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چکیده
هدف از مقاله حاضر بررسی شیوههای ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران کرونا :چالشها و
راهکارها با تاکید بر عدالت ارزشیابی بود .به منظور نیل به هدف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور
تحلیل اطالعات گردآوری شده از تحلیل محتوا استفاده شد .شرکتکنندگان پژوهش را "صاحبنظران"
تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند .جمعآوری
اطالعات با روش مصاحبه نیمهساختاریافته بود .عالوه بر آن به منظور جمعآوری اطالعات از سایر منابع،
نظرات دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از نمونهگیری در دسترس و از طریق
پرسشنامه باز پاسخ مورد بررسی قرار گرفت .در کل نظرات  14صاحبنظر و  66دانشجو مورد بررسی قرار
گرفت .نتایج نشان داد مهمترین شیوههای ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا
(آموزش مجازی) عبارتند از امتحان حضوری (در صورت مجوز مبادی ذیربط) ،امتحان کتبی مجازی ،امتحان
شفاهی مجازی ،پرسش و پاسخ شفاهی ،ارائههای مجازی ،کارپوشه الکترونیکی و ارزشیابی چندگانه
(تلفیقی) .در این مقاله چالشها و مزایای هر کدام از روشهای ذکر شده بررسی و راهکارهای الزم برای
کاهش پیامدهای منفی هر کدام از روشها ارائه شد .با توجه به نظرات پاسخگویان ،بسنده کردن به یک
روش ارزشیابی ،اعتبار ارزشیابی را کاهش میدهد و لذا الزم است متناسب با محتوا و اهداف از روشهای
چندگانه (تلفیقی) برای ارزشیابی آموختههای فراگیران استفاده کرد.

واژگان کلیدی :ویروس کرونا ،ارزشیابی ،امتحان ،کارپوشه ،آموزش مجازی.
 . 1دانشیار ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول).
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مقدمه
نظامهای آموزش عالی ،به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی ،نقش اصلی
را در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارند .این نظامها سهم قابل توجهی از
بودجه هر کشور را به خود اختصاص میدهند و نقشی تعیین کننده در ابعاد گوناگون
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه دارند .از این رو ،اطمینان از کیفیت مطلوب
عملکرد آنها به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی
رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهم ترین مولفه برای ادامه حیات هر سازمان است،
ضرورتی انکار ناپذیر دارد (معروفی و همکاران1386 ،؛ به نقل از رضایی ،دالور ،احدی و
درتاج.)1389 ،
در زمان حاضر ،بیشترین نقش تحقیق و توسعه کشور بر عهده دانشگاهها گذاشته شده
و سایر نهادها و سازمانها نیز به طور معمول به دانشگاهها وابستهاند .مدیران و مسووالن
دانشگاهها باید به رسالت خطیر انتقال و بومیسازی دانش از جوامع پیشرو و نیز فرآیند
تحقیق و تولید دانش بکر آگاه باشند و تمام امکانات و اختیارات خود را برای تحقق این
هدف بسیج کنند (نعمتی.)1387 ،
فراگیر شدن آموزش عالی و محدودیت هزینهها ،حساسیت ذینفعان را نسبت به کیفیت
آموزش عالی و ارزش افزوده آن افزایش داده است (برنان و شاه )2000،1به همان میزانی که
تقاضا بیشتر میشود ،حساسیت نسبت به کیفیت فرایندها و بروندادهای دانشگاهی نیز افزایش
پیدا میکند .فرایند تمرکز زدایی نیز از سوی دیگر سبب شده است که دولتها در ازای
اختیاراتی که به دانشگاهها تفویض میکنند ،انتظار پاسخگویی عمومی از آنها داشته باشند
(ماسی و آندرو)2005 ،2؛ موسسات آموزش عالی به دلیل ضرورتهای تقاضاگرایی،
مشتریگرایی ،تعامل با جامعه و جهان کار و تناسب با نیازهای متحول و انتظارات نو پدید،
تنوع بخشیدن به منابع مالی ،با مساله کیفیت دست به گریبان هستند .اعضای هیات علمی و
دانشجویان در درون دانشگاه و نیز همتایان اجتماع علمی و حرفهایهای دنیای دانش ،با توجه
به بینالمللی شدن آموزش عالی ،انتظارات بیشتری از بهبود و ارتقای مداوم کیفیت آموزش،
پژوهش و فرایندها و برون دادهای آموزش عالی پیدا میکنند .به عبارت دیگر ،هم ذینفعان
1. Brennan & Shah
2. Massy & Andrea
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بیرونی (در بازار کار ،دولت ،و اجتماع و فرهنگ عمومی) و هم ذینفعان درونی ،در مطالبه
کیفیت و ضرورت بهبود و ارتقای مداوم آن ،همصدا شدهاند (شورای اعتبارنامه آموزش
عالی.)2003 ،1
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ماموریتهای متفاوتی دارند (بویر .)1990 ،2سازمان
علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) سه ماموریت اصلی دانشگاهها را «تولید دانش» «انتقال
دانش» و «اشاعه و نشر دانش» میداند (اجتهادی ،1377 ،آراسته و محمودی راد.)1382 ،
هر یک از این کارکردها و مأموریتها از اهمیت خاصی برخوردارند و بیتوجهی به هر
یک از آنها ممکن است ،زیانهای جبران ناپذیری برای جامعه به دنبال داشته باشد .برای
موفقیت در این امر ،الزم است تمامی کارکردهای آموزش عالی مورد توجه قرار گیرند و با
استفاده از معیارها و ابزارهای معتبر و مناسب ،به ارزشیابی مستمر فرایندها و عملکردهای
خود بپردازند (معروفی و همکاران.)1376 ،
محوریترین ارزش نهادهای دانشگاهی در درجه نخست ،بهبود کیفیت یاددهی و
یادگیری است .از این رو ،برنامههای ارزشیابی ،ضرورتا بخش با اهمیتی از فعالیتهای آنان
را تشکیل میدهد (بویل ،پتیگرا و اتکینسون2001 ،3؛ گرین ،الیس ،فریمونت و بتی.)1998 ،4
به م نظور تضمین کیفیت یادگیری فراگیران و تعیین میزان آموختههای آنان در آموزش
سنتی از روشهای مختلفی استفاده میشود .اما در شرایط کنونی با توجه به شیوع ویروس
کرونا آموزش از حالت سنتی خارج شده و عمدتا در بستر اینترنت و در فضای مجازی و به
صورت الکترونیکی ارائه میشود .اصطالح یادگیری الکترونیکی را اولین بار کراس 5ابداع
کرد و به انواع آموزشهایی اشاره دارد که از فناوریهای اینترنت و اینترانت برای یادگیری
استفاده میکنند (آتشک .)1386 ،دیکشنری کمبریج یادگیری الکترونیکی را به عنوان
یادگیری از طریق مطالعه در خانه با استفاده از کامپیوتر و دورههای آموزشی ارائه شده در
اینترنت تعریف میکند (راسموسن .)2016 ،6بنابراین میتوان گفت یادگیری الکترونیکی
آن نوع از یادگیری است که در آن از فناوری برای تسهیل فرآیند یادگیری و مستقل شدن
)1. Council for Higher Education Accreditation (CHEA
2. Boyer
3. Boyle, Pettigrove & Atkinson
4. Green, Ellis, Fremont, & Batty
5. kerass
6. rasmussen
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از زمان و مکان برای یادگیری استفاده میشود (عباسی کسانی ،شمس مورگانی ،سراجی و
رضاییزاده .)1398 ،از اواسط دهه  90شاهد گستردگی رو به رشد دورهها و پروژههای
یادگیری الکترونیکی بودهایم و امروزه در دانشگاهها سخن از بهسازی فرایند یادگیری است.
آموزش الکترونیکی نه تنها انتقال اطالعات جدید را تسهیل میکند ،بلکه موجب ارتقاء سطح
دانش ،ایجاد فرصتهای برابر برای یادگیری همه افراد و ارتقاء کیفیت آموزش میشود
(اصغری و همکاران .)1391 ،دروس دیجیتال که با استفاده از روشها یا مدلهای آموزشی
خوب طراحی شدهاند ،میتوانند تاثیر مثبتی بر فراگیران داشته باشند .آموزش الکترونیکی
تعامل بین دانشجویان و استادان را سرعت میبخشد که این تعامل فهم اطالعات را
برمیانگیزد (بورا و آمد ،)2013 ،1در آموزش الکترونیکی عملکرد یادگیرنده را میتوان به
صورت اتوماتیک پیگیری کرد (کرانس )2012 ،2و زمان و هزینه مسافرت برای دانشجویان
کاهش مییابد (کرانس2012 ،3؛ بورا و آمد .)2013 ،4البته آموزش الکترونیکی از نقاط
ضعف مهمی نیز رنج میبرد (محسنی زنوزی .)1393 ،به عنوان مثال موفقیت آموزش در این
روش بستگی به توانایی یادگیرندگان در استفاده از رایانه دارد .همه فراگیران به رایانه مناسب
و اینترنت مناسب دسترسی ندارند ،فراگیران به سطوح باالتری از توجه و انگیزه نیاز دارند و
اندازهگیری سطح توجه فراگیران و حصول اطمینان از کیفیت آن دشوار است .سرعت پایین
اینترنت و هزینههای باالی آن ،کاربران را دچار مشکل میکند .عالوه بر آن سامانههای
آموزش مجازی دچار ایرادهای فنی هستند ،به عنوان مثال امکان تایپ فارسی برای
پاسخگویی به سوال استادان در بسیاری از سامانهها میسر نیست .درسهای عملی با سامانۀهای
مجازی به خوبی قابل آموزش نمیباشند ،برای نوشتن پایاننامه و رساله نیاز به تعامل حضوری
و رو در رو وجود دارد که از طریق آموزش مجازی به خوبی صورت نمیگیرد ،تهیه محتوای
آموزشی مناسب نیاز به صرف زمان و تالش فراوان دارد و دانشجویان از لحاظ دسترسی به
امکانات برابر نیستند (عطنا.)1399 ،5

1.Bora & Ahmed
2. kerans
3. kerans
4. Bora & Ahmed
 . 5عطنا ،پایگاه خبری دانشگاه عالمه طباطبایی1399/2/27 ،
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علیرغم وجود مزایا و معایب آموزشهای الکترونیکی ،برخی از دانشگاهها در کشور و
در سطح جهان از آموزشهای الکترونیکی به صورت مستقل برای ارائه آموزش بهره
گرفتهاند .بسیاری از صاحبنظران معتقدند که یادگیری الکترونیکی در بهترین حالت مکمل
روشهای سنتی است و تجربه موثرتری را برای یادگیرنده به ارمغان میآورد (آکمیوه،1
 .)2017اما در حال حاضر و به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد زیادی از مدارس و دانشگاهها
مجبور شدهاند که فعالیتهای حضوری خود را تعطیل کنند و اکنون در حال تغییر شیوههای
آموزش از نظام آموزش حضوری به نظام آموزش و یادگیری الکترونیکی به ویژه آموزش
آنالین هستند .این شرایط به وضوح در ایران و سایر کشورهای جهان قابل مشاهده است .به
عنوان مثال در آمریکا دانشگاههاروارد ،ایالت ماساچوست در اطالعیهای اعالم کرد که
تمامی کالسهای دانشگاهی و مدارس خود را تا اطالع ثانوی به صورت مجازی برگزار
خواهد کرد و از دانشجویان خواست تا در طول ترم بهار و بعد از آن نیز به محیط دانشگاه
مراجعه نکنند .این دانشگاه اعالم کرد دانشجویان مهمان که نمیتوانند محیط دانشگاه را
ترک کنند در خوابگاههای خود از آموزش مجازی استفاده کنند .دانشگاه واشنگتن ،ایالت
واشنگتن آمریکا هم به دانشجویان خود اطالع داده که ترم بهار ( 30مارس تا  19ژوئن) را
به طور کامل مجازی برگزار خواهد کرد و در صورت نیاز برگزاری کالسهای آنالین در
ترمهای تابستان و پاییز نیز ادامه خواهد داشت؛ اما هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته
نشده است .دانشگاه آکسفورد ،آکسفوردشایر انگلستان هم در اطالعیهای اعالم کرده که
کالسهای خود را معلق کرده ،اما فکر نمیکند که آموزش آنالین موثر باشد و هر زمان که
ممکن بود ،تدریس و آموزش به شکل آنالین دنبال میشوند .این دانشگاه احتماالً
ارزیابیهای آنالین را جایگزین امتحانات تابستانی خود خواهد کرد .دانشگاه تورنتوی کانادا
نیز اعالم کرده تمام کالسها و امتحانات حضوری این دانشگاه از  16مارس تا پایان بهار لغو
شده و آموزش با روشهای جایگزین صورت میگیرد .همچنین تمامی رویدادهای دانشگاه
تا  30اپریل معلق شده است .در نتایج پژوهشی علمی ،توسط موسسه «کیو ،اس» ،مشخص
شد که تقریباً نیمی از کالسهای آموزشی دنیا در این شرایط به صورت آنالین درآمده
است .وضعیتی که دامن گیر خیلی از کشورها شده است و چارهای جز آموزشهای آنالین
برای دانشگاهها باقی نگذاشته است( .عطنا.)1399 ،
1. akmayeva
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بنابراین با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از انتشار آن با تعطیلی
کالسهای حضوری دانشگاهها در ایران ،بحث ادامۀ تدریس در دانشگاهها به صورت آنالین
مطرح شد .آموزش آنالین و کالس الکترونیکی که تا حال حاضر در دانشگاههای ایران
مورد توجه قرار نگرفته بود ،اکنون در نقطه توجه همگان قرار گرفته است .همگام با این
رویدادها ،دانشگاهها به فکر راه اندازی سامانههای آموزش مجازی برای دانشجویان خود
شدند و کالسهای ترم جاری را در بستر سامانههای آموزش مجازی پیش بردند .اما نکتهای
که اکنون حایز اهمیت است بحث ارزشیابی از آموختههای دانشجویان و چالشها و
راهکارهای آن در بستر فضای مجازی است .بر اساس پژوهشها مهمترین شیوههای ارزشیابی
فراگیران در یادگیری الکترونیکی عبارتند از آزمونها (کتبی شفاهی عملی چند گزینهای
کوتاه پاسخ صحیح غلط و غیره) ،پروژهها ،کارپوشه الکترونیکی ،چت و گروههای مباحثه
آنالین ،مصاحبه ،ارزشیابی تلفنی ،ارتباط همزمان صوتی و تصویری ،سنجش توسط همتایان،
مقاله نویسی ،تکالیف گروهی مشترک ،خود ارزشیابی ،تکالیف کتب و پست الکترونیکی
(عباسی کسانی ،شمس مورگانی ،سراجی ،رضایی زاده.)1398 ،
چالش اساسی امتحانهای الکترونیکی در بستر مجازی امکان تقلب دانشجویان و عدم
کنترل شخص پاسخگو است؛ لذا در این مقاله تالش شده است شیوههای مختلف ارزشیابی
دانشجویان در بستر فضای مجازی ،چالشها و راهکارها ارائه شود تا متولیان امر و بخصوص
استادان با توجه به مزایا و معایب روشهای مختلف امکان استفاده بهینهتری از شیوههای
مطرح شده به منظور ارزشیابی آموختههای دانشجویان در اختیار داشته باشند .بنابراین هدف
از مقاله حاضر بررسی شیوههای ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران کرونا:
چالشها و راهکارها با تاکید بر رعایت عدالت ارزشیابی است.

روش
به منظور نیل به اهداف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل اطالعات گردآوری
شده از روش تحلیل محتوا استفاده شد .شرکتکنندگان پژوهش را "صاحبنظران" تشکیل
دادند .منظور از صاحبنظران در این مطالعه ،آن دسته از اساتید و اعضای هیأت علمی با
تخصص سنجش و اندازهگیری ،روانشناسی و مدیریت آموزشی میباشند که دارای
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مطالعات و سوابقی از قبیل انجام پایاننامه ،طرح پژوهشی و ارائه مقاله یا مشاوره و تدریس
در زمینه ارزشیابی و آموزش مجازی بودند.
برای انتخاب شرکتکنندگان از دو راهبرد استفاده شد .در ابتدا با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند 1آن دسته از صاحبنظران که بنا به شناخت و قضاوت محقق ،دارای
مطالعات و سوابق مرتبط در زمینه سنجش و اندازهگیری ،ارزشیابی آموزشی و آموزش و
ارزشیابی مجازی بودند برای مصاحبه انتخاب شدند .سپس بر مبنای روش نمونهگیری گلوله
برفی 2از هریک از افراد مصاحبه شونده خواسته شد تا صاحبنظران دیگری را که فکر
میکنند میتوانند یاریگر این تحقیق باشند معرفی نمایند.
تعداد نمونه مورد مصاحبه بر اساس اصل اشباع 3در حجم نمونه در نظر گرفته شد (گلیسر
و استراوس1967 ،4؛ استراوس و کوربین .)1998 ،5بر طبق این اصل ،زمانی که محقق به این
نتیجه برسد که انجام مصاحبههای بیشتر ،اطالعات بیشتری در اختیار وی قرار نداده و صرفا
تکرار اطالعات قبلی است ،گردآوری اطالعات را متوقف میسازد .نظرات افراد مصاحبه
شونده در این تحقیق از مصاحبه  11به بعد به اشباع رسید و فرایند مصاحبه با نفر چهاردهم
پایان یافت.
جمعآوری اطالعات با روش مصاحبه نیمهساختاریافته بود .به طوری که در مصاحبه از
فرد پرسیده میشد با توجه به شیوع ویروس کرونا و جایگزین شدن آموزش مجازی به جای
آموزش حضوری ،شیوههای مناسب ارزشیابی از آموختههای دانشجویان با تاکید بر عدالت
ارزشیابی کدامند؟ در ادامه مزایا و معایب شیوههای مورد اشاره و همچنین راهکارهای
پاسخگو برای رفع معایب و تقویت مزایا مورد بررسی قرا میگرفت .مدت مصاحبهها بین 40
تا  65دقیقه متغیر بود و پس از آن اطالعات حاصله از مصاحبه به شرح جدول  1و با مشارکت
اعضای نمونه تنظیم شد.
عالوه بر آن به منظور جمعآوری اطالعات از سایر منابع ،نظرات دانشجویان کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از نمونه گیری دردسترس و از طریق پرسشنامه باز پاسخ
در خصوص مزایا ،معایب و شیوههای مناسب ارزشیابی از آموختههای دانشجویان مورد
1. Purposive Sampling
2. Snowball Sampling
3. saturation
4. Glaser & Strauss
5. Strauss & Corbin
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بررسی قرار گرفت .در این خصوص نظرات  42دانشجوی کارشناسی 17 ،دانشجوی ارشد
و  7دانشجوی دکتری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .به منظور اطمینان از موثق بودن و
اعتماد به دادههای حاصله از چهار معیار اعتمادپذیری ،1تائید پذیری ،2وابستگی و
اتکاپذیری 3و انتقال پذیری 4مطابق نظر لینکلن و گوبا 5استفاده شد (پولت و تاتانوبک،6
.)2006
اعتمادپذیری یا مقبولیت به این مطلب اشاره دارد که نتایج پژوهش را با چه مالکی
میتوان ارزشیابی کرد (هومن )1385 ،و شامل فعالیتهایی است که احتمال به دست آوردن
اطالعات موثق و معتبر را افزایش میدهد (اسپسیال ،استریبت و رینالدی .)2011 ،7یک
مطالعه وقتی اعتمادپذیر است که افراد معقول بودن 8و درستی یافتهها را در زمینه اجتماعی
خود تشخیص دهند .به عبارت دیگر در صورتی که پژوهش «به اندازه کافی توصیف غنی و
عمیقی» از پدیده مورد مطالعه به دست دهد به گونهای که مرزها و پارامترهای آن مطالعه به
خوبی مشخص شده باشد ،آن مطالعه اعتمادپذیر است (هومن .)1385 ،در پژوهش حاضر
درگیری طوالنی 9مدت پژوهشگر با مشارکت کنندگان ،انجام مصاحبهها توسط پژوهشگر
و تفسیر دادهها با مشارکت اعضای نمونه کمک کرد که به درک جامعتری از تجارب
مشارکت کنندگان دست یافته و اعتمادپذیری یافتهها تائید گردد.
تائیدپذیری یا عینیت بیانگر این است که تا چه اندازه میتوان مطمئن بود که نتایج
پژوهش بازتابی از واقعیتهاست ،و زیر نفوذ سوگیری و تورشهای پژوهشگر قرار ندارد
(هومن .)1385 ،برای اینکه مطالعه قابل تائید باشد ،باید بتوانید نشان دهید چگونه دادهها به
منابع آنها پیوند مییابد به گونهای که خواننده بتواند تصدیق کند که نتایج و تفسیرها به گونه
مستقیم برخاسته از آنها است .این مطلب به منطق درونی مطالعه ،به ویژه تائید این نکته که
گزارش پژوهشی تا چه اندازه کامل و با مهارت نقل شده است ،بستگی دارد (هومن.)1385 ،
1. Credibility
2. Confirmability
3. Dependability
4. Transferability
5. Lincoln & Gouba
6. Polit & Tatano Beck
7. Speziale, Streubert & Rinaldi
8. soundness
9. prolong engagement
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تائیدپذیری یا عینیت در مطالعه حاضر از طریق «بازنگری مشارکت کنندگان» و
«بازنگری ناظران» بررسی شد .برای اطمینان از این که یافتهها با نظرات مشارکت کنندگان
همخوانی دارد ،بازنگری مشارکتکنندگان انجام شد؛ بدین نحو که نتایج پژوهش در
اختیار آنان قرار گرفت تا با نظرات خود تطبیق دهند .بازنگری ناظران روش دیگری است
که برای تأیید اعتمادپذیری پژوهش کیفی به کار میرود (اسپسیال ،استریبت و رینالدی،1
 .)2011در این خصوص دو استاد با تجربه در زمینه سنجش و اندازهگیری و مدرس در
فضای مجازی بازنگری را انجام و تائید نمودند.
2
برای کنترل وابستگی و اتکاپذیری دادهها از روش رسیدگی مداوم یا حسابرسی و
مشاهده مداوم 3استفاده شد (گرانهایم 4و الندمن .)2004 ،5این روش شامل ثبت و ضبط
مشروح همه تصمیمهایی است که قبل از پژوهش و در حین انجام آن گرفته میشود و
توصیفی از فرایند پژوهش است .در این پژوهش به منظور تحقق وابستگی و اتکاپذیری،
محقق دادهها ی اولیه را تا انتهای فرایند پژوهش حفظ و به منظور حصول اطمینان از دقت
الزم کنترل نمود .عالوه بر آن ،کلیه مراحل پژوهش و تصمیمات اخذ شده در طول آن به
طور دقیق ثبت شد تا در صورت تمایل دیگران بتوانند آن را پیگیری نمایند و امکان
حسابرسی تحقیق فراهم باشد.
انتقالپذیری با این مطلب سروکار دارد که آیا نتایج پژوهش را میتوان در محیطها یا
گروههای دیگر نیز به کار برد (هومن .)1385 ،به عبارت دیگر اصطالح انتقالپذیری،
جانشینی برای اصطالح اعتبار بیرونی و نزدیک به تعمیم پذیری مبتنی بر تئوری است ،که بر
گسترش یافتهها و نتایج مطالعه به سایر محیطها ،موقعیتها ،جامعهها و شرایط دیگر اشاره
دارد (هومن .)1385 ،شاید قابل دفاعترین نشانگر انتقالپذیری ،اجماع سه سویه و مقایسه
نتایج مختلف باشد .برای اینکه ببینیم آیا آنها بر روی یافتهها و نتایج واحد از لحاظ افزایش
اعتمادپذیری و مقاوم بودن نتایج نسبت به زمانی که فقط یک روش واحد به کار برده شود،
همگرایی بیشتری دارد (هومن .)1385 ،شایان توجه است نتایج بازنگری مشارکت کنندگان،
بازنگری ناظران و سایر روشهای مورد استفاده در پژوهش حاضر از جمله استفاده از نظرات
1. Speziale, Streubert & Rinaldi
2. audit trail
3. persistent observation
4. Graneheim
5. Lundman
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دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف و با پیشینههای متفاوت را میتوان شواهدی دانست که
قابلیت انتقال دادهها را تا حد زیادی فراهم میکند.

یافتهها
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که مهمترین شیوههای ارزشیابی از
آموختههای دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا (آموزش غیر حضوری در بستر
سامانههای مجازی) را میتوان به شرح جدول  1طبقه بندی کرد.
جدول  .1مهمترین شیوههای ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا
(آموزش غیر حضوری در بستر سامانههای مجازی)

روش

امتحان
حضوری (در
صورت مجوز
ستاد کرونا،
وزارتین و
دانشگاهها) با
رعایت فاصله
گذاری
اجتماعی

چالشها
(معایب)
افزایش احتمال
ابتالء به کرونا
افزایش

برگزاری امتحانها در یک بازه
دو الی سه هفتهای ،هر ورودی
در یک روز همه دروس خود را

هزینهها برای
مردم ،دولت و
حکومت
افزایش
نارضایتی
اجتماعی
افزایش بی
اعتمادی به
عملکرد
دانشگاهها

امتحان دهد و امتحانها
عدالت ارزشیابی و
چندگزینهای باشد.
حصول اطمینان از
دستورالعملهای بهداشتی با دقت
عملکرد دانشجویان
رعایت شود و بین امتحانها
پاسخگویی آموزشی در
برابر انتقادهای ذینفعان فاصله حداقل یک روزه وجود
آزمون مدیریت بحران داشته باشد .خوابگاه صرفا برای
دانشجویان با مسافت بیش از
در عرصه عمل و
 200کیلومتر تا محل برگزاری
آمادگی برای
امتحان باز شود .امتحانها 10
بحرانهای احتمالی
صبح الی  16عصر برگزار شود تا
مشابه

افزایش انتقاد
از عملکرد
دانشگاهها

مزایا

راهکارها

امکان استفاده از خوابگاه به
حداقل کاهش یابد .در همه
دروس و باالخص دروس
محاسباتی درصدی از نمره با
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سایر روشهای غیر حضوری
امتحان گرفته شود.

امتحان کتبی
مجازی از
طریق گوگل
فرم ،آداب
کانکت و
غیره

امکان تقلب و
ارسال پاسخها
از طریق
شبکههای
مجازی برای
یک یا چند
نفر از دوستان
و حتی کل

سهولت اجراء ،سهولت
نمره گذاری و تصحیح
خودکار و بدون خطای
امتحانهای عینی
(چندگزینهای و صحیح

کالس
عدم امکان
رصد پاسخگو:
ممکن است
فرد دیگری به
جای دانشجو
به سوالها
پاسخ دهد
قطع شدن
اینترنت ،برق و
غیره در زمان
برگزاری
امتحان برای
برخی

و غلط) ،سرعت
برگزاری ،سرعت
ارزشیابی و ارائه
بازخورد ،امکان استفاده
در هر زمان و هر مکان
برای حجم وسیعی از
دانشجویان ،صرفه
جویی در هزینه ،زمان،
منابع و غیره،
کاهش تقلب از طریق
ارائه تصادفی تعدادی
سوال از بانک سوال به
هر دانشجو و همچنین
چیدمان تصادفی

دانشجویان،
عدم ارسال به
موقع پاسخ
برخی از
دانشجویان به

گزینههای هر سوال
برای هر دانشجو

در نظر گرفتن زمان اندک برای
هر سوال و کاهش احتمال تقلب
(ایجاد تنش و اضطراب ،تبدیل
شدن به آزمون سرعت نه
توانایی)
ارائه هر سوال و سپس ارائه سوال
بعدی پس از سپری شدن زمان
پاسخدهی به سوال قبلی و غیره
استفاده از آزمونکها در طول
ترم و به دفعات زیاد (نیاز به
صرف زمان و کوشش زیاد)
ارائه سوالهای متفاوت به
دانشجویان مختلف به منظور
کاهش احتمال تقلب (ضریب
دشواری سوالها باید نزدیک به
هم باشد)
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دلیل سرعت
پایین اینترنت،
عدم دسترسی
همه
دانشجویان به
اینترنت مناسب
جدول  .2مهمترین شیوههای ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا
(آموزش غیر حضوری در بستر سامانههای مجازی)

روش

امتحان
شفاهی
مجازی
(مصاحبه) از
طریق آداب
کانکت و
غیره

چالشها (معایب)
زمان بر بودن بخصوص
برای کالسهای پر
جمعیت ،افزایش خستگی
آزمونگر و افزایش

مزایا
بهترین راه صحه
گذاری عملکرد
واقعی دانشجویان در
دوران کرونا و کنترل

راهکارها
استادان از قبل بانک سوال
مناسب طراحی نموده و از
هر فراگیر سوالهای
متنوع با ضرایب دشواری

احتمال لحاظ کردن
نمرات متفاوت به
پاسخهای یکسان ،توزیع
ناعادالنه پرسشها میان
دانشآموزان (ممکن
است از برخی فراگیران
سواالت ساده تر و از
برخی سوالهای پیچیده
تری پرسیده شود)،
فرصت پاسخگویی ،فکر

صحت نمرات کسب
شده از امتحانهای
کتبی مجازی،
کارپوشه (مجموعه
تکالیف ترم شامل کار
عملی ،حل تمرین،
مقاله ،و غیره) و
توسط شخص دانشجو
استفاده در هر زمان و
هر مکان ،صرفه

مختلف (ساده ،متوسط،
دشوار) بپرسند
ثبت و ضبط پاسخها و
استفاده از آن برای نمره
دهی به پاسخهای
دانشجویان و همچنین
استفاده از آن برای
پاسخگویی به انتقادها و
اعتراضهای احتمالی
دانشجویان

کردن و یادآوری مطالب
اندک است
اضطراب و استرس
دانشجویان در این روش
بیشتر است

جویی در هزینه ،زمان
 ،منابع و غیره،
وسیله خوبى براى
سنجش توانایی
استدالل ،قدرت بیان،

دور از هر گونه اعمال نظر
 ،اغراض شخصی ،ارفاق
و غیره به پاسخهای
دانشجویان امتیاز داده
شود
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دانشجو ممکن است به
علت نقص بیان از گفتن
آنچه مىداند واهمه داشته
باشد
در صورتی که در حضور

نظم فکری ،تمرکز
افکار و شناخت
حاالت درونى از نظر
اضطراب و استرس
مىتواند بازخوردى

استفاده از ارزشیابی تلفنی
(تلفن ثابت و گوشی
همراه) در صورت لزوم
(قطع شدن اینترنت و
غیره) با خرید بستههای

سایر دانشجویان صورت
بگیرد ،افرادی که در
پایان از آنها سوال
میشود ،نمرات بهتری
کسب میکنند.

فورى داشته باشد و در
نتیجه به تشویق،
تقویت انگیزش و
یادگیرى شاگرد
کمک کند

مکالمه کم هزینه

ضعف عینیت ،اعتبار و
پایایی نسبت به
امتحانهای کتبی
اثرهالهای (اثر
ویژگیهای ظاهری

با استفاده از
پرسشهاى مناسب و
با توجه به نوع
پاسخهای شاگردان
مىتوان به علت

دانشجو ،قدرت بیان و
غیره
ضعف اینترنت و اختالل
در کیفیت صدا و تصویر،
هزینههای مربوط به
اینترنت ،عدم دسترسی به
اینترنت برای همه
دانشجویان و به ویژه
دانشجویان مناطق محروم

بسیارى از اشتباهات
آنان پى برد
این نوع ارزشیابى
براى تقویت قدرت
بیان و استدالل
شاگردان و اظهارنظر
در حضور جمع بسیار
مفید است
با موقعیتهای واقعی
زندگی و محیط کار
شباهت بیشتری دارد

پرسش و
پاسخ
شفاهی در

زمان بر بودن بخصوص
برای کالسهای پر
جمعیت ،ضعف اینترنت

حصول اطمینان از
عملکرد دانشجویان،
ارائه بازخوردى فورى

استاد به تصادف اسم
برخی دانشجویان را ذکر
کند که به سوال پاسخ
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و اختالل در کیفیت صدا
و تصویر،
استفاده از این روش برای
نمره دهی به فراگیران
کار سادهای نیست (ایجاد

 ،فعال بودن کالس و
تشویق دانشجویان به
مشارکت در کالس،
جلوگیری از
یکنواختی و خستگی

دهند یا مطالب گفته شده
را به زبان خود توضیح
دهند (در صورت وصل
بودن صدا) یا از طریق
چت آنالین و در بستر

اختالل در تمرکز استاد
برای ارائه محتوای
آموزشی)
توزیع ناعادالنه
پرسشهای ساده و دشوار

استاد و دانشجو،
امکان کشف
اشتباهات دانشجویان
و اطمینان از صحت
یادگیری مطالب،

مجازی بالفاصله ارسال
کنند.
استاد اسامیدانشجویان
داوطلب و عالقه مند را
که بالفاصله پس از سوال

میان دانشآموزان فرصت
اندک برای پاسخگویی،
فکر کردن و یادآوری
مطالب
ضعف عینیت ،اعتبار و

تقویت قدرت بیان و
استدالل شاگردان و
اظهارنظر در حضور
جمع ،شباهت زیاد با
موقعیتهای واقعی

اعالم آمادگی میکنند را
یادداشت نماید و در
صورت عدم پاسخگویی
سایرین از مشارکت آنها
استفاده کند.

پایایی ،اثرهالهای و غیره

زندگی و محیط کار
استفاده در هر زمان و
هر مکان ،صرفه
جویی در هزینه ،زمان
 ،منابع و غیره،

جدول .3مهمترین شیوههای ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا
(آموزش غیر حضوری در بستر سامانههای مجازی)

روش
ارائههای
کالسی در
بستر سامانههای
مجازی

چالشها
(معایب)
زمان بر بودن
بخصوص برای
کالسهای پر
جمعیت ،ضعف
اینترنت و اختالل

مزایا

راهکارها

حصول اطمینان از عملکرد
دانشجویان ،فعال بودن کالس
و تشویق دانشجویان به
مشارکت در کالس

به منظور استفاده از
این روش در
کالسهای پر
جمعیت ،زمان ارائه
هر دانشجو کوتاه
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در کیفیت صدا و
تصویر...... ،
عدم کاربرد برای
همه دروس
عدم ارتباط چهره

ایجاد فرصت برای
دانشجویان عالقه مند و توانا
که هم شایستگیهای خود را
بروز دهند و هم نتایج
پژوهشها و مطالعات خود را

باشد و به خوبی و
مطابق با یک برنامه
زمانی از پیش تعیین
شده ارائهها کنترل
شود.

به چهره ،وابستگی
بیش از حد به
تکنولوژی و
اینترنت ،ایزوله
شدن برخی از

به دیگران ارائه نمایند.
ایجاد فرصتی برای:
تقویت اعتماد به نفس در
دانشجویان و آمادگی برای
کسب مهارتهای تدریس و

صرفا در موارد
ضروری ازجمله برای
توضیح کارهای
عملی ،توضیح مراحل
حل مساله ،توضیح

دانشجویان و
تقویت آنها به
نشستن در پای
سیستمهای رایانهای
اگر به خوبی اداره

آموزش در آینده
غلبه بر کم رویی ،رفع
استرس و اضطراب سخن
رانی و تقویت مهارتهای
سخنوری

تکالیف جلسات قبل،
ارائه پروپوزال ،مقاله
و حصول اطمینان از
عملکرد شخص
دانشجو استفاده شود

تزریق نشاط و شادابی و
نشوند مکشالت
فعالیت در کالس درس و
زیر را دارند:
ارائه مطالب روز در
فاقد جذبه و
موضوعهای مختلف
برانگیزندگی و
کسب بخشی از نمره پایان
گاهی خسته کننده
ترم و بخصوص با تاکید بر
هستند و به گواه
مهارتهای ارائه شفاهی که
بسیاری از
توسط آزمونهای مداد-
دانشجویان برنامهای
میشوند برای پر کاغذی به خوبی قابل ارزیابی
کردن وقت کالس
و استراحت
استادان.
ارائههای بدون
برنامه ریزی الزم و

نیست.
استفاده در هر زمان و هر
مکان ،صرفه جویی در هزینه،
زمان ،منابع و غیره،

و در سایر موارد از
دیگر روشها استفاده
شود.
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ضعیف شوق و
رغبتی در دیگر
فراگیران برای
انجام تحقیقات
علمی و ارائه
حضوری بر
نمیانگیزند.
باعث هدر دادن
زمان کالس شده و
دانشجویان ارائه را
صرفا به خاطر
کسب نمره انجام
میدهند.

کار پوشه
الکترونیکی
(مجموعه
تکالیف ترم
شامل کار
عملی ،حل
تمرین ،مقاله،
و غیره)

امکان تقلب و کپی داشتن فرصت کافی توسط
دانشجو برای انجام تکالیف
از سایر دوستان
عدم امکان رصد درگیر شدن دانشجو در انجام
فعالیتها و تکالیف درسی
پاسخگو :ممکن
بخصوص اگر با نظارت
است فرد دیگری به
مناسب استاد همراه باشد
جای دانشجو
یادگیری عمیق تکالیف و
تکالیف را انجام
فعالیتهای درسی
دهد
امکان استفاده در هر زمان و
زمان بر بودن
هر مکان برای حجم وسیعی
بخصوص برای
از دانشجویان
کالسهای پر
جمعیت و نیاز به
صرف زمان زیاد
توسط استاد برای
مطالعه و بازخورد
به دانشجویان

افزایش خودنظارتی و
مدیریت خود ،استقالل
یادگیری ،مسئولیتپذیری،
افزایش انگیزه ،افزایش تفکر
انتقادی ،افزایش اعتماد به

ارسال مطالب
کارپوشه در هر جلسه
برای استاد درس و
ارسال یکپارچه همه
تکالیف ترم در پایان
ترم برای استاد
مربوطه
مطالعه مطالب توسط
استاد و ارائه بازخورد
کتبی و شفاهی به
دانشجویان در هر
جلسه و در پایان ترم
استفاده از پرسش و
پاسخ شفاهی به منظور
حصول اطمینان از
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نفس و تشویق دانشجویان به
یادگیری مادام العمر ،شناخت
بیشتر دانشجویان از عوامل
محیطی موثر بر یادگیری،
کاهش استرس و اضطراب
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انجام تکالیف توسط
شخص دانشجو

امتحان و افزایش جرات
پذیرش اشتباهات.
استفاده در هر زمان و هر
مکان ،صرفه جویی در هزینه،
زمان ،منابع و غیره،

ارزشیابی
چندگانه
(تلفیقی)

زمان بر بودن
بخصوص برای
کالسهای پر
جمعیت

عدالت ارزشیابی و حصول
اطمینان از عملکرد
دانشجویان
پاسخگویی آموزشی در برابر
انتقادهای ذینفعان
ارزشیابی عملکرد فراگیران از
زوایای مختلف

تقسیم نمره بین
روشهای مختلف
ارزشیابی و اعالم آن
به صورت واضح و
شفاف به دانشجویان

با توجه به اهمیت ارزشیابی در آموزش مجازی و در دوران شیوع ویروس کرونا و
تعطیلی کالسهای حضوری و با توجه به روشهای متنوع ارزشیابی در آموزش مجازی در
ادامه مهمترین شیوههای ارزشیابی از آموختههای دانشجویان به همراه چالشها ،مزایا و
راهکارهای مربوطه توضیح داده شده است.
امتحان حضوری :اگر یادگیرى را تغییر در رفتار شاگرد بر اثر تجربههاى آموزشى
بدانیم ،امتحان عبارت است از اندازهگیرى میزان تغییرات ایجاد شده در رفتار شاگردان ،بر
اساس هدفهاى تعیین شده در فعالیتهاى آموزشی .با توجه به چنین تعریفی ،مىتوان نتیجه
گرفت که امتحان نوعى ارزشیابى است که ناظر بر اندازهگیرى آموختههاى شاگردان است.
در روشهاى سنتى آموزش و پرورش ،امتحان به عملى گفته مىشود که در پایان هر
یک از سه ماهه یا نیمسال تحصیلى براى اندازهگیرى میزان آموختههاى شاگردان و تعیین
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قبولشدگان و مردودان به منظور ارتقاى شاگردان از کالسى به کالس دیگر یا از واحدى به
واحد دیگر انجام مىگرفت .در روشهاى جدید آموزشی ،مفهوم امتحان داراى نقش و
اهمیتى بمراتب باالتر از مفاهیم فوق است و براى هدفهاى مهمتر و گستردهترى بکار
مىرود .بنابراین آزمون یکى از وسایل اندازهگیرى فعالیتهاى آموزشى و پیشرفت تحصیلى
شاگردان است.
از نظر صاحبنظران در صورت مجوز ستاد کرونا ،وزارتین و دانشگاهها با رعایت فاصله
گذاری اجتماعی ،امتحان حضوری مناسبترین روش برای ارزشیابی از آموختههای
دانشجویان و حصول عدالت آموزشی بود .شایان توجه است در این خصوص بسیاری از
صاحبنظران اعتقاد داشتند حتی در صورت مجوز ستاد کرونا ،وزارتین و دانشگاهها با
رعایت فاصلهگذاری اجتماعی ،امتحان حضوری تنها گزینه نیست و بهتر است حداکثر 50
درصد نمره با این روش و  50درصد مابقی با استفاده از راهکارهای جایگزین اخذ شود .از
نظر صاحبنظران امتحان حضوری مزایای اساسی از جمله تامین عدالت ارزشیابی و حصول
اطمینان از عملکرد دانشجویان ،پاسخگویی آموزشی در برابر انتقادهای ذینفعان و آزمون
مدیریت بحران در عرصه عمل و آمادگی برای بحرانهای احتمالی مشابه را در پی دارد.
علیرغم مزایایی اساسی امتحان حضوری که فواید آن بر کسی پوشیده نیست ،این شیوه در
شرایط کنونی چالشهای اساسی از جمله افزایش احتمال ابتالء به کرونا و به تبع آن افزایش
هزینهها برای مردم ،دولت و حکومت ،افزایش نارضایتی اجتماعی ،افزایش بی اعتمادی به
عملکرد دانشگاهها و افزایش انتقاد از عملکرد دانشگاهها ،دولت و حتی حکومت را در پی
خواهد داشت .بنابراین در صورت مجوز ستاد کرونا ،وزارتین و دانشگاهها با رعایت فاصله
گذاری اجتماعی ،صاحبنظران پیشنهادهای زیر را برای کاهش تبعات منفی آن ابراز داشتند:
برگزاری امتحانها در یک بازه دو الی سه هفتهای ،هر ورودی در یک روز همه دروس
خود را امتحان دهد و امتحانها چندگزینهای باشد .دستورالعملهای بهداشتی با دقت رعایت
شود و بین امتحانها فاصله حداقل یک روزه وجود داشته باشد .خوابگاه صرفا برای
دانشجویان با مسافت بیش از  200کیلومتر تا محل برگزاری امتحان باز شود .امتحانها 10
صبح الی  16عصر برگزار شود تا امکان استفاده از خوابگاه به حداقل کاهش یابد (دروس
محاسباتی با ضیق وقت مواجهاند و لذا الزم است در همه دروس و باالخص دروس محاسباتی
درصدی از نمره با سایر روشهای غیر حضوری امتحان گرفته شود).
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امتحان کتبی مجازی :آزمونها یکی از ابزارهای ارزشیابی هستند که هم به صورت
اینترنتی و هم به صورت حضوری میتوان از آنها استفاده نمود .آزمونهای اینترنتی یکی از
پیامدهای نفوذ فناوری در قلمرو آموزش است که استفاده از آنها در اکثر کشورها از جمله
ایران در حال افزایش است .در آموزش الکترونیکی به سادگی میتوان به صورت برخط
آزمونهایی را برگزار و با ارائه بازخورد آنی و اصالحی مسیر یادگیری را هدایت کرد(فرج
اللهی و حقیقی1390 ،؛ نقل از عباسی کسانی ،شمس مورگانی ،سراجی و رضایی زاده،
.)1398
آزمونها شامل انواع مختلفی همچون آزمونهای چندگزینهای ،صحیح  -غلط،
جورکردنی ،تشریحی و غیره میباشد .از نظر صاحبنظران امتحان کتبی مجازی دارای
مزایای عدیدهای از جمله سهولت اجراء ،سهولت نمره گذاری و تصحیح خودکار
امتحانهای عینی (چندگزینهای و صحیح و غلط) ،سرعت برگزاری ،امکان استفاده در هر
زمان و هر مکان برای حجم وسیعی از دانشجویان ،صرفه جویی در هزینه ،زمان و منابع
میباشد .عالوه بر آن این آزمونها دارای مزایایی نسبت به آزمونهای سنتی هستند ،از جمله
اینکه آزمونهای کتبی مجازی میتوانند تصادفی شوند
به طوری که هر فرد آزمون شخصی خود را دریافت کند و این امر از امکان تقلب کردن
جلوگیری میکند .سرعت ارزشیابی و ارائه بازخورد در این گونه آزمونها بسیار باالست و
همچنین خطاهای انسانی در تصحیح اوراق آزمونهای عینی الکترونیکی به میزان قابل
توجهی کاهش مییابد .بزرگترین عیب آزمونهای کتبی مجازی عدم کنترل شخص
پاسخگو است .در صورتی که فرد دیگری غیر از پاسخگو به سوالها پاسخ دهد ،این امر در
آزمونهای مجازی پوشیده میماند.
عالوه بر آن امکان تقلب و ارسال پاسخها از طریق شبکههای مجازی برای یک یا چند
نفر از دوستان و حتی کل کالس ،قطع شدن اینترنت ،برق و  ...در زمان برگزاری امتحان
برای برخی دانشجویان ،عدم دسترسی همه دانشجویان به اینترنت مناسب و عدم ارسال به
موقع پاسخ برخی از دانشجویان به دلیل سرعت پایین اینترنت از جمله چالشهای اساسی این
روش است.
به منظور کاهش پیامدهای منفی امتحانهای مجازی صاحبنظران راهکارهای مختلفی ارائه
دادند که عبارتند از :تعداد زیادی سوال طرح شود به نحوی که آزمون تصادفی شود و هر
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فرد آزمون شخصی خود را دریافت کند .این امر از امکان تقلب کردن جلوگیری میکند،
اما یک چالش اساسی ایجاد میکند که پاسخگویی به انتقادها و اعتراضهای دانشجویان را
مشکل میسازد.
بدیهی است سوالهای برخی دانشجویان ممکن است دشوارتر و سوالهای برخی
دانشجویان ساده تر باشد که تهیه و تنظیم مجموعه سوالهایی با ضرایب دشواری مشابه کار
سادهای نیست .راهکار دیگری که برای حل مشکل فوق بیان شد تهیه یک آزمون واحد
برای همه دانشجویان بود؛ اما پیشنهاد شد ترتیب ارائه سوالها برای دانشجویان مختلف،
متفاوت باشد که البته این امر منوط به قابلیت نرم افزارهای موجود است.
در صورت عدم امکان استفاده از راهکار ذکر شده ،پیشنهاد دیگر در نظر گرفتن زمان
اندک برای هر سوال بود که میتوان کاهش احتمال تقلب را در پی داشته باشد .در این روش
ابتدا یک سوال ارائه و پس از سپری شدن زمان مربوطه سوال بعدی ارائه میشود و دانشجویان
فرصت کافی برای تقلب ندارند (هرچند احتمال تقلب الزاما صفر نخواهد شد) .ضعف اساسی
این پیشنهاد نیز ایجاد تنش و اضطراب در بین دانشجویان و سوق دادن امتحان به سمت آزمون
سرعت (نه آزمون توانایی) خواهد بود.
راهکار دیگر صاحبنظران برای کاهش احتمال تقلب استفاده از آزمونکها در طول
ترم و به دفعات زیاد بود .در صورت استفاده از این روش احتمال اینکه در همه جلسات فردی
غیر از پاسخگو به سوالها پاسخ دهد کاهش یافته و احتمال حضور دانشجویان در کالسها
و توجه به مطالب آموزشی استاد نیز افزایش مییابد .بدیهی است استفاده از این راهکار
نیازمند صرف زمان و کوشش زیاد از سوی استادان و دانشجویان میباشد و ممکن است
خیلی مورد استقبال قرار نگیرد.
امتحان شفاهی (مصاحبه) مجازی :آزمون شفاهی یا امتحان شفاهی نوعی آزمون
است که به صورت شفاهی ،پرسش و پاسخ یا بحث و گفتگو صورت میگیرد .بنابراین
امتحان شفاهی گفتگوی میان دو یا چند نفر (حداقل یک مصاحبهکننده و یک
مصاحبهشونده) است که در آن پرسشهایی توسط مصاحبهکننده از مصاحبهشونده پرسیده
میشود .در آزمون شفاهی بر خالف آزمون کتبی ،پرسیدن و پاسخ دادن هر دو به صورت
شفاهى انجام مىگیرد؛ یعنى استاد ابتدا سؤال را به صورت شفاهى مطرح مىکند و سپس در
مورد رفتار و پاسخهاى فراگیر قضاوت مىکند .این نوع آزمون در حقیقت نوعى مصاحبه
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است .فراگیر رویاروى استاد قرار مىگیرد و به سؤاالت او پاسخ مىدهد .عمده ترین
محدودیت آزمون شفاهی این است که زمان زیادی نیاز دارد (بخصوص برای دانشجویان
مقطع کارشناسی و کالسهای پر جمعیت) و ممکن است استاد پس از برگزاری آزمون برای
چند دانشجو خسته شود .خستگى بتدریج از دقت امتحان مىکاهد .چون اغلب پاسخها
یادداشت نمىشوند ،به صحت نمره آزمایشکننده چندان نمىتوان اطمینان داشت .به عبارت
دیگر در این روش مشاهده و ثبت همه پاسخها در حین پاسخ دادن بسیار دشوار است و لذا
بىدقتى و نظر آزمایشکننده ممکن است وارد جریان ارزشیابى شود و در نتیجه ،ممکن است
به پاسخهای مساوى نمرههای متفاوتى داده شود .بنابراین در صورت عدم دقت کافی توسط
استادان ،نمرات دانشجویان ممکن است بر اساس حدس و گمان استادان ثبت شده و بیانگر
عملکرد واقعی فراگیران نباشد.
محدودیت دیگر امتحان شفاهی مربوط به ضریب دشواری سوالها میباشد به این
صورت که در آزمون شفاهی توزیع پرسشها میان دانشآموزان عادالنه نیست؛ یعنی ممکن
است از برخی دانشآموزان سواالت ساده تری پرسیده شود و از عدهای دیگر سواالت
پیچیده تر .در امتحان شفاهی ،فرصت پاسخگویی ،فکر کردن و یادآوری مطالب اندک است
و دانشجویان (بخصوص دانشجویان کم رو ،منزوی ،گوشه گیر و  )...را دچار اضطراب و
استرس میکند .دانشجویان ممکن است به علت نقص بیان از گفتن آنچه مىدانند واهمه
داشته باشند .در این روش گاه دانشجو پاسخ درست سوال را مىداند ،اما تحتتأثیر محیط
آموزشی ،خود را مىبازد و به جاى پاسخ درست ،کلمات مبهمى به زبان مىآورد یا سکوت
اختیار مىکند .همچنین در صورتی که امتحان شفاهی در حضور سایر دانشجویان صورت
بگیرد ،افرادی که در پایان از آنها سوال میشود به علت تکرار مباحث ،نمرات بهتری نسبت
به نفرات ابتدای جلسه دریافت میکنند .در مقایسه از نظر عینیت ،1اعتبار 2و پایایی ،3امتحان
شفاهى نسبت به امتحانهای کتبى که شامل نوعى اثر دائم رفتار آزمایششونده است ،مزایاى
کمترى دارد و به شدت میتواند از ویزگیهای ظاهری دانشجو ،قدرت بیان و غیره
(اثرهالهای) اثر پذیر باشد.

1. objectivity
2. validity
3. reliability
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عالوه بر معایب امتحان شفاهی که در سطور باال به آن اشاره شد ،امتحان شفاهی مجازی
از معایب دیگری نیز به واسطه ارائه در بستر اینترنت برخوردار است .ضعف اینترنت و اختالل
در کیفیت صدا و تصویر ،هزینههای مربوط به اینترنت ،عدم دسترسی به اینترنت برای همه
دانشجویان و به ویژه دانشجویان مناطق محروم از جمله عمده ترین محدودیتهای امتحان
شفاهی مجازی میباشند.
با وجود معایب پیش گفته ،امتحان شفاهى وسیله خوبى براى سنجش توانایی استدالل،
قدرت بیان ،نظم فکری ،تمرکز افکار و شناخت حاالت درونى از نظر اضطراب و استرس
میباشد .امتحان شفاهى مىتواند بسیار مفید و داراى ارزش و اعتبار علمى باشد ،اگر سؤاالت
آن اندیشیده ،مبتنى بر محتواى آموزشى و از قبل تهیه شده باشد .نتایج این آزمون وقتى قابل
اعتماد است که دور از هر گونه اعمال نظرها ،دخالتها ،اغراض شخصی ،ارفاقها و  ...باشد.
در کل میتوان گفت اینگونه ارزشیابى مىتواند بازخوردى فورى داشته باشد و در نتیجه به
تشویق ،تقویت انگیزش و یادگیرى شاگرد کمک کند ،به یارى این نوع ارزشیابى مىتوان
مهارتهاى شاگردان را در رویارویى با واقعیتها به دقت سنجید ،با استفاده از پرسشهاى
مناسب و با توجه به نوع پاسخها و طرز پاسخگویى شاگردان مىتوان به علت بسیارى از
اشتباهات آنان پى برد ،این نوع ارزشیابى براى تقویت قدرت بیان و استدالل شاگردان و
اظهارنظر در حضور جمع بسیار مفید است و با موقعیتهای واقعی زندگی و محیط کار
شباهت بیشتری دارد .عالوه بر آن در شرایط کنونی و به دلیل شیوع ویروس کرونا امتحان
حضوری میسر نیست و لذا بهترین راه کنترل آموختههای فراگیران امتحان شفاهی مجازی
است .پر واضح است در صورت عدم بهره گیری از امتحان شفاهی مجازی راهی برای
حصول اطمینان از انجام تکالیف توسط شخص دانشجو وجود ندارد .لذا استفاده از این روش
عالوه بر اینکه خود یک ارزیابی مناسب از آموختههای فراگیران میباشد ،راه مناسبی است
برای حصول اطمینان از اینکه آیا نمرات امتحانهای کتبی مجازی ،کارپوشه و غیره توسط
شخص دانشجو انجام شده است یا توسط شخص دیگری .لذا از نظر صاحبنظران یک بخش
اساسی و حتمی و غیر قابل حذف ارزشیابی آموختههای فراگیران در دوران شیوع ویروس
کرونا استفاده از امتحان شفاهی مجازی میباشد .نکته پایانی در خصوص امتحان شفاهی
مجازی این است که در مورد عدالت ارزشیابی نمرات حاصل از امتحان شفاهی مجازی دو
دیدگاه وجود داشت .نخست اینکه نمرات حاصل از این نوع ارزشیابی به دلیل متفاوت بودن
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سوالها و متفاوت بودن ضرایب دشواری سوالها میتواند ناعادالنه قلمداد شود؛ اما به دلیل
عدم امکان برگزاری امتحان کتبی ،از نظر صاحبنظران این روش در شرایط کنونی بهترین
راه کنترل صحت آموختههای فراگیران میباشد .به منظور کاهش پیامدهای منفی این روش
صاحبنظر ان پیشنهاد دادند که استادان از قبل بانک سوال مناسب طراحی نموده و از هر
فراگیر سوالهای متنوع با ضرایب دشواری مختلف (ساده ،متوسط ،دشوار) بپرسند.
پاسخهای فراگ یران ثبت و ضبط و از آن برای نمره دهی به پاسخهای دانشجویان استفاده
شود .ثبت و ضبط پاسخها امکان استفاده برای پاسخگویی به انتقادها و اعتراضهای احتمالی
دانشجویان را نیز دارا میباشد .در صورت ضعف اینترنت در زمان امتحان شفاهی مجازی و
به منظور جلوگیری از موکول شدن امتحان به زمانهای دیگر میتوان از ارزشیابی تلفنی
(تلفن ثابت و گوشی همراه) در صورت لزوم با خرید بستههای مکالمه کم هزینه استفاده
نمود.

پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس از طریق آداب کانکت و غیره:
همانند آزمون شفاهی ،پرسش و پاسخ شفاهی نیز به صورت شفاهی بین استاد و فراگیر
صورت می گرد .در این روش استاد یک یا چند فراگیر و یا همه فراگیران را مخاطب سوال
قرار میدهد .در روش حضوری به راحتی استاد میتواند از قواعدی مانند بلند کردن دست
برای تعیین نوبت پاسخ دهندگان استفاده کند یا به تصادف برخی فراگیران را مخاطی قرار
دهد و یا از افراد داوطلب برای پاسخگویی به سوال استفاده کند .در روش مجازی نیز همه
روشهای پیش گفته به سهولت و سادگی قابل استفاده است .چالش اساسی استفاده از این
روش بخصوص در کالسهای مجازی ،زمان بر بودن بخصوص برای دانشجویان مقطع
کارشناسی و کالسهای پر جمعیت ،ضعف اینترنت و اختالل در کیفیت صدا و تصویر
میباشد .البته این روش از مزایای زیادی برخوردار است .با این روش میتوان نسبت به
عملکرد شخص دانشجو اطمینان حاصل نمود .عالوه بر آن پرسش و پاسخ شفاهی نقش
زیادی در فعال بودن کالس و تشویق دانشجویان به مشارکت در کالس ،جلوگیری از
یکنواختی و خستگی استاد و دانشجو دارد .البته به دلیل تمرکز استاد بر تدریس ،استفاده از
این روش برای نمره دهی به فراگیران کار سادهای نیست و بسیاری از صاحبنظران اعتقاد
داشتند از این روش برای نمره دهی به فراگیران استفاده نشود و در صورت لزوم به استفاده
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از این روش برای نمره گذاری ،امتیاز اندکی مثال  2نمره از  20نمره با بهره گیری از این
روش لحاظ شود.
ارائههای کالسی در بستر سامانههای مجازی :از جمله انواع فعالیتهای کالسی،
برگزاری کنفرانس حضوری یا مجازی است .در کنفرانس دانشجو میتواند مطالب یک
فصل از کتاب یا نتیجه جستجوهای خود را در خصوص یک موضوع خاص در کالس ارائه
نماید .بنابراین کنفرانس گزارش شفاهی مطالب راجع به یک موضوع است .البته بدیهی است
که کنفرانس لزوما به کالس اختصاص ندارد .بسیاری از کنفرانسهای علمی در سطح
وسیعتر از کالس ،یعنی در سطح کشور و حتی در سطح بین الملل برگزار میشود و در آنجا
نیز پژوهشگران ،حاصل جستجوها و یافتهها و کشفیات خود را برای مخاطبین عرضه
میدارند .ارائههای کالسی اگر به خوبی اداره نشوند اغلب فاقد جذبه و برانگیزندگی و گاهی
خسته کننده هستند و به گواه بسیاری از دانشجویان برنامهای میشوند برای پر کردن وقت
کالس و استراحت استادان .هچنین کنفرانسهای بدون برنامه ریزی الزم و ضعیف شوق و
رغبتی در دیگر فراگیران برای انجام تحقیقات علمی و ارائه حضوری بر نمیانگیزند .در این
صورت کنفرانس همانند تکلیفی از سر اجبار و صرفا برای اخذ نمره تلقی میشود و حاصلی
جز هدر دادن زمان کالس ندارد .از دیگر معایب ارائههای کالس میتوان به زمان بر بودن
بخصوص برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کالسهای پر جمعیت ،عدم کاربرد برای همه
دروس و ضعف اینترنت و اختالل در کیفیت صدا و تصویر در ارائههای مجازی اشاره نمود.
شایان توجه است که اگرچه مواردی از جمله عدم ارتباط چهره به چهره ،وابستگی بیش
از حد به تکنولوژی و اینترنت ،ایزوله شدن برخی از دانشجویان و تقویت آنها به نشستن در
پای سیستمهای رایانهای و تضعیف مهارتهای کالمی از جمله معایب روشهای آموزش
مجازی است؛ اما ارائههای کالسی در بستر سامانههای مجازی (وبینار) تا حد زیادی در
برطرف کردن برخی مشکالت از جمله جلوگیری از ایزوله شدن دانشجویان و جلوگیری از
تضعیف مهارتهای کالمی میتواند کمک کننده باشد.
با وجود چالشهای ذکر شده ،بسیاری از صاحبنظران و دانشجویان اعتقاد داشتند که
این روش حتی برای کالسهای پرجمعیت قابل استفاده است به شرط آنکه زمان ارائه هر
دانشجو کوتاه در نظر گرفته شود و به خوبی و مطابق با یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده
ارائه شود .همچنین از این روش میتوان برای توضیح کارهای عملی ،حل تمرین ،توضیح
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تکالیف جلسات قبل ،ارائه پروپوزال ،مقاله و  ...استفاده کرد .مزیت عمده این روش تامین
عدالت ارزشیابی و حصول اطمینان از عملکرد شخص دانشجو ،فعال بودن کالس و تشویق
دانشجویان به مشارکت در کالس و صرفه جویی در زمان و هزینه رفت و آمد بخصوص در
دوران شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری کالسهای حضوری میباشد .عالوه بر
آن ارائههای کالسی (حضوری و مجازی) اگر به خوبی مدیریت شوند مزایای عدیدهای در
بر دارند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ایجاد فرصت برای دانشجویان عالقه مند و توانا که هم شایستگیهای خود را بروز دهند
و هم نتایج پژوهشها و مطالعات خود را به دیگران ارائه نمایند.
ایجاد فرصتی برای تقویت اعتماد به نفس در دانشجویان و آمادگی برای کسب
مهارتهای تدریس و آموزش در آینده
ایجاد فرصتی برای غلبه بر کم رویی ،ناتوانی سخن گفتن در جمع ،رفع استرس و
اضطراب سخن رانی و به تبع آن تقویت مهارتهای کالمی و توانایی استدالل در پاسخ به
سوالهای سایر دانشجویان و استاد و تقویت مهارتهای سخنوری
ایجاد فرصتی برای تزریق نشاط و شادابی و فعالیت در کالس درس و ارائه مطالب روز
در موضوعهای مختلف توسط دانشجویان و نقد و تکمیل آنها توسط استاد درس
ایجاد فرصتی برای کسب بخشی از نمره پایان ترم و ارزشیابی چندگانه دانشجویان از
زوایای مختلف و بخصوص با تاکید بر مهارتهای ارائه شفاهی که توسط آزمونهای مداد-
کاغذی به خوبی قابل ارزیابی نیست.
عالوه بر موارد ذکر شده ارائههای شفاهی در بستر سامانههای مجازی (وبینار) با از بین
بردن محدودیتهای زمانی و مکانی باعث جلوگیری از هدر رفتن زمان در رفتوآمد به
کالسها ،ایجاد ترافیک و آلودگی به خاطر رفتوآمد ،و نیز قطع بیشتر درختان و مصرف
منابع دیگر برای تهیه کردن منابع آموزشی نیز میشود.
کارپوشه الکترونیکی:کارپوشه مجموعه شواهدی است که معموالً کتبی بوده و در
برگیرنده فرایند یادگیری و یا محصول نهایی آن و مدارکی دال بر موفقیت و پیشرفت
حرفهای و فردی با ارائه تحلیل انتقادی محتوای آن میباشد (بتلر .)2006 ،1که برای نشان
دادن تواناییهای فرد و سیر یادگیری وی در طول زمان جمعآوری میشود و میتواند به
1. Butler
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یک موضوع خاص اختصاص داشته باشد و یا کل یادگیریهای فرد را در طول سال تحصیلی
و یا حتی در طول عمر در بر گیرد (کر و بیر2007 ،1؛ نقل از حسینی ،جوالیی و اسکندری،
 .)1389کارپوشه یکی از ابزارهای چند وجهی آموزش و ارزشیابی است که تمام مزایای
یک آموزش و ارزشیابی خوب را دارد (عباسی کسانی ،شمس مورگانی ،سراجی و رضایی
زاده )1398 ،و به همین دلیل مورد اقبال روز افزون متخصصان آموزش قرار گرفته است
(پاربوسینگ.)1996 ،2
کارپوشه مجموعهای طرح ریزی شده و هدفمند از مستندات و شواهدی است که بیانگر
کیفیت عملکرد فراگیر است (کومار ،گاتم روی ،پریمراجان و سرکر .)2008 ،3به عبارت
دیگر محتوای کارپوشه بیانگر عملکرد دانشجویان منطبق بر تصمیمهای اتخاذ شده توسط
استاد و دانشجویان در مورد تکالیف آموزشی و پژوهشی و معیارهای ارزیابی تکالیف است
(کیوبیزن و بوریچ.) 2003 ،4
کارپوشههایی که از آنها در ارزیابی دانشجویان استفاده میشود میتواند شامل هر نوع
گزارشی از جمله گزارشهای موردی ،کارهای عملی ،حل تمرین ،گزارش مقاله و
پروژههای پژوهشی ،نوارهای ویدئویی از کارهای انجام شده و تفسیر تجارب یادگیری در
محیط واقعی باشد (هرتز ،ویلسن و گریمر.)1998 ،5
در کار پوشه استادان با ارائه بازخوردهای مناسب به دانشجویان ،یادگیری آنها را ارتقاء
میدهند (تسدم ،تسدم و یلدریم2009 ،6؛ بروچی و کشاورز )2002 ،7و پژوهشهای مختلف
حاکی از اثربخشی آن در بهبود یادگیری است (بیگس1999 ،8؛ رتس ،تچر و آیبرت،9
 .)1993کارپوشه عمدتا یک روش دانشجو محور است و باعث افزایش خودنظارتی و
مدیریت خود (گلزاری ،)1394 ،افزایش استقالل دانشجو در فرآیند یادگیری ،افزایش
مسئولیتپذیری ،افزایش تفکر انتقادی (کومار ،گاتم روی ،پریمراجان و سرکر2008 ،10؛
1. Kear & Bear
2. Parboosingh
3. Kumar, Gautam Roy, Premrajan & Sarkar
4. Kubiszyn & Borich
5. Hurt, Wilson & Gramer
6. Tasdem, Tasdem & Yildirim
7. Barootchi & Keshavarz
8. Biggs
9. Retz, Techer & Eibert
10. Kumar, Gautam Roy, Premrajan & Sarkar
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تسدم ،تسدم و یلدریم2009 ،1؛ کیکن ،برند گرول ،مرینبور و اسالت ،2009 ،2کریمیان و
حیدری ،)1388 ،افزایش اعتماد به نفس و تشویق دانشجویان به یادگیری مادام العمر (عباسی
کسانی ،شمس مورگانی ،سراجی ،رضایی زاده )1398 ،و شناخت بیشتر دانشجویان از عوامل
محیطی موثر بر یادگیری میشود (اپل2000 ،3؛ اسمیت ،برور و هفنر.)2003 ،4
همچنین کارپوشه توانایی خطر ،نترسیدن و جرات پذیرش اشتباه را به فراگیران داده و
به این ترتیب فراگیران را در فرایند آموزش سهیم میسازد و باعث میشود فراگیران،
ارزشیابی را نوعی آموزش تلقی نموده و از آن واهمهای نداشته باشند (حسینی ،جوالیی و
اسکندری.)1389 ،
کارپوشه الکترونیکی باعث توسعه یادگیری میشود و به فراگیران انگیزه میدهد.
دانشجویانی که فعالیتهای خود را در کارپوشه الکترونیکی ثبت میکنند در یادگیری فعال
اند و نمرات آنها در مقایسه با سایر دانشجویان بیشتر است (فیشر و هیل .)2015 ،5در واقع
کارپوشه الکترونیکی دانشجویان را در فرآیند ارزشیابی و سنجش درگیر میکند به طوری
که این افرد به طور مستمر کارپوشههایشان را مشاهده و پاالیش میکنند ،بر یادگیری خود
نظارت و مدیریت کرده و در حوزه شناختی و عاطفی پیشرفت خود را در طول زمان مشاهده
و موفقیت را تجربه میکنند (گلزاری .)1394 ،کارپوشه الکترونیکی مناسب حاوی اطالعاتی
مانند یادداشت روزانه مربوط به پیشرفت یادگیری دانشجو ،یادداشت حاصل از کنفرانسها
و متون مورد مطالعه ،خود تاملیهای مربوط به فرایند یادگیری ،ارزشیابی همکالسان از کار
یا فعالیت و سواالت مهم و نتایج یادگیری میباشد (عباسی کسانی ،شمس مورگانی ،سراجی
 ،رضایی زاده.)1398 ،
البته کارپوشه و بخصوص کارپوشه الکترونیکی از نظر صاحبنظران از معایبی از جمله
موارد زیر برخوردار است:
امکان تقلب و کپی از سایر دوستان
عدم امکان رصد پاسخگو :ممکن است فرد دیگری به جای دانشجو تکالیف را انجام دهد

1. Tasdem, Tasdem & Yildirim
2. Kicken, Brand-Gruwel, Merriënboer & Slot
3. Apple
4. Smith, Brewer & Heffner
5. Fisher & Hill
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زمان بر بودن بخصوص برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کالسهای پر جمعیت و نیاز به
صرف زمان زیاد توسط استاد برای مطالعه و بازخورد به دانشجویان
عالوه بر آن از نظر صاحبنظران کارپوشه و بخصوص کارپوشه الکترونیکی از مزایایی از
جمله موارد زیر برخوردار است:
داشتن فرصت کافی توسط دانشجو برای انجام تکالیف
درگیر شدن دانشجو در انجام فعالیتها و تکالیف درسی بخصوص اگر با نظارت مناسب
استاد همراه باشد
یادگیری عمیق تکالیف و فعالیتهای درسی
امکان استفاده در هر زمان و هر مکان برای حجم وسیعی از دانشجویان
کاهش استرس و اضطراب امتحان
لذا از نظر صاحبنظران به منظور کاهش پیامدهای منفی کارپوشه و بخصوص کارپوشه
الکترونیکی الزم است اقدامات زیر توسط استاد و دانشجو انجام شود:
ارسال مطالب کارپوشه در هر جلسه برای استاد درس و ارسال یکپارچه همه تکالیف ترم در
پایان ترم برای استاد مربوطه
مطالعه مطالب توسط استاد و ارائه بازخورد کتبی و شفاهی به دانشجویان در هر جلسه و در
پایان ترم
استفاده از پرسش و پاسخ شفاهی به منظور حصول اطمینان از انجام تکالیف توسط شخص
دانشجو
ارزشیابی چندگانه (تلفیقی) :با توجه به سطور باال مشخص شد هر کدام از روشهای
ذکر شده مزایا و معایب خاص خود را دارند .لذا الزم است متناسب با محتوا و اهداف دوره
آموزشی از روشها و ابزارهای مناسب جهت ارزشیابی میزان یادگیری فراگیران استفاده
کرد .پاسخگویان اعتقاد داشتند بسنده کردن به یک روش ارزشیابی چه در حالت مرسوم و
چه در شرایط کنونی (شیوع ویروس کرونا و برگزاری کالسها و امتحانها به صورت
مجازی) اعتبار ارزشیابی را کاهش میدهد و لذا الزم است از روشهای چندگانه (تلفیقی)
برای ارزشیابی آموختههای فراگیران استفاده کرد .بدیهی است این روش میتواند معایب
روشهای قبلی را پوشش داده و نقاط قوت آنها را تقویت نماید .در این خصوص ماحصل
پیشنهاد پاسخگویان برای ارزشیابی چندگانه (تلفیقی) به شرح زیر میباشد:
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امتحان حضوری (در صورت مجوز ستاد کرونا ،وزارتین و دانشگاهها) با رعایت فاصله
گذاری اجتماعی  :صفر تا  10نمره
امتحان کتبی مجازی از طریق گوگل فرم ،آداب کانکت و  : ....صفر تا  5نمره
امتحان شفاهی (مصاحبه)  :صفر تا  5نمره
پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس  :صفر تا  2نمره
ارائههای کالسی در بستر سامانههای مجازی  :صفر تا  5نمره
کار پوشه الکترونیکی (مجموعه تکالیف ترم شامل کار عملی ،حل تمرین ،مقاله ،و : )...
صفر تا  10نمره
سایر روشها (مشاهده آنالین بخصوص برای دروس عملی مثل تربیت بدنی ،چت و
گروههای مباحثه آنالین ،تکالیف گروهی مشترک ،پروژه ،سنجش همتایان ،خود ارزشیابی
و غیره) ،به صالحدید استاد و متناسب با محتوا و اهداف درس :صفر تا  10نمره
نتایج
به منظور تضمین کیفیت یادگیری فراگیران و تعیین میزان آموختههای آنان در آموزش سنتی
از روشهای مختلفی استفاده میشود .اما در حال حاضر و به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد
زیادی از مدارس و دانشگاهها مجبور شدهاند که فعالیتهای حضوری خود را تعطیل کنند
و اکنون در حال تغییر شیوههای آموزش از نظام آموزش حضوری به نظام آموزش و
یادگیری الکترونیکی به ویژه آموزش آنالین هستند .این شرایط به وضوح در ایران و سایر
کشورهای جهان قابل مشاهده است .به عنوان مثال در آمریکا دانشگاههاروارد ،ایالت
ماساچوست در اطالعیهای اعالم کرد که تمامی کالسهای دانشگاهی و مدارس خود را تا
اطالع ثا نوی به صورت مجازی برگزار خواهد کرد و از دانشجویان خواست تا در طول ترم
بهار و بعد از آن نیز به محیط دانشگاه مراجعه نکنند .دانشگاه آکسفورد ،آکسفوردشایر
انگلستان هم در اطالعیهای اعالم کرده که کالسهای خود را معلق کرده ،اما فکر نمیکند
که آموزش آنالین موثر باشد و هر زمان که ممکن بود ،تدریس و آموزش به شکل آنالین
دنبال میشوند .این دانشگاه احتماالً ارزیابیهای آنالین را جایگزین امتحانات تابستانی خود
خواهد کرد .دانشگاه تورنتوی کانادا نیز اعالم کرده تمام کالسها و امتحانات حضوری این
دانشگاه از  16مارس تا پایان بهار لغو شده و آموزش با روشهای جایگزین صورت میگیرد.
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همچنین تمامی رویدادهای دانشگاه تا  30اپریل معلق شده است .در نتایج پژوهشی علمی،
توسط موسسه «کیو ،اس» ،مشخص شد که تقریباً نیمی از کالسهای آموزشی دنیا در این
شرایط به صورت آنالین درآ مده است .وضعیتی که دامن گیر خیلی از کشورها شده است
و چارهای جز آموزشهای آنالین برای دانشگاهها باقی نگذاشته است( .عطنا.)1399 ،
بنابراین با توجه به شیوع ویروس کرونا و لزوم جلوگیری از انتشار آن با تعطیلی
کالسهای حضوری دانشگاهها در ایران ،بحث ادامۀ تدریس در دانشگاهها به صورت آنالین
مطرح شد .آموزش آنالین و کالس الکترونیکی که تا حال حاضر در دانشگاههای ایران
مورد توجه قرار نگرفته بود ،اکنون در نقطه توجه همگان قرار گرفته است .همگام با این
رویدادها ،دانشگاهها به فکر راه اندازی سامانههای آموزش مجازی برای دانشجویان خود
شدند و کالسهای ترم جاری را در بستر سامانههای آموزش مجازی پیش بردند .اما نکتهای
که اکنون حایز اهمیت است بحث ارزشیابی از آموختههای دانشجویان و چالشها و
راهکارهای آن در بستر فضای مجازی است .چالش اساسی امتحانهای الکترونیکی در بستر
مجازی امکان تقلب دانشجویان و عدم کنترل شخص پاسخگو است؛ لذا در این مقاله تالش
شد شیوههای مختلف ارزشیابی دانشجویان در بستر فضای مجازی ،چالشها و راهکارها ارائه
شود تا متولیان امر و بخصوص استادان با توجه به مزایا و معایب روشهای مختلف امکان
استفاده بهینه تری از شیوههای مطرح شده به منظور ارزشیابی آموختههای دانشجویان در
اختیار داشته باشند.
به منظور نیل به اهداف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل اطالعات
گردآوری شده از روش تحلیل محتوا استفاده شد .شرکتکنندگان پژوهش را
"صاحبنظران" تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 1و روش گلوله
برفی 2انتخاب شدند .جمعآوری اطالعات با روش مصاحبه نیمهساختاریافته بود .به طوری
که در مصاحبه از فرد پرسیده میشد با توجه به شیوع ویروس کرونا و جایگزین شدن
آموزش مجازی به جای آموزش حضوری ،شیوههای مناسب ارزشیابی از آموختههای
دانشجویان با تاکید بر عدالت ارزشیابی کدامند؟ در ادامه مزایا و معایب شیوههای مورد اشاره
و همچ نین راهکارهای پاسخگو برای رفع معایب و تقویت مزایا مورد بررسی قرا میگرفت.
1. Purposive Sampling
2. Snowball Sampling

209 /

ارزشیابی از آموختههای دانشجویان در دوران کرونا :چالشها و راهکارها

عالوه بر آن به منظور جمعآوری اطالعات از سایر منابع ،نظرات دانشجویان کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از نمونه گیری در دسترس و از طریق پرسشنامه باز پاسخ
در خصوص مزایا ،معایب و شیوههای مناسب ارزشیابی از آموختههای دانشجویان مورد
بررسی قرار گرفت .در کل نظرات  14صاحبنظر (اساتید و اعضای هیأت علمی با تخصص
سنجش و اندازهگیری ،روانشناسی و مدیریت آموزشی) 42 ،دانشجوی کارشناسی17 ،
دانشجوی ارشد و  7دانشجوی دکتری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
به منظور اطمینان از موثق بودن و اعتماد به دادههای حاصله از چهار معیار اعتمادپذیری ،
تائیدپذیری ،2وابستگی و اتکاپذیری 3و انتقال پذیری 4مطابق نظر لینکلن و گوبا 5استفاده شد
1

(پولت و تاتانوبک.)2006 ،6
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که مهمترین شیوههای ارزشیابی از
آموختههای دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا (آموزش غیر حضوری در بستر
سامانههای مجازی) عبارتند از:
• امتحان حضوری

• امتحان کتبی مجازی

• امتحان شفاهی (مصاحبه) مجازی

• پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس از طریق آداب کانکت و غیره
• ارائههای کالسی در بستر سامانههای مجازی
• کارپوشه الکترونیکی

7

• ارزشیابی چندگانه (تلفیقی)
در این مقاله چالشها و مزایای هر کدام از روشهای ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت
و راهکارهای الزم برای کاهش پیامدهای منفی هر کدام از روشها ارائه شد .با توجه به
نظرات صاحبنظران و دانشجویان مشخص شد هر کدام از روشهای ذکر شده مزایا و
1. Credibility
2. Confirmability
3. Dependability
4. Transferability
5. Lincoln & Gouba
6. Polit & Tatano Beck
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معایب خاص خود را دارند .لذا الزم است متناسب با محتوا و اهداف دوره آموزشی از
روشها و ابزارهای مناسب جهت ارزشیابی میزان یادگیری فراگیران استفاده کرد.
پاسخگویان اعتقاد داشتند بسنده کردن به یک روش ارزشیابی چه در حالت مرسوم و چه
در شرایط کنونی (شیوع ویروس کرونا و برگزاری کالسها و امتحانها به صورت مجازی)
اعتبار ارزشیابی را کاهش میدهد و لذا الزم است از روشهای چندگانه (تلفیقی) برای
ارزشیابی آموختههای فراگیران استفاده کرد .در این خصوص ماحصل پیشنهاد پاسخگویان
(صاحبنظران و دانشجویان) به شرح ذیل ارائه شد :امتحان حضوری (در صورت مجوز
ستاد کرونا ،وزارتین و دانشگاهها) با رعایت فاصله گذاری اجتماعی  :صفر تا  10نمره؛
امتحان کتبی مجازی از طریق گوگل فرم ،آداب کانکت و غیره :صفر تا  5نمره؛ امتحان
شفاهی (مصاحبه) :صفر تا  5نمره؛ پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس :صفر تا  2نمره؛
ارائههای کالسی در بستر سامانههای مجازی :صفر تا  5نمره؛ کار پوشه الکترونیکی
(مجموعه تکالیف ترم شامل کار عملی ،حل تمرین ،مقاله ،و غیره)  :صفر تا  10نمره؛ سایر
روشها (مشاهده آنالین بخصوص برای دروس عملی مثل تربیت بدنی ،چت و گروههای
مباحثه آنالین ،تکالیف گروهی مشترک ،پروژه ،سنجش همتایان ،خود ارزشیابی و  ،)...به
صالحدید استاد و متناسب با محتوا و اهداف درس :صفر تا  10نمره.
پژوهشهای قبلی در خصوص ارزشیابی از آموختههای دانشجویان نیز بیانگر این بود
که استادان با تجربه معموالً از روشهای مختلفی برای ارزشیابی استفاده میکنند و فقط به
یک روش بسنده نمیکنند؛ دلیل این امر این است که اعتبار نتایج ارزشیابی با استفاده از
چند روش متفاوت به مراتب بیشتر از ارزشیابی با استفاده از یک روش خاص همچون آزمون
کتبی است (عباسی کسانی ،شمس مورگانی ،سراجی ،رضایی زاده.)1398 ،
در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که پژوهش حاضر به علت ضیق وقت در بین
استادان و دانشجویان رشتههای مرتبط با علوم انسانی و دروس عمدتا تئوری صورت گرفت
و لذا نتایج آن برای دروس عملی و همچنین سایر رشتهها (غیر از علوم انسانی) ممکن است
به چندان قابل استفاده نباشد .پیشنهاد میشود به منظور افزایش قابلیت تعمیم نتایج ،در
پژوهشهای آتی از نظرات استادان و دانشجویان سایر رشتهها استفاده شود .عالوه بر آن
پیشنهاد میشود در پژوهش جداگانهای روشهای ارزشیابی آموختههای دانشجویان در
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دروس عملی (به عنوان مثال دروس تربیت بدنی با شیوههای مختلف از جمله مشاهده آنالین
که در پژوهش حاضر پیشنهاد شد) دروس آزمایشگاهی و غیره مورد بررسی قرار گیرد.
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