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شكر وتقدير
أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى فريق ّ
منظمة إنقاذ الطفل في النرويج الذي
قدم مساعدة كبيرة في توجيه المحتوى الذي تضمنته هذه الورقة واتجاهها:
كاميال أويان (مستشارة التكنولوجيا والتعليم) وإميلي دوركين (مستشارة أولى
للتعليم في حاالت الطوارئ) ولوك ستانارد (مستشار أول  -تكنولوجيا التعليم)

شارك العديد من األشخاص في إعداد هذه الورقة .ونتقدم بشكر خاص إلى
فريق  :Walikuموهيني فينكاتيش ،ود .ماكس ريتزنبرغ وأكشايا كاندالو،
وهانا غراهام (مدير المشروع) ،ومنيرو كاوا (منسق قطري في أرض
الصومال) ،وفيليب لي (قائد تقني) من فريق .sleams.org

أتقدم ببالغ الشكر والتقدير على الرؤى المتعمقة وردود األفعال التي تلقيتها
من تشارلي جولدسميث (مؤسس تشارلي جولدسميث أسوشيتس) ،ماكينزي
مونسيريز (أخصائي تنسيق التعليم ،مجموعة التعليم) جون كاب (المدير
التنفيذي ،كوميونيتي سيستمز فاونديشن) ،د .تيم ديني (قائد الفريق -
أخصائي تكنولوجيا التعليم ،بنك التنمية اآلسيوي)

كما أتوجه أيضًا بالشكر إلى ممثلي  DHIS2وOpenEMIS
و SchoolAppsNZو RapidProو.OpenSIS

د .لي كيرونجيت

نشرته
ّ
منظمة إنقاذ الطفل في النرويج ،ستورغاتا 38
 0182أوسلو
النرويج
reddbarna.no
نُشر ألول مرة في العام 2020
© Save the Children 2020
يجوز استخدام هذه المطبوعة مجانًا ألغراض المناصرة والحمالت والتعليم والبحث،
شريطة اإلقرار بالمصدر بالكامل.
أُصد َِرت هذه الوثيقة بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية.
الصور :الغالف من تصوير كارلي جين  /ص 5 .من تصوير نويتا ديجيتال  /ص 7 .من
تصوير رومان ماجر  /ص 15 .من تصوير آني سبرات  /ص 23 .من تصوير جون
تايسون  /ص 47.من تصوير شارون ماكوتشين على .Unsplash
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االختصارات والمختصرات
جمعية تطوير التعليم في أفريقيا
ADEA
واجهة برمجة التطبيقات
API
االتحاد األفريقي
AU
نظام إدارة قواعد البيانات
DBMS
نظام المعلومات الصحية العالمي
DHIS2
نظام مراقبة التسجيل والحضور
EAMS
النظام المعلوماتي إلدارة التعليم
EMIS
الشراكة العالمية للتعليم
GPE
برنامج نظم المعلومات الصحية
HISP
 LMICSالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط
وزارة التعليم
MoE
المعالجة التحليلية عبر اإلنترنت
OLAP
المعالجة المعامالتية التشغيلية
OTP
 RDBMSنظام إدارة قواعد البيانات العالئقية
البرمجيات كخدمة
SaaS
 SABERالنهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم
ّ
منظمة إنقاذ الطفل العالمية
SCI
ّ
منظمة إنقاذ الطفل في النرويج
SCN
هدف التنمية المستدامة
SDG
نظام معالجة المعامالت
TPS
معهد اليونسكو لإلحصاء
UIS
 UNESCOمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
 UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
مواصفات متطلبات المستخدم
URS
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المحتويات
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الجزء 2

الجزء 3
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المقدمة

تحديد
احتياجاتك

إطار معايير
األنظمة

دراسات
الحاالت

ص 8 .المعلومات األساسية
ص 10 .المعايير
ص 11 .الموارد الضرورية
ص	13 .األنظمة اليدوية مقابل
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"لقد أضفنا الكثير من المواد الثقافية الجديدة التي تحمل قيمة ال يمكن إغفالها؛ ومع ذلك ،فهي
ال تالئم أسلوبنا في أغلب األحيان أو تكون مختلفة تما ًما عنه لدرجة أننا قد نستخدمها في
أفضل األحوال كزينة وليس كمادة قوية تُستخ َدم في البناء الفعلي .ونحن نعي تما ًما السبب
في اختيارنا الخاطئ .ففي المقام األول ،يتعين علينا إجراء اختيارات كثيرة ،ولكن الخيارات
		
المتاحة لم تكن كثيرة".
كي هاجر ديوانتارا ،عالم تربوي إندونيسي ()1935
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طريقة استخدام هذه الوثيقة
؟
الفرق التي تبدأ من الصفر

ب

أ
الفرق التي تتطلع إلى اختيار
حل جاهز

ج

الفرق التي تضع حلولها
الخاصة بها

الفرق التي تتطلع إلى تحسين
النظام المعلوماتي إلدارة
التعليم القائم لديهم

1

استخدم مجموعة أدوات تحديد احتياجاتك
(ص )15 .لفهم احتياجات نظامك.

1

استخدم مجموعة أدوات تحديد احتياجاتك
(ص )15 .لفهم احتياجات نظامك.

1

استخدم مجموعة أدوات تحديد احتياجاتك
(ص )15 .لفهم احتياجات نظامك.

1

استخدم مجموعة أدوات تحديد احتياجاتك
(ص )15 .لتحديد احتياجاتك.

2

راجع مسارات الحلول (ص )14 .لفهم المفاضالت
بين المناهج المختلفة وتحديد أي منها يالئم سياقك.

2

راجع إطار معايير األنظمة (ص )23 .لتقييم
الحلول المتاحة.

2

راجع إطار معايير األنظمة (ص)23 .
لضمان معالجة جميع الفئات.

2

راجع إطار معايير األنظمة (ص)23 .
لتقييم النظام الحالي.

3

بمجرد تحديد الخيار المالئم ،اتبع الخطوات
المالئمة على اليمين.

3

أدرج الدرجات في ورقة تسجيل الدرجات
(ص .)46 .في كل فئة ،حدد ما إذا كانت
الميزة:

3

أدرج الدرجات في ورقة تسجيل الدرجات
(ص .)46 .في كل فئة ،حدد ما إذا كانت
الميزة:

3

أدرج الدرجات في ورقة تسجيل الدرجات
(ص .)46 .في كل فئة ،حدد ما إذا كانت
الميزة:

•غير موجودة 0 -
•موجودة إلى ح ٍد ما 1 -
•متطورة بدرجة جيدة 2 -
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•ال حاجة إليها 0 -
•من الجيد توافرها 1 -
•البد من توافرها 2 -

•غير موجودة 0 -
•موجودة إلى ح ٍد ما 1 -
•متطورة بدرجة جيدة 2 -

ص6 .

الجزء :1

المقدمة

مجموعة أدوات أنظمة مراقبة التسجيل والغياب | مارس  ،2021اإلصدار1.

ص7 .

المعلومات األساسية
إن المراقبة الفعالة لحضور الطالب (والمعلمين) وتسجيلهم من
زود أصحاب المصلحة في مجاالت التعليم والصحة
الممكن أن ت ُ ّ
وحماية الطفل ،وكذلك المنظمات التي تدعمهم ،بمعلومات
مالئمة في الوقت المناسب يمكن من خاللها تكييف برامجهم.
فعلى سبيل المثال ،من الممكن أن تكون لهذه األدوات فائدة
كبيرة في ضمان عودة جميع األطفال إلى المدارس بعد فترة
اإلغالق التي شهدتها.
يجب أن تكون أداة نظام الحضور والتسجيل الجيدة ( )EAMSبمثابة قناة
تصبح من خاللها بيانات التسجيل والحضور األولية معلومات مفيدة وقابلة
لالستخدام .ويعد النظام الجيد أداة ضرورية إلدارة مخرجات التعليم بنجاح.
وتتمثل األهداف العامة لمجموعة األدوات هذه في مساعدة الفرق في اإلجابة
على ثالثة أسئلة رئيسية:
• ما المميزات التي تجعل نظام الحضور والتسجيل جيدًا؟
• ما االحتياجات الخاصة بسياقنا واحتياجات مستخدمينا األساسيين؟
• ما العملية المالئمة لتحديد مثل هذا النظام والحصول عليه؟

الغرض
يتمثل الغرض األساسي من إطار معايير النظام هذا في تقديم
آلية لتحليل األدوات التقنية المتاحة لتتبع الحضور والتسجيل
في المدارس ومراقبته (ويشار إليه فيما بعد باسم "نظام مراقبة
التسجيل والحضور") ،سواء تلك التي تم شراؤها الجاهزة وتلك
التي تم تطويرها داخليًا بواسطة منظمة إنقاذ الطفل
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وشركاء التنمية اآلخرين .ويوفر هذا اإلطار للفرق أداة لتحديد
جودة نظام مراقبة التسجيل والحضور وقابلية تطبيقه.
يعد اإلطار مرنًا ويمكن أن تستخدمه الفرق في المدارس والحكومات وبرامج
التعليم والجهات المانحة وأصحاب المصلحة الخارجيين اآلخرين باإلضافة
إلى مطوري األنظمة لمعالجة أهداف مختلفة:
•يمكن أن تستخدمه منظمة إنقاذ الطفل وشركاؤها في تقييم األنظمة
الجاهزة في بحثهم عن حل مناسب.
•يمكن أن تستخدمه منظمة إنقاذ الطفل وشركاؤها في تقييم مدى جودة
نظامهم الحالي وتكامله (الجاهز أو المطور داخليًا) للمساعدة في تحديد
مواطن التحسينات.
•يمكن أن تستخدمه منظمة إنقاذ الطفل وشركاؤها في تحديد وإبراز
وتسجيل الصفات واإلمكانيات التي يرغبون في الحصول عليها في
نظام مراقبة التسجيل والحضور.
يهدف اإلطار أيضًا إلى القضاء على المفهوم الخاطئ الذي غالبًا ما يتبناه
أصحاب المصلحة في مجال التعليم ،والذي يتمثل في أن أنظمة التسجيل
والحضور ما هي إلى مجرد قاعدة بيانات أو نظام تكنولوجيا معلومات .وفي
الواقع ،هي أداة غير متواجدة داخل النظام المعلوماتي إلدارة التعليم فحسب،
مكون مهم يمكن استخدامه في
بل في نظام التعليم األوسع نطاقًا أيضًا .وهي ّ
توفير المعلومات الالزمة لصنع القرار ،والتنبؤ باالتجاهات عبر القطاعات،
والعمل بمثابة إنذار مبكر للقضايا االجتماعية واالقتصادية األوسع نطاقًا.
يمتلك أي نظام مراقبة تسجيل وحضور وغياب جيد القدرة على تحسين
عمل الممارسين في مجال التعليم بشكل كبير ،وتمكينهم من مراقبة الطالب
والمعلمين والمدارس ومراكز التعلم بشكل أفضل ،وكل ذلك أثناء العمل
مع عدد متزايد من المتعلمين .كما أنه سيم ّكن المشرفين من مراقبة العمل
المنوطين به بشكل أفضل ،وتقديم إرشادات أفضل لموظفيهم وطالبهم،
وتحديد المجاالت التي تتطلب أكبر قدر من االهتمام .ويمكن أن يساعد مثل

الشكل 1

البيانات الملحّة في ظل جائحة كوفيد19-

في يونيو  ،2020بدأت المدارس تخرج من حالة اإلغالق على مستوى البالد بسبب
الوباء الناجم عن فيروس كورونا المستجد ( ،)SARS-CoV-2ولكن ما زال بعضها
مغلقًا .وفي ضوء ذلك ،نشر معهد اليونسكو لإلحصاء إرشادات حول البيانات
األساسية في ظل هذه الظروف 1،والتي أكدت على الحاجة إلى االحتفاظ بالبيانات
األساسية أو الحد األدنى من البيانات بشأن:

مشاركة الطالب في جميع
منصات (أو التعلم عن بعد
بشكل عام) تقديم التعليم
مصنَّفة حسب الخصائص
الفردية لكل طالب مثل النوع
االجتماعي والفقر.

مشاركة المعلمين في جميع
منصات (أو التعلم عن بعد
بشكل عام) تقديم التعليم
مصنَّفة حسب الخصائص
الفردية لكل معلم مثل النوع
االجتماعيوحالةالعقد.

استخدام اختبارات قصيرة
وسريعة للقياس المتكرر لمدى
تعلم الطالب.

إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من هذا الوضع على قضايا أوسع نطاقًا تتعلق
بحاالت الطوارئ األخرى والالجئين والمشردين داخليًا.
" .1الحاجة إلى جمع بيانات التعليم األساسية في ظل أزمة جائحة كوفيد "19-على http://uis.unesco.
org/en/news/fact-sheet-essential-education-data-collection-during-covid-19-crisis

ذلك النظام المخططين في مجال التعليم على تنظيم عملهم من خالل تمكينهم
من مراقبة مخرجات التعليم المختلفة من خالل مجموعة من المؤشرات
المختارة جيدًا وعبر توفير المعلومات الالزمة التخاذ القرارات التشغيلية
واالستراتيجية الحاسمة.
على سبيل المثال ،يمكن أن يشير التغيب إلى أن اآلباء يمنعون أطفالهم
من الذهاب إلى المدرسة بسبب وجود ميليشيات مسلحة في المجتمع ،أو
تفشي مرض لم يلفت انتباه مسؤولي الصحة .يمكن استخدام بيانات التسجيل
واتجاهاته لفهم ما إذا كان اآلباء يعتبرون المدارس آمنة بعد الجائحة أم ال،

ص8 .

كما في حالة اإليبوال في غرب أفريقيا .وفي هذه الحالة ،يمكن توجيه جهود
التواصل من أجل التنمية ( )C4Dوالحمالت بشكل جيد وجعلها مخصصة
للسياقات المحلية ،باإلضافة إلى استخدام البيانات في توجيه حمالت التواصل
والمشاركة المجتمعية بشكل أفضل.
يمكن للمخططين في مجال التعليم استخدام بيانات التسجيل وإعادة التسجيل
في تخصيص الموارد في األماكن التي تشتد فيها الحاجة إليها وتعزيز اتخاذ
القرارات والتخطيط المستنير بالبيانات.
وبالتالي ،يضع أي إطار مدروس جيدًا األساس الالزم لتقييم أنظمة التسجيل
والحضور بهدف مساعدة البلدان على استخدام بيانات التسجيل لرصد التقدم
المحرز فيما يتعلق بالمدخالت والعمليات والنتائج التعليمية.
اإلجمالي
َ

تم استخدام مستوى معيّن من العمومية في بناء اإلطار لتلبية
احتياجات الجمهور المتنوع .وبالتالي ،يجب إضافة عوامل
المورد المعني (على سبيل المثال،
خاصة بالمنظمة المعنية أو
ّ
مرحلة التطوير ،وآفاق النمو ،وعدد المنتجات ومدى تعقيدها)
ونظرا إلى أن اإلطار عبارة
على أساس كل حالة على حدة.
ً
عن أداة ،يحتاج المقيّم إلى فهم الموقف واستخدام اإلطار بأكثر
الطرق منطقية وفعالية.

الشكل 2

أصحاب المصلحة واستخدامهم إلحدى أدوات الحضور والتسجيل

2

صاحب المصلحة

االستخدام األساسي

وزارة التعليم (أو وكالة إنتاج
إحصاءات التعليم)

التخطيط لمؤشرات الحضور والتسجيل ووضع ميزانيتها ومراقبتها وتقييمها؛ وتخصيص الموارد (البنية التحتية والموظفين والخدمات
اللوجستية)؛ وصياغة السياسات وتنفيذها؛ واإلدارة العامة لقطاع التعليم.

مديرو مكاتب التعليم على مستوى
األقاليم  /المحافظات  /البلديات /
األحياء

التخطيط لمؤشرات الحضور والتسجيل ووضع ميزانيتها ومراقبتها وتقييمها؛ وتخصيص الموارد (البنية التحتية والموظفين والخدمات اللوجستية)؛
وصياغة السياسات وتنفيذه (البنية التحتية والموظفين والخدمات اللوجستية)ا؛ واستخدام األدوات كقاعدة بيانات (للموارد والموظفين والطالب) ،واإلدارة
الفعالة ،بما في ذلك التدريب ومعالجة العيوب.

مكتب خدمة التربية الوطنية (نواب
المديرين والموظفين أصحاب جداول
العمل الثابتة)

التخطيط لمؤشرات الحضور والتسجيل ووضع ميزانيتها ومراقبتها وتقييمها؛ وتخصيص الموارد (البنية التحتية والموظفين والخدمات اللوجستية)؛
وصرف المنح المخصصة لعدد معين؛ وتنفيذ السياسات وتفسيرها؛ واإلدارة الفعالة واالستراتيجية للمدرسة ،بما في ذلك التدريب ومعالجة العيوب؛
وأخرى (على سبيل المثال ،تتبع التسجيل األساسي)

الجمعيات على مستوى المحافظات /
البلديات  /األحياء

التخطيط لمؤشرات الحضور والتسجيل ووضع ميزانيتها ومراقبتها وتقييمها؛ وتخصيص الموارد؛ كمخزون للموارد (البنية التحتية ،والمنح
المخصصة لعدد معين ،والخدمات اللوجستية)؛ وصياغة السياسات وتنفيذها والتوقعات المتعلقة بها؛ وأخرى (التدخالت السياسية ،والتحقق من
حالة معدل التسرب المدرسي ،وما إلى ذلك)

المعلمون

مراقبة أداء حضور المدرسة  /الفصول  /الطالب وتقييمه؛ وتنفيذ السياسات؛ اإلنذار المبكر للطالب المعرضين للمخاطر

أولياء األمور  /مقدمو الرعاية

تقرير حالة عن الحضور والتسجيل (المرافق واألداء) للمدارس  /الفصول  /المعلمين  /الطالب؛ إعداد تقارير عن الحضور  /الغياب

المدارس (مديرو المدارس  /مديرات
المدارس ،كبراء المعلمين)

التخطيط لمؤشرات الحضور والتسجيل ووضع ميزانيتها ومراقبتها وتقييمها لمدرسة واحدة؛ وتخصيص الموارد (البنية التحتية والموظفين
والخدمات اللوجستية)؛ إصدار تقارير حالة عن أداء المدرسة؛ وكقاعدة بيانات  /مخزون (للموارد والموظفين والطالب)؛ واإلدارة الفعالة ،بما
في ذلك التدريب ومعالجة العيوب؛ وتقييم نقاط القوة والضعف لكل مدرسة على حدة.

المجتمع المحلي ،منظمات المجتمع
المدني ،جمعيات المعلمين وأولياء
األمور

اختيار المدرسة ،كأساس لدعم المدارس والمتعلمين (على سبيل المثال ،تطوير البنية التحتية) جهود المناصرة؛ دعم عملية اتخاذ القرارات
المجتمعية؛

المنظمات غير الحكومية

تقديم المساعدة  /الدعم عند الضرورة (مثل البنية التحتية)؛ وتقديم مواد تدريبية وتدريسية وتعليمية وجوائز مجانية للطالب والعاملين في قطاع التعليم
المستحقين لها؛ وإقامة حمالت للتسجيل والتوسع للمجتمعات التي تعاني من ارتفاع في معدالت التسرب؛ وطلب الدعم لبناء القدرات؛ والدعوة إلى تحسين
معايير الحضور والتسجيل في حال فشل المعايير الحالية

الباحثون

مراقبة مؤشرات الحضور والتسجيل وتقييمها؛ وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يتعلق بنتائج البحوث في مجال التعليم؛ والتوقع

منظمات التنمية متعددة األطراف
والوكاالت الثنائية

التخطيط لمؤشرات الحضور والتسجيل ووضع ميزانيتها ومراقبتها وتقييمها؛ وإجراء بحوث لتحديد المجاالت التي تحتاج إلى مساعدة وتحسين؛
ومساعدة قطاع التعليم من خالل التدريب وتوفير الموارد والبنية التحتية؛ وإجراء مقارنة مرجعية مع الدول األخرى والمعايير الدولية؛ وكأساس
لتوفير أموال لتحسين التعليم.

الطالب

مراقبة الحضور والغياب ورفع تقارير به

 .2تم التعديل بواسطة ايتو وفليتشر ()2012
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المعايير

أطر تقييم جودة النظام المعلوماتي إلدارة التعليم

اعتمادًا على معايير قطاع الكمبيوتر ،مثل "Gartner
 "2Groupباإلضافة إلى الخبرة الواسعة لدى خبراء
التعليم ،يُحدد هذا اإلطار ويوضح مجموعة من الفئات
(مثل سهولة االستخدام ،والدعم متعدد اللغات) التي يمكن
ويجب استخدامها في تقييم أي نظام حضور وتسجيل.
ويتمحور اإلطار حول سلسلة من المعايير التي تعكس
الممارسات الجيدة في أبعاد مختلفة.
ومن أجل جعلها منهجية قابلة للمقارنة يمكن أن تساعد في إجراء
مقارنة مرجعية بين البرامج  /األدوات وتتيح تحديد الممارسات الجيدة
التي يمكن تكرارها في مختلف البرامج والبلدان ،تم الرجوع إلى
العديد من األطر وإجراء دمج فيما بينها لتطوير هذا اإلطار .وتشمل
هذه األطر ما يلي:

•النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم  -النظام المعلوماتي
إلدارة التعليم الخاص بالبنك الدولي
•إطار تقييم جودة بيانات التعليم ( )Ed-DQAFالخاص باليونسكو
•العديد من معايير  ،ISOونموذج رضا المستخدم النهائي عن
الحوسبة ( ،)EUCSوالمبادئ المأخوذة من آلية المراقبة واإلبالغ
الخاصة باليونيسف
يمكن تحديد جودة البيانات من حيث االكتمال والمالءمة والدقة وحسن
التوقيت وإمكانية الوصول .ويتم وصف أبعاد الجودة هذه فيالشكل .3
 .3تنشر هذه المنظمات تقارير مفصلة حول أنواع مختلفة من برامج الكمبيوتر ،بداية من أنظمة
التشغيل وأنظمة إدارة قواعد البيانات وحتى البرامج المصرفية .وعادة ً ما يشير متخصصو
تكنولوجيا المعلومات إلى هذه المصادر عند اختيار البرامج المالئمة لبيئة تقنية و/أو وظيفية معينة.
وبوجه عام ،تقدم تقاريرهم تحليالت متعمقة ونوعية وكمية في مجموعة واسعة من المتطلبات
والمواصفات بالقطاع.
 .4تم التعديل :فان ويك وآخرون 2006

الشكل 3

االكتمال

أبعاد جودة البيانات

يجب أن يكون قد تم تقديم بيانات
عن جميع عناصر البيانات
لجميع الكيانات التي ترفع تقارير
(مثل المدارس والمتعلمين).
وتعد البيانات مكتملة عندما
تكون قيم البيانات موجودة
لجميع السجالت أو األحداث
أو الكيانات المنطقية في التعليم
ما قبل االبتدائي واالبتدائي
والثانوي ،بما في ذلك المتعلمين
ذوي االحتياجات التعليمية
الخاصة.

4

المالءمة

ال جدوى من جمع البيانات
ما لم يتم استخدامها بشكل
مفيد في القرارات المتعلقة
بالتعليم .ويجب تجنب استخدام
االستبيانات الطويلة للغاية.

الدقّة

يجب إعطاء األولوية للدقة في
طرق جمع البيانات وطرق
التحقق من صحتها وعمليات
التأكد منها ،ربما على حساب
الوقت والمال .ويجب أن تكون
البيانات ضمن النطاق الطبيعي
للبيانات التي يتم جمعها لعنصر
وكيان البيانات المحدد .تحقق
من القيم الشاذة  -يجب أن تكون
القدرة على التحقق من الكشف
التلقائي عن القيم الشاذة عند
اإلدخال جز ًءا من مواصفات
المستخدم.
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حسن التوقيت

يجب أن تكون البيانات حديثة أو
محدثة .يجب أن تكون البيانات
متاحة في الوقت المحدد وعند
الطلب ،وإال ستتضاءل مصداقية
نظام المعلومات .يجب على
جميع المؤسسات التي تُصدر
تقارير أن تقدم البيانات في
الوقت المحدد.

يصف هذا القسم بإيجاز العديد من األطر أو أدوات التشخيص التي تم الرجوع إليها ويمكن
استخدامها في تقييم جودة النظام المعلوماتي إلدارة التعليم وتحسينه .وهذه األطر واألدوات
قابلة للتطبيق بشكل عام لتحسين جودة النظام المعلوماتي إلدارة التعليم ،وليس فقط أنظمة
الحضور والتسجيل.

إطار تقييم جودة بيانات التعليم
وضع إطار تقييم جودة بيانات التعليم معهد اليونسكو
لإلحصاء والبنك الدولي ،ويُستخدم هذا اإلطار في
األساس في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتقييم
جودة أنظمة بيانات التعليم الوطنية .وهو عبارة عن
أداة تشخيصية لتقييم عملية إنتاج البيانات بأكملها بنا ًء
على ستة أبعاد:
•شروط الجودة (البيئة القانونية والمؤسسية،
والموارد ،والمالءمة ،والوعي بالجودة).
•التكامل
•السالمة المنهجية (االحتراف ،والشفافية،
		
والمعايير األخالقية).
•الدقة والموثوقية (المفاهيم والتعريفات،
والنطاق ،والتصنيف ،وأساس التسجيل،
وبيانات المصدر المتاحة ،وبيانات المصدر
التي يتم تقييمها بانتظام ،واألساليب اإلحصائية،
والتقييم المنتظم للبيانات الوسيطة،
ودراسات التنقيح).
•القابلية لالستخدام (تُنشَر البيانات في
الوقت المناسب وعلى فترات منتظمة،
واإلحصائيات متسقة).
•إمكانية الوصول (تُقدَّم اإلحصائيات بطريقة
واضحة ،والبيانات الوصفية يمكن الوصول
إليها وذات صلة ،ومساعدة المستخدم).

إمكانية الوصول

يجب أن تُتاح البيانات للمستخدمين
على جميع مستويات نظام التعليم.
ويجب أن يعرف المستخدم ما
هية البيانات المتاحة ،وكذلك
المكان الذي يمكنه العثور عليها
فيه واستردادها منه .وتعد البيانات
الوصفية وقواميس البيانات من
األمور المهمة لتحسين إمكانية
الوصول إلى البيانات داخل
المؤسسات .كما يجب أن تكون
البيانات متاحة عند الحاجة ،وحسب
الحاجة بطريقة مفتوحة بقدر ما
تتسق مع مخاوف الخصوصية
واألمن األوسع نطاقًا وكذلك مع
سياسة البيانات متعددة القطاعات
في الدولة.

أداة تقييم النهج القائم على النظم
لتحسين نتائج التعليم ()SABER
كجزء من مبادرة النهج القائم على النظم لتحسين
نتائج التعليم ( )SABERأنشأ البنك الدولي أداة
تقييم النهج القائم على النظم لتحسين نتائج التعليم
 النظام المعلوماتي إلدارة التعليم ،والتي تعتمدعلى عدد من األدوات بما في ذلك إطار تقييم
جودة بيانات التعليم .ويمكن استخدام هذه األداة
في تقييم جودة البيانات والنظام المعلوماتي إلدارة
التعليم ذاته ،وهي تستند إلى مجاالت السياسات
األساسية األربعة التالية:

•بيئة تمكينية :تقييم السياسات المرادة بالنسبة
للبنية التحتية المستدامة والموارد البشرية
التي يمكنها التعامل مع جمع البيانات
وإدارتها والوصول إليها.
•سالمة النظام :تقييم درجة دعم العمليات
والبنية لمكونات أي نظام إدارة معلومات
شامل.
•جودة بيانات :تقييم درجة دقة النظام
المعلوماتي إلدارة التعليم في جمع معلومات
عالية الجودة وفي الوقت المناسب وحفظها
بشكل آمن وإنتاجها.
•االستخدام في اتخاذ القرارات :تقييم واقع
تنفيذ النظام واستخدام معلومات النظام
المعلوماتي إلدارة التعليم في اتخاذ القرارات.

			

معايير إدارة الجودة ISO 9000
سلسلة  ISO 9000هي مجموعة معايير إدارة
جودة عالمية تُستخدم على نطاق واسع .وتوفر
هذه المعايير إرشادات وأدوات يمكن استخدامها
في تقييم جودة النظام المعلوماتي إلدارة التعليم
وصنع القرار المستنير بالبيانات وتحسينها .وهي
تحدد ثمانية مبادئ إلدارة الجودة:
1.التركيز على العميل القيادة
2.إشراك األشخاص
3.نهج العمليات
4.نهج النظام لإلدارة
5.التحسين المستمر
6.نهج واقعي في اتخاذ القرارات
7.عالقات بين الموردين قائمة على
تبادل المنفعة
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الموارد الضرورية
أي منظمة تقرر استخدام مجموعة األدوات هذه إلجراء تقييم لألنظمة أو تقييم احتياجاتها وتحديد
نظام ما ،يجب أن تكون على دراية بالعديد من العوامل المهمة:

عضوية الفريق

يجب أن يكون فريق التقييم مكونًا من شخصين على األقل.
وسيعتمد حجم الفريق على عمق المراجعة وخبرة أعضاء
الفريق ومهاراتهم .كما يجب مراعاة العوامل التالية عند تشكيل
مثل هذا الفريق:
الخبرة في أنظمة معلومات اإلدارة :تمت صياغة اإلطار في محاولة
لتبسيط عالم األنظمة التقنية الذي غالبًا ما يتسم بالتعقيد؛ ومع ذلك ،كما
هو الحال في أي مجال تقني ،فإن المعرفة األساسية بالموضوع تعتبر
أمرا ضروريًا لدى ال ُمراجع .كما يجب أن يكون لدى عضو واحد على
ً
األقل من فريق التقييم دراية بأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات ،ال سيما
تطوير البرمجيات ودعمها .ويعد الفهم السليم لعملية تطوير البرمجيات
أمرا بالغ األهمية لتنفيذ هذا النوع من
القياسية وهياكل المعلومات ً
المراجعة .في معظم المنظمات وفي وزارة التربية والتعليم ،سيكون
هذا الشخص هو مسؤول أنظمة معلومات اإلدارة  /قواعد البيانات /
تكنولوجيا المعلومات.
نظرا إلى أن هذه المراجعات سيجريها
الخبرة الوظيفية  /التعليميةً :
قطاع التعليم لصالحه ،يجب أن يتمتع عضو واحد على األقل من
فريق التقييم بالخبرة في إعداد برامج التعليم والتخطيط للتعليم .وذلك
باإلضافة إلى التمتع بمعرفة عامة عن أنظمة المدارس ،والتسجيل،
والتهرب والتغيب ،والروابط المتبادلة مع القطاعات األخرى ،مثل
الصحة وحماية الطفل.
الخبرة السياقية :عند مراجعة األنظمة لالستخدام في بلدان وسياقات
محددة ،يجب أن يكون هناك تمثيل قوي للدولة  /السياق في الفريق.

إمكانية الوصول إلى الموظفين الرئيسيين

وثائق األنظمة

زيارة الموقع

سيحتاج المراجعون إلى مقابلة كل من مستخدمي نظام التسجيل
والحضور ومطوريه .وفي حالة أي نظام مطور من جانب
منظمة إنقاذ الطفل (مثل  ،)Walikuيجب أن يكون لدى
المراجعين متسع من الوقت لمناقشة النظام مع إدارة البرنامج
وموظفي الدعم الفني وكذلك مسؤولي التعليم.

يجب أن يحصل فريق التقييم على نسخ من جميع الكتيبات
(مثل كتيبات المستخدم وأدلة اإلدارة) والتقارير ولقطات
الشاشة وجداول العمليات (جداول اإلصدارات وجداول النسخ
االحتياطي وما إلى ذلك).

المكون
من أجل إجراء مراجعة تفصيلية ،سيحتاج الفريق
َّ
من شخصين إلى قضاء ما ال يقل عن ثالثة إلى خمسة أيام
في الموقع ،حسب مدى تعقيد النظام ومستوى خبرة أعضاء
الفريق .ويتم توفير يوم أو يومين إضافيين في حالة األدوات
الجاهزة ،وذلك إذا كان من الالزم إجراء زيارات للموقع.
وإذا لم يكن من الممكن زيارة موقع حي ،يجب على المقيّم أن
يطلب حسابًا تجريبيًا الختبار النظام .كما يجب على المقيّمين
أيضًا التحدث إلى ما ال يقل عن عميلين إلى ثالثة عمالء
يستخدمون النظام في سياق مشابه.

عند مراجعة األدوات الجاهزة (مثل  ،)OpenEMISيجب أن
المورد ،بما في ذلك إدارة البائع والدعم
يجتمع فريق التقييم مع
ّ
صح بإجراء زيارات للموقع بشدة عند تقييم أنظمة
الفني .كما يُن َ
البائعين .إذ يجب على فريق المراجعة زيارة مؤسسة واحدة
على األقل تستخدم النظام وتطرح أسئلة على المستخدمين
والموظفين الفنيين حول النظام.
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المعلومات التفصيلية عن األنظمة

سيحتاج فريق التقييم إلى معلومات إضافية غير متوفرة عادة ً
ستزود المعلومات التالية ،وهي في األساس
في وثائق األنظمة.
ّ
معلومات تقنية ،المراجعين بمستوى أعمق من فهم النظام:
معلومات قواعد البيانات :يجب على المراجعين الحصول على نسخة
من هيكل قاعدة البيانات (أي كيفية تخزين البيانات في شكل جداول
وأعمدة وصفوف وما إلى ذلك) ،كلما كان ذلك ممكنًا ،والذي عادة ً ما
يكون متواجدًا في نموذج البيانات .وإذا لم يكن نموذج البيانات الرسمي
متاحًا ،فستكون أي نسخة مطبوعة من هيكل قاعدة البيانات مؤدية
للغرض.
النسخة التجريبية :يجب شراء نسخة تجريبية من األداة ،كلما كان ذلك
ممكنًا .وبغض النظر ،يجب أن يتمتع المراجع دائ ًما بإمكانية الوصول
إلى إصدار من النظام تعمل جميع وظائفه بكفاءة تامة.
االختبار :من أجل تحديد ما إذا كان النظام يعمل كما ينبغي أم ال ،من
المفيد إدخال بيانات فعلية فيه ومقارنة التقارير بالنتائج المتوقعة .وفي
أمرا بالغ األهمية.
هذه الحالة ،سيكون الوصول إلى قاعدة البيانات ً

نظرا إلى أن الفريق سيحتاج إلى مراجعة كمية كبيرة من
ً
المعلومات أثناء التقييم ،فمن األفضل طلب المستندات المذكورة
أعاله مسبقًا .مدى سرعة وكفاءة تزويد المراجعين بمعظم هذه
المعلومات (خاصة المعلومات التي يُنشئها النظام أو المعلومات
ذات الصلة ،مثل التقارير وأدلة المستخدم) قد يشير إلى كفاءة أو
اكتمال النظام والمستخدم.
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الشكل 4

اعتبارات الشراء

العمل بما يتماشى مع عملية شراء
األنظمة الداخلية
من المهم إجراء مناقشات مع خبراء المشتريات من الوزارة أو في
أي مكان آخر في الحكومة ،بداية من اللحظة التي يتم فيها استهداف
إجراء عملية شراء في مجال تكنولوجيا المعلومات .ويجب أن يستند
ذلك إلى تشخيص المستخدم أو المواصفات.
إدارة الموردين – يجب التفكير في مدى إمكانية ووجوب إشراك
الموردين في فهم المتطلبات منذ البداية (قد يكونوا مفيدين ،ولكن قد
يحصلون بعد ذلك على معلومات ال يستطيع اآلخرون الوصول إليها؛
لذا يُرجى اتباع إرشادات المشتريات الحكومية  /التنظيمية).
التحقق من جودة المنتجات والخدمات التي سيتم تقديمها عن طريق
طلب توصيات ،واألداء السابق ،سواء من حيث العملية أو الرضا
النهائي للمستهلكين اآلخرين.

جوانب مختلفة من المشتريات ،قد يكون هناك
موردون مختلفون لمختلف الجوانب
•شراء األجهزة :تشمل األجهزة الخوادم والموجات وأجهزة
الكمبيوتر والطابعات وما إلى ذلك.
•شراء البرمجيات :تشمل البرمجيات البرمجيات المرخصة
والبرمجيات المطورة داخليًا وما إلى ذلك.
•الخدمات :تعد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أكثر من
مجرد أجهزة كمبيوتر وتطبيقات ،بل إنها تتضمن البنية التحتية
للشبكات التي توفر اتصال أجهزة الكمبيوتر والطابعات

خطط الدعم المستمر وتكاليفه
تكاليف"عمر المنتج" واالفتراضات حول المتطلبات الفنية التي يجب
أن تكون الوزارة أو المشروع على استعداد لتحملها .يجب أن يتم ذلك
من خالل الرجوع إلى احتياجات التوظيف وخططه .ومن الممكن أن
يكون تدريب الموظفين جز ًءا من مشتريات تكنولوجيا المعلومات،
على المدى القصير والطويل .يُرجى العلم أن البرمجيات مفتوحة
المصدر قد تكون تكاليفها األولية منخفضة ولكن تكاليف عمر المنتج
أو التكاليف األخرى الخفية تكون مرتفعة.

مخاطر المشتريات
•األطر الزمنية للشراء  -من المهم أن تكون واقعيًا  ،فمثالً ال
تحاول شراء شيء باهظ الثمن خالل  10أيام؛ اطلب الحصول
على إرشادات عامة من فريق المشتريات.
•التمويل  /الميزانية  -يجب أال تكون الميزانية غير واقعية
(غير كافية) أو قد تشجع الموردين على تقديم عرض منخفض
غير واقعي أو تقديم وعود غير واقعية.
•يجب أن يكون اإلطار الزمني للتنفيذ واقعيًا ،وإال قد يقدم
الموردون وعودًا غير واقعية إلنجاز العمل؛ لذا يلزم التشاور مع
خبراء تكنولوجيا المعلومات.
•عدم توقع تكاليف عمر المنتج والمتطلبات الفنية في البرنامج.

والخوادم المختلفة داخليًا وعلى الويب.
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األنظمة اليدوية مقابل األنظمة اآللية
بالنظر إلى حقيقة أن العديد من البلدان والبرامج ستستخدم
النظامين اليدوي واآللي على حد سواء في وقت واحد ،فمن
الضروري اإلشارة بإيجاز إلى إيجابيات وسلبيات تشغيل
مختلف الوسائل.
تستخدم حاليًا البلدان والبرامج المدعومة من منظمة إنقاذ الطفل أنظمة
مختلفة ،بعضها مج َّمع من عمليات تطوير منفصلة ،وهي غير مرنة وتكلفة
االحتفاظ بها باهظة .تعيق هذه البيئات القديمة المرونة ،ورؤية الطالب /
المعلمين ،كما تعيق التدخالت السريعة في الوقت المناسب.
على الرغم من أنه يمكن للممارسين في مجال التعليم استخدام الورق والقلم
الرصاص والطباشير والسبورة أو جداول البيانات لتتبع الطالب والمعلمين
والمؤسسات التعليمية على الرغم من قلتهم ،فإن طرق إدارة المعلومات هذه
ستنهار بسرعة أثناء نموها ،مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
ففي ظل وجود العديد من مسؤولي التعليم أو اإلداريين وكل واحد منهم يتتبع
البيانات في جهاز الكمبيوتر أو الدفتر الخاص به ،أصبح محاولة تجميع
المعلومات أمرا ً مكلفًا وعرضة للخطأ ويستهلك وقتًا طويالً .وأصبح أيضًا
إعداد التقارير واالمتثال التنظيمي أكثر صعوبة وتكلفة بشكل كبير.
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المزايا

العيوب

النظام اليدوي

•أقل تكلفة في البداية
•قابل للتكيف بسهولة
•ال يستلزم محو األمية الرقمية

•يتطلب عمالة كثيرة
•عرضة للخطأ
•يعتمد على العمل الشاق وليس بذكاء
•غير فعال
•من الصعب أرشفة مسار ورقي لسرعة االسترجاع
•تكلفة أكبر عند إضافة مؤسسات أكثر

النظام اآللي

•فعال – يعتمد على العمل بذكاء وليس الشاق
•سهل في أرشفة البيانات واسترجاعها
•سهل في إدارة البيانات الكبيرة
•يسمح بحلول وحاالت استخدام أكثر تعقيدًا ،على سبيل المثال ربط
مخرجات التعليم
•تكلفة أقل عند إضافة مؤسسات أكثر
•أقل عرضة لألخطاء البشرية
•تعزيز تكامل البيانات وأمنها

•تكلفة االستثمار األولي أكبر ،وهذا يقل بشكل كبير للغاية عندما
يكون النظام سحابي
•يستلزم محو األمية الرقمية  /معرفة كيفية استخدام الكمبيوتر
•يزيد من التكاليف العامة؛ أي تكاليف االستضافة والكهرباء وغيرها
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مسارات الحلول
سننظر بإيجاز في المسارات المختلفة للحصول على نظام
التسجيل والحضور ( ،)EAMSوالمزايا والعيوب ،ومخاطر
النجاح الرئيسية لكل منها.

يمكن أن تختار البلدان والبرامج التعليمية الحصول على حل جاهز
وتخصيصه (مثل نظام المعلومات الصحية العالمي للتعليم) ،أو تطوير حل
مخصص داخليًا لديها ،أو االستعانة بشريك تقني خارجي لتطوير الحل (مثل
 Walikuوالشريك التقني الخاص به).

المزايا

أ

تخصيص حل جاهز
لالستخدام

ب

حل مطور
داخليًا بالكامل

ج

االستعانة بمصادر
خارجية لتطوير الحل

العيوب

مخاطر النجاح الرئيسية

•من بين الخيارات الثالثة ،يستغرق أقل وقت للتنفيذ
•أقل تعقيدًا في اإلدارة
•التكلفة اإلجمالية للملكية منخفضة إلى متوسطة
•حل تمت تجربته واختباره
•وثائق وهياكل دعم محددة
•يمكن أن يكون أكثر فعالية من حيث التكلفة إذا تمت إضافة المزيد من
المؤسسات  /مراكز التعلم  /المدارس
•مخاطر التنفيذ منخفضة
•القدرة على اختبار النظام قبل القيام باالستثمار الرئيسي

•يمكن أن يحد في بعض األحيان من رؤية الفرق داخل البلدان
ومنتجاتها وفق إمكانيات البرنامج
•االعتماد على الموردين
•سيتطلب النظام الجديد الحصول على تدريب
•التكلفة األولية قد تكون مرتفعة
•عدم وجود شركات محلية مؤهلة وذات سمعة طيبة أو دعم محلي
(يعتمد ذلك على النظام المختار)

•الحصول على برنامج يلبي معظم المتطلبات
•تطبيق مستقر تم اختباره على مدار فترة
زمنية
•مورد مؤهل وحسن السمعة ومركزه المالي
سليم ولديه دعم محلي ممتاز
•بنية تحتية داخلية ثابتة أو سياسة استضافة
سحابية

كثيرا عند تغير استراتيجية اإلدارة.
•القدرة على التغيير
ً
•يمكن بناؤه بحيث يتماشى مع المتطلبات والعمليات والضوابط
والسياسات بدقة
•جيد عندما يكون فريق التطوير من داخل المؤسسة وفي الدولة
متطورا للغاية ويتمتع بقدرات كبيرة.
ً
•السيطرة الكاملة على معلومات التعريف الشخصية
•القدرة على "بيع  /مشاركة" النظام في المستقبل السترداد تكلفة
االستثمار.

•تكلفة اإلدارة مرتفعة للغاية
•وقت التنفيذ طويل للغاية
•يتأثر بسهولة بتبديل الموظفين
•يتطلب اختبارات مكثفة ألنه لم يخضع الختبارات على مدار
فترة طويلة
•تكلفة الموظفين مرتفعة للغاية

•موظفون وإدارة مستقرين ومؤهلين
ويتمتعون بخبرات كبيرة
•التمتع بخبرة في عملية مماثلة وخبرة واسعة
في قطاع التعليم
•معدل تبديل الموظفين معدوم أو منخفض
•توافر موظفين ذوي مهارات عالية في مجال
تكنولوجيا المعلومات في السوق المحلي
•وثائق مالئمة

المورد
•تنتقل مخاطر النجاح إلى
ّ
•يمكن إنشاؤه وفق متطلبات البنك بدقة
•أقل تعقيدًا في اإلدارة

•االعتماد على الموردين إلجراء التغييرات والترقيات
•إمكانية وصول أطراف خارجية إلى معلومات التعريف الشخصية
مما يزيد من مخاطر انتهاك الخصوصية.
•عدم وجود شركات تطوير محلية طيبة السمعة وذات مركز
مالي سليم
•الخيارات التقنية مقتصرة على الخيارات المتاحة لدى الموردين

•شراكة موثوقة مع شركة خارجية
•توافر شركة مستقرة قوية محليًا
•عقود " "Ironcladوالجداول الزمنية
واتفاقيات مستوى الخدمة
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الجزء :2

تحديد احتياجاتك
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لمحة عامة
تم تصميم مجموعة األدوات هذه لألشخاص أو فرق الدول
التي تفكر في نشر نظام للتسجيل والحضور أو شراؤه .وتساعد
األنشطة التي تضمها مجموعة األدوات هذه المجموعات على
النظر في الطرق التي يرغبون في استخدام النظام بها ،فضالً
عن تحديد المعلومات وعمليات التخطيط الالزمة إلنجاح
المشروع.
يتضمن التخطيط ألي نظام تسجيل وحضور المراحل والخطوات التالية.
وفي كل مرحلة تكون لديك فرصة للتحقق من صحة قراراتك مع أصحاب
المصلحة (وزارة التربية والتعليم  /المعلمين ومديري المدارس).

صمم حالً مالئم
للمستقبل

إطارا الحتياجاتك
ضع
ً
وبيئتك
•صف التحدي الذي تواجهه
•أنشئ قائمة بالعراقيل والمشاكل
•ارسم خريطة للنظام الحالي وتدفق
المعلومات
•حدد المستخدمين وافهمهم جيدًا

•ارسم خريطة لنظام أكثر مثالية
•حدد مسؤوليات المستخدم واحتياجات
المعلومات

خطط للخدمات اللوجستية
الالزمة للتنفيذ
•اجمع المعلومات األساسية
•أع ّد المؤشرات وتقديرات التكلفة
•حدد مسؤوليات األشخاص المسؤولين

ابدأ بإدخال بعض بيانات المشروع ثم انتقل إلى
الصفحة التالية.
اسم المشروع:
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التاريخ والموقع:

أعضاء الفريق:
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األهداف

*نظام التسجيل والحضور

1

أنشئ قائمة باألهداف
والعراقيل المصاحبة لها

2

حدد أهم هدف لنشر أي
*
نظام حضور وتسجيل

3

عرف أهم هدف بمزيد
ّ
من التفصيل

الهدف :1

أهم هدف:

مثال :تحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب وتقديم الدعم الالزم لهم

مثال :تحديد الطالب المعرضين لخطر التسرب وتقديم الدعم الالزم لهم

العراقيل:

مثال :يستغرق تجميع البيانات وقتًا طويالً ،فالبيانات دائ ًما ما تكون متأخرة وغالبًا ما تكون
متأخرة جدًا بالنسبة التخاذ التدابير الوقائية

من الذي يؤثر فيه وكيف:

تقريرا يوميًا عن حضور الطالب
مثال :المعلمون :يجب أن يرفعوا
ً

الهدف :2

العراقيل:

المكتب القطري  /المشروع في موضع يمكنه من تقديم المساعدة من خالل:

مثال :تقديم توجيه بشأن تحسين النظام

الهدف :3
يعد هذا الهدف من األولويات ألن:

مثال :ثمة حاجة متزايدة لمراقبة معدل تسرب الطالب ورفع تقارير به ومنعه

العراقيل:
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المستخدمون
4

أدرج جميع األشخاص  /المجموعات  /المؤسسات الذين يمكنهم
استخدام نظام التسجيل والحضور أو االستفادة منه أو يؤثر
عليهم .اصنع ملفًا كامالً لكل منهم.

المستخدم :1
المستخدم ودوره

المستخدم :2
مثال :وزارة التعليم

المعلومات األساسية

(االحتياجات ،والدوافع،
والغرض ،والدوائر
االجتماعية) مثال:
مقدم الرعاية ،أحد قادة
المجتمع

اإلحباطات واالحتياجات
غير الملباة

متطلبات
المستخدم  /النظام

مثال :ال يمكن
التواصل مع
المعلمين لمعرفة
سبب عدم تمكنهم
من الذهاب إلى
المدرسة

مثال :العديد من الموظفين
ليسوا بارعين في استخدام
التكنولوجيا ويحتاجون إلى
أداة سهلة االستخدام

المستخدم :3

5
المستخدم :4

ضع دائرة حول اإلحباطات واالحتياجات
غير الملباة الشائعة بين المستخدمين أو
المهمة أهمية خاصة.

المستخدم :5

المستخدم :6

المستخدم ودوره

المستخدم ودوره

المستخدم ودوره

المستخدم ودوره

المستخدم ودوره

المعلومات األساسية

المعلومات األساسية

المعلومات األساسية

المعلومات األساسية

المعلومات األساسية

اإلحباطات
واالحتياجات غير الملباة

اإلحباطات
واالحتياجات غير الملباة

اإلحباطات
واالحتياجات غير الملباة

اإلحباطات
واالحتياجات غير الملباة

اإلحباطات
واالحتياجات غير الملباة

متطلبات
المستخدم  /النظام

متطلبات
المستخدم  /النظام

متطلبات
المستخدم  /النظام

متطلبات
المستخدم  /النظام

متطلبات
المستخدم  /النظام

مجموعة أدوات أنظمة مراقبة التسجيل والغياب | مارس  ،2021اإلصدار1.

ص18 .

كيف يمكننا المساعدة
6

انسخ اإلحباطات واالحتياجات غير الملباة من
ورقة المستخدمين ثم أدرجها في العمود احتياجات
المستخدمين والمعلومات أدناه.

احتياجات المستخدمين والمعلومات:
مثال :تحتاج وزارة التعليم إلى طريقة لمراقبة حضور المعلمين في المدارس بدقة.
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7

لكل احتياج من احتياجات المستخدمين
والمعلومات ،حدد ما يمكن أن يفعله نظام
مراقبة التسجيل والحضور لتلبيتها.

ح ّل نظام التسجيل والحضور:
مباشرا من البيانات يتيح لوزارة التعليم تتبع حضور المعلمين على مستوى
مثال :يمكن أن يوفر نظام مراقبة التسجيل والحضور تدفقًا
ً
المدارس في الوقت الفعلي.

ص19 .

رسم خرائط النظام والتدقيق المستقبلي
8

رسك خرائط مستخدمي النظام أدناه .واربط بينهاباألسهم لتمثيل
ضا باإلضافة إلى نظام
تفاعالتهم مع (أو تأثيرهم على) بعضهم بع ً
التسجيل والحضور.

9

ضع حلول نظام التسجيل
والحضور من الخطوة 7
على الخريطة.

خطة النظام:
مثال :يرجى االطالع على الصفحة التالية

نظام التسجيل
والحضور
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رسم خرائط النظام والتدقيق المستقبلي
8

رسك خرائط مستخدمي النظام أدناه .واربط بينهاباألسهم لتمثيل
ضا باإلضافة إلى نظام
تفاعالتهم مع (أو تأثيرهم على) بعضهم بع ً
التسجيل والحضور.

9

ضع حلول نظام التسجيل
والحضور من الخطوة 7
على الخريطة.

خطة النظام:

الوطنية
وزارة
التعليم

المنظمات غير
الحكومية

دون الوطنية

منظمات المجتمع
المدني

نظام التسجيل والحضور

المجتمع المحلي

المدارس
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المعلمون

أولياء األمور /
مقدمو الرعاية

ص21 .

المؤشّرات
10

أنشئ خريطة مؤشرات لتحديد المتطلبات الفنية
والتكلفة واالفتراضات لخطتك.

ما الذي تريد أن
يتتبعه النظام؟
على سبيل المثال :حضور الطالب ،وتسجيل الطالب ،وحضور
المعلمين ،وتحصيل الطالب  /نتائج التعلم

الجوانب المطلوبة أيضًا تشمل:

الميزانية:

النطاق:

على سبيل المثال :المشغل التلقائي في حالة التغيب لمدة  Xيوم/أيام،
الربط بفرق إدارة حاالت حماية الطفل ،والربط بـ xyz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
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إجمالي الميزانية. . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ميزانية السنة األولى. . . . . . . . . . . . . . . . :

تجربة . . . . . . . . :عدد المدارس  /مراكز
التعلم غير الرسمية
النطاق األولي . . . . . . . . :عدد . . . . . . . .
...............................
النطاق النهائي . . . . . . . . :عدد . . . . . . . .
...............................

ص22 .

الجزء :3

إطار معايير األنظمة
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نبذة عن اإلطار
يحدد هذا اإلطار ميزات نظام التسجيل والحضور المحتملة التي يتعين
على صانعي القرار مراعاتها عند تحديد أداة تلبي احتياجاتهم على
أفضل وجه .وهذا اإلطار ليس قائمة إرشادية بالمعايير التي يلزم
توافرها في المنصات واألدوات .وعند االنتهاء من هذا اإلطار ،ستكون
الفرق قادرة على تحديد الميزات األساسية المطلوبة في نظام التسجيل
والحضور في سياقها .ويمكن للفرق بعد ذلك إشراك الموردين بطريقة
مستنيرة ،مما يؤدي في النهاية إلى شراء واستخدام نظام لتحقيق النتائج
التعليمية المرغوبة .وقد تم تنظيم اإلطار في  9فئات رئيسية من
الميزات ،مقسمة إلى مواضيع فرعية مع تعريفات لها .كما يتم توفير
أعمدة إضافية لتصنيف أهمية كل ميزة وإضافة تعليقات .ومن أجل
استخدام هذا اإلطار بنجاح ،اتبع الخطوات الموضحة على اليمين.

1
اجمع فريقك
راجع عضوية الفريق في ص11 .
إذا لم يكن واضحًا من الذي يجب
أن يكون في فريقك.

2
اقرأ كل فئة من
الميزات والتعريفات
جيدًا

3
ناقش كل ميزة
واالحتياجات المتعلقة
بها في سياقك المحدد

4
رتب كل ميزة وفقًا
لمفتاح التصنيف

5
استخدم تصنيفات
إطارك في تعبئة ورقة
تسجيل الدرجات
المكونة من صفحة
واحدة
سيمنحك ذلك نظرة عامة على
احتياجاتك التي من المحتمل أن
تشاركها مع الموردين.
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ص24 .

لمحة عامة عن اإلطار
قابلية
االستخدام
أ .سهولة االستخدام
ب .واجهة المستخدم

2

1
القدرة الوظيفية
وقابلية التطوير
أ .القدرة الوظيفية واالكتمال
ب .األجهزة وأنظمة التشغيل
ج .قابلية التطوير وقابلية التوسع
د .المرونة

المعايير وقابلية التشغيل البيني
واالمتثال وإمكانية الوصول إلى
البيانات

اإلدارة
والدعم
أ .األمن
ب .النسخ االحتياطي واالسترداد
ج .القدرة على تحمل األعطال والمتانة
د .المعالجة في نهاية الفترة
هـ .دعم البنية التحتية والصيانة
و .استراتيجية التحكم في اإلصدار والترقية

أ .االمتثال لمعايير القطاع
ب .التكامل مع األنظمة الخلفية القياسية عبر القطاعات في شبكة
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة في المدارس ()WinS
والصحة والتغذية المدرسية
ج .دعم معايير ترميز التعليم
د .إمكانية الوصول إلى البيانات
هـ .المعايير المفتوحة

4

3

الوقت الالزم للنشر

8

6

5

أ .توافر وثائق عامة للمشاكل واألخطاء
ب .وحدات مدمجة مسبقًا
ج .واجهة الستيراد البيانات إلى األداة

7

9

إعداد التقارير
والتحليالت

الخصوصية وحماية
البيانات

المواصفات
الفنية

التكلفة اإلجمالية
للملكية

أ .التقارير
ب .إصدار التقارير
ج .تصدير البيانات إلى ملفات قيمة مفصولة بفواصل
د .مقاييس االستخدام
هـ .التحليالت والتقارير المدمجة

أ .الالئحة العامة لحماية البيانات
ب .تقييم تأثير الخصوصية
ج .بيانات المدرسة التي تم نقلها إلى مستوى المنطقة /
المستوى الوطني
د .لن يتم مشاركة اسم الطالب من اآلن فصاعدًا
هـ .ما البيانات المطلوبة على مستوى المدرسة  /المنطقة /
المستوى الوطني
و .ما الذي يحتاج إلى تصفية وبأي تنسيق

أ .التكنولوجيا والبنية
ب .األداء

أ .النفقات الرأسمالية
ب .النفقات التشغيلية
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 1القدرة الوظيفية
وقابلية التطوير
تقيس هذه الفئة مدى استيفاء المنتج لمتطلبات أنواع برامج
التعليم المختلفة ،وما إذا كان يمتلك القدرة على النمو
والتوسع مع البرنامج ،أو التطور مع إضافة المزيد من
الوظائف حسب الحاجة دون ترميز ثابت.
•على مستوى أعمق ،تتناول هذه الفئة مدى إثراء القدرة الوظيفية ألي
أداة  -بما في ذلك أنواع المؤسسات والمنهجيات التي تدعمها األداة.
وسيشمل تقييم هذه الفئة وظائف الواجهة األمامية والخلفية.
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•يتطلب تطوير الحلول الرقمية التي تتطلب بيانات مكثفة أن
يحافظ التطبيق على أداء ثابت دون تعطل أو توقف في ظل
زيادة عدد المستخدمين والبيانات بمرور الوقت .ويوفر مقدمو
تطويرا تلقائيًا يمكن أن يساعد في إدارة الموارد
الخدمات السحابية
ً
والموازنة بين األحمال .ويجب أن تدار الحلول المستضافة على
خوادم محلية بشكل أكثر فعالية من جانب مسؤولي النظام لضمان
تحقيق الموازنة بين األحمال.
•على الرغم من صعوبة التنبؤ بالظروف في الميدان ،يجب إجراء
اختبار لقابلية التطوير لكل إصدار من األداة.

أ

القدرة الوظيفية
واالكتمال

ب

األجهزة وأنظمة
التشغيل

ج

قابلية التطوير
وقابلية التوسع

د

المرونة

ص26 .

1

القدرة الوظيفية وقابلية التطوير

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ
القدرة الوظيفية
واالكتمال

أ .الوضع غير المتصل باإلنترنت

يُتيح الوضع غير المتصل باإلنترنت تسجيل المعلومات وعرضها في وضع عدم االتصال باإلنترنت حيث ال
قادرا على العمل
توجد تغطية  /إشارة إنترنت .في األماكن منخفضة االتصال باإلنترنت ،يجب أن يكون النظام ً
دون اتصال باإلنترنت ،مما يُتيح جمع البيانات وإصدار تقارير بها في وضع عدم االتصال باإلنترنت ويتم
التحديث عندما يكون من الممكن االتصال باإلنترنت .وهذا يُتيح االستخدام المستمر حتى في األماكن النائية التي ال
يوجد بها اتصال باإلنترنت.

ب .وضع الوقت الفعلي

قدرة األداة على تقديم بيانات (شبه) في الوقت الفعلي.

ج .المزامنة التلقائية

عملية المزامنة التلقائية التي تعمل على مزامنة البيانات عند توفر شبكة  Wi-Fiأو اتصال باإلنترنت عبر
الهاتف المحمول.

د .اقتصادي في استهالك عرض النطاق الترددي

ال يتطلب الكثير من عرض النطاق الترددي للعمل على النحو األمثل .وما زالت تعد البيانات باهظة الثمن في معظم
البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط وتعد من النفقات اإلضافية على المدارس والمعلمين والطالب وأي شخص
يتعامل مع األداة .وفي مثل هذه األماكن ،يجب أن يستخدم النظام أقل قدر ممكن من عرض النطاق الترددي.

هـ .إعداد التقارير  /إمكانية الوصول عن بعد

القدرة على إصدار التقارير عن بعد ،على سبيل المثال ،عبر تطبيق على الهواتف الذكية ،في حال عدم
أمرا مه ًما لعدة أسباب:
وجود بيانات إنترنت أو جهاز ذكي .ويعد الوصول عن بُعد من خارج مبنى المدرسة ً
•عدم وجود وقت عدم اتصال بالمدرسة الستخدام النظام (خاصة في المدارس االبتدائية حيث يكون
وقت عدم االتصال أقل).
•عدم وجود نقاط وصول داخل المدرسة الستيعاب جميع الموظفين.
•عدم إمكانية الوصول إلى نقطة المصدر إلدخال البيانات.

و .المشغالت التلقائية

0

1

 2التعليقات

هل يسمح النظام بجمع البيانات واستعراض بعض
التقارير وإعدادها عندما يكون النظام غير متصل
باإلنترنت؟

هل يمتلك النظام القدرة على تقديم بيانات في
الوقت الفعلي؟
هل يحتوي النظام على خاصية مزامنة تلقائية
تعمل على مزامنة البيانات عند توفر شبكة Wi-Fi
أو اتصال باإلنترنت عبر الهاتف المحمول؟
هل يستطيع النظام العمل في مناطق ذات عرض
نطاق ترددي منخفض؟

هل يتيح النظام الوصول من المواقع البعيدة داخل
المدرسة  /مركز التعلم غير الرسمي؟

هل يُتيح النظام إنشاء مشغالت تلقائية؟

يتم ضبط المشغالت التلقائية داخل األداة (على سبيل المثال ،بعد غياب طفل لمدة ثالثة أيام متتالية ،يمكن تخصيص
األداة لتشغيل أمر مهمة جديد للمتابعة الفورية) .ويجب أن تتيح األداة إجراء مراقبة استباقية ألنماط الحضور،
وتنبيه الموظفين المناسبين لمالحظة أي نشاط غير مألوف ،وتفعيل التدخل عند الوصول إلى نقاط حرجة رئيسية.
تُستخدم التنبيهات القائمة على األحداث إلبالغ الموظفين بالمشكالت الحرجة مثل مشكالت دروس  /معلمين
محددة ،وتكرار وقوع األحداث ،وما إلى ذلك.
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1

تابع القدرة الوظيفية وقابلية التطوير

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ

تابع.

ب
األجهزة وأنظمة التشغيل

ز .قنوات وصول متعددة

يمكن الوصول إليها من خالل جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول.

قابلية التطوير
وقابلية التوسع

هل يدعم النظام الوصول إلى قنوات مناسبة /
مالئمة للمستخدمين النهائيين؟

يُتيح الوصول وإصدار التقارير من خالل (رسائل نصية قصيرة ،تطبيق استجابة صوتية تفاعلية ،منصات
المراسالت الشائعة مثل تطبيق واتساب) .يُتيح الوصول متعدد الوسائط ألصحاب المصلحة اختيار قناة
الوصول التي يفضلونها والمالئمة لسياقهم .وهذا يدفع إلى تبني استخدام النظام.

أ .دعم األجهزة

نظرا لطبيعة انتشار الهواتف المحمولة في كل مكان ،يجب أن تدعم األداة الوصول من خالل أنواع مختلفة
ً
من األجهزة المحمولة؛ إذ يضمن ذلك إمكانية استخدام األداة من جانب مجموعة واسعة من المستخدمين،
بغض النظر عن طبيعة أجهزتهم المحمولة والتقنية األساسية المستخدمة.

ب .دعم أنظمة التشغيل

ج

0

1

 2التعليقات

أ .اللغات المتعددة

دعم لغات  /أبجديات مختلفة مستخدمة في البلد  /اإلقليم .هل يمكن تخصيص اللغة حسب تفضيالت
المستخدمين؟

ب .المستويات المتعددة (المدارس ،األقاليم ،البلدان)

السماح بمستويات متعددة من التقارير ومستويات تبادل البيانات .على سبيل المثال ،يجب أن تدعم األداة
مدارس متعددة ،وتقارير مجمعة متعددة المستويات .ودعم مدرسة واحدة أو مدارس متعددة .والسماح
بمشاركة البيانات متعددة المستويات مع جميع أصحاب المصلحة – على مستوى الطالب ،والفصل،
والمدرسة ،والمنطقة التعليمية ،وصوالً إلى المستويات الوطنية.

ج .ملفات تعريف متعددة للمستخدمين

ملفات تعريف للمستخدمين يسهل تخصيصها ،مثل الطالب أو المعلمين أو المسؤولين ،مع توفير مستويات
الوصول ذات الصلة لهم .يحتوي على دور مستخدِم للمعلمين ،ومدير المدرسة ،والتلميذ ،ومقدم الرعاية /
ولي األمر ،وبوابات مسؤولي وزارة التعليم.
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هل يدعم النظام مجموعة واسعة من أنواع
األجهزة؟ (مثل الهواتف الذكية والهواتف المميزة
والهواتف األساسية)

هل يدعم النظام أنظمة تشغيل متعددة (مثل
 Androidو)IOS
هل يدعم النظام لغات  /أبجديات مختلفة مستخدمة
في البلد  /اإلقليم؟

هل يدعم النظام التخصيص لمدرسة فردية
ومدارس متعددة ويتماشى مع المجموعات
اإلدارية التعليمية المحلية؟

هل يسمح النظام بإنشاء ملفات تعريف متعددة
للمستخدمين مع إمكانية وصول قابلة للتخصيص؟
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 2قابلية االستخدام
عرف قابلية االستخدام على أنها سمة لتطبيق أو أداة
ت ُ َّ
محمولة تُحدد مدى سهولة تفاعل المستخدمين مع النظام.
ويساهم ذلك بشكل كبير في استخدام أداة الحضور
والتسجيل ،مدفوعة في ذلك بالبساطة في التعلم ،وكفاءة
أداء المهام الروتينية ،ومعدالت الخطأ المنخفضة،
والمكون الذي غالبًا ما يتم تجاهله وهو رضا المستخدم.
ّ
وببساطة ،إذا كان من الصعب تعلم استخدام تطبيق ما،
يميل المستخدمون إلى التخلي عن استخدامه لصالح بدائل
أبسط وربما أقل كفاءة ،مثل النماذج الورقية.
كما تقيس قابلية االستخدام أيضًا الدرجة التي تساعد بها واجهة
المستخدم باألداة المستخدمين على أداء مهامهم بفعالية وكفاءة.
ويتضمن ذلك توافر وفائدة وثائق المستخدم ،ومخططات الشاشة،
واألدوات المساعدة على التنقل ،والتعليمات عبر اإلنترنت ،ووسائل
التوجيه .ويتكون التقييم من قائمة مرجعية بالجوانب الرئيسية المتعلقة
بواجهة المستخدم وتقييم نوعي لسهولة االستخدام.
تلبي حلول التعليم العالمية احتياجات مجموعة واسعة من العاملين
على مستوى قطاع التعليم (مثل اآلباء ومقدمي الرعاية األساسيين
والمتطوعين المجتمعيين والطالب والمعلمين والمديرين ومسؤولي
التعليم والمدارس والمنظمات غير الحكومية وأحيانًا أولئك الذين لديهم
معرفة منخفضة جدًا بالقراءة والكتابة) .وعادة ما يتحدث هؤالء لغات
مختلفة وأحيانًا أبجديات ونصوص مختلفة .وبالتالي ،فإن قدرة األداة
على دعم لغات رسمية محلية متعددة سيؤثر على قابليتها لالستخدام
وتقبلها لدى المستخدمين.
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يوجد عدد من العوامل التي تدخل في تحديد احتمالية سهولة
االستخدام ،على سبيل المثال يعد اللون والخط واأليقونات ورسائل
المساعدة وسهولة التنقل بعض العوامل التي يجب وضعها في
االعتبار ،ومع ذلك ،هناك مستوى من التباين السياقي والثقافي لكل
عامل من هذه العوامل.

أ

سهولة االستخدام

ب

واجهة المستخدم

على الرغم من أن تقييمات قابلية االستخدام عادة ً ما تتضمن عدة
أسابيع من العمل التكويني الذي يشارك فيه العديد من المستخدمين من
أجل إجراء اختبار ،إال أن السمات البارزة تم تحديدها في الجداول
أدناه .ومن أفضل الطرق لتحديد قابلية االستخدام ورضا المستخدم عن
أي منتج رقمي هو إجراء استبيان للمستخدمين.
لذا ،إذا أمكن ،يجب إجراء استبيان للمستخدمين لتحديد كيفية تقييم
المستخدمين المختلفين لألداة.
يعد استبيان المستخدمين أداة أساسية يجب استخدامها الستنباط إجابات
على األسئلة التالية:
•من هو المستخدم؟ (أي المسمى الوظيفي والمسؤوليات والعمر
والتعليم والتدريب)
•ما مدة تفاعلهم مع النظام ومداه؟
•كيف تساعد األداة المستخدمين على أداء عملهم؟
•ما الذي يعجب المستخدمين في النظام؟ ولماذا؟
•هل يعتقد المستخدمون أن األداة سهلة االستخدام؟ ل َِم أو ل َِم ال؟
•ما الذي يعجب المستخدمين في النظام؟ ل َِم ال؟
•ما الذي يمكن أن يفعله النظام أيضًا لتحسين الكفاءة العامة
وتحقيق الرضا الوظيفي؟
•التصنيف العام للنظام من جانب المستخدمين

ص29 .

2

قابلية االستخدام

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ
سهولة االستخدام

قدرة المستخدم على أداء المهام المطلوبة بسهولة وكفاءة دون أخطاء .ويتمثل أحد العوامل الرئيسية عند
تنفيذ نظام لمراقبة التسجيل والحضور في مدى سهولة تعلم كل من مجتمع المستخدمين والموظفين اإلداريين
للنظام وفهمهم له .وستحدد سهولة استخدام أي نظام العديد من األشياء ،بما في ذلك االحتياجات التدريبية
للمدرسة ،وعدد أخطاء المستخدمين ،ومدى رغبة المستخدم في استخدام النظام.

0

1

 2التعليقات

هل يتيح النظام للمستخدم أداء المهام المطلوبة
بسهولة وكفاءة؟

ضع في االعتبار:

ّ
معطل
•ما مقدار التدريب المطلوب للمستخدمين ،ومن سيقدمه؟ أين يتم تدريب األشخاص وكيف؟ هل هو مريح أم
للعمليات؟ جودة وثائق المستخدم
•مدى فائدة المساعدة عبر اإلنترنت (التفاصيل ،والقدرة على التعمق في الموضوعات ،واالرتباطات التشعبية ،وما
إلى ذلك)
•سهولة تصحيح األخطاء
•ال يتعطل البرنامج عندما يقوم المستخدم بعمل شيء غير متوقع
•يحث المستخدم على تصحيح اإلجراءات أو يوجهه لتصحيحها
•توجد أشكال متاحة على الهاتف المحمول و/أو الكمبيوتر
•الوضع غير المتصل باإلنترنت
•واجهة البحث
•التحقق من البيانات في الوقت الفعلي
•سهولة االستخدام من جانب المعلمين  /المديرين
•اإلشعار بالتغييرات التي تُجرى
•حجم الخط
•األيقونات واأللوان
•القوائم المنسدلة وأزرار االختيار وخانات التحديد
•تلميحات األدوات

ب
واجهة المستخدم

يمكن تحديد الجزء األكبر من سهولة االستخدام من خالل واجهة المستخدم .وتتكون واجهة المستخدم من
شاشة وأشكال يتفاعل من خاللها المستخدمون مع النظام .اختبار قبول المستخدم موثق جيدًا.

هل يحتوي النظام على واجهة مستخدم جيدة
التصميم وسهلة االستخدام؟

ضع في االعتبار:

•واجهة المستخدم الرسومية مقابل واجهة المستخدم المستندة إلى النص
•المظهر المادي والمخطط ومنطق الشاشات والقوائم
•تتدفق الشاشات بشكل منطقي ومتسق
عرض معلومات مالئمة لكل مستوى أو نوع من المستخدمين
•ت ُ َ
•يوفر آلية إلدخال بيانات ضخمة
•لغة ونصوص متسقة في جميع أنحاء النظام
•رسائل األخطاء في "يسهل على المستخدم فهمها" وليست "كال ًما تقنيًا"
•االستخدام المتسق والمنطقي للون لمساعدة المستخدم حيثما يكون ذلك ممكنًا
•الوصول عبر لوحة المفاتيح  /الماوس  /اللمس إلى جميع الوظائف الرئيسية
•يتبع معايير النظام األساسي العامة (مايكروسوفت ألجهزة الكمبيوتر الشخصية ،وما إلى ذلك)
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 3إعداد التقارير
والتحليالت
يفحص قسم إعداد التقارير مدى تغطية التقارير المدمجة
لمتطلبات اإلدارة والعمليات ،ودقة المعلومات المقدمة،
والفعالية المرئية للتقارير.
كما يفحص ما إذا كان يستطيع المستخدمون تعديل
التقارير الحالية أو إنشاء تقارير جديدة بأنفسهم .ويتحقق
مما إذا كان النظام يتيح للمؤسسات تصدير البيانات إلى
الشكل 5

مبادئ األمم المتحدة إلعداد التقارير عن مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة

•الترتيبات المؤسسية وإدارة
البيانات الواضحة
•المالءمة للغرض
•منصات نشر متوافقة مع المبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية
•االستدامة
•قابلية التشغيل البيني والمعايير
اإلحصائية
•الملكية الوطنية

•التعاون
•تصميم يركز على المستخدم
•التركيز على نقل البيانات
• تصنيف البيانات
•نمطية وقابلية التوسع
•واجهات معيارية
•توافر بيانات وصفية
•البيانات المفتوحة
•البيانات المرتبطة
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جداول بيانات لمعالجتها معالجة إضافية ،أو ما إذا كان
يجب إعادة إدخال البيانات يدويًا.
سيقارن التقييم قائمة التقارير المتاحة ،وتسهيالت إجراء
التخصيص مقابل قائمة موحدة بالتقارير المطلوبة،
ويتضمن ذلك تقيي ًما نوعيًا للمخطط المرئي وفعالية
التقارير.

أ

التقارير

ب

إصدار التقارير

ج

تصدير البيانات إلى ملفات قيمة
مفصولة بفواصل

د

مقاييس االستخدام

هـ

إمكانيات إعداد التحليالت
والتقارير المدمجة في األداة
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إعداد التقارير والتحليالت

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ
التقارير

كفاية التقارير القياسية التي ينتجها النظام ودقتها .ويتضمن ذلك مدى سهولة استخدام التقارير المختلفة.

0

1

 2التعليقات

هل ينتج النظام تقارير كافية ودقيقة؟

نقاط عامة:
•التقارير المقترحة من وزارة التعليم
•التقارير القياسية وتنسيقات التقارير
•إمكانيات إعداد تقارير موحدة ،وكذلك منفصلة
•تنسيقات تقارير قابلة للتعديل من جانب المستخدمين
•التقارير وفقًا للجمهور (وزارة التعليم ،رابطة أولياء األمور والمعلمين ،واإلشراف ،والطالب ،وما إلى ذلك)
•تنسيقات التقارير واضحة وقابلة للقراءة

مجموعة أدوات أنظمة مراقبة التسجيل والغياب | مارس  ،2021اإلصدار1.

ص32 .

 4المعايير وقابلية التشغيل البيني واالمتثال
وإمكانية الوصول إلى البيانات
يقيس هذا القسم مدى التزام األداة بمعايير ولوائح القطاع
والحكومة واإلشراف .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن
يتوافق كل نظام مع اللوائح التي وضعتها السلطات
اإلشرافية المحلية واإلقليمية والوطنية.
		

تلتزم األنظمة الناضجة بشكل متزايد بالقواعد والمعايير العالمية حول
الطريقة التي يتم بها جمع البيانات وتخزينها وتبادلها مع األنظمة
األخرى المستخدمة.
ظهر على مدار العقد الماضي عدد من المعايير المعمارية
الرقمية (مثل مجموعة البيانات األساسية المشتركة (،)CBDS
( ،SDMX ،2009f ،DCSFمعيار المبادرة الدولية للشفافية في
المعونة ( ))IATIوما إلى ذلك لضمان الحفاظ على االتساق وإمكانية
النقل عبر األنظمة.
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قد يساعد إنشاء إطار تشغيل بيني لألنظمة ( )2009 ،SIFAوإنشاء
مجلس معايير المعلومات ( )2009 ،ISBفي ذلك بهدف تعميم
معايير البيانات المشتركة لدى جميع الشركاء (بما في ذلك الصحة
والخدمات االجتماعية وخدمات الشباب وما إلى ذلك) ،مما يساعد على
تخزين البيانات ليس فقط بكفاءة مثالية ،بل أيضًا ليتم تبادلها بسالسة
عبر منظومة من األدوات والحلول التي تستخدم المعيار ذاته .وهذا
مفيد بشكل خاص لالستمرارية ،حيث يتنقل الطالب عبر المدارس
والمستويات ،ولكنه مفيد أيضًا في تجميع البيانات على المستوى
الوطني أو اإلقليمي.
إذا تم اتخاذ قرار بأن بيانات الحضور والتسجيل يجب أن تكون
متكاملة مع أنظمة المعلومات الصحية الروتينية ،أو مصادر البيانات
المجمعة للتخطيط وتخصيص الموارد ،يجب على صناع القرار النظر
في طرق لتكامل البيانات من شأنها أن تعمل على تلبية احتياجاتهم.

أ

االمتثال لمعايير القطاع

ب

التكامل مع األنظمة الخلفية
القياسية عبر القطاعات في شبكة
المياه والصرف الصحي والنظافة
العامة في المدارس ()WinS
والصحة والتغذية المدرسية

ج

دعم معايير ترميز التعليم

د

إمكانية الوصول إلى البيانات

هـ

المعايير المفتوحة
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المعايير وقابلية التشغيل البيني واالمتثال
وإمكانية الوصول إلى البيانات

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

التصنيف
المعايير

أ
االمتثال لمعايير القطاع

ب
التكامل مع األنظمة
الخلفية القياسية

ج

مدى التزام األداة بمعايير ولوائح القطاع والحكومة واإلشراف .فضالً عن التزامها بالمعايير القطرية
والدولية الموصى بها.

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

0

1

 2التعليقات

هل يلتزم النظام بمعايير ولوائح القطاع والحكومة
واإلشراف؟

تلتزم األنظمة الناضجة بالقواعد والمعايير العالمية حول الطريقة التي يتم بها جمع البيانات وتخزينها
وتبادلها مع األنظمة األخرى المستخدمة.
يسهل الدمج مع أنظمة أخرى مثل نظام المعلومات الصحية العالمي والنظام المعلوماتي إلدارة التعليم
وغيرها من أنظمة حماية الطفل .وعملية التكامل وواجهة برمجة التطبيقات موثقة جيدًا .يمكن أن يتكامل مع
أنظمة الصحة وحماية الطفل.

يدعم معايير الترميز الدولية والوطنية ( -مجموعة البيانات األساسية المشتركة (،CBDS
 )DCSF ،2009fالتصنيف الدولي الموحد للتعليم (.)ISCED

هل يتيح النظام الدمج مع أنظمة أخرى مثل نظام
المعلومات الصحية العالمي والنظام المعلوماتي
إلدارة التعليم وغيرها من أنظمة حماية الطفل؟

هل يتوافق النظام مع معايير الترميز الوطنية
والدولية؟

االمتثال لمعايير القطاع
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 5الخصوصية وحماية البيانات
تغطي هذه الفئة األمن ،الذي يشير إلى العوامل المتوفرة
في البرنامج لمنع أو اكتشاف اإلدخال غير المصرح به
والتلف العرضي أو المتعمد للبيانات وتزوير السجالت.
ويعد األمن أحد االعتبارات المهمة في أنظمة الحضور
والتسجيل ألنها تخزن معلومات حساسة عن الطالب
والمعلمين.
تتمثل العوامل األساسية التي يجب مراعاتها في المصادقة
والتفويض وتشفير البيانات.
من أجل الحفاظ على األمن ،يلزم توافر القدرات التي تم ّكن من تأمين
المنصة ،مثل النقل المشفر للبيانات (مثل  HTTPSو )HSTSوالتشفير
في حالة البيانات الثابتة؛ وإدارة المستخدمين؛ وتدقيق الوصول إلى
المنصة واستخدامها .ويلزم وجود بنية أمنية مرنة إلدارة الوصول إلى
النظام على مستويات مختلفة بواسطة أنواع مختلفة من المستخدمين
واألدوار المخصصة ،والتي يتم تحديدها بنا ًء على متطلبات البلد.
•تتعامل المصادقة مع تأكيد هوية الشخص الذي يدخل إلى النظام.
•يتعامل التفويض مع القدرة على تقييد الوصول إلى المعلومات
للمستخدمين بنا ًء على احتياجاتهم.
•التشفيرهو عملية ضمان تشفير البيانات عند نقلها عبر الشبكة إلى
الخادم (والعكس صحيح) لمنع الوصول غير المصرح به.
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الخصوصية ومشاركة البيانات
من المرجح أن تكون بيانات هذا النظام مملوكة للحكومة (قد يكون
ذلك أقل وضو ًحا في التعليم في سياقات الطوارئ) .وبالتالي ،يجب
أن يكون هناك إطار قانوني أو إطار سياسة يفوض النظام المعلوماتي
إلدارة التعليم باعتباره أمين حفظ بيانات التعليم .وهذا من شأنه أن يتيح
للنظام المعلوماتي إلدارة التعليم مشاركة البيانات المالئمة والتنسيق مع
أقسام جمع البيانات األخرى داخل قطاع التعليم ،فضالً عن عمليات
جمع البيانات األخرى خارج النظام المعلوماتي إلدارة التعليم وقطاع
التعليم .ويجب أن يكون تكامل البيانات في جميع مجموعات البيانات
هذه أحد أهم استراتيجيات تطوير النظام المعلوماتي إلدارة التعليم.
بالنسبة "لدليل المشتري" ،على سبيل المثال ،فيجب أن يكون واض ًحا
أنه في حالة عدم وجود إطار سياسة توجيهي ،من الصعب معرفة ما
ينبغي "شراؤه" (أو بناؤه أو تلقيه في التبرعات) .وتتضمن العناصر
المحددة المتعلقة بالسياسة التي يجب مراعاتها ما يلي (والتي ليست
بأي حال من األحوال األولوية القصوى للسياسة ولكنها ذات صلة
بتحديد ميزات المستخدم).
•يجب أن يأخذ النظام المعلوماتي إلدارة التعليم على المستوى
الوطني زمام المبادرة إلعداد وتنفيذ سياسة لمشاركة البيانات
وتكاملها داخل الدولة وخارجها .ومن الممكن أن يشمل ذلك
مسائل مثل الخصوصية واألمن والواجبات واألخالقيات
والحقوق والمسؤوليات المتعلقة بالبيانات .ويمكن تضمين بعض
مواصفات الميزانية واحتياجات الموظفين في مثل هذه السياسة.

أ
ب
ج

الالئحة العامة لحماية البيانات
تقييم تأثير الخصوصية
البيانات على مستوى المدرسة
التي يتم نقلها إلى مستوى
المنطقة  /المستوى الوطني

د

لن يتم مشاركة اسم الطالب من
اآلن فصاعدًا

هـ

ما البيانات المطلوبة على مستوى
المدرسة  /المنطقة  /المستوى
الوطني

ز

ما الذي يحتاج إلى تصفية
وبأي تنسيق
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 5تابع الخصوصية وحماية البيانات
•من أجل تسهيل تكامل البيانات ومشاركة البيانات وتبادلها ،يجب
على المكتب الوطني إنشاء مجموعة عمل رسمية أو فريق
عمل لتنظيف معايير البيانات وربطها واالحتفاظ بها .ويمكن
أن تتكون مثل هذه المجموعة من قادة في مواضيع معينة من
المستوى الوطني وقادة النظام المعلوماتي إلدارة التعليم من
المستويات دون الوطنية ذات الصلة إلعداد البروتوكوالت
المعرفات الفريدة المشتركة لمجموعات
واالتفاقيات لربط
ّ
البيانات المتعلقة بالتعليم واالحتفاظ بها .ويجب على المجموعة
أيضًا التأكد من حدوث ذلك ،واإلشراف على العملية ،باإلضافة
إلى مساءلة بعضهم بعضًا عن المسؤوليات وااللتزامات ذات
الصلة.
نظرا إلى أن البيانات على مستوى الشخص يتم تسجيلها وإدراجها،
ً
مصدرا من مصادر القلق .وتتضمن بعض تدابير
تشكل الخصوصية
ً
حماية البيانات المحتملة التي يتعين اتخاذها عند إعداد اتفاقيات
لمشاركة البيانات ما يلي:

المعرفات الشخصية مثل
إلغاء التعرف على البيانات ،من خالل إزالة
ّ
االسم ورقم شهادة الميالد من البيانات.
المعرفات
في حالة إلغاء التعرف على البيانات الفردية ،يمكن استبدال
ّ
الشخصية بمفتاح .ويمكن لألشخاص المصرح لهم استخدام هذا
المفتاح الستعادة إمكانية التعرف على البيانات ،ولذلك يعد هذا في
األساس إجرا ًء أمنيًا إضافيًا إلى جانب حماية قاعدة البيانات بأكملها
بكلمة مرور .وستكون عملية إعادة تحديد الهوية ضرورية للمتابعة
وتقديم الدعم لألطفال.
ومع ذلك ،ألغراض البحث والمراقبة والتحليل العام ،ال ينبغي
أن يكون من الضروري التمكن من التعرف على األفراد .ولهذه
األغراض ،سيكون "إخفاء هوية" البيانات بشكل ال رجعة فيه طريقة
جيدة للتمكين من تحليل البيانات المصنفة دون وجود أية مخاوف
تتعلق بالخصوصية.

•االتحاد األوروبي  -الالئحة العامة لحماية البيانات (:)GDPR
اعتبارا من
تسري الئحة حماية البيانات األوروبية
ً
 25مايو  2018في جميع الدول األعضاء للمواءمة بين
قوانين خصوصية البيانات في جميع أنحاء أوروبا.
•إرشادات منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بشأن حماية
		
الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية عبر الحدود
•التوجيه  95/46/ECالصادر من البرلمان األوروبي والمجلس
المؤرخ  24أكتوبر  1995بشأن حماية األفراد فيما يتعلق
بمعالجة البيانات الشخصية واالنتقال الحر لهذه البيانات.
•ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

ترد فيما يلي بعض اإلجراءات الدولية الرئيسية المتعلقة بحماية
البيانات:

حماية البيانات بكلمة مرور ،مما يضمن وصول األشخاص المصرح
لهم فقط إلى هذه البيانات .وضع إجراءات أمنية.
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5

الخصوصية وحماية البيانات

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ
األمن

ب

عوامل حماية مدمجة في النظام لمنع التغيير غير القانوني أو العرضي لملفات البيانات.
ابحث عن توافر إجراءات أمنية رئيسية:

0

1

 2التعليقات

هل يحتوي النظام على عوامل حماية مدمجة لمنع
التغيير غير القانوني أو العرضي لملفات البيانات؟
ابحث عن توافر إجراءات أمنية رئيسية.

•مستويات مختلفة من وصول المستخدم مع وظائف محفوظة لمستويات مستخدم محددة (مدمجة في واجهة المستخدم)
•يدعم طرق عرض مختلفة للمستخدم بنا ًء على تصريحات المستخدم وأنواعه
•المستخدمون مقيدون بأنشطة محددة
•وجود حماية متأصلة لقاعدة البيانات وبنية النظام ،مما يحمي النظام من كل من الهجمات المباشرة والدخول بأساليب
"ملتوية" ،وعزل قاعدة البيانات ،وتوافر جدار حماية مناسب
•تشفير قاعدة البيانات وكلمات المرور
•توجيه إشعار بانتهاكات الملفات
•مسار تدقيق على المعامالت التي تحدد المستخدم
•سجل انتهاكات النظام
•برنامج تدقيق ذاتي

االمتثال لخصوصية البيانات وحمايتها و/أو الالئحة العامة لحماية البيانات

خصوصية البيانات
واالمتثال للحماية
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هل يحتوي النظام على امتثال موثق للقوانين
والمعايير الوطنية والدولية لخصوصية البيانات
وحمايتها؟
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 6اإلدارة
والدعم
تغطي هذه الفئة مجموعة واسعة من األنشطة والميزات.
فعلى سبيل المثال ،يجب من أجل تقييم هذه الفئة بدقة
زود األداة على توفير الدعم والصيانة
تحديد قدرة ُم ّ
للمؤسسة.
يشمل الدعم ما يلي:
•التثبيت
•التحويل
•تصحيح األخطاء
•استفسارات المستخدمين
•تحسينات دورية للبرمجيات

من العوامل األخرى الالزم تقييمها قدرة األداة على التعافي بدقة من
األعطال (انقطاع التيار الكهربائي وغيرها)؛ وتوافر عوامل داخل
األداة لضمان موثوقية البيانات وصالحيتها وسالمتها؛ وآليات لنسخ
االحتياطي واستعادة البيانات بدقة .وسيستلزم التقييم أيضًا وضع قائمة
مرجعية لخصائص االسترداد والنسخ االحتياطي الرئيسية وتقييم دقة
هذه الخصائص وأدائها.
وأخيرا ،تفحص هذه الفئة قدرة المورد أو الموظفين الداخليين لديه
ً
المزود على تقديم
على تقديم الدعم األولي والمستمر ،بما في ذلك قدرة
ّ
خدمات الدعم والصيانة .ويتضمن هذا الدعم التثبيت وتحويل البيانات
وتصحيح األخطاء واستفسارات المستخدمين والتحسينات الدورية.

أ

النسخ االحتياطي واالسترداد

ب

القدرة على تحمل األعطال
والمتانة

ج

المعالجة في نهاية الفترة

د

دعم البنية التحتية والصيانة

هـ

استراتيجية التحكم في اإلصدار
والترقية

تشمل النقاط الالزم تغطيتها ما يلي:
•عدد السنوات في المجال
•عدد الموظفين
•أماكن مكاتب الدعم
•عدد األنظمة المثبتة
•وجود وثائق النظام وأدلة تشغيله
•مواد التدريب وخططه
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المعايير وقابلية التشغيل البيني واالمتثال
وإمكانية الوصول إلى البيانات

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

التصنيف
المعايير

أ
النسخ االحتياطي
والتخزين

ب
القدرة على تحمل
األعطال والمتانة

ج
المعالجة والمشغالت في
نهاية الفترة

توافر ما يلزم لتخزين المعامالت المكتملة والتقارير بأمان ،فضالً عن استعادة هذه المعلومات عند اللزوم.
وقدرة البرنامج على التعافي بدقة من إيقاف التشغيل العرضي أو غير الصحيح .وجود نظام موثق ومنفَّذ
جيدًا للتعافي من الكوارث واستمرارية األعمال.

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

0

1

 2التعليقات

هل يتمتع النظام بالقدرة على التعافي بدقة من
إيقاف التشغيل العرضي أو غير الصحيح؟

•المعالجة التلقائية في نهاية اليوم (الفترة) ،مع آليات استرداد مدمجة
•طول الوقت المطلوب للنسخ االحتياطي
•النسخ االحتياطي الكامل مقابل النسخ االحتياطي التزايدي
•هل يوفر النظام (أو يتطلب) إجراء عمليات نسخ احتياطي كاملة بشكل منتظم؟
•عند إعادة تشغيل النظام ،هل يقوم بإكمال أو إعادة تشغيل المعامالت أو األنشطة بشكل صحيح لتجنب تكرار
اإلدخاالت أو فقدان البيانات
•ما مدى صعوبة وحسن توقيت عملية االسترداد؟
•يتتبع النظام الحالة الحالية للمعالجة المركزية والنشاط الحالي لكل مستخدم
•هل يحتوي النظام على تسهيالت أرشيفية لتفريغ البيانات القديمة غير المستخدمة (لمنع قاعدة البيانات من النمو
المتضاعف)

قدرة النظام على التعافي بعد حدوث عطل (سواء أكان نات ًجا عن البرنامج أم خارجيًا) أو البقاء على
ونظرا إلى أن المعلومات هي الشرط األساسي إلدارة الحضور
اإلنترنت أثناء وقوع مثل هذا الحادث.
ً
والتسجيل ،فمن الضروري أن يحافظ البرنامج على سالمة معلومات البيانات.

هل يتمتع النظام بالقدرة على الحفاظ على سالمة
المعلومات أثناء وقوع أعطال؟

•بالنسبة للنظام المتصل بشبكة ،يظل النظام متصالً إذا تعطلت الشبكة
•إشعار المستخدم بالعمليات غير المكتملة
•يستمر النظام في العمل بشكل صحيح على الرغم من وجود أخطاء في قاعدة البيانات أو نظام التشغيل
•يعالج النظام األخطاء الرئيسية "بسالسة" من خالل تزويد المستخدمين بالوقت والمعلومات الكافية للتفاعل
بشكل صحيح

تتطلب معظم األنظمة نوعًا من التدخل اإلداري ألداء معالجة نهاية الفترة مثل إجمالي عدد أيام الغياب في
أي أسبوع .ويغطي هذا الموضوع كيفية تعامل النظام مع اإلجراءات المختلفة في نهاية الفترة بشكل جيد.
كما يغطي هذا الموضوع أيضًا المشغالت مثل عندما يغيب الطالب  3أيام متتالية عن المدرسة.

هل يتوافر في النظام معالجة تلقائية في نهاية الفترة؟

•المعالجة التلقائية في نهاية الفترة ،مما يلغي الحاجة إلى التدخل اإلداري
•مدة الفترة :يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية أو أخرى (حسبما يحدده المستخدم)
•المشغالت :الغياب أليام متتالية للمعلمين  /الطالب ،حسبما يحدده المستخدم
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 7المواصفات
الفنية
يحلل البرامج ولغة البرمجة الخاصة باألداة ،ونوع الشبكة
واألجهزة المصمم للعمل عليها ،وتداعيات ذلك على األداء
المستقبلي .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب تقييم األداء العام
للنظام من حيث السرعة ومتطلبات التخزين ،فضالً عن
تحديد مدى جودة تعامل النظام مع األعداد الكبيرة.
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ب

التكنولوجيا والبنية
األداء

ص40 .

7

المواصفات الفنية

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ
التكنولوجيا والبنية

عند تحليل األنظمة المحوسبة ،فإن أحد الجوانب المهمة هو المنصة التكنولوجية التي يتم تنفيذها عليها.
وتتكون المنصة من مجموعة من التقنيات المجمعة بطريقة منهجية أو معمارية .يشير هذا الموضوع إلى
نوع األجهزة والبرامج المستخدمة في إنشاء النظام وتنفيذه وصيانته .ويجب أن تدفع البنية التحتية وبيئة
المنظمة التكنولوجيا والبنية التقنية إلى األمام ،سوا ًء اآلن أو في المستقبل .هل تم تطبيق مجاالت النظام
التالية بشكل مناسب على البيئة الفنية المحلية:

0

1

 2التعليقات

هل المنصة التكنولوجية التي تم تنفيذ النظام عليها
مالئمة لالحتياجات المحددة؟

•البنية (الشبكية مقابل القائمة بذاتها؛ عميل/خادم؛ وما إلى ذلك)
•مستضاف على سحابة أم مستضاف محليًا
•قاعدة البيانات ( أوراكل ،ماي إس كيو إل ،وما إلى ذلك)
•األجهزة (كمبيوتر شخصي ،ماكنتوش ،يونكس ،وما إلى ذلك)
•الحد األدنى لتكوين الجهاز
•نظام التشغيل
•منهجية التطوير (ال يوجد ،تقليدية ،موضوعية ،وما إلى ذلك)
•لغة البرمجة (بايثون ،جافا ،وما إلى ذلك)
•البنية التحتية (الكهرباء ،التليفون ،وما إلى ذلك)
•التحكم في شفرة المصدر (ال يوجد ،Source Safe ،PVCS ،وما إلى ذلك)

ب
األداء

يحدد هذا الموضوع مدى سرعة تنفيذ النظام ألي مهمة معينة ومدى كفاءة في تخزين بياناته والحفاظ عليها.
واستخدم تكوينًا قياسيًا لألجهزة الختبار النظام (ليس فقط لألداء) ،كلما كان ذلك ممكنًا .كما يجب
أن الضغط مناسب في النظام واستخدام المساحة منخفض .يجب أن يكون تفاعل النظام سريعا ً ووقت
االستجابة قليل.

هل أداء النظام مالئم لطلب أصحاب المصلحة؟
(سيساعد اختبار المستخدم في فهم ذلك)

السرعة:

•واجهة المستخدم (مدى سرعة عرض البيانات ،ومدى سرعة عرض القوائم الطويلة على الشاشة ،وما إلى ذلك)
•إصدار التقارير (مدى سرعة إصدار التقارير األسبوعية واليومية والسنوية)
•تعدد المستخدمين (هل يتباطأ النظام عند استخدامه من جانب أكثر من مستخدم واحد ،وعند أي نقطة تبدأ السرعة في
التدهور ،وما إلى ذلك)
•تدهور كبير في األداء عند نمو حجم قاعدة البيانات

التخزين:

•النظام فارغ (ما مقدار مساحة البيانات التي يتطلبها البرنامج بعد التثبيت األولي ،أي قبل إدخال أي بيانات للعميل؟)
•بيانات الطالب  /المعلمين  /المدارس (ما مقدار المساحة المطلوبة لكل عميل؟)
•الحدود القصوى (خاصة بقواعد البيانات)
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 8الوقت الالزم
للنشر
تتكون عملية نشر أي تطبيق من عدة أنشطة ضرورية
لجعل األداة جاهزة لالستخدام في أي مدرسة أو بلد،
وتدخل العديد من العوامل تحت بند الوقت الالزم للنشر.
يعد توفر وحدات نمطية موجودة مسبقًا يتم استخدامها بالفعل في مكان
آخر من العوامل التي يمكن أن تقلل من الوقت الالزم للنشر .تحدد
دراسة حالة االستخدام الوظائف المشتركة ألداة الغياب والتسجيل
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وتساعد القارئ على تقييم الوظائف القابلة للتكوين مقابل تلك التي
تطويرا جديدًا.
تتطلب
ً
يمكن أن يؤدي الدعم متعدد اللغات والوثائق وتوافر الموارد
لتخصيص التنفيذ ودعمه إلى تسريع عملية النشر.

أ

توافر وثائق عامة للمشاكل
واألخطاء

ب

وحدات مدمجة مسبقًا

ج

واجهة الستيراد البيانات
إلى األداة

ص42 .

8

الوقت الالزم للنشر

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ

حدد ما إذا كانت المشاكل واألخطاء المعروفة موثقة جيدًا أم ال .وتم توثيق المشاكل واألخطاء وإتاحة
الوثائق للجمهور.

0

1

 2التعليقات

هل المشاكل واألخطاء المعروفة موثقة جيدًا أم ال؟

توثيق المشاكل واألخطاء

ب

ما الوحدات التي تأتي مج ّمعة ومدمجة مسبقًا في األداة؟ الوحدات المدمجة مسبقًا التي يمكن استخدامها
خارج الصندوق بأقل قدر من التغييرات.

هل يأتي النظام مزودًا بالوحدات المدمجة مسبقًا
الالزمة؟

الوحدات المدمجة مسبقًا

ج
واجهات الستيراد
البيانات إلى المنصة

د
الدعم متعدد اللغات

لكي يتم نشر األداة بسرعة وكفاءة ،واجهات برمجة التطبيقات متاحة جميعًا الستيراد البيانات.

هل يستطيع النظام استيراد البيانات من مصادر
وتنسيقات مختلفة؟

على األقل يمكن استيراد ملف  *.csvبسهولة من جانب مسؤول النظام.

هل يدعم اللغة المحلية؟ سيؤثر ذلك على الوقت الذي تستغرقه األداة لكي تصبح جاهزة للعمل بكامل طاقتها.
يمكن أن يؤدي الدعم متعدد اللغات والوثائق وتوافر الموارد لتخصيص التنفيذ ودعمه إلى تسريع عملية
النشر.
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هل يدعم النظام اللغات المحلية؟
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 9التكلفة اإلجمالية
للملكية
التكلفة اإلجمالية للملكية هي التقدير المالي لجميع التكاليف
المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بتكلفة بدء التشغيل
األولية والتكاليف التشغيلية؛ أي كل من النفقات الرأسمالية
والنفقات التشغيلية.
كما توضع في االعتبار جميع التكاليف المرتبطة بشراء
األداة وتثبيتها وتشغيلها.
يجب أن تتضمن معلومات التكلفة السعر األساسي للبرنامج (باإلضافة
إلى تقييم هيكل التسعير) ،واتفاقيات الصيانة ،والتثبيت والتدريب،
والتحويل ،والترقيات ،وإصدارات الصيانة.

ذلك ،تشمل التكلفة السنوية الدعم التشغيلي والتحسينات القياسية.
وتتمثل ميزة النماذج المستندة إلى البرمجيات كخدمة في عدم وجود
تكاليف لألجهزة ،كما تتولى الشركة المستضيفة لألداة عمليات النسخ
االحتياطي واالستنساخ وغيرها من أعمال الصيانة.

أ

النفقات الرأسمالية

ب

النفقات التشغيلية

بموجب نموذج ترخيص التكنولوجيا ،تشتري المؤسسة المنفّذة
صا للبرنامج .وتوجد تكاليف أولية لشراء األجهزة والتخصيص
ترخي ً
والنشر والتدريب .وتشتري المؤسسة المنفّذة أيضًا عقد دعم
سنوي يتضمن الترقيات والدعم الفني والتشغيلي .وفي هذا الخيار،
هناك تكاليف إضافية يجب وضعها في االعتبار للنسخ االحتياطي
واالستنساخ واالسترداد بعد وقوع كوارث وما إلى ذلك.

بالنسبة لألدوات الرقمية ،يوجد عادة ً نموذجان للتسعير:
•البرمجيات كخدمة ()SaaS
•نموذج ترخيص التكنولوجيا
بالنسبة لنماذج البرمجيات كخدمة ،يتم ترخيص البرنامج على أساس
االشتراك ويتم استضافته على سحابة .عادة ً ما يتم تسعير حلول
البرمجيات كخدمة على أساس نموذج لكل مستخدم ،ويمكن زيادة
عدد المستخدمين بمرور الوقت بنا ًء على احتياجات المؤسسة المنفّذة.
وقد تكون هناك تكاليف أولية للتخصيص والنشر والتدريب؛ وبعد
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التكلفة اإلجمالية للملكية

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
المعايير

أ
النفقات الرأسمالية

ب
النفقات التشغيلية

مقابل جميع التكاليف المرتبطة بشراء النظام وتثبيته وتعديله وتحديثه وتشغيله.

0

1

 2التعليقات

ما النفقات الرأسمالية النسبية لهذا النظام؟

•هيكل السعر والتسعير األساسي (سياسات الترخيص ،وما إلى ذلك)
•تكاليف التخصيص و/أو التطوير
•تكاليف إضافية للحوسبة وأجهزة الشبكة
•تكاليف إضافية لشفرة المصدر (عند االقتضاء)
•رسوم الصيانة والدعم الفني ومصاريفه
•التكاليف اإلدارية (الدعم الداخلي)
•تكاليف التثبيت والتدريب
•تكاليف التوثيق
•تكاليف التحويل (االنتقال من نظام قديم إلى نظام جديد)
•تكاليف الترقيات المستقبلية واإلصدارات الجديدة
•التكاليف اإلجمالية لكل مستخدم والتكاليف لكل موظف نظم معلومات
•السعر المالئم لمستوى  /تعقيد الوظائف
•عرض القيمة اإلجمالية (الكفاءة الوظيفية كدالة للتكلفة).
النفقات التشغيلية
•البنية التحتية (مساحة األرضية)
•الكهرباء (للمعدات ذات الصلة ،التبريد ،الطاقة االحتياطية)
•تكاليف االختبار
•نفقات التوقف عن العمل وانقطاع الخدمة واألعطال
•األمن (بما في ذلك االنتهاكات وفقدان السمعة والتعافي والوقاية)
•عملية النسخ االحتياطي واالسترداد
•التدريب على التقنية  /تدريب المستخدمين
•التدقيق (الداخلي والخارجي)
•موظفو تقنية المعلومات
•نفقات الترقية المستقبلية أو قابلية التطوير
•إيقاف التشغيل
•تنمية القدرات (في ظل تبديل الموظفين)
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ما النفقات التشغيلية النسبية لهذا النظام؟
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ورقة تسجيل الدرجات

مفتاح التصنيف

تحديد متطلبات
األنظمة الجديدة:

 -- 0ال حاجة إليها
 -- 1من الجيد توافرها
 -- 2البد من توافرها

تقييم
األنظمة الحالية:

 -- 0غير موجودة
 -- 1موجودة إلى ح ٍد ما
 -- 2متطورة بدرجة جيدة

التصنيف
الوزن

0

1

التصنيف
الوزن

2

القدرة الوظيفية وقابلية التطوير

المعايير وقابلية التشغيل البيني واالمتثال والبيانات

القدرة الوظيفية واالكتمال

االمتثال لمعايير القطاع

الوضع غير المتصل باإلنترنت
وضع الوقت الفعلي
المزامنة التلقائية
اقتصادي في استهالك عرض النطاق الترددي
شبكة الويب والهاتف المحمول
إعداد التقارير عن بعد (رسائل نصية قصيرة  /استجابة صوتية تفاعلية)
المشغالت التلقائية
األجهزة وأنظمة التشغيل
دعم الهواتف الذكية
دعم الهواتف المميزة
دعم الهواتف األساسية
دعم نظام Android
دعم نظام IOS
قابلية التطوير وقابلية التوسع
المرونة
اللغات المتعددة
قابلية االستخدام
سهولة االستخدام
واجهة المستخدم
إعداد التقارير والتحليالت
التقارير
إصدار التقارير
تصدير البيانات إلى ملفات قيمة مفصولة بفواصل

0

1

2

التكامل مع األنظمة الخلفية القياسية عبر القطاعات (النظام المعلوماتي إلدارة التعليم ،نظام
المعلومات الصحية العالمي)
دعم معايير ترميز التعليم
الخصوصية وحماية البيانات
االمتثال للالئحة العامة لحماية البيانات
تقييم تأثير الخصوصية.
اإلدارة والدعم
األمن
النسخ االحتياطي واالسترداد
القدرة على تحمل األعطال والمتانة
المعالجة في نهاية الفترة
دعم البنية التحتية والصيانة
استراتيجية التحكم في اإلصدار والترقية
المواصفات الفنية
التكنولوجيا والبنية
األداء
الوقت الالزم للنشر
توافر وثائق عامة للمشاكل واألخطاء
وحدات مدمجة مسبقًا
واجهة الستيراد البيانات إلى األداة
التكلفة اإلجمالية للملكية
النفقات الرأسمالية
النفقات التشغيلية

مقاييس االستخدام
إمكانيات إعداد التحليالت والتقارير المدمجة في األداة

مجموعة أدوات أنظمة مراقبة التسجيل والغياب | مارس  ،2021اإلصدار1.

ص46 .

الجزء :4

دراسات الحاالت
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دراسة حالةWaliku :

دعم األطفال للعودة إلى المدارس بأمان أثناء جائحة كوفيد 19-وبعد التعافي منها
ما هي Waliku؟
 Walikuعبارة عن نظام إلدارة غياب الطالب ورفاهيتهم يُنشئ مرفقًا رقميًا
متكامالً لمجتمعات المدارس لدعم تعلم األطفال ونجاحهم خالل سنوات دراستهم.
وباستخدام الحلول القائمة على التكنولوجيا ،يساعد نظام  Walikuمجتمعات
المدارس في التعرف بسهولة على األطفال المعرضين للخطر واالستجابة لهم.
يبدأ نظام  Walikuبنظام رقمي لتتبع الغياب حيث يمكن للمدرسين على الفور
تحديد أولئك الذين يتغيبون عن المدرسة ألسباب صحية أو ألسباب أخرى
واالستجابة لهم .وتوفر الميزات الرقمية اإلضافية وتدفقات العمل التكميلية في
نظام  Walikuللمعلمين والمدارس المعلومات واالتصاالت المجتمعية الالزمة
للعمل على تحقيق الرفاهية للطالب.
ونتيجة لذلك:

•يتم التعرف على الطالب األكثر عرضة للخطر في وقت أقرب.
•يمكن للمدارس تخصيص الموارد بشكل مناسب وفعال للطالب واألسر
األكثر احتيا ًجا.
•تحصل األسر التي تعاني من تحديات في تعليم األطفال ورفاهيتهم على المعلومات
والدعم الذي يحتاجون إليه.
•تحصل الحكومات والمنظمات غير الحكومية  /مشاريع شركاء التنمية المحلية
على بيانات مجمعة ،مرتبطة بالنظام المعلوماتي إلدارة التعليم ،لتوجيه الموارد إلى
الطالب واألسر والمدارس  /الفصول الدراسية األكثر احتيا ًجا.

ما المقاييس التي يتتبعها نظام Waliku؟
باعتبار نظام  Walikuمرفقًا رقميًا متكامالً يربط أصحاب المصلحة في المجتمع
في إطار تعليم األطفال ورفاهيتهم ،فهو مصمم لتتبع العديد من المقاييس المتعلقة
بما يلي:
•حضور الطالب
•الغياب ،ومعدل تكراره
•التقدم المحرز
•التسرب
•حالة عدم االلتحاق بالمدارس
•عوامل الخطر الصحية والشخصية واالجتماعية التي تؤثر على
رفاهية الطالب
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تستند التقارير إلى المتطلبات والتعاريف المحلية والدولية ،واللوائح الخاصة
بحماية البيانات وأمنها .ويُتيح نظام  Walikuإجراء تحليالت تنبؤية بنا ًء على هذه
المقاييس باستخدام علوم وتكنولوجيا البيانات الحالية والناشئة.
ما هي ميزات  Walikuالحالية والمستقبلية؟
تتضمن مجموعة منتجات  Walikuالحالية تطبيق يعمل على نظام Android
للمعلمين لمراقبة حضور الطالب وإدارة الغياب .وإلى جانب ذلك يوجد
تطبيق على الويب لمديري المدرسة والمنطقة التعليمية إلدارة كل من هم
بالمدرسة وتسجيل حضور الموظفين واالطالع على بيانات المدرسة.
ويقدم النموذج األولي للوحة معلومات المنطقة التعليمية بيانات مجمعة عن
المدارس التي تستخدم نظام  Walikuلمراقبة المشروع والمنطقة.
كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية  /مشاريع شركاء التنمية والمناطق
التعليمية استخدام نظام Waliku؟
يستخدم عدد من مشاريع منظمة إنقاذ الطفل في إندونيسيا نظام ،Waliku
ويستعد مكتبان قطريان آخران الستخدامه أيضًا .وهذه هي مشاريع منظمة
إنقاذ الطفل القائمة أو المشاريع الجديدة التي ،بفضل نظام  ،Walikuتدعم
بشكل مباشر المدارس والمناطق التعليمية لتحقيق أحد الهدفين التاليين:

المزايا الحالية
تطبيق على اإلنترنت:
•متاح عبر اإلنترنت
•يدعم اللغتين اإلنجليزية واإلندونيسية
•تسجيل الطالب (استيراد بكميات كبيرة)
والموظفين والفصول
•مهام عبر الهاتف المحمول للمعلمين
•إدارة التقويم األكاديمي
•حضور الموظفين
•إشعارات تذكير بالمهام اليومية واألسبوعية
والشهرية
•لوحات تقارير للمدرسة والفصل والطالب
والموظفين حسب اليوم واألسبوع
والشهر والسنة

•مراقبة الحضور في أي مشروع تعليمي وصحي ورفاهية في المدارس.
•غياب الطالب وإدارة الرفاهية في منظومة المدرسة والمجتمع.

ومن المتوقع أن تدعم  Walikuفي المستقبل ،بصفتها كيانًا منفصالً عن
منظمة إنقاذ الطفل ،أي منظمة غير حكومية  /مشروع شريك في التنمية.
وفي سياق التعافي من كوفيد ،19-يمكن أن تساعد  Walikuمشاريع منظمة
إنقاذ الطفل على الفور في تحديد المتعلمين المتغيبين ودعم جهود عودتهم
إلى المدرسة.
يمكن أن تقدم  Walikuدع ًما شامالً العتماد نظامها الرقمي واستخدامه .ولقد
تم تصميم الدعم وفقًا لالحتياجات واعتبارات التكلفة لدى المشاريع والمناطق
التعليمية ،وهو يشمل ما يلي:
•التقييم التكويني والتصميم المتمركز حول المستخدم لعمليات التكييف
والتخصيص المحلية
•هندسة عمليات التكييف والتخصيص المحلية
•المواد التدريبية من خالل نظام إلدارة التعلم
•تقديم الدعم للمجتمعات المدرسية في أثناء المراحل
•مكتب المساعدة المستمرة ودعم تكييف التكنولوجيا
•المساعدة الفنية في الصحة المدرسية والتعليم والرفاهية
المزايا والمكونات المستقبلية

تطبيق :Android
•متاح عبر اإلنترنت ودون اتصال باإلنترنت
•يدعم اللغتين اإلنجليزية واإلندونيسية
•قائمة مهام وإشعارات يومية بالحضور اليومي
للطالب
•قائمة مهام وإشعارات يومية بالغياب اليومي
•إشعارات لمتابعة الغياب األسبوعي والشهري
•وسائل توجيه لتقديم استشارات للمعلمين لدعم
الطالب  /األسر المتغيبة
•الملف التعريفي للطالب :تفاصيل العقد ولوحة
معلومات
•لوحة معلومات للفصل حسب اليوم واألسبوع
والشهر والسنة
• مرجعاإلسعافاتاألوليةللطفلالمريض/المصاب

•الدعم متعدد اللغات،
•تخصيص التطبيق والتقرير للمستخدمين المختلفين والسياقات المختلفة،
•طبقات إضافية من خصوصية  /أمن البيانات،
•دعم في حالة عدم االتصال باإلنترنت لتطبيق الويب
•تكامل واجهة برمجة التطبيقات مع األدوات الرقمية وأنظمة معلومات اإلدارة األخرى
•أدوات تقييم  /فحص مرض األطفال ورفاهيتهم للمدارس والعيادات المحلية ومكاتب رعاية
الطفل .لوحات معلومات تعرض معلومات عن رفاهية المدرسة وإحاالت الطالب الفردية
للعيادات المحلية ومكاتب رعاية الطفل،
•أدوات آلية صوتية ورسائل نصية قصيرة للتواصل مع األسر والمدارس (يتوفر نموذج
أولي منها)،
•روابط مع مقدمي خدمات صحية عن بعد للمدارس واألسر،
•تقارير مطولة عن الطالب،
•تحليالت تنبؤية حول عوامل الخطر لمجتمعات المدارس
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