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  :گيريونتيجهبحث

 قابليتهاي از استفاده اگرچه با آنالينآزمونهاي  برگزاري

 تصحيح, سواالت طراحي در اي ايانهر تصويروصوت

نمرات بسيار  الكترونيكي ثبت و سيستم توسط اتوماتيك

 هويت تشخيص و دارند آموزشبه اما نياز, مفيد هستند

-مشخص استاد براي محتوا بهكاربر  مراجعه احتمال كاربر و

 biometricبيومتريك سيستمهاي فقط حاليكه در. نميباشد

امنيت مساله  مخصوص،(tablet pc)سيستمهاي يا و

 ارزشيابي ابزارهاي بنابراين .خواهد كرد حفظ كامال را آزمون

- استفاده  صورت در مجازي آموزشسامانه  در شدهطراحي

ارزشيابي  با قابل انطباق مناسب فناوري از استفاده و صحيح

  .ميباشد حضوريآموزش هاي

وب،  ارزيابي، آموزش الكترونيك تحت  : كليدي ات كلم

  فراگيري

  :هدف و زمينه

 Studentبه طور كلي منظور از ارزشيابي دانشجويان 

Evaluation  عمدتا ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

Academic Achievement  يا ارزشيابي ميزان يادگيري

) Learning  (ايشان مي باشد.  

مدرسان براي ارزيابي كيفيت فراگيري دانشجويان خود از 

مي توان  اين روشها را.تفاده مي كنندروشهاي متفاوتي اس

روش هاي . دسته رسمي وغيررسمي تقسيم كرد به دو

رسمي ارزيابي شامل آزمونها و امتحانات مقطعي و تعيين 

روشهاي ارزيابي غيررسمي مي تواند . تكاليف درسي است

شامل ميزان فعاليت دانش آموز در كالس ، بررسي نظرات و 

و حتي حالت ظاهري محصالن سؤاالت دانش آموز در كالس 

معموالً ارزيابي غيررسمي به مدرسان . در هنگام تعليم باشد

امكان مي دهد كه در شيوه آموزش خود تعديل و تطبيقي 

ايجاد كرده و در جهت برآوردن توقعات دانشجويان حركت 

استادان در شيوه آموزش الكترونيكي مي بايست . كنند

اط با كالس به روشهاي مانند شيوه سنتي ، قادر به ارتب

مختلف ، و ارزيابي كيفيت حضور دانش آموزان در كالس 

 به طوردقيق تر در ارزيابي درآموزش الكترونيكي ، يا .باشند

مي تواند به صورت تكويني  آموزش ازراه دور ،

)Formative ( يا جمع بندي داده ها)Summative ( يا

  . تركيبي از اين دو باشد

مي هم نمره دادن و اتخاذ تصميمات هدف ارزشيابي تراك

و هم تعيين اثر ) ارتقاي فراگير به مقاطع باالتر ( مختلف 

بخشي كار مدرس و ميزان توفيق او در پياده كردن مراحل 

  .مختلف طرح آموزشي است

الزم به ياد آوري است سوال هاي مورد استفاده در آزمون 

. تندتشخيصي و تراكمي كمابيش يكسان هس, هاي تكويني 

آنچه اين آزمون ها را از هم متمايز مي كند، نوع سواالت به 
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. كار رفته نيست بلكه تركيب سواالت براساس كاربرد است

در آزمون تكويني و تشخيصي از تعداد كمي سوال براي 

اما آزمون تراكمي تعداد . هدف خاص استفاده مي شود

ان زيادي سوال را مورد استفاده قرار مي دهد و در يك زم

قصد آزمون . تعداد زيادي هدف آموزشي را مي سنجد

تشخيص مشكالت يادگيري و , تكويني و تشخيصي 

آموزشي در ضمن جريان يادگيري است در حاليكه هدف 

آزمون تراكمي تعيين آموخته هاي كلي دانش آموزان در 

پايان دوره آموزشي و قضاوت درباره كل برنامه يا طرح 

راكمي در پايان برنامه يعني ارزشيابي ت. آموزشي است

زماني ارائه دروس تمام شده، انجام مي گيرد و هدف آن 

فراهم آوردن اطالعاتي از ارزشيابي برنامه براي مصرف 

  .كنندگان بالقوه آن برنامه است

به طور كلي هدف از انجام اين پژوهش به دليل گسترش 

روزافزون آموزش هاي الكترونيكي تحت وب ، بررسي لزوم 

رزيابي كيفيت يادگيري فراگيران به منظور گسترش ا

آموزش مجازي، تعيين اثربخشي عملكرد مدرس در 

به ارزشيابي درس ، اطالع يافتن از پيشرفت تحصيلي 

، تعيين روش هاي منظور ارتقاي فراگير به مقاطع باالتر

ارزشيابي قابل انطباق با شيوه سنتي و شناخت نقاط قوت و 

  .ضعف آن مي باشد

 

 :روش مطالعه    

اين پژوهش بر اساس مطالعه توصيفي و بررسي ميداني بر  

روي نحوه ارزشيابي تعدادي از دروس در حال اجرا در يك 

سيستم مديريت سامانه آموزش الكترونيكي تحت وب در 

مقايسه با روش هاي ارزشيابي شيوه سنتي صورت گرفته و 

 1385ز سال ا. نتايج مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است

آموزش مجازي در دانشگاه علوم پزشكي فعاليت خود را در 

اين زمينه آغار نموده و براي اولين بار در سطح كشور پيش 

نويس آيين نامه جامع تدريس و آموزش مجازي توسط 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد به شوراي گسترش و برنامه 

ت ريزي فرستاده شد كه در قسمتي از آن ضوابط و مقررا

مربوط به ارزشيابي دانشجو آورده شده است و در حال 

حاضر در كليه واحدهاي درسي الكترونيكي ارزشيابي قابل 

 .  انجام مي باشد

  :يافته ها

طبق تجارب بدست آمده در سامانه آموزش الكترونيكي 

دانشگاه علوم پزشكي مشهد، موارد قابل ارزشيابي به 

ته هاي فراگير در صورت الكترونيكي شامل ارزيابي آموخ

پايان دوره يا به صورت مستمر از طريق آزمون هاي آنالين، 

ارزيابي فعاليت فراگير در ارسال تكاليف، ارزيابي ميزان 

حضور فراگير دركالس هاي حضوري حل مساله و فضاهاي 
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و انجمن ها، ارزيابي تعداد  chatمشاركتي مجازي مانند 

 سط فراگيراندفعات و زمان بازديد عناوين درسي تو

 )Tracking ( ارزيابي فراگير از طريق طراحي آموزشهاي ،

  .مي باشد ) PBL(مبتني بر حل مسئله 

در اكثر درس ها، آزمون و تكليف به تفكيك مباحث طراحي 

خصوصا در دروس عملي مجازي كه ارائه تكاليف . شده است

و ارسال گزارش كار ها به صورت الكترونيكي به صورت 

. وش سنتي و يا استفاده از ايميل انجام مي شودجايگزين ر

درس هايي كه در آن محتوا به صورت آموزش مبتني بر حل 

مسئله است، از طريق هدايت فراگير بر حسب پاسخ ها، 

. نوعي امكان خود سنجي را براي فراگير فراهم مي سازد

سواالت مطرح شده متداول نوعي ارزشيابي تشخيصي است 

يادگيري فراگيران در يك موضوع كه در آن مشكالت 

درسي گردآوري شده اند تا فراگيران بعدي بتوانند با 

  .مراجعه به آنها پاسخ سواالت خود را سريع تر بيابند

در تمامي درس ها، ابزارهايي جهت  بررسي وضعيت 

استفاده از محتواها توسط خود كاربر و توسط استاد درس 

ورت تمام مجازي در برخي درس ها كه به ص .وجود دارد

ارائه مي شود، ابزار گپ در تاريخ هاي مشخص شده در 

آگهي درس فعال مي شود تا بحث و تبادل نظر ميان 

در دروسي كه به صورت كامال . دانشجويان انجام شود

مجازي بوده است، آزمون هاي آنالين در چند نوبت در طول 

مون در دوره با اطالع رساني قبلي مبني بر تاريخ برگزاري آز

قسمت آگهي درس، به صورت آنالين و غير حضوري و در 

  . پايان دوره به صورت آنالين اما حضوري برگزار شده است

سواالت آزمون در سيستم مي تواند به صورت تصادفي و 

هوشمند و متفاوت براي هر فرد قرار گيرد، و داراي قابليت  

اده از دسته بندي، قرار دادن بازخورد براي هرسوال، استف

بانك سوال و استفاده از قابليت هاي صوت و تصوير  رايانه 

در سيستم آموزشي . اي در طراحي سواالت باشد

الكترونيكي تصحيح آزمونها به صورت خودكار توسط 

سيستم انجام شده و نيازي به تصحيح توسط استاد نمي 

باشد و نمرات براساس بارم تعيين شده در طراحي آزمون و 

سرعت آناليز شده و در دفتر نمره الكترونيكي  نوع آن به

  .ثبت خواهد شد

 - مواردي چون مكاتبه با استاد درس از طريق جعبه پستي 

سواالت مطرح شده   -ابزار پيامرساني داخلي سيستم 

متداول و انجمن در دروسي كه به صورت كمك  آموزشي 

استفاده مي شود به علت شركت دانشجويان در كالس هاي 

  .درس، كمتر استفاده مي شود حضوري

گام اول در اجراي اين آزمون ها، فراهم آوردن و آماده    

  .سازي شرايط مناسب براي اجراي آن هاست

ترتيب پشت سر هم قراردادن , تهيه متن آزمون و پاسخ ها 

سوال هاي مختلف و در نظر گرفتن زمان مناسب براي 
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جموعه اين عوامل م. اجراي آزمون نياز به دقت فراوان دارند

بايد به گونه اي فراهم شود، كه براي هر يك از آزمون 

شوندگان حداكثر امكانات را در جهت نشان دادن بهترين 

  .عملكرد فراهم آورند 

نكته مهم اين است كه در سيستم هاي الكترونيكي 

برگزاري آزمون هاي آنالين غير حضوري، ارزيابي هويت 

براي استاد نا مشخص مي باشد  كاربر و كنترل فيزيكي كاربر

و در صورت طوالني بودن مدت آزمون احتمال مراجعه كاربر 

  .به محتوا وجود دارد

شده براي مدت آزمون مطابق با نوع  و تعداد بينيزمان پيش

سواالت در سيستم تنظيم شده و بعد از اتمام زمان پيش 

د بيني شده كاربر قادر به ارسال پاسخ به آزمون ها نخواه

همچنين در مدت زمان برگزاري آزمون، مطالب . بود

آموزشي به صورت تنظيم شده اي از محتواي درس از 

  .از ديد كاربر مخفي مي شود "مرور مطالب "قسمت 

از ديگر مشكالت غير قابل پيش بيني در زمان آزمون قطع 

برق در زمان برگزاري ارزشيابي هاي رسمي ، قطع شدن و 

رنت و شبكه و ساير مشكالت مربوط عدم دسترسي به اينت

  .به سيستم هاي رايانه اي مي باشد

در حال حاضر در بيشتر سازمان هاي متولي آموزش هاي 

الكترونيكي براي جلوگيري از تقلب، آزمون ها به صورت 

on – site  و يا به صورت ارجاع پروژه هاي دانشجويي

هاي  در حالت اول آزمون. براي هر كاربر، برگزارمي گردد

الكترونيكي  به صورت همزمان در يك محل مشخص برگزار 

  .شودمي

  :بحث و نتيجه گيري

همانطور كه گفته شد، ابزارهاي ارزشيابي فراگيران در 

سيستم هاي رايج آموزش به شيوه سنتي برگزاري آزمون 

هاي كتبي و شفاهي مي باشد كه به صورت مستمر و يا در 

در مقايسه با اين . ي گرددپايان دوره هاي آموزشي اجرا م

در سيستم آموزش هاي الكترونيكي تحت وب نيز ابزار 

وجود دارد كه , تكليف , تحقيق, هايي از قبيل آزمون 

منطبق با فرمت هاي آزمون هاي سنتي و با اين تفاوت كه به 

همچنين در . صورت الكترونيكي مي باشد، وجود داد

واالت شفاهي و مقايسه با ارزشيابي هايي كه به صورت س

شركت در كالس درس در سيستم آموزشي سنتي وجود 

كي مي توان به برگزاري انجمن دارد، در سيستم الكتروني

ها، شركت در گپ، سواالت مطرح شده متداول و رهگيري 

دانشجو در ميزان مطالعه صفحات درسي تحت وب و بررسي 

اين موارد عالوه بر . آمار ورود و خروج كاربر اشاره نمود

اينكه در سنجش دانشجو توسط استاد موثر مي باشد، 

ايي جهت خود سنجي و استفاده از آنها به عنوان ابزاره

تبادل نظر، برقراري ارتباط، تعامل با استاد را فراهم ساخته 

و در واقع دسترسي به استاد در سيستم الكترونيكي در 
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در سيتم الكترونيكي در . مقايسه با سنتي بيشتر خواهد بود

آزمون هاي آنالين غير حضوري هويت و كنترل فيزيكي 

شد و در صورت طوالني كاربر براي استاد نا مشخص مي با

بودن مدت آزمون احتمال مراجعه كاربر به محتوا وجود 

براي بهره گيري از امكانات و فناوري هاي استفاده . دارد

پيشنهاد . شده در طراحي سواالت كاربر نياز به آموزش دارد

مي گردد براي رفع معايب مذكور در خصوص مشخص شدن 

و يا سيستم  biometricهويت از سيستم هاي بيو متريك 

مخصوص استفاده شود تا مسئله امنيت  tablet pcهاي 

در اين روش ها كه در دانشگاه هاي . آزمون حفظ شود

پيشگام در ارائه آموزش هاي الكترونيكي استفاده مي شود، 

رايانه اي در ابتداي ثبت نام كاربر به وي داده مي شود كه به 

نگام كار مشخص نام خود او ثبت شده و هويت وي را در ه

در مجموع به نظر مي رسد ابزارهاي ارزشيابي . مي نمايد

در صورت  يآموزش الكترونيك طراحي شده در سيستم هاي

قابل انطباق , مناسب فناوري از استفاده صحيح و بهره گيري

در اين صورت و  هاي آموزش حضوري باشد با ارزشيابي

ه منظور آموزش الكترونيكي مي تواند جايگزين مناسبي ب

حذف و يا كاهش برخي از آموزش هاي حضوري مورد 

  . استفاده قرارگيرد

  

  

ارزيابي ، آموزش الكترونيك تحت وب ، :   كليدي ات كلم

  فراگيري

ضوابط ارزيابي فعاليت دانشجويان در سامانه آموزش 

  مجازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

ع از آنجاييكه دانشجوياني كه داراي درس هاي مجازي نو

مي باشند، در كالس هاي ) Blended Learning(تلفيقي 

درس بصورت كامل حضور ندارند، معيارهاي ديگري براي 

ارزيابي فعاليت آنان در نظر گرفته مي شود كه به شرح زير 

اين معيارها توسط مدرس درس بررسي شده و با . مي باشند

مشاهده اطالعات ثبت شده در سامانه آموزش مجازي 

. در درس مربوطه، در فرم مخصوصي ثبت مي شوددانشگاه 

پس از تكميل اين فرم نهايتا بايستي نمره اخذ شده دانشجو 

امتياز براي هر  60كمتر از ميزان مجاز كه كسب حداقل 

درس است؛ نباشد تا در درس مربوطه حاضر قلمداد 

  )جدول در صفحه بعد(.گردد
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منطبق با تعداد صفحات پيش بيني شده توسط 

  .استاد باشد

دانشجويان موظفند كليه صفحات آماده شده 

جهت درس مربوطه را براساس طرح درس 

مطالعه نمايند كه اين امر در پايان دوره توسط 
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  امتياز 40
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تعداد فايل هاي پيش بيني شده استاد  منطبق با

  .جهت دريافت باشد

دانشجو بايستي در دروسي كه داراي فايل 

هاي قابل دريافت هستند كليه آن ها را 

  .و مطالعه نمايند) download(دريافت 

  امتياز 40

در صورت عدم 
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  تكميل نمايند تا بازخوردي براي مدرس باشد
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  باشد

دانشجويان بايستي تكاليفي را كه مدرس هر 
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  باشد
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