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 هابرای توسعه مهارت باز آموزشی منابع

است. پیدا کردهزیادی نیز اهمیت مهارتی -ای و شغلیو کار بلکه در آموزش مدرسهفناوری دیجیتیال نه تنها در زندگی 

سازی وجود مواد آموزشی باکیفیت جهت آماده، عادالنهجهانی با دسترسی فراگیر، جامع و ای بمنظور تضمین جامعه

، دسترسی به مواد "1باز آموزشی منابع"دارای  هایپلتفورمیک عامل کلیدی است. تعداد زیاد  فراگیران برای کار و زندگی

فعال ای پویا و سازد. در روزگاری که توسعه دانش به طور فزایندهها را میسر میدر زمینه توسعه مهارتآموزشی با کیفیت 

در این یاداشت تخصصی، درک مزایای گردد. یک عامل باکیفیت تلقی می منابع خود به عنوان "باز و آزاد بودن"، استشده

 سیار مهم و کلیدی است.ای بهای فنی و حرفهدر حوزه آموزش "باز آموزشی منابع"

 تعریف

 -شکل دیگر یا دیجیتالچه  – ایرسانه هرقالب  در تحقیقاتی و یادگیری آموزشی، مطالبشامل  "باز آموزشی منابع"

 توزیع قتباس وا استفاده، دسترسی، امکان که اند شده منتشر باز مجوز تحت یاو  دقرار می گیر اختیار عموم در که است

 .سازدفراهم می محدودیتو بدون هزینه  مجدد

  

 اشکال مختلف منابع آموزشی باز

های سرفصل درسی یا آموزشی، برنامه تا درسی شکل کتب از: باشد مختلف اشکالبه  توانند می "منابع آموزشی باز"

 تصویری صوتی،مطالب  ،مونآز ،آموزشی تکالیف سخنرانی،تخصصی،  هاییادداشت یا و مطالب آموزشی دوره آموزشی،

 . انیمیشن و

                                                           
1 Open Educational Resources (OER) 

که دستان باز نشان از دانش  OERلوگوی جهانی 

های مختلف مشارکتی و تجمعیی در فعالیت و شیوه

 آموزشی است.
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 : هستند بع رایگاناچیزی فراتر از من بع آموزشی بازنام

 دررایگان  صورت به تنها نه آموزشی منابع که است مهمبسیار  :استمعتقد  –یا باز  آزاد آموزش مدافع - ویلی دیوید

برای  کاربران. دنماین بازرا منابع  واقعاًبتوانند  تا شود داده کاربران بهدیگری  مجوزهای است الزم بلکه ،باشند دسترس

 .را داشته باشند مجوز 5باید  شوند مندبهرهچنین منابعی  کامل مزایای آنکه بتوانند از

 را داشته باشند:مجوز  5که اینوزشی در صورتی باز خواهند بود منابع آم

 (Retain)حفظ و نگهداری اول : مجوز 
 کار را برای همیشه برای خود نگهدارند.اثر و کاربران بتوانند 

  (Reuse)استفاده مجددز دوم : وجم
 .کار را برای مقاصد خود استفاده نماینداثر و کاربران بتوانند 

  (Revise)بازنگری و تغییرسوم :  مجوز

  .اصالح کرده، تغییر داده یا ترجمه نمایندکاربران بتوانند آن منابع را 

  (Remix)ترکیب مجددز چهارم : وجم
 .کاربران بتوانند آن منابع را با منابع دیگر ترکیب کرده و کار جدیدی تولید کنند

  (Redistribute)نشر و توزیع مجددز پنجم : وجم

 افرادی دیگر به اشتراک بگذارند.کاربران بتوانند آن منابع را با 
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 یا باز  آزاد آموزشی ایهشیوه ومنابع آموزشی باز 

 هستند. تصاویر و ایچندرسانه منابع سخنرانی، تخصصی، متن هاییادداشت درسی، کتب از فراتر چیزیآموزشی باز  منابع

 هایپروژه وایمحتدر را آنها توان می و کرد، منتشر آزاد مجوزهای با توانمی را آموزشی هایبرنامه و درسیسرفصلهای 

 .استفاده کرد و بسط داد آزاد یا باز

کرده  پشتیبانی یادگیری و آموزش از که است رفتارهایی و مهارت دانش، ایجاد "2باز یآموزشهایو فعالیتشیوه " از هدف

است  مربیان و پشتیبانی منحصر به فرد برایدر واقع یک نوع کمک  باز آموزشی منابع از استفاده. بخشد می بهبودو آنها را 

 کهدرسی شان دریافت کنند  مطالبمنابع آموزشی باز،  مطالب بیشتری در کنار  از توانند با استفادهچرا که فراگیران می

  ".دنشومیآموزشی  ساتموس سایر در ودرس  کالس در عمیق یادگیری ایجاد باعث

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ای باکیفیت چیست؟های فنی و حرفهمنابع آموزشی باز در بهبود دسترسی به آموزش و تاثیرگذاری پتانسیل

 4و بن جانسن 3اکتشافی توسط رابرت شووروهش ژپ

انداز با هدف ترسیم چشمیونسکو( -ای )یونیوکالمللی مراکز تخصصی آموزش فنی و حرفهشبکه بین، 2017سال در 

انجام پژوهش و ارائه پیشنهادات به ارتقا و پشتیبانی تا با  ماموریت داد تن از پژوهشگران 2به بکارگیری منابع آموزشی باز 

 نند.ای کمک کحرفهو های فنی در آموزش 5بط از قبیل موکهای آموزشی مرتاز منابع آموزشی باز و دیگر شیوه

                                                           
2 Open Education Practice (OEP) 
3 Robert Schuwer 
4 Ben Jansen 
5 MOOC 
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آن توسط مربیان/معلمان،  بکارگیریو منابع آموزشی باز  میز یونسکو در بخش ، مسئولرابرت شوورمطالعه توسط این 

ان در این پژوهشگریکی از ، و بن جانسن ، شهر آیندهون هلند6فونتیسعلمی کاربردی دانشگاه و موسسات در  فراگیران

شناسان مصاحبه با کار 10مشاهده و انجام ادبیات،  راز طریق مرو 2017در دوره زمانی ژوئن تا نوامبر بخش انجام شد. 

از طریق مطالعه نتایج گردآوری گردید. بعالوه  داده و اطالعاتای و منابع آموزشی باز، های فنی و حرفهحوزه آموزش

مراکز عضو کلیه کارشاسان ( به اشتراک TVeT Forum) مجازی یونیوک یگفتگوو تاالر پورتال  کنفرانس مجازی در

 نظرات تخصصی در موضوع موردنظر گردآوری گردید.و اطالعات بیشتر درخصوص تجربیات و نقطه رسید

 شی بازدر فضای منابع آموزیک حوزه فراموش شده ، اغلب ایفنی و حرفه هایآموزشمطالعه نشان داد که نتایج 

ر آموزش عالی، موارد به نقش منابع آموزشی باز دهیچگونه پژوهش در این خصوص انجام نشده بود. بیشتر بنابراین  است.

ای های فنی و حرفهموزشفقط چند مورد محدود منابع آموزشی باز در آاست. محققان پرداختهآموزش متوسطه و مدرسه 

فعاالن و بین آن  در زمینه منابع آموزشی باز و شیوه هایو آگاهی بسیار کمی دانش  پژوهش نشان دادپیدا کردند. بعالوه 

پتانسیل  هببه طور قوی ان داد که نشعین حال، پژوهش وجود دارد. در  ایهای فنی و حرفهآموزشذاران حوزه گسیاست

ای عضای جامعه آموزش فنی و حرفهز اایاری . بسنیاز استآموزی افراد جامعه کمک به وظیفه مهارتدر  منابع آموزشی باز

موزشی و آدسترسی بهتر و درنتیجه به توسعه عدالت منابع آموزشی باز به و بکارگیری  عدادتکه افزایش  معتقداند

 انجامد. می ایههای فنی و حرفبیشتر آموزش ازدهیبهمچنین کیفیت باالتر و 
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 فهرست خدمات :ایهای فنی و حرفهآموزشی باز در آموزشمنابع 

 دهند، آورده شده است:ر یونیوک که خدمات منابع آموزشی باز ارائه میادامه فهرستی از منابع موجود ددر 

  فناوری ماساچوستموسسه 

 
 Oasis 

 
 Skills Commons 

 
 TESDA Online Program 

 
 TVET Academy 

 
 YouTube 
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 میسر است ارتقاء مهارت افراد بیشتر ...... از طریق تکنولوژی و همینطور منابع آموزشی باز

 العمر مادام یادگیری فرصتهای ترویج و عادالنه و فراگیر کیفیت، جامع و  با آموزش تضمین پایدار توسعه 4 هدف

 -مناسب  مهارتهای که است بزرگساالنی و جوانان تعداد افزایش آن اهداف از یکی. است 2030 سال تا همه برای

 .کارآفرینی را دارند و برای شایسته مشاغل اشتغال، برای  -ای  حرفه و فنی مثل مهارتهای

 

 

 

 


