  کهابنانه   سقمت،

  سامانه   این  اندا یراه   ا    گدف.  است  بهداشت   و ار   گایسامانه  جمله  ا    پزشکو  علوم   گای نامهپایان

  و  سریع  صحیح،   روشو   به   کشور  سقمت   گای پژوگ   ا   شواگد  بر   مبه و   و   مسه د   اخبار  سریع  انهشار 

  بین   ارتباط  برقراری  سامانه،  این  کارکردگای  ا   یکو.  است  ذی فعان  برای  م اسب  گایب دی دسهه   با

  پژوگشو   گای الرح  ا   م هج   اخبار  و   پیام   انهقال   الریب   ا    جامعه  ذی فعان  سایر  و  مردم  و   پژوگشنران

 . ا1396 پزشکو،زمو شودرمانبهداشت و ار ع  است

 1جوامع  مؤلفه ج.

  ننواگ د   قادر  م ابع   این  چراکه  گسه د،   جهان   در   اتصال  عدم   و  انسجام  عدم   به  مههم   با ،   زمو شو   م ابع

 زنها   پهانسیل  و   قدر   ا   زگاگو   ای که  منر  برس د،   خود  زمو شو  اگداف   به   تا   ک  د  کمک  کشورگا  به  بود 

 کمهر  کشورگای   یافهه،توسعه   کشورگای   عقوه بر   و   یاید   گسهرش  زنهاست   مبدأ   که   جوامعو  ا   فراتر  سرعتبه 

 ,UNESCO and COL promote wider use of OERsع  برند  بهره   زنها  ا   اندا ه   گمان  به   نیز  یافههتوسعه

  4ای شبکه   یادگیری   گروه   ،3نویس دگو  گروه   ،2سیاسهو   شبکه   یرمؤلفه   چ دین  گمچ ین،   جوامع   مؤلفه   ا2010

 :شودمو  شامل را 5محلو گایکلوپ  و

  به   م جر  گوناگون،   گایدیدگاه   ا   برخورداری  و  مه وع   افراد  ا    ایشبکه   حفظ  :سیاستی  شبکه   ا1

-مو  زمو شو  ار شم د  م ابع تولید  به  و  شودمو   مه وع  عقاید  و  گاایده   افکار،  ا   بسیاری  به  دسهرسو

  بیان   و  شده   یکدینر  با  انیدانشجو  و   زنها  نظرتبادل   موجب  اسهادان،  خودبرتربی و  عدم .  بیانجامد  تواند

  گمکاری   قابلیت   ا2013ع  6کالِم و جفریبه اعهقادِ مک  .دارد  پو  در  را   ز ادانه  صور به   خود  افکار

  و   است  با    زمو شو  م ابع   ا   اسهفاده   شرطپی    منهلف،  گای  می ه  در   زمو ان  دان    و  معلمان  میان

اساس  نهایو،  تصمیم  ترتیب   این   به  ;Surowiecki, 2007ع  شودمو  اتناذ  گروه،  افراد  نظرا   بر 

Tapscott & Williams, 2008ا.   

  بررسو   و   تحلیل  پاسخ،  و   پرس   صور به   پژوگشنران،  و   نویس دگان  گایپژوگ   ارائه  :ی سندگی نو  گروه  ا2

  با    زمو ش  م بع  ا   نوعو   گا،شبکه   سایر  و  لی کداین  گیت،ریسرچ  مان د  علمو   اجهماعو   گایشبکه   در  زنها

 
1. Communities 

2. Policy Networks 

3. Writing Teams 
4. P2P Learning Groups 

5. Localization Clubs 

6. Mac Callum & Jeffrey 
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  گمکاری   با  که  است  ز اد  محهوای  با   بان  280  ا   بی   با  ای هرنهو   ایدانش امه  ،1پدیا ویکو .  شوندمو   محسوب

  و  مطالعه  رازن  گایمقاله  تواندمو   باشد  داشهه  دسهرسو   ای هرنت  به  که  گرکس  و   شودمو   نوشهه  داواللب  افراد

  دنیا    نده  گای بان  تمامو به  ز اد  دانش امه  یک  جهانو   انهشار  و   زفری    پدیاویکو   گدف.  نماید  ویرای   یا

  اجهماعو  وب  در  نظرس جو   ویژگو   دینر،  سوی  ا .  است  جهان  سرتاسر  در  نویس دگان  ا   عظیمو   خیل  توسط

 اصقح  و   شده  تجدیدنظر  بیشهری  سهولت  با   خود  چاپو   گمهای  به  نسبت  بهوان د  با   زمو ش  م ابع  ک دمو   کمک

 Revise & Reuse Openع  است  الزامو   مجدد  انهشار  و   اصقح  با  مرتبط  قوانین  با  زش ایو   راسها  این  در.  شوند

Educational Resources, 2020ا.  

   مانو   محدودیت   بدون   یادگیری  و   گیریبهره   با ،  زمو شو   م ابع  ا   اسهفاده   : ایشبکه   یادگیری  گروه  ا3

  گروه   در که  زنجا  ا .  دارد  پو  در   را  یادگیرندگان  فهم  و  درک  افزای   و  سا دمو  میسر  را  مکانو  و

  م ابع   ترعمیب   تأثیرگذاری  دارد،  وجود  یکدینر  به  افراد  تجربیا   افزای   قابلیت  ایشبکه   یادگیری

  .زوردمو ارمغان به   را گروه  افراد  بر با  زمو شو

  اعضای   خققیت  و  عمل  فکر،  گسهرش  موجب  گروه   در  موجود  مثبت   گایگیجان  :محلی  هایکلوپ ا4

  سایر  به  تربیت،   و  تعلیم  الریب  ا   زن  خققیت   که   است  با    م بع  نوعو   گروه،  ماگیت.  شودمو  گروه 

 با ،  علم  ز مایشناگو  گروه   و  2راستاموری   پیهر  ا   مهشکل  پژوگشو  تیم  یک.  شودمو  م هقل  افراد

  چنونه   که  دگ د  پاسخ  سؤال  این  به   تا  کردند  زغا   را  «3با   ومیاقل  دان »    می ه   در  پژوگشو  گمکاری

  تغییرا ِ    می ه   در   گرفهه  صور   گایپژوگ    با  مرتبط   ز اد  دسهرسو  انهشار   پایین  میزان  توانمو

 . اGeneration, 2019عبنشید  بهبود را  وگوازب

 4محتوا  تحلیل  مؤلفه د.

  است   محهوا   تحلیل   یادگیری،  ابزارگای  گایمؤلفه   ا    یکو  ،ا1  شکلع   با  زمو ش  بوم یست   مدل  در

  تأکید   چراکه  است    یرساخت  ا   تروسیع  مفهوم   یک  دیجیهالو،  بوم  یست.  دگ دمو  تشکیل   را   یرساخت  که

  گایاپلیکیشن   مؤلفه  یر  چ دین   محهوا،  تحلیل   مؤلفه   درنهیجه  اPõldoja, 2016ع  دارند  ف وااجهماعو  ساخهار  بر

  زمو شو   بسهرگای  سایر  و  8درسو   گایکهاب  و  7زمو شو  دوره   ،6ای رسانه  ایرایانه   برنامه  ،5ایشبکه   زمو شو

 
1. https://wikipedia.org 

2. Peter Murray-Rust 
3. Open Climate Knowledge 

4. Content 

5. P2P Learning Apps 
6. Etoys 

7. Courseware 

8. Text Books 

https://wikipedia.org/
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 :شودمو شامل را

  و  رو رسانوبه   جسهجو،  برای  بسهری  واقع  در  مؤلفه یر  این  : ایشبکه   آموزشی  هایاپلیکیشن  ا1

  زمو شو   گایکهاب  ساخت  به  1با    گسهرده   زنقین   دوره   گایعاملسیسهم   .است  م ابع  ب دیقالب

تغییرا  .  اندزورده   روی   الکهرونیکو  دوره   فرگ نو  انجمن    دانشناه   در  2با    زمو ش  زنقین  در 

  ده  عرض در  چ انکه . شود  تولید زن  محهوای  تا  شده   ب یان  و  تعریف مردمو بر اساس کامقً 3سوتامی ه 

 . اAnders, 2012عاند  داده   اخهصاص  الکهرونیکو  کهاب  این   به   را   فصل  50  ا    بی    نویس ده   150  گفهه، 

  بر   مبه و  نویسوبرنامه    بان   و  کودکانه   ذو   با  محیطو  دارای  برنامه  این  :ای رسانه   ایرایانه   برنامه   ا2

 ترسیم  برای   ایرسانه   تألیفو  محیط   گمچ ین .  اندارتباط   در  یکدینر  با  که  شوءگاست   ا    ایمجموعه

 منهلف یگاعامل سهمیس یرو بر  که است گوناگون اشکال و ساده  یوگانمونه  ا  یاریبس ننارش و

  ره یغ  و  صدا   و  لمیف  وب،   صفحا   مهن،   ر،یتصاو  یگاقالب   در  زمو شو  با   م بع  ونوع  و  شودمو  اجرا

 .شودمو محسوب

  این   کاربران  به   و  است  شده مهحول    کامقً  زمو شو  مفهوم  یک  با ،  زمو شو  دوره   :آموزشی  دوره   ا3

  که   زمو شو  مطالب   و   گاخوان   گا،سن رانو   به   جهان  سراسر  در  راینان  الوربه   تا   دگد مو  را  امکان

  دوره   یک  با   زمو شو  دوره .  باش د  داشهه  دسهرسو  شودمو  ارائه  گادانشکده   و  گادانشناه   توسط

  این  جمله  ا   .است  ار یابو  ابزار  و  ریزیبرنامه   شامل  زمو شو،  مطالب   بر  افزون  که   است  زنقین 

  زنقین   ویدیویو  گایسن رانو  که  است  زلمان  در  4توبی نن   دانشناه   با   زمو ش  دوره   الرح  گا، برنامه

  .ا Vioreanu, 2019ع  است  داده   قرار  گمنان  اخهیار  در  راینان  به  را  علمو  گایحو ه   تمامو  در

 نوعوبه   که   دگدمو  ارائه  5چالک  رادیو   مان د  با   زمو شو  گایدوره   تو.زی.ام  دانشناه   گمچ ین،

  ابهکاری  تفحص   و   تحقیب   باع   که  را   احساساتو  تا   است   پادکست  قالب  در  بن الهام   زمو ش

 MIT Open Courseware: Massachusetts Institute ofع  6دگ دمو  فرا   گوش  شودمو   نوزوران 

Technology, 2020به برگزاری کارگاه   نیز، انجمن کهابداری ایران، اقدام  19. در دوران کووید  ا-

قراردادی  گ ع وان  با  راینان  زمو شو  زمو شو» ای  نمای  گفههبه   «قطب  یک صور   برای  بای  ار 

 
1. Massive Open Online Course (MOOC), 

2. Cultivating Change Community Massive Open Online Course (CCMOOC) 

3. University of Minnesota 
4. Tübingen 

5. Chalk Radio 

6. https://ocw.mit.edu/index.htm 

https://ocw.mit.edu/index.htm
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ش اسو نموده است؛ که زخرین الیو زمو شو اجرا شده با  م دانِ حو ه علم االقعا  و دان عققه

 بوده است.  «گای کیفو اعهبار در پژوگ  » ع وان 

  و   انهشار  بودجه،  الریب  ا   که  گسه د  درسو  م ابع  جمله  ا   ،1با   درسو  گایکهاب  :درسی  هایکتاب ا4

  گا کهاب این . است گرفهه قرار م دان عققه  دسهرس در تو یع و اقهباس زنها،  ا  ز ادانه اسهفاده  مجو 

  ار یابو  زنها مورد  کیفیت   تا  گرفهه  قرار  بررسو  مورد  منهلف  گایدانشکده   علموگیأ    اعضای  توسط

  ، ...ا  و  تصویر عکس، نقشه، ع  دوبعدی زمو شو مواد. اOpen textbook library, 2020ع 2شود  واقع

  یا   و  ش یداری  دیداری  زمو شو  مواد  ، ...ا  و  واقعو  گاینمونه    مین،  کره ع  بعدیسه   زمو شو  مواد

  ور شو،   کوتاه   گای کلیپ   اسقید،  اسهریپ،  فیلم   تصاویر مهحرک،  مان د   ف اورانه،   زمو شو  گای رسانه

  و   تارینو  فرگ نو،اعلمو  گایمحیط   گمچ ین   و   فشرده،  گایلوح  کامپیوتر،   صدا،  ضبط   نوارگای 

  زمو شو  م ابع  جمله  ا   شوند َ مو  برگزار  مدرسه  ا   خارج  معموالً در  که  جغرافیایو  البیعو،  مذگبو،

.  گسه د  با    درسو  گایکهاب  ترویج   و   پشهیبانو  توسعه،   دنبال به   گاالرح   ا    تعدادی .  شوندمو  با شمرده 

  و   بیل   ب یاد   و   3گیولت   فلورا   و   ویلیام  ب یاد   شامل  م ابع   دسهه   این   حامیان  ا    و   برجسهه   بسیار   گروه   دو

 .گسه د 4گیهس  ملی دا

 سا د، مو  میسّر   افراد  برای   را  واقعو  گای تجربه   سا یشبیه   اجا ه   مجا ی  واقعیت   گایبرنامه  :سایر ا5

  س و،   شرایط  چون   گوناگونو  دالیل   به   را  گابرنامه   این   توان د نمو  معمول  حالت   در   که  افرادی

  فرای دگای   در  مجا ی  واقعو  گایبرنامه .  ک  د  تجربه   خود،  فعلو  وضعیت   اجهماعوِ  و  اقهصادی

 با  اخیر مطالعا . نمایدمو شایانو کمک گسه د زلزایمر بیماری به  مبهق که مُسن افراد به بنشوتوان 

 کمبودگای  درمان  در  مجا ی  واقعیت  کاربردگای  که  داد  نشان  تصادفو  شده   ک هرل  گایز مای 

 راحهو به   که    ندگو  پیری  دوران  به  تواند مو  مجا ی  واقعیت .  گسه د  مؤثر  عصبو  تشنیص  با  ادراکو

 معرض  در   با  درمان  دوران  در  را  سالم د  افراد  خاالره   حهو  و  نماید  کمک  نیست   پذیرامکان   افراد  برای

 & ,Garcia-Betances, Jiménez-Mixco, Arredondoع  سا د زسوده   ایمن   محیط  در  گرفهن  قرار

Cabrera-Umpiérrez, 2015ا . 

 5ابزارها  مؤلفه. ه

 
1. Open Textbooks 

2. https://open.umn.edu/opentextbooks 

3. William and Flora Hewlett Foundation, https://hewlett.org/strategy/open-educational-resources/ 
4. Bill and Melinda Gates Foundation, https://www.gatesfoundation.org/press-releases/Pages/grant-to-launch-

washington-state-student-completion-initiative-091014.aspx 

5. Tools 

https://open.umn.edu/opentextbooks
https://hewlett.org/strategy/open-educational-resources/
https://www.gatesfoundation.org/press-releases/Pages/grant-to-launch-washington-state-student-completion-initiative-091014.aspx
https://www.gatesfoundation.org/press-releases/Pages/grant-to-launch-washington-state-student-completion-initiative-091014.aspx
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  حب   ا   گمه »   که   فرض  این  با   با    زمو ش  م ابع   مورد  در  1پاریس  یونسکو   اعقمیه   ،2012  سال  در

 المللوبین  گای نامهموافقت   و   گاتوصیه   سایر  و   بشر  حقو   جهانو   اعقمیه   به  اشاره   با   « گسه د  برخوردار  زمو ش

  ا   زمو ش  کیفیت  با  و  نوزورانه  گایشیوه   ترغیب  برای  اروپا  اتحادیه  گایبرنامه  ا   یکو  گمچ ین.  شد  ارائه

  تأکید   م اسب  بسهر  و  ابزارگا  الراحو لزوم  بر  و بود  2با    زمو ش  چهارچوب  ارائه  و  جدید  گایف اوری   الریب

  ، 4محهوا   جسهجوی  ،3مجو    مان د   یرمؤلفه  چ دین  ابزارگا،  مؤلفه   .اOpening up Education, 2013ع  شد

 :شود مو شامل را  زمو شو بسهرگای  سایر و 6نویس دگو  هرسب  و 5واسپارگاه 

  افراد  توسط  ایگزی ه   گیچ  بدون  که  گسه د   یادگیری  و   زمو ش  م ابع  جمله  ا    با   زمو ش  م ابع  :مجوز  ا1

  گای مدل   ا    مربواله،   مؤسسان.  باش دمو  راینان   تو یع  و   اصقح   اسهفاده،  قابل  دسهرسو،  قابل  منهلف،

  دیوید .  اندشده   الراحو  و  ت ظیم  با   م ابع  ا   مسهمر  اسهفاده   برای  که  ک  دمو  اسهفاده   خاصو  مجو 

  گر   به  امهیا ا   اخهصاص  راسهای  در  را  با   زمو شو  م ابع  خصوصیا   ،ا2014ع  ویلو و مک ایون

  اسهفاده .  دو  مهن،  گاینسنه   ک هرل  و  داشهن   ایجاد،  حب:  حفظ.  یکع  معیار  پ ج  بر اساس  بالقوه،  کاربر

  و   ت ظیم،  تطبیب،   حب:  مجدد  با ننری.  سه  گا،روش  ا    ایگسهرده   الیف  به  مطالب   اسهفاده   حب :  مجدد

  با    محهوای  با  شده با ننری    یا  اصلو  محهوای  ترکیب  حب:  با ترکیبو.  چهار  محهوا،   خود  تغییر  یا

  مطالب   ا    گایونسنه   گذاری اشهراک   به   حب :  مجدد  تو یع.  پ ج  و   جدید   محهوای   ایجاد   برای   دینر

 گایونمونه .  اWiley, Bliss, & McEwen, 2014عکرد  تشریح  ابا ترکیب  یا  شده   با ننری  یا  اصلو

 نجیره اس اد مجلس    خققانه،   مشهرکا   نامه اجا ه   یا   7کام ز   کریهیو   انهساب :  ا   عبارت د   با    مجو    ا 

  دام ه   مجو   ،10گ و   ز اد  مسه دا   مجو   ،9کام ز   ویهیکر  غیرتجاری  سهام  اسه اد   انجمن  ،8عوام اخق  

  پدیدزورنده   ای  مجو دگ ده   یبرا  اسهفاده   نحوه   حب  که  وصورت  در  ت ها.  11کام ز   کریهیو  عمومو

 . دارد وجود  افراد توسط وکپ  و   ینما  نشر، امکان  باشد محفوظ

 موتور  سا یبهی ه   ا   اسهفاده   با  توان دمو  زمو شو  محهوای  تولیدک  دگان  :محتوا  یجستجو  ا2

 
1. The UNESCO Paris Declaration 

2. Open Education (OE) 

3. Licenses 
4. Content Search 

5. Repoditory 

6. Writing Platforms 
7. Creative Commons (CC-BY), 

8. Creative Commons Attribution Share-Alike (CC-BY-SA), 

9. Creative Commons Attribution Non-Commercial Share-Alike (CC-BY-NC-SA), 
https://creativecommons.org/licenses/ 

10. GNU Free Documentation License, https://www.gnu.org/licenses/#FDL 

11. Creative Commons Public Domain Certification, https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ 

https://creativecommons.org/licenses/
https://www.gnu.org/licenses/#FDL
https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
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 افزای    پرمع ا، و   م اسب  گای کلیدوا ه   انهناب  چون  ایساده   راگکارگای   با   1علمو  جسهجوی

  مجو گای   البب   جسهجو   موتورگای  و  گاواسپارگاه   داده،  یگاناه پای  در   انهشار  م ابع،   پذیریرؤیت 

  و مبان   2راتزگ  دانشناه   در  انهشارا   بن   کارم دان  دگ د   افزای   را   با   زمو ش م ابع  با یابو  مرتبط

  ارائه   پژوگشنران،   و   د یاسات  به   را  یسا  ه ی به  جهت   وعمل  نکا   ن یگمچ   و   واساس  و   ی ادیب    ینظر

  به   توان د مو  االقعا   علم  حو ه   در  خود  گایشایسهنو   با  نیز  کهابداران   راسها،  این  در.  دگ دمو

رسان د    یاری  با دگو  باالترین  با   جسهجو  امکان  با  خود  گایپژوگ   انهشار  جهتِ   در  نویس دگان 

   .اSchilhan & Kaier, 2019ع

  گای برنامه  سا ی، ذخیره  فضای  سرورگا،  گا،شبکه  مان د  م ابع  ا   مشهرکو   م بع  ع وانبه  سیسهم،  این  :واسپارگاه  ا3

 را   با   علم  مفهوم  دگ دهسرویس  دخالت  بدون  و   مدیریهو   تقش  حداقل  با  و   سرعتبه   را  خدما   و   کاربردی

  در   که  است  3کام ز   اسکیلز  جهان،  با ِ  زمو شو   تجهیزا   و   زمو شو   واسپارگاه  بزرگهرین.  بنشدمو   عی یت

 در   رایس  دانشناه  ا   4ایکس اِنسو   اسهاکس  اُپن  نام   با  دینری  الرح.  رسید  دانلود  میلیون  دو   به  2019  سپهامبر

 & Walesع  داشت  تمرکز  کاربر  توسط  با   محهوای  واسپارگاه  یک  ایجاد  بر  که  شد   زغا    1999  سال

Baraniuk, 2008 ا.  

  را   مناالب  اعهماد  و   م بع   اعهبار  که   است  ی اله یوس  و   است   علم  واصل  ار ش  ت،یشفاف  :یسندگینو  بستر ا4

  ت ی فیک   و  دقت    یافزا  بیالر  ا    اند کرده   تقش  وپرورشزمو ش  حو ه   پژوگشنران.  دارد  دنبالبه 

 ,Cook, Lloydع   دینما  کمک  اسهاندارد  و  ار ش  با  یگاپژوگ   بهبود   به  زمو ان،دان   یبرا  محهوا

Mellor, Nosek, & Therrien, 2018فدرال   مؤسسه   توسط  که  «5»بروشور  به  توانوم   ه، ی م  نی ا  در.  ا  

  است   «با   زمو شو  م ابع»   برای  اساسو  ایمقدمه  که  کرد  اشاره   شده   ارائه  6ایحرفه  وپرورشزمو ش

   . است شفاف و  جذاب صور به  با   زمو شو م ابع  تولیدک  دگان ای حرفه زمو ش زن  گدف و

 گای فرصت  افزای   به  م جر  جهان،  در  کاوش  به  کودکان  ترغیب  برای  دیجیهال  ف اوری  ا   اسهفاده   :سایر ا5

 7گهو  مو ه معروف اکهشافا  بررسو . شودمو  جذاب گایسبک  ا  ایگسهرده  انواع توسط م اسب زمو شو 

  ی گادسهورالعمل   ا   نیگمچ   و   است  زیبراننجانیگ  و   ریپذامکان   کودکان  توسط  منهلف  یبا   چ د  بیالر  ا 

 دیتول  به شم دانیاند و  مهنصصان بیترغ است و هیبد. برد بهره خانه در یگ ر زثار   یافزا یبرا توانو م زن

 
1. Academic Search Engine Optimization (ASEO), 
2. University of Graz 

3. Skills  Commons 

4. OpenStax CNX 
5. https://www.leibniz-openscience.de/news-on-open-science-and-science-2-0-newsletter-september-2019/ 

6. Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB) 

7. https://oedb.org/ilibrarian/41-open-ed-resources-kids-love/ 

https://www.leibniz-openscience.de/news-on-open-science-and-science-2-0-newsletter-september-2019/
https://oedb.org/ilibrarian/41-open-ed-resources-kids-love/
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 ی بسهر  ا م دین  م ابع  نیا  ا   اسهفاده  یبرا  مناالبان  و االقعات  سواد  ارتقاء  نر،ید  یو سو  ا   و   با   زمو شو   یمحهوا

  ی نهادگا   و   گادانشناه  بر  فشار   ی افزا  باع   ،و جهان  یگارقابت  ا   و ناش  چال ِ  ریاخ  ی گاسال   در .  است  و فرگ ن

 عامل  کی  ت یفیک  رای .  است  شده   خدما   و   محصوال   تیفیک  و   گا تیقابل  گا،مهار   بهبود  یبرا  و داخل

  ِورقابه  و  دهیچ یپ  مدرن،  جهان  در   کاربران   ت یرضا  به  دنیرس  و   زمو شو   خدما   ارائه  در  تیموفق  یدیکل

 .است امرو 

 

 باز  آموزشی منابع  از یریگبهره   موانع   و یشناسبیآس

  میان   ا   را   گافاصله   و   گامراتب سلسله   ا    ی اریبس  که   است   ن یا  با   زمو شو  م ابع   خصلت  نیمهمهر

  تدبیری خوش  یا   تدبیریبو  کوچکهرین  با  جهیدرنه.  است  کرده   ترزسان   را  واصل  م ابع   به   ودسهرس  و   برداشهه 

  باید  با ،  زمو شِ  م ابع  اصلو  گدف  تحقب   برای.  گذارد  جای  بر  سا نده   کامقً  یا  منرب  کامقً  زثار  تواندمو

 زمو ش  م ابع  اصلوِ  موانع  ا2018ع  1تِ ِ ت.  کرد  فراگم  را  گافرصت    می ه  مقابل،  در  و  ش اسایو  را   مرتبط  موانع

  دانسهه   تک ولو ی  و  سیاسو  سا مانو،  قانونو،  اقهصادی،  زمو شو،  فرگ نو،-اجهماعو  ابعاد  در  را  با 

 .اTennant, 2018عاست

  و گوناگون  گایج به   ا   و  نیست  توجه  غیرقابل  و  الرفبو  چیزگیچ   به  نسبت  با   زمو شو  م ابع

  ا   و پردا دمو چیزگا کوچکهرین به  حهو و خود  پیرامون اشیاء یکایک به  با  زمو شو  م ابع. است تأثیرپذیر

 دسهرسو  گایف اوری   زخرین  ا    م ابع   این   گا، چال   تمامو  ک ار  در  این،   ربن  فزوا.  گذردنمو  واقعیهو  گیچ   ک ار

 اسهفاده   است،  گاداده   وتحلیلتجزیه  و  میدانو  کار  بر  مبه و  که  خاص  کاربردی  گایبرنامه   و  ز اد

 . اGarcía-Álvarez & López Sintas, 2012عنمایدمو

اساس گاناپاتو مطالعا ِ  بر    اسهفاده   و   کامل  یاجرا  راه   سر   بر  موانع   نیمهمهر  ا   وبرخ  ا2018ع  2 

 ضعیف،   دسهرسو  سوادی،بو   بان،  ا   عبارت د  گ د،  کشور  مان د  توسعه  حال  در  کشورگای  در  OER  ا   گسهرده 

 .محورمعلم زمو ش گمچ ین و معلم زمو ش وجود  عدم  نابرابری،  ت وع، 

 

 نتیجه

  سطوح   گمه   در  اخققو،  و   قانونو  زش ایو  با ،  زمو شو  م ابع  ا   گیریبهره   و  تولید   راسهای  در

 نیز  و  اول  وگله  درا  گسه د  گاپژوگ   گدایهنر  نیز  خود  که  ترپیشرفهه  سطح  و  دکهرا  مرحله  تا  تحصیق  ع

 
1. Tennant 

2. Ganapathi 
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 فرگ گ   و   ذگ یت  در  تغییر   گمچ ین، .  است  الزامو  م ابع   با تولید   و   اصقح   تولید،   برای  ال م   گای مهار   کسب

 چ ی و،این   گایمهار   توسعه  و  زمو ش.  است  وپرورشزمو ش  بن   در  نوسا ی  زن  پشهوانه  که  است  ال م

 ادبو،  سرقت  ا   و   داشت   خواگد   با   م ابع  کیفو  صحت   ارتقاء  و  ایرسانه  و  االقعاتو  سواد   بر  ای عمده   تأثیر

  با    گای ظرفیت   با   بوم  یست  این   با ینران  اگر .  شد  خواگد   جلوگیری   االقعا   جعل  و   گاداده   کاریدست

 تغییر  ایشان  محهوای   تولید نحوه   شوند،   راگ مایو  و   پشهیبانو  دیده،  زمو ش  زن   برای  و باش د زش ا  م ابع  بودن

  اشهراک   به  و   تولید   کیفیت،   با   زمو شو  و  علمو  محهوای   زن  در  که   شودمو  تقویت   علم  اکوسیسهم  و  کرده 

  به   و   ک د   ایجاد   مردم   عموم  و  پژوگشنران  بین  ای سابقهبو  علمو  ارتباالا   تواند مو  امر  این .  شودمو   گذاشهه

  اروپا   اتحادیه  کمیسیون   گایمهار   و  زمو ش  کارگروه   موضوع،   این   اگمیت  به  نظر  . شود  م جر  علم  ترویج

  است  کرده  توصیه  تحصیلو، ترپایین مقاالع  در موضوع این با  زش ایو ضرور   بر تأکید ضمن 2017 سال ا 

  دکهری   گایدوره   زمو شو  گایدرس  در  زنهاست،  ا   یکو  با   م بع  زنکه  گای مؤلفه   کلیه  و  با   علم  مبح   که

 .اO’Carroll et al., 2017ع شوند  زش ا با  پژوگ  محیط با ایشان  و  شوند  لحاظ

در توسعه و پیشرفت حو ه زمو ش علم االقعا  و    زن   گای مؤلفه  کلیه   و   با    علم   تصدیب مبح  

-گیری ا  ف اوری ش اسو امری انکارناپذیر است و اساتید، مهنصصان و پژوگشنران این حو ه، با بهره دان  

اندا ی  افزارگای گوناگون و راه خدما  کهابداری در نرمگای رو  دنیا و ابزارگای دیجیهالو ا  جمله ارائه  

 اند. نصیب نمانده گا ا  دسهاوردگای م ابع زمو شو با  در پیشبرد اگداف این حو ه، بوواسپارگاه 

  فرگ نو   پدیده   یک  باشد،   علمو  حو ه   در  مهارتو   ابزار  و   ف اوری  یک  زنکه   ا   پی   با   زمو شو   م ابع

 نیز  و   ابعاد   این   به   ویژه   توجه   ا   ناگزیر  بپردا د،  موضوع   این  به   بنواگد   که   سیاسهو  گر   و   است   اجهماعو  و

 سیاسهو   گایتوصیه   ا   برخو.  بود  خواگد  موارد  ا   یک  گر  در  احهمالو  موانع  ساخهن  مرتفع  برای  جدی  تقش

 :باشد ای نونه  تواند مو  ایران در با   زمو شو  م ابع توسعه راسهای در

  این  گذاریسیاست  ملو  سطح  در  پیش هادی  اقدام  مهمهرین:  باز  آموزشی  منابع  هایسیاست  تدوین (1

  جلب   خود   سمتبه   را  جدی   عزم  نهیجه   در   و   توجه   تواند نمو  کشور  در  مهمو  حو ه   گیچ .  است  حو ه 

  اتناذ .  زورد  عملبه   را   ال م   حمایت  با ،   زمو شو   م ابعِ   ا    کشور  سیاسهو  نظام   زنکه   منر  ک د،

  ولو   نیست،   مشکق    گمه  راگنشای   وپرورش،زمو ش   با ِ   م ابع  راسهای   در  سیاسو  تصمیما 

 .شودمو  محسوب توسعه به  رو تحوال   جهت مهمو سرزغا 

  زنها   دگ دگانارائه   و  تولیدک  دگان  با  با   زمو شو  م ابع  کاربران  جدی  تعامل:  ملتددولت  تعامل  (2

 منهلف   گایسا مان.  دارد  گاداده   زن  فایده   و  کیفیت  رو افزون  ارتقاء  در  مؤثری  نق ا  گاسا مانع
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  گایداده   انهشار  گایرویه  مسهمر،  و  مهعدد  عمومو  جلسا   برگزاری  با  ت ها  و  سهولت   به  توان دمو

 .دگ د قرار واقعو اثرس جو  و  ار یابو مورد را خود

  مالو   گایحمایت   با ،  زمو شو م ابع  سیسهم  در   موجود  گای چال   ا    رفتبرون   برای  :مالی  حمایت (3

  ارتقاء   و  ترفیع  جذب،  گاینامهزیین  در  گایوتشویقو  و  جوایز  خاص،  بودجه  تنصیص  قبیل  ا   ویژه 

 .است ال م گاسا مان پژوگشنران و  علموگیئت برای

  تدوین   نیا م د  گا،داده   کارزمد  انهشار  :محرمانگی  رعایت  و  داده   انتشار  ارزیابی،  استاندارد   تدوین (4

 مصدا   سبکو،  و  شکل  گر  با  االقعاتو  خروجو  گر  چراکه  باالست،  سطح  در  مشنص  اسهانداردگای

  در  است،   کارزمد  العاده فو   اما   ندارد،    یادی  ف و   دشواری   اسهانداردگا  این   تدوین .  نیست  «انهشار» 

 . نماید تبدیل بخشحیات   داده به را  غیرمفید گایداده  تواندمو که سطحو
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Abstract: 

Introduction: Open Educational Resources (OER) is a complex word, and refers to trends 

and movements and ranging from public resources (open), public access (open 

access), public archives, to free publishing. The present article deals with the open 

science movement as a structure that strengthens the education ecosystem . 

Methodology: This review is an analytical and evidence-based study that relies on the open-

source ecosystem model to analyze related components including learning 

stakeholders (individuals, organizations, and communities) and learning tools (tools 

and content) along with providing national and insightful documentation and, at the 

end, provides policy advice to the country in this regard . 

Findings: Research results, data, methods, as well as teaching materials, software, and 

teaching tools are available for free and can be used over and over again. Web2 and 

repositories can be introduced as learning tools in providing open resources. The 

international community pays attention to each case. 

Conclusion: Acknowledging the issue of open science, all its components in the development 

of the field of information science is undeniable. And professors, experts, and 

researchers in this field, due to the use of modern technologies in the world such as 

holding educational webinars have not been deprived of the achievements of open 

educational resources in advancing the goals of this field . 

Keywords: Open education, Education tools, Web 2, Repositories, Open education 

ecosystem model 
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