موجز السياسة :المصادر التعليمية المفتوحة
بلغتك الخاصة وأسلوبك الخاص

http://langoer.eun.org

1

AUTHORS
Monique Udnaes, Gard Titlestad and Øystein Johannessen
REVIEWERS
During the creation process, we have received comments and input from project partners and many international experts. We thank
them all!
PROJECT PARTNERS
Cor van der Meer, Marit Bijlsma, Fryske Akademy, The Netherlands (Project coordination)
Katerina Zourou, Giulia Torresin, Ioannis Lefkos, Web2Learn, Greece (Project management)
Elena Shulman, Valentina Garoia, European Schoolnet, Belgium
Sylvi Vigmo, Linda Bradley, University of Gothenburg, Sweden
Malgorzata Kurek, Anna Skowron, Jan Dlugosz University, Poland
Vaiva Zuzeviciute, Mykolas Romeris University, Lithuania
Gard Titlestad, Monique Udnaes, Øystein Johannessen, International Council for Open and Distance
Education, Norway
Anne-Christin Tannhäuser, European Foundation for Quality in E-learning, Belgium
Sanita Lazdina, Ilga Suplinska, Rezekne Higher Education Institution, Latvia
GRAPHIC DESIGNER
Stefanos Xenakis www.steartworks.com
FOLLOW US
Twitter #LangOER
Slideshare LangOER
Mendeley LangOER: OER and languages
Diigo Group Best content in OER and languages
Facebook LangOER Teachers group
langoer@eun.org

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This project was financed with the support of the European Commission. This publication is the sole responsibility of the
authors and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.
Published date: 7 January 2015. Please cite as: Udnaes, M., Titlestad, G., Johannessen, Ø. (2014). Policy Brief - Open
Educational Resources in your Own Language, in your Way. LangOER consortium http://langoer.eun.org/.

2

 .1الملخص التنفيذي
مع مرور الوقت ،تكتسب عملية انفتاح التعليم واملصادر التعليمية املفتوحة ( )OERأمهية
متزايدة ،وتصبح ذات أولوية على أجندة التعليم يف العديد من البلدان عرب أوروبا ،فلم تعد
هذه املصادر التعليمية املفتوحة على هامش التعليم العام ،بل أصبحت يف جوهر السياق
العاملي للتعليم .1غري أن استيعاب هذه املصادر التعليمية يف اللغات األقل استخداماً من
اللغات العاملية ،وخباصة اإلجنليزية ،ما يزال يعاين من التلكؤ والتباطؤ.
ويف ضوء إدراك ضرورة قيام بلدان العامل باعتماد املصادر التعليمية املفتوحة بلغات هذه
البلدان ،جيدر باحلكومات اختاذ اإلجراءات التالية:
 تبني سياسات وطنية دعما للمصادر التعليمية المفتوحة في اللغات األقل
استخداما
 تيسير عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقطاع التعليمي ،واألسواق
ومجاالت التعاون الخاصة بالمصادر التعليمية المفتوحة ذات الجودة.
 تولي القيادة في تيسير عملية تطوير أطر عمل مفتوحة ومعايير قياسية لتسهيل
قدرة مستودعات وأنظمة المصادر التعليمية المفتوحة على العمل المشترك (توفير
وقبول المحتوى التعليمي والتطبيقات المتوافقة والخدمات المخصصة حسب
السياقات المختلفة).

1

ويلر م .)4102( .معركة من أجل االنفتاحhttp://www.ubiquitypress.com/site/books/detail/11/battle-for-open .
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توفر املصادر التعليمية املفتوحة ميزة استثنائية عند مقارنتها مبصادر التعليم األخرى ،إذ أن
مزايا املصادر التعليمية املفتوحة يف حفظ املواد التعليمية وإعادة استخدامها ومراجعتها ومجع
هذه املواد وإعادة توزيعها ال تعد وال حتصى ،ألن هذه املصادر متتاز مبا يلي:
 السماح باالستخدام القانوين الواسع النطاق للمصادر جماناً. متكني الوصول إىل التعليم على نطاق واسع وبكلفة أقل. متكني ضمان اجلودة على نطاق أوسع ملواد التعلم اليت يستخدمها الدارسون. متكني االبتكار واإلبداع واالستخدام املستدام. متكني التطوير السريع للمقررات والربامج التعليمية. ختفيض كلفة تقدمي تعليم إلكرتوين ومدمج. توفري مواد عالية اجلودة يف أي وقت عند تقدميها إلكرتونياً. .2مقدمة
 2.1تعريفات
إن املصادر التعليمية املفتوحة حسب تعريفها يف إعالن باريس للمصادر التعليمية املفتوحة
 2102هي "مواد التدريس والتعليم والبحث بأي وسيلة ،رقمية كانت أم ال ،وهي تلك املواد
اليت تبقى ضمن النطاق العام أو اليت تصدر مبوجب رخصة مفتوحة تسمح بالوصول إليها
واستخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها من قبل آخرين دون أي كلفة حسب اشرتاطات حمدودة
أو دون أي اشرتاطات .ويقع هذا الرتخيص املفتوح ضمن اإلطار احلايل حلقوق امللكية الفكرية
حسب تعريفها باالتفاقات الدولية املعنية ،وينص على احرتام ملكية مؤلفي هذه األعمال".
4

متثل املصادر التعليمية املفتوحة ( )OERواملساقات اإللكرتونية املفتوحة على نطاق واسع
( )MOOCsعنصرين رئيسيني من التعليم املفتوح ،لكننا يف هذا املوجز نركز على املصادر
التعليمية املفتوحة.
من هنا مثة حاجة كبرية لتعزيز تطوير املصادر التعليمية املفتوحة يف اللغات األقل استخداماً
( )LULيف كل أحناء أوروبا ،فمعظم سكان البلدان األوروبية يتكلمون لغات أقل
استخداماً ،مثل لغتهم الوطنية مثالً اإلستونية والنروجيية والرومانية ،مقارنة باللغات العاملية
(اللغات األكثر استخداماً) ،وخباصة اإلجنليزية ،وقد تكون جمموعة هؤالء السكان تضم جمتمعاً
أو أكثر بلغات أقل استخدماً مثل اللغة الفريزية أو لغات السامي.
 2.2الوضع الحالي
يف السنوات األخرية ،اقرتحت احلكومات يف أوروبا اسرتاتيجيات وسياسات أو أصدرت
قرارات دعماً للتعليم "املفتوح" ،لكن قلة من هذه السياسات والقرارات تشري إشارة مباشرة إىل
املصادر التعليمية املفتوحة.

وعلى املستوى العاملي ،قامت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم و الثقافة (اليونسكو)
وكومنولث التعليم ( )CoLبتنظيم املؤمتر العاملي للمصادر التعليمية املفتوحة يف العام
 ،2102والذي تبىن إعالن باريس للمصادر التعليمية املفتوحة ،وقد حث هذا اإلعالن
احلكومات حول العامل على ترخيص املواد التعليمية ذات التمويل العام دون حتفظ .وكان من
توصيات املؤمتر "تعزيز تطوير إسرتاتيجيات وسياسات تتناول املصادر التعليمية املفتوحة ،وتعزيز
5

تطوير سياسات خاصة إلنتاج واستخدام املصادر التعليمية املفتوحة ضمن اسرتاتيجيات أوسع
لدعم تقدم التعليم" .ومؤخراً قام رؤساء جامعات ومدراء كليات ومدراء تنفيذيون ميثلون
جمموعة واسعة من مؤسسات التعليم العايل من أرجاء خمتلفة من العامل بتوجيه الدعوة إىل
اجمللس الدويل للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد ( )ICDEواليونسكو ملواصلة جهودمها دعماً
2
وتشجيعاً للحكومات على "تعزيز استخدام املصادر التعليمية املفتوحة".
يف أوروبا ،توفر املفوضية األوروبية الدعم للمصادر التعليمية املفتوحة من خالل مبادرة "انفتاح
التعليم" لتعزيز طرق التعليم والتعلم من خالل وسائل تكنولوجيا االتصال واملعلومات واحملتوى
الرقمي ،وبشكل رئيسي من خالل تطوير وتوفري املصادر التعليمية املفتوحة .كما أن تقرير
اجملموعة العليا لالحتاد األورويب بشأن حتديث التعليم العايل (أكتوبر  )2102يشدد على أمهية
"وصول حر وكامل إىل املصادر التعليمية ،وجيب أن تنص االتفاقات اخلاصة بعطاءات
املشاريع العامة على أن تكون الرتاخيص املفتوحة شرطاً إلزامياً ،حبيث ميكن تغيري احملتوى
وإنتاجه من جديد واستخدامه يف أي مكان" (التوصية .)01
وعلى الرغم من إصدار عدد ضخم من املصادر التعليمية املفتوحة يف أيامنا بصيغة مصادر
تعليمية مفتوحة ،فإن توفرها يف لغات سوى اإلجنليزية حمدود ،وهي نادرة يف اللغات األقل
استخداماً (.)LUL

2

خبر صحفي للمجلس الدولي للتعليم المفتوح 5 .ديسمبر www.icde.org/Bali_message .4102
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الشكل ()1
عدد

األعمال

المرخصة

بالمشاع اإلبداعي
2112

 01مليون

2101

211

مليون
2102

 882مليون

الشكل ( :)0زاد عدد األعمال املرخصة باملشاع اإلبداعي من  01مليون يف  2112ليتجاوز
 0مليار يف هذه األيام .وتشمل هذه األرقام كافة أنواع األعمال.

3

على املستوى الوطين ،يبدو املشهد قامتاً يف معظم البلدان اليت أجرى فيها املشروع الذي متوله

( 4)LangOER EUاستبياناً خبصوص املصادر التعليمية املفتوحة ذات اجلودة يف
اللغات األقل استخداماً ،وتزداد هذه القتامة إذا ما طبقنا التعريف الدقيق للمصادر التعليمية

املفتوحة الذي نصت عليها اليونسكو .لكن هناك بعض األمثلة اجليدة ملبادرات املصادر
التعليمية املفتوحة يف أوروبا مثل ’فيدريكا‘ )Federica( 5يف إيطاليا’ ،برييوديكا‘ يف التفيا

(املكتبة الرقمية الوطنية الالتفية)’ ،6اندال‘ ( )NDLAيف النرويج’ ،7سكوالريس‘
3

/https://stateof.creativecommons.org/report
4
تطبيقات وتقارير  .LangOERالمصادر التعليمية المفتوحة في اللغات األقل استخداما :تقرير الحالة المتطورة .يوليو .4102
http://langoer.eun.org/resources
5
http://www.federica.unina.it
6
http://www.periodika.lv
7
http://www.ndla.no
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( )Scholarisيف بولندا (املثال األكثر بروزاً ملنصة املصادر التعليمية املفتوحة ذات التمويل
احلكومي’ ،)8رورا‘ ( )RURAيف فرنسا ،9و’ويكيوجيس‘ ( )Wikiwijsيف هولندا.10

 .3ما هي الفوائد المحتملة للحكومات من تبني وترويج وتحفيز المصادر التعليمية
المفتوحة في اللغات األقل استخداما؟
 3.1كفاءة أفضل
تتوقع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (" 11)OECDأن تعمل املشاركة املفتوحة على
تسريع تطوير مصادر التعلم اجلديدة ،وحتفيز التحسني الداخلي واالبتكار وإعادة االستخدام،
ومساعدة املؤسسة على االحتفاظ بسجالت موثوقة عن املواد واستخدامها الداخلي
واخلارجي".
ويساهم وجود مستودعات املصادر التعليمية املفتوحة يف اللغات احمللية يف استقطاب املتعلمني
غري املنتظمني ،ويساعد يف جتاوز احلدود بني برامج التعلم غري الرمسية وبرامج التعليم الرمسية.
كما تعمل مستودعات املصادر املفتوحة على استحداث الفرص للتعلم مدى احلياة ،ودعم
التطور املهين املستمر.
وإن مبادرة سياسات التعدد اللغوي لالحتاد األورويب املعروفة باسم مبادرة برشلونة (ينبغي أن
يكون كل مواطن قادراً على التحدث بلغتني باإلضافة إىل لغته األم) ،متثل سنداً قوياً لفكرة
8

http://scholaris.pl
9
http://www.eul.education.fr/consultation/presentation/present/index.html
10
http://wikiwijsleermiddelenplein.nl
11
تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية :تقديم المعرفة مجانيا :نشوء المصادر التعليمية المفتوحة".
http://www.oecd.org/edu/ceri/givingknowledgeforfreetheemergenceofopeneducationalresources.htm
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دعم املصادر التعليمية املفتوحة يف اللغات األقل استخداماً .ولذلك جند أن سياسة االحتاد
األورويب بشأن التعدد اللغوي حاضرة يف كل سياساته مثل سياسات الثقافة والشباب
واالحتواء االجتماعي والتعلم مدى احلياة وتوفري الوظائف.
عالوة على ما تقدم ،فإن املصادر التعليمية املفتوحة عندما تقدم الدليل على كفاءهتا ،فمن
املتوقع انتشارها عرب كافة أنظمة التعليم وسواها من األنظمة .كما أن خمطط املعلومات البياين
لتاريخ املصادر التعليمية املفتوحة يظهر توسع املصادر التعليمية املفتوحة منذ بداياهتا يف النظام
اجلامعي  ،2112/0111واالنتشار على نطاق واسع إىل أجزاء خمتلفة من قطاع التعليم.

12

 3.2تحسين جودة التعلم والتعليم
تؤكد اليونسكو

13

أن "استخدام اللغة األم يف تعليم الطفل أثناء التعليم الرمسي ميثل أحد

املتطلبات املسبقة واألساسية للتعلم الناجح والتطور الفكري".
ينبغي هلذه احلقيقة أن تشجع احلكومات على تعزيز حضور اللغة األم على اإلنرتنت ،لكن
طبقاً لدراسة كوراين ،14فإن اإلنرتنت وإن كانت توفر فرصاً ضخمة للتعلم بلغات خمتلفة ،فإن
أقل من مخسة باملائة من اللغات احلالية يف العامل هي قيد االستخدام على الشبكة اآلن.

إن استخدام املصادر التعليمية املفتوحة يف اللغات األقل استخداماً قد يشجع املعلمني
واملتعلمني على االخنراط يف عمليات تقييم للتعليم والدخول يف نقاشات تعليمية من شأهنا
12

/http://elearninginfographics.com/history-open-educational-resources-infographic
13
تقرير اليونسكو  – 4112أهمية اللغة األم :اللغة المحلية كعنصر أساسي في التعلم الفعالhttp://www- .
01.sil.org/literacy/mother_tongue_matters.htm
14
http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/04/how-the-internet-is-killing-the-worlds/languages

9

حتسني جودة التعلم والتعليم .كما أن املصادر اليت ميكن إعادة استخدامها ودجمها تؤكد على
أمهية املدرسني كرأس مال بشري أساسي يف تطوير وتنظيم مصادر التعلم.

 3.3تخفيض الكلفة المحتملة
من مزايا املواد التعليمية ذات التمويل العام واملرخصة بشكل مصادر تعليمية مفتوحة أهنا تؤدي
إىل ختفيض الكلفة املباشرة ألن عملية الدفع ال جتري مرتني ،وباإلضافة لذلك ،فهي توفر فوائد
أساسية إذ تسهم يف زيادة العائد على االستثمار.
ويف ضوء إعالن باريس الذي صدر مؤخراً بشأن املصادر التعليمية املفتوحة ،كتب السري جون
دانيل ،الرئيس التنفيذي السابق لكومنولث التعليم ،وديفيد كيليون ،السفري األمريكي يف

اليونسكو ،يف صحيفة اجلارديان يف يوليو " :2102ألن املصادر التعليمية املفتوحة متتاز
بقابلية جيدة للتوافر والقابلية للتكييف حسب احلاجة ،فإن لدى هذه املصادر القدرة على
حل أزمة التعليم العاملية ،واملسامهة يف النمو االقتصادي املستدام ،إن كانت احلكومة مستعدة
للعمل".

بالنسبة للطالب ،تعمل املصادر التعليمية املفتوحة على ختفيض تكاليف الكتب
املدرسية ،إذ أن "الكتب املدرسية املفتوحة وفرت على الطالب  011مليون دوالر"
16

حسب ’كرييتف كومونز‘ ( .15)Creative Commonsوقد صدرت

دراسات أخرى حتتوي على تقديرات الكلفة احملتمل توفريها على الطالب من خالل
15
16

/https://stateof.creativecommons.org
 http: www.siyavula.comو http://education.gov.za/SiyavulaTextbooks/tabid/886/default.aspx
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توفر الكتب املدرسية ذات الرتخيص املفتوح ،ونشري إىل تقرير النتائج اخلاص باملصادر
التعليمية املفتوحة املنشور من قبل مركز أحباث املصادر التعليمية املفتوحة والذي ينص
يف خالصته على أن "نسبة  %88.2من املتعلمني يقولون أن فرصة الدراسة دون
17

حتمل كلفة أثرت على قرارهم يف استخدام املصادر التعليمية املفتوحة".

بالنسبة للمؤسسات ،فإن كلية "بروارد كوليج أونالين" ،18على سبيل املثال توفر
 201.111دوالر أمريكي/سنوياً يف الكتب املدرسية من املصادر التعليمية املفتوحة.
 3.3اإلمكانيات اإلبداعية
حسب تقرير النتائج اخلاص باملصادر التعليمية املفتوحة (مركز أحباث املصادر التعليمية
املفتوحة)" ،فإن نسبة  %41.2من املعلمني يستخدمون املصادر التعليمية املفتوحة الستلهام
األفكار اجلديدة".
توفر املصادر التعليمية املفتوحة فرصاً لألشكال اجلديدة للتقييم" "ففي املؤسسات اليت توفر
املمارسات التعليمية املفتوحة ،مثة إقبال متزايد على استخدام املصادر التعليمية املفتوحة .ومثة
استخدامات عديدة لطرق مراجعة اجلودة مثل تقييم النظراء ومراجعة النظراء واإلسرتاتيجيات
املتبعة يف مراجعة النظراء ،وكل ذلك يهدف إىل التحقق من احملتوى" ،طبقاً لكل من جي.
كونول ويو .اهلريز.19
17

https://oerresearchhub.files.wordpress.com/2014/11/oerrh-evidence-report-2014.pdf
18
دراسة حالة كلية بروارد اإللكترونية/http://www.oeconsortium.org/projects/showcases/oer-at-broward-college-online :
19
http://www.icde.org/filestore/Resources/OPAL/OPALEhlersConoleNamibia.pdf
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توفر املصادر التعليمية املفتوحة أيضاً فرصاً ملزيد من التعاون يف األنشطة فيما بني مكونات
االحتاد األورويب ،وتقرر رابطة املصادر التعليمية املفتوحة يف اليونسكو أن املصادر التعليمية
املفتوحة باللغة احمللية

20

تنطوي على إمكانيات ضخمة (من حيث احلفاظ على اللغة

وإحيائها ،ونشر التعليم والتنمية للتخفيف من الفقر).
متثل مشاركة احملتوى واملعرفة عامل دفع لالبتكار يف التعليم طبقاً لديرك فان دام – مركز أحباث
وابتكارات التعليم ،منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( .21)OECD/CERIوميكن

النظر إىل املصادر التعليمية املفتوحة على أهنا ابتكار اجتماعي (ال ابتكار تكنولوجي) مع
إمكانية إصالح التعليم (ال تغيريه جذرياً) ،إذا كنا على ارتباط مبا نعرف عن التعليم وعما
حيتاجه املدرسون .وحسب هذا الرأي ،تفتح املصادر التعليمية املفتوحة نافذة على كيفية تناول
اجملتمعات املستقبلية والعاملني يف جمال املعرفة واملربني للمعرفة ذاهتا :من خالل املشاركة
والتعاون واجملتمعات املهنية وسواها.
 .3ما هي التحديات الرئيسية أمام الحكومات في تبني وتعزيز وتحفيز المصادر
التعليمية المفتوحة في اللغات األقل استخداما؟
 3.1نقص السياسات وأطر العمل والحاجة لترجمة السياسات إلى خطط عمل
حسب مراجعات مشروع "سياسات بشأن استيعاب املصادر التعليمية املفتوحة"
( )POERUPللسياسات األوروبية والعاملية املتعلقة باستيعاب املصادر التعليمية املفتوحة،
"مثة ندرة يف السياسات الوطنية الفاعلة ،فإذا وجدت سياسات وطنية للتعليم املفتوح ،فإهنا ال
20

أويتس ل .)4112( .أوجه التقصير في حركة المصادر التعليمية المفتوحة :المصادر التعليمية المفتوحة باللغات اإلفريقية.
http://ojs.stanford.edu/ojs/index.php/a2k/article/view/449/275l
21
http://www.slideshare.net/OECDEDU/open-educational-resources-sharing-content-and-knowledge-differentlyis-a-driver-of-innovation-in-education
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تذكر حتديداً املصادر التعليمية املفتوحة" .ويظهر البحث أن "هيئة التدريس تقدر مفهوم
املصادر التعليمية املفتوحة ،وعلى استعداد لتجريبه ،22لكنها حباجة لدعم على املستويني
الوطين واملؤسسي".
إن ترمجة السياسات إىل عمل يتطلب التزاماً ،ليس فقط من احلكومات ،بل أيضاً من
املؤسسات واألفراد .وجيب دعم املبادرات الشعبية باملبادرات الوطنية املالئمة والعكس
صحيح ،فال ميكن ألي سياسات أن تعطي نتائج ،إذا مل تتجاوز كوهنا إعالن نوايا .ومن
األمثلة املناسبة يف هذا الشأن ويكيوجيس ( ،)Wikiwijsوهو "منصة للمصادر التعليمية
املفتوحة للمدرسني أطلقتها وزارة التعليم اهلولندية لتعزيز تطوير واستخدام املصادر التعليمية
املفتوحة لتحسني الوصول إىل مصادر التعلم الرقمية".23
حيدث التغيري واإلصالح الفعال غالباً عند تالقي املبادرات من أعلى ألسفل واإلجراءات من

أسفل ألعلى .ومثة حاجة ماسة لسياسات وطنية مبا يعزز املبادرات الشعبية" .ويف حني أن
هناك كثري من املبادرات من أعلى ألسفل لدفع عملية تبين املصادر التعليمية املفتوحة (مبا
يتعلق بالكتب املدرسية املفتوحة) ،فإن أمثلة السياسات من أسفل ألعلى شديدة الندرة".24
ال شك بأمهية التقدم حنو انفتاح وترويج املصادر التعليمية املفتوحة ،لكن أي إجنازات تعيقها
جزئياً املقاومة اليت تواجهها جهود االنفتاح ،لذلك فإن التدخل عن طريق السياسات ميكن أن
يساعد على تغيري مناخ املقاومة ويبني االجتاهات حنو مزيد من احلوار والشراكة على املستويني

الوطين والدويل.
22

http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/openingthecurriculum2014.pdf
23
http://www.slideshare.net/GrainneConole/promoting-policy-uptake-for-oer-and-moocs
24
مركز أبحاث المصادر التعليمية المفتوحة ،تقرير النتائج الخاص بالمصادر التعليمية المفتوحة .4102-4102
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 3.2نقصان أو غياب المعرفة بوجود مصادر تعليمية مفتوحة ذات جودة ،واستخدامها
وتأثيرها
’يعج الرتاث التعليمي الفرنسي باملصادر املفتوحة ،لكن ال املدرسون وال الطالب يعلمون
بوجودها أو يعرفون كيفية استخدامها من جديد‘.

25

إن العثور على املصادر يشكل حتدياً كبرياً الستخدام املصادر التعليمية املفتوحة ،نظراً لضحالة
املعرفة العامة مبستودعات املصادر التعليمية املفتوحة ذات الوجود الراسخ.26

ومثة أنظمة قليلة لتحديد مواقع املصادر التعليمية املفتوحة مثل مشاريع  POERUPو
مركز أحباث املصادر التعليمية املفتوحة 27و .LangOERومثة جهود تبذل لقياس تأثريها
مثل مشروع أحباث  .ROER4Dكما أن احلصول على معلومات عن جتربة مستخدمي
املصادر التعليمية املفتوحة أمر صعب ألن معظم هذه املصادر متوفرة بشكل عام دون احلاجة
للتسجيل ،ومن هنا تعتمد معظم مبادرات حتديد هذه املواقع على املعلومات اليت يقدمها
اجلمهور طوعياً.
وحسب اي .ألني وجي .سيمان فإن "املدرسني األمريكيني يقدرون جودة املصادر التعليمية
املفتوحة على أهنا تعادل بالكاد جودة املصادر التعليمية التقليدية ،ويبقى العائق اهلام األساسي
أمام تبين املصادر التعليمية املفتوحة على نطاق واسع هو فكرة املدرسني عن الوقت واجلهد
املطلوبني للعثور عليها وتقييمها".28

25

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002286/228649e.pdf
26
مركز أبحاث المصادر التعليمية المفتوحة http://oerresearchhub.org
27
مركز أبحاث المصادر التعليمية المفتوحةhttp://oerresearchhub.org .
28
http://www.onlinelearningsurvey.com/reports/openingthecurriculum2014.pdf
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ميكن للمرء أن يفرتض أن األسواق الصغرية للمصادر التعليمية املفتوحة (مثل املصادر التعليمية
املفتوحة يف اللغات األقل استخداماً) ليس لديها قدرة مماثلة لتلك املصادر الضخمة اليت هتيمن

عليها اللغة اإلجنليزية ،لكن أسواق املصادر التعليمية املفتوحة باللغات الكاتاالنية والويلزية

برهان على العكس :أنه ميكن للمصادر التعليمية املفتوحة أن تزدهر وتنمو جيداً رغم أن
أسواقها صغرية.

 3.3العوائق اللغوية والثقافية أمام استخدام وإعادة استخدام المصادر التعليمية
المفتوحة
تعترب اللغات هبذا اخلصوص عادة عوامل إعاقة وليست عوامل تيسري ،إذ أن املتخصصني
العاملني يف هذا اجملال قد ال يعرفون كيفية التعامل مع لغات متعددة يف غرفة الصف على
سبيل املثال ،فثمة أيضاً نقص يف الوعي بقدرة التعدد اللغوي على إثراء التعليم.
من أجل الوصول إىل جمتمعات متعددة اللغات وجمتمعات اللغات األقل استخداماً عرب أوروبا،
ال بد من إمكانية نقل هذه املصادر بشكل جيد ،مبعىن أن تكون قابلة للنقل والتطبيق يف

سياقات خمتلفة .وجيب أن تكون قادرة على العمل واالندماج يف سياق ثقايف ولغوي آخر
خمتلف عن السياق األصل .ومثة خيار يتمثل يف ترمجة املصادر التعليمية املفتوحة ،لكن
االعتماد على ترمجة املادة التعليمية بشكل رئيسي يقوض عملية بناء القدرة املعرفية ضمن
السياق الثقايف اخلاص ،فإن مل تتوافر املصادر التعليمية املفتوحة يف اللغة األقل استخداماً،
فسيلجأ املتعلمون واملعلمون إىل اللغات املهيمنة ،ما سيضعف بدوره املصادر التعليمية يف اللغة
األقل استخداماً.
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 3.3غياب النماذج الجيدة
إن تبعثر اجلهود واخلشية من اخنفاض اجلودة ونقص احلوافز وضعف السوق إىل آخرها من
العوائق ميكن التعامل معها والتغلب عليها يف حال االعتماد على منهج خاص يف إنشاء
املصادر التعليمية املفتوحة واستخدامها.
لقد قامت النرويج بتطوير منوذج (املرجع :مربع النص  )1للصفوف العليا من التعليم الثانوي،
ويبين هذا النموذج على اعتقاد مفاده أن التعليم مصلحة عامة ،وجيب استخدام األموال العامة
لتطوير مصادر التعلم ،فهذا يسمح بإصدار املادة التعليمية مبوجب رخصة املشاع اإلبداعي،
حبيث تكون متاحة لالستخدام واالستخدام املتكرر والدمج والتكييف والتوزيع من جديد.
وهذا النظام اخلاص باملصادر التعليمية املفتوحة يساعد عملية التقدم السريع للمصادر التعليمية
املفتوحة حنو اعتماده ضمن النظام األساسي ،ومثة عرض للميدان الوطين للتعلم الرقمي
( )NDLAيف التوصيات ،القسم .0.2
 3.4عدم فهم وقبول وترسيخ ثقافة المشاركة المفتوحة في نظام التعليم
لقد انتقلت ثقافة وعادات عامل النشر والطباعة التقليدي إىل العامل الرقمي يف حني أن هذه
الثقافة والعادات حتتاج إىل توجيه ،ذلك أنه ما يزال ينظر إىل املصادر التعليمية املفتوحة على
أهنا هتديد لصناعة النشر ،فال يوجد حىت اآلن فهم لثقافة املشاركة املفتوحة وقبول هلا
وترسيخها يف نظام التعليم.
 .4توصيات السياسات

16

قدم العديد من األطراف الفاعلة أوراق عمل تستهدف السياسات ،وميكن استخدامها
واستيحاؤها يف بناء سياسات وطنية للمصادر التعليمية املفتوحة :اجملموعة العليا لالحتاد
األورويب ،29وسجل السياسات املفتوحة

30

(أمثلة على السياسات املعتمدة يف املؤسسات

الوطنية على املستويات احلكومية) ،وشبكة السياسات املفتوحة

31

(توفر مساعدة لصناع

السياسات وتطوير السياسات وجمموعة أدوات تطورها جمموعة  .)OER Africaويقرتح
منتدى السياسات املشرتك 32بني اليونسكو واجمللس الدويل للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد
العديد من السياسات من أجل منهج شامل متكامل للتعليم املفتوح واملصادر التعليمية
املفتوحة وحق الوصول احلر هلذه املصادر.
توفر تقارير البلدان ملعهد اليونسكو لتقنيات املعلومات يف التعليم 33حملة عامة ووجهات نظر
وتوصيات مثل التقرير اخلاص بفرنسا املنشور يف أكتوبر .2102
والخالصة أنه من أجل إنشاء بيئة مفضلة الستيعاب المصادر التعليمية المفتوحة في
اللغات األقل استخداما ،ينبغي على الحكومات ما يلي:
 تبين سياسات وطنية دعماً للمصادر التعليمية املفتوحة يف اللغات األقل استخداماً. تيسري عملية الشراكة بني القطاعني العام واخلاص والقطاع التعليمي ،واألسواقوجماالت التعاون اخلاصة باملصادر التعليمية املفتوحة ذات اجلودة.

29

دعت المجموعة العليا لالتحاد األوروبي إلى التمويل الهادف لتعزيز استخدام تقنيات جديدة في التعليم العالي.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1188_en.htm
30
سجل السياسات المفتوحةhttps://wiki.creativecommons.org/OER_Policy_Registry :
31
شبكة السياسات المفتوحةhttps://openpolicynetwork.org :
32
http://icde.org/en/.b7C_wRrOXp.ips
33
تويز .اس ( .)4102المصادر التعليمية المفتوحة في فرنسا :لمحة عامة ووجهات نظر وتوصيات .معهد اليونسكو لتقنيات المعلومات في التعليم:
موسكوhttp://unesdoc.unesco.org/images/0022/002286/228649e.pdf :
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 تويل القيادة يف تيسري عملية تطوير أطر عمل مفتوحة ومعايري قياسية لتسهيل قدرةمستودعات وأنظمة املصادر التعليمية املفتوحة على العمل املشرتك (توفري وقبول احملتوى
التعليمي والتطبيقات املتوافقة واخلدمات املخصصة حسب السياقات املختلفة).

 4.1ينبغي للحكومات تبني سياسات وطنية دعما للمصادر التعليمية المفتوحة في
اللغات األقل استخداما
لتحقيق فوائد كاملة من املصادر التعليمية املفتوحة والتعلم يف سياق اللغات اخلاصة بالدول
نفسها ،ينبغي على احلكومات تطوير سياسة شاملة متكاملة لتطوير واستخدام املصادر
التعليمية املفتوحة بلغات بلداهنا األصلية ،وينبغي هلذه السياسات التصدي للمسائل احلرجة
مثل التمويل وبناء القدرات واملشاركة ،باإلضافة إىل املسائل التنظيمية .وينبغي تضمني هذه
السياسات الوطنية واملؤسسية املسائل اليت تتعلق باحلوافز وآليات املراقبة والتقييم.
وبينما ينصب تركيزنا على السياسات الوطنية يف توصياتنا ،فإن قرارات السياسات اإلقليمية
واجملتمعية واملؤسسة حتظى بأمهية كبرية عندما يتعلق األمر باستيعاب واستخدام املصادر
التعليمية املفتوحة.
متثل قرارات السياسات اليت تتخذ ملصلحة املصادر التعليمية املفتوحة ذات الرتخيص احلر يف
اللغات األقل استخداماً عامل النجاح األساسي واألول لضمان حتقيق هذه الفوائد وتعظيمها

ألقصى حد ممكن.
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مربع النص  .1مثال على الكتب المدرسية المفتوحة :مبادرات المصادر التعليمية
المفتوحة لغرب كندا
"يف إبريل  ،2102قامت ثالث مقاطعات يف غرب كندا بتوقيع مذكرة تفاهم توافق على
التعاون واملشاركة يف استخدام وتبين املصادر التعليمية املفتوحة .ويبين هذا العمل على الدعم
الذي قدمته وزارة التعليم املتقدم لكولومبيا الربيطانية يف أكتوبر  2102من أجل إنشاء كتب
مدرسية مفتوحة يف السنتني األوىل والثانية من التخصصات األربعني ذات األعداد األكرب من
الطالب يف نظام التعليم ما بعد الثانوي العام اخلاص باملقاطعات املختلفة .ويف مايو ،2102
حصلت املبادرة على متويل لعشرين كتاباً مدرسياً أخرى خبصوص برامج تدريب على املهارات
وبرامج تقنية .كما التزمت وزارة التعليم يف ألربنا بتقدمي  2مليون دوالر دعماً للمصادر
التعليمية املفتوحة بالتعاون مع مقاطعات أخرى" .روي ماك جريل ،رئيس اجمللس الدويل
للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد يف املصادر التعليمية املفتوحة.
مربع النص  .2هولندا :مبادرة ويكيويجس
"كانت ويكيوجيس برناجماً من أعلى ألسفل أطلق يف  2118من وزارة التعليم .ويتوفر مجيع

احملتوى يف مستودع الربنامج مبوجب رخصة ختصيص املشاع اإلبداعي ورخصة املشاركة املماثلة.
ويعتمد ويكيوجيس على آلية مراجعة النظراء لضمان اجلودة ومتنح عالمات اجلودة من

املؤسسات الشريكة .وال يتمثل هدف ويكيوجيس فقط يف تسريع تطوير واستخدام املصادر
التعليمية املفتوحة ،لكن يف دعم املدرسني الكتساب املهارات املهنية وإنشاء موادهم أو
مقرراهتم التعليمية اخلاصة .ويوفر النظام للمدرسني اهلولنديني  201111من ’لبنات بناء
احملتوى‘ و 10111درساً كامالً .وقد أفاد روبرت شوير من اجلامعة املفتوحة ،يف هولندا ،يف
19

نقاشات السياسات اخلاصة باملشاع اإلبداعي حول "التعليم املفتوح فعالً" يف الربملان األورويب

يف فرباير  ،2102أفاد أن احلكومة اهلولندية أعلنت مؤخراً عن برنامج يوفر  0مليون يورو
سنوياً لتطوير التعليم املفتوح والتعليم اإللكرتوين على مستوى التعليم العايل".34
 4.2ينبغي على الحكومات تيسير عملية الشراكة مع القطاعين العام والخاص والقطاع
التعليمي ،واألسواق ومجاالت التعاون الخاصة بالمصادر التعليمية المفتوحة ذات
الجودة.
تتسم جهود جمتمع املصادر التعليمية املفتوحة واألطراف املعنية هبا بعدم توفر منصة للتعاون
والتمويل والتطوير .على املستوى الوطين ،ينبغي على احلكومات واهليئات الوطنية النظر يف
احلوافز اليت تدعم التعاون الشبكي الذي ميكن أن يعمل كحافز لزيادة التعاون واالبتكار يف
املصادر التعليمية املفتوحة ،وينبغي أن يشمل التعاون إمكانية الشراكات بني القطاعني العام
واخلاص.
عند النظر يف النماذج واملفاهيم اخلاصة مبجاالت وأسواق التعاون ،ينبغي للمرء أن يأخذ
باحلسبان البناء على اهلياكل الناجحة القائمة وتبنيها ،على سبيل املثال النموذج النروجيي
 ،NDLAإىل جانب مناذج أخرى تعمل على تعزيز وحتفيز استيعاب املصادر التعليمية
املفتوحة يف اللغات األقل استخداماً ،وهذه النماذج ينبغي هلا الرتكيز على ما يلي:
 دمج املدرسني واملعلمني وقطاع التعليم يف دورة احلياة اخلاصة باملصادر التعليمية. إنشاء وإنتاج املصادر التعليمية املفتوحة. استخدام نظام املشرتيات العامة واملؤسسية إن كانت مالئمة.34

http://oerpolicy.eu/really-open-education-policy-discussion-in-the-european-parliament-18th-february-2014
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 ضمان اجلودة. التخزين. تطبيقات مالئمة للمستخدمني تتيح الوصول احلر. حتديد احلاجات اجلديدة للمصادر التعليمية املفتوحة.مربع النص  :3مثال على نموذج العمل الوطني للمصادر التعليمية المفتوحة :ميدان
التعلم الرقمي الوطني ( ،)NDLAالنرويج
يف العام  ،2112قامت وزارة التعليم والبحث العلمي يف النرويج بتقدمي اقرتاح لتخصيص 01
مليون كرون نروجيي للمصادر التعليمية الرقمية لنظام الصفوف العليا من التعليم الثانوي .وقد
أوكلت إىل جمالس املقاطعات ،مبوجب تغيري يف األنظمة ،املسؤولية عن مصادر التعليم الطباعية
والرقمية .وبدأت جمالس املقاطعات عملية تعاون لتقدمي مصادر تعلم رقمية مفتوحة ،وهذا
التعاون هو ما يطلق عليه اليوم  ،NDLAويشمل هذا النموذج السوق واملدرسني والطالب
ضمن عملياته ،وتقدر امليزانية التشغيلية السنوية احلالية حبوايل  8مليون يورو ،وينص تأسيس
 NDLAعلى أهنا مؤسسة افرتاضية ،ويتم العمل على توفري املوارد اإلدارية من املقاطعات
من أجل ختفيض الكلفة قدر
اإلمكان.
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الشكل
امللكية السياسية
اإلدارة واإلنتاج
املدرسون – الطالب  -املدارس
التحسني املستمر من خالل االستخدام الفعال

السوق
يعد ميدان التعلم الرقمي الوطين شراكة عامة مبلكية مشرتكة لثماين عشرة ( من أصل )01
مقاطعة يف النرويج ،ويتمثل اهلدف يف تغطية كافة املواد يف الصفوف العليا من التعليم الثانوي،
مبصادر تعلم رقمية مفتوحة ذات جودة عالية.
الشكل ( :)2يظهر مثال  NDLAكيف أن امللكية العامة لنظام املدارس الوطين ،واهليئة
الوطنية للمصادر التعليمية املفتوحة ،اآلن تدعم السوق املستدام ملصادر التعلم التقليدية
واملفتوحة.
 4.3ينبغي على الحكومات تولي القيادة في تيسير عملية تطوير أطر عمل مفتوحة
ومعايير قياسية لتسهيل قدرة مستودعات وأنظمة المصادر التعليمية المفتوحة على العمل
المشترك (توفير وقبول المحتوى التعليمي والتطبيقات المتوافقة والخدمات المخصصة
حسب السياقات المختلفة).
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لالستفادة من اإلمكانيات الكاملة اليت تقدمها املصادر التعليمية املفتوحة ،ينبغي أن تكون
مستودعات وأنظمة املصادر التعليمية املفتوحة متاحة لالستخدام عرب اللغات والثقافات
والبلدان.
إن الوصول احلر وامليسر إىل مصادر تعليمية مفتوحة ذات جودة عرب املؤسسات واللغات
والبلدان ميثل إجنازاً هاماً للدارسني واملدرسني والنظام التعليمي ككل ،ويعمل على تسهيل
التبين الثقايف للمصادر التعليمية املفتوحة.
يتطلب هذا الوصول امليسر حل العديد من املسائل ،والعمل معاً :الرتمجة وعلم الداللة
وواصفات البيانات وقابلية املنصات للتشغيل املتبادل املشرتك وقابلية الوصول إىل احملتوى.
وينبغي أال ميثل ثراء وتوافر املصادر التعليمية املفتوحة يف اللغات املهيمنة مثل اإلجنليزية هتديداً
بل فرصة لتطوير املصادر التعليمية املفتوحة اليت ينبغي تبنيها يف اللغات والثقافات احمللية.
لذلك تتطلب املستودعات اليت توفر الوصول احلر إىل املصادر التعليمية املفتوحة وجود معايري
وطنية ودولية وأطر عمل للتصنيف حبيث ميكن التعرف عليها بسهولة والوصول إليها عرب
املؤسسات والبلدان واللغات .وينبغي استخدام جتهيزات استرياد/تصدير قياسية للمصادر
التعليمية املفتوحة لتوفري إمكانية الدخول إىل هذه املصادر.
يبني الشكل  2.0عوائق العثور على املصادر وتقييمها واستخدامها ألهنا متثل حتدياً كبرياً أمام

تبين املصادر التعليمية املفتوحة على نطاق واسع .وإننا نرى أن توافر الوصول السهل امليسر

واملالئم للمستخدمني إىل مصادر تعليمية مفتوحة ذات جودة سيكون عامالً مؤثراً يف تغيري
التعليم.
23

يعد هذا األمر من التوصيات اخلاصة بالسياسات على املدى الطويل ،مما جيب معاجلته مبكراً
من قبل مؤسسات مشرتكة بني احلكومات مثل اليونسكو واالحتاد األورويب وسواها.
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