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 براي سازي ظرفیت کارگاه

 باز آموزشی منابع بر تکیه با توانخواهان براي ICT از خالقانه استفاده

  

با همکاري  ،باز آموزشی منابع بر تکیه با توانخواهان براي ICT از خالقانه براي استفاده سازي ظرفیت کارگاه
 سازمان فناوري اطالعات و تهران، در یونسکو منطقه اي دفتر ،مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد مشترك

در سالن همایش  97مهر  3و  2، در روزهاي ایران کمیسیون ملی یونسکوعلمی و کاربردي و  دانشگاه ارتباطات،
سازمان هاي دولتی و غیر  نمایندگان، کارشناسان و متخصصان. برگزار شد هاي مجتمع آموزشی نیکوکاري رعد 

  .، در این کارگاه شرکت داشتنددولتی و نهادهاي فعال در زمینه افراد معلول

 باز آموزشی منابع دسترس پذیري باز، آموزشی منابع از استفاده اصول و مزایا چون مباحثی آموزشی کارگاه این در
 منابع مجدد از استفاده و تولید گذاري، اشتراك مربیان، آموزش براي باز آموزشی منابع تولید ،خواهانتوان براي

 علیرضا یونسکو، پروفسور اطالعات و ارتباطات بخش ارشد کارشناس واروغلو، زینب خانمتوسط  باز آموزشی
 نعیما و خانم  زوریخ دانشگاه کاربردي علوم دانشگاهدر   ICT به دسترسی آزمایشگاه رئیس و مدرس درویشی،

  . ، تدریس شدThe Fifth شرکت موسس و عامل مدیر و OER کارشناس ظریف،
 هاي جمعی و بازي ، کار گروهیسخنرانی از روش هاي مختلف آموزشی از قبیل براي آموزش شرکت کنندگان

راي شرکت تنوع روش هاي آموزشی، یادگیري مفاهیم جدید و استفاده از این مفاهیم را ب زیرا شداستفاده 
به زبان فارسی  از برگزاري کارگاه، ، قبلارائه شده توسط مدرسین تمامی مطالب .ساختکنندگان آسان تر می 

تمامی بحث ها و سخنرانی ها به طور  ضمن آنکه. کنندگان قرار گرفت و در روز برگزاري در اختیار شرکت ترجمه
 . همزمان نیز ترجمه می شد

  

 روز اول

. اختتامیه و مراسم تخصصی، جلسه چهار مراسم افتتاحیه،: بود به چهار بخش تقسیم شدهکارگاه روز اول  برنامه

سرود جمهوري اسالمی  نواخته شدن و ديمج قرآناز  ياتيتالوت آ پس از صبح 9ساعت  کارگاه مراسم افتتاحیه
گویا به سرپرستی خانم اصدقی به اجراي  دستانپیش از سخنرانی هاي بخش افتتاحیه، گروه سرود . آغاز شد ایران

 . سرود پرداختند

 مراسم افتتاحیه
۳ 

 



دکتر مریم سلطان زاده،  ،رعد رئیس هیئت امناي مجتمع حمد میرزخانی،امهندس آقاي در مراسم آغازین برنامه، 
کمیسیون ملی  ارتباطات و اطالعات بخش ، دکتر فرهاد اعتمادي، رئیسدفتر منطقه اي یونسکو در تهران سرپرست

آقاي  و در تهران جامع علمی کاربردي دانشگاه غرب واحد رئیس یونسکو در ایران، دکتر شهریار فرهمند راد،
 .  ، به سخنرانی پرداختندنماینده وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات محمودي،

در  فعالیت هاي مجتمع رعدو  به معرفی اقدامات خوشامدگویی به شرکت کنندگان پس ازآقاي احمد میرزاخانی، 
از  دهه 3از  بیش" :وي گفت .پرداختپذیرش اجتماعی افراد معلول براي ساختارهاي مورد نیاز  توسعهزمینه 

، دستیابی به آموزش مبتنی بر اشتغال بوده ماهدف اصلی  و در طول این سالها،می گذرد د عتاسیس مجتمع ر
در حال  طالقان، سنندج، مشهد و کرمان دیگر شهرهاي ایران از جملهمراکز مختلف رعد در در حال حاضر،  . است

نیازها  به طور مستقل و با توجه بهفعالیت هایشان را   و نکته مهم این است که این مراکز فعالیت هستند
پیشگیري از  کرمان در در زمینه ژنتیک و رعد مرکز براي مثال، . برنامه ریزي می کنند  خود يمحیط شرایط و

 " .فعالیت داردصنایع دستی حوزه به طور عمده در سنندج  مرکز رعد و کار می کند معلولیت

مجتمع رعد در ارائه خدمات خود از ": پرداخت و گفت رویکرد مجتمع رعد به معرفی در ادامه  میرزاخانی آقاي
راهبردي است که در جهت توانبخشی  CBR .استفاده می کند است جامعه توانبخشی مبتنی بر یا CBR رویکرد

به فقط  در مجتمع رعد ، بنابراینشود می آنان اجرا اجتماعی الحاق و ها فرصت برابرسازيطریق  معلول ازافراد 
از  توانند ها میو آن  توجه نمی شود افراد داراي معلولیت فعالیت هاي روزانه و کاربردي

نیز بهره مند ، مهارت هاي زندگی و مشاوره روانشناختی درمانی، کار یوتراپیشامل فیز مختلف توانبخشی خدمات
  " .شوند

معلولین تحت پوشش در ایران  دبه بررسی تعدا ،وي ضمن اشاره به فعالیت هاي مجتمع رعد در سی سال گذشته
 این، را معلوالن تشکیل می دهنددرصد از جمعیت هر جامعه  2آمار سازمان ملل متحد، براساس " :پرداخت و گفت
نوعی از معلولیت و با  نفر میلیون 3حدود  ،جمعیت دارد میلیون 80 که ایران کشوري مثل که در بدان معنی است

از معلولین را پوشش  نفر هزار 800جمعیتی بالغ بر   زندگی می کنند، اما متاسفانه، سازمان بهزیستی ایران تنها
خدمات الزم را هزار نفر  100براي بیش از  هتوانست تنها در بیش از سه دهه فعالیت خودو مجموعه رعد می دهد 

حمایت از افراد  براي بیشتري اقداماتبه طور جدي نیازمند  نشان می دهد که ما این آمار .کندفراهم 
فعالیت می  يخاص زمینه در هر یک کهتهران وجود دارد کالنشهر در رعدسه مرکز در حال حاضر  .هستیم معلول

 " .کند

در سال  دعر دانشگاه" :اظهار داشتبه دستاوردهاي دانشگاه علوم کاربردي رعد  شارها در ادامه باانی خمیرزاآقاي 
در حال حاضر  .دانشگاه فارغ التحصیل شده انداین دانشجو از  913حدود  و تا کنون ه استتأسیس شد 1389
 مترجمی زبانحسابداري،  از جملهدر رشته هاي مختلف دانشگاهی  و کارشناسی کاردانی مقطعدر  دانشجو 375
۴ 

 



می به مقررات دانشگاه، دانشجویان معلول  و با توجه تحصیل می کننددر این دانشگاه  انگلیسی، روابط عمومی 
ما در برخی از  .پرداخت کنندشهریه ، در حالی که دانشجویان دیگر باید شهریه درس بخوانندبدون پرداخت توانند 

جذب بازار کار  درصد فارغ التحصیالن 100و  داشته ایمرشته هاي دانشگاهی مانند حسابداري دستاورد خوبی 
 " .شده اند

 با تقویت تبادل اطالعات و همکاري از هر فرصتی که موجبما ": مجتمع رعد گفتشمند زتاکید بر تجربیات ار بااو 
همچنین خوشحال خواهیم شد اگر بتوانیم تجربیات خود را با دیگران و  ،می کنیم استقبال گردد، سازمان یونسکو

تجربه هاي فراوانی کسب  آموزش براي افراد معلول در زمینه رعددر سه دهه گذشته،  چرا که .به اشتراك بگذاریم
      " .کرده است

منطقه اي یونسکو در تهران به  دفترسرپرست ، دکتر مریم سلطان زادهخانم  خانی،اآقاي میرز سخنرانی از پس
هاي برگزارکننده  از سازمان و اساتید کارگاه، ضمن خوشامدگویی به شرکت کنندگان در ابتدا او. سخنرانی پرداخت

: است شرح نديب ایشانسخنرانی  متن .این کارگاه به ویژه مجتمع رعد تشکر و قدردانی کرد

آینده  دستیابی به یکدیگر براي همکاري که با شدندمتعهد  عضو سازمان ملل متحد هايدولت "
 دستیابی به این هدف مستلزم مشارکت و همکاري .توانیابان همکاري کنند از جمله ،بشر ءابنا براي پایدار اي

از پایدار توسعه   .صوصی، جامعه مدنی و کارشناساندولت ها، سازمان هاي بین المللی، بخش خ همگان است؛
و منش آنان تخصص ، زنان و مردان، ظرفیتحقوق و کرامت  باید در و فراتر می رود هادولت ها   مسئولیت

 .و استفاده بهینه از تغییر نهادینه شود پیش بینی آینده ،بهبود زندگی در

است با نوعی از  جمعیت جهان ٪15 بیش از یک میلیارد نفر که معادل ، طبق آمار منتشر شده توسط بانک جهانی
همه ما به گونه اي توانیاب هستیم و  و  معلولیت بخشی از زندگی بشر است در حقیقت، .ي کنندمعلولیت زندگی م

داراي متأسفانه، افراد  با این حال، . می کنیم هاین شرایط را تجربموقت یا دائم یا در بخشی از زندگی، به طور 
.  برندرنج می  اجتماعی محرومیت و گسترده تبعیض هاي در سراسر جهان از معلولیت

ناکافی  ،یاري رسان اطالعات، هزینه هاي باالي فن آوري هاي دسترسی به هاي فقدان فرصتافراد توانیاب به دلیل 
از امکانات کمتري براي فعالیت   بودن چارچوب هاي حقوقی براي صیانت از حقوقشان و بسیاري از امکانات دیگر

ولی ما باید این وضعیت را . فقر در میان ان افراد وجود داردنرخ باالتري از و در نتیجه  هاي اقتصادي برخوردارند 
 .تغییر دهیم

، باز و  کثرت گرافراگیر،  براي همه شهروندان، کهبینش و نگاه یونسکو، ایجاد جوامع دانش محوري است 
ج فرهنگ ارتباطات مروموزش، علوم، فرهنگ و در بخش هاي آ یونسکو برنامه هاي تمامی و ،باشد مشارکتی

 . فراگیري هستند

۵ 
 



این  هستیم و باید اطمینان حاصل کنیم که بر جوامع امروز ما شاهد تاثیر شگرف فناوري اطالعات و ارتباطات
 یونسکو در همین راستا .کمک می کند توانخواهان است فناوري ها به گسترش ابعاد فعالیت هایی که در دسترس

برگزار کرد و  2002را در سال  در کشورهاي در حال توسعه ز براي آموزش عالیبرنامه آموزشی باگردهمایی 
ابداع شد تا پدیده نوظهور به اشتراك گذاري منابع  گردهمایی این در) OER( "منابع آموزشی باز"اصطالح 

 آموزش بهبود کیفیت یک فرصت استراتژیک برايآموزشی باز  منابع .آموزشی به صورت باز و آزاد را توضیح دهد
دانش و  ك، اشترادر حوزه سیاست گذاري گفت و گوکننده تسهیل  و به ویژه افراد داراي معلولیت و براي همه

 .است ظرفیت سازي

OER دسترس مطابقت دارد به خصوص اینکه در در اساسنامه اش دانش ایده ها و آزاد با تعهد یونسکو بر تبادل 
بستر جامعه خود و با شرایط متناسب آن ها را  استفاده کنندگان می دهد که مواد آموزشی این امکان را به بودن

به  OER .در عین هزینه کمتر را فراهم کنند امکان دسترسی به یادگیري با کیفیتتغییر دهند و در نتیجه 
قادر به ، به خصوص در کشورهاي در حال توسعه، که دانشجویان پیشرفت آموزش در سراسر جهان کمک می کند

محدود باشد یادگیري با کیفیت  هاي دسترسی به دوره نیستند و یا ممکن است کتاب هاي درسی هزینه پرداخت
تواند موجود  مهم است، زیرا می نیزصنعتی  هايبراي کشور  OER .معلم کافی نباشددوره هاي آموزش  یا و

 .گردد صرفه جویی در هزینه هاگسترش آموزش و 

فراهم می و دولت ها این امکان را  ، معلمان، وزارتخانه هاي آموزش و پرورشدانشجویان رايب منابع آموزشی باز
به معلمان این  OER .دسترسی داشته باشندبهترین برنامه ها و مواد آموزشی  بهبه طور قانونی و آزادانه  که کند

 . ....آوري استفاده کنندابزار براي نوامکان را می دهد که متناسب با فرهنگ و نیازهاي محلی خود از این 

 توانمندسازي در ارتباطی و اطالعاتی هاي فناوري نقش مورد در ملی مشورتی نشست  ،2015در دسامبر 
و با حضور سیاست گذاران،  یونسکو و کمیسیون ملی دفتر منطقه اي یونسکو در تهران با همکاري "معلوالن

قدم  برنامهاین  .در تهران برگزار شدو بخش خصوصی،  دانشگاهیان، مسئولین دولت و سازمان هاي مردم نهاد
در  توانمندسازي معلوالنبراي  ارتباطات و فناوري اطالعات استفاده از بسیار مهمی در جهت پیشرفت کار در حوزه 

با کمک کمیسیون ملی  یونسکو ، در پی دستاوردهاي نشست پیشین، دفتر منطقه اي2016در سال  . ایران بود
دسترسی به  هايتهیه پیش نویس برنامه اقدام عملی در حوزه سیاست گذاري  يبرا را نشستی ایران یونسکو در

 دربارههدف از این پیشنویس ارائه پیشنهادات کاربردي . برگزار کرد براي توانیابان ارتباطات و اطالعات فناوري هاي
 ایران هاي اطالعاتی در جمهوري اسالمیبراي دسترسی توانیابان به فناوري توان  میاقدامات مشخصی است که 

نتیجه این اقدامات افزایش دسترسی به آموزش، اطالعات عمومی، خدمات اجتماعی و فرصت هاي شغلی . انجام داد
 . است
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در طول این کارگاه شما به . این دو کارگاه پیش زمینه الزم براي برگزاري نشست امروز را فراهم کردنددر واقع، 
تفصیل با منابع آموزشی باز آشنا خواهید شد و پیرامون شیوه هاي متفاوت یافتن، استفاده و به اشتراك گذاري این 

آموزشی منابع ه فرصت عملی تولید و استفاده از بخش هاي عملی این کارگا. منابع آموزشی گفت و گو خواهید کرد
 ....ه این منابع نیز آشنا خواهید شددسترسی ب روش هاي مخنتلفکند و در این راستا با باز را براي شما فراهم می

بار دیگر بر حمایت دفتر منطقه اي یونسکو و تمام شبکه جهانی یونسکو از فعالیت هاي جمهوري اسالمی ایران در 
   " .نه تاکید می کنماین زمی

-یونسکوسخنران بعدي مراسم افتتاحیه دکتر فرهاد اعتمادي، رئیس بخش ارتباطات و اطالعات کمیسیون ملی 
و خوشامدگویی به مهمنان و مدرسین دعوت شده اظهار  سازمان هاي برگزار کننده تشکر از پس ازاو  .بودایران 
 دائمطور موقت یا  انسان ها تقریبا همه - انسان است یک زندگی بخشی از و پدیده جهانی معلولیت یک": داشت

پیري دچار معلولیت می  سن به رسیدن و حوادث دلیل بیماري، برهه هاي زندگی به دالیلی چوندر برخی از 
جمعیت از   ٪15 حدود حال افزایش است و جهان درن معلوال تعداد، بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی  .شوند
در سطح  تعداد افراد داراي معلولیت ،فناوري هاي پیشرفت عالرغم. زندگی می کنند معلولیت نوعی ازبا  جهان

در ایران زندگی می کنند، و اگر  فرد داراي معلولیت میلیون 11در حال حاضر حدود  . در حال افزایش استجهان 
 14 ، می بینیم کهاضافه کنیم این جمعیت تعداد جانبازان جنگ تحمیلی را که حدود پانصدهزار نفر هستند بهما 

  " .ایران را افراد داراي معلولیت تشکیل می دهند کل جمعیت از درصد

در معلول  افراد اجتماعی الحاقدر  يو ارتباطات ياطالعات هاي اهمیت فناوري با تاکید بر در ادامه دکتر اعتمادي 
 تا است توانیابانموثرترین راه براي توانمندسازي  ICT  " :اظهار داشتاقتصادي، فرهنگی، سیاسی،  فعالیت هاي
. یابد و تحقق عدالت اجتماعی نیز ممکن شودکاهش  بین افراد معلول و دیگر افراد يشکاف اطالعاتبدین وسیله 

 ياز طریق فناور می توانند ، افراد داراي معلولیت، فرآیندي است که طی آنICTدسترسی به اطالعات از طریق 
به . دشوار است در دنیاي واقعی ها آنبه دسترسی که دسترسی پیدا کنند  يبه اطالعات هاي اطالعاتی و ارتباطی

می  ،ارتباطی افراد داراي معلولیت از طریق فناوري هاي اطالعاتی و دیجیتال عبارت دیگر توانمندسازي
 " .کنندمشارکت در جامعه  با غلبه بر ناتوانی هاي خود،کند تا  کمک آنها به تواند

 يو اسناد دیگر) 2006( داراي معلولیتدر مورد حقوق افراد  سازمان ملل متحد کنوانسیون با اشاره بهدر ادامه او 
کنوانسیون  تدوین"  :، گفترا فراهم می کنندبراي حمایت از حقوق افراد داراي  چارچوب هاي حقوقی الزم که

 نیازمند براي حمایت از حقوق افراد معلول کافی نیست و ما 2030مانند دستور کار  يهاي بین المللی و اسناد
حمایت از حقوق افراد  جامع قانون  در ایران، .هستیم سیاست ها و برنامه هاي مورد نیاز در سطح ملیتدوین 

سال  در کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت و رسید، به تصویب 1383در سال  داراي معلولیت
براي افزایش دسترسی به فناوري اطالعات  يبا این حال، متاسفانه، هیچ سیاست و برنامه مناسب .شد تصویب 1387
۷ 

 



در ایران، دولت مراقبت هاي پزشکی کافی و یا  .اجرا نشده است داراي معلولیتو ارتباطات و آموزش براي افراد 
 و ارزیابی اجرا،، طراحی فرآیند نیازهاي افراد معلول در و فراهم نکرده است،معلوالن  براي الزم را حمایت اجتماعی

 " .لحاظ نمی شود ملی سیاست ها و برنامه هاي نظارت بر

 )2006( حقوق افراد داراي معلولیتسازمان ملل متحد درباره کنوانسیون ادامه به بررسی  در اعتمادي دکتر 
از طریق فناوري اطالعات و معلوالن   توانمندسازيبه بندهاي کنوانسیون از  برخی" :پرداخت و اظهار داشت

 و نظام به معلولیت داراي افراد دسترسی از کشورها خواسته شده 9ه ماد در به عنوان مثال، ؛اشاره دارد ارتباطات
تدابیر دولت ها باید  32ماده  بر اساسیا  ؛بخشند ارتقاء را اینترنت جمله از ارتباطات و اطالعات  جدید فناوري

 پژوهشی  همکاري اتخاذ کنند از جمله این که مناسب و موثري را در جهت افزایش مشارکت اجتماعی افراد معلول
دولت هاي عضو بایستی از این که افراد داراي  24ماده  در. دننماي تسهیل را علمی و فنی دانش به دسترسی و

آموزش ویژه بزرگساالن و آموزشهاي حرفه اي ،معلولیت قادر هستند از آموزشهاي دانشگاهی ، آموزشهاي فنی و 
 " .مادام العمر بدون تبعیض و بر مبناي برابر با سایرین  دسترسی می یابند،  اطمینان حاصل نمایند

 بر تضمینتوسعه پایدار  هفده گانه اهداف هدف چهارم از ،)2006( عالوه بر کنوانسیون سازمان ملل"  :افزود وي
نکته مهم این است  همه تاکید دارد و براي العمر مادام یادگیري فرصتهاي ترویج و فراگیر و برابر کیفیت، با آموزش

و منابع  مجازي مدارسطریق  ازتنها  متوازن، فراگیر و کیفی براي همگان از جمله توانیاباندستیابی به آموزش که 
 ". قابل تحقق استآموزشی باز 

علی "  :و گفت ، اشاره کردهمنتشر شد 2016سال  که در آموزش جهانی گزارش به آمار در ادامه دکتر اعتمادي
 70تنها  ،توسط تمامی کشورها محقق می شد 2015رغم اینکه تامین آموزش ابتدایی براي همگان باید تا سال 

 این آمار  .به پایان خواهند رساند تحصیالت ابتدایی را 2030تا سال  درصد کودکان در کشورهاي در حال توسعه
 " .دهندانجام باید فعالیت ها و اقدامات بسیاري  براي رسیدن به این هدف ها نشان می دهد که دولت ها و سازمان

تاکید کرد و  فراگیر برابر، کیفیت، با آموزش  به دستیابی براي ابزاري عنوان به OER از استفاده بر اهمیت وي 
در ابتدا الزم است مشکالت و موانع بسیاري بر سر راه گسترش منابع آموزشی باز وجود دارد، ": اظهار داشت

سیاستی میانه توسط دولت ها اتخاذ شود که هم از حق مولف حمایت کند و هم امکان گسترش منابع آموزشی باز 
یرا منابع آموزشی باز ابتدا در ز زبان و موانع فرهنگی را نام برد، از مشکالت این حوزه می توان. را فراهم آورد

از . دانشگاه ها و کشورهاي انگلیسی زبان شکل گرفتند و الزم است که این منابع در زبان هاي دیگر نیز تولید شوند
لحاظ فرهنگی نیز الزم است که منابع آموزشی باز با شرایط و فرهنگ ملی یک کشور تطبیق یابد، اصلی که در 

  " .ز به رسمیت شناخته شده استبیانیه هاي بین المللی نی
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با توجه به . نداین منابع به طور متوازن و فراگیر در دسترس همگان نیست متاسفانه" :وي در ادامه اظهار داشت
با نیازهاي آنان تطبیق داده  درصد جمعیت جهان را توانخواهان تشکیل می دهند الزم است که این منابع 15اینکه 

  ".شود و در دسترس همگان از جمله توانخواهان قرار گیرد

  .در تهران به سخنرانی پرداخت کاربرديي و واحد غرب دانشگاه علم ، رئیس شهریار فراهمند راددکتر  سپس 
: به شرح زیر است ي ایشانسخنرانمتن 

فناوري اطالعات و ارتباطات به  يدسترسی محدود هاي هفت گانهانی ومعلول کسی است که به واسطه یکی از نات "
بلکه ازیاد  دسامبر روز جهانی معلوالن نامگذاري شده است، با امید به آنکه از محلوالن فقط حمایت نشود 3 .دارد

 در ایران چند .داشته باشیممعلولیت  بدونجهانی و  آن ها متوقف شود، برخوردهاي تبعیض آمیز از بین رفته
که با انواع گوناگونی از  رانندگی وجود دارد تصادفات وزد و خورد  جنگ، زلزله، حوادث کار، از ناشیمیلیون معلول 

زندگی می  و ناتوانی در یادگیري است روانشناختی، مغزي، گفتاري ،جسمیبینایی، شنوایی،  معلولیت ها چون
می  فناوري هاي اطالعات و ارتباطات. جامعه عقب می مانندبه دلیل ناتوانی در همراهی از پیشرفت در افراد  .کنند

خود پیشرفت هاي چشگیري را منابع در دسترس قرار دادن  با و تواند این مشکل را به نحو چشمگیري کاهش دهد
 .باعث شود ناتوانبراي کمک به افراد 

 با و درك صحیحی داشته و ارتباطات فناوري اطالعات از استفاده مزایاي از افراد معلول این منظور الزم است براي
اگر افراد توانیاب به فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی  .ها آشنایی کافی داشته باشندو سخت افزار ها نرم افزار

این افراد، در  توانمند سازيبراي اما . دسترسی داشته باشند، می توانند به افراد متخصصی در جامعه تبدیل شوند
 .آنان فراهم شود والدینآموزش معلمان، کتابداران و  هاي الزم براي آموزش باید ابتدا،

و سخت  هانرم افزار یاري رسان یعنیفناوري هاي  از براي دسترسی به دانش و اطالعات افراد داراي معلولیت
 الکترونیکیخوان  کتاب عبارتند از فناوري هااز این بعضی  . استفاده می کنندتخصصی  هايافزار

فرمانبري  تلفن هاي همراه با براي افراد مبتال به فلج پا، يکامپیوتر هاي آموزش ،خودروهاي ویژه معلولین ،کیندل
، الیت، صفحه کلید Elba، صفحه کلید درشت نما مخصوص افراد کم بینادستگاه هاي  ،بریل صفحه نمایش ،صوتی

را خوانده و به  که متن و نوشته  oviation ، دستگاهدستگاهی که متن ورودي را به صورت بریل نشان می دهد
 ،است بریل با خط ناآشنانابینایان  ي که مخصوصدستگاهگوشی همراه مخصوص نابینایان،  ،.صدا تبدیل می کن

نرم افزار حرکات دست به ناشنوا می فهماند،  که متن را بانرم افزاري ، موس با دهان، موس با سر، موس با پا 
آسان عموما با این حال، دسترسی به فن آوري هاي کمکی  .ن به صداو نرم افزار تبدیل متتبدیل متون به بریل 

 افراد داراي معلولیت و خصوصا در اختیارپیشنهاد می شود که منابع آموزشی باز به دلیل گران بودن، نیست و 
 . مربیان آنان قرار گیرد
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منابع  کسانی که رمبر این باو من، معلم  بوده ام سال در حوزه آموزش باز و از راه دور 26به عنوان کسی که 
 مطالب خودآموز باشند و  )1  را در نظر بگیرند مهم معیار دو باید تهیه می کنندآموزشی باز را براي افراد معلول 

از پویانمایی یا انیمیشن در آموزش استفاده شود، تا  )2شوند افرادي کامال آشنا با فن این نوع نوشتار تهیه توسط 
 . ضمن تاثیرگذاري بیشتر، باعث خستگی مخاطب نگردد

ما در ": او گفت .بود مراسم افتتاحیهآخرین سخنران  اطالعات، ارتباطات و فناوري وزارت نماینده محمودي، آقاي
حوزه معلولیت با مفاهیم فرابخشی روبرو هستیم و هیچ سازمانی به تنهایی نمی تواند مسئولیت هاي این حوزه را بر 

بهبود معیشت و ، است سازمانها، نهادها و بخش خصوصیفعالیت هاي فرابخش نیازمند همراهی همه . عهده گیرد
با ارائه  ارتباطات، و در این زمینه، فناوري اطالعات و است زندگی افراد داراي معلولیت، وظیفه تمامی اقشار جامعه

 ". یاري کند عدالت آموزشی و اجتماعی در دستیابی به ما رامی تواند  دسترسی به دانش و اطالعات

، هبه آخرین اقداماتی که وزارت فناوري اطالعات و ارتباطات براي بهبود کیفیت افراد معلول انجام داد با اشارهوي 
 در ویژه افراد کم توان و توانخواه دسترسی الکترونیکی کارگروه مشورتی مناسب سازي و توسعه" :اظهار داشت

این  اعضاي.. شد تشکیل اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت وظایف اساس بر و ایران اطالعات فناوري سازمان
فهرستی از اقدامات مورد نیاز براي  تهیهاین جلسات، جلسات متعددي را برگزار کرده اند که نتیجه  کارگروه

  ".دارد نیاز منابع مالی اقدامات به این البته اجراي ؛افراد توانیاب استکیفیت زندگی  بهبود

به  افزایش دسترسی افراد معلول برايارتباطات و فناوري اطالعات  وزارت تالش هاي به بررسیدر ادامه او 
توسط وزارت ارتباطات  توسعه فضاي مجازي براي کودکان تحت عنوان اي پروژه": اظهار داشتو  پرداخت اطالعات

ارتقاي  از این برنامه ها بعضیهدف برنامه ملی است که  73این پروژه شامل  .مطرح شده استو فناوري اطالعات 
 " .شرایط آموزشی کودکان معلول است

: به اقدامات وزارت ارتباطات براي گسترش محتواي فارسی اشاره کرد و گفت آقاي محمودي در سخنان پایانی خود
در این راستا طرحی تحت عنوان چند . در وزراتخانه براي پرداختن به محتوا اقدامات مهمی صورت گرفته است"

و اشاعه  بحث جریان آزاد اطالعات و همچنین تولید برکه در این طرح ارائه شد برابر کردن محتواي زبان فارسی 
توسط وزارت ارتباطات و رایانه  محیط زبان فارسی درخط و  کارگروه توسعهعالوه بر این،  .تاکید شده است محتوا

ه که در این زمینه استفاده و توسعه در فضاي رایانه تشکیل شدفارسی  محتویات افزایش فناوري اطالعات و با هدف
 " .توجه وزارتخانه قرار گرفته است ، موردگفتار و بالعکسمانند ابزارهاي تبدیل متن به ابزارهاي زبانی 

 .در پایان مراسم افتتاحیه، عکسی گروهی با حضور تمامی شرکت کنندگان گرفته شد
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 استفاده از منابع آموزشی باز مبانی و مزایاي منابع آموزشی باز، : اول جلسه

خانم  .برگزار شد ناوري اطالعات در آموزش،متخصص حوزه ف جلسه اول این کارگاه توسط خانم زینب واروغلو،
وي پیش از  .و به شرکت کنندگان خوشامد گفت قدردانی نموداین رویداد  ز برگزارکنندگاناواروغلو در ابتدا 

کارگاه تدریس شود، پرداختن به بحث اصلی جلسه، به طور کلی درباره مباحثی که قرار بود در جلسات مختلف 
 . توضیحاتی ارائه داد

مبتنی بر تعهدات یونسکو  تمامی فعالیت هاي" :اظهار داشتاعالمیه جهانی حقوق بشر  داتتعهبا اشاره به او 
سال پیش  70حدود اشاره کرد که  اعالمیه جهانی حقوق بشر می توان به، در این زمینه استسازمان ملل متحد 
 در و رفکاا و تطالعاا کسبو در هستندبنیادین سند، همه مردم داراي حقوق  این بر اساس .تصویب شده است

 و زشموازآ که دارد حق هرکس و ندباشمی  آزاد زي،مر تمالحظا ونبد و ممکن سایلو متما با آن رنتشاا و خذا
 " .تدوین شده است یونسکو بر اساس این تعهدات اساسنامه .دشو مند هبهر ورشپر

 کتاب، ویدئو هر محتواي آموزشی،منابع آموزشی باز به ": و گفتوي در ادامه به تعریف منابع آموزشی باز پرداخت 
دیگران قرار می  در دسترسمنتشر شده و  باز هايمجوزتحت  که گفته می شود دیگريیا هر منبع یادگیري  و

از رایج ترین مجوزهایی که براي اشتراك . استرایگان  این منابع گذاريبه اشتراك استفاده، استفاده مجدد و  .گیرد
 صاحبان اثر، براي مجوزها این .است مجوز کریتیو کامنز منابع آموزشی باز مورد استفاده قرار می گیرد،گذاري 
سی سی وقتی اثري تحت مجوز . اشتراك بگذارند به عمومی، مالکیت در را خود اثر تا کنند می فراهم را فرصتی

به موارد ذیل توجه داشته باید براي استفاده از آن ، به اشتراك گذاشته می شود، کاربران )مخفف کریتیو کامنز(
 :باشند

 براي استفاده از محصول،نام پدیدآورنده حتما باید ذکر شود •
 آن باشد یا خیر سازنده اثر با مشابه آیا انتشار اثر باید در شرایط •
 یا خیر تجاري ممنوع است داستفاده از اثر براي مقاص •
 "تهیه مشتقات از آن هستیم یا خیرآیا مجاز به ایجاد تغیر در اثر و  •

 فکري مالکیت قوانین پوشش تحت که آثاري :خانم واروغلو در ادامه به معرفی مالکیت عمومی پرداخت و گفت
و  مالکیت عمومی در واقع بازترین مجوز است .گیرندمی قرار) public domain(عمومی  مالکیت در نباشند،

 .کنندگان آثار به وجود نمی آورده هیچگونه محدودیتی را براي استفاد

 اصطالح منابع آموزشی باز :و گفتاو سپس به بررسی فعالیت هاي یونسکو در حوزه منابع آموزشی باز پرداخت 
 در کشورهاي در عالی آموزش براي باز آموزشی برنامهبا عنوان مجمع یونسکو در   2002در سال  براي اولین بار در

براي بررسی منابع آموزشی باز برگزار  کنگره جهانی پس از آن یونسکو دو .مورد استفاده قرار گرفت توسعه حال
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لیوبلیانا برگزار شد که نتیجه  در 2017در سال  دوم کنگره و در پاریس 2012سال کرده است، اولین کنگره در 
 منابع عمل برنامه .بیانیه وزیران بود همچنینو ) 2017(باز لیوبلیانا این کنگره، تدوین برنامه عمل منابع آموزشی 

باز منابع آموزشی  با بکارگیري آن هادولت ها می توانند لیوبلیانا به بررسی راهکارهایی می پردازد که  باز آموزشی
 .بگنجانند يآموزشهاي  را در برنامه

براي گسترش منابع  مناسب هاي فعالیت و و اقداماتپرداخت  به تشریح  برنامه عمل لیوبلیانا  سپسخانم واروغلو 
 :خالصه مباحث ایشان، به شرح زیر است .موجود را مورد بررسی قرار داد هاي چالش با مقابله آموزشی باز و

را در شش و مقابله با چالش هاي این حوزه  OERافزایش دسترسی به  برنامه عمل لیوبلیانا، اقدامات الزم براي
 :هدحوزه مورد بررسی قرار می د

 :OER گذاري اشتراك به و ایجاد مجدد، استفاده یافتن، در کاربران توانمندسازي – 1

آن ها استفاده کنند،  این منابعکه مردم نمی دانند چگونه از  این است OERحوزه  هاي از بزرگترین چالش یکی 
، به آن ها و کتابداران یادگیرندگانمربیان،  با توانمندسازيباید بنابراین، ما  .و به اشتراك بگذارند دهندتوسعه را 

 . کمک کنیم که به طور موثر از منابع آموزشی باز استفاده کنند

زبان و مسائل فرهنگی     -2

OER به زبان  منابع آموزشی باز فقطدر حال حاضر اکثر  .در زبان هاي مختلف تولید و در دسترس باشد باید
در این زمینه الزم  .کشورها و افراد انگلیسی زبان در دسترس هستندو بنابراین فقط براي  تولید می شوندانگلیسی 

 : اقداماتی را انجام دهند، از جملهموسسات آموزشی  و ها ست دولتا

 افراد محلی فرهنگ با متناسب جنسیتی، تناسبات و فرهنگی زبانی، لحاظ از که بازي آموزشی منابع توسعه •
   باشد یادگیرنده

 کمی منابع گیرند، می قرار استفاده مورد کمتر که هایی زبان ویژه به محلی، هاي زبان در OER تولید •
  بومی هاي زبان ویژه به هستند، خطر معرض در و دارد وجود ها آن درباره

 تضمین دسترسی برابر و فراگیر به منابع آموزشی باز با کیفیت -3 

. تمامی یادگیرندگان باشد، هم در شرایط آموزشی رسمی و هم غیر رسمیمنابع آموزشی باز باید در دسترس "
اقتصادي، کسانی که در مناطق دورافتاده زندگی می تمامی افراد فارغ از سن، توانایی جسمانی، وضعیت اجتماعی-

سترسی و پناهجویان، باید در چارچوب برابري جنسیتی به منابع آموزشی باز د) از جمله جمعیت چادرنشین(کنند 
 منابع از اطمینان با آموزشی جوامع آنکه براي این، بر عالوه ).4،  2017 عمل لیوبلیانا، برنامه ("داشته باشند
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 جمعی هاي از جمله بررسی شود تدوین منابع این کیفیت تضمینبراي  راهکارهایی باید ،کنند استفاده باز آموزشی
 ضمن آنکه .)مربیان( محتوا تولیدکنندگان و) یادگیرندگان( کاربران نظراتدریافت ، اجتماعی هاي بندي رتبه باز،

 استفاده مورد) سازمانی و خارجی هاي مکانیسم( کیفیت تضمین هاي مکانیسم اساس بر باید باز آموزشی منابع
 .بگیرند قرار سنجش سازمان یک آموزشی منابع تمامی براي

 توسعه مدل هاي پایدار -4

OER هایی مدل کنند، وارد آموزشی فضاي به را خالقانه هاي مدل که دهد می را فرصت این اندرکاران دست به 
 و منابع به یادگیرندگان دسترسی تضمین به منظور. است گرفته صورت باز دسترسی اساس بر ها آن طراحی که

 مدل و خالقانه هاي حل راه که است الزم منابع، به دسترسی براي نیاز مورد ابزارهاي و باکیفیت آموزشی تجربیات
به منظور دسترسی یادگیرنگان به منابع آموزشی  افزوده ارزش هاي مدل شوند براي مثال ایجاد ایجاد پایداري هاي

 .منابع آموزشی باز با کیفیت و کمک به دولتها در فراگیر ساختن

 حامی سیاستی هاي محیط توسعه. 5

عنوان یک به جامع دیگري گنجانده شود و یا هر سیاست  ICT در OERسیاست هاي  پیشنهاد می شود که •
 به با مقایسه در موجود، هاي سیاست در جدید هاي سیاست سیاست مستقل به کار گرفته نشود زیرا الحاق

 .ي در پی خواهد داشتسودمندترنتایج  جدید، هاي سیاست صرف کارگیري
 هایی که در سیاست. کند می کمک OER شدن فراگیر به سازمانی، و دولتی سطوح در سیاست ها توسعه •

 این حامی گیرند، می بهره سازمانی سطح هاي سیاست از که يحال عین در باید شوند می اتخاذ دولتی سطوح
 .باشند نیز ها سیاست

ترغیب / OERافزایش آگاهی درباره مزیت هاي : ، پرداختن به مسائل ذیل استOERهدف از سیاست هاي  •
باید به عنوان بخش اصلی برنامه  OER، البته محتواي بازبه استفاده از محتواهاي آموزشی موسسات و مربیان 

 OERافزایش استفاده از / آموزشی مورد استفاده قرار گیرد نه به عنوان بخشی جانبی و فرعی از برنامه آموزشی

ه تاکنون ب 1987 که از سال توصیه نامه هاي یونسکو به طور اجمالی دربارهدر پایان واروغلو  خانم 
در زمینه اي خاص، که ابزاري است  توصیه نامه در واقع ":وي اظهار داشت. داد اتی ارائهتوضیح هرسید تصویب

 قانونی و حقوقی تعهد ،ندکشورهایی که آن را امضا کرده ا براي ارائه می دهد و را به کشورهاي عضو يپیشنهادات
، یک توصیه منابع آموزشی باز که در حوزه ندرهاي عضو از یونسکو خواستکشوچند سال پیش  .ایجاد نمی کند

براي  پیشنویس تهیه شدهدر حال حاضر  و سال پیش آغاز شده 4حدود  روند تهیه این توصیه نامه .تهیه کند نامه
ایی کردن ، براي نه2019در ماه می  ما امیدواریم که .کشور عضو ارسال شده است 195به بررسی و دریافت نظرات 
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نیز، نسخه  2019و در نوامبر پیشنویس، جلسه اي کارشناسی با حضور متخصصان کشورهاي مختلف برگزار کنیم 
 ".نهایی را براي دریافت نظرات، به دولت هاي عضو ارسال کنیم

 Creative Commonsاز مجوز  ادهاستف :هاي بازمجوز مبانی معرفی:  جلسه دوم

برگزار  The Fifth شرکت موسس و عامل مدیر ، OER کارشناس ظریف، نعیماجلسه دوم کارگاه توسط خانم 
 :تقسیم شده بودخانم ظریف به سه بخش کلی ارائه  .شد

 OERو  آموزش جهانی وضعیت) 1
 سطح دوم شکاف دیجیتالدسترسی پذیري و   )2
ما درباره معلولیت چه می دانیم  )3

:  زیر استبه شرح  خالصه مسائل بررسی شده در این جلسه

 OERو  آموزشجهانی  وضعیت -1

با توجه به  راآموزش باید مساله در حال تغییر است و ما  به سرعت در سطح جهانآموزش فرآیند در دنیاي امروز، 
 که به سرعت ي استجهانبستر جدید  .مورد بررسی قرار دهیم، که موجب تحول آموزش می شودي و بستر شرایط

در غیر این  ؛گام بردارد کنونی تحوالت جهان متناسب باآموزش و پرورش باید  .است تغییر و پیشرفت در حال
به کار ورود به بازار رت هاي مورد نیاز براي مها امروزه .تواند نیازهاي یادگیرندگان را برآورده کند نمی صورت

شرایط کاري هماهنگ نیازهاي جدید  بابه طور کامل د نآموزشی نمی توان هاي نظامو  در حال تغییر استسرعت 

 :موجب تغییر فرآیندهاي آموزشی می شوند  دولت ها و دانشجویان، کارفرمایانانتظارات  .دنباش

 کارفرمایان •

 تا چند سال پیشاست که ي يمتفاوت از مهارت هاکار ورود به بازار  راينیاز ب مورد امروزه مجموعه مهارت هاي
 تا مهارت هاي خاصی داشته باشند افراد جویاي کارکارفرمایان انتظار دارند که  در دنیاي امروز،. بودمورد نیاز 

براي آنکه فردي بتواند به عنوان یک مثال،  براي .بتوانند در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است، فعالیت کنند
هم دیگري نیز نیاز دارد از فعالیت کند، تنها تحصیل در این رشته کافی نیست و فرد به مهارت هاي م روزنامه نگار
. کند استفاده پلت فرم دیجیتال یک باید بداند چگونه ازجمله اینکه 

 جویاندانش •
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ترجیح  ، علی رغم وجود مدارس دولتی و رایگان،آسیا، بسیاري از دانش آموزان غربیجنوب  در ایران و در منطقه
هستند که  جدیدي از مهارت ها مجموعه آموختندر مدارس خصوصی درس بخوانند زیرا آن ها به دنبال می دهند 

 .همگام شدن با جهان امروز، به آن ها نیاز دارند براي

 دولت ها •

آنها  .برنامه هایی را تدوین می کنندنیازهاي انسانی و اهداف توسعه اي کشور خود  براي برآوردن ها دولت يتمام
نیاز  ماهر و متخصص کار نیروي به خود اهدافرسیدن به  براي طراحی و اجراي فرآیندهاي مورد نیاز براي

سرمایه گذاري کنند و یا دانش آموزان و معلمان  یا باید براي پرورش سرمایه انسانی خود یعنی بنابراین، دارند؛
 .اینکه از نیروهاي متخصص خارجی کمک بگیرند

و یادگیري استفاده  يآموزش جدید فن آوري هاي ، ما باید ازفرآیندهاي آموزشی اتتغییر همگام شدن بابراي 
.  کنیم

 تعریف جدیدي از معلولیت

 یک  دانش آموز با نیازهاي یادگیري و شخصیتی  ناسبتم محیط یادگیري که ایجاد می شود زمانی معلولیت
 نیمكرا ایجاد می ناتوانی از ، نوعی هاي یادگیرندگان تغییر ندهیمبا توجه به نیاز را و اگر ما محیط یادگیري نباشد

 .معلوالن جسمی، بلکه بر تمامی یادگیرندگان اثرگذار خواهد بود بر که نه تنها

شکاف دیجیتالی  سطح دومدسترس پذیري و  -2

 منابع آموزشی باز

هاي فن آوري  به صورت باز و از طریق که منابع آموزشی : یونسکو منابع آموزشی باز را اینگونه تعریف می کند
به گونه اي که آن ها بتوانند، براي مقاصد غیرتجاري از این  در دسترس کاربران قرار می گیرد اطالعات و ارتباطات

 .منابع استفاده کنند و آن را متناسب با محیط و شرایط محلی خود تغیر دهند 

نمی حتوا مورد بررسی قرار مباز تنها از لحاظ تولید منابع آموزشی  اما ،است OER از مهم ترین ابعادمحتوا  تولید
 سیاست ها و مورد استفاده مردم،  مانند ابزارهاياست  مختلفی زیرساخت هاي داراي OERشود، در حقیقت، 

آموزش  ،MOOCمانند  یادگیري فرایندهاي دیگر متفاوت از OER  که الزم به ذکر است .مجوزصدور 
دوره  موك یا) Massive Open Online Course( برخط انبوه آزاد دوره .استالکترونیکی و آموزش از راه 

. شودمی ارائه نامحدود کنندگانیشرکت به آزاد طور به وب طریق از که است آنالینی

 شکاف دیجیتالی
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اینترنت منظور از شکاف دیجیتال این نیست که بعضی از کشورها اینترنت دارند و بعضی دیگر  در دنیاي امروز
در حال  بنابراین،. تلفن همراه دارند افرادیک کشور،  دورافتاده ترین مناطق روستایی، حتی در هامروزندارند، زیرا 

نیست و ما براي تعریف شکاف اینترنت معیار تعریف شکاف دیجیتالی  داشتن یک تلفن همراه و اتصال بهحاضر 
براي به  براي مثال یک خانواده. یمدیجیتال باید مواردي چون درآمد خانوار و شرایط اقتصادي آنان را در نظر بگیر

چقدر می تواند هزینه کند؟ و یا اینکه توان مالی  مانند کامپیوتر، تلفن همراه و لپ تاپ يروز رسانی دستگاه هاي
، استبسیار گران  ، اینترنتترکیه برخی از کشورها مانند لبنان و در .ه  براي خرید اینترنت چقدر استخانوادیک 

مناسبی را در  راهکارهاي درآمد، کم هاي خانواده همه، به ویژه براي اینترنت ساختن دسترس در برايبنابراین ما 
. نظر بگیریم

 دمی شو ICTبه دسترسی  موجب کاهش و یا افزایش جمعیت شناسیویژگی هاي اجتماعی و 

از کمتر  خیلی خیلیمتاسفانه و افراد معلول  می گیرند حقوقکمتر از مردان  در بیشتر کشورهاي جهان، زنان
هاي دستگاه ها و نرم افزار دارند، نمی توانندزمانی که این افراد درآمد کمتري تا ، بنابراین گیرند میدیگران حقوق 

ي تالش قومیت و مسائل جنسیتیموانع ناشی از از میان برداشتن ما باید براي  .روزرسانی کنندبه  را خود مورد نیاز
   .فراهم شودگروه هاي مختلف جامعه  براي برابرسازي فرصت ها و درآمد الزم شرایط کنیم تا

 موثقمعتبر و از اطالعات استفاده  یافتن و توانایی وبیش از حد  اطالعات

در بسیاري از کشورها، افراد به اینترنت پرسرعت و باز دسترسی دارند و روزانه مطالب بسیاري توسط کاربران امروز، 
مطابق با مسائل فرهنگی، مذهبی یا سیاسی مطلب منتشر شده اگر . منتشر می شودمختلف در صفحات اینترنت 

محتوایی هم راستا با مسائل فرهنگی و یا سیاسی داشت، اما متأسفانه اگر  نخواهد وجود کشور باشد، هیچ مشکلی
در مورد یک موضوع خاص در دو  به عنوان مثال، هنگامی که ما. مسدود می شوندمربوطه کشور نباشد، سایت 

باعث شده اینترنت  در واقع. ، نتایج مختلفی به دست خواهیم آوردپردازیممی  ي اینترنتیجستجوبه کشور مختلف 
این  باتوسعه آموزش هاي باز و منابع آموزشی باز، می توانیم با  ي زندگی کنیم اما مایک حباب اطالعات که ما در

ترنت قرار دهیم ناي درداریم که اطالعات خود را به صورت باز حق را  همه ما اینکنیم، زیرا  مبارزه حباب اطالعاتی
نیاز به مسدود کردن  ي آنکه صدایمان شنیده شود،برابه گونه اي که همه افراد به آن دسترسی داشته باشند و 

 اردرخوبربرابر براي توسعه و به اشتراك گذاشتن مطالب  يفرصت ازباید انسان ها همه اطالعات دیگران نداریم، زیرا 
 .باشند

درباره معلولیت چه می دانیم  -3

؛ ها به دو دسته تقسیم می شوندمعلولیت . ه نوعی از معلولیت مبتال هستنددرصد از جمعیت جهان ب 15 حدود
جنگ، تصادف و به دالیلی چون ممکن است افراد که  و معلولیتی ، همراه افراد استتولد از زمانمعلولیتی که 
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سالگی می رسند، به یکی از  60درصد از افراد وقتی به سن  40حدود  ؛ به عنوان مثال،ي، به آن دچار شوندپیر
 .انواع معلولیت ها دچار می شوند

:  دندر سطح دولتی انجام شو باید ت ذیل، اقداما براي معلولین OER موانع برطرف ساختن براي

 و برنامه عمل ملیتصویب یک استراتژي  -۱

افراد که  جاست، اما مشکل این را تصویب کرده اند در زمینه معلولیت، راهبردها و برنامه هاي ملیاکثر کشورها 
کاربردي  هاي براي ایجاد سیاست. مشارکت نمی کنند هاي معلوالن،توسعه سیاست تدوین و  معلول در فرآیندهاي

.  در فرآیندهاي سیاستگذاري دخیل کنیم افراد معلول را باید ما و عملگرا

 اصلیدسترسی به سیستم ها و خدمات فراهم آوردن امکان  -۲

 براي توانیابان OERو حمایت از پژوهش هاي حوزه  تقویت  -۳

با این  براي افراد داراي اختالل شنوایی و بینایی وجود دارد؛ هاي آموزشیمحتوا حال حاضر، انواع مختلفی از در
براي افراد مبتال به معلولیت هاي دیگر  انجام شود که محتواهاي تولیدي تحقیقات بیشتري در این زمینه باید حال،

وجهی را نیز شامل اختالل کم تخوانش پریشی و یا  مبتال بهافراد  دباي تحقیقات انجام شده .نیز متناسب باشند
 .شود

 سرمایه گذاري در برنامه ها و آموزش هاي خاص براي افراد داراي معلولیت -۴

  تضمین دسترسی برابر و فراگیر به منابع آموزشی باز باکیفیت -۵

 .ظریف، جلسه را با توضیحاتی پیرامون مجوزهاي باز ادامه داد خانم

 بازهاي مجوز 

 مالکیت عمومی و کریتیو کامنز: منابع آموزشی باز تحت عنوان دو مجوز تولید و به اشتراك گذاشته می شوند

) PD( مالکیت عمومی •

مثل . به هر گونه اطالعات و آثاري اطالق می شود که تحت پوشش قوانین مالکیت فکري نباشندمالکیت عمومی 
عات و محتوایی که در مالکیت عمومی قرار دارند، می توانند توسط اطال. نویسنده آن ها دیگر زنده است آثاري که

 . آزادانه مورد استفاده قرار گیرند و بازتولید آن ها نیز بالمانع استعموم به طور 

 )سی سی( مجوز کریتیو کامنز •
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به نویسنده اجازه می دهد اثر خود را در دسترس عموم قرار دهد و در عین حال درباره شرایط  سی سی هايمجوز  •
  .کپی رایت نیست این مجوز به هیچ عنوان جایگزین . از آن تصمیم گیري کنداستفاده 

 با آن ترکیب و تغییر و اثر دادن انتشار و کردن کپی گذاشتن، اشتراك به براي را شما که است مجوزي سی سی   •
 .دهیم ارجاع اثر اصلی مؤلف به را آن که شرطی به البته نمایدمی مجاز دیگر آثار

 .به نمایش درآمدکریتیو کامنز  بارهدر يکلیپ ویدئویی کوتاه ،در پایان این جلسه

 منابع آموزشی باز و دسترس پذیري براي افراد داراي معلولیت: جلسه سوم

لو وغخانم وار توسط معلولیت، داراي افراد براي پذیري دسترس و باز آموزشی با عنوان منابعجلسه سوم نشست  •
 دانشگاه کاربردي علوم دانشگاهدر   ICT رئیس آزمایشگاه دسترس پذیري و مدرس ، علیرضا درویشی دکتر و

یونسکو از دفتر منطقه اي  و خوشامد گفتشرکت کنندگان  به رویشی، دکتر دي جلسهدر ابتدا .برگزار شد، زوریخ
به مباحث اصلی، چارچوب مطالب خود را براي شرکت  پرداختنپیش از  او .تشکر کرد براي دعوت از وي در تهران

 مشکالتمقدمه، فناوري هاي یاري رسان، : ارائه ایشان به پنج بخش اصلی تقسیم شده بود. کنندگان تشریح کرد
 .احتمالی، ابزارهاي مورد نیاز براي دسترسی به محتوا و بخش پایانی

:  به شرح زیر است خالصه مسائل بررسی شده در این جلسه

 مقدمه  -1

ات کلمغالبا  .مکه از اصطالح مناسب استفاده کنی هنگام بحث درباره مسائل مربوط به معلولیت بسیار مهم است
فردي که  اما باید در نظر داشته باشیم که ؛مورد استفاده قرار می گیرندتوسط افراد  افراد داراي معلولیت و  معلول

کارهایی باشد که دیگران  ، چرا که او ممکن است قادر به انجاماختالل بینایی مبتالست، ناتوان و یا معلول نیست به
 .قادر به انجام آن نیستند

انجام می دهیم، توجه داشته باشیم ي که نسبت به افراد داراي معلولیت رفتارهايعالوه بر این الزم است که ما به 
 .رفتار شودمستقل  افراديو  برابر يبه عنوان شهروندان زیرا باید با این افراد

دچار معلولیت  درصد این افراد 4تا  2که   به نوعی از معلولیت مبتال هستنددرصد از جمعیت جهان  15تقریبا 
 . شدید می شوند

 دیجیتال چیست؟ پذیري دسترس   

افراد  ي اطالق می شود که متناسب با توانایی ها و قابلیت هايمحصول یا خدمات دسترس پذیري دیجیتال به
 س پذیري دیجیتال،نمونه خوبی از قابلیت دستر .طراحی شده و براي تمامی افراد قابل استفاده باشد مختلف
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بتوانند  اختالل بینایی هستند افرادي که دارايموجب می شود  کهصفحه کلید است  5شماره کلید برجستگی روي 
 .از صفحه کلید استفاده کنند

 منابع آموزشی بازالزامات یونسکو براي 

این  .تصویب شد 2011عمومی در نوامبر  کنفرانس سی و ششمیندر ، در آموزش عالی OERهاي  دستورالعمل
الزام زیر  9براي بهبود دسترس پذیري یک اثر،  و تهیه شده آموزش عالی مسئوالن دولت ها و براي رالعمل هادستو

 :را معرفی می کند

 استفاده از برچسپ براي اینکه نشان دهیم منبع یادگیري براي چه نیازهاي آموزشی تهیه شده است .1

 .کاربران فراهم باشدتوسط آن و اقتباس از منبع یادگیري را تحت مجوزهاي باز منتشر کنیم تا امکان تغییر  .2

 ترکیب بنديافزایش کنتراست رنگ و تنظیم  به عنوان مثال، بزرگ کردن فونت،( ظاهر محتوا قابل تغییر باشد .3

 )اختالالت بیناییمبتال به براي دانش آموزان 

اده کنند یا استفموس  دانش آموزانی که نمی توانند از براي( صفحه کلید براي جهت یابی استفاده کرد بتوان از .4

) ندارند دسترسی به موس 

براي دانش (اطالعات غیر متنی ارائه شده در فیلم ها، گرافیک ها یا تصاویر  ي ازتوضیحات صوتی یا متن ارائه .5

) ه داراي محدودیت هاي بصري هستندآموزانی ك

و یا  دارند محدودیت شنواییبراي دانش آموزانی که (از اطالعات ارائه شده در فرمت صوتی نوشتاري  متن ارائه .6

) دسترسی ندارند رابط هاي صوتیبه 

کد  می شود از نمایش داده) یا هر خروجی استاندارد دیگر مانند صفحه نمایش(جدا کردن متنی که در رابط  .7

) به منظور فراهم شدن امکان ترجمه(اصلی 

جایگزین ي دسترسی سیستم ها ها و آنکه دستگاهبراي  استفاده شود فرمت هاي باز  از در صورت امکان .8

 .گذاشته و آن را کنترل کنندنمایش  بتوانند محتواي منبع را به

در طیف گسترده اي از  منابع آموزشی بازبه طوري که تعامل پذیري   استانداردهاي بین المللی به يپایبند .9

 .باشنداستفاده  قابل دستگاه ها و برنامه هاي کاربردي

 وب قابلیت دسترسی به
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از  براي همه افرادها و وب سایت هاي وب و دسترسی برابر به اینترنت، برنامه  معنايبه  به وب دسترسیقابلیت 
تسهیل دسترسی  که با هدف دسترسی به وب شامل روش ها و اقداماتی است .می باشد داراي معلولیت افراد جمله

 .افراد داراي معلولیت به وبسایت ها انجام می شود

 فناوري هاي یاري رسان    -2

فعالیت  می توانند براي تسهیلکه افراد معلول  هایی استو سخت افزار هانرم افزار فناوري هاي یاري رسان شامل
قابلیت هاي عملکردي به عبارت دیگر فناوري هاي یاري رسان . هاي خود از جمله یادگیري از آن ها استفاده کنند

یاري فناوري هاي  بارهدر در این بخش از جلسه، یک کلیپ ویدئویی کوتاه .بخشدمی  را بهبود افراد داراي معلولیت
: عبارتند از یاري رسانبرخی از فن آوري هاي . رسان به نمایش گذاشته شد

 صفحه خوان ، کنندهنرم افزار بزرگ  : براي اختالل بینایی یاري رسانفن آوري هاي 

متن را با ابعاد بزرگتر رایانه کمک می کند که هنگام کار با  کم بینا انبه کاربر Zoomtext:  نرم افزار بزرگنمایی •
 ي ازیک. موس اشاره گرو  نما مکان این نرم افزار عبارتند قابلیت تغییر اندازه و رنگبرخی از ویژگی هاي  .ببیند

 انه به کاربركبرخوردار است قابلیتی از  Zoomtextو است  رنگ کنتراست ،عمده براي کاربران کم بینا تمشکال
 .بتوانند متن را بخوانندد، به طوري که راحت تر نمتن را متناسب با رنگ پس زمینه تغییر دهرنگ اجازه می دهد 

اطالعات  اطالعات روي صفحه نمایش کامپیوتر و یا هر خروجی استاندارد دیگر را بهاین نرم افزار  :صفحه خوان •
 .در یادگیري کمک می کندکاربران نابینا و کم بینا  صوتی تبدیل می کند و بدین ترتیب به

 کمک به که کمک می کند هستند حرکتی اختالل دچار که افرادي بهتکنولوژي  این : چشم ردیابی تکنولوژي •

هایی که در ردیاب چشم روشنگر روش کار این دستگاه بدین صورت است که .کنند کنترل رااشاره گر موس  چشم
مادون قرمز از خود ساطع می کنند که این امواج توسط چشم کاربر منعکس شده و دوربین این وجود دارند، امواج 

نگاه می صفحه نمایش  که کاربر به کدام نقطه از، می تواند تعیین کند بازتاب ها را ثبت و پس از انجام محاسباتی
. قرار می دهددر مکان مورد نظر دقیق ، و سپس مکان نما را به طور کند

 تهیه صوت به متن نوشتاري به صورت : هاي یاري رسان براي افراد مبتال به اختالل شنوایی ريفن آو

 خودکار

نمایش روي یک صفحه و  تبدیل محتواي صوتی تلویزیونی، فیلم، ویدئو و یا تولیدات دیگر به متن فرآیند در این 
. کنندبتوانند از آن استفاده شنوایی  داراي اختالل افراد داده می شود تا

  
 مشکالت احتمالی  -3
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: افراد مبتال به اختالل بینایی به شرح زیر است براي احتمالی مشکالتشایع ترین 

 کنتراست رنگ ناکافی•  

 بصري تمرکز• 

 )افقی )اسکرول(پیمایش ( بزرگ يبلوك هاي متن• 

 تصاویر غیر قابل دسترس• 

 غیر قابل دسترس جهت یابی• 

 )، و غیرهرهعنوان، شما(مناسب ساختار  وجود عدم•  

 )تب چیدمانبرچسب ها، پیام هاي خطا، (اشکال غیر قابل دسترس • 

 )عنوان ها(جداول غیر قابل دسترس • 

: هستند عبارتند از دچار اختالل شنوایی براي افرادي که مشکالت احتمالیشایع ترین 

ن پیچیده ومت •

 اشارهیا زبان  نوشتاري ي چند رسانه اي بدون متنهامحتوا •

 

 :محتواي قابل دسترس ایجاد براي هاي مناسبابزار-4
: عبارتند از مورد استفاده قرار می گیرندبرخی از ابزارهایی که براي بهبود دسترسی به مطالب آموزشی 

 - PAVE :(PDF Accessibility validity engine ) PAVE که براي ایجاد فایل هاي  یک ابزار آنالین است
PDF مورد استفاده قرار می گیرد کم بینانابینایان و افراد  براي دسترس پذیر.   

-RoboBraill : را به طیف وسیعی از فرمت هاي  ورودي است که اسناد آنالین سرویسیک  بریل روبو
  .از جمله بریل تبدیل می کند دسترس پذیر

تبدیل گفتار به  سرویسو یوتیوب ابزارتبدیل صوت به متن  : تبدیل صوت به گفتار رایگان ابزار -

 آي بی ام واتسون  نوشتار

-ePUB3: است  پذیر با ویژگی هاي دسترس) کتاب الکترونیکی(فرمت دیجیتال  یک 3اي پاب

 OERانواع سیستم هاي 

:  سیستم هاي منابع آموزشی باز به سه دسته تقسیم می شوند

۲۱ 
 



منابع  فهرست ( آموزشی بازمنابع سایت هاي حاوي و لینک  منابع آموزشی بازلیستی از  شامل : فهرست

)  DOER آموزشی

که براي ایجاد منابع آموزشی جدید و یا تغییر و تطبیق منابع آموزشی موجود  يابزارهاي دیجیتال:  پلت فرم

) Merlot Content Builder( .طراحی شده اند

است که معموال توسط یک موسسه خاص ایجاد  منابع آموزشی بازیک پایگاه داده یا مجموعه اي از  مخزن : مخزن

)   MIT OpenCourseWare( .می شود

 بخش پایانی  -5

 به محیط و خدمات محصوالت، طراحی در است دیدگاهی طراحی جهانی  :جهانیهمگانی یا طراحی  بکارگیري •
از این  استانداردهادر توسعه دستورالعمل ها و باید  ما .استفاده باشد قابل مردم از بسیاري براي که طوري

 .دسترس پذیر باشد افراد مختلف برايما  منابع آموزشیتا  دیدگاه استفاده کنیم
، آن ها باید براي افراد معلول تکنولوژي و یا محصول، نرم افزار براي طراحی یک:  معلولیت دارايافراد مشارکت  •
 تیخدمات یا محصوال چه که می دانندبهتر از هر کسی ؛ زیرا مشارکت داشته باشند در فرآیند طراحی آغاز از

 .استمناسب  شانبراي
 آگاهی ذینفعان مختلف افزایش •

 براي ایجاد محتواي دسترس پذیر هاي متن بازاز نرم افزاراستفاده  •

 افراد داراي معلولیت توجه داشته باشید  به مشکالت احتمالیمحتوا،  تولیدهنگام  •

دیگر فناوري هاي یاري رسان ساختار دستگاه بریل و  دربارهشرکت کنندگان  درویشی،دکتر  پس از پایان ارائه
 . سواالتی را مطرح کردند که دکتر درویشی به آن ها پاسخ داد

 ها و پاسخ هاي ارائه شده  خالصه اي از پرسش

که متون فارسی را به صوت تبدیل می کند، آیا در این باره  نرم افزاري به نام پارس آوا وجود دارد :پرسش -1

براي آشنایی با نحوه .  امه نکرده توضیحاتی دارید؟ بله من با این نرم افزار آشنا هستم اما تا بحال از آن استفاد
 .عملکرد این برنامه از آن استفاده خواهم کرد

را خوانده و آن را به خط بریل تبدیل می کند، فرد وقتی دستگاه بریل اطالعات روي صفحه کامپیوتر  : پرسش -2

به کامپیوتر متصل می شود که  یا بلوتوث از طریق کابل نابینا چگونه می تواند این اطالعات را بخواند؟ دستگاهی
بریل نمایش می دهد و فرد نابینا می تواند با لمس دست  خط اطالعات خوانده شده از صفحه نمایش را به صورت

 .بخواند روي صفحه دستگاه خروجی رااطالعات 
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خانم  در ابتدا، .ادامه یافتبرگزار شد، دکتر درویشی با پانل مشترکی که توسط  خانم واروغلو و  ، این جلسه
حقوق افراد  درباره اي از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحدسازمان ملل متحد،  به بررسی چارچوب هاي واروغلو،
افراد  کنوانسیون سازمان ملل، بر اساس" :اظهار داشتوي  .پرداخت جهانی حقوق بشر اعالمیه و )CRPD(معلول 
با موانع  در زندگی و طوالنی مدت هستندفکري  و راي اختالالت جسمی، ذهنیکه دا کسانی هستندمعلول 
جلوگیري کامل و موثر آنها در جامعه  ي روبرو می شوند که از تعامل آن ها با جامعه و همچنین از مشارکتمختلف
 :کنوانسیون ذکر شده، تضمین و ترویج 3همانطور که در ماده ،  کنوانسیون هدف از .می کند

 ; افراد استقالل و انتخاب آزادي شامل فردي مختاري خود ، ذاتی منزلت به احترام) الف

 ;تبعیض عدم) ب(

 ;جامعه در ورود و موثر و کامل مشارکت) پ(

 ;بشریت و انسانی تنوع از بخشی بعنوان معلولیت داراي افراد پذیرش و تفاوتها به احترام) ت( 

 ;فرصتها برابري) ث(

 ;دسترسی) ج( 

 مرد و زن بین برابري) چ(

 جهت در معلولیت داراي کودکان حقوق به احترام و  معلولیت داراي کودکان تحول قابل ظرفیتهاي به احترام) ح(
  ".هویتشان حفظ

 داراي افراد در این ماده از دولت ها خواسته شده دسترسی" :گفتو اشاره کرد  کنوانسیون 9او سپس به ماده 
 ".بخشند ارتقاء را اینترنت جمله از ارتباطات و اطالعات  جدید فناوري و نظام به معلولیت

که  همانطور" :گفت  استانداردهادر تدوین ) همگانی(طراحی جهانی خانم واروغلو با تاکید بر بکارگیري دیدگاه 
در توسعه دستورالعمل ها و استانداردها  همگانی يطرحاز ، ما باید خود اشاره داشتنددر سخنان  درویشی دکتر

در این ماده از دولت ها . کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است 4در ماده  مفهوم طراحی جهانی .کنیم استفاده
 2ه کاالها ، خدمات ، تجهیزات و کاالهاي منطبق با طراحی جهانی مطابق با اصل پژوهش و توسع": خواسته شده
ي ویژه به نوعی که نیازمند کمترین سازگاري و هزینه در تامین نیازها، دنحاضر را انجام و یا ارتقاء بخشکنوانسیون 

طراحی جهانی را در توسعه ، دسترسی و بهره مندي از آنان را ارتقاء بخشیده و افراد داراي معلولیت باشد
 ".استانداردها و دستورالعمل ها ارتقاء بخشد

  در سطح ملی  یونسکو هاي آموزشی اقدامات الزم براي اجراي برنامه
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در سطح  برنامه هاي آموزشی یونسکوبراي اجراي  الزم رااقدامات  درباره ذینفعانی که باید ادامه واروغلو درخانم 
فعالیت هاي  یونسکو، ذینفعان الزم برايبر اساس دسته بندي " :او گفت. انجام دهند، توضیحاتی ارائه داد ملی

، و آموزگاران اساتید، سازمانی دولت ها، تصمیم گیرندگان :در یک کشور به پنج گروه تقسیم می شوند آموزشی
دیگر  بندي تقسیماین نوع  البته، .رسمیت شناختن و تضمین کیفیتسازمان هاي دانش آموزي و سازمان هاي 

معلمان،  از جمله نیاز داریم،افراد جامعه ما به همه  ، یونسکو هاي آموزشی براي اجراي برنامه کاربردي ندارد زیرا
، اتحادیه هاي معلمان و يمعلم انجمن هاي والدین، سیاست گذاران آموزشی، انجمن هاي دانشجویی، کتابداران،

 "سازمان هاي تامین کننده بودجهدیگر اعضاي جامعه مدنی، سازمان هاي بین دولتی مانند یونسکو و  دانشجویان و

برابر و فراگیر به منابع آموزشی براي دسترسی برنامه عمل لیوبلیانا  ياقدامات پیشنهادبه بررسی  در ادامهاو 
: اقدامات پیشنهادي عبارتند از. پرداخت

 اهداف و یادگیرندگان مادي شرایط و نیازها با متناسب که اي گونه به باز، آموزشی منابع به دسترسی تضمین )1
  .باشد نظر مورد آموزشی موضوع یا و دوره آموزشی

 به و ترکیب اقتباس، استفاده،. موبایل جمله از مختلف، ابزار طریق از باز آموزشی منابع به دسترسی تضمین )2
. باشد پذیر امکان مختلف هاي رسانه طریق از باید منابع گذاري اشتراك

. دنباش دسترس در دور راه از و ترکیبی رسمی، غیر رسمی، یادگیري هاي محیط در باید باز آموزشی منابع )3
 قابل هاي فرمت در باز آموزشی منابع محتوا، به دسترسی به مربوط المللی بین هاي دستورالعمل از استفاده با )4

 استفاده موثري طور به منابع این از بتوانند معلول افراد جمله من افراد، تمامی که اي گونه به شود، تولید دسترس
 کنند

 طریق از یادگیري افزایش منظور به باند، پهناي هاي زیرساخت بخش در عمومی گذاري سرمایه از حمایت )5
.  دورافتاده و روستایی جوامع در ویژه به موبایل،

 بدین. شود توجه OER گذاري اشتراك به و ایجاد دسترسی، فرآیند در فراگیري و جنسیتی برابري اصول به )6
 نیستند، مناسبی شرایط در اقتصادي و اجتماعی نظر از که افرادي دختران، و زنان آنکه براي باید منظور،

  کنند، مشارکت یادگیري فرآیندهاي در و باشند داشته دسترسی منابع این به بتوانند نشین کوچ افراد و پناهجویان
. شود تدوین اختصاصی هاي برنامه

 

 OERدر توسعه  دسترس پذیراز استفاده از فن آوري هاي  موفق در زمینه نمونه هاي به معرفیادامه  در وي
، پذیر انجام شده فعالیت هاي بسیار کمی در زمینه توسعه منابع آموزشی باز دسترسمتأسفانه، ": گفتو پرداخت 
فعالیتی که انجام شده و من در آن تنها . موضوع تاکنون به عنوان یک اولویت در نظر گرفته نشده استزیرا این 

براي این کار کمیته اي متشکل از متخصصان آموزشی حوزه آموزش . بوده است کنیا در کشور مشارکت داشته ام
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براي معلمان  ICT در مورد نحوه استفاده از يموزشیک دوره آ همچنین ما در طی این برنامه .معلمان تشکیل شد
 کمیته در .برگزار کردیم تا آن ها بتوانند براي بهبود عملکرد آموزشی خود از فناوري هاي اطالعاتی بهره بگیرند

تضمین کیفیت و  سازمان هاي نمایندگان ، و تحصیالت عالی پرورش و نمایندگان وزارت آموزش عالوه بر مذکور
طی این برنامه  .نیز حضور داشتند )یک سازمان ملی در کنیا(براي افراد معلول مین آموزش فراگیرتض سازمان ملی

فرآیندي مشابه اما با کمی تغییرات در  .طراحی کردیم که دسترس پذیر باشندما منابع آموزشی را به گونه اي 
   ".پذیري حضور داشتند دسترس فعال در زمینه ملی سازمان هاي این فرآیند، که در  شد تکرار رواندا کشور

آموزشی دسترس بع امن براي ایجاد که می توانو برنامه هایی پرداخت  ابزارها به معرفی رویشیدکتر دسپس آقاي 
: ابزار پیشنهادي عبارتند از . .پذیر از آن ها استفاده کرد

استفاده  PDF برچسپ هاي، می توان از دسترس پذیر  PDF فایل براي ایجاد یک : PDFهاي  )برچسپ( تگ
این اطالعات توسط  .افزود PDFکه می توان به یک فایل  شامل اطالعاتی هستند در واقع ها برچسب .کرد

یک صفحه  ، امابرچسپ ها ظاهرا دیده نمی شوند .افزوده می شوند PDFنویسنده فایل یا یک نرم افزار به فایل 
. و آن را به کاربر نابینا منتقل کند تاطالعات یک برچسب را دریاف تواند میخوان 

هنگام اسکن یک صفحه، اطالعات موجود در آن به صورت عکس نمایش داده می شود که  : تشخیص کاراکتر نوري
 به) Optical Character Recognition( نوري کاراکتر تشخیص .براي یک صفحه خوان قابل تشخیص نیست

 کدگذاري متن به شده چاپ یا نوشته دست شده، تایپ متن یک از تصویري آن طی که شودمی گفته فرایندي
شود و یک صفحه خوان می تواند کدهاي اطالعاتی را خوانده و اطالعات آن را به کاربر می تبدیل ماشینی ي شده

 .نابینا منتقل کند

دستورالعمل هاي حاوي اطالعات و  WCAG 2.1 : WCAG 2. 1محتواي وب  س پذیريدستورالعمل هاي دستر
ي این با بکارگیر .مفیدي است که می توان براي ایجاد وب سایت هاي دسترس پذیر از آن استفاده کرد

افراد نابینا و ناشنوا، افراد  خود را براي طیف وسیعی از افراد داراي معلولیت از جملهدستورالعمل می توانیم سایت 
 .قابل استفاده کنیمحرکتی، معلولیت هاي  بهو افراد مبتال  اختالالت شنوایی و بینایی مبتالبه

براي افرادي که نمی توانند از موس استفاده  یکی از شرکت کنندگان درباره فناوري هاي یاري رساندر پایان پانل 
 :، این پرسش را مطرح کردکنند

آیا ابزاري براي رفع این مشکل  نتواند براي کشیدن طرح با کامپیوتر از موس استفاده کند،اگر فردي   :پرسش -1

فناوري به نام واسط  ،عالوه بر این. بله صفحه کلیدهاي خاصی هستند که به کاربران کمک می کنند  وجود دارد؟
این فناوري می تواند سیگنال هاي مغز فرد را تحلیل و آن را به فرمان هایی  تبدیل کند مغز و رایانه وجود دارد که 
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براي طراحی  می توانند، از موس استفاده کنندکسانی که نمی توانند . که به دستگاه هاي خروجی منتقل می شوند
 .از این فناوري بهره بگیرند  با کامپیوتر

 با تمرکز بر دسترس پذیري : براي آموزش معلمان OERتوسعه : IVجلسه 

، توسط خانم بر دسترس پذیري تمرکز با: براي آموزش معلمان OERتوسعه  عنوان باآخرین جلسه روز اول، 
چارچوب صالحیت فناوري اطالعات براي ( ICT CFT Version 3در این بخش به معرفی او  .شد برگزار واروغلو
براي آموزگاران صالحیت هاي مورد نیاز چارچوبی است که  ICT CFT  ":و اظهار داشت پرداخت) معلمان

اطالعات و  هاي فناوري .کند می را تشریح  ،فرآیند آموزش در) ICTs(فناوري اطالعات و ارتباطات  بکارگیري
 ".سه مرحله کسب دانش شود طولدر  حوزه آموزشیشش موجب تقویت ارتباطات می تواند 

 شود دانش کسب مرحله سه طول در آموزشی حوزه شش تقویت موجب تواند می ICT-1 جدول

 ایجاد دانش تقویت دانش سواد فناوري حوزه هاي آموزشی
 نوآوري هاي سیاستی درك سیاست ها آگاهی درباره سیاست ها در آموزش ICTدرك 

 مهارت هاي جامعه دانش بکارگیري اطالعات دانش پایه برنامه هاي آموزشی و ارزیابی
 مدیریتی خود حل مشکل پیچیده  ادغام تکنولوژي تعلیم و تربیت

 ابزار فراگیر ابزار پیچیده ابزار پایه فناوري اطالعات
 سازمان هاي یادگیري گروه هاي همکاري کالس استاندارد و مدیریتسازمان 

 معلم به عنوان یادگیرنده مدیریت و راهنمایی سواد دیجیتال پیشرفت حرفه اي معلمان
 

 جلسه پرسش و پاسخ

  :سواالتی پرسیدمطالب ارائه شده در اولین روز کارگاه در پایان جلسه از شرکت کنندگان درباره خانم واروگلو 

 باره مطالب ارائه شده نظر و یا سوالی دارید؟آیا در       )1
آیا مطالب و بحث  ؟ چه نظري دارید مطالب ارائه شده در جلسات مختلف این کارگاه در مورد به طور کلی،       )2
؟ بودندعملی و مفید  ارائه شدهي ها

مباحث  .در پاسخ به سواالت خانم واروغلو، شرکت کنندگان نظرات خود را بیان کردند و سواالتی نیز مطرح شد
مطرح شده نشان داد که جلسات کارگاه مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته و آن ها تصمیم دارند 

 .پژوهش و فعالیت کننداز حوزه بکارگیري منابع آموزشی بدر 

  شده ارائه هاي پاسخ و ها پرسش از اي خالصه

۲۶ 
 



یک استاندارد جهانی است؟ ) ICT CFT(آیا چارچوب صالحیت فناوري اطالعات براي معلمان  :پرسش. 1

یک چارچوب کلی است که باید متناسب با زبان، فرهنگ و برنامه ملی هر کشور بومی سازي  ICT CFTخیر، 
این چارچوب در واقع یک فرآیند راهبردي است که می توان براي توسعه و تدوین برنامه هاي ملی در . شود

 .حوزه آموزش معلمان از آن بهره گرفت

 در استفاده از منابع آموزشی باز به ما کمک می کند؟ خیر، زیرا این چارچوب ICT CFTآیا  :پرسش . 2

 را آموزش، فرآیند در) ICTs( ارتباطات و اطالعات فناوري بکارگیري براي آموزگاران نیاز مورد هاي صالحیت
 . کند و براي آموزش معلمان تدوین شده است می تشریح

گی  چه ویژهبتواند در حوزه منابع آموزشی باز در یک کشور پیشگام باشد براي آن که یک سازمان : پرسش. 3

اما متاسفانه . در حال حاضر افراد بسیاري در زمینه منابع آموزشی باز فعالیت می کنند هایی باید داشته باشد؟
اهد در اگر سازمانی بخو. سازمان و یا موسسه اي نیست که حوزه اصلی فعالیت آن دسترس پذیري منابع باشد

. این زمینه کار کند باید در سطح ملی نشست هاي مشاوره اي برگزار و اهداف سیاست گذاري ملی تدوین کند
که در آن زمینه کاري انجام نشده باشد زیرا قرار نیست  یی را براي ادامه کار انتخاب کندسپس باید حوزه ها
آموزشی مورد نظر الزم است که برنامه و  شوند انتخاب میسپس اولویت هاي آن حوزه . شودکاري تکراري انجام 

پس از آن منابع آموزشی باز . تطبیق داده شودکشور ایران  و نیازهاي شرایط ،با فرهنگبراي اجرا در سطح ملی، 
 پس از آماده سازي منابع، باید براي .مورد نیاز را تهیه و آن را به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می دهیم

 .هاي الزم را انجام دهیم بحث و بررسیر ساختن آن ها، دسترس پذي

بومی سازي منابع خود، براي و ظرفیت هاي کشور  يبا توجه به محدودیت هاي فرهنگی، مذهب  :پرسش. 4
چه باید کرد؟ بومی سازي منابع آموزشی باز نیازمند نشست هاي مشاوره  آموزشی باز و تطبیق آن با جامعه ایران

است تا مشخص شود که این منابع متناسب با نیازهاي ملی کشور  اي و بحث و بررسی هاي الزم در سطح ملی
 .هستند

آیا این امکان وجود دارد که سازمانی مثل یونسکو مستقیما با مسئولین آموزشی کشورها رابطه  :پرسش. 5

به آن ها اطالعات کافی ارائه دهد تا فرآیند بومی  ICT CFTمنابع آموزشی باز و استفاده از برقرار کند و درباره 
الزم در سطح ي و بررسی هاي بومی سازي نیازمند نشست هاي مشاوره ا. خیر  سازي راحت تر صورت پذیرد؟

 .ملی است

براي تطبیق منابع آموزشی باز با فرهنگ   می توانند سازمان هاي مردم نهاد و بخش خصوصی  :پیشنهادات. 6
در سطح  ICT CTFو  OERبخش خصوصی می تواند براي بومی سازي . ایرانی، جلسات مشورتی برگزار کنند

 .، گام هاي اولیه را برداردملی
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 دومروز 

 OERو استفاده مجدد از  ایجاداشتراك گذاري، به استفاده، : Vجلسه 

یونسکو آغاز  دفتر منطقه ايارتباطات و اطالعات مدیر  کامران، واتیم با خوشامدگویی خانمروز دوم کارگاه 
دستور کار و  ودرباره مطالب و موضوعات ارائه شده در روز اول کارگاه توضیحاتی ارائه داد  واروغلو،خانم  سپس .شد

 .کارگاه را معرفی کرد روز دوم برنامه هاي

دن و روش هاي پیدا کر منابع آموزشی باز در جهان امروز پرداخت و درباره به بررسی جایگاهخانم ظریف از آن پس 
 :بخش تقسیم شده بود 4خانم ظریف به ارائه  .توضیحاتی ارائه دادبه اشتراك گذاري این منابع 

 ؟آموزشی باز مهم هستندچرا منابع -1
2- OER  پایدار چیست؟
 OERپیدا کردن  -3
 OERبه اشتراك گذاري  -4

:  است زیر شرح به جلسه این در شده بررسی مسائل خالصه

 چرا منابع آموزشی باز مهم هستند   -1

 زیرا استمنابع آموزشی باز آینده منابع آموزشی متعلق به   )الف

سازگار با نیازهاي قابل به روز رسانی، که جذاب تر،  هستندمنابعی به دنبال  يآموزشمربیان، اساتید و کارکنان  •
و رسانی کرد به روز يمی توان به راحت را منابع آموزشی باز .مقرون به صرفه باشد براي دانش آموزان فردي و

 .ي ایجاد کنندنوآور يآموزش هايفرآینددر OERبا استفاده از  معلمان می توانند
است و به طور مستقیم به دستگاه هاي تلفن همراه  تطبیق با نیازهاي محیطبه راحتی قابل  OERاز آنجا که  •

می توان آن ها   هستند بلکهجایگزینی براي کتاب هاي درسی  نه تنها منابعدانش آموزان منتقل می شود، این 
. در نظر گرفت براي ایجاد و به اشتراك گذاري مطالب آموزشی يمدل کامال جدیدرا به عنوان 

  
 استفاده کنیم؟ OERچرا باید از   )ب

 :دالیل اقتصادي •

این امکان را  باز توسعه منابع آموزشی .دسترس هستندو غیر قابل  کتب درسی و منابع یادگیري گرانبرخی از 
دانش آموزان و دانشجویان  .داشته باشند دسترسیبه منابع آموزشی دانش آموزان و معلمان فراهم می کند که 
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دسترسی داشته باشند و  با کیفیتمنابع آموزشی درخواست پذیرش در یک موسسه، به همچنین می توانند قبل از 
  .اطالعات خود را افزایش دهند

 منابع فواید بسیاري دارد به اشتراك گذاري    •

و به  روند ایجاد که طی مشارکتیهمکاري و  .به اشتراك گذاري دانش است سنتی روش یادآورمنابع  بازانتشار 
عالوه بر  .کندرا بیشتر می  عموم مردم و موسسات آموزشی شکل می گیرد، ارتباط بین OER اشتراك گذاري

 .مخاطبان بیشتري به دست می آورداشتراك می گذارد،  صورت باز بهرا این، زمانی که موسسه منابع خود 

 سازمانی دیدگاه •
بیشتري از  نظر تعدادد و نتوسط گوگل نمایه می شووقتی منابع آموزشی باز با کیفیت در اینترنت قرار بگیرند،   -

 . را جلب می کننددانش آموزان 
-  OER دسترسی  ،شدهتولید مربیان دیگر  آنچه که توسطبه  يآسان به یک موسسه کارکنان وجب می شودم

 .به اشتراك گذاري دانشگاه بین موسسات تقویت می شود بدین ترتیب و داشته باشند
  

 دیدگاه یادگیرنده •

OER را تسهیل سازمانی  بستربه آنان  می شود و انتقالیادگیرندگان غیر رسمی  موجب ایجاد اعتماد به نفس در
 آموزشی و یادگیري مواد  از باشند و خود معلمبه دانش آموزان اجازه می دهد که  OER عالوه بر این، .می کند

یک مربی،  به طی فرآیند یادگیري با منابع آموزشی باز می تواندیادگیرنده  یک ، به عبارت دیگر، .استفاده کنند
 .آگاه تر تبدیل شوندیک شهروند معلم و یا به عبارت ساده تر به 

      بع آموزشی باز چیست؟من )ج

یا  و عمومی قرار دارند مالکیت، یادگیري و مواد تحقیقاتی هستند که در  منابع آموزشی باز شامل مواد آموزشی
 . را می دهد ها استفاده رایگان و یا تغییر آن اجازهبه دیگران که  منتشر شده اندتحت مجوز باز 

2 -  OER پایدار چیست؟ 

      همان یادگیري الکترونیکی است؟ OERآیا  )الف

 قالبیا و ، صوتی ییویدئوفایل ، نوشتاري روي کاغذمتن : تولید شود قالبیمی تواند در هر ي آموزشی باز محتوا •

استفاده از تکنولوژي هاي الکترونیکی  ،یادگیري یادگیري الکترونیکیالزمه اما  ، مبتنی بر کامپیوترچند رسانه اي 
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ترونیکی براي آموزش الکترونیکی رسانه هاي الکوجود به عبارت دیگر،  .براي دسترسی به محتواي آموزشی است
 ،کنند کمک میباز منابع ایجاد و به اشتراك گذاري  به رسانه هاي الکترونیکی هر چند که. ضروري است

 .ضروري نیستنداین منابع  براي استفاده ازاما 

، اما این به این معنا از منابع آموزشی باز استفاده کنند هاي آموزشی الکترونیکی ممکن است بسیاري از دوره •
در یک پلت فرم یادگیري الکترونیکی در دسترس منبعی اگر  .الزاما آموزش الکترونیکی است OERنیست که 

و به اشتراك گذاري آن  و ما مجاز به گرفتن منتشر شده هايتحت مجوز منبع آن نیست که ابدان معن باشد،
 .هستیم

 است؟ MOOC همان OERآیا  )ب

محتواي  باز نشرو  اقتباس، تغییر، مجدد استفادهاجازه نویسنده  به این معناست که "Open"، کلمه OER در
 Massive Open Online Course .یادگیري را به کاربر می دهد و براي این کار هزینه اي دریافت نمی کند

کلمه  .شودمی ارائه نامحدود کنندگانیشرکت به آزاد طور به وب طریق از که است آنالینی ورهد MOOCیا 
" Open"  درMOOC به صورت آنالین به محتواي یادگیري دسترسی می تواند  کسیهر  کهه این معنا است ب

اگر در واقع  .استاشتراك گذاشته  به یادگیري تحت مجوز باز نیست که محتواي امعن الزاما بدان، اما  داشته باشد
MOOC  همان، منتشر شده باشدمجوز باز تحت OER است .

      چیست؟ آزادمجالت دسترسی و   OERتفاوت بین  )ج

OER مجالت دسترسی ، اما  باشند منتشر شده باز مجوز تحت اطالق می شود کهیادگیري  آموزشی و به مواد
این آموزش عالی،  مقطع در. منتشر می شوندتحت مجوز باز  که نشریات پژوهشی اطالق می شود انواعی از به آزاد

که گاها به صورت  را تشکیل می دهند دانشجویانمورد نیاز آموزشی مواد   خش مهمی ازبنشریات پژوهشی گونه 
 .منابع آموزشی باز در دسترس دانشجویان قرار می گیرند

  OER مهم R  پنج )د

5Rs  معیار مهم منابع 5این چارچوب در بردارنده . تدوین شده استیلی اتوسط دیوید وچارچوبی است که 
آموزشی باز است، به عبارت دیگر یک منبع آموزشی براي آنکه به عنوان منبع آموزشی باز شناخته شود باید این 

 :معیار مهم راداشته باشد پنج

: عبارتند از Rپنج 

 ي آموزشیمحتوا هاي کپیکنترل و  مالکیتحق ایجاد،  : نگهداري •
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قرار است مورد استفاده  منبع بر اساس نیازها و شرایط محیطی که محتوا اصالح  غییر وت حق : بازبینی و تغییر •

 قرار گیرد

به عنوان مثال، در یک کالس، گروه (حق استفاده از محتوا در طیف گسترده اي از روش ها  : استفاده مجدد •

) مطالعه، وب سایت، ویدیو

جدید منبعی با دیگر محتواي باز براي ایجاد محتواي تغییر یافته حق ترکیب محتواي اصلی یا  : ترکیب •

 ترکیبییا  نسخه هاي تغییر یافته ونسخه هاي محتواي اصلی،  توزیعحق  : توزیع مجدد •
  

      انواع مختلف منابع آموزشی باز )ه

: در قالب هاي مختلفی تهیه و منتشر می شوند از جمله باز منابع آموزشی

کامل  دوره هاي •
 دوره هاي فردي  •
درسی   بکتبرنامه هاي  •
برنامه درسی  •
سخنرانی ها  •
ها  تمرین •
بازي  /آزمون •
 ویدئو/ پادکست •

 منابع آموزشی با کیفیت هاي ویژگی ) و

: باید ویژگی هاي زیر را داشته باشد با کیفیت یک منبع آموزشی باز

 قابل یافتن باشد و کاربران به راحتی آن را پیدا کنند •
 چیست منبع موضوع یک ان بدانندبه طوري که کاربر - داشته باشدتوضیح کافی درباره منبع وجود  •
 )کریتیو کامنز یا مالکیت عمومیعموما (نبع تحت مجوزهاي باز منتشر شده ممشخص باشد که  •
   از منبع معتبري براي تهیه آن استفاده شده باشد •
 آسان باشد ي آنتغییر و ویرایش محتوا •
    محتوا نیاز به مراجعه به منابع دیگري نداشته باشندیعنی کاربران براي درك  -باشد کافی •
 نداشته باشد محتواي کپی رایت  •
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 افرادي شبیه شما استفاده از منبع را توصیه کرده باشند •
آن منبع  از بتواننداست که دیگران  این هدف از ایجاد یک منبع و به اشتراك گذاري آن  - کامل نباشد •

 .را بهتر کنند استفاده و با انجام تغییراتی آن
  

 منابع آموزشی باز یافتنروش هاي    -3

افزوده می  موجود منابع جهانی به يمنابع جدیدروزانه  و همواره در حال گسترش است منابع آموزشی بازگستره 
خاصی براي جست و جو استفاده کند از استراتژي هاي  از باید ، جستجوگرمنابع آموزشی بازبراي پیدا کردن  .شوند
 :جمله

از  جستجو: CC Search و   Open Education Consortiumمانند   OER استفاده موتور جستجوي تخصصی   •
به اشتراك گذاشته  مجوز باز که تحتبه موادي  تنها ما موجب می شود کههاي جستجوي تخصصی طریق موتور

 .  پیدا کنیمدسترسی ، شده اند
وابسته به یک سازمان خاص  OERمخازن  بیشتر . MedEdPORTALو  MITمانند  OERزن امخ استفاده از •

. را به اشتراك می گذارند توسط آن سازمان منابع منتشر شده هستند و

وب سایت  ازآنالین فهرست شامل لیستی  : OER COMMONS و OER Africa مانند فهرست هایی استفاده از •
.  مفید است هاي

 OERبه اشتراك گذاري   -4

 باز منتشر کنیم، باید آن را در یک مخزن آنالینمجوز  محتواي آموزشی را تحت تصمیم می گیریم یک هنگامی که
منابع آموزشی باز می  تهیه کنندگاننویسندگان و  .داشته باشندتا دیگران بتوانند به آن دسترسی  کنیمذخیره 

: کنندبراي به اشتراك گذاري منابع خود استفاده  زیر گزینه هاي توانند از

مخازن خود را  دانشگاه ها و موسسات بسیاري از سازمان ها، : OCWیا  OERمانند  از مخزن سازمانی استفاده •
  .دسترس ساخته اندبه صورت آنالین در ایجاد و آن را 

قبل  باید شخصمخازن  براي استفاده از: OER COMMONS یا   OER Africaمانند  یک مخزن باز ستفاده ازا •

 امکان تاارائه دهد  منبعي کلی درباره اطالعات باید او همچنین .سایت شودو وارد  کند ثبت نام خود، از آپلود منابع
 توسط، براي اطمینان از کیفیت بارگذاري شدهمنابع  در نهایت، .آن را فراهم کندفهرست بندي و برچسب گذاري 

 .تایید در پایگاه داده مخزن قرار می گیرندو پس از  گرفتهمورد بررسی قرار  ارزیابی تیم
 . ایجاد منابع آموزشی باز را فراهم می کنند سایت ها امکان بعضی از : آنالینبه صورت  OERساخت  •
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فرصت هاي جدیدي را براي  شبکه هاي اجتماعی :Vimeo و  Flickerمانند  با استفاده از شبکه هاي اجتماعی •

عالوه بر این می توانیم از طریق به اشتراك گذاشتن لینک منابع آموزشی در . اندکرده  ایجاد OERانتشار آنالین 
 .شبکه هاي اجتماعی، درباره آن ها اطالع رسانی کنیم

 کامنز کریتیوآیکون هاي  ابتدا دروي   .کریتیو کامنز پرداخت مجوزهاي انواعدر ادامه جلسه خانم ظریف به بررسی 
به اشتراك گذاري محتواي براي  هایی هستند کهاستانداردکریتیو کامنز مجوزهاي  " :و اظهار داشت را معرفی کرد

این مجوزها در  .مورد استفاده قرار می گیرند ، و دانشگاهیانموسسات، دولتها، توسط افرادبه صورت رایگان آنالین 
 "برداري هستند نسخه حق شرایط مدیریت براي آسان روشیواقع 

 :شرایط استفاده مجدد از اثر خود از عالئم زیر استفاده می کنندنویسندگان براي تعیین 

 

با استناد به  تنها بالمانع استو ایجاد اثر جدید ات از محتوا مشتق تهیهکپی، توزیع، نمایش و   : )by(معیار  )1

 نویسنده و ذکر نام پدید آورنده اثر

 

 ایجاد و محتوا از مشتقات تهیه و نمایش توزیع، کپی، مجوز اجازه این تحت کنندگان استفاده ):nc(غیر تجاري  )2

 غیرتجاري؛ اهداف براي فقط اما دارند جدید را اثر

 

بالمانع است در ات از محتوا و ایجاد اثر جدید مشتق تهیهکپی، توزیع، نمایش و : )sa(به اشتراك گذاري یکسان  )3

 منتشر شوند آن سازنده اثر با مشابه شرایط در نسخه هاي کپیصورتی که 
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 به و نمایش توزیع، کپی، اجازه تنها کنندگان استفاده: )nd(تغییر متن و تهیه مشتقات از آن ممنوع است  4) 

  .نیستند آن از مشتقات تهیه یا و اثر در تغییر گونه هیچ انجام به مجاز و دارند را اصل اثر گذاري اشتراك

وجود دارد که نویسنده سی سی  شش مجوز  .کریتیو کامنز پرداخت هايمجوز انواعبه معرفی  در ادامه ظریفخانم 
 مؤلف حقویژگی مشترك تمامی مجوزها این است که نویسنده . می تواند یکی از آن ها را براي اثر خود اعمال کند

در جدول زیر ویژگی هاي این شش مجوز به ترتیب کمترین تا  .کندمی  حفظتمامی شرایط  در را خود اثر
 :ن محدودیت، خالصه شده اندبیشتري

  

  

 کار گروهی: VIجلسه 

 بازي آنالین: 1تمرین 
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این بازي متشکل از . در این بخش شرکت کنندگان از طریق گوشی هاي خود در یک بازي آنالین شرکت کردند
سوال بازي روند بازي به گونه اي بود که شرکت کنندگان  .بود مجوزهاي کیریتیو کامنزسوال درباره مجوزهاي  10

این  انجام هدف از. انتخاب می کردند را روي  پرده نمایش می دیدند اما گزینه جواب را از طریق گوشی هاي خود
کنندگان از طریق تلفن هاي همراه  شرکت اکثر .مجوزهاي باز بوددر زمینه شرکت کنندگان دانش  بررسی ،بازي
خانم و  دشپاسخ داد، برنده  به درستی سوال را 7 که ه ايشرکت کننددر نهایت،  و شرکت کردنددر این بازي خود 
 .هدیه اي به وي اعطا کردف ظري

 گروه بندي: 2 تمرین

که هر گروه براي خود یک  از آنها خواست خانم ظریف و شدند تقسیم شش نفر گروه هفت شرکت کنندگان به
روي یک  ،در سه جمله دارد اهمیت آنها براي OER چرا که را دالیلیاعضاي گروه رهبر و یک نام انتخاب کند و 

برآن نوشته  OERسپس رهبران هر گروه کاغذي را که نام اعضاي گروه، نام گروه و دالیل اهمیت . ندکاغذ بنویس
 . روي یک تخته وایت برد چسپاندند و دالیل خود را توضیح دادندشده بود 

  :3 تمرین

یا شکل آن را  و بنویسند نبع آموزشی باز رایک م نامه شد روي یک کاغذ، شرکت کنندگان خواستاز در این بخش 
به شش را ظریف کلمات و تصاویر  خانم .ان کاغذهاي هر گروه را روي تخته وایت برد چسپاندندرهبر سپس .بکشند

 که نشان داداین تمرین  .تقسیم کرد OER صوتی، بازي ها و ارزش هايفایل ، ویدیو، عکس، متون گروه، از جمله
 درندا کافی اطالعاتاري این منابع گذتولید و به اشتراك قالب هاي منابع آموزشی باز، کنندگان در مورد  شرکت

. هستند این منابع در فرآیند آموزشی به خوبی آگاه هاي از ارزش و

 تهیه برنامه آموزشی باز سازمانی: 4تمرین 

هر گروه به (یک برنامه آموزشی باز سازمانی براي گروه خود تدوین کنند  خواسته شد که ها گروه ازدر این بخش 
: بودشامل بخش هاي زیر این برنامه آموزشی  ).شد گرفته نظر دریا سازمان  موسسه عنوان

 برنامه و هدف بلندمدتی که در نظر دارید : چشم انداز •
؟ خود چه کاري انجام دهیدبا آموزش باز در پنج تا هفت سال آینده قصد دارید  : مأموریت •

اهداف در واقع تعهداتی است که شما قصد  .قرار بگیرندررسی و تجدید نظر اهداف باید ساالنه مورد ب :اهداف •

 .انجام آن را دارید

ید بین با هر هدفبراي تحقق . فعالیت ها اقداماتی هستند که براي رسیدن به اهداف انجام می دهیم :فعالیت ها •

 .در نظر بگیریدفعالیت  5تا  3
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 یا نه دکه به اهداف خود رسیده اي بررسی کنید تا ببینیدعملکرد خود را  :ارزیابی •

 .فرصت داستند تا براي تهیه برنامه آموزشی خود بحث و گفت و گو کننددقیقه  15 گروه ها

 گروهی هايارائه کار: VIIجلسه 

انتخاب گروه یک نفر براي ارائه برنامه آموزشی  از هرآغاز شد و  کارگاهجلسه هفتم  ، استراحتی کوتاهپس از 
چگونه  که نددانمی و باز آگاهند  اهمیت آموزش به خوبی از نشان داد که شرکت کنندگان مباحث ارائه شده .شد

 .استفاده کرد آموزشی بلند مدت به چشم اندازهاي تسهیل دستیابی براي باز  منابع آموزشی ازمی توان 

 :هاخالصه ارائه گروه 

 : 1گروه 

 OERدسترسی افراد داراي معلولیت به :  انداز چشم •

 ایران در به معلولیت داراي افراد براي ایجاد منابع آموزشی باز دسترس پذیر:  مأموریت •

. در دسترس باشندمنابع آموزشی باز  به صورتایجاد پلتفرمی که در آن تمامی منابع آموزشی موجود : اهداف •

از قابلیت هاي دیگر این پلتفرم  .شامل متون، ویدئو، بازي و اشکال مختلف منابع آموزشی باز خواهد بوداین پلتفرم 
، به این است که افراد می توانند از طریق آن اطالعات و دانشی را که براي افراد داراي معلولیت تولید کرده اند

 .منابع آموزشی باز تبدیل و آن را در سایت آپلود کنند

رویدادهایی مانند ش افراد براي کار کردن با پلتفرم از طریق برگزاري آموز -2ساخت پلتفرم  -1: ها یتفعال •
 تا با این پلتفرم آشنا شوند کارگاه براي افراد و موسسات

و همچنین استفاده از قابلیت  ت در لحظه، بازخورد کاربران را دریافت کنندچپشتیبان ها از طریق  :ارزیابی •
 منابع آموزشی باز تولید شدهگوگل درایو براي پیگیري چگونگی استفاده از 

 : 2گروه 

و خانواده  سالمندان، سال 15 باالي بزرگساالن و سال 15 زیر ذهنی و  جسمی ناتوان کودکان براي: : گروه هدف
 هاي این افراد

 کارگاه برگزاريتوانبخشی جسمی،  اجتماعی، حوزه در ها آن والدین به مشاوره ، هدف گروه آموزش:  انداز چشم •
 ، آموزش افراد از طریق منابع آموزشی بازورزشی هاي فعالیت و آموزي مهارت آموزشی، هاي
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افراد داراي معلولیت، اشتغال  ارکت فعال در جامعه، تقویت سالمت روانمش مناسب سازي محیط زندگی،: اهداف •

 .اهداف در دو سطح کوتاه مدت و بلند مدت طبقه بندي می شوند. زایی و استفاده از تکنولوژي هاي آموزشی

تولید فایل هاي صوتی و ) مقاله، کتابچه، بروشور(مختلف  متون تهیه )انیمیشن، مستند(تولید فیلم : ها فعالیت •
با توجه به گسترده بودن گروه هدف، استفاده از منابع . تصویري درباره مواد آموزشی مورد نظر و برگزاري کارگاه

 . آموزشی باز  موجب تسهیل فرآیند آموزشی خواهد شد

:  3 گروه

 افراد مبتال به اوتیسم: گروه هدف

 اجتماعی افزایش آگاهیمنابع مختلف آموزشی باز براي استراتژیک،  یک برنامه عملیاتیبر اساس :  انداز چشم •
از  درباره این بیماري الزم نیز آموزش هاي مبتال به اوتیسم افراد براي. راد مبتال به اوتیسم تهیه می شودافدرباره 

 .طریق منابع آموزشی باز فراهم شود

اطالع رسانی در  یی نیازهاي افراد مبتال به اوتیسم،تیمی براي حمایت از افراد اوتیسم، شناسا ایجاد:  مأموریت •
. سطوح مختلف جامعه نسبت به اوتیسم و همچنین افزایش آگاهی افراد مبتال به اوتیسم نسبت به این پدیده

 پرورش تیم هاي متخصص براي انجام ماموریت

افزایش آگاهی  داوطلبان، بکارگیريسما از طریق ایجاد منابع آموزشی باز، آموزش افراد مبتال به اوتی :اهداف •
 نسبت به اوتیسم افزایش آگاهی جامعهتهیه شده در این زمینه،  OERنسبت به 

اوتیسم، تشکیل کمیته هاي مشترك براي در خصوص  OERطراحی یک پایگاه دانش بر اساس : ها فعالیت • 
 ...اطالع رسانی کنند، انجام فعالیت هاي تبلیغاتی و OERاز طریق منابع  درباره پدیده اوتیسم اینکه

 راحی چک لیست براي بررسی عملکردط: ارزیابی •

:  4 گروه

 و تولید این منابع منابع آموزشی بازاز  آموزش معلوالن جسمی حرکتی در زمینه استفاده:  انداز چشم •

 تعامل با سایر ارگان هاافزایش ن زمینه، ايبکارگیري دانش، تجربه موجود در :  مأموریت •

 .براي معلوالن جسمی حرکتی در زمینه تولید و طراحی منابع آموزشی باز،آموزش هاي الزم فراهم شود :اهداف •

تهیه منابع مالی و تجهیزات مورد نیاز، بکارگیري ده فرد متخصص ، تهیه برنامه اولیه براي اجراي کار: ها فعالیت •
 اقدامات عملی براي معلوالن جسمی حرکتی ،جهت اجراي برنامه آنانو آموزش 
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 .ارزیابی هاي کمی و کیفی انجام می شود در تمامی مراحل،: ارزیابی •

:  5 گروه

تا  2براي توانبخشی به هنگام و بهبود زندگی افراد  OERایجاد فرصتی مناسب براي بهره مندي از : انداز چشم •
در  OERحاصل تجارب و روش هاي خود در حوزه توانبخشی افراد کم بینا را به صورت . سال در مراکز ویژه 6

 . اختیار موسسات دیگر، والدین، مربیان و متخصصان قرار می دهیم

 درسال مبتال به اختالل بینایی  6تا  2بررسی هاي شیوه مناسب آموزش مهارت زندگی به کودکان :  مأموریت •
 شبکیه یا به اصالح کم بینایان،

تشکیل تیم هایی متخصص از مددکاران اجتماعی، پزشکان، مربیان، والدین این کودکان و کارشناسان کم : اهداف •
 ایجاد فضاهاي مناسب مانند اتاق هاي رشد تاریک تا ري از روند خاموشی سلول هاي شبکه،پیشگی ،بینا و نابینا

آموزش والدین نسبت به راهکارها و روش هایی  ،گلبول هاي شبکه خود استفاده کنندکودکان بتوانند از باقی مانده 
مانند استفاده گلبول هاي شبکیه استفاده کنند از باقی مانده در پروش کودکان به آن ها کمک کنند که که بتوانند 

 .فضاهاي توانبخشی بینایی از

تهیه جزواتی که بتوان آن ها ، هاي دیگر سازمان هاي  مرتبط و افراد فعالاستفاده از دانش و مهارت : ها فعالیت •
  ه مندي از تجهیزاتی به نام بهدیدرا درشت نویسی کرد، بهر

:  6 گروه

 ایجاد یک فضاي یادگیري براي افراد داراي اختالل بینایی و شنوایی: انداز چشم •

هدف اصلی ما آموزش افراد . وبسایت براي انتشار محتواهاي یادگیري در قالب هاي گوناگونایجاد یک :  مأموریت •
 توانخواه است

 ایجاد سایت و ،ایجاد ارتباط با متخصصین خارج از موسسه استفاده از افراد متخصص، تولید محتوا،: اهداف •
 سایت بر اساس بازخوردهاي دریافتی محتواي تغییر ،بارگذاري مطالب آموزشی تهیه شده

در طراحی  ،تولید محتوا به صورت، متون، ویدئو، فایل صوتی ،استفاده از افراد توانخواه در تیم کاري: ها فعالیت •
استفاده کنیم که افراد نابینا و کم بینا بتوانند از محتواي سایت استفاده  Magnifierسایت از نرم افزارهایی مثل 

قرار دادن یک فرم  ،بخشی در سایت طراحی شود تحت عنوان پیشنهادات براي دریافت بازخورد کاربران ،کنند
ه  ارسال نماینده ب ،اي کاربران مفید بوده اند یا خیرنظرسنجی در سایت تا مشخص شود که محتواهاي آموزشی بر

 سازمان مختلف براي مبادله اطالعات و تجارب
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کارگاه هاي . ارزیابی بر اساس تعداد بازدیدها، فرم نظرسنجی، بخش پیشنهادات و انتقادات سایت :ارزیابی •
آموزشی براي افراد داراي اختالالت بینایی و شنوایی برگزار می کنیم و محتواهاي آموزشی خود را به این افراد ارائه 

 .ویممطالب آموزشی جویا می شکیفیت می دهیم و نظرات آن ها را درباره 

 : 7 گروه

 براي داشتن زندگی بهتر از طریق منابع آموزشی بازکمک به افراد داراي معلولیت : انداز چشم •

با افراد و موسسات دیگر براي کمک به بهبود زندگی افراد داراي معلولیت از طریق منابع همکاري :  مأموریت •
 آموزشی باز

 .براي آنکه به توانخواهان کمک کنیم به صورت مستقل زندگی کنند استفاده از امکانات منابع آموزشی باز: اهداف •

براي دستیبابی به برنامه ها ما باید منبع مالی مناسبی داشته باشیم و همچنین از افراد متخصص در : ها فعالیت •
 .این زمینه استفاده کنیم

یا  دست یافته ایم انجام شده تا مشخص شود که به اهداف تعیین شده  فعالیت هايبررسی برنامه ها و : ارزیابی •
 .خیر

 استفاده ها آن از توانیم می آموزشی منابع کردن پیدا براي که کرد معرفی را هایی وبسایت  ظریف خانم ادامه در
: از عبارتند ها سایت وب این. کنیم

 google : عمومی جست و جوي •
 Wikimedia Commons- Google Images- Open Clip Art Library- The Noun Project : ویراتص •

Encyclopedia of Life- Public Library of Science (PLOS)- Europeana  
 YouTube- Internet Archive- Ted – Ideas Worth Spreading : ویدیو •
 SoundCloud- Free Music Archive- Internet Archive- ccMixter : صوتیفایل / موسیقی  •

  OER Commons:  عمومی آموزش •

 Khan Academy- UC Berkeley- Open Yale Courses :سخنرانی هاي ضبط شده و آموزش هاي ویدیویی •
  Siyavula- CK-12- Open Stax College- College Open Textbooks- BCcampus :هاي باز کتاب •

• OpenEd- Open Textbook Library  
 PhET : انیمیشنشبیه سازي و  •
 Wikiversity - Connexions : دوره مدوالر •
 UK Open University Learning Space- OpenCourseWare Consortium Search- MIT : دوره هاي کامل •

OpenCourseWare 
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 ایجاد منابع آموزشی باز: 4 تمرین

آموزشی باز را ایجاد و آن را تحت یک منبع  که به صورت گروهی ، از شرکت کنندگان خواسته شداین تمریندر 
با ایجاد که شرکت کنندگان درباره موضوعی خاص ، این بود هدف از تمرین .مجوز باز به صورت آنالین منتشر کنند

 دیگران بتوانند ل ورد، محتوایی آموزشی ایجاد کنند وتهیه یک متن به صورت فايیک ویدیو، بروشور، ضبط صدا، 
شرکت همه .  فرصت داشتند تا منبع آموزشی خود را آماده کنند دقیقه 30گروه ها  .استفاده کنند از آن محتوا

.  شرکت کردند منبع آموزشی مورد نظر خودایجاد و انتشار  فرآینددر  انهو مشتاق نهفعاال کنندگان

  و جمع بندي کردبه طور خالصه، مطالب ارائه شده در طول دو روز کارگاه را لو، غخانم وارودر پایان این جلسه 
 ..کارگاه به پایان رسید

 

 فروغ رضایی: تهیه و تنظیم
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