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سلسلة التوعية لتجويد مواردنا التعليمية املفتوحة ()1

نهج
شبكة املوارد السعودية
في تجويد مواردها
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نهج شبكة املوارد السعودية ( شمس ) في تجويد مواردها

▪ أبعاد جودة املوارد التعليمية املفتوحة
تعد املوارد التعليمية املفتوحة هبة ثمينة قادرة على مساعدة الدول للتطور بدون تحمل نفقات طائلة ،كما تعد
ً
تكريسا ملبدأ التعلم مدى الحياة.
كنز ثمين لألفراد الراغبين في مواصلة تعليمهم املعرفي واالرتقاء بمهاراتهم
يعود تاريخ املوارد التعليمية املفتوحة في تطوير مقررات تعليمية كاملة كمقرر للرياضيات للصف األول الثانوي
ً
مثل أو مقرر للعلول للصف األول متوسأ أو مقرر جام ي في  101سلم  ،أصبحت هذه املقررات الكاملة ال تلبي
التطور السريع في تغيير مفردات املنهج مما يتطلب إعادة تصميم املقرر بشكل كامل ليلبي احتياجات املعلمين  ،إضافة
إلى الكلفة املالية العالية واقتصار تصميمها على الشركات واملصممين التعليميين.
بعدها ظهرت كائنات التعلم التي هي عبارة عن أي مورد رقمي يمكن إعادة استخدامه لدعم عملية التعلم ،فاملقرر
الدراس ي الواحد أصبح يصمم على شكل مجموعة من كائنات التعلم ليسهل تغييرها ومواءمتها مع املنهج بشكل دائم
 ،لكن مع الزمن قل إنتاج كائنات التعلم بسبب النهج املتبع في إنتاجها حيث أنها كتلة واحدة يتم تدريسها من بدايتها
إلى نهايتها  ،وقد تكون هذه الكتلة ذات حجم كبير وهي بذلك التلبي احتياجات املعلمين واملتعلمين باإلضافة إلى
مخاوف النشر.
ومع هذه امللحظات التي ذكرت حول املقررات الرقمية الكاملة وكائنات التعلم والتي هي نوع من أنواع املوارد
التعليمية ،إال أنها تعد مصادر ذات جودة عالية كونها في األعم يقتصر تصميمها على الشركات واألفراد املختصين
وحاجتها إلى فريق عمل متخصص مع عدل اتاحتها في الغالب بشكل حر للستخدال.
ومع ظهور فكرة املوارد التعليمية والتي هي موارد تعليمية متاحة بشكل حر للستخدال ،وإعادة مواءمتها لغرض
مختلف ،نجد أن الفرق بين املوارد التعليمية وكائنات التعلم القابلة إلعادة االستخدال هي أنها متاحة بشكل حر
للستخدال مع توصيف حقوق الطبع والنشر املرتبطة باملوارد التعليمية املفتوحة التي تسمح لآلخرين بإعادة
استخدامها وتعديلها دون الحاجة إلى مزيد من أذونات حقوق الطبع والنشر ( تم التطرق إلى حقوق املشاع اإلبداعي
في الحقيبة األولى ) .
ً
إن ظهور فكرة املوارد التعليمية ارتبأ في العادة إلنشائها عن طريق األفراد سواء كان أفرادا مستقلين أو تابعين
ملؤسسة تعليمية  ،وهذا من شأنه يؤدي تمكن املعلم كمؤلف ورفع تقدير الذات وزيادة املكانة اإلجتماعية
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،واملساعدة في رفع أداء املعلم في ملفه في املدرسة ،وقد وجد أن افتقار املعلمين إلى املهارات الخاصة بمثابة حاجز ضد
تأليف املوارد التعليمية املفتوحة  ،ومع استمرار ضعف قدرة املعلمين على تحديد الجودة للموارد التعليمية املفتوحة
ً
فسوف يكون حاجزا لهم ضد إعادة استخدال مثل هذه املوارد.
ً
تدعم حركة املوارد التعليمية املفتوحة التعلم مدى الحياة  ،وسواء كان املتعلمون مدى الحياة منظمين ذاتيا أو
ضمن مجتمع أو مجموعات مهنية  ،يبدو أن املوارد التعليمية ذات النوعية الجيدة من مؤسسات التعليم تقدل لهؤالء
ً
ً
املتعلمين فرصا جديدة للتعلم ،وأن العديد من الطرائق األكثر ابتكارا الستعمال هذه املوارد آخذة في الظهور ،
مدفوعة بأفكار واحتياجات هؤالء املتعلمين مدى الحياة.
ً
غالبا ما تكون دعم التعلم مدى الحياة هو الهدف املعلن وطموح العديد من الحكومات املحلية واإلقليمية
ً
والوطنية ،على الرغم من أنه في كثير من األحيان تتوجه كميات صغيرة نسبيا من األموال العامة نحو تعليم الكبار
ً
غير الرسمي ما لم يقدل فوائد مهنية مباشرة .نظرا ألن معظم املوارد التعليمية املفتوحة ال تكلف املتعلم مدى الحياة
أكثر من تكاليف الوصول إلى اإلنترنت  ،ربما تساعد هذه املوارد في جعل هذا التمويل العال املحدود يذهب أبعد من
ذلك ويساهم في الفلسفة الكامنة وراء قيال التعليم املفتوح بفتح املعرفة للجميع  ،وتمكين املزيد من الناس من
الوصول إلى فرص تعليمية لم تكن متاحة في السابق أو قابلة للوصول مع الحرص على أن تكون هذه املوارد التعليمية
ذات جودة مقبولة تحث على التعلم بصفة دائمة.
إن املوارد التعليمية املفتوحة ذات النوعية الجيدة من املمكن أن توسع نطاق التعلم غير الرسمي مع توسيع نطاق
وصولها للتعلم الرسمي  ،كما يمكن للموارد التعليمية املفتوحة الجيدة أن تمنع التسرب من التعليم النظامي من
خلل توفير موارد الدراسة العلجية،ولذلك فهي توفر التكلفة على املؤسىسات واملجتمع والحكومات واألفراد وحل
جيد ملشكلة الدروس الخصوصية.

▪ جودة املوارد التعليمية املفتوحة
تعريف الجودة بشكل مطلق أمر غير ممكن ألنها تعتمد على التعريف اإلجرائي الذي يتم تحديده من الباحثين
والدارسين أو من أصحاب كل مشروع  ،ومع ذلك يمكن وضع عدة أبعاد لجودة املوارد التعليمية ملراعاتها عند تأليف
املوارد التعليمية املفتوحة ومشاركتها مع اآلخرين وهي :
 امللئمة للغرض  :نفس املورد قد يكون ذا جودة عالية للطلب من خلل استفادتهم من التعلم التعويض ي،لكن بالنسبة للمعلمين قد يجدون صعوبة بالتكيف مع املورد بسبب تغير اللغة والثقافة.
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التركيز على املتعلم  :بحيث ال نستخدل لغة صعبة أو معقدة وذلك باستخدامنا لعبارات سهلة القراءة مع
مناسبتها للمرحلة العمرية للمتعلمين.
حداثة املعلومات للمورد وموثوقيتها، :تأكد من أن املعرفة واملهارات التي تريد أن يتعلمها الطلب محدثة
ودقيقة.
االلتزال بحقوق امللكية الفكرية  :فأثناء تأليفنا ألي مورد نكون ملتزمين دائما بحقوق اآلخرين في تأليفهم ولو
كانت املؤلف ملك عال أو مشاع إبداعي فهذا ال يعني عدل نسب املصنف ملؤلفه األصلي.
وضوح ترخيص املورد التعليمي  :تأكد من أن الترخيص املفتوح مرئي بوضوح ويمكن مشاركته وإعادة
استخدامه من قبل اآلخرين .
سهولة الوصول للمورد  :مع التأكد من عرض املوارد الخاصة بك بطريقة واضحة وموجزة ومعلومات مترابطة
مع مراعاة الجودة للوسائأ املرفقة (صورة – صوت – فيديو)  ،مع األخذ بعين اإلعتبار إمكانية طباعة
وسهولة نقل املورد واستخدامه بدون الحاجة لإلنترنت  .استخدل التنسيقات املفتوحة حتى يستفيد أكبر
عدد ممكن من إعادة استخدامه والتعديل عليه.

ومع ما سبق من معايير لتحديد جودة املوارد التعليمية فإنه في معظم األحيان يتم تحديد جودة أي مورد تعليمي
ً
عند النظر إلى املزود الرئيس للمورد  ،فمثل عندما يكون املزود للمورد جامعة عريقة أو مؤسسة تعليمية رائدة أو
شركة وطنية أو مؤلف مشهور بقوة وجودة موارده ومعلوماته فبل شك بأن املورد قد يكون أفضل جودة من مورد
يتم تزويده من مؤسسات أو أفراد أقل التزاما بالجودة وقوة املعلومة.
تتيح بعض منصات املوارد التعليمية املفتوحة اإلتاحة للمستخدمين للحكم على الجودة األكاديمية أو التعليمية
للمورد ،ولكن يجدر اإلشارة بأن الفرد العادي غير املدرب سوف يجد صعوبة في ذلك .
ولنشاهد هذه الحاالت التي حاولت أن تحدد طرائق متعددة لتجويد املوارد التعليمية املفتوحة :
الحالة األولى  :ذكرت  Tony Coughlanفي تجربة لها ألمناء املصادر لتجويد مواردهم بقولها :
"بدأت هذا املشروع الذي تقوده الجامعة املفتوحة من خلل العمل على موارد تعليمية ألمناء مؤسسة خيرية،
وكانت هذه املوارد التي تدعى  Skills-Third Sectoذات أولوية في هذا القطاع  ،تم تشكيل عشر مجموعات دراسية
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من متعلمين ومديرين في مؤسسات خيرية صغيرة ،ومتطوعين ومنظمات اجتماعية جرى تدريبهم على املعيار
( ) )Elements of the National Occupational Standards (NOSونشر نتاجهم عبر منطقة تخزين صغيرة في نظال
ً
محدد عبر الرابأ "  " http://www.open.edu/openlearncreateونظرا ألن هذا النظال لم يصمم في الواقع لغير
ً
األكاديميين ،فقد تم إنشاء موقع خاص لهم هو ليكون بمثابة الصفحة املقصودة لألمناء ،كما يمكن أيضا الوصول
من هذا املوقع إلى الوحدات الدراسية املكيفة  ،تم توزيع الوحدات والتي عددها  600بين فريق العمل  ،وقد تم تحديد
 63وحدة دراسية قد تكون مفيدة لألمناء تحت وسم "  ،" Trustee_Developmentكما تم تحديد  130وحدة دراسية
قد يكون لها استعمال عال أكبر في قطاع العمل التطوعي تحت وسم "  "CharityWiseوتم نشرها على املوقع :
http://www.open.edu/openlearn/tags
الحالة الثانية  :يبحث العديد من األشخاص الذين شاركوا في حركة املوارد التعليمية املفتوحة في الطرائق
ً
املختلفة التي يمكن من خللها تحديد الجودة للمستخدمين ،خصوصا املوارد املطورة واملصممة من قبل أفراد أو
مجموعات من األشخاص  ،ومعظم منصات املوارد التعليمية املفتوحة تتيح لألفراد املشاركة بمواردهم التعليمية
ومن هذه املنصات منصة منظمة  MERLOTالتي ال تقول على املؤسسة ومجموعات  Connexionsمن املوارد
التعليمية املفتوحة.
الحالة الثالثة  :يستخدل موقع  cnx.orgمجموعة من العدسات والتي عبارة عن مصادقات واعتمادات ومراجعات
للموارد التعليمية  ،يقدل املوقع مجموعة من العدسات أو املصادقات على النحو اآلتي :
 املراجعات و املصادقات التي تتم عن طريق هيئة رسمية. املراجعات واملصادقات ملحتوى يوجده شخص من مؤسسة ولم تتم بالضرورة مراجعته. املراجعات واملصادقات التي تتم عن طريق األعضاء  ،حيث يمكن لألعضاء إعطاء وجهات نظرهم.شاهد https://cnx.org/aboutus/news/LensesIntroduced :
في الحالة األولى والثانية ،لقد استخدمنا للتأكد من جودة املوارد التعليمية آلية مراجعة تقليدية للزملء والنظراء
قبل نشر املصدر  ،هذه املراجعة تظهر في املنصة على شكل تعليقات املستخدمين وتقييمهم للمورد بعد النشر  ،ومع
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ذلك فإن هذه املراجعات الفعلية الحقيقية قد تكون قليلة وفي فترات زمنية متباعدة  ،بينما استخدمنا في الحالة
الثالثة معيار العدسات واملصادقات للمحتوى والذي يمكن أن تكون وفق مستويات متعددة.

▪ شبكة املوارد السعودية "شمس" وتجويد املوارد التعليمية :
تعد شبكة املوارد السعودية "شمس" مبادرة من مبادرات البرنامج الوطني للمحتوى التعليمية املفتوح ،إذ اعد
البرنامج معايير أساسية لقبول املوارد التعليمية في البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح ،وهذه املعايير تشمل
كل
ً
 -1معايير الحد األدنى لقبول املوارد املؤلفة سواء كانت نصوصا أو عروضا مرئية أو نصية أو صوتا.
 -2معايير الحد األدنى لقبول الصور واألشكال للنشر بشبكة املوارد السعودية.
 -3معايير الحد األدنى لقبول األنشطة التفاعلية الرقمية للنشر بنظال مؤلف شمس.
وفيما يلي تفصيل ملعايير كل نظال

6

 0.13نسخة

 -1معايير الحد األدنى لقبول املوارد املؤلفة
تحدد هذه املعايير الحد األدنى لقبول املوارد التعليمية املفتوحة املؤلفة واملرفوعة من املؤسسات التعليمية لنظال
سحابة شمس الخاص باملؤسسات أو املصممة واملؤلفة عن طريق سفراء شمس بشبكة املوارد السعودية مباشرة
عبر أدوات التأليف املتعددة للشبكة مثل املؤلف املفتوح أو أداة إنشاء الدروس او أداة إنشاء الوحدات ،ويوضح
الجدول رقم( )2املعايير الرئيسة والفرعية ومؤشرات القبول التي ينبغي مراعاتها عند نشرنا ملواردنا التعليمية بشبكة
املوارد السعودية( )shms.saوهي مؤشرات في مجملها بديهية لكل متخصص في التربية وصاحب بحث علمي ودراسة.
جدول( : )1معايير الحد
ل

املعيار الرئيس

1

توصيف املورد
وصفا نموذجيا

األدنى لقبول نشر املوارد التعليمية املفتوحة بشبكة املوارد السعودية ( شمس)

مؤشرات القبول

املعيار الفرعي
 1.1سلمة عنوان املورد

 1.2اإلشارة ملؤلف املورد

 1.3وضوح ملخص املورد

.1
.2
.1
.2
.3

 .4في حال وجود أكثر من مؤلف للمورد فيمكن االكتفاء بواحد منهم على األقل عند توصيف املورد
 .1أن يحتوي على ملخص مختصر وواضح ويدل على محتوى املورد
 .2أال يقل امللخص عن جملة واحدة على األقل
 .1أن تدل على محتوى املورد بواقع كلمة واحدة على األقل

 1.4صحة الكلمات الداللية

 .2أن يتم فصل الكلمات الداللية بفواصل ( )،بين كل كلمة وأخرى أو عبارة وأخرى
 .3يمكن أن تكون الكلمات الداللية كلمة واحدة أو عبارة تتكون من أكثر من كلمة

.4
 1.5سلمة لغة املورد

2

االلتزال بحقوق
النشر

أن يتطابق عنوان املورد مع محتواه
أن يتكون من عبارة أو كلمة ذات داللة ومعنى وليست كلمة أو عبارة مبهمة
أن يحتوي التوصيف على اسم املؤلف بشكل صحيح
أن يتطابق أسماء مؤلفي املورد في الوصف مع أسماء املؤلفين داخل املورد
أن تترك خانة املؤلف فارغة ويتم اإلكتفاء باسم الجهة املزودة للمورد

 2.1نسب املورد ملالكه

 2.2اإلشارة للترخيص املفتوح

.1
.2
.3
.1
.2
.3
.1
.2

في حال استخدال املولد التلقائي للكلمات الداللية يتم حذف الكلمات غير املرغوب فيها
أن تكون اللغة املختارة متطابقة مع لغة املورد
أن يتم استخدال لغة سهلة و بسيطة لتناسب السن/املرحلة العمرية للفئة املستهدفة للمورد
أن يكون املورد مناسبا للسن/املرحلة العمرية للفئة املستهدفة للمورد
أن يتم ترخيص املورد بأحد الرخص املفتوحة مثل رخص املشاع اإلبداعي أو امللكية العامة
في حال استخدال معلومة من مصدر آخر يتم االشارة الصحيحة للمصدر األصلي ونوع الرخصة
أن تكون املوارد املترجمة ذات رخصة مفتوحة مع اإلشارة إلى رابأ أو اسم املؤلف ونوع رخصة املورد
األصلي في خانة امللخص أو داخل املورد
أن يكون شعار الترخيص املفتوح مرئي بوضوح
أال يتطلب االطلع على املورد كلمات مرور
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 2.3االلتزال بالحقوق الخاصة

3

أن يرقى املورد ملسمى
مورد تعليمي

4

خلو املورد ومحتواه
من األخطاء ،الفنية
والنظامية

 3.1سلمة املحتوى العلمي

 3.2أن يكون املورد ذو معلومات
وافية ومتكاملة

 .1أال يحوي املورد شعار جهات تجارية مالكة للمورد
.2
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3

أن تتم اإلشارة للمراجع واملصادر مع االستشهاد بها في موضعها داخل املورد
أن يكون محتوى املورد تعليميا أو توعويا أو تدريبيا
أن يكون محتوى املورد ساملا من األخطاء الجوهرية
أن يتم استخدال صور ذات طابع علمي وال تخل باآلداب العامة
أال يكون املورد عبارة عن استمارات أو نماذج ذات االستخدال العال على مستوى وزارة التعليم
أن يتطابق امللخص مع محتوى املورد
أن يقدل املحتوى األفكار الرئيسية بوضوح ويتصل باملفاهيم املرتبطة بها
أن يكون محتوى املورد ذا فائدة في تخصصه

 .1أن يكون املورد بامتداد معروف وشائع

 4.1استخدال أنواع امللفات
املعروفة للعرض

 4.2املورد يخلو من األخطاء الفنية

.2
.3
.4
.1
.2

أن يتم استعراض املورد مباشرة أو تنزيله على جهاز املستخدل وتصفحه
أال يكون موردا تعليميا مضغوطا إال إذا كان املورد عبارة عن وحدة تعليمية (سكورل)
تنسيق الوسائأ في توصيف املورد يتوافق مع نوع املورد
أن يعمل دون شراء برمجيات أو اجهزة إضافية
أن يتطلب برمجيات متوفرة للجميع أو مفتوحة ومجانية االستخدال مع اإلشارة لروابأ تحميلها في
امللخص

 .3أن يخلو املورد من األخطاء النحوية واإلملئية
 .4أن يخلو من األخطاء البرمجية

أن تكون الخطوط والرسومات واضحة ويمكن قراءتها وتصفحها

.5
 .6أن يتم استخدال خطوط شائعة االستخدال

 .7أن يعمل الصوت واملؤثرات الصوتية بشكل سليم
 .1أال يخل بأنظمة الدولة وقوانينها

 4.3مراعاة األنظمة واألحكال
الشرعية
 5.1رفع املوارد املؤلفة مباشرة

5

إنشاء املوارد املؤلفة في
شمس مباشرة دون
االكتفاء فقأ بروابأ
خارجية

.2
.3
.4
.1

.2

 5.2تقديم شرح مختصر يوضح
محتوى املورد املؤلف

أال يخالف األحكال الشرعية أو الفقهية
أن ال يحرض على الفرقة أو يدعو إلى العنصرية
أال يخل املورد باالنسجال االجتماعي
أن يتم تأليف املورد بشكل مباشر و ليس عن طريق رابأ خارجي
ً
ً
في حال كان املورد كتابا إلكترونيا يتم تحويله إلى ملفات  PDFورفعه إلى شمس مع وضع رابأ الكتاب
االلكتروني على شبكة اإلنترنت عن طريق " إدراج رابأ" وليس عن طريق النسخ واللصق.

 .3اختيار أداة التأليف املناسبة لنشر املورد التعليمي مثال :إذا كان املورد عبارة عن رابأ يقود إلى مورد
خارج شمس فإنه يتم اختيار أداة " إرسال مورد" وليس إنشاء مورد .
ً
ى
.1إذا كان املورد مرفقا كالكتاب اإللكتروني أو ملف  PDFفإنه يتم شرح محتو املورد املرفق بما ال يقل عن
سطرين
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 5.3في املقاطع املترجمة تتم الترجمة
بشكل مناسب

 .1أن تكون ترجمة املقاطع املرئية تلقائية الظهور بدمج الترجمة باملقطع املرئي وليس وضعه في ملف
منفصل

 .2أن يكون عرض نص ترجمة املقاطع املرئية متزامن مع سياق العرض
 .3أن يتم ذكر رابأ املقطع املرئي للمورد األصلي املترجم ضمن ملخص توصيف املورد
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 -2معايير الحد األدنى لقبول الصور واألشكال
تحدد هذه املعايير الحد األدنى لقبول املوارد التعليمية املفتوحة التي يتم رفعها على شبكة املوارد السعودية على
شكل صورة أو تصميم معلوماتي ثابت ( االنفوجراف )  ،كما سوف يتم إطلق نظال خاص بشبكة املوارد السعودية
(شمس) ملشاركة الصور واألشكال وفق حقوق املشاع اإلبداعي.

ل

جدول( : )2معايير الحد األدني لقبول نشر الصورة واألشكال بشبكة املوارد السعودية ( شمس)
مؤشرات القبول
املعيار الفرعي
املعيار الرئيس
 1.1سلمة عنوان الصورة
 1.2وضوح ملخص الصورة

1

توصيف الصورة
وصفا نموذجيا

2

االلتزال بحقوق النشر

3

أن ترقى الصورة ملورد
تعليمي

 1.3صحة الكلمات الداللية
 1.4سلمة لغة الصورة

.1
.2
.3
.1
.1
.2
.1
.2
.3
.1
.2

 2.1نسب الصورة ملالكها
.3
 2.2اإلشارة للترخيص املفتوح
 2.3االلتزال بالحقوق الخاصة

 3.1سلمة الصورة

.1
.2
.1
.2
.1
.2
.3
.4

أن يتطابق عنوان الصورة مع محتواها
أن يتكون العنوان من عبارة أو كلمة ذات داللة ومعنى وليست كلمة أو عبارة مبهمة
أن يكون العنوان مختصر وواضح
أن يكون مختصر وواضح يدل على محتوى الصورة بواقع كلمة واحدة على األقل
أن يتم فصل الكلمات الداللية بفواصل ( )،بين كل كلمة وأخرى أو عبارة وأخرى
يمكن أن تكون الكلمات الداللية كلمة واحدة أو عبارة تتكون من أكثر من كلمة
أن تكون اللغة املختارة متطابقة مع لغة الصورة إذا كان بها نصوص كتابية
أن يتم استخدال لغة سهلة وبسيطة لتناسب السن/املرحلة العمرية للفئة املستهدفة للصورة
أن تكون الصورة مناسبة للسن/املرحلة العمرية للفئة املستهدفة للصورة
أن يتم ترخيص الصورة بأحد الرخص املفتوحة مثل رخص املشاع اإلبداعي أو امللكية العامة
في حال استخدال الصورة من مصدر آخر يجب أن تكون الصورة ذات رخصة مفتوحة وأن يتم
االشارة الصحيحة للمصدر األصلي ونوع الرخصة
أن تكون الصور املترجمة ذات رخصة مفتوحة مع اإلشارة إلى رابأ الصورة ونوع رخصة الصورة
األصلية في خانة امللخص أو داخل الصورة
أن يكون شعار الترخيص املفتوح مرئي بوضوح
أال يتطلب االطلع على الصورة كلمة مرور (في حال استخدال خاصية إرسال مورد)
أال تحتوي الصورة على شعار جهات تجارية مالكة للصورة
التأكد من عدل وجود إعلن في الصورة (أي اسم طراز سيارة أو الفتات إعلنية)
أن تكون الصورة هادفة وذات معنى
أن يكون محتوى الصورة إن وجد ساملا من األخطاء الجوهرية
أن تكون الصورة واضحة وبجودة عالية
أن يتم استخدال خطوط شائعة االستخدال في حال وجود نصوص داخل الصورة
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.5
.6

 3.2أن تكون الصورة ذات معلومة
وافية ومتكاملة
 4.1استخدال أنواع امللفات الشائعة
للعرض

4

خلو الصورة
ومحتواها
من األخطاء ،الفنية
والنظامية

 4.2الصورة تخلو من األخطاء الفنية

 4.3مراعاة األنظمة واألحكال
الشرعية

.7
.1
.2
.1
.2
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5

أن تكون الصورة ذات طابع علمي وال تخل باآلداب العامة
أال تكون الصورة عبارة عن استمارات أو نماذج أو جداول ذات االستخدال العال على مستوى وزارة
التعليم أو مسح ضوئي لوثيقة
أال تكون الصورة جزء من صورة كاملة
أن يتطابق امللخص مع محتوى الصورة
أن يكون محتوى الصورة ذا فائدة في تخصصه
يفضل أن تكون الصورة بامتداد معروف وشائع () JPEG , PNG,JPG , GIF
تنسيق الوسائأ في التوصيف ليتوافق مع الصورة
عدل إدراج أي شعارات لجهات أو شركات أخرى في املنهج الدراس ي
االعتدال في استخدال القصاصات الفنية  clipartفي الصورة
أن يخلو النص (إن وجد) داخل الصورة من األخطاء النحوية واإلملئية
في حال استخدال شخصيات "كرتونية" فيتم مراعاة رخصة الصورة
أال تخل الصورة بأنظمة الدولة وقوانينها
أال تخالف األحكال الشرعية أو الفقهية
أال تحرض على الفرقة أو تدعو إلى العنصرية
أال تخل الصورة باالنسجال االجتماعي
أال تعبر الصورة عن إساءة أو سخرية
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 -3معايير الحد األدنى لقبول األنشطة التفاعلية الرقمية
تحدد معايير الحد األدنى لقبول األنشطة التعليمية الرقمية التي يتم تأليفها وتصميمها عن طريق نظال "مؤلف
شمس" حيث تتعدد هذه األنشطة لتشمل أدوات التأليف والبناء ،واإلختبارات ،واأللعاب التعليمية .إذ يحتوي نظال
املؤلف على مجموعة من أدوات التأليف والبناء التي يطلق عليها( (Authoring Toolsالتي تساعد على إنتاج محتويات
تعليمية تفاعلية باستخدال النص والصورة و مقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وغيرها من الوسائأ املتعددة .ويوضح
الجدول رقم ( )3املعايير الرئيسة والفرعية ومؤشرات القبول التي ينبغي مراعاتها عند نشرنا لألنشطة التعليمية
الرقمية بشبكة املوارد السعودية.

ل

املعيار الرئيس

املعيار الفرعي
 1.6سلمة عنوان املورد

 1.2وضوح ملخص املورد
1

توصيف املورد وصفا
نموذجيا

2

كفاءة املحتوى العلمي
والفني

مؤشرات القبول

1.3صحة الكلمات الرئيسية

 1.4استكمال جميع عناصر
توصيف املورد بشكل صحيح

 2.1كفاءة املحتوى العلمي

.1
.2
.3
.1
.2

أن يتطابق عنوان املورد مع محتواه
أن يكون العنوان مختصرا وواضحا
أن يتكون من عبارة أو كلمة ذات داللة ومعنى وليست كلمة أو عبارة مبهمة
أن يحتوي على ملخص مختصر وواضح ويدل على محتوى املورد
أال يقل امللخص عن جملة واحدة على األقل

.1

أن تدل على محتوى املورد بواقع كلمة واحدة على األقل

 .2أن تكون الكلمات الرئيسية عبارة عن مجموعة من الكلمات املفردة أو املركبة التي تعبر عن
محتوى املورد وتزيد من فرص العثور عليه ،مع الفصل بين الكلمات الرئيسية بفاصلة
.1

أن يكون املوضوع املختار مناسبا للمحتوى التعليمي

.2

أن يتم تحديد السن/املرحلة العمرية للفئة املستهدفة للمورد أو األداة بشكل دقيق

 .3يتم تحديد الهدف الرئيس ي من استخدال األداة مثل كونها للتدريس أو للتقييم أو غيرها من
األهداف
 .1أن يتم استخدال لغة سهلة وبسيطة لتناسب السن/املرحلة العمرية للفئة املستهدفة للمورد
 .2أن تكون جميع العبارات املكتوبة سليمة لغويا وواضحة املعنى
ً
ً
ً
 .3أن يكون محتوى املورد تعليميا أو توعويا أو تدريبيا
 .4أن يكون محتوى املورد ذي فائدة في تخصصه
 .5أن يخلو املحتوى من األخطاء النحوية واإلملئية
 .6أن تكون الكتابة والرسومات واضحة ويمكن قراءتها وتصفحها
 .1أن تكون الصور املرفقة واضحة وذات طابع علمي وال تخل باآلداب العامة
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.2

 2.2كفاءة املحتوى الفني

 2.3مراعاة املحتوى لألنظمة
واألحكال الشرعية

 3.1مراعاة كتابة رخصة األداة
واملحتوى بشكل صحيح
3

كتابة الرخص بشكل
سليم

.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.1

 3.2مراعاة كتابة الرخص
الخاصة بالوسائأ بشكل
صحيح

.2
.3
.4

أن تكون املقاطع املرئية املستخدمة واضحة وذات جودة عالية وطابع علمي وال تخل باآلداب
العامة
أن يعمل الصوت واملؤثرات الصوتية بشكل سليم
أن تكون األداة املختارة تتناسب مع املحتوى املعروض وأهدافه
أن تعمل األداة بشكل صحيح وخالي من األخطاء
استخدال كافة عناصر األداة بشكل صحيح
أال يخل بأنظمة الدولة وقوانينها
أال يخالف األحكال الشرعية
أال يحرض على الفرقة أو يدعو إلى العنصرية
أال يخل املورد باالنسجال االجتماعي
أن يتم ترخيص املورد (األداة) بأحد رخص املشاع اإلبداعي
في حال استخدال معلومة من مصدر آخر يتم االشارة الصحيحة للمصدر األصلي وذلك بإضافتها
في خانة امللخص أو داخل املورد
أن تكون املوارد املترجمة ذات رخصة مفتوحة مع اإلشارة إلى رابأ أو اسم املؤلف ونوع رخصة
املورد األصلي في خانة امللخص أو داخل املورد
أال يتطلب االطلع على املورد كلمات مرور وخصوصا عند استخدال أداة الدمج
كتابة جميع بيانات رخص االستخدال لجميع الوسائأ التعليمية بشكل صحيح (العنوان ،اسم
املؤلف ،السنة ،املصدر)
أال تحوي الوسائأ شعار جهات تجارية مالكة لهذه الوسائأ
يتم كتابة اسم مؤلف املحتوى التعليمي في حال كانت الوسائأ التعليمية من إعداده
يتم كتابة رخص ومصدر الصور املقتبسة من كتب املناهج الدراسية في وزارة التعليم بشكل
صحيح
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▪ شبكة املوارد السعودية ومراحل متعددة لتجويد املحتوى :

ً
أوال /تجويد موارد األفراد من سفراء شمس :

أثناء س ي البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح لتجويد املوارد التعليمية بشبكة املوارد السعودية فإنه س ى إلعداد بيوت
ً
خبرة في امليدان التربوي في مجال املوارد التعليمية املفتوحة حرصا على تجويد املوارد املؤلفة من سفراء شمس وتقديم التدريب اللزل
لهم وفق مستويات متعددة تضمن االلتزال بحقوق التأليف والتوصيف السليم وجودة املورد وامتلك املهارات التقنية اللزمة ،ويوضح
امللحق رقم( )3نبذة عن رخصة املعرفة بل حدود ( رابح) ومستويات التدريب التي يتدرج فيها سفير شمس.
وقد قال البرنامج باإلجراءات واملراحل لضمان تجويد املوارد التعليمية من سفراء شمس تتمثل في اإلجراءات اآلتية :
 -1االختيار األمثل لسفراء شمس :
شبكة املوارد السعودية( )shms.saهي شبكة مفتوحة ومتاحة للجميع وال حاجة لتسجيل دخول أو الحصول على حساب للستفادة
من مواردها  ،فالفائدة للجميع أما اإلنتاج والنشر للمعرفة املفتوحة فهم أفراد يرغيون في العمل املتعدي نفعه لآلخرين وهذا بل شك ال
يتعارض مع الرغبة من االنتفاع املادي ولكن تعدي نفعه للخرين هو في املقال األول لديهم ،و قد وجدنا صفات مشتركة ملنتجي املعرفة
املفتوحة من سفراء شمس ،وهذه الصفات يمكن ملمثلي البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح في املؤسسات التعليمية من التعرف
عليهم قبل إلحاقهم بمستويات رخصة رابح حفاظا على الوقت واستغلال للطاقات :
ّ
الجدية واالنضباط والشعور العميق باالنتماء الوطني.
 حرصه على نشر ثقافة املعرفة والعلم للجميع وتزكية العلم ونشره واعتباره صدقة جارية. امتلك املعرفة العالية في التخصص. القدرة العالية على صياغة املعرفة وتقديمها بسلسة. اإلنتاج املعرفي الغزير سواء عن طريق عروض مرئية ومعلوماتية أو وثائق وأوراق علمية أو تصاميم رسومية تعليمية. املشاركة دائما بما لديه من إنتاج مع زملئه وطلبه وفرحه عند وصول معرفته لآلخرين. التواضع واألخلق الرفيعة مع الرغبة الدائمة في تعلم كل جديد والحرص على تعلم املزيد. يقدل املقترحات واألفكار البناءة التي تؤدي لتيسير وصول املعرفة لآلخرين.ّ
 املبادرة والفاعلية والقدرة على االبتكار وعرض األفكار بطرق خلقة. روح الحماس وحبهم لتعدي نفعهم ونشر معرفتهم للغير.إضاءة في اختيار منتجي املعرفة:
تقول أحد اخصائيات شمس ( أ .عفاف شامي )
إضافة إلى صفات منتجي املعرفة .فهناك من تستطيع الحكم عليه من خلل اتصافه في املجمل بتلك الصفات التي سبق ذكرها
والبعض يمكن اكتشاف امتلكه لتلك املهارة من خلل أعماله املتقنة وإنجازه الرفيع وفهمه السريع ملتطلبات املنتج .وهنا يجب االنتباه
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لهذه الفئة التي تعمل في الظل حيث يمكن االستفادة منهم لرفع مستوى اإلنتاج بوقت أقل وأعلى جودة واكتشاف املواهب الدفينة لدى
معظم التربويين وهذا واجبنا .وليتحقق ذلك هناك طرق مختلفة كوضع استبانات وتقييمات واختبار قدرات يمكن تجهيزها للحكم املبدئي
على منتج املعرفة املناسب للتدريب،
عندما ُسئل أحد سفراء شمس (ملاذا تشارك بإنتاج املعرفة املفتوحة ) ذكر :
تزكية العلم ونشره واعتباره صدقة جارية.
العمل على رفعة الوطن من خلل املساهمة في هذا املشروع الوطني.
ملمسة الواقع التعليمي والتربوي كون سفراء شمس من املنتسبين للميدان التعليمي والتربوي.
تقديم واجهة مشرقة ملا يمتلكه امليدان من قدرات جبارة في إنتاج املعرفة والقدرة على اإلثراء العلمي.
وآخر ذكر:
دمج املقرر الدراس ي بالتقنية الحديثة لكي نبتعد عن الطرق التقليدية.
إعطاء مساحة من اإلبداع للمؤلف حيث أن الحقوق محفوظة.
تفعيل منصة تعليمية سعودية على اإلنترنت.
تدريب إلكتروني مرن بحيث يكون الوقت مناسب لجميع الظروف.
-

شعور منتجي املعرفة املفتوحة
تحكي إحدى سفيرات شمس ( أ .منى ) عن تجربتها الستخدال شبكة املوارد السعودية:
تدور رحى الزمن بخطوات رتيبة متسارعة تحمل في طياتها األمل بغد مشرق ليبنى على حاضر حافل باإلنجازات والعطاء
والتطوع قد ال يشعر بها املعايش لها بقدر ما يراها من ال يتابعها أول بأول
وهذا ما ملسته من طالباتي عندما سألوني عن جزئيه في أحد دروس الفيزياء وبعد أن أجبت عن تساؤالتهم أشرت لهم
أن يبحثوا في منصة شمس عن نفس املوضوع وبعدها بيومين وجدت منهم جميل العبارات عن منصة شمس ولجميع
املقررات.
إحداهن تقول جعلت شمس الصفحة الرئيسية بجهازي.
وهذا وهللا يكفيني حيث كان لي شرف االنضمال لشمس وأحمل اآلن بحمد هللا لقب جميل أحببته ( اخصائية معتمدة
في منصة شمس التعليمية )

15

 0.13نسخة
 -2تهيئة امليدان لنشراملعرفة املفتوحة :

حيث تم توعية امليدان بالبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح ومبادراته املتعددة وأهمها شبكة املوارد
السعودية ( شمس ) وبيان االستفادة منها دون الحاجة لتسجيل الدخول أو الحصول على حساب  ،كما في دليل كتيب
إرشادي للمعلمين والطلب لتوظيف املوارد التعليمية في التعليم ،كما تمت إقامة الورش املتعلقة برخص املشاع اإلبداعي
وجودة املوارد التعليمية مع االستفادة من الكتيبات والنشرات والحقائب التي يقدمها املركز الوطني للتعليم
اإللكتروني في هذا املجال واملنشورة في شبكة املوارد السعودية (شمس).
 -3تقديم الدورات التدريبية املفتوحة لسفراء شمس :

حيث تم إلحاق سفراء شمس بالدورات التدريبية التي تناسب أوقاتهم وإمكاناتهم وفق رخصة (رابح) حتى تم إعداد
أكثر من  500سفير لشمس في مختلف مناطق اململكة سواء بالتعليم العال أو التعليم العالي ليقودوا امليدان التربوي
ً
في تشجيع وتحفيز وتوعية وتدريب زملئهم على نشر املعرفة املفتوحة وفق معايير الجودة والنشر التي ذكرت سابقا.
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الحقيبة التدريبية للمستوى الثالث
http://cutt.us/iaB7M
الجلسة التدريبية األولى :مقدمة في الوسائأ املتعددة
http://cutt.us/uXMO5
الجلسة التدريبية الثانية :التعامل مع الصور والرسول واملقاطع املرئية
http://cutt.us/p5oMe
الجلسة التدريبية الثالثة :أهم مواقع الصور واملقاطع املرئية
http://cutt.us/xijbY
الجلسة التدريبية الرابعة :التقاط الصور الثابتة واملقاطع املرئية التعليمية
http://cutt.us/9qcX6
الجلسة التدريبة الخامسة :إنشاء التصاميم املعلوماتية الثابتة
http://cutt.us/InkzB
الجلسة التدريبية السادسة :إنشاء التصاميم املعلوماتية املتحركة
الجزء األول: http://cutt.us/TfLZr
الجزء الثاني: http://cutt.us/gqYeN
الجلسة التدريبية السابعة :تسجيل األصوات باحترافية
http://cutt.us/LEm5l
الجلسة التدريبية الثامنة :ترجمة املقاطع املرئية إلى اللغة العربية
http://cutt.us/Xa8KK
الجلسة التدريبية التاسعة :تحرير املقاطع املرئية
http://cutt.us/5JPL1
الجلسة التدريبية العاشرة :أنش ئ كتابك الرقمي
http://cutt.us/ZRQmL
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 -4فريق متخصص ملتابعة التأليف لسفراء شمس :

قال البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح بتدريب وتهيئة فريق متخصص ملتابعة إنجاز املهال املطلوبة من كل
سفير بعد حضور التدريب على إحدى مستويات رخصة (رابح)  ،والبرنامج يمنح الشهادة بناء على اإلنجاز وتحقيق
املهال املطلوبة لكل مستوى وليس على الحضور  ،كما يتأكد الفريق املتخصص من مستوى جودة مواردهم وإشعارهم
بالبريد اإللكتروني بقبول املورد أو رفض املورد مع بيان سبب رالفض وتحفيزه لتحرير مورده بعد الرفض وإعادة
نشره بعد تعديل امللحظات على املورد.
فعند رفع املورد في شبكة شمس فإن الفريق الخاص باملراجعة سيقومون
بتحديد ما إذا كان املورد يرتقي ليكون مورد تعليمي مناسب تتوفر فيه جميع
الشروط التي تخضع لها معايير القبول  ،أو يتم رفضه .فبمجرد نشر املورد ستصل
رسالة البريد اإللكترونية الشهيرة (موردك في إنتظار املراجعة ) ،و خلل  24إلى 48
ساعة عمل في الغالب سيتبعه بريد إلكتروني آخر يوضح ما إذا ما تم قبول املورد
أو رفضه ،وفي حالة الرفض فإن تبيان األسباب سيكون ضمن البريد الوارد كما
يتضح في الشكل املقابل.
 -5فريق متخصص ملتابعة التأليف لسفراء شمس :

ً
حرصا على تجويد املوارد التعليمية حتى بعد النشر واملوافقة من فرق التقييم
لترتقي املوارد ملستوى املتعلم والباحث  ،فقد قال البرنامج الوطني للمحتوى
ً
التعليمي املفتوح بمنح سفراء شمس ليقوموا تطوعا بالتبليغ عن أي مورد أو تعليق أو وسم (تاج) في شبكة املوارد
السعودية (شمس) مخالف ملعايير الحد األدني لقبول املوارد التعليمية املفتوحة ،حيث تصل رسالة لصاحب املورد
أو التعليق أو الوسم بملحظة سفير شمس والطلب منه بتعديل امللحظة أو الرد عليها  ،كما يتم حجب املورد أو
ُغ
التعليق أو الوسم مباشرة بعد التبليغ ،وتصل التبليغات إلى إدارة الشبكة باسم املورد أو التعليق أو الوسم املبلغ
ً
ُ
عنه وسبب التبليغ واسم امل ِبلغ من السفراء  ،ويقول فريق أكثر تخصصا ملراجعة التبليغ والتأكد من ملحظة سفير
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ً
شمس ومن ثم حذف املورد أو التعليق أو الوسم نهائيا أو املتابعة في التعديل مع
املؤلف األصلي أو إشعار السفير صاحب امللحظة بأن ملحظته لم تكن موفقة ولذا
يتم إعادة املورة مرة أخرى لشبكة املوارد السعودية

ً
ثانيا /تجويد موارد

املؤسسات التعليمية :
ً
يتخذ البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح إجراءات ومراحل متتابعة حرصا على املساهمة مع املؤسسات
الوطنية من جامعات وإدارات تعليم وشركات وطنية وجهات حكومية لتجويد املوارد التعليمية املفتوحة على شبكة
املوارد السعودية (شمس) وتتمثل هذه اإلجراءات واملراحل باآلتي :
ً
ً
ً
 .1أتاح البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح نظاما سحابيا مبسطا يربأ املؤسسات بشبكة املوارد
السعودية(شمس) وقد أطلق عليه "سحابة شمس" مهمته تسهيل رفع املوارد وإدارتها وتقييمها وتنظيمها
من قبل املؤسسات التعليمية ثم رفعها لشبكة املوارد السعودية (شمس ) بشكل آلي بعد فحصها
ً
واعتمادها من فريق التقييم واملراجعة حيث يتم االعتماد أوال على مستوى املراجعين واملقيمين باملؤسسة
ثم يتم االعتماد واملراجعة والتقييم على مستوى البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح.
ً
 .2قال البرنامج بإعداد وتطوير معايير قبول ورفض املوارد (املشار إليها سابقا) .
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 .3تم تدريب ممثلي املؤسسات التعليمية في شبكة املوارد السعودية على كيفية استخدال "سحابة شمس" و
طرق رفع املوارد وتقييمها مع االلتزال بمعايير الجودة في البرنامج وتوزيع دليل خاص باستخدال النظال
وتطبيق املعايير.
 .4إعطاء صلحيات إشرافية ملمثلي املؤسسات في "سحابة شمس" للمتابعة وإدارة امللفات وانشاء حسابات
للمشرفين واملراجعين وتسهيل عمليات الرفع والتقييم.
 .5تقول املؤسسات التعليمية من خلل نظال سحابة شمس بعمليتين اساسية:
رفع املورد وتوصيفه من خلل حسابات املختصين.
●
مراجعة املؤسسة للمورد مع قبول املورد أو رفض املورد.
●
 .6بعد قبول املشرف في املؤسسة للمورد يرفع املورد لفريق التقييم والتحكيم الداخلي في البرنامج.
 .7يقول فريق التقييم في البرنامج بتقييم املوارد املرفوعة من املؤسسات التعليمية (قبول أو رفض مع ارفاق
امللحظات واألسباب)
 .8في حالة رفض مقيمي ومحكمي شمس مورد املؤسسة فإن املوارد املرفوضة تعود لحساب املؤسسة ومعها
امللحظات أو االسباب ليتم إعادة تقييمها من فريق املؤسسة واالطلع على امللحظات.
 .9يمكن للمؤسسة طلب اعادة تقييم املورد من جديد وإعادة االجراءات السابقة من تقييم وقبول أو رفض
للمورد بعد تجويده.
 .10بعد نشر املوارد التعليمية على شبكة املوارد السعودية يمكن كذلك لسفراء شمس من الحاصلين على
ً
املستوى األول لرخصة "رابح" فأكثر املشاركة تطوعيا في تقييم املوارد والتبليغ عن أي مورد مخالف ملعايير
القبول  ،وعندئذ يتم فحصه من قبل خبراء متخصصين.
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مقيمي املوارد في املؤسسة
رفع املورد
توصيف املورد

املختص في املؤسسة

قبول املورد
رفض املورد
في حال الرفض يمكن
للمقيم اعادة املورد
للمختص( لتعديل توصيف
املورد أو اعادة تجويده)

قبول النشر في" شمس"
رفض النشر( يعاد إلى
املؤسسة)

فريق تقييم شمس

التعليمية املؤسسة عمليات اطار
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▪ مؤشرات شبكة املوارد السعودية:

ً
أوال /تجويد موارد األفراد من سفراء شمس :

مؤشرات شمس مؤشرات خاصة بالبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح الذي يشرف عليه املركز الوطني للتعليم اإللكتروني ومبادراته
املتعددة مثل مبادرة شبكة املوارد السعودية ( اختصارا شمس ) إحدى مبادرات البرنامج  ،حيث تشمل هذه املؤشرات بيانات وإحصائيات تعكس
واقع اإلنتاج املعرفي املفتوح باملؤسسات التعليمية والوطنية بكل شفافية لعمول أفراد املجتمع عبر نشر هذه االحصائيات املفتوحة بهدف قياس
مساهمة املؤسسات التعليمية والوطنية في إتاحة املعرفة للجميع وبشكل مفتوح واملساهمة في تحفيز وتشجيع املؤسسات لحث أفرادها على اإلنتاج
املعرفي وفق حقوق امللكية الفكرية والتوصيف السليم والجودة العالية للموارد التعليمية  ،ويمكن الوصول إليها من خلل موقع املركز الوطني
للتعليم اإللكتروني وشبكة املوارد السعودية
ً
من املؤشرات التي سوف يقيسها البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح إيجاد آلية محددة قريبا لرصد جودة تجويد املؤسسات التعليمية

ملواردها املرفوعة وتضمن للمؤسسات متابعة النشر في املنصة ،ومن ثم إشعارها بمدى جودة مواردها حيث تبدأ اإلجراءات بالتالي:
 .1تكوين فريق من مقيمي املوارد ملتابعة موارد املؤسسات والتحقق من ملئمتها للجودة وملحظة نسب القبول
والرفض عند املؤسسات.
 .2تحديد معايير لرصد درجة جودة املوارد في املؤسسات:
 .3تحديد النسب املئوية للموارد املقبولة واملرفوضة في املؤسسات التعليمية.
 .4عمل مؤشرات آلية بناء على نسب القبول والرفض تظهر للمشرفين في املؤسسات التعليمية وفريق اإلشراف في
البرنامج وهي على شكل نطاقات محددة ولكل نطاق درجة لون حيث تبدأ األلوان من األخضر (ذات جودة
عالية) حتى األحمر (جودة متدنية)
نطاقات التي تظهر مدى التزال املؤسسات بجودة املوارد :
●
●  2~0كامل األخضر (جودة عالية)
●  4~2أخضر فاتح (جودة مقبولة)
●  8~4برتقالي متدرج (جودة منخفضة)
(غير ملتزل بمعايير الجودة)
●  10~8أحمر
 .5بناء على املؤشرات يتم رفع رسالة إلى املؤسسات التعليمية التي لم تلتزل باملعايير بأهمية عمل مراجعة ملواردها
والرفع من جودتها
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 .6في حال عدل التزال املؤسسة التعليمية بمعايير التقييم وامللحظات التي يرفعها نظال الرصد للمؤسسة فإنه
يتم تعليق حساب املؤسسة حتى تلتزل بمعايير الجودة التي يلتزل بها البرنامج.

ملحق()1
أمثلة القبول والرفض للموارد التعليمية بشبكة املوارد السعودية
وفق معايير الحد األدنى للقبول
العنصر
ل

1

املعيار

توصيف املورد
وصفا نموذجيا

العنوان

التعليق

مؤشرات قبول
املورد

مثال القبول

أن يتطابق اسم
املورد مع محتواه

عنوان املورد (تفسير
سورة الناس ) واملورد
عبارة عن شرائح
عرض تقديمية
لتفسير سورة الناس

مثال الرفض

سبب الرفض

عنوان املورد (تفسير
سورة اإلخلص )
واملورد عبارة عن
شرائح عرض تقديمية
لتفسير سورة الناس

العنوان غير
مناسب للمحتوى
أو
أخرى

عنوان املورد ال يتطابق مع
محتواه
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العنوان

2

أن يتكون من عبارة
أو كلمة ذات داللة
ومعنى وليست كلمة
أو عبارة مبهمة

توصيف املورد
وصفا نموذجيا

3

4

توصيف املورد
وصفا نموذجيا

املؤلف

أن يحتوي على اسم
املؤلف الصحيح
أو
يمكن أن يترك خاليا

امللخص

أن يحتوي على
وصف مفصل
وواضحا وال يقل عن

 املعادالت كثيراتالحدود.
 تضاريس اململكةالعربية السعودية .
 األدب السعودياملعاصر.
 برنامج تدريبي عنإدارة الوقت.
 نشاط الدرس األولعلول ثاني متوسأف .1
 ورقة عمل حرفاأللف الصف األول
ابتدائي .

 إذا تطابق اسماملؤلف في معلومات
املورد مع االسم
املذكور داخل املورد.
 إذا ذكر اسم املؤلفإما في معلومات املورد
أو في داخله.
 إذا لم يذكر اسماملؤلف في معلومات
املورد أو في املورد
ذاته.
اختبار نهائي ملادةالرياضيات أول ثانوي
مقررات .
-ورقة عمل لقياس

 برنامج تدريبي. نشاط. سؤال. اختبار. دورة تدريبية. الوحدة األولى.املحاضرة الثانية.بحث.-ورقة عمل .

العنوان غير
مناسب للمحتوى
أو
أخرى

إذا اختلف اسماملؤلف في معلومات
املورد مع االسم املذكور
داخله

انتهاك حقوق
امللكية

األدب العربي .ورقة عمل..-------مقال.

أخرى

عنوان املورد بحاجة إلى
توضيح أكثر بإضافة اسم
البرنامج التدريبي مثال
(برنامج تدريبي عن إدارة
الوقت)
أو
عنوان املورد بحاجة إلى
توضيح أكثر بإضافة املرحلة
الدراسية واسم الدرس أو
املادة مثال (ورقة عمل
حرف األلف الصف األول
ابتدائي)

امللخص يجب أن يكون
مفصل وواضح ويدل على
محتوى املورد

24

 0.13نسخة
جملة واحدة على
األقل

5

6

توصيف املورد
وصفا نموذجيا

الكلمات
الرئيسية

لغة املورد

مستوى طلبالصف الثالث في مادة
العلول.
درس يهدف إلىالتعريف بأنواع
التوحيد وشرح كل
توحيد على حدة مع
االستشهاد باألدلة .
محاضرة تهدف إلىمناقشة ركائز وأركان
في األدب العربي
املعاصر والتعريف
بأهم رواده.

بحث لغتي.-تقييم علول .

يجب أن تدل على
محتوى املورد بواقع
كلمة واحدة على
األقل ،فإن كانت
أكثر من كلمة البد
من فصلها بفواصل

املستوى اإلحداثي ،
امليل  ،معادالت

حل مادة الحديث
للصف الخامس

أخرى

يجب أن تكون اللغة
املختارة متطابقة مع
لغة املورد

تم تحديد اللغة
العربية ملورد باللغة
العربية.
تم تحديد اللغة
العربية واإلنجليزية

تم تحديد اللغة
االنجليزية ملورد باللغة
العربية

أخرى

الكلمات الرئيسية يجب أن
تدل على محتوى املورد
مفصولة بفواصل

اللغة املختارة غير متطابقة
مع لغة املورد

25

 0.13نسخة

7

الكتب
البحوث
املقاالت
املطويات
املنشورات

8

التأكد بأن
املورد ال ينتهك
أي حقوق نشر

املقاطع
املرئية

9

10

11

التأكد بأن
املورد ال ينتهك
أي حقوق نشر

املقاطع
املرئية

ملورد مترجم ومكتوب
باللغتين.
في حال نقص عنصر من عناصر التوصيف من معلومات املستند يرفض ويوضح ما هو العنصر الناقص
كتاب أو جريدة أونشرة عليها شعار
إدارة تعليم (س) و تم
كتب وزارة التعليم.رفعها من قبل نفس
صفحات من كتبإدراة التعليم.
كتاب يحمل شعاردراسية تحمل شعار
مطويات مرفوعة منالجهة التي رفعت
الوزارة.
انتهاك لحقوق
إدارة تعليم (س) ليس
املورد .
بحوث رفعت من إدارةامللكية
عليها شعار.
تعليم (س) عليها شعار
حل تمارين كتابمقال ال يوجد عليهجامعة (ص) .
النشاط ملادة
أي شعار .
كتب الكترونية لهاالرياضيات .
حقوق ملكية.
حل تمارين درسفضل الجار ملادة
الحديث .
املقاطع املرئية التيفيديو ملبادرة فطن
قامت بانتاجها
فيديو يشرح خطوات
عليه شعار وزارة
الجهة التي رفعت
دخول نظال البلك
انتهاك لحقوق
التعليم مرفوع من قبل
املورد.
بورد من إنتاج جامعة
امللكية
إدارة تعليم (س).
(س) وتم رفعه من
فيديو عن الزالزل عليه
املقاطع املرئية التيقبل الجامعة نفسها
شعار قناة وثائقية.
عليها شعار الجهة
التي رفعت املورد.
مقاطع اليوتيوبفيديو مرفوع على
فيديو مرفوع على
التي يشار إلى
اليوتيوب رخصته
اليوتيوب رخصته
صاحبها األصلي ونوع
قياس ي
مشاع إبداعي cc-BY
رخصتها
فيديو على اليوتيوب -مقطع على اليويتوبمقاطع اليوتيوبمترجم وتم رفعه من
عن عالم البحار
املترجمة يجب أن
تكون قد تم ترجمتها ترجمة معلم األحياء( قبل إدارة تعليم (س)
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من قبل الجهة التي
رفعت املورد مع ذكر
اسم املترجم ورابأ
املقطع األصلي

يجب أن يكوناملورد يشرح درسا
للطالب.
12

أن يرقى املورد
ملسمى مورد
تعليمي

املحتوى
العلمي

 أن يكون املوردمفيدا للمعلم في
عملية التدريس.
أن يقدل املورد
توعية في مجال
معين .

س ) ومرفق معه رابأ
املقطع األصلي في
امللخص

دون اإلشارة إلى املترجم
أو الرابأ األصلي

 شرائح عرضتقديمية تشرح طرق
التكاثر في األزهار .
خطة تحضير درسالزكاة موضح فيها
األهداف واألنشطة
وخطة سير الدرس .
صورة عن الهرلالغذائي للغذاء
الصحي.
برنامج تدريبي عنقبعات التفكير الست
.
دراسة عن مدى تأثيرأجهزة األيباد على
أطفال مادون
الخامسة.
انفوجرافيك عنأهمية شرب املاء على
الصحة العامة.

إعلنات وصور دعائيةومقاطع تعريفية ببعض
الجهات أو للدورات
وأنشطة.
تصوير املعارضوحفلت ختال األنشطة
وتوثيق البرامج
والفعاليات.
اإلستفتاءاتوالتصويت
واستمارات التوظيف
واستمارات اإلرشاد
الطلبي واإلدارة
املدرسية مثل استمارة
الحضور والغياب
واالشعارات
الجداول وتوزيعالدروس الدراسية
وجداول التحضير
الفارغة.

املورد ال يرقى
ملسمى مورد
تعليمي
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امتداد ملف
املورد

يجب أن يكون املورد
بامتداد معروف
وشائع مثل امتداد
ملفات
مايكروسوفت أو
ملفات الوسائأ
الشائعة املرئية منها
والصوتية

14

املوارد
املضغوطة

15

األخطاء

13

أن يخلو
محتوى املورد
التعليمي من
األخطاء ،ويعمل
بشكل صحيح
كما صمم له

ملف بامتداد :
pptx.
ppt.
pdf.
wmv
.mp4
jpg.
gif.
Xls.
doc .
png.
docx .
.Mpeg
إذا كان االمتداد غير
معروف ويذكر اسم
البرنامج املشغل له في
امللخص.

إذا االمتداد غير
معروف ولم يذكر في
امللخص البرنامج
املشغل له

أخرى

إذا كان املورد عبارة
عن ملف مضغوط
بامتداد  .zipأو .rar
يتم تنزيل امللف

إذا املورد املضغوط
Scorm

إذا كان ملفات بأي
امتداد

أخرى

أن يخلو من األخطاء
الفنية

إذا كانت الخطوط
واضحة وغير
متداخلة

إذا تحول الخأ إلى
رموز ومربعات

أخرى

امتداد املورد غير معروف
يرجى ذكر اسم البرنامج
املشغل أو تحويله المتداد
معروف

امتداد املورد غير مدعول
برجاء فك ضغأ امللف
وإعادة رفعه مرة أخرى

املورد يحتوي على خطأ فني
 ..يجب تعديل نوع الخأ
املستخدل
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16

17

18

أن يخلو
محتوى املورد
التعليمي من
األخطاء ،ويعمل
بشكل صحيح
كما صمم له

19

20

21

خلو املحتوى
من األخطاء
الشرعية
واملخالفات
النظامية

أن يخلو من األخطاء
النحوية واإلملئية

إذا كان هناك خطأ
بسيأ

إذا كانت األخطاء كثيرة
وجسيمة

أخرى

أن يخلو من األخطاء
البرمجية

إذا لم يكن هناك
مشاكل في استعراض
املورد وفتحه

إذا تعذر فتح املورد أو
تصفحه

أخرى

األخطاء
أن يعمل الصوت
واملؤثرات الصوتية
بشكل سليم

األنظمة
والقوانين

أن ال يخل بأنظمة
الدولة وقوانينها
أن ال يخالف
األحكال الشرعية أو
يبث الفرقة

األحكال

أن ال يخالف
األحكال الشرعية أو
يبث الفرقة

إذا تزامنت األصوات
مع الصورة

إذا كان هناك تقطيعفي الصوت
إذا كان هناك تأخر فيالصوت عن الصورة
إذا كان الصوت غيرواضح
إذا كان هناك تداخل
أصوات
إذا احتوى املورد على
أي من ذلك

املورد يحتوي على خطأ فني
بسبب أخطاء إملئية أو
نحوية
ال يمكن فتح املورد لوجود
أخطاء برمجية

أخرى

املورد يحتوي على خطأ فني
 ..بسبب الصوت (وتوضح
الحالة)

أخرى

املورد يحتوي على مخالفات
نظامية

إذا احتوى املورد على
أي من ذلك

املورد ال يتوافق مع
الثقافة اإلسلمية

إذا احتوى املورد على
أي من ذلك

املورد ال يتوافق مع
الثقافة اإلسلمية
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ملحق()2
توضيح البيانات الوصفية للمورد التعليمي
الحقل
العنوان

اسم املؤلف

املزود
املوضوع
نوع املادة

تنسيقات الوسائأ

املستويات الفرعية
الصف

تعريفه
ما يدل على موضوع املورد ،ويجب أن يكون واضحا ويعبر فعل عن املورد
التعليمي ،وال يتضمن عبارات عامة أو مبهمة ،والعنوان يظهر في أعلى
الشاشة عند البحث عن مورد.
يقصد به املؤلف الرئيس ي للمحتوى األصلي ،ويمكن أن يكون للمورد أكثر من
مؤلف ،ففي حال كان املورد عبارة عن كتاب تعليمي فيوضع اسم مؤلف
الكتاب.
املزود هو الناشر للمحتوى العلمي ،وفي نظال سحابة شمس يتم وضعه
بشكل آلي حسب حساب كل جهة ،وليس املقصود به املؤلف الرئيس ي
للمحتوى.
املقصود باملوضوع هو سمة املحتوى – أو ما يتضمن علية املحتوى التعليمي.
هناك أنواع كثيرة للمادة على سبيل املثال (املحاضرات الصوتية ،كتب
تعليمية ،نشاط دراس ي ،ألعاب تعليمية ،أفلل وثائقية  ،درس تفاعلي ،مقالة
أدبية ،أدوات محاكاة)
ويقصد بها صيغ الوسائأ التقنية على سبيل املثال – ملف فيديو،PDF ،
مقطع صوتي5 HTML،Scorn ،
وغيرها
ويقصد به املرحلة التعليمية على سبيل املثال :املرحلة االبتدائية -املرحلة
املتوسطة -املرحلة الثانوية – الكليات – الجامعات – الدراسات العليا
*يمكن اختيار أكثر من مستوى
يقصد به الصفوف الدراسية كاألول االبتدائي ،األول ثانوي.
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امللخص
شروط االستخدال
الكلمات الرئيسية
اللغة
املستخدل الرئيس ي

االستخدال التعليمي

*يمكن اختيار أكثر من صف
امللخص في الغالب ال يتعدى ثلث جمل يشرح املورد التعليمي وأبرز ما جاء
فيه
هل يوجد هناك رخص محددة لشروط االستخدال – وجود حقوق محددة
مثل رخص املشاع اإلبداعي أو حقوق محفوظة للجهة املستهدفة.
مجموعة من الكلمات املفردة أو املركبة التي تعبر عن محتوى املورد التعليمي
بأفضل الكلمات وتزيد من فرصة العثور على املورد مثل :األهداف السلوكية،
استراتيجية التعلم ،الصيال ،الزالزل ،البراكين.
اللغة األصلية للمحتوى ،وفي حالة أن النص مترجم توضع اللغة املترجمة.
*يمكن اختيار أكثر من لغة
من هو املستخدل لهذا املحتوى؟ هل هو للطلب ،أو املعلمين أو املسؤولين
أو الوالدين؟
*يمكن اختيار أكثر من مستخدل
ويقصد بها الهدف من االستخدال التعليمي ،هل هو للتنمية املهنية،
التقييم ،التعليم ،املناهج ،التعليم الغير رسمي ،وغيرها
*يمكن اختيار أكثر من هدف
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ملحق()3
بعض األخطاء الشائعة في املوارد التعليمية املرفوعة في منصة شمس

ل
1

2

3

4

5

املمارسة الخاطئة
قبول موارد يكون العنوان فيها
مبهم أو غير واضح
مثال :الدرس األول ،املحاضرة رقم
 ،1مادة الرياضيات
قبول موارد لبعض إدارات
التعليم عبارة عن كتب املقررات
الدراسية التي تم تأليفها عن
طريق وزارة التعليم
قبول مورد يكون محتواه باللغة
العربية وفي توصيف املورد حدد
اللغة اإلنجليزية أو العكس
قبول مورد ال يرقى ملسمى مورد
تعليمي مثل :إعلن عن مبادرة،
تقرير عن برنامج تنفيذي،
استمارة تقييم،
قبول مورد ال تملك الجهة التي
رفعت املورد حقوقه أو حقوق
الصور واملقاطع املرئية فيه مثل:

املمارسة الصحيحة
ال يتم قبول أي مورد يكون العنوان فيه غير واضح وال يدل على
موضوع املورد

ال يتم قبول الكتب الدراسية املؤلفة عن طريق وزارة التعليم إال
إذا تم رفعها عن طريق وكالة املناهج بالوزارة
يجب أن يتطابق توصيف البيانات مع محتوى املورد ومنها اللغة
املختارة
ال يتم قبول املوارد التي ال تحقق تعريف املورد التعليمي في
األعلى ،يجب أن يكون املورد ذا محتوى مفيد للطالب واملعلم
وعضو هيئة التدريس
ال يتم قبول أي مورد ال تملك الجهة حقوقه أو ليس من تأليفها
أو ينتهك حقوق امللكية الفكرية
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رفع بعض الكتب ذات الحقوق
املحفوظة
رفض مورد واالكتفاء بتسجيل
 6سبب واحد للرفض مع احتمال
وجود أكثر من سبب
رفض املورد بسبب عدل وجود
7
اسم املؤلف
رفض مورد بسبب أخطاء إملئية
 8أو نحوية بسيطة سواء في
توصيف املورد أو محتوى املورد
قبول مورد ال تتطابق الكلمات
 9الرئيسية (االفتتاحية) فيه و ال
تصف املورد بشكل دقيق
رفض مورد يكون امتداده غير
10
معروف أو مورد ال يعمل

يجب تسجيل جميع األسباب التي تمنع قبول املورد ،فمن املمكن
وجود أكثر من سبب لرفض املورد
يتم قبول املوارد التي لم يحدد لها اسم املؤلف ألن هذا الحقل
غير إلزامي عند توصيف بيانات املورد
يتم قبول املورد طاملا كانت األخطاء اإلملئية أو النحوية قليلة
وبسيطة
يجب أن تتطابق الكلمات الرئيسية مع محتوى املورد وتعبر عنه
بشكل دقيق
يجب تخطي املورد والتنسيق مع رئيس لجنة التقييم للنظر في
قبول أو رفض املورد
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ملحق()4
مبادرة رخصة املعرفة بل حدود ( رابح )
لضمان تحقيق توظيف املوارد التعليمية في عمليات التعليم والتعلم ،فإن عضو هيئة التدريس سوف يمر
بمجموعة من الدورات التدريبية التي يتدرج فيها من مستخدل جيد للموارد التعليمية املفتوحة إلى معلم متمكن من
اإلبداع واالبتكار وقيادة التقنية التي بين يديه بسهولة بحيث يختار من األدوات والبرامج ما يدعم إدارة الصف
واستراتيجيات التدريس وما يناسب أهداف درسه ويوظف استخدامها التوظيف السليم.
يس ى البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي املفتوح لقيادة التقنية والعمل على إيجاد سفراء في املؤسسات
التعليمية لتبني املوارد التعليمية املفتوحة وتوعية املجتمع التعليمي بأهميتها واستخدامها وإثرائها ،ولتحقيق ذلك
تبنى املركز الوطني برنامج رابح ( رخصة املعرفة بل حدود ) والتي تهدف للتمكين من نشر واستثمار املعرفة عبر
مستويات متعددة من الدورات التدريبية التي تساعدهم على إتمال عمليات التمكين ،وتهدف هذه الرخصة إلى :
 .1نشر ثقافة املوارد التعليمية املفتوحة.
 .2تأهيل أساتذة الجامعة واملعلمين ومنسوبي التعليم لتوظيف املوارد التعليمية املفتوحة في العملية التعليمية.
 .3التدريب على عدد من التطبيقات واألدوات التي تساهم في نشر واستثمار املوارد التعليمية املفتوحة.
 .4تمكين املعلمين ومنتجي املعرفة من استخدال أنظمة املوارد التعليمية املفتوحة.
 .5تصميم وتطوير املصادر التعليمية باختلف أنواعها.

تتكون رخصة "رابح" من ثلث مستويات يتدرج فيها العضو عبر حضوره وتفاعله في دورات تطويرية وفق اآلتي:
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كما يوضح الجدول التالي مستوى كل رخصة والفئة املستهدفة والساعات التدريبية:
رقم

املستوى

املسمى

األول

عضو شمس

1

الثاني

عضو معتمد

2

االستخدال املتقدل لشبكة املوارد السعودية "شمس"

الثالث

أخصائي شمس

3

تصميم وإنشاء الوسائأ التعليمية املتعددة

الرابع

معتمد أخصائي

4

أهم املحتويات

الحقيبة

خطوات معلم املستقبل في املوارد التعليمية املفتوحة
"شمس"

تصميم وإنشاء األنشطة التفاعلية الرقمية بشبكة املوارد
التعليمية من خلل "مؤلف شمس"

عدد

عدد

ساعات

ساعات

التدريب

أداء املهال

10

10

10

10

15

15

15

15
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الجاهزية
رابأ
الحقيبة
رابأ
الحقيبة
رابأ
الحقيبة
رابأ
الحقيبة
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الخامس

خبير شمس

5

تصميم املقررات التعليمية باملعايير العاملية

25

25

السادس

خبير معتمد

6

استراتيجيات التعلم وتوظيف املوارد التعليمية املفتوحة

25

25

ملحظة :يمكن االستفادة من الحقيبة الثالثة أو الرابعة دون الحصول على رخصة رابح مع توعية املتدربين برخص املشاع اإلبداعي.
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تحت
اإلعداد
تحت
اإلعداد
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رخصة املعرفة بل حدود "رابح"
عضو شمس – عضو معتمد
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رخصة املعرفة بل حدود "رابح"
أخصائي شمس – أخصائي معتمد

املعرفة بل حدود "رابح"
خبير شمس – خبير معتمد

38

 0.13نسخة

39

 0.13نسخة

40

 0.13نسخة

41

