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چکیده
هدف این مقاله، معرفی راهبردهای نوینی برای سنجش برخط آموزشی می باشد. سؤال اصلي این است:«چگونه مي فهمیم که دانشجویان 
روش  با  و  انجام  کتابخانه ای  و  الکترونیکی(  )مکتوب،  اسنادی  مطالعه  مطمئن،  پاسخي  به  رسیدن  براي  هستند؟  یادگیري  حال  در  برخط 
فیش برداری اطالعات جمع آوری و ادبیات تحقیق بررسی گردید. یافته ها نشان داد که عالوه بر آزمون های چندگزینه ای متداول و ارزیابی 
پروژه های درسی، راهبردهای نوین سنجش شامل: مشارکت، پوشه کار، خودارزیابي، سنجش همکالسي و مشاوره نقش وکارایی زیادی در 
تحقق یادگیری برخط خواهند داشت. هر کدام از راهبردهای نوین سنجش برخط دارای مزایا و معایبی می باشند که به طور جداگانه بررسی و 
در جدولی ارائه گردیده است. استفاده از راهبردهای نوین سنجش از یک طرف تعامالت آموزشی و یادگیری را بیشتر ساخته و باعث افزایش 
کارایی و عمق یادگیری می شود، از طرف دیگر موجب برجسته شدن انتظارات و اهداف آموزشی شده و با ارائه بازخورد، به تعامالت یادگیری 

جهت داده و یادگیری را معنی دارتر می سازند.
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Abstract
This paper studies some new online assessment methods. The main question is: How do we know 
online students are actually learning? In order to find an appropriate answer to this question, the 
research methods we used were documentation (paper-based, electronic(, literature review. The results 
showed that in addition to multiple choice questions and evaluating study projects, there are some 
new online assessment methods that have a high and effective influence on online learning. These 
methods include online consultation, self online assessment, online peer assessment, and e-portfolio. 
The advantages and disadvantages of each method was individually assessed and shown in a table. 
Using new assessment methods improves educational interaction, and highlights the educational 
objects and leads to a meaningful learning experience. Moreover, it can enhance educational goals 
and expectations and guide learning with the help of feedbacks.

Key words
online learning, online assessment, online cooperation, portfolio, online self assessment, online peer 
assessment, online consultation 

1. عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تهران
* نویسنده مسئول: دانشجوی دکترای آموزش از راه دور، دانشگاه پیام نور تهران، تمام درخواست ها به نشانیfahimehhaghighi@yahoo.com ارسال شود.

این مقاله در تاریخ 98/4/62 به دفتر مجله رسیده، در تاریخ 09/1/03 اصالح و در تاریخ 09/2/02 پذیرش گردیده است.

M
ED

IA

شماره چهارم . بهار90

سنجش برخط آموزشي راهبردي نوین و امکان پذیر براي ارزیابي یادگیري برخطر

مقاله مروری



 m
ed

ia
@

ce
el

.s
um

s.
ac

.ir
ht

tp
://

m
ed

ia
j.s

um
s.a

c.
ir

25

مقدمه
اجتماعي  انساني،  نگرش  و  مهارت  و  دانش  رهبري  امروزه 
نیازمند به کارگیري ایده ها و شیوه هاي خالق به منظور پاسخ گویي 
به نیازهاي عصر نوین الکترونیک است. تربیت انسان هاي خالق 
و  الکترونیکي  یادگیري  و  درنوردیده  را  مرزها  دیجیتالي،  دنیاي 
نهاد  را  دانشگاهي  سیستم  و  است  آورده  ارمغان  به  را  مجازي 
رسمیت بخشیدن به آن قرار داده است. سیستمي که با بهره گیري 
از وب و اینترنت و کتابخانه دیجیتالي امکان یادگیري و آموزش 
کلید  سیستم  این  مي سازد.  فراهم  دور  از  و  برخط  صورت  به  را 
رشد اقتصادي، اجتماعي محسوب مي گردد و قادر است آموزش و 
تعامل استاد- دانشجو، دانشجو- دانشجو، فرد با فرد، فرد با گروه، 
الکترونیکی(،  ایمیل )پست  با  با گروه را برخط و غیربرخط  گروه 
در  فناوري  حضور  سازد.  برقرار  و...  بوردها  بولتن  کنفرانس ها، 
سیستم آموزشي از یک طرف به آموزش کمک مي کند و از طرف 
دیگر آموزش را اداره و ابزار ارتباطي و تعاملي را در آموزش برقرار 
و امکانات چند رسانه اي را در محیط آموزشي فراهم مي سازد]1[. 

کیفیت  به  نسبت  باالیي  حساسیت  فناوري  عصر  شهروندان 
آموزش، دانش و فناوري نوین دارند. این کیفیت از نظر یونسکو 
زیادي  میزان  به  که  دارد  بعدي  چند  مفهومي  عالي  آموزش  در 
مي شود]2[.  مربوط  دانشگاهي  استانداردهاي  و  ماموریت  به 
قضاوت درست در زمینه کیفیت و مطلوبیت دروندادها، بروندادها 
و فرایندهاي آموزش دانشگاهي برعهده نظام ارزشیابي پیشرفت 
تحصیلی است که اگر به درستي انجام وظیفه ننماید، نقاط قوت 
یا  تغییر  ارتقاء،  و  نمي گردد  آشکار  آموزشي  برنامه هاي  ضعف  و 
)کارکرد  بهبود  به قصد  ارزشیابي چه  نمي گیرد.  اصالحي صورت 
رود  کار  به  پایاني(  )کارکرد  پاسخگویي  یا  یا تصدیق  و  تکویني( 
هدف آن تعیین شایستگي پدیده مورد ارزیابي )یادگیری( است]3[. 
یادگیري از دور نوعي یادگیري طراحي شده است که در مکاني 
متفاوت از محل تدریس رخ داده و با تکنیک هاي خاص طراحي 
ابزارهاي  توسط  و  همراه  ارتباطي  خاص  روش هاي  و  دروس 
Simonson  و Schlosser .]4[تکنولوژیکي پیاده مي شوند

آموزش از دور را یک واژه جامع و عمومی می دانند که اشاره به 
جدایی فیزیکی یادگیرنده و یاددهنده دارد]5[.

Valeryro آموزش از دور را در این فرایند معرفی می کند: 
یادگیرنده ها در زمان و مکان )خانه، محل کار، محل  تحصیل و...( 
دلخواه بدون رویارویی با معلم به یادگیری می پردازند و یادگیری 
فناوری  با  که  است  شده  برنامه ریزی  یادگیری  یک  الکترونیکی 
اینترنت و به صورت برخط ارائه می شود. خودآموزی، کارگاه آموزشی، 
یادگیری  فرایند های  از  حرفه آموزی  و  آموزشی  کوتاه  دوره های 

برخط می باشد]6[. اما یادگیري چیست؟ از کجا متوجه مي شویم 
که دانشجویان در حال یادگیري مي باشند؟ این چالش برانگیزترین 
یادگیري  مي باشند.  روبرو  آن  با  برخط  مدرسان  که  است  سؤالي 
نیست،  ملموسي  و  کمیت پذیر  اندازه گیري،  مشاهده،  قابل  پدیده 
اما پیامد هاي آن قابل مشاهده مي باشد. نمرات آزمون ها ، مطالعه 
بین  که  اتفاقي  ظاهراً  همگي  بحث ها،  مشاهده  امتحاني،  اوراق 
دانشجو و محتوي افتاده  است را اندازه گیري مي کند. اما مشخص 
نمي کند که آیا یادگیري اتفاق افتاده است یا خیر؟ تداوم آن چقدر 
است؟ میزان آن چقدر است؟ اصواًل اندازه گیری آنچه که یاد گرفته 

مي شود کار پرزحمتي است. 
وقتي به این ابهامات پیچیدگي هاي فناوري موجود در آموزش 
براي  چالش برانگیزي  موضوعات  آنگاه  کنیم  اضافه  را  برخط 
رجحان یادگیري سنتي بر یادگیري برخط خواهیم داشت. موضوع 
و  آموزش  خدمت  در  فناوری  کند  مشخص  که  چالش برانگیزی 
غالب بر آن مي باشد یا مغلوب آن]7[؟. اما آیا این رجحان امروزه 
به  امروزه  است؟  کارساز  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري  اوج  در  و 
دالیل مختلف آموزش الکترونیکي یا مبتني بر وب بسیار محبوب، 
عالي  آموزش  یادگیري  یاددهي،  فرایند  براي  مناسب  و  کم خرج 
مي خواهد  برخط   مربي  یک  آموزش،  رسمی  محیط  در  مي باشد. 
بداند که دانشجویانش چه چیزي یاد مي گیرند، چگونه اطالعات 
یاد  چگونه  را  درسي  رشته  یک  اهداف  مي کنند،  پردازش  را 
مي گیرند، براي تشویق دانشجویان چگونه راهبرد هاي قدیمي را 
با راهبرد هاي جدید سازگار کند و در نهایت با استفاده از کدامین 
حواس پنجگانه، نرخ  نگهداشت یادگیري را طبق نمودار شماره 1 

به حداکثر برساند]8[. 

نمودار شماره 1: متوسط نرخ نگهداری

 سخنرانی 5 %

خواندن 10%

سمعی و بصری 20%

فرضیه سازی و اثبات 30 % 

گروه های بحث 50%

تمرین عملی 75%

آموزش به دیگران 80%
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سبک هاي  براي  یادگیري  محیط  الکترونیکي  یادگیري  در 
از یادگیرنده: دیداری )نمودار، نقشه، فیلم، یادداشت  مختلف اعم 
و  بازخواني(  و  یادداشت  سخنراني،  ویدیو،  )نوار،  شنیداري  و...(، 
نت برداري،  پروژه،  به  عمل  ساختن،  نوشتن،  در  )تکرار  لمسي 
تمثیل، مطالعه اوراق( کاماًل مساعد مي باشد. این محیط یادگیرنده 
را با دنیاي خیره کننده و اقیانوسي عمیق و بیکران از دانش روبرو 
 80% به   5% از  یادگیري  نرخ  ارتقاء  براي  فرصت  و  مي سازد]9[ 
را مهیا مي سازد. جهت دهي و شکل گیري یادگیري الکترونیکي به 
سمت اهداف در سطوح باالي یادگیري، فعالیت ظریف ولي مهمي 
است که بر عهده نظام ارزشیابي پیشرفت تحصیلی است. از آن 
براي  الکترونیکي و برخط، شرایط  یادگیري  جا که در آموزش و 
مساعد  واسطه(  عنوان  به  فناوري  دلیل  )به  غیررسمي  یادگیري 
برنامه  کنار  در  متفاوتي  کاماًل  و  درسي مخفي  برنامه  و  مي باشد 
مضاعف  مشکالت  با  یادگیري  سنجش  مي گیرد،  شکل  رسمي 
باید  برخط  محیط  در  سنجش  اساس  این  بر  مي گردد.  روبرو 
متناسب با بازده یادگیري طراحي و اجرا شود]10[. براي حفظ این 
تناسب الزم است به اهداف آموزشي توجه شود. تدوین اهداف در 
نظام ارزشیابي آموزشي به خصوص در محیط برخط یک کارکرد 
مدیریتي است که تحقق آن بر سایر کارکردهاي مدیریتي اشراف 
دارد]11[. این اهداف توسط راهبردها تامین مي گردند و به وسیله 
و  حرکت  حضوري  آموزش  در  می کنند.  پیدا  اجرا  قابلیت  فنون، 
به  است.  ابزار  و سپس  فنون  به  راهبرد  از  ارزشیابی  مسیر  تغییر 
عبارتی راهبردهای ارزشیابی ابزار اجرایی را مشخص می کنند، اما 
در آموزش الکترونیکي حرکت معکوس انجام می شود. فناوري و 
ابزار روي فنون و راهبرد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی اثر گذاشته 
و آن ها را مشخص می کند. فناوری و ابزارهای الکترونیکی، فنون 
و راهبردهای ارزشیابی را بر سنجش برخط تحمیل می کند. این 
مقاله راهبردهای مختلف سنجش برخط را معرفی و جهت برجسته 
ساختن نقش ارزشیابي درسنجش یادگیري برخط، مزایا و معایب 

آن ها را بررسی می کند.
جستجوی  و  کتابخانه ای  اسنادی،  مطالعه  تحقیق،  روش 
اطالعات از منابع مختلف مکتوب و دیجیتالی است. ابزار جمع آوری 
تفسیری  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  روش  و  فیش برداری  داده ها 
می باشد. جامعه و نمونه تحقیق کلیه اسناد و منابع علمی مکتوب 
و غیرمکتوب در دسترس، در زمینه های مورد تحقیق می باشد که 
از بین آن ها نمونه های هدفمند انتخاب گردید. یافته های تحقیق 

به شرح زیر است:

راهبردهای مناسب سنجش برخط  
سیستماتیک  آزمون هاي  کنار  در  مي توانند  مربیان  و  مدرسان 
ارزشمند  را استفاده کنند که  برخط مکانیزم هاي سنجش معني داري 
و عادالنه باشند و آنچه را که یک مربي درباره یادگیري دانشجویان 
الزم دارد فراهم سازد. بسیار مهم است که دانشجویان دلیل استفاده 
از ابزار سنجش را بدانند و علت آن را درک کنند و متوجه شوند که چه 
انتظاراتي از آنها مي رود و چگونه مي توانند به اهداف یادگیري برنامه 
درسي برسند. دانشجویان با انجام راهبرد هاي مختلف سنجش که در 
مهارت هاي  و  توانایي  مي توانند  است  شده  طراحي  مختلف  تکالیف 
قضاوت خود را ارتقا دهند]12[. متاسفانه در سیستم ارزشیابي موجود، 
دانشجویان به ندرت به چیزي بیش از یک نمره دست مي یابند. این 
تشویق  یادگیري  پیگیرتر  و  عمیق تر  به جذب  را  دانشجویان  نمرات 
نمي کند، زیرا با بازخورد همراه نمي باشند. بازخورد در محیط آموزش از 
دور و الکترونیکي از خود برنامه درسي مهمتر است، زیرا عامل حفظ 
ارتباطاتي است که کمبود آن به دلیل جدایي استاد و دانشجو در محیط 
برخط همواره مورد بحث بوده است. بازخورد از انزوا و احساس تنهایي، 
گیجي و بي تفاوتي نسبت به مربیان و همساالني که رودررو نیستند 
و  دانشجویان  بین  را  فعال  رابطه  زیر  راهبردهاي  مي کند.  جلوگیري 
مربیان تشویق و بازخوردهای مناسبي را برای بهبود یادگیری تولید 
نمایش  به  را  الکترونیکي  یادگیري  از  متفاوتي  چشم انداز  و  مي کنند 
مي گذارند. آزمون ها و ابزارهاي کمي نیز مي توانند هم چنان جایگاه 

خود را در آموزش برخط در کنار این راهبردها حفظ نمایند.

مشارکت در بحث  . 1
معمواًل دانشجویان با ابزارهایي مانند بولتن، درون شکلي از بحث 
قرار مي گیرند. Jiang و Ting در پژوهشي نشان دادند که بین 
یادگیري دانشجویان با میزان مشارکت آنها در بحث همبستگي 
در  مي کنند  بیان    Peratو  Pawlof هم چنین   دارد.  وجود 
تجربه یادگیري الکترونیکي گفت وگو جزء اصلي یادگیري است و 
تعامالت بین استاد و دانشجو کلید یادگیري است]13[. بسیاري 
از مدرسان برخط مشارکت دانشجویان را به عنوان مؤلفه اصلي 
سنجش ارزیابي مي کنند و براي آن امتیاز خاصي قرار مي دهند. 
اگر دانشجویان خوب راهنمایي شوند و هدف از مشارکت براي 
یادگیري  قدرتمند  راهبرد  به  برخط  مشارکت  باشد،  آشکار  آنان 
تبدیل مي شود. مدرسان و مربیان دانشگاه باید انتظاراتشان را از 
دانشجویان مشخص نمایند. اندازه گیري کمي یا کیفي یا هر دو 
پاسخگوي  آیا  دارند؟  از سنجش هفتگي رضایت  آیا  است؟  نوع 
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ادامه بحث با دیگران مي باشند؟ با بیان ساده مي توان گفت صرفًا 
مشارکت با متون خواندني و بحث که از طریق ایمیل و یا روي 
سایت و یا طرق دیگر ارسال مي گردد کافي نیست. اگر مربیان 
با اظهارنظر  انتظار دارند دانشجویان  تامل کنند و فکر کنند که 
یا  )همزمان  برخط  مشارکت  یا  و  خواندني  موضوعات  درباره 
غیرهمزمان( در زمینه بحث چه چیزي به دست آورند، مشارکت 
معني دار  شیوه هاي  به  متمرکز  و  مي کند  پیدا  تازه اي  مفهوم 
مي گردد. Welty اعتقاد دارد که معلمین از تخصص مشاوران 
به خصوص فن خوب گوش دادن استفاده کنند تا منظور گوینده 
)فرد یا متن( را پي ببرند سپس با دانشجویان فعالیت مشاوره اي 
آیا  می پرسند   Berge و   Muilenburg کنند]14[.  آغاز  را 
بحث و مناظره روي محیط برخط معني دار است؟]15[ آیا شیوه 
مناظره سازگاري درستي با کلیه اهداف و موضوعات برنامه درسي 
برخط و یادگیرندگان دارد؟ در محیط برخط، گفتگو یک راهبرد 
ارزشمند است. آگاهي که دانشجویان به دیگران مي دهند همان 
قدر ارزش دارد که فعالیت یادگیري درکالس و یا سایت انجام 
مي دهند. در گفتگو، ارتباط دو جانبه رشد خواهد کرد. بهترین نقل 
از دانشجویاني مي توان دریافت کرد که در خواندن و  قول ها را 
بحث کردن مشتاقانه پاسخ مي دهند و یا کارشان را به بهترین 
آموزشي  برنامه  در  گفتگو  محیط  برقراري  مي دهند.  انجام  وجه 
برخط تا حدودي از مشکالت نبود ابزار سنجش تعامالت اجتماعي 
به   Lasia و   Hendler و    Berenz اعتقاد  به  و  مي کاهد 

پیشرفت وب معنایي مي انجامد]13[.

پوشه کار- دفتر خاطرات )خوداظهاري(   . 2
پوشه کار مجموعه فکورانه اي از اسناد یادگیري، اوراق، امتحانات، 
سنجش  برخط،  مناظره هاي  و  موقعیت  کالسي،  نوشته هاي 
همکالسي و سایر کارهاي دانشجویان مي باشد که در طي زمان 
جمع آوري گردیده و داللت بر فرایند یادگیري، کوشش، موفقیت 
و پیشرفت تحصیلي آنها در یک درس مي کند. مدارک نوشتاري 
یا تصویري از عملکردها، بازخوردها و ارائه مطالب که درون پوشه 
باشند.  سنجش  براي  مالک هایي  مي توانند  مي گیرند،  قرار  کار 
به  تشویق  را  دانشجویان  است که  قوي  ابزار عاطفي  کار  پوشه 
تنظیم اهداف، برنامه ها و پذیرش مسئولیت یادگیري هاي بعدي 
یادگیري  به شناسایي تجربیات و زمان  این روش که  مي نماید. 
است]16[.  یادگیري  خاطرات  دفتر  نوعي  به  و  مي کند  کمک 
دفتر خاطرات به طور خاص متمرکز بر احساسات، افکار، اعمال، 

یادگیري  محیط  یا  و  کالس  در  و...  شکست ها  شدن،  غافلگیر 
است. در محیط یادگیري الزم است هر دو مورد مثبت و منفي 
را  کار  پوشه   Wolflok گردد.  منعکس  یادگیري  تجربیات  در 
خوداندیشي  رشد،  که  مي داند  یادگیرندگان  کارهاي  مجموعه 
نشان  پژوهش ها  نشان مي دهد.  زمینه  در یک  را  او  پیشرفت  و 
سایر  به  نسبت  را  تحصیلي  پیشرفت  کارپوشه ها،  که  مي دهد 
عنوان  به  کار  پوشه  از  مربیان  می سازند]17[.  آشکارتر  شیوه ها 
و  خاطرات  دفترچه  مي کنند.  استفاده  یادگیري  شواهد  مجموعه 
پوشه کار ابزارهاي کاماًل مفید و متنوعي براي دستیابي به میزان 
پیشرفت دانشجویان مي باشد که مي تواند تغییرات را در هر مرحله 
زماني )معمواًل در نیمسال تحصیلي( آشکار سازد. این ابزار معمواًل 
هم براي مربي و هم براي دانشجویان الزامي را به همراه دارد. 
در این روش دانشجویان باید به دقت درباره تجربیات یادگیري 
روزانه یا هفتگي خود فکر کنند، عکس العمل خود را بازگو کنند و 
زماني را براي مشاهده چگونگي پیشرفتشان با ثبت موارد در نظر 
بگیرند. اگرچه از نظر مربي زماني که براي مطالعه و پاسخگویي 
به اسناد پوشه  کار صرف مي شود طوالني مي باشد، اما ابزار مفیدي 
است که مربي را متعهد به گفتگو با دانشجویان از طریق پرسش 
جهت  چالش برانگیز  مفروضات  و  شده  ثبت  مطالب  از  سؤاالتي 
دانشجویان  تعداد  افزایش  با  مي کند.  یادگیري  میزان  از  آگاهي 
مربیان مي توانند براي جبران کمبود وقت، نمونه اي از موارد ثبت 
شده دانشجویان را انتخاب نمایند و از این طریق به اندازه کافي 
آگاهي کسب کنند و از خواندن و پاسخگویي به تمام موارد اجتناب 
نمایند. همانند سایر فنون سنجش، دفترچه خاطرات دانشجویان 
را راهنمایي مي کند و براي آنان توضیحات الزم را مي دهد تا از 
مسیر ثبت نکات اصلي موارد یادگیري دور نشوند. اگر دانشجویان 
ابزار،  این  کنند  ثبت  را  خود  یادگیري  تمرینات  طور صحیح  به 
توانایي ارزشمند شدن را دارد. Brookfield مطالب زیر را براي 
خوداظهاري و دفترچه خاطرات تنظیم نموده که در محیط برخط 

قابلیت استفاده را دارد:

بیشترین  که  کردید  حس  کالس  از  لحظه اي  چه  در  •	
دستاوردها با چه اتفاقاتي بدست آمده است؟

بیشترین  که  کردید  حس  کالس  از  لحظه اي  چه  در  •	
فاصله و عدم ارتباط اتفاق افتاده است؟ 

چه عمل یا حادثه اي را براي دانشجویان در کالس درس  •	
مفید تشخیص مي دهید؟ 
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چه عمل یا حادثه اي را براي دانشجویان در کالس درس  •	
گیج کننده تشخیص مي دهید؟ 

براي  که  افتاد  اتفاقي  چه  درس  کالس  در  هفته  این  •	
اکثریت تعجب آور بود؟ 

برنامه درسي برخط در این هفته چه نقشي براي شما به  •	
عنوان یادگیرنده بازي مي کند؟ 

آیا تکنولوژي استفاده شده در این هفته اثر مثبت یا منفي  •	
بر شما داشته است؟ 

آیا تکنولوژي استفاده شده در این هفته نقش شما را به  •	
عنوان یادگیرنده تشدید مي کند یا ممانعت مي کند؟ 

تکنولوژي استفاده شده در این هفته چه اثري در رابطه  •	
بین شما و همکالسي هایتان داشته است]18[؟

پرونده فعالیت ها  . 3
پرونده مجموعه اي از دسته بندي، توصیف و قضاوت هاي خالصه 
معلم درباره دستاوردهاي دانش آموز است. پرونده معمواًل شامل 
آنچه  از  توصیفي  گزارش  تا  لیست  از چک  گوناگوني  محتویات 
دانش آموز مي داند و مي تواند انجام دهد و یا واکنش هاي مدرس و 
دانشجو و سایر همکالسي ها نسبت به فرایند یادگیري دانشجوي 
نگهداري  و  جمع آوري  مدرس  توسط  که  مي باشد  نظر  مورد 
مي شود تا در زمان مناسب مورد سنجش قرار گرفته و بازخورد 

الزم ارائه گردد.

فرق پرونده فعالیت با پوشه کار  در این موارد است:
1. در پرونده، نمونه کارهاي دانشجو وجود ندارد بلکه گزارشات 
و اظهار نظرات و پاسخ هاي آنان در پرونده فعالیت ها نگهداري 

مي شود. پوشه کار تمامًا نمونه کارهاي دانشجویان است. 
2. اطالعات در پرونده توسط معلم جمع آوري مي شود در حالي 

که در پوشه، نمونه کار توسط دانشجویان تهیه مي شود.

خود ارزیابي  . 4
خود  شد  با دگیري  یا تقا  ر ا سنجش  صلي  ا هدف  گر  ا
ه  د ستفا ا  . مي کند یفا  ا ا  ر مهمي  ر  بسیا نقش  بي  یا ز ر ا
فردي تقا  ر ا مه  نا بر ز  ا قسمت  یک  بي  یا ز ر ا خود فن  ز  ا

و  است   )PDP( )Personal Development Plan(
ارتقا  برنامه  اولیه  هدف  مي دهد.  تشکیل  را  کار  پوشه  از  جزئئ 
فردي، گسترش ظرفیت افراد براي درک آنچه که یاد مي گیرند 

و پذیرش مسئولیت در قبال آن است و نتیجه آن آگاهي از نقاط 
آنها مي باشد]19[. پوشه کار و دفتر  قوت و ضعف و قواعد تغییر 
خودارزیابي  و  فردي  ارتقا  طرح  جهت  در  ابزارهایي  خاطرات 
دانشجویان مي باشند. Cavanaugh استفاده از فن خودارزیابي 
را تکنیک چشم گیري در آموزش برخط مي داند که نقش دانشجو 
از شنونده به عمل کننده تغییر مي دهد. وي این فن را کاماًل  را 
متناسب با یادگیري فردی مبتني بر وب و از دور مي داند]20[ . 
به سادگي  دانشجویي که  در  را  فعال  تعهد  خودارزیابي مي تواند 
با  باید  دانشجو  بخشد.  توسعه  است  مربي  جانب  از  نمره  منتظر 
فن  این  با  رابطه  در   Schunk کند.  عمل  راحت  خودارزیابي 
بیان مي کند که اگر دانشجو با خود و مربي صادق نباشد این فن 
راهبرد  مي کند  یادآوري  وي  شد]21[.  خواهد  روبرو  شکست  با 
فن  این  مي کند.  کمک  یادگیري  کنترل  و  رشد  به  خودارزیابي 
مطالعه  براي  بیشتري  تالش  و  تمرکز  فرد  تا  مي شود  باعث 
داشته  دارند،  نیاز  یادگیري  براي  بیشتري  زمان  که  موضوعاتي 
براي  را  چهارچوبي  مي خواهد  دانشجویان  از  تکنیک  این  باشد. 
رودررویي با محیط یادگیري مشخص کنند. معمواًل این کار به 
که  نمي دانند  اغلب  دانشجویان  زیرا  نمي گیرد،  صورت  سادگي 
لیست و  باید چک  این مشکل مربیان  براي رفع  چرا نمي دانند. 
به خودارزیابي  براي کمک  را  انجام کار و جزئیاتي  دستورالعمل 
دانشجویان تهیه کنند. Boud در خصوص مزایاي خودارزیابي 
تحقیقاتي انجام داده است. اگر دانشجو درباره اهداف درس خوب 
توجیه نشده باشد نمي تواند خود ارزیابي درستي داشته باشد]22[. 
خودارزیابي در برنامه درسي یک گفتگو بین دانشجویان و مربي 
آن  در  یا  و  اصالح  را  آموزش  مي تواند  آن  با  که  مي کند  ایجاد 
تجدیدنظر کرد. خودارزیابي یا خودسنجش رسمي، درهایي را به 
سمت محیط سیال آموزش و یادگیري باز مي کند که با ساختار 

محیط برخط و از دور منطبق مي باشد.

سنجش همکالسي و کار در گروه  . 5
که  است  تکویني  سنجش  مراحل  از  یکي  همکالسي  سنجش 
اغلب براي کارهاي گروهي مناسب است و مخصوصًا زماني خوب 
ارزشیابي  کار گروهي  نتیجه  و هم  فرایند  که هم  عمل مي کند 
شود. در فعالیت هاي گروهي مهارت هاي مدیریتي، سازماندهي، 
قانع شدن، تحقیق کردن  قانع کردن و  تعامل،  ارتباط،  برقراري 
Blac  و Berry  .و تفکر عقالني و استداللي شکل مي گیرد

و همکاران اعتقاد دارند که سنجش همکالسي دانشجویان را به 
کارگروهي  در شیوه  و خودکنترلي مي رساند]17[.  مدیریتي  خود 
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و  مي دهد  نمره  آن  به  و  مي کند  ارزشیابي  را  کار  نتیجه  معلم 
متاسفانه فرایند کار و همکاري گروهي با تمام ریزه کاري هایش 
اعضا  تمامي  براي  نمره  از نظر معلم دور مي باشد. دریافت یک 
گروه ممکن است مشکالتي ایجاد کند. از طرف دیگر دانشجویان 
شکایت مي کنند که بعضي از همکالسي ها از مشارکت عادالنه سر 
باز مي زنند و تالش هاي آنان در برقراري ارتباط به صورت ایمیل 
با دیگران ناکام مي ماند و نگران پاسخگو نبودن همکالسي ها در 
سناریوي بحث مي باشند. وقتي عضوي از گروه مسئوالنه عمل 
از عملکرد  متاثر  آنان  نمره  که  باشند  نگران  نباید  بقیه  نمي کند 
همکالسي  سنجش  با  را  خودشان  تقدیر  زیرا  مي باشد،  فرد  آن 
راه  همکالسي  سنجش  دلیل  همین  به  کنند.  کنترل  مي توانند 
اعضاء  راهبرد هاي سنجش معلمین مي باشد.  کنار  کار خوبي در 
گروه با ارزیابي دقیق از فعالیت سایرین، به ارزشیابي معلم کمک 
دانشجویان  تا  دارد  را  توانایي  این  مي کنند. سنجش همکالسي 
را به تالش بیشتر تحریک کند. دانشجویان زماني که مي دانند 
توسط همکالسي مورد سنجش قرار مي گیرند فعاالنه تر مشارکت 
را  بار تعهد دانشجویان  این نقش سنجش همکالسي،  مي کنند. 
دیگران  یادگیري  به  نسبت  مسئولیت  احساس  آنها  در  و  بیشتر 
ایجاد مي کند. سنجش همکالسي مي تواند مشکالت کارگروهي 

را برطرف سازد.
این مشکالت شامل: الف- مسئولیت زیاد کار، خانواده و مدرسه 
که مانع مالقات هاي خارج از کالس براي کار گروهي مي شود.     
ب– زیرکی تعدادی از دانشجویان کم تالش و غیرمسئول که در 
یادگیری گروهی سعی می کنند نمره خود را به واسطه تالش سایر 

هم گروهی ها کسب کنند. 
وجود  دانشجویان  براي  نگراني هایي  همکالسي  سنجش  در 
با همکالسي که  از روبروشدن  به دلیل ترس  این نگراني  دارد. 
در هفته قبل به او نمره بدي داده است افزایش مي یابد، اما در 
محیط برخط این نگراني به دلیل طبیعت جدایي دانشجویان از 
یکدیگر کمتر است به همین دلیل، این تکنیک در محیط برخط 
احتمال  سنجش،  روش  این  دیگر  نگراني  دارد.  زیادي  کاربرد 
را  خود  نمره  ندارد  تمایل  کسي  است.  نمره  کاهش  یا  افزایش 
به هم  بدون ضابطه  نامناسب و  نمره  از فردي دریافت کند که 
دادن مسئله  نمره شایسته  بنابراین،  برخط مي دهد.  گروهي هاي 
به هر حال  دارد.  نیاز  و شفافي  معیار مشخص  است که  مهمي 
افراد در محیط برخط جدی و بدون مالحظه رفتار می کنند. نبود 
مالک هاي شفاف سنجش همکالسي و میزان و سطوح مشارکت 

اعضا مي تواند مشکالتي را در ارزشیابي ایجاد و نگراني ها را میان 
دانشجویان افزایش دهد]23[. مربیان باید در سنجش همکالسي 
فعاالنه عمل نمایند و دانشجویان را با معیارهاي مناسب به سمت 
بودن  قانونمند  و  عادالنه  و جهت  کنند  هدایت  درست  سنجش 
 Cohen .سنجش با سنجشگر و سنجش شونده همکاري کنند
و  Sampson اعتقاد دارند که دانشجویان برخط براي سنجش 
همکالسي باید راهنمایي هاي ارزشمندي را دریافت نموده، به آنها 

مراجعه و تمرین کنند]24[.

رعایت نکات زیر، سنجش همکالسي را به نتیجه بهتر مي رساند:
بهتر است دانشجویان قبل از سنجش همکالسي از نقاط . 1

قوت و ضعف خویش یادداشت برداري کنند.
نقاط قوت هر فرد در ابتداي کار مشخص شود.. 2
ارزشیابي به صورت پیشنهادات توصیفي ارائه گردد.. 3
بر . 4 و  باشد  عیني  رفتارهاي  بر  مبني  و  مستند  بازخوردها 

تصورات و عدم آگاهي استوار نباشد.
اظهار نظرها جنبه حمایتي داشته و با شواهد و مستندات . 5

همراه باشند.
از قابل درک بودن بازخورد اطمینان حاصل گردد.. 6
براي سنجش همکالسي وقت کافي در نظر گرفته شود. . 7
همه جوانب در کاربرد این ابزار در نظر گرفته شود. . 8
کند. . 9 استفاده  ابزار  این  از  احتیاط  با  کار  تازه  مربي 

راهنمایي ها و چهارچوب ها، شیوه ارزشیابي و چک لیست 
ارزشیابي توسط مربي مشخص گردد.

براي ساده سازي، ارزشیابي مي تواند شامل سؤاالت دوارزشي بله 
و یا خیر مانند موارد زیر باشد :

اظهار  به  تمایل  آیا  دارد؟  گروه  طراحي  در  فعاالنه  مشارکت  آیا 
نظر و پیشنهاد براي کارگروه دارد؟ آیا آماده نشست هاي گروهي 
مي کند؟  مشارکت  یادداشت برداري  و  تایپ  در  آیا  است؟  کاري 
مشارکت او را ضعیف، کافي یا زیاد مشاهده مي کنید. با پذیرش 
نمره 1 )کمترین( و 5 )بیشترین( چه امتیازي در کار گروه به او 
تعلق مي گیرد؟ نمودار دایره اي را در نظر بگیرید و بر مبناي کار 
گروهي اعضا، این نمودار را تقسیم و درصد نمودار را مشخص 

کنید. مطمئن شوید که شما هم در این درصد قرار دارید]25[.

مشاوره برخط . 10
برنامه  پیشبرد  جهت  را  مشاوره اي  چشم انداز  مي توانند  مربیان 
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راهبرد مستقیم  برخط یک  باشند. مشاوره  داشته  نظر  درسي در 
مي تواند  دانشجو  که  است  ابزاري  اما  نیست،  ارزشیابي  براي 
همچنان  بگیرد.  اندازه  را  خودش  یادگیري  و  پیشرفت  تجربه، 
مشاوره  شبکه  شامل  برخط  برنامه هاي  که  مي کند  پیشنهاد 

هم کالسي نیز باشد.
انواع  به  افراد  واکنش  چگونگي  به  سالمي  نگاه  مشاوران  اساسًا 
ابزارهاي سنجش دارند و براي پیشبرد یادگیري اطالعات را در 
که  دانشجویاني  است؛  ساده  مسئله  مي دهند.  قرار  مربي  اختیار 
قبلي  دوره  دانشجویان  با  مي شوند  برخط  یادگیري  برنامه  وارد 
هماهنگ و مرتبط مي شوند. فردي که مشاوره مي کند مي تواند 
و  مشاوره کننده ها  کند.  تنظیم  منظور  این  براي  را  خود  ایمیل 
مشاوره گیرنده ها با روش و امکانات خودشان با هم تماس برقرار 
مي کنند. از این طریق محیط آموزشي مي تواند با انجام مشاوره 

انتقال و  از تجربیات دانشجویان قبلي  کوتاه اطالعات زیادي را 
کنجکاوي ها را رفع نماید. مشاوره هم کالسي برخط یک فرایند 
آموزشي  کنجکاوي  به  مي تواند  که  است  بي پرده اي  و  ارزشمند 
ما کمک بزرگي کند]26[ و پاسخ سؤال هایي که: کدام دانشجو 
اینکه  و  گرفته  یاد  زماني  چه  یادگرفته،  چگونه  یادگرفته،  چه 
چگونه تجربیات کمک به رشد یادگیري مي کند؟ هیات علمي و 
کارکنان محیط آموزشي چه موقع ارزیابي را هدایت مي کنند و در 
نهایت پیشرفت تحصیلي در طي زمان در داخل و خارج محیط 
برخط برمبناي درک یادگیري چگونه اتفاق مي افتد؟ را در اختیار 

یادگیرندگان قرار دهد.

آزمون هاي برخط- خودسنجي. 11
)نمونه شایع  آزمون هایي  به صورت برخط  مربي برخط مي تواند 
اصالحي  و  آني  بازخورد  ارائه  با  و  کند  برگزار  را  چند گزینه اي( 

جدول شماره 1: مزایا و چالش های راهبردهای نوین سنجش

چالش هامزایا 

امکان کمي سازي مشارکت برخط  .1
امکان تجزیه و تحلیل   .2

3.  فراهم سازي فعالیت و مشغولیت بیشتر در راستاي تحقق 
اهداف 

1.  اتالف زمان به دلیل عدم تعریف شفاف نوع 
فعالیت

نمایش پیشرفت کار در طول زمان کار پوشه  .1
براساس  یادگیرنده  واکنش  و  فعالیت ها  از  اطالعات  تهیه   .2

اهداف آموزشي
نمایش یادگیري دانشجویان   .3

برقراري تسهیالت گفتگو بین مدرس و یادگیرنده   .4

 
و  یادگیري  تغییرات  رؤیت  براي  زمان  کمبود   .1

بررسي فعالیت ها 
با  مرتبط  قسمت هاي  از  دقیق  آگاهي  عدم   .2

یادگیري 
3.   انرژي و انگیزه زیادي براي ارایه رهنمود  

4.  احتمال مفقود شدن نکات تمریني 

آزادي عمل گسترده و احساس کنترل دانشجوخود ارزیابي  .1
توانایي مشاهده نیازهاي پیشرفت توسط دانشجو  .2

3.  تسهیالت گفتگو بین مدرس و دانشجو 
4.  افزایش اعتماد به نفس یادگیرنده 

ایجاد فراشناخت و تمرکز در اجراي فعالیت ها  .5
طراحي آموزشي و هدفمندسازي یادگیري  .6

انحراف  و  نمره  کسب  براي  برجسته سازي   .1
مسیر یادگیري 

ممکن است دانشجو نداند که چه مي داند و یا   .2
چرا نمي داند؟ عدم فراشناخت از خود 

ارائه دستورالعمل هاي الزم از طرف مدرس   .3
توسط  خودارزیابي  اهداف  شدن  مشخص    .4

مدرس 
شکست طرح به دلیل عدم صداقت دانشجو   .5
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مسیر یادگیري را هدایت کند. در جدول زیر مزایا و چالش های 
راهبردهای نوین سنجش خالصه شده است.

بحث و نتیجه گیری
اکثر مواقع ما شاهد ناکامي و شکست آموزش و یادگیری، کاهش 
آزمون ها و بي سوادي در کالس های حضوری و برخط و در  نمرات 
ناکامی ها  این  در  متعددی  عوامل  هستیم.  آموزشي  مختلف  سطوح 
نقش دارند. پایه علمي دانشجویان، عدم توانایي آنها در درک فرایند 
پردازش دانش، عدم توانایي آن ها در کار با ابزار الکترونیکي یا عدم 
عامل  می تواند  مربیان  و  مدرسان  توقعات  از  دانشجویان  آگاهي 
Kling فضاي جداگانه  Hara و   باشند.  یادگیری برخط  شکست 
یا  و  تکنیکي  ناکامي  درک،  عدم  عامل  معمواًل  را  دانشجو  و  مربي 
حتی افسردگي و سرخوردگي مي دانند]Berge .]27 طراحي ضعیف 
مي داند]28[.  دانشجویان  شدن  گیج  عامل  را  وب  محیط  آموزشي 
راجرز بیان مي کند تطبیق اهداف با موضوعات عیني به خوبي انجام 
نمی شود]Dougherty .]29 و همکارانش ادعا مي کنند که طراحي 
چگونگي  و  درس  یادگیري  اهداف  تحلیل  روي  بر  باید  آموزشي 
بهترین نمایش و ارائه آن به دانشجویان متمرکز باشد]30[. محیط باز 
و تعاملي الکترونیکي نیازمند راهبردهاي سنجشي است که بتواند به 

خوبي شرایط را برای یادگیري معني دار در مسیر برنامه درسي ایجاد 
کند. راهبرد سنتي و بسیار شایع سنجش برخط یا همان آزمون های 
چندگزینه ای اشکاالت و نواقص آشکاري دارند. سؤاالت این آزمون ها 
دانشجویان را تشویق به یادگیری مهارت های سطح باالي یادگیری 
یادگیري  عمق  و  میزان  اندازه گیري  به  قادر  سؤاالت  این  نمي کنند. 
 Angelo مي سازند.  فراهم  را  تقلب  بستر  اجرا،  در  و  نمي باشند 
اعتقاد دارد که تالش هاي سنجش تا کنون نتیجه اندکي در پیشبرد 
یادگیري سطح  از  بدون تصویري  زیرا  است،  داشته  یادگیري عمیق 
باال و عمیق و بدون درک این نکته که چگونه سنجش مي تواند باني 
این تصویر باشد انجام شده اند]31[. آزمون هاي چندگزینه ای و حتي 
کوتاه پاسخ قادر به ارائه بازخورد مناسب از محتوي دانش و مهارت 
دانشجویان نمي باشند و براي مربیان نیز اطالعات مناسب جمع آوري 
نمي کنند. خالصه کردن راهبردهاي سنجش دانشگاهي به برگزاري 
آزمون هاي چندگزینه اي و بعضًا تشریحي در دنیاي سرعت و شتاب 
به منزله باقي ماندن در حصار کسب و حفظ دانش است. اغلب فرایند 
آزمون سازی و ارزشیابی جداي از فرایند آموزشي و رویه هاي یادگیری 
را معني دار  یادگیری  آموزشي نمي باشند و  اهداف  با  بوده و متناسب 
که  آنچه  که  است  باور  این  بر   Patton کرد.  نخواهد  کاربردي  و 
ارزیابي گردد به انجام مي رسد]32[. اگر تالش سنجش در جهت عمق 

فعالیت سخت تر  سنجش همکالسي و گروه کاري به  یادگیرنده  تحریک  و  تشویق  امکان    .1
و  تعهد  بار  افزایش  و  همکالسي  با  رویارویي  دلیل  به 

مسئولیت پذیري
امکان گسترش و ساده سازي و نظارت مدرس بر محیط  .2

قضاوت راحت تر به دلیل کاهش نگراني ناشي از روبروشدن   .3
با همکالسي بعد از نمره دهي

و  )بحث  همکالسي  سنجش  براي  مناسب  زمینه  وجود   .4
مناظره، پروژه هاي گروهي همزمان یا غیرهمزمان( 

امکان نمره دهي باال  .1
امکان نمره دهي خشن  .2

3.  امکان ایجاد محیط خشونت آمیز
4.  امکان قضاوت نامناسب و ناعادالنه به دلیل 

توزیع تکالیف و کارهاي متناوب
زمان بر  .5

بحث و مناظره نقل قول 
)رویکردمشارکت کننده(

1.  تدوین معني دار متون بر اساس اهداف و پیامدهاي مطلوب
انتقال تجربه و راهنمایي  .2

ارتقاء اعتبار و جایگاه فردي  .3

عدم  و  بحث  پراکندگي  دلیل  به  وقت  تالف   .1
کنترل اهداف

نیاز به تدوین دستورالعمل و چک لیست شفاف   .2
امکان عدم هماهنگي با اهداف   .3

مشاوره برخط
)ارتباط بین دانشجوي فعلي با 

قبلي(

امکان کمي ساز   .1
امکان تبادل تجربه و برقراري فهم مشترک  .2
ساده سازي طرق دستیابي به اهداف آموزشي  .3

سالم سازي نگاه یادگیرنده به یادگیري و سنجش   .4

عدم همکاري بین دانشجویان  .1
عدم کمي سازي به دلیل شفاف نبودن راه هاي   .2

ثبت مراحل مشاوره 

آزمون هاي برخط
نمونه شایع

)چهارگزینه اي(

طراحي در زمان کوتاه  .1
تصحیح آسان و غیرتخصصي و مکانیزه  .2

امکان دریافت اطالعات زیاد با طرح سؤاالت زیاد  .3
پوشش دادن اغلب اهداف آموزشي  .4

اندازه گیري کمي و پایا  .5

2دانشجویان را تشویق به ارایه مناسب دانش   .1
را  مسئله  حل  مثل  مهارت هایي  و  نمي کند 

نمي سنجد.
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