استاندارد اسکورم چیست ؟

استاندارد اسکورم  SCORMچیست ؟
ایي ػٌَاى هقالِ ای است کِ قثال اٍى رٍ رٍی سایت قزار دادُ تَدم ٍلی تِ خاطز پارُ ای اس هطکالت اٍى هطلة در حال حاضز
ٍج َد ًذارُ ،تٌاتزایي تصوین گزفتن کِ ایي هَضَع رٍ کوی کاهل تز کٌن ٍ یِ تار دیگِ اٍى رٍ رٍی ٍب سایت ضخصی خَدم قزار
تذم.
اس دیزتاس تا کٌَى ًقص آهَسش تز ّیچ کس پَضیذُ ًثَدُ ٍ ًیست .رٍش ّای هختلف آهَسش اس سالیاى گذضتِ تا تِ اهزٍس
دستخَش تغییزاتی ضذُ اًذ کِ ّز کذام در ًَع خَد هی تَاًستِ تحَلی ضگزف را در سهیٌِ ّای هختلف ایي هَضَع ایجاد ًوایذ.
یکی اس پیطزفت ّای تطز در اهز آهَسش ،هثحث آهَسش هجاسی یا آهَسش الکتزًٍیکی تَدُ است .ایي آهَسش ّا در راستای صزفِ
جَیی در ٍقت ٍ سهاى ٍ ّوچٌیي فزاگیز ضذى تحث آهَسش طزاحی ٍ پیادُ ساسی ضذُ اًذ ٍ در حال حاضز ّن در اکثز کطَرّای
جْاى در سطَح هختلف دارای فؼالیت ّستٌذ.
رفتِ رفتِ ٍ تا فزاگیز ضذى ارائِ ایي گًَِ آهَسش ّا ،استاًذاردّایی تزای ایي ًَع آهَسش ّا تؼییي گزدیذ .یکی اس هْوتزیي ٍ
کارتزدی تزیي استاًذاردّای آهَسش هجاسی یا یادگیزی الکتزًٍیکی استاًذارد اسکَرم  SCORMهی تاضذ.

ّذف اصلی ایي استاًذارد ارائِ آهَسش ّای هٌاسة تزای داًطجَیاى تِ صَرت یکپارچِ ٍ قاتل استفادُ هجذد است .الثتِ استاًذارد
اسکَرم  SCORMاس سز ٍاصُ ّای  Shareable Content Object Reference Modelگزفتِ ضذُ است.
در ٍاقغ ایي سیستن یِ هذل هٌثغ یا  Reference Modelرٍ تطکیل هی دّذ کِ تا استفادُ اس اٍى هی تَاى یک سزی هحتَای
قاتل اضتزاک گذاری رٍ ایجاد کزد .در یک هثال سادُ هی تَاى تِ یک کالس درس اضارُ کزد کِ یک هؼلن اًگلیسی ستاى دارد،
چٌذ داًص آهَس فارسی ستاى ،چٌذ داًص آهَس ػزب ستاى ،چٌذ داًص آهَس فزاًسَی ستاى ٍ … اگز در ایي کالس استاد تخَاّذ تِ
ستاى ّز یک اس ایي افزاد صحثت کٌذ اهکاًص تِ صفز هی رسذ پس السم ّست یک هذل هٌثغ تزای اجزای ایٌگًَِ کالس ّا ایجاد
تطَد ٍ یک سزی هحتَا ایجاد ضَد کِ قاتلیت اضتزاک گذاری تیي سیستن ّای آهَسضی ٍ کالس ّای درس دیگز را داضتِ تاضذ ٍ
هٌاسة کلیِ کالس ّا تاضذ.
ایي سیستن را اگز تخَاّین تسط ٍ گستزش دّین ٍ تِ صَرت آًالیي ٍ هجاسی در ًظز تگیزین تِ استاًذاردی ضثیِ تِ اسکَرم
خَاّین رسیذ .ایي استاًذارد یکی اس کاهل تزیي ٍ قَی تزیي استاًذاردّا در سهیٌِ آهَسش هجاسی است.
در ٍاقغ در حال حاضز اکثز سیستن ّای آهَسش هجاسی  LMSیا ّ Learning Management Systemا اس ایي استاًذارد
تزخَردار ّستٌذ .تا ٍجَد ایي استاًذارد در ّ LMSا اگز هحتَایی کِ اساتیذ تَلیذ هی کٌٌذ ّن تز ّویي پایِ ایجاد ضذُ تاضذ هی
تَاًذ تِ راحتی تز رٍی ّ LMSا ًصة ٍ راُ اًذاسی گزدد.
یکی اس ّ LMSای هطزح ٍ  Open Sourceکِ در حال حاضز در اکثز کطَرّای جْاى اس جولِ ایزاى در حال استفادُ است اس
ایي استاًذارد یؼٌی اسکَرم  SCORMتِ طَر کاهل پطتیثاًی هی کٌذ.
ایي استاًذارد د ر ٍاقغ یک رٍش ٍ یک هٌثغ کاهل تزای ایجاد درٍس ٍ هحتَای آهَسضی ،اضتزاک گذاری ،تزگشاری آسهَى ٍ اػالم ٍ

تزرسی ًتایج ٍ در ًْایت گزفتي هذرک را ضاهل هی گزدد .در ٍاقغ ایي استاًذارد هی تَاًذ راتط کارتزی داًص آهَساى یا داًطجَیاى،
اساتیذ ،سیستن ّای آهَسضی آًالیي ٍ … را ضاهل ضَد.
استفادُ اس ایي استاًذارد اهزٍسُ در اکثز ًزم افشارّای تَلیذ هحتَا هاًٌذ Adobe Captivate ٍ Adobe Flash Professional
ٍ … ًیش هزسَم ضذُ است ٍ اکثز ًزم افشارّای تَلیذ هحتَا ایي استاًذارد را تِ صَرت کاهل پطتیثاًی هی کٌٌذ.

