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کووید-19 به طور چشم گیری  چکیده: آموزش الکترونیکی و نفوذ آن در نظام آموزش عالی با شیوع بیماری 

نیز  ایران  در  است.  داده  تغییر  غیر قابل باوری  شکل  به  را  مرسوم  آموزش  شیوه  و  یافته  افزایش   دنیا  در 
کشورهای دنیا، از اوایل شروع بیماری همه گیر، آموزش چهره به چهره جای خود را به آموزش  همچون سایر 
کز آموزشی داده است. از جمله معضالت و چالش های آموزش مجازی، اطمینان  الکترونیکی در تمامی مرا
از پیشرفت تحصیلی مناسب دانشجویان و نحوه ارزیابی دانشجویان در این شیوه از آموزش است. در این 
پژوهش ضمن اشاره مختصر به روش های معمول در ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، چند نمونه 
تحصیلی  پیشرفت  به  کمک  در  ارزیابی  از  شیوه  این  اهمیت  و  شده  معرفی  بازخورد  با  ارزیابی  از  مختلف 
ضمن  ارزیابی،  از  شیوه  این  در  است.  گردیده  اشاره  آن  مهم  دستاوردهای  به  و  شده  بررسی  دانشجویان 
کمک  امکان بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان، به پیشرفت تحصیلی دانشجویان در حین ارزیابی نیز 
کارشناسی  تحصیلی  مقطع  دروس  از  بعضی  در  آزمون  از  روش  این  این  راستا  در  می شود.  توجهی  شایان 
پرداخته  آن  تحلیل  به  و  اجرا شده  فردوسی مشهد  ریاضی دانشگاه  علوم  و دانشکده  دانشکدۀ مهندسی 

گرفته است. شده است. نظر برخی از دانشجویان دروس مذکور نیز آورده شده و مورد بررسی قرار 

تحصیلی  پیشرفت  بازخورد،  با  ارزیابی  الکترونیکی،  آموزش  حضوری،  آموزش  کووید-19،  کلیدی:  گان  واژ
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مقدمه� 1
کثـر  ا در  بیمـاری  ایـن  اصلـی  چالـش   ،1398 بهمن مـاه  اواخـر  در  کوویـد19-1  همه گیـر  بیمـاری  شـیوع  بـا 
کشـورهای  کشـورهای دنیـا، ظرفیـت نظـام بهداشـت و درمـان بـرای پذیـرش بیمـاران بدحـال بـوده و لـذا 
مسـطح  وضعیـت  بـه  سـریع  شـیب  بـا  وضعیـت  از  را  بیمـاری  شـیوع  منحنـی  تـا  نمودنـد  تـالش  مختلـف 
کثـر  بـا مشـکل را داشـته باشـد. در ایـن راسـتا ا تـا نظـام بهداشـت و درمـان توانایـی مقابلـه  کننـد  تبدیـل 
فعالیت هـای چهره به چهـره هم زمـان بـه فعالیـت در فضـای مجـازی تبدیـل شـد. نظـام آمـوزش مـدارس، 
الکترونیکـی  حالـت  بـه  و  تعطیـل  چهره به چهـره  حالـت  از  نیـز  آموزشـی  کـز  مرا سـایر  و  دانشـگاه ها  کالج هـا، 
کشـورهای مختلـف دنیـا را در تاریـخ 10  کـز آموزشـی در  تبدیـل شـده اسـت. شـکل 1 وضعیـت تعطیلـی مرا
شـکل 1  در  کـه  همان گونـه   .)The World Bank, 2021( می دهـد  نشـان   )2021 ژانویـه   29(  1399 بهمـن 
کـز آموزشـی در حالـت تعطیـل قـرار داشـته و فرآینـد آمـوزش  کثـر مرا دیـده می شـود در تاریـخ مـورد اشـاره، ا

اسـت. انجـام  حـال  در  الکترونیکـی  به صـورت 
کـز آموزشـی و دانشـگاه ها بـه  حالـت  در ایـران نیـز از اوایـل اسـفند 1398 آمـوزش حضـوری در تمامـی مرا
تعطیـل درآمـده و تـا زمـان نـگارش ایـن مقالـه، یعنـی اسـفندماه 1399 هیـچ تاریـخ مشـخصی بـرای بازگشـایی 
جبـران  جهـت  اسـت.  نشـده  ارائـه  حضـوری  چهره به چهـره  آمـوزش  ادامـه  و  دانشـگاه ها  و  آموزشـی  کـز  مرا
کـز آمـوزش عالـی از همـان ابتدا )اواسـط اسـفند  عقب ماندگـی تحصیلـی افـراد تحـت آمـوزش، دانشـگاه ها و مرا
1398( شـروع بـه برگـزاری دوره هـای آمـوزش الکترونیکـی2 نمودند تـا بتوانند قدری از مشـکالت به وجود آمده 

بـرای دانشـجویان را مرتفـع نماینـد.
کالس هـای الکترونیکـی، ناخواسـته و تحمیل شـده  کالس هـای چهره به چهـره حضـوری بـه  کلیـۀ  تبدیـل 
توسـط بیمـاری همه گیـر، فرصتـی منحصربه فـرد را بـه وجـود آورد تـا بتـوان بـا اسـتفاده از تجربیـات اسـتادان و 
کاسـتی های نظـام آمـوزش الکترونیکی در نظـام آموزش عالی را شناسـایی نموده  نظـرات دانشـجویان مزایـا و 
و سـعی بـه بهبـود آن داشـت. در همیـن راسـتا پژوهشـی در دانشـکده مهندسـی، دانشـگاه فردوسـی توسـط 
کالس هـای  آن  از  ج  بـر  اسـاس اطالعـات مسـتخر و  انجـام   )Karimpour et al., 2020( و همـکاران کریم پـور 

گردیـد. آموزشـی مناسـب و نامناسـب بـرای آمـوزش الکترونیکـی در دوران پسـا کرونا مشـخص 
یکـی از دغدغه هـا در نظـام آمـوزش الکترونیکـی، اطمینـان از پیشـرفت تحصیلـی مناسـب دانشـجویان و 
چگونگی ارزیابی آن اسـت. در این مقاله به بررسـی مسـئله ارزیابی پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان در نظام 
آمـوزش الکترونیکـی پرداختـه شـده اسـت. ایـن مقالـه، چنـد روش ارزیابـی بـا بازخـورد3 را معرفی و بـه اهمیت 
و تأثیـر آن در ارزیابـی و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان پرداختـه اسـت. در همیـن راسـتا ایـن روش به عنـوان 
پایلوت در بعضی از دروس دانشـکده مهندسـی و دانشـکده علوم ریاضی دانشـگاه فردوسـی مشـهد اجرا و به 

1- COVID )Corona virus disease( 2- E-learning 3- Feedback
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بررسـی تأثیـر آن در پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان پرداختـه شـده اسـت. بـر  اسـاس اطالعـات به دسـت آمده 
از آن می تـوان بـه اهمیـت ایـن روش در پیشـرفت بهتـر تحصیلـی دانشـجویان امیـدوار بود.

)The World Bank(2021 کز آموزشی دنیا در 20 ژانویه شکل 1. وضعیت عمومی تعطیلی مرا

آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی� 2
در آمـوزش حضـوری یادگیرنده هـا و معلمـان به صـورت رودررو بـا یکدیگـر در ارتبـاط بـوده و در مـکان واحـدی 
کالس یـا آزمایشـگاه قـرار دارنـد. در مقابـل در آمـوزش الکترونیکـی، آمـوزش به صـورت رودررو نبـوده و بـر  مثـل 
روی یک بسـتر الکترونیکی شـکل می گیرد. آموزش الکترونیکی با اسـتقبال نسـبتًا خوبی در دنیا شـکل گرفته 
و در حـال حاضـر دانشـگاه ماساچوسـت1 در آمریـکا حـدود 2400 عنـوان درسـی خود را به صـورت الکترونیکی و 
گرفته انـد و سـایت مربوط به  رایـگان در اختیـار عمـوم قـرار داده و بسـیاری از دانشـگاه ها از محتویـات آن بهـره 
ایـن نـوع آمـوزش بیـش از 500 میلیـون بازدیدکننده داشـته اسـت. مینیـوروا )Minyurova, 2020( دوره حاضر 
را دوره انقـالب اطالعـات نامیـده و بـه ارتباطـات دانشـگاه ها و مؤسسـات علمـی به صـورت الکترونیکـی اشـاره 

نموده اسـت.
ح  مقایسـه و بررسـی مزایـا و معایـب آمـوزش حضـوری و الکترونیکـی از مدت هـا قبـل میـان محققیـن مطـر
بـوده اسـت. برخـی نبـودن ارتبـاط رودررو در آمـوزش الکترونیکـی، نبـودن بازخـورد فـوری از سـوی دانشـجو، 
مهـم  ایـرادات  از  را  دانشـجویان  دیگـر  بـا  مباحثـه  طریـق  از  یادگیـری  و  هم کالسـی ها  بـا  تعامـل  عدم امـکان 
آمـوزش الکترونیکـی دانسـته و آن را سـبب نامناسـب  بـودن پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان می داننـد، در 

1- MIT
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مقابـل برخـی قابلیت هـای زیـاد موجـود در آمـوزش الکترونیکـی، فراوانـی و دسـترس پذیر بـودن فناوری هـای 
گروهـی، خوداتکایـی دانشـجو، راحتـی  ارتباطـی، اسـتفادۀ مؤثـر از ابزارهـای الکترونیکـی، امـکان ارتباط هـای 
)Zhao et al., 2005( .کالس را از نـکات مهم آمـوزش الکترونیکی می دانند کالس و امـکان تکـرار  امـکان ضبـط 

آمـوزش  الکترونیکـی،  آمـوزش  اصلـی  دسـته  سـه  دارد.  مختلفـی  انـواع  معمـواًل  الکترونیکـی  آمـوزش 
)ترکیبـی4(  معکـوس3  الکترونیکـی  آمـوزش  و  غیرهم زمـان2  الکترونیکـی  آمـوزش  هم زمـان1،  الکترونیکـی 
اسـتادان  و  دانشـجویان  رودررو،  و  آمـوزش حضـوری  الکترونیکـی هم زمـان همچـون  آمـوزش  در  می باشـد. 
به صـورت برخـط5 در سـامانه حضـور داشـته و محتـوای قابل دسـترس، توسـط اسـتاد درس توضیـح داده 
شـده و امـکان پرسـش و پاسـخ به صـورت هم زمـان وجـود دارد. در آمـوزش الکترونیکـی غیرهم زمـان محتـوا 
توسـط اسـتاد درس از قبل تهیه و در اختیار دانشـجو قرار داده می شـود و اسـتاد به صورت برخط در سـامانه 
حضـور نـدارد و امـکان ارتبـاط بـا اسـتاد به صـورت برخـط ممکـن نیسـت و تنهـا امکان ارسـال سـؤال و دریافت 
جـواب بـا تأخیـر ممکـن اسـت وجـود داشـته باشـد. در آمـوزش الکترونیکـی نـوع ترکیبـی از ترکیـب دو نوع فوق 
توسـط  و  غیرهم زمـان  به صـورت  مفاهیـم،  مثـاًل  مطالـب،  بعضـی  آمـوزش  کـه  به گونـه ای  می شـود  اسـتفاده 
انجـام تمریـن و تحلیـل مطالـب درس به صـورت  قـرار می گیـرد و  از قبـل تهیـه و در اختیـار دانشـجو  اسـتاد 
کاسـته  هم زمـان بـا حضـور اسـتاد و دانشـجویان اسـت. در آمـوزش ترکیبـی از مـدت  زمـان آمـوزش حضـوری 
شـده و به  شـیوه مناسـبی از آموزش الکترونیکی اسـتفاده شـده اسـت )Miller et al., 2003(. آموزش ترکیبی، 

.)Ayala, 2009( به عنـوان یـک راه حـل جدیـد در آمـوزش امـور اجتماعـی نیـز اسـتفاده شـده اسـت

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو در آموزش الکترونیکی� 3
دغدغه هـای  مهم تریـن  از  الکترونیکـی  آمـوزش  در  دانشـجویان  مناسـب  تحصیلـی  پیشـرفت  از  اطمینـان 
دسـت اندرکاران آمـوزش اسـت. زو و همـکاران )Zhao et al., 2005( بـه مقایسـه تأثیـر آمـوزش الکترونیکـی و 
که تفـاوت معناداری بین پیشـرفت تحصیلی  آمـوزش حضـوری بـر پیشـرفت تحصیلـی پرداختـه و نشـان داده 

دانشـجو در دو روش وجـود نـدارد.
بـازرگان  اسـت.  دانشـجویان  تحصیلـی  پیشـرفت  ارزیابـی  الکترونیکـی  آمـوزش  در  مهـم  نـکات  از جملـه 
ارزیابـی  بـرای  بررسـی و روشـی بومـی  را  ارزیابـی  گـون  گونا و همـکاران )Bazargan et al., 2019( روش هـای 
دوره آمـوزش الکترونیکـی ارائـه داده انـد. الگـوی بومـی پیشـنهادی از عوامـل متعـددی تشـکیل و بـرای هـر 
کیفـی بـرای آمـوزش  ک و چنـد نشـانگر معرفـی شـده اسـت. آمـوزش الکترونیکـی و معیارهـای  عامـل چنـد مـال
معماریـان  توسـط  الکترونیکـی  به صـورت  آزمایشـگاهی  کارهـای  وضعیـت  بررسـی  و  قابل قبـول  الکترونیکـی 

1- Synchronous e-learning 2- Asynchronous e-learning 3- Flipped e-learning
4- Blended learning 5- On-line
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)Memarian,. 2019( بررسـی شـده و ترکیب آموزش الکترونیکی و آموزش چهره به چهره با تمهیــدات خاصی 
توصیـه شـده اسـت. در ارزیابی هـای انجام شـده، اضطـراب نیـز از اهمیـت ویـژه برخـوردار اسـت، اهمیـت و 
نقـش اضطـراب در ارزیابـی توسـط جلیـل زاده و همـکاران )Jalilzadeh et al., 2018( و شـعاعی و همـکاران 

)Shoaei et al,. 2020( بررسـی شـده اسـت.
در این بخش به بیان برخی از انواع روش های مرسـوم ارزیابی دانشـجویان در نظام آموزش الکترونیکی 
دانشـجویان  تحصیلـی  پیشـرفت  ارزیابـی  بـرای  دانشـگاه  اسـتادان  می پردازیـم.  یکدیگـر  بـا  آنهـا  مقایسـه  و 
ایـن  در  می باشـند.  دارا  را  خـود  خـاص  معایـب  و  مزایـا  هرکـدام  کـه  می گیرنـد  بهـره  متعـددی  روش هـای  از 
بخـش بـه چنـد مـورد آن اشـاره می شـود. در سـاده ترین نـوع آزمـون، اسـتاد درس یـک برگـه حـاوی سـؤاالت 
کـه  آزمـون به صـورت الکترونیکـی در اختیـار دانشـجویان قـرار داده و در زمـان خاصـی از دانشـجو انتظـار دارد 
کنیـم سـؤاالت در طبقـه دانـش،  گـر فـرض  کـه ا پاسـخ نامه را به صـورت الکترونیکـی برگردانـد. طبیعـی اسـت 
کاربـرد باشـد احتمـال ناسـالم بـودن نتایـج آزمـون بسـیار بـاال بوده و  گیـری )درک و فهـم( و یـا طبقـه  طبقـه فرا
کـه نتایـج آزمـون به خوبـی پیشـرفت تحصیلـی دانشـجو را بـه تصویـر بکشـد. در  ایـن   نمی تـوان انتظـار داشـت 
گیـرد. راهـکار اول تغییـر سـؤاالت از طبقه هـای ذکـر شـده بـه  راسـتا دو راهـکار می توانـد مـورد اسـتفاده قـرار 
کـه طبیعتـًا نمی تـوان تمامـی سـؤاالت را در ایـن طبقه هـا قرار  طبقـه تجزیـه تحلیـل، ترکیـب و ارزشـیابی اسـت 
که البته با توجه  به مشـکالت پهنای  داد. راهکار دوم قرار داشـتن دانشـجو تحت نظارت تصویری می باشـد 

کارایـی چندانـی نـدارد. بانـد اینترنـت ایـن روش نیـز 
سـؤاالت  و  نـداده  قـرار  دانشـجو  اختیـار  در  را  سـؤاالت  تمـام  درس  اسـتاد  آزمـون،  از  دیگـری  نـوع  در 
طبقه هـای مختلـف را در بخش هـای مختلـف قـرار داده اسـت. بـه  عنـوان نمونـه سـؤاالت طبقه هـای دانـش 
کاربـرد را بـه  صـورت تشـریحی و بـدون  گیـری را بـه  صـورت تسـتی و در زمـان خـاص خـود و سـؤاالت طبقـه  و فرا
ارسـال فایـل و در زمـان خـاص خـود و سـؤاالت طبقـه تجزیـه تحلیل، ترکیب و ارزشـیابی را به صورت تشـریحی 
و بـا ارسـال فایـل و در زمـان خـاص خـود بارگـذاری می نمایـد. احتمـال ناسـالم بـودن نتایـج آزمـون در ایـن 
روش هـم وجـود داشـته و بـا تمهیداتـی می تـوان از آن جلوگیـری نمـود. به عنـوان نمونـه بـه تنظیـم دقیـق  
گزینه ها در سـؤاالت تسـتی  زمـان آزمـون و انتخـاب سـؤاالت تصادفـی بـرای افـراد مختلـف و به هـم زدن ترتیب 
می تـوان اشـاره نمـود. البتـه از اشـکاالت ایـن نوع از آزمون می توان به وابسـتگی بیشـتر دانشـجو بـه اینترنت و 

بالطبـع تأثیـر منفـی قطـع  شـدن اینترنـت بـر عملکـرد دانشـجو و اضطـراب دانشـجو نـام بـرد.
در نـوع دیگـر آزمـون، اسـتاد درس پـروژه ای بـرای دانشـجو و یـا تمرینـی در قالـب پـروژه بـرای وی معرفـی 
نمـوده و از وی می خواهـد در طـی چنـد روز پاسـخ خـود را ارسـال نمایـد. البتـه ایـن روش بـرای دروس خاصی 

کـه امـکان اجـرای آن بـرای تمامـی دروس مهیـا نیسـت. مناسـب بـوده و طبیعـی اسـت 
کافـی از دانشـجوی خـود نداشـته باشـند، بـا  گـر اسـاتید شـناخت  در تمامـی روش هـای بیان شـده فـوق، ا

کـرده و مبـادرت بـه ارزیابـی دانشـجو نماینـد. یـک آزمـون شـفاهی سـعی می کننـد مشـکل را برطـرف 
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که وضعیت آموزش الکترونیکی در رشـته مهندسـی و علوم ریاضی به واسـطه ماهیت  واقعیت این اسـت 
دانشـجویان  دروس  بعضـی  در  مهندسـی  رشـته  در  اسـت.  متفـاوت  رشـته ها  سـایر  بـا  قـدری  رشـته ها  ایـن 
کامـل آشـنا شـده تـا توانایی حل مشـکالت و مسـائل مهندسـی مربوط به  بایسـتی بـا مفاهیـم فیزیکـی به طـور 
کار بسـیار مهـم بـوده و لـذا تدریـس این مباحث و  آن موضـوع را داشـته باشـند و در این گونـه مسـائل جزئیـات 
اطمینان از آنکه دانشـجویان پیشـرفت تحصیلی مناسـب را داشـته اند، از چالش های آموزش الکترونیکی در 
رشـته های مهندسـی و علـوم ریاضـی اسـت. بـه  ایـن  دلیـل ارزیابـی پیشـرفت تحصیلی دانشـجو نیـز پیچیده تر 
از سـایر رشـته ها اسـت. دسـتیابی بـه آمـوزش مناسـب در رشـته مهندسـی، بـدون انجـام تکالیـف متعـدد و 
ممارسـت دانشـجو در انجام تکالیف مقدور نمی باشـد. در همین راسـتا ارزیابی های مسـتمر از دانشـجویان، 
که )Gikandi et al., 2011( این روش ها را مورد بررسـی قرارداده اسـت. مورد توصیه پژوهشـگران بوده اسـت 

ارزیابی با بازخورد� 4
کـه این اطالعات  بازخـورد بـه مجموعـه اطالعـات مفیـد قابـل برداشـت از عملکـرد یا رفتار فرد اطالق می شـود 
می توانـد توسـط وی بـرای اصـالح رفتـار یـا عملکـردش در آینـده اسـتفاده شـود. بازخـورد و اسـتفاده صحیـح 
آن منجـر بـه بهبـود عملکـرد دانشـجو و شـکوفایی اسـتعداد وی شـده و منجـر بـه پیشـرفت تحصیلـی مناسـب 
دانشـجو می شـود. اسـتفاده صحیـح و مناسـب از بازخـورد، از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت و همـواره مورد 
 )Poyatos et al., 2005( همـکاران  و  پویاتـوس   .)Guasch et al., 2013( اسـت  بـوده  صاحب نظـران  توجـه 
کمتری از اسـتاد را  کارایی وقت  کرده و نشـان داده این نوع بازخورد ضمن افزایش  ح  گروهی را مطر بازخورد 
به خود اختصاص می دهد. معیارهای یک بازخورد مناسـب در )Leibold et al., 2015( بررسـی شـده اسـت.

کـه سـعی شـده بـر خـالف روش هـای  کیـد ایـن پژوهـش بـر انجـام ارزیابـی بـا بازخـورد اسـت. بدین گونـه  تأ
کـه بـه بازخـورد اسـتاد درس پرداخته انـد، در اینجـا بـه اهمیـت بازخـورد خـود دانشـجو توجـه شـود تـا  مرسـوم 
بـا اسـتفاده از آن بتـوان بـه پیشـرفت تحصیلـی بهتـر دانشـجو هـم امیدوار بـود. در این گونـه از ارزیابی بر خالف 
ارزیابی هـای معمـول، دانشـجویان درگیـری بیشـتری بـا مسـائل داشـته و لـذا قـوه تجزیـه تحلیـل آنـان در حـل 
کـه در آمـوزش علـوم مهندسـی و ریاضیـات بسـیار حیاتـی اسـت بـاال مـی رود. در ایـن قسـمت بـه سـه  مسـائل 
کالس هـای درس آنـان اسـتفاده  کـه توسـط پژوهشـگران ایـن پژوهـش معرفـی و در  روش ارزیابـی بـا بازخـورد 

شـده اسـت، اشـاره می شـود.

 ارزیابی با بازخورد به پاسخ صحیح. 4-1
ارزشـیابی  یـا  و  ترکیـب  کاربـرد، تجزیـه تحلیـل،  از طبقه هـای  یکـی  ارزیابـی سـؤال تشـریحی در  نـوع  ایـن  در 
کنـد. بعـد از  طراحـی و از دانشـجو خواسـته می شـود در زمـان مقـرر بـه سـؤال پاسـخ داده و فایـل آن را ارسـال 
آزمـون پاسـخ یـا پاسـخ های صحیـح در اختیـار دانشـجو قـرار داده شـده و از دانشـجویان خواسـته می شـود در 
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زمـان خاصـی )مثـاًل 24 سـاعت( پاسـخ خـود را بـا جـواب صحیـح مقایسـه نمـوده و در صورت وجود اشـکال در 
کـه همـه  گروهـی  پاسـخ خـود، اشـکاالت خـود )بازخـورد حاصـل از مشـاهده حـل خـود و جـواب صحیـح( را در 
 با حل خود و پاسـخ صحیح مواجه 

ً
دانشـجویان حضـور دارنـد بارگـذاری نمایـد. بدین ترتیب دانشـجو مجـددا

گـروه  بـا بیـان مجـدد اشـکال خـود در  شـده و سـبب می شـود اشـکاالت خـود را به درسـتی متوجـه شـده و 
کنـد. ایـن روش در درس ماشـین های  کمـک  به صـورت غیرمسـتقیم در درک مفهـوم بـه خـودش و سـایرین 
الکتریکـی 2 دانشـکده مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد اجـرا و نظـر چنـد دانشـجو در مـورد ایـن شـیوه از 

ارزیابـی در جـدول 1 دیـده می شـود.

گزیده ای از نظر دانشجویان درس ماشین های الکتریکی 2 دانشکده مهندسی به شیوه ارزیابی با بازخورد به پاسخ صحیح جدول 1. 

نظر دانشجو در شیوه ارزیابی با بازخورد به پاسخ صحیحردیف

1

ح جالبــی  کنیــد” خیلــی طــر اینکــه شــما جــواب ســؤال را در اختیــار قــرار دادیــن و فرمودیــن “ اشــتباهاتتان را خودتــان پیــدا 
بــود. چــون به جــای اینکــه “ لقمــه آمــاده” بــه دانشــجو بدیــن و اشــتباهات او را هــم بهــش نشــان بدیــن، دانشــجویان را بــه 
کــردن اشــتباهات خیلــی مفیــد و درس آمــوز بــود. حتــی بــه نظــرم  کــه خــود ایــن تفکــر دوبــاره و پیدا تفکــر دوبــاره واداشــتین 
کــه “خودتــان  گرفتــن، یــک قســمت از ارزشــیابی را بــه ایــن اختصــاص دهیــم  می توانیــم در ایــن ســبک مجــازی امتحــان 

کنیــد” اشــتباهاتتان را پیــدا 

2
گرفــت و  کــرد و از آنهــا درس  گوشــزد می کــرد می بایســت اشــتباهات رو بررســی  کــه  تجربــه جالبــی بــود. در واقــع تمرینــی بــود 
کــرد و از فوایــد آن بهره منــد شــد.  کار بــا دیــد فرصــت نــگاه  گرفــت و می تــوان بــه ایــن  بــا ابزارهایــی جلــوی تکــرار مجــدد آن را 

گرفــت. کــه از آن بایــد  کــه بیــش از خــود اشــتباه مهــم اســت درســی اســت  آنچــه 

3
گرفتــن از اشــتباهات  کــردن چرایــی اشــتباهات امتحــان و عبــرت  بــه نظــرم به طورکلــی یــک بخــش مهمــی از امتحــان، پیدا

کــه بــا ایــن دیــد، امتحــان هــم بــه یــک فرصــت درس آمــوزی تبدیــل می شــود. بــرای عــدم تکــرار اونهاســت 

4

ــوده  ــم و بعــد از امتحــان فکــر می کنیــم ســؤاالت ســخت ب ــزاری امتحــان معمــواًل اســترس داری مــا دانشــجویان قبــل از برگ
ــم. بررســی  ــه اشــتباهات مشــابهی داری ک ــد و مــا دانشــجویان هســتیم  ــات ســؤاالت متعارفــی دارن کثــر امتحان ــه ا درحالی ک
کمــک می کنــد نقــاط ضعــف  ســؤاالت بعــد از برگــزاری آنهــا موجــب از بیــن رفتــن اســترس غیرحقیقــی امتحانــات می شــود و 
کــه درس را بــرای  در خوانــدن دروس را جبــران نماییــم عیــب دیگــری نیــز معمــواًل مــا دانشــجویان داریــم و آن ایــن اســت 
ــؤاالت  ــرور س ــد م ــی نمی مان ــن باق ــواًل در ذه ــادی معم ــز زی ــان چی ــد از امتح ــاعت بع ــد س ــم و چن ــان می خوانی ــب امتح ش

ــا ماه هــا در ذهــن باقــی بمانــد. ــزاری باعــث می شــود تمامــی مطالــب به ســرعت مــرور شــود و ت امتحــان بعــد از برگ

ارزیابی با بازخورد به پاسخ استاد. 4-2
کـه اسـتاد یـک برگـه سـؤال را آمـاده می کنـد،  در روش ارزیابـی تشـریحی معمـول، همیشـه رسـم بـر ایـن اسـت 
دانشـجو پاسـخ سـؤاالت اسـتاد را می دهد و سـپس اسـتاد به تصحیح برگه دانشـجو می پردازد، روی جاهای 
کم کـردن از نمـره  گاهـی اوقـات در حاشـیه برگـه پاسـخ درسـت را یادداشـت می کنـد و بـا  غلـط خـط می کشـد و 

کـه در برگـه اش دارد، نمـره وی را تعییـن می کننـد. دانشـجو بـه دلیـل اشـتباهاتی 
کـه ابتدا اسـتاد پاسـخ سـؤاالت  کـرد. بـه ایـن معنـی  به عنـوان یـک تجربـه می تـوان نقـش ایـن دو را عـوض 
را می نویسـد و در بخش هایـی عمـداً اشـتباهاتی را مرتکـب می شـود و سـپس از دانشـجوی خـود می خواهـد 
بـا  کـه  خواسـت  دانشـجو  از  می تـوان  کامپیوتـری  سـامانه  یـک  در  بـه  عـالوه  کنـد.  پیـدا  را  اشـتباهات  ایـن 
گزینـه ظاهرشـده بـرای تصحیـح اشـتباه، یکـی را  مشـخص کردن محـل اشـتباه در پاسـخ اسـتاد، از بیـن چنـد 
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کـردن و خوانـدن برگه هـای  کنـد و دلیلـی بـرای نظـر خـود بنویسـد. بـه  ایـن  ترتیـب نیـازی بـه اسـکن  انتخـاب 
گزینه هـای درسـت  کافـی اسـت پاسـخ اسـتاد، اشـتباهات احتمالـی وی و  دانشـجویان نیسـت و در حقیقـت 

وارد سـامانه شـود.
گرچـه تصحیـح برگـه به صـورت رایانـه ای تصحیـح  کـه  گفـت  به عنـوان مزیتـی بـرای ایـن روش می تـوان 
می گـردد بـا ایـن  حـال نسـبت بـه یـک آزمـون چندگزینـه ای به شـکل بهتـری دانـش دانشـجو را محـک می زنـد. 
کـه متناسـب بـا عملکـرد دانشـجو، سـؤاالت بعـدی را  کـرد  از سـوی دیگـر می تـوان سـامانه را طـوری طراحـی 
کـه خـود امتحـان عـالوه بـر  کنـد و در حقیقـت مسـیر حرکـت در سـؤاالت به گونـه ای باشـد  بـرای وی مشـخص 
جنبـه ارزیابـی دارای جنبـه آموزشـی نیـز باشـد. در ضمـن در ایـن روش باتوجه بـه عدم نیـاز بـه تایـپ جـواب و 
کاسـته  یـا تهیـه عکـس از جـواب نوشته شـده و یـا عدم  قطعیت ناشـی از ارتباط اینترنتی، از اضطراب دانشـجو 
می شـود. ایـن روش در درس مبانـی ریاضـی دانشـکده علـوم ریاضـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد اجـرا و نظـر 

چنـد دانشـجو در مـورد ایـن شـیوه از ارزیابـی در جـدول 2 دیـده می شـود.

گزیده ای از نظر دانشجویان درس مبانی ریاضی دانشکده علوم ریاضی به شیوه ارزیابی با بازخورد به پاسخ استاد جدول 2. 

نظر دانشجو در شیوه ارزیابی با بازخورد به پاسخ استادردیف

1
کیــد داریــد و چــه جواب هایــی را  کــه شــما بــر چــه مطالبــی بیشــتر تأ ایــن روش برگــزاری امتحــان باعــث شــد متوجــه شــویم 

غلــط می دانیــد.

2
ــان  ــک امتح ــاس ی ــره بر اس ــن نم ــم و ای ــره بده ــتادم نم ــه اس ــده ب ــه ش ک ــم  ــار ه ــرای یک ب ــتم ب ــت داش ــه دوس ــن همیش م

ــود. ــوب ب ــان خ ــن روش امتح ــر ای ــن نظ ــد. از ای ــی باش واقع

3
ــی امتحــان  کــه شــما نوشــته بودیــد، خیلــی ســخت اســت و بــه نظــرم همــان روش معمول کــردن اشــتباه در پاســخی  پیدا

خیلــی بهتــر اســت.

کرده ایم یا نه.4 که همه اشتباهات را پیدا  گذاشته اید تا ما بفهمیم  بهتر است بگویید چند اشتباه در پاسخ خود 

5
گزینــه درســت را  گزینه هــا  بهتــر اســت بــرای هــر اشــتباه چنــد پیشــنهاد درســت هــم وجــود داشــته باشــد تــا از بیــن آن 

کنیــم. یعنــی بهتــر اســت تصحیــح پاســخ شــما بــرای مــا به صــورت امتحــان چندگزینــه ای باشــد. انتخــاب 

ارزیابی با بازخورد با پاسخ سایر دانشجویان )روش جمعه بازار(. 4-3
قـرار  فـردی مـورد سـنجش  را به صـورت  فـرد  کـه  ایـن اسـت  ارزیابی هـای متـداول وارد اسـت  بـر  کـه  ایـرادی 
کـه مشـارکت جمعـی  می دهـد و در نهایـت نمـره وی را در مقایسـه بـا بقیـه بـه اطـالع وی  می رسـاند. بـرای آن 
گـردد و تأثیـر هـر یـک از افـراد در انجـام مسـئولیت جمعـی نیـز مشـخص شـود می تـوان از فراینـدی  تقویـت 
از دانشـجویان سـؤاالتی ویـژه  بـرای هـر یـک  ایـن روش  گرفـت. در  کـه در یـک جمعه بـازار وجـود دارد بهـره 
گرفتـن از دیگـران بـه حـل سـؤال خـود  کمـک  طراحـی می گـردد و هـر یـک از افـراد می توانـد بـه تنهایـی یـا بـا 
گـردد، بایـد بـرای  کـه تأثیـر هـر یـک از افـراد در حـل یـک سـؤال مشـخص  مبـادرت ورزد. بـا ایـن  حـال بـرای آن 
کننـد. بـه  ایـن  ترتیـب هـر یـک از دانشـجویان در ابتـدا  کـه انجـام می دهنـد از یکدیگـر نمـره دریافـت  کارهایـی 
کامل سـؤال  20 نمـره در اختیـار دارد و می توانـد بـا هـر میـزان از نمـره خـود، راهنمایـی حـل یـک سـؤال یـا حـل 
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را از دانشـجوی دیگـر بخـرد. میـزان نمـره اختصـاص یافتـه بـه طـرف مقابـل در ایـن معاملـه، توسـط طرفیـن 
ج و دریافتی هـای وی تعییـن می شـود. یـک  مشـخص می شـود و در نهایـت نمـره هـر فـرد بـا احتسـاب مخـار

سـامانه رایانـه ای نظـارت بـر خریـد و فـروش سـؤال و خریـد و فـروش حـل را بـه عهـده دارد.
نـام  بـا  و  یـک عملکـرد منفـی  به عنـوان  نـه  کـه هم فکـری در حـل مسـائل  ایـن اسـت  ایـن روش  مزیـت 
تقلـب، بلکـه به عنـوان رویکـردی مثبـت و بـا نـام مشـارکت در انجام مأموریـت تلقی می گردد. می تـوان با وضع 
قوانینـی مشـخص بـرای مبادلـه سـؤال نظـارت بـر عملیـات صورت گرفتـه بیـن دانشـجویان را قـوت بخشـید. 
نظـر چنـد  و  اجـرا  ریاضـی دانشـگاه فردوسـی مشـهد  علـوم  ترکیبیـات دانشـکده  ایـن روش در درس مبانـی 

دانشـجو در مـورد ایـن شـیوه از ارزیابـی در جـدول 3 دیـده می شـود.

گزیده ای از نظر دانشجویان درس مبانی ترکیبیات دانشکده علوم ریاضی به شیوه ارزیابی با بازخورد به پاسخ سایر دانشجویان جدول 3. 

نظر دانشجو در شیوه ارزیابی با بازخورد به پاسخ سایر دانشجویانردیف

گر جواب سؤال را ندانیم باز هم می توانیم نمره بگیریم.1 این روش برای امتحان خیلی عالی است چون حتی ا

2
گــر ســامانه ای بــر آنهــا نظــارت داشــته باشــد  برخــی از دانشــجویان بــا هــم تبانــی می کننــد تــا نمــره بیــن آنهــا تقســیم شــود. ا

خیلــی خــوب اســت.

3
در مــورد فــروش ســؤال فقــط امــکان فــروش بــه یــک تیــم دیگــر وجــود دارد ولــی بــرای فــروش حــل می تــوان آن را بــه چنــد 

تیــم دیگــر فروخــت. بــه نظــرم ایــن نکتــه مثبــت امتحــان بــود.

4
کســی می گویــم  ــاد دادم و متوجــه شــدم هــر چــه بیشــتر حــل ســؤال را بــرای  مــن حــل یــک ســؤال را بــه چنــد تیــم دیگــر ی

ج امتحــان هــم ایــن امــکان وجــود داشــته باشــد. کالس درس و خــار کاش در  خــودم بهتــر متوجــه حــل آن می شــوم. 

5
کرده انــد، نبایــد  گــر 30 دانشــجو در امتحــان شــرکت  بایــد ســقفی بــرای تکــرار شــدن هــر ســؤال وجــود داشــته باشــد. مثــاًل ا

یــک ســؤال بیشــتراز 5 یــا 6 بــار تکــرار شــود.

تحلیل نتایج ارزیابی با بازخورد� 5
روش های سـه گانه ارائه شـده در بخش قبل بر روی دروسـی از دانشـکده مهندسـی و دانشـکده علوم ریاضی 
دانشـگاه فردوسـی مشـهد اجـرا و چنـد نمونـه از نظـرات دانشـجویان در ایـن روش هـا در جدول هـای 1 الـی 3 
دیـده می شـود. بـا توجـه  بـه نتایـج جدول هـای 1 الـی 3 و بـا توجـه  بـه تجربـه اسـتادان برگزارکننـده ایـن نـوع از 

ح زیر اسـت: ارزیابـی، نـکات مثبـت ایـن ارزیابی هـا بـه شـر

z	 کـه از موضـوع درس  بـرای دانشـجویان متوجـه بخش هایـی  خ داده  از مشـاهده اشـکاالت ر اسـتاد 
کنـد. دانشـجویان در آن ابهـام دارنـد می شـود و می توانـد فراینـد آمـوزش را در آن قسـمت ها تقویـت 

z	 بـرای دانشـجویان متوجـه نقـاط قـوت و ضعـف دانشـجویان خ داده  اسـتاد از مشـاهده اشـکاالت ر
کمتری  که دانشـجویان به مشـکل  کند  شـده و در ارزیابی هـای بعـدی سـعی می کنـد به گونـه ای عمل 

نمایند. برخـورد 

z	 اسـتفاده از ایـن روش هـا در طـول تـرم از اضطـراب دانشـجویان به خاطـر عدم قطعیـت در ارتباطـات
می کاهـد. اینترنتـی 
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گـروه به صـورت عمومـی و با سـایر دانشـجویان بیـان می کنند و یا به  وقتـی دانشـجویان اشـکال خـود را در 
حل مسـائل درسـی خود با مشـارکت دیگران می پردازند، موارد زیر در دانشـجویان تقویت می شـود.

z	 کامـاًل موضـوع را متوجـه شـده و احتمـال وقـوع مجدد این دانشـجو بـا یافتـن اشـکال خـود و بیـان آن 
کاهـش می یابـد. نـوع اشـکال در وی 

z	 کـه در آن بـا یافتـن اشـکال خـود و بیـان آن به طـور دقیـق متوجـه قسـمت هایی از درس  دانشـجو 
بهبـود آن می کنـد. ضعیـف اسـت، می شـود و سـعی در 

z	 دانشـجو به خاطـر یافتـن خطـای خـود مجبـور به دقـت در پاسـخ صحیـح و پاسـخ ارائـه شـده توسـط
خـودش شـده و لـذا به صـورت غیرمسـتقیم در طـی آزمـون درس را فـرا می گیـرد.

z	 کرده دانشـجویان از مشـاهده خطاهای انجام شـده توسـط سـایرین سـعی به توجه به آن اشـکاالت 
و در آزمون هـای بعـدی خـود دقـت بیشـتری می کننـد.

z	.فرهنگ مشارکت در دانشجویان را می تواند ارتقا دهد

z	.عملکرد منفی و با نام تقلب، به عنوان رویکردی مثبت و با نام مشارکت تبدیل می شود

z	.به صورت غیرمستقیم فرهنگ اقرار به اشتباه در دانشجویان رشد می کند

نتیجه گیری� 6
کلیه دروس دانشـکده  کووید-19 و ارائه  در این پژوهش با اسـتفاده از فرصت به وجود آمده از شـیوع بیماری 
مهندسـی و دانشـکده علوم ریاضی دانشـگاه فردوسـی مشـهد به صورت الکترونیکی، سـعی شـده تا در فضای 
بـزرگ در  از چالش هـا و دغدغه هـای  آمـوزش مجـازی پرداختـه شـود. یکـی  کاهـش چالش هـای  بـه  جدیـد 
آموزش مجازی، شـیوه ارزیابی پیشـرفت تحصیلی دانشـجویان اسـت. در این مقاله روش ارزیابی با بازخورد 
گـون معرفـی و در بعضـی از دروس دانشـکده مهندسـی و علـوم ریاضـی اجـرا و بـه  گونا به صـورت چنـد روش 
کمـک بـه  بررسـی مزایـای آن پرداختـه شـده اسـت. اجـرای این گونـه از روش هـای ارزیابـی می توانـد ضمـن 
کاسـته و امتحان را از حالت ارزیابی به شـرایطی  ارزیابی دانشـجو، از اضطراب وی در لحظه امتحان مجازی 

بـرای ادامـه فراینـد یادگیـری دانشـجو تبدیـل  کند.
تحصیلـی  پیشـرفت  ارزیابـی  نحـوه  در  پیشنهادشـده  روش هـای  از  اسـتفاده  و  پژوهـش  ایـن  نتایـج 
دانشـجویان، به نظام آموزش عالی ایران این امکان را می دهد در نیم سـال های تحصیلی عادی و پسـا کرونا 
کیفیـت آمـوزش و  کاهـش  امـکان ارائـه برخـی دروس را به صـورت الکترونیکـی داشـته باشـد و نگرانـی از بابـت 
کالس های درسـی  کم  کار از فشـار ترا ارزیابـی پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان بـه حداقـل برسـد. با انجام این 
کاسـته و امـکان اسـتفاده بهینـه از فضـای نظـام آموزشـی حاصـل می شـود و بـه  صـورت  در نظـام آموزشـی 
کاهـش ترافیـک نیـز نصیـب  کاهـش هزینـه دانشـگاه و دانشـجویان و  غیرمسـتقیم مزایـای دیگـری ازجملـه 

کشـور می گـردد.
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مهندسـی  	 گـروه  و  محـض  ریاضـی  گـروه  اسـتاد  میرزاوزیـری:  مجیـد 

کامپیوتر دانشـگاه فردوسـی مشـهد اسـت. ایشـان مدرک دکتری خود 

گرایش آنالیز تابعی / ترکیبات  را در سال 1378 اخذ نموده است و در 

گـراف / نظریـه اعـداد فعالیـت دارد. شمارشـی / 

اسـت  	 مشـهد  فردوسـی  دانشـگاه  بـرق  گـروه  اسـتاد  کریم پـور:  علـی 

دانشـگاه  تمام وقـت  علمـی  هیئـت  عضـو  به عنـوان   1369 سـال  از  و 

فردوسـی مشـهد فعالیـت دارد. حـوزه پژوهشـی ایشـان سـامانه های 

می باشـد. چندمتغیـره  کنتـرل 


