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سنجش در آموزش های غیرحضوری

 آموزش و یادگیری آنالین پدیدة جدیدی نیست و در طول سال های گذشته به طور عمده از آن به عنوان بخشی از تدریس 
چهره به چهره استفاده شده است. ارزیابی بخش اساسی آموزش و یادگیری است، زیرا یادگیری را تثبیت می کند. ارزشیابی 
مبتنی بر رایانه مدت هاســت وجود دارد، اما ارزیابی های آنالین کمتر استفاده شــده اند؛ احتمااًل به دلیل مسائل مربوط به 
تضمین روایی، پایایی و احتمال بی صداقتی. در دوران شیوع ویروس کرونا، محیط های آموزشی در بسیاری از مدرسه ها، چه 
در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، تغییر پارادایم از آموزش حضوری به آموزش غیرحضوری را در پیش گرفته اند. این 
وضعیت به روشی برای ارزیابی نیاز دارد که ایمن، معتبر، قابل اعتماد، قابل قبول، عملیاتی و عادالنه باشد. روش های ارزیابی 
تکالیف، کارپوشه، خودارزیابی، سنجش همکالسی و گروه کاری، بحث و مناظره، کتاب باز، مشاورة برخط و آزمون های برخط 
چهارگزینه ای، شیوه هایی هستند که در این مقاله به عنوان شکل  های ارزیابی آنالین مورد بحث قرار گرفته اند و کاربرد آن ها 

در دوران شیوع ویروس کرونا بررسی شده است.

ارزشیابی
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یادگیری  میزان  اندازه گیری  ارزیابی، 
دانش آموز است و می توان آن را به دو نوع 
»ارزیابــی برای جمع بندی« و »ارزیابی 
بــرای یادگیــری یا ارزیابی ســازنده« 
تقســیم کرد. ارزیابی برای جمع بندی 
بــرای گرفتــن تصمیــم در خصوص 
رد کردن یک پایه یا تکــرار آن کاربرد 
دارد، در حالی که ارزیابی سازنده برای 
 ارائة بازخورد مــورد نظر قرار می گیرد.
در این نوع ارزشــیابی، معلم به دنبال 
اطالعاتی اســت که براساس آن بتواند 
دربارة بهبــود فرایند یاددهی یادگیری 
دانش آمـــوزان در کالس تصمیـــــم 
برای  ارز شیابی  نوع  این  بگیرد.  مناسب 
تشــخیص ضعف ها، قوت ها و مشکالت 
فرایند یادگیری و اصــالح و بهبود آن 
به کار مــی رود و مهم ترین ویژگی آن، 
آن  درمانی  و  اصالحــی  جهت گیــری 
اســت کــه در موقع مناســب به معلم 
و دانش آمــوز ایــن فرصــت و امکان 
را می دهد کــه در رونــد فعالیت های 
خود، در راســتای تحقق بهتر اهداف و 
انتظارات آموزشی، تغییراتی مطلوب به 

عمل آورد. 
ولتون )2012( ارزیابی را با ســطوح 
 پایین، متوســط و باال توصیف می کند. 
هر کــدام از این ســطوح می توانند به 
شیوة جمع بندی یا سازنده انجام شوند. 
ارزشــیابی دانش آموز به هر روشی که 
انجام شود، شامل سنجش دانش، مهارت 
و نگرش هاست. سطح دانشی معمواًل از 
طریق ســؤاالت چندگزینه ای، سؤاالت 
بلند  کوتاه پاسخ و ســؤاالت تشریحی 
پاسخ ارزیابی می شــود. سطح مهارتی 
از طریق مشــاهدة مستقیم مهارت های 
رویــه ای و ارائة پروژه هــای کوتاه مدت 
با  و طوالنی مــدت آزمایش می شــود. 
ورود بــه وضعیت بحــران کرونا، تغییر 
پارادایم از یادگیــری چهره به چهره و 
آموزش  ســنتی  به  یادگیری  پیشرفته  با 
استفاده  از فناوری  آنالین  رخ  داده است. 
می شــد،  پیش بینی  کــه  همان طــور 

این تحول در محیط آموزشــی اثراتی 
طوالنی مدت در آموزش و یادگیری در 
پی خواهد داشت. روش های ارزیابی نیز 
با توجه به وضعیت کنونی نیاز به تغییر 

دارند. 

بسترهای نرم افزاری ارزیابی در 
آموزش مجازی

ارزیابی پیشرفت تحصیلی و یادگیری 
آنالیــن، به صورت ناهم زمان یا هم زمان 
انجام می شــود که هر کــدام ویژگی ها 
و شــرایط خاص خود را دارد. هر یک 
از این حــاالت و نمونه هــا را توصیف 

می کنیم:
در  شــیوه  این  ناهم زمان:  ارزیابی 
زمان بنــدی کالس درس مجازی انجام 

نمی شود و شامل موارد زیر است:
تکالیف: این نــوع ارزیابی به صورت 
ناهم زمان اســت و معلــم از طریق آن 
می توانــد تفکــر در ســطوح باالتر را 
که شــامل تفکــر انتقــادی و توانایی 
حل مســئله توســط دانش آموز است، 
ارزیابــی کند. مهم این اســت که یک  
روال یکنواخــت برای بررســی تکالیف 
ایجاد شــود و بازخورد کیفی دقیقی به 
دانش آموزان داده شود تا یادگیری خود 

را بهبود بخشند.
پوشه های کار: نمونه کارها شواهدی 
از کارهایی هســتند کــه دانش آموز با 
گرفتــن بازخورد انجام می دهد. در این 
از طریق دریافت آنالین  شیوه می توان 
فیلم هــای ضبط شــدة دانش آموزان از 
کارهای انجام شده که در پوشه کار قرار 
می گیرند،  مهارت هــای آنان را ارزیابی 
کــرد. از مزایای پوشــه کار می توان به 
نمایــش پیشــرفت کار در طول زمان، 
و  دانش آمــوزان  یادگیــری  نمایــش 
برقراری امکان گفت وگــو بین معلم و 
یادگیرنده اشــاره کرد. نداشتن آگاهی 
دقیق از قسمت های مرتبط با یادگیری 
و کمبود زمان برای بررسی فعالیت ها و 
تغییرات یادگیری، از چالش های مطرح 

در این شیوه است.
سنجش هم کالسی و گروه کاری: 
در این نــوع ارزیابی امکان تشــویق و 
تحریک یادگیرنده فراهم می شود. تعهد 
به  دانش آمــوزان  مســئولیت پذیری  و 
دلیل رویارویی با همکالســی های خود 
افزایش پیدا می کند، معلم نســبت به 
عملکرد مخاطبــان قضاوت راحت تری 
خواهــد داشــت و نظارت مــدرس بر 
محیط ساده  تر می شــود. البته ارزیابی 
بــه شــیوة همسال ســنجی در محیط 
مجــازی می توانــد امــکان نمره دهی 
خشــن یا باال را افزایــش  دهد، زمان بر 
اســت و گاهی موجب قضاوت ناعادالنه 
می شود. همچنین، معلمانی که از شیوة 
در  می کنند،  اســتفاده  همسال سنجی 
بیشتر اوقات از روش »فهرست وارسی« 
بهره می برند که ارزیابی در سطوح باالتر 
را شامل نمی شود )رضوی، 1395:74-

.)49
ارزیابــی هم زمان: این شــیوه از 
ارزیابــی به صــورت رو در رو و آنالین 
انجــام می گیرد و دانش آمــوز تا پایان 
به  پاســخگویی  فرصت  کالس مجازی 
سؤاالت را خواهد داشــت. آزمون های 
از  نمونه هایی  آنالیــن  چهارگزینــه ای 
این شیوه ها هســتند. ارزیابی به صورت 
آنالین در زمان واقعــی می تواند برای 
بازتولیــد روش های ســنتی ارزیابی به 

کار رود.
برای  چندگزینــه ای:  ســؤاالت 
ارزیابی ســطح دانش می توان سؤاالت 
چندگزینه ای شامل بهترین پاسخ، یک 
پاسخ صحیح و پاســخ های تطبیقی را 
به صورت آنالیــن و در تاریخی از پیش 
تعیین شــده و برای مدت زمان ثابت به 
دانش آمــوزان ارائه داد. این ســؤاالت 
بســته به نوع ساختارشــان می توانند 
مهارت هــای تفکر شــناختی با درجة 
باال  تا ســطوح  پایین )ســطح دانش( 
ارزشــیابی(  و  ترکیب  )تجزیه وتحلیل، 
را ارزیابــی کننــد. ایــن آزمون ها به 
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علت طراحی در زمــان کوتاه، تصحیح 
آسان و غیرتخصصی و دارای سازوکار، 
امــکان دریافت اطالعــات زیاد با طرح 
ســؤاالت زیاد و اندازه گیــری کمی و 
پایا از ســوی معلمان، مورد اســتقبال 
قــرار می گیرند، ولی به علت ســنجش 
 نکردن مهارت هایی مانند حل مســئله، 
نقصان دارند. همچنین، مطالعات نشان 
برای  گوناگون  معلمان سطوح  داده اند، 
طراحی ســؤاالت چهارگزینه ای مهارت 
مازوچیان،  و  )علیــزاده  ندارنــد  کافی 

.)505-507 :2015
امتحانــات کتاب بــاز: هــدف از 
ارزیابی به ایــن روش، ارزیابی توانایی 
دانش آمــوزان در تجزیه وتحلیل و حل 
انتقادی و خالقیت است.  مسئله، تفکر 
با امتحان به شیوة کتاب باز که در زمان 
کالس مجازی انجام می شــود، می توان 

احتمال تقلب را به حداقل رساند.
خودارزیابی: آزادی عمل گســترده 
و احســاس خودکنترلی دانش آموز در 
این شــیوه محســوس اســت. افزایش 
طراحی  و  یادگیرنــده  اعتمادبه نفــس 
آموزشــی توســط خود فرد، از مزایای 
اســت. همچنین،  ارزیابی  روش  ایــن 
بــا یادگیری  ارزیابی  این نــوع  نتیجة 
فردی و ســازمانی همبســتگی مثبت 
دارد )محمدپور زرنــدی و طباطبایی، 
2013: 13-1(. ولی به علت امکان نبود 
صداقــت دانش آموز، شناخت نداشــتن 
دانش آمــوز از آموخته هــای خــود و 
به علت کسب  اســتقبال دانش   آموزان 
نمره، به این روش انتقاد وارد می شود.

ارزیابی  نــوع  این  مناظره:  و  بحث 
اعتبــار و جایگاه فــردی دانش آموزان 
مشــارکت کننده در بحــث را افزایش 
می دهد و انتقــال تجربه و راهنمایی را 
به همراه خواهد داشت. تحقیقات نشان 
داده انــد، شــرکت کنندگان در ارزیابی 
همسال ســنجی توانســته اند به دنبال 

با دقتی مشابه  ارائه شــده،  توضیحات 
گروه مدرسان، همسانان خود را ارزیابی 
کنند )ترشیزی،1396(. ولی این شیوه، 
به دلیل اتالف وقت در مواقع پراکندگی 
بحث و نیاز به تدوین فهرســت وارسی 
)چک لیســت( شفاف و دســتورالعمل 

واضح، مورد انتقاد قرار می گیرد.

انواع پلتفرم های آنالین
چندین پلتفرم آنالین وجود دارد که 
برای ارزیابی، از مزایا و محدودیت های 
منحصربه فــرد برخوردارند. برای مثال، 
می تواند  دانش آموزان  گستردة  ارزیابی 
انجــام   Google Forms طریــق  از 
شــود. این نوع ارزیابی زمان بندی دارد 
و دانش آمــوزان می تواننــد در زمــان 
مقرر پاســخ های خــود را ارائه دهند. 
از ســامانة مدیریت  مؤسســاتی کــه 
الکترونیکی )LMS( اســتفاده  آموزش 
تنظیمــات  از  می تواننــد  می کننــد، 
انواع سؤاالت،  برای  ارزشیابی  پیشرفتة 
ماننــد ارزیابــی پی درپی یــا رایگان، 
انتخــاب ســؤاالت و تغییــر گزینه ها 
به صورت تصادفی استفاده کنند. اگرچه 
پیشــرفته ای  ویژگی های  چنین  ایجاد 
از احتمــال تقلب می کاهــد، اما هزینة 
بســیار باالتــری را بــه ســازمان های 
آموزشی تحمیل می کند. در کشور ما، 
با شیوع ویروس کرونا، سایت های بومی 
اینترنتی قالب های آزمونی را طراحی و 
ارائه کردند که در آن ها معلم می تواند با 
پرداخت هزینة اندک، آزمون خود را در 
فضای مجازی بــرای دانش آموزان اجرا 
کند. فرم ســاز و دیجی فــرم نمونه های 
موفق این قالب های آزمون ســاز در این 

دوران هستند.

  

آیــا می توان از تدریــس، یادگیری و 

ارزیابی آنالین خــودداری کرد؟ جواب 
بــه نظر می رســد. کشــورهای  »نه« 
این  پیشــرفته در زمینة آموزش، قباًل 
فنــون را پذیرفته بودنــد. بنابراین، با 
شــروع وضعیت بحرانی ویروس کرونا، 
این کشــورها برای انتقــال آموزش از 
شیوة سنتی به شیوة آنالین، در مقایسه 
با ما با مشــکل کمتری روبه رو شده اند. 
در ابتــدا نبود منابع و زیرســاخت های 
پذیرش  طوالنی شدن  باعث  آموزشــی 
توســط  ارزیابــی مجازی  و  آمــوزش 
مخاطبان و معلمان شد. با ایجاد شبکة 
ملی آموزش دانش آموزی )شاد( اکنون 
زمان آن اســت که با تطبیق یادگیری 
و ارزیابی ســنتی با فنون پیشرفته، در 
زمینة آموزش، یادگیری و ارزشیابی در 

مسیری درست حرکت کنیم.

منابع
1. ترشــیزی، ســعید )1۳۹۶(. بررســی مناظره 
به عنوان یک روش جدید آموزش اخالق پزشــکی 
از طریق هم ســاالن، و تأثیر آن بر نحوة استدالل 
اخالقی دانشجویان علوم پزشــکی، دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز، دانشــکده مدیریت و اطالع رسانی 

پزشکی.
۲. رضوی عبدالحمید. مؤلفه های سه گانة ارزشیابی 
توصیفی: بازخوردها، خودسنجی و هم سال سنجی، 
فصلنامــة آموزش و ارزشــیابی )علــوم تربیتی(. 

زمستان 1۳۹۵. دورة ۹. شمارة ۳۶.
۳. علیزاده، مهســتی؛ مازوچیان، حسین )۲01۵(. 
آیا زمان آن نرســیده که اســتفاده از آزمون های 
چندگزینــه ای محدود و یا منســوخ گردد. مجلة 
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