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زهرا سلیمی زاده

بازمهندسی ارزیابی سامانه های دیجیتال

انواع سامانه های آموزشی
گام اول در اعتباربخشــی صحیــح ســامانه های مختلــف و 
متناســب کردن ســنجه های مورد بررسی، دســته بندی انواع 

سامانه هاست.  
این دسته بندی می تواند به شرح زیر باشد:

 سامانه های آموزشی
 سیستم های مدیریت آموزشی )LMS- LCMS و...(

 بازی های آموزشی
 محتواهای آموزشی دســتگاه های هوشمند )موبایل، تبلت 

و...(
 آزمون سازها
 محتواسازها

 ترسیم نقشه راه براساس اسناد باالدستی
برای انواع ســامانه ها، الزم است نقشــۀ راهی، مبتنی بر اسناد 
باالدســتی و در رأس همۀ آن ها ســند تحول بنیادین، ترسیم 
شــود. این نقشه در ابتدای مســیر، تولید کننده را به تعهداتی 
متذکر می  شود که خطوط قرمز اعتقادی، اخالقی، مذهبی، ملی، 
علمی، فنــی و... را دربرمی گیرد. در این رویكرد ضرورت احترام 
به حریــم خصوصی کاربران، حفظ اطالعات محرمانه، بررســی 
امنیــت اطالعات و حتی پایبند بودن بــه برخی اصول و قواعد 
علمــی و بین المللی از جمله قوانین کپی رایت و متن باز1 به طور 
ویــژه مورد تأکید قرار می گیرد و تولیــد کننده ملزم به رعایت 
خطوط قرمز می شــود. به طور مثال اگر یــك نرم افزار به رایگان 
در اختیار کاربران سراســر دنیا قرار داده شده است، یك فرد یا 

در فرایند تربیت و یادگیری دانش آموزان منابع آموزشــی و كمك آموزشی، نقشی محوری و کلیدی دارند و این امر فرصت ها و تهدیدهای 
فراوان و قابل توجهی را مطرح می سازد. در یک دهه اخیر برای مقابله با تهدیدهای ناشی از استفاده از منابع آموزشی غیراستاندارد، ایجاد 
ســامانة ارزیابی و کنترل کیفیت منابع آموزشی مورد بررسی و پژوهش جدی قرار گرفت. بر همین مبنا شورای عالی آموزش و پرورش در 
هشتصدوبیست و هشتمین جلسه  خود که در تاریخ 1389/6/2 برگزار شد، موضوع »ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی)مواد و رسانه(« را به 

تصویب رساند. سپس براساس آن، سامانه ای به منظور ارزیابی و اعتباربخشی منابع طراحی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
امروزه با ظهور تکنولوژی های جدید و به ویژه تحول در دنیای رسانه های دیجیتال، در انواع منابع آموزشی و کمک آموزشی نیز تحولی عمیق 
ایجاد شده است. از جمله اینكه فعاالن حوزه های دیجیتال به راحتی می توانند، بدون در نظر گرفتن بعد مكان یا زمان، خدمات خود را ارائه 
دهند.  به طور كلی انواع رسانه های دیجیتال و سامانه های هوشمند به یکی از مهم ترین منابع یادگیری در نظام آموزشی بدل شده اند؛ به طوری 
كه دنیای ارتباطی جدید هر روز  وجهه هایی از خود را می نمایاند و لذا به روزرسانی و تغییر ساختار سنجه های مربوط به ارزیابی سامانه ها به 

یک نیاز مبرم تبدیل شده است. 
کلید واژه ها: سامانه آموزشی، اعتبار نامه، بانك اطالعاتی، ارزیابی فنی و محتوایی

چگونه سامانه های آموزشی دیجیتال را ارزیابی کنیم؟
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مؤسسه نباید آن را بومی سازی کند و با اهداف استفاده تجاری و 
برخالف قوانین نرم افزارهای متن باز آن را در اختیار کاربران قرار 
دهد. البته در صورتی که خدمات ارائه شــده پس از بومی سازی 
منطبق بر اهداف متن باز باشــد، مانعی برای سرویس دهی وجود 

نخواهد داشت. 
از جملــه مواردی که بایــد مورد توجــه تولیدکنندگان انواع 
ســامانه  ها قرار گیرد این است که هرگونه اطالعات مدارس اعم 
از کد مدرســه، تعداد معلم، تعداد کالس های هوشــمند و... از 
طریق سامانه اخذ نگردد. این اطالعات غالباً در حیطۀ اطالعات 
سازمانی بوده و افشــای آن ها خارج از مقررات آموزش وپرورش 

است. 
اگــر ســامانه دارای پرداخــت الكترونیكی اســت، باید نماد 
اعتمــاد الكترونیكــی۲ را از ســازمان مرکــز توســعه تجارت 
الكترونیكی وابســته به وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت 
 کرده باشــد. در این  ســامانه ها درج نماد لینك شده به آدرس
http://trustseal.enamad.ir در صفحــات کاربری، ضروری 
اســت. وجود این نماد به همراه وضعیت آن، که مستقیماً از مرکز 
توسعه تجارت الكترونیكی واکشی می شود، با مشخص کردن هویت 
و آدرس صاحب فعالیت و کســب و کار اینترنتی، اطمینان خاطر 
الزم را به کاربر، برای استفاده از سرویس های غیررایگان می دهد. 

البته در این گونه سامانه ها رعایت چند تبصره ضروری است:
 تبصره 1: پرداخت های برخط، باید فقط از طریق درگاه های 

الكترونیكی امن و مورد تأیید صورت گیرد.
 تبصره ۲: مبالغی که بابت هرگونه خدمات دریافت می گردد 
باید قبل از ارائه خدمــات، محدودة خدمت و مبلغ )به تومان و 
ریال( کاماًل مشخص شده باشد و پس از تایید کاربر، خدمت به 

همان کمیت و کیفیت تأیید شده ارائه گردد.
 تبصره 3: مبالغی که بابت هرگونه خدمات دریافت می گردد 
بعد از عقد قرارداد و تا زمان اعتبار آن، تنها در صورت درخواست 
قبلــی و طی کــردن مجدد تمــام یا بخشــی از مراحل صدور 

اعتبارنامه قابل تغییر است.
 تبصره 4: تناســب مبلغ با خدمات ارائه شده توسط کمیته 
پایش از طرف کارشناســان و به صورت دوره ای تعیین می شود 

و در صورت نیاز به تغییر به اطالع مالك سامانه خواهد رسید.

نکته کلیدی
نكته کلیدی و قابل توجه دیگر این اســت که اگر سامانه نیاز 
به دریافت اطالعات ویژة کاربران از جمله کدپرســنلی، آدرس، 
کدملی و... داشــته باشد، حتماً باید مجوز های امنیتی الزم را از 
ســازمان فناوری اطالعات، وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، دریافت کرده باشد. سازمان فناوری اطالعات، بسته به 
گستردگی خدمات و نوع تكنولوژی های مورد استفاده، با بررسی 
تمام پروتكل های امنیتی الزم، اعتبارنامه امنیتی سامانه را صادر 
خواهد کرد. این اعتبارنامه مورد اســتناد ســازمان پژوهش قرار 
می گیرد و نیاز به بررسی مجدد و موازی نخواهد داشت. اما باید 

ســایر رئوس و بندهای تعهدنامه مطابق مقررات در نظر گرفته و 
دنبال شــود. البته الزم به ذکر است به منظور دریافت اطالعات 
غیرسازمانی کاربران از جمله نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل 
صدور، شــماره تماس و آدرس پست الكترونیك نیازی به مجوز 
سازمان فناوری اطالعات نیســت. کمیته پایش، مجوز این نوع 
اطالعات و دامنه مجاز آن را برای سامانه مورد نظر صادر خواهد 

کرد.
همانند روند تغییر قیمت خدمات، هرگونه تغییر در ســاختار 
و ســرفصل های ســامانه نیز باید با درخواست قبلی و به صورت 
کتبی مطرح شود. با توجه به رویكردهای سازمان پژوهش، برای 
درج هرگونه تبلیغات در ســامانه الزم اســت تعهدات محتوایی 
حفظ شــود و موارد اینچنینی مورد تأیید دوره ای کمیتۀ پایش 

قرار گیرد.
 طراح و یا مدیر ســامانه باید نماد مخصــوص اعتبارنامه را 
حداقــل در صفحه اصلی محصول درج نمــوده، پیوندی از نماد 
مذکور به صفحه  مربوطه در وب ســایت بررســی استانداردهای 
ســازمان پژوهش را ایجاد نماید. این صفحه شــامل تصویری از 
محتوای اعتبارنامه، شناســنامه محصول، مفــاد قرارداد و تاریخ 

انقضای اعتبارنامه است.
 یكــی از پیشــنهادات مطرح شــده در 
واحــد کنترل کیفیــت ســامانه ها و فضای 
مجازی این اســت کــه، یك مــاژول برای 
گزارش گیــری مســتمر از نظــرات کاربران 
طراحــی و در ســامانه های دارای اعتبارنامه 
بارگذاری گــردد. بانك اطالعاتی باید حاوی 
نظرات کاربران روی سرور وب سایت سازمان 
پژوهش و در اختیار کمیته پایش باشد. این 
امر موجب می شــود با رصد دقیق تر تعهدات 
تولیدکننــدگان، حقوق مصــرف کننده نیز 
به شكل بهتری تأمین شــود. در این بخش 
هنگام ثبت نظرات کاربران و یا حتی گزارش 

مصادیــق مجرمانه، مســتندات الزم برای اطمینان از درســتی 
نظرات اعالم شده، از کاربر دریافت و ثبت می شود. 

 از دیگر تعهداتی که تولیدکنندگان ملزم به رعایت آن هستند، 
این اســت که باید از هرگونه فعالیت غیرمعمول و غیرحرفه  ای 
 جهت باال بردن رتبه ســامانه یا اهداف مشــابه، مانند ارســال

BackLink ،Spam و... خودداری شود.
در تعهدنامه به طور مســتقیم ذکر شــده اســت که اشخاص 
حقیقی یا حقوقی برای دریافت اعتبارنامه، ملزم به رعایت کلیه 
مفاد تعهدنامه هســتند و نقض هر یك از بندها منجر به ابطال 

اعتبارنامه می گردد.
پــس از تبیین تعهدات تولیدکننده، صرف نظر از بســتر الزم 
برای اجرا، با توجه به نوع خدمات و محتویات ارائه شده به کاربر 
ســامانه، باید پارامترهای مجزایی بررسی شود تا والدین، مربیان 
و متربیــان به راحتی و با طیب خاطر از ســامانه های مورد تأیید 

از جمله مواردی 
که باید مورد توجه 
تولیدکنندگان انواع 
سامانه ها قرار گیرد 
این است که هر گونه 
اطالعات مدارس اعم 
از کد مدرسه، تعداد 
معلم، تعداد کالس های 
هوشمند و ... از طریق 
سامانه اخذ نگردد
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ســازمان، برای پرورش و آموزش دانش آموزان بهره گیری کنند. 
برخی از انواع ســامانه های فضای مجازی تنها مورد ارزیابی فنی 
قرار می گیرند که با توجه به تفاوت انواع ســامانه ها، فاکتور های 

مورد ارزیابی نیز متفاوت خواهند بود.

امنیت، یکی از مالك های مهم در ارزیابی فنی سامانه ها
موضوع امنیت برای طراحان حرفه ای وب و انواع ســامانه های 
دیجیتال یك موضوع جدی به شــمار می رود و به طور قطع یكی 
از مالک هــای مهم در ارزیابــی فنی ســامانه ها، این موضوع و 
روش های پیاده سازی آن است. برخی از سنجه های ارزیابی فنی 

امنیت سامانه ها به شرح ذیل است:
 اســتفاده از سرویس دهنده های معتبر برای تضمین امنیت 

پایگاه داده و میزبانی سامانه
 رمزگذاری اطالعات حساس

 انتخاب نام کاربری و رمز ورود مدیر سایت، با امنیت باال 
 حذف جلســه یا کوکی هــای امنیتی و 

حساس به محض خروج از سامانه 
 استفاده از فیلدهای کپچا در فرم ها برای 

محدود کردن اسپم ها 
 حــذف پالگین های بدون اســتفاده در 

سیستم های مدیریت محتوا
 تغییر پیشوند جداول و کلیدهای احراز 

هویت سامانه
... 

از دیگر موارد مورد بررسی در ارزیابی فنی، 
طراحی  پشتیبانی،  کیفیت   ،SEO وضعیت 
و عملكــرد فرم ها، اســتانداردهای بصری و 

مواردی از این دست می باشد.

سامانه هایی که باید مورد ارزیابی دقیق محتوایی قرار گیرند
 برخی از انواع ســامانه ها عــالوه بر ارزیابی فنــی، باید مورد 
ارزیابــی دقیق محتوایــی نیز قــرار گیرند. به طــور مثال یك 
سیســتم اتوماســیون که فقط برای مبحث مدیریت مدرســه 
طراحی شــده است مطلب آموزشی خاصی ندارد و اغلب نیاز به 
بررسی محتوایی نخواهد داشت، اما ســامانه هایی از قبیل انواع 
سیستم های مدیریت آموزش یا همان  LMS 3 باید با حساسیت 

ویژه ای از نظر محتوایی مورد رصد قرار گیرند.
سیســتم  مدیریت آموزشی، نرم افزاری اســت که فعالیت های 
آموزشــی کاربران عضو را ثبت و رصــد می کند. به عبارت دیگر، 
روند یادگیری و آموزش را مدیریت می نماید. در ارزیابی این گونه 
ســامانه ها نیز ویژگی های متفاوتی با توجه به نیاز کاربران، مورد 
ســنجش قرار می گیرد. یك سیســتم مدیریت آموزش کارآمد 
باید بتواند در جلب رضایت حداکثری کاربران موفق عمل کند؛ 
بنابرایــن از حیث موارد فنی مــورد ارزیابی دقیق قرار می گیرد. 
 ،LMS یادآور می شــویم با توجه به اینكه در اغلب سیستم های

از محتواهای آموزشــی اســتفاده می گردد، الزم است این گونه 
سامانه ها نیز مورد ارزیابی محتوایی قرار گیرند.

ایــن الیه از ارزیابی، ویژة ســامانه هایی اســت کــه در آن ها 
محتواهای آموزشــی در اختیار کاربران قرار داده می شــود. این 
محتواها باید مطابق اهداف سند تحول و در راستای آن، مبتنی 
بر برنامه درســی ملی، تدوین شده باشــند. عالوه بر این، با در 
نظر گرفتن نظریه های روان شــناختی و مراحل رشــد در سنین 
متفاوت، ویژگی های ســبك های مختلف یادگیــری و اصول و 
قواعــد علمی حاکم بر انواع روش های ارزشــیابی، ســنجه های 
مختلفی اســتخراج شــود. در نظر گرفتن این اصول برای انواع 
محتواهای ارائه شده در سامانه از جمله متن، عكس، صوت، فیلم 

و... قابل تعمیم می باشد. 
در ارزیابــی محتوایــی نیز حــول محورهای شایســتگی ها، 
فعالیت های یادگیری، راهبردهای آموزشی، فعالیت های علمی و 
ارتباطی و...  مالک های متعددی برای ارزشیابی می تواند در نظر 

گرفته شود. برخی از این مالک ها به شرح زیر است:
 استفاده از ایدة کلیدی متناسب با موضوع درس و نیازهای 

زندگی واقعی فراگیران
 تعیین رابطه بین مفاهیم درس توسط نقشه  مفهومی

 داشتن انسجام کافی بین مفاهیم و مهارت ها در ارائه  محتوا
 داشتن صحت و دقت علمی

 متناسب بودن محتوا با هوش های چندگانه  و سبك شناختی 
کاربران
... 

انواع دیگر ســامانه های فضای مجازی، شامل برنامه های ویژه 
دســتگاه های هوشــمند از جمله تلفن های همراه و تبلت ها نیز 
بســته به قالب خدمات ارائه شــده، مورد ارزیابی و امتیازدهی 

متناسب قرار خواهند گرفت.
مســئله  دیگری که در تمــام ســامانه های دیجیتال و فضای 
مجــازی باید مورد توجه قرار گیرد، بحث پشــتیبانی و خدمات 
پس از فروش اســت. تولید کننــده باید خود را به فراهم آوردن 
امكان برقراری ارتباط آســان و ســریع ملزم کند تا کاربران در 
صورت بروز هرگونه مشــكل در اســتفاده از محصــول، بتوانند 
از راهنمایی هــای تولیدکنندگان آن، به منظــور رفع نواقص و 

اشكاالت احتمالی، استفاده نمایند.
الزم اســت یادآور شویم که، به طور مسلم، این سنجه ها حالت 
قطعی و همیشــگی ندارند و سعی بر این است که به طور منظم، 

مورد بازبینی و در صورت لزوم مورد به روز رسانی قرار گیرند.

پی نوشت ها
1. Open source
2. E-namad
3. Learning Managment System

سیستم مدیریت 
آموزشی، نرم افزاری 

است که روند یادگیری 
و آموزش را مدیریت 

می کند

محتواهای آموزشی 
سامانه ها باید مطابق 

اهداف سند تحول 
بنیادین و مبتنی بر برنامه 

درسی ملی تدوین شوند
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