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فرایند  بر  ناهم زمان  و  هم زمان  برخط  ارزشیابی  روش های  تأثیر  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش  چکیده: 

کاربردی، از نظر روش تحقیق آمیخته از نوع  گردید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف  یاددهی-یادگیری اجرا 
کیفی شامل تمام اساتید دانشگاه  گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش  کتشافی متوالی و شیوه  ا
لرستان بود و با استفاده از نمونه گیری هدفمند 20 مصاحبه با 20 نفر از خبرگان تا زمان اشباع اطالعاتی انجام 
که  ( دانشگاه لرستان بودند  ( و اساتید )322 نفر کمی دانشجویان )9304 نفر گرفت. جامعه آماری در بخش 
369 نفر از دانشجویان و 175 نفر از اساتید به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطالعات در 
، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه محقق ساخته بود. برای تجزیه وتحلیل داده های  پژوهش حاضر
داد  نشان  تحقیق  یافته های  شد.  استفاده  ساختاری  معادالت  مدل سازی  و  مضمون  تحلیل  از  پژوهش، 
دانشجویان  یادگیری  و  یاددهی  فرایندهای  بر  ناهم زمان  برخط  و  هم زمان  برخط  ارزشیابی  روش های  که 
دانشگاه لرستان تأثیر مثبت و معنی داری دارند، با این حال روش ارزشیابی برخط هم زمان تأثیر بیشتری 
بر فرایند یادگیری و روش ارزشیابی برخط ناهم زمان تأثیر بیشتری بر فرایند یاددهی دارند. با توجه به تأثیر 
مثبت هر دو روش ارزشیابی بر فرایند یاددهی-یادگیری، اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان می توانند از 

هر دو روش برای ارزشیابی دانشجویان استفاده نمایند.
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مقدمه و بیان مسئله� 1
کـه در هـر شـرایطی بایـد بـه آن توجـه ویـژه داشـت  آمـوزش مهم تریـن عنصـر پیشـرفت یـک جامعـه می باشـد 
)Hall et al., 2020(. تأملـی بـر تحـوالت رخ داده در جوامـع توسـعه یافته و درحال توسـعه بیانگـر این اسـت که 
آمـوزش، بـه معنـای افزایـش دانـش و مهارت هـای افـراد، رکن اصلی توسـعه فـرد و جامعه بوده و به شـکوفایی 
اسـتعدادهای انسـان ها کمـک کـرده اسـت. وظیفـه اصلـی تعلیم وتربیت هر کشـوری از جمله ایـران، بر عهده 
کرونـا، آمـوزش در کشـور  آموزش وپـرورش و آمـوزش عالـی آن قـرار دارد. بااین حـال در سـال های اخیـر شـیوع 
کـرده اسـت و بـه دلیـل فاصله گـذاری اجتماعـی، آمـوزش حضـوری تعطیـل  را بـا مشـکالت عدیـده ای مواجـه 
کـز آمـوزش  شـده اسـت و آمـوزش برخـط جایگزیـن آن شـده اسـت )Webster et al., 2021(. در ایـن راسـتا، مرا
بـه  دانشـجویان  بهتـر  دسترسـی  بـرای  زیرسـاخت هایی  سـاختن  مهیـا  بـه  مشـکالت،  رفـع  به منظـور  عالـی 
فضـای مجـازی، توسـعه و تکامـل سـامانه های آمـوزش مجـازی و هر چـه کاربردی تر کردن آن اقـدام کرده اند، 
بـا حفـظ  تـا  کنـد  بـه شـیوه ای هدایـت  را  و شـرایط محیطـی  باشـد  آموزش هـای سـنتی  از  فراتـر  کـه  نگاهـی 
 Safari Sahlabadi & Shafiei( کیفیـت، آمـوزش و یادگیـری را بـدون نیـاز بـه حضور فیزیکی افراد تداوم بخشـد
Sarvestani, 2020(. در ایـن زمینـه، فناوری هـای اطالعـات و ارتباطـات در نظـام تعلیم وتربیـت بـه صـورت 
گرفته انـد و تعامـل میـان تمامـی شـرکت کنندگان در فعالیت هـای آموزشـی  گسـترده مـورد بهره بـرداری قـرار 
را توسـعه داده انـد )Ahmadi, 2021( و منجـر بـه شـکل گیری شـیوه های نویـن آموزشـی بـا عناویـن مختلـف 
، آمـوزش برخـط، آمـوزش مبتنـی بـر وب و  شـامل آمـوزش مجـازی، آمـوزش الکترونیکـی، آمـوزش از راه دور
کـه آمـوزش مجـازی یکـی از مهم تریـن آن هـا به حسـاب می آیـد. آمـوزش مجـازی یـک روش  غیـره شـده اسـت 
کـه  کـه در عیـن حـال  کـه بـرای آموزش دهنـده و آموزش گیرنـده ایـن فرصـت را فراهـم می کنـد  آموزشـی اسـت 
 Kazempor( از نظـر زمـان و مـکان از هـم دور هسـتند، فاصلـه موجـود را بـا وسـایل مناسـب فناورانـه پـر کننـد
تـا در وقـت و هزینـه یادگیرنده هـا صرفه جویـی شـود و  آمـوزش مجـازی سـبب می شـود   .)& Gafari, 2010

بسـیاری از محدودیت هـای جغرافیایـی، فرهنگـی، اقتصـادی، فـردی و غیـره از میـان برداشـته شـود. 
این  گفته شده  باالیی برخوردار است. چنان که  از اهمیت  فرایند یاددهی-یادگیری  آموزشی،  در نظام 
فرایند، مأموریت و فعالیت اصلی و فنی مدرسه است و دیگر فعالیت ها در محیط آموزشی نسبت به آن، در وهله 
Alaghe- )بعدی قرار می گیرند و این فرایند بر بسیاری از تصمیم های مدیریتی مجموعه آموزشی اثر می گذارد 

hband, 2006(. هر دو بعد فرایند، مورد توجه برنامه ریزان، متخصصان و طراحان برنامه ریزی درسی می باشد 
گیر و ایجاد و تقویت مهارت تدریس در معلم  کسب تجربه های فرا زیرا فرایند یاددهی-یادگیری بر چگونگی 
کسب شده در فرایند یاددهی-یادگیری،  گفت تمام مهارت ها و توانایی های  اثر می گذارد و بنابراین می توان 
زمینه ساز دستیابی به هدف های موردنظر از برنامه درسی هستند )Fathi Vajargah, 2016(. در همین راستا، 
ورود فناوری های ارتباطی جدید به عرصه آموزش، ماهیت فرایند یاددهی-یادگیری دانشگاه ها را نیز تغییر 
داده است )Mosapour Miyandehi et al., 2021( و شناخت این فرایند در آموزش مجازی دانشگاه ها، نیازمند 
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انجام مطالعات بیشتر و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر آن از جمله ارزشیابی است. 
بروندادهای  کیفیت  که  به گونه ای  است،  یاددهی-یادگیری  فرایند  مهم  مراحل  از  یکی  ارزشیابی 
یاددهی- فرایند  اصالح  فرصت  نشود،  انجام  خوبی  به  گر  ا و  است  وابسته  آن  به  زیادی  حد  تا  آموزشی 

سنجش  معنای  به  تحصیلی  پیشرفت  ارزشیابی  گرفت.  خواهد  آموزشی  نظام  از  را  آن  اجزای  و  یادگیری 
عملکرد یادگیرندگان و مقایسه نتایج آن با اهداف آموزشی ازپیش تعیین شده برای تصمیم گیری در مورد 
گیران به نتایج مطلوبی رسیده و تا چه  این مطلب می باشد که آیا فعالیت آموزشی معلمان و تالش های فرا
میزان تحقق یافته است )Ilik & Hacieminoglu, 2019(. ارزشیابی مبنایی برای تغییر و تبدیل و بهبود، 
بستری برای باال بردن سطح کیفی فرایند تدریس و یادگیری و درکل فرایند یاددهی-یادگیری است که طی 
که  گیر در تعاملی با هم در محیط یادگیری برای ارتقای یادگیری تالش می کنند. نکته مهمی  آن معلم و فرا
که ارزشیابی، بخشی از فرایند یاددهی-یادگیری است و  در بحث ارزشیابی باید مدنظر داشت این است 
که در آموزش حضوری بااهمیت  پایان فرایند یاددهی-یادگیری نیست. مبحث ارزشیابی به همان اندازه 
شمرده می شود، در آموزش مجازی هم یکی از مسائل مهم برنامه های درسی است. در آموزش مجازی، 
گاهی از روش های ارزشیابی برای استادان ضروری است زیرا اساتید، در برنامه ریزی تدریس و تصمیم گیری  آ
در جریان فعالیت های آموزشی به داشتن اطالعات کافی در زمینه آمادگی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
نیازمند هستند و ارزشیابی می تواند چنین اطالعاتی را در اختیار آنان قرار دهد. از سوی دیگر ارزشیابی 
که برای یادگیری مؤثر دانشجویان ایجاد انگیزه می نماید، نارسایی  برای دانشجویان نیز ضروری است، چرا
گر مستمر باشد موجب مرور دائمی  یادگیری دانشجویان و جنبه های مثبت و منفی آن را نشان می دهد، ا

.)Amaechi & Ifeyinwa, 2014( آموخته ها شده و در نهایت منجر به یادگیری آنان می شود
در مجمـوع، زمانـی کـه دانشـگاه ها دیگـر نمی تواننـد آمـوزش مجـازی را نادیـده بگیرنـد، آمـوزش مجـازی 
بـه یـک امـر اساسـی در آمـوزش عالـی تبدیـل شـده اسـت و می تـوان بـه طور مؤثـر بـرای تقویت یادگیـری از آن 
اسـتفاده کـرد. در سـال های اخیـر نیـز ایـن مهـم موردتوجـه دانشـگاه های ایـران قـرار گرفتـه اسـت و دانشـگاه 
لرسـتان هـم بـه عنـوان یـک دانشـگاه درحال توسـعه، در حال تالش برای گسـترش این مدل از آموزش اسـت 
اّمـا در ایـن زمینـه هنـوز در ابتـدای راه قـرار دارد. آمـوزش مجـازی قبـل از شـیوع کوویـد 19 در سـال 1398 بـه 
گیر مورد اسـتفاده  کلی در ایران و به طور اخص در دانشـگاه لرسـتان یک امر عادی نبوده و به طور فرا طور 
کـه بـه ناچـار آموزش هـا بـه صـورت مجـازی دنبـال شـد، موانـع پیاده سـازی آمـوزش  قـرار نگرفتـه و از زمانـی 
مجازی پدیدار شـد که بخشـی از این موانع در مرحله ارزشـیابی نمایان شـده اسـت. دورنمای ارزشـیابی در 
آمـوزش مجـازی بـه سـرعت در حـال تغییـر اسـت و نیـاز بـه دانـش و اطالعـات مرتبـط بـا ایـن موضـوع هرگـز بـه 
گاهـی از اثربخشـی تدریـس خـود و میـزان یادگیری  ایـن مهمـی نبـوده اسـت. اسـاتید دانشـگاه لرسـتان بـرای آ
دریافت شـده،  بازخوردهـای  از  اسـتفاده  بـا  بتواننـد  تـا  دارنـد  دانشـجویان  ارزشـیابی  بـه  نیـاز  دانشـجویان، 
فراینـد یاددهی-یادگیـری را بهبـود بخشـند. بنابرایـن ضـروری اسـت بـا انجـام مطالعـه ای جامـع، روش هـای 
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ارزشـیابی در آمـوزش مجـازی و تأثیـر آن بـر فراینـد یاددهی-یادگیـری شناسـایی گـردد تـا با اسـتفاده از آن ها، 
آمـوزش مجـازی در دانشـگاه لرسـتان تدویـن شـود. بـه همیـن جهـت  روش هـای مناسـب بـرای ارزشـیابی 
، بررسـی تأثیـر دو روش ارزشـیابی برخـط هم زمـان و ناهم زمـان بـه عنـوان روش هـای  هـدف تحقیـق حاضـر

ارزشـیابی آمـوزش مجـازی بـر فراینـد یاددهی-یادگیـری می باشـد.

مبانی نظری� 2
گذشـته تغییـرات اجتماعـی، اقتصـادی و فناورانـه، آمـوزش را بـه امـری حیاتـی بـرای همـگان  در دهه هـای 
تبدیـل کـرده اسـت. از ایـن رو نظام هـای آموزشـی سراسـر جهـان در تالش هسـتند تـا با همگامـی و بهره گیری 
فراهـم  بـرای همـگان  را  و مؤثـری  برابـر  آموزشـی  ارتباطاتـی، فرصت هـای  و  نویـن اطالعاتـی  از فناوری هـای 
ارتباطـات در جهـان امـروز بـه  کاربردهـای فنـاوری اطالعـات و  از مهم تریـن  آمـوزش مجـازی یکـی  نماینـد. 
کـه بـه سـرعت در حـال تبدیـل شـدن بـه فنـاوری برجسـته و غالـب در آمـوزش از دور اسـت.  حسـاب می آیـد 
کـز  آمـوزش مجـازی بـه طـور گسـترده بـه عنـوان یـک ابـزار در فراینـد یادگیـری در بسـیاری از دانشـگاه ها و مرا
آموزشـی در سراسـر جهـان، مورداسـتفاده قـرار گرفتـه و محیـط یادگیـری را بـرای دانشـجویان و اسـاتید تغییـر 
داده اسـت. در ادامـه مبانـی نظـری در زمینـه دو متغیـر اصلـی تحقیـق یعنـی فراینـد یاددهی-یادگیـری و 

روش هـای ارزشـیابی آمـوزش مجـازی ارائـه خواهـد شـد.

فرایند یاددهی-یادگیری. 2-1
درگذشـته یاددهی-یادگیـری را علـم و هنـر تعلیم وتربیـت می خواندنـد و اغلـب متـرادف بـا واژه تدریـس یـا 
گسـترده تری تبدیـل  کار برده انـد، ولـی امـروزه فراینـد یاددهی-یادگیـری بـه مفهـوم  آمـوزش و تعلیـم نیـز بـه 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه علـم، اخـالق، فلسـفه، فنـون  کار مـی رود  شـده اسـت و در مـوارد مختلفـی بـه 
کـه از فراینـد  مختلـف و آفرینـش آثـار زیبـا و غیـره اشـاره نمـود )Mashayekh, 2015(. مهم تریـن دسـتاوردی 
گیـران بـا اسـتفاده از روش هـای منتـج از آن، بـه جـای  کـه فرا یاددهی-یادگیـری انتظـار مـی رود. ایـن اسـت 
کننـد، بتواننـد  آنکـه نگرش هـا و مهارت هـای خـود را بـه صـورت مسـتقیم از معلمـان و مربیـان خـود دریافـت 
بـا راهنمایـی معلمـان، بـه کشـف و نـوآوری یافته هـا و ایده هـای جدیـد رسـیده و بیاموزنـد کـه بـه چـه دانـش، 
 Lorkian,( آورنـد بـه دسـت  را  آن  راهـی می تواننـد  از چـه  یـا مهارتـی نیازمنـد هسـتند و چگونـه و  و  نگـرش 
راهبردهـای  بـه  عمومـًا  کـه  نامیده انـد  اصطالحـی  را  یادگیـری   - یاددهـی  فراینـد   ، دیگـر تعریفـی  در   .)2011
سـازماندهی  را  دانشـگاهی  یاددهی-یادگیـری  فراینـد  صاحب نظـران  از  پـاره ای  می شـود.  مربـوط  آموزشـی 
گـر سـازماندهی  کـردن موقعیت هـای تدریـس یادگیـری در دانشـگاه می داننـد. در ایـن تعریـف ا و عملیاتـی 
آمـوزش و تعلیـم، مباحـث مفهومـی را دربـاره دانشـگاه مطـرح نمایـد، عملیاتـی کـردن موقعیت هـای یادگیری 
کیـد می کننـد )Salehi et al., 2018(. اتکینسـون و فلیـر  نیـز بـر مرتبط سـاختن مفاهیـم بـا میـدان واقعـی تأ
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کتشـافی، انتقالـی، فراینـدی و تعاملـی قـرار داده انـد  رویکردهـای یاددهی-یادگیـری را در چهـار نـوع رویکـرد ا
کـه در ادامـه بـه اختصـار در مـورد آنهـا توضیـح داده می شـود:

گیران اجازه داده می شـود که خودشـان جواب  کتشـافی: در این رویکرد به فرا رویکرد یاددهی-یادگیری ا

کید می کند. گیران تأ کنند و بر به کارگیری جدی مواد و وسـایل توسـط فرا پرسـش ها را کشـف 
گیـران در فراینـد یادگیـری،  رویکـرد یاددهی-یادگیـری انتقالـی: ایـن رویکـرد بـدون درگیرکـردن جـدی فرا

پاسـخ بیش تـر پرسـش ها بـه آنـان گفتـه می شـود و دانش آمـوزان پذیـرای اطالعاتـی هسـتند کـه توسـط معلـم 
بـه آنـان ارائـه می شـود.

رویکـرد  دارد.  شـرکت  فعاالنـه  یادگیـری  در  گیـر  فرا رویکـرد  ایـن  در  فراینـدی:  یاددهی-یادگیـری  رویکـرد 

دارد. کیـد  تأ طبقه بنـدی  و  ارتبـاط  برقـراری  مشـاهده،  ماننـد  مهارت هایـی  بـر  عمـده  طـور  بـه  فراینـدی 
قبل  رویکردهای  از  یک  هر  اجزای  از  ترکیبی  عنوان  به  رویکرد  این  تعاملی:  یاددهی-یادگیری  رویکرد 

قبل  از  گیران  فرا آنچه  از  گاهی یافتن  آ جهت  در  فعاالنه  معلم  رویکرد  این  در  است.  چهارچوب  یک  در 
.)Shavakhi, 2007( فهمیده اند، تالش می کند و آنگاه آنان را به پرسیدن پرسش های علمی تشویق می کند

ارزشیابی. 2-2
باتلـر و مک مـان )Butler & McMunn, 2006( بیـان می کننـد کـه ارزشـیابی فرایند آموزشـی را با توجه به زمان 
ارزشـیابی و هدف های آن، می توان به سـه دسـته ارزشـیابی تشـخیصی، ارزشـیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی 
گردان معلومات، توانایی ها و مهارت الزم  تقسـیم کرد. در ارزشـیابی تشـخیصی می توان مشـخص کرد که شـا
را بـرای ورود بـه مطالـب جدیـد دارنـد یـا نـه. ارزشـیابی تکوینـی، همان طـور کـه از اسـم آن پیـدا اسـت، زمانـی 
گیـران در حـال تکوین یا شـکل گیری  اجـرا می شـود کـه فعالیت هـای آموزشـی هنـوز جریـان دارد و یادگیـری فرا
کمـی کـه در پایـان یـک نیمسـال یـا یک سـال تحصیلـی  اسـت و در نهایـت در ارزشـیابی پایانـی یـا ارزشـیابی ترا
گردان در طـول یـک دوره آموزشـی بـه منظـور  انجـام می پذیـرد و هـدف از آن تعییـن مقـدار آموخته هـای شـا

نمـره دادن، صـدور گواهینامـه یـا قضـاوت درباره اثربخشـی کار معلم اسـت.
با وجود تفاوت در تعاریف، ارزشیابی یک هدف اصلی دارد و آن بهبود مداوم فرایند برنامه ریزی و اجرا 
.)Azimi & Khaktarik, 2008( اسـت و می توانـد ابـزاری مهـم بـرای بهبـود کیفیت برنامه هـای آموزشـی باشـد 
ایـن مؤلفـه موردتوجـه دقیـق و صحیـح  آموزشـی،  فعالیت هـای  ارزشـیابی در  اهمیـت  و  علی رغـم ضـرورت 
قـرار نگرفتـه اسـت. ایـن امـر از یک سـو بـه واسـطه اشـتغال بیـش از حـد برنامه ریـزان در فعالیت هـای تهیـه 
کافـی از ایـن فراینـد  گاهـی  و تدویـن برنامه هـا و از سـوی دیگـر در برخـی از مـوارد محـدود، بـه دلیـل عدم آ
کافـی و نادرسـت بـا فلسـفه اصالح مـداوم و بهبود برنامه آموزشـی  اسـت. عدم انجـام ارزشـیابی یـا ارزشـیابی نا
در تناقـض اسـت زیـرا تنهـا از طریـق ارزشـیابی می تـوان نقـاط ضعـف و معایـب را شناسـایی کـرد و در راسـتای 

 .)Mohammadi, 2003( گام نهـاد بهبـود آن هـا 
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تقلب در ارزشیابی های مجازی و رویکردهای کاهش آن. 2-2-1
محیط هـای  در  اسـت.  آموزشـی  محیط هـای  در  دقیـق  و  صحیـح  ارزشـیابی  اجـرای  موانـع  از  یکـی  تقلـب 
آزمون هـای پایـان نیمسـال، مراقبت هـای زیـادی  یادگیـری حضـوری بـرای جلوگیـری از تقلـب، بـه ویـژه در 
جهـت کنتـرل بهتـر تـدارک دیـده می شـود ولـی در محیط هـای یادگیـری مجازی، از یک سـو ماهیـت از راه دور 
بـودن ایـن آموزش هـا و از دیگـر سـو وجـود ابزارهـای متنـوع تبـادل اطالعـات، امکانـات ارتباطـی و امکانـات 

گـون روبـرو می سـازد. گونا کنتـرل تقلـب را بـا دشـواری های  چندرسـانه ای شـرایط، 
گـون متنـی، صوتـی و تصویـری پاسـخ  گونا در ایـن محیـط یادگیرنـدگان می تواننـد بـا جسـتجو در منابـع 
سـؤاالت ارزشـیابی را بـدون ذکـر منبـع مورداسـتفاده بیـان نماینـد یـا بـا اسـتفاده از تاالرهـای گفتگـو نظـرات و 
ایده هـای دیگـران را بـه نـام خـود ارائـه می دهنـد و یـا مطالـب را از محل هـای مختلـف رونوشـت برداری کـرده 
و بـه مطالـب خـود می افزاینـد )Faucher & Caves, 2009(. رویکردهـای مختلفـی بـرای مقابلـه بـا تقلـب در 
از اقدام هـای فرهنگ سـازی و  آن هـا  از  کـه در برخـی  گرفتـه می شـود  کار  بـه  محیط هـای یادگیـری مجـازی 

ایجـاد بسـتر و در برخـی دیگـر از اقدام هـای پیشـگیرانه و تنبیهـی اسـتفاده می شـود.

الف. رویکرد پیشگیرانه
در ایـن رویکـرد، ضعـف و نامناسـب بـودن شـیوه های ارزشـیابی، منشـأ تقلـب تلقـی می شـود. بـر ایـن اسـاس 
ارزیابـان تـالش می کننـد تـا با اسـتفاده از اقدام هایی نظیر موارد زیر فرصت های تقلب را به حداقل برسـانند:

کـد کاربـری و کلمـه عبـور بـرای ورود بـه سـامانه ارزشـیابی دقایقـی قبـل از شـروع آزمـون بـه یادگیرنـده داده  _
می شـود و بالفاصلـه بـرای آزمـون بعـدی تغییـر می یابـد.

کوتاه چندمرحله ای برای ارزشیابی در هر درس استفاده می شود. _ از آزمون های 
تکالیـف ارزشـیابی به گونـه ای طراحـی می شـوند کـه یادگیرنـدگان بـرای انجـام بـه همـکاری و مشـارکت نیـاز  _

دارند.
یادگیرندگان در تصمیم های ارزشیابی و انتخاب نوع آزمون مشارکت داده می شوند. _
مخزنـی بـرای سـؤاالت هـر درس ایجـاد می شـود و سـپس سـامانه بـرای هـر یادگیرنـده، بـه صـورت تصادفـی  _

کنـد، بـه نحوی کـه سـؤاالت آزمون شـوندگان از لحـاظ درجـه  سـؤاالتی را بـرای هـر آزمـون انتخـاب و ارائـه 
دشـواری در یـک سـطح ولـی از لحـاظ ظاهـری بـا هـم متفـاوت باشـند. ارائـه بازخـورد سـریع تـدارک دیـده 

می شـود.
بـه هـر یادگیرنـده بالفاصلـه پـس از ارائـه تکالیـف ارزشـیابی، بازخوردهـای دقیـق و تفصیلـی داده می شـود  _

کـه  کارهـای خـود، بـه ایـن نکتـه واقـف باشـند  تـا یادگیرنـدگان ضمـن پـی بـردن بـه نـکات قـوت و ضعـف 
ارزیابـان دور نمی مانـد. از دیـد  تقلب هـای احتمالـی 

بـر  _ آن هـا  و  می شـود  داده  اختصـاص  یادگیرنـدگان  توسـط  سـؤال  طـرح  بـه  ارزشـیابی  تکالیـف  از  بخشـی 
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ارائـه می کننـد. را  از موضـوع، سـؤاالتی  فهـم خـود  اسـاس 

ب. رویکرد تنبیهی
کیـد می شـود. در این شـیوه یادگیرنـدگان در  در ایـن رویکـرد بـر تصویـب قوانیـن بازدارنـده مربـوط بـه تقلـب تأ
صـورت تقلـب بـا جریمه هـا و تنبیه هـای متعـدد روبـرو می شـوند. در ایـن شـیوه منشـأ تقلـب، یادگیرنـده تلقـی 

می شـود و تـالش می گـردد بـا اعمـال قوانیـن بازدارنـده، از گرایـش یادگیرنـده بـه تقلـب ممانعـت بـه عمـل آید.

ج. رویکرد فرهنگ سازی
، ارزیابـان تـالش می کننـد، بـا اقدام هـای وسـیع و درازمـدت و جلـب  در رویکـرد فرهنگ سـازی و ایجـاد بسـتر
اعتمـاد یادگیرنـدگان، آن هـا را بـه سـمت یادگیـری عمیـق و لذت بخـش سـوق دهنـد. در ایـن رویکـرد فـرض 
آمـوزش و یادگیـری اسـت و صداقـت یادگیرنـدگان در فراینـد  از فراینـد  کـه ارزشـیابی بخشـی  بـر ایـن اسـت 
کمـک می کنـد. بـرای ایـن منظـور ارزیابـان  ارزشـیابی بـه بهبـود یادگیـری و اصـالح نقایـص فراینـد یادگیـری 
تـالش می کننـد تـا از شـیوه های اصیـل و واقعـی ماننـد خودآزمایـی، طراحـی تکالیف معتبر و اصیل، سـنجش 
گاه سـازی و ترغیـب  آ کـه بـا  کیـد می کنـد  گیرنـد. ایـن رویکـرد تأ کار بهـره  توسـط هم گروهـان، پـروژه و پوشـه 
.)Bedford et al., 2009( یادگیرنـدگان، می تـوان آن هـا را بـه سـمت یادگیـری واقعـی و کاهش تقلـب سـوق داد

رویکردهای ارزشیابی آموزش مجازی . 2-2-2
گر چه رشـد آموزش مجازی به واسـطه توسـعه اینترنت، اینترانت، چندرسـانه ها و غیره در حال شـتاب بوده  ا
و توسـعه محصـوالت آمـوزش مجـازی و تـدارک فرصت هـای یادگیـری الکترونیکی به عنوان یکـی از حوزه های 
گاهـی مـا دربـاره اثربخشـی ایـن  بـه سـرعت در حـال گسـترش آمـوزش عالـی مطـرح بـوده اسـت امـا دانـش و آ
کمبـود ارزشـیابی های معتبـر علمـی محـدود اسـت. بـا ایـن حـال در  رویکردهـای جدیـد آمـوزش، بـه علـت 
ارزشـیابی  گرفتـه شـده اسـت. در  بهـره  و ناهم زمـان  ارزشـیابی برخـط هم زمـان  از دو روش  تحقیـق حاضـر 
گیـران را از طریـق سـوال کردن، میـزان  برخـط هم زمـان، معلـم می توانـد بـه صـورت هم زمـان آموخته هـای فرا
مشـارکت در بحـث، کنفرانـس کالسـی و غیـره بیازمایـد امـا در ارزشـیابی برخط ناهم زمان، معلـم تمام تکالیف 

را بـه صـورت ناهم زمـان بـا سـاعت کالس و بـه صـورت آفالیـن دریافـت می کنـد. 

پیشینه پژوهش� 3
کثریـت ایـن  در زمینـه تأثیـر ارزشـیابی بـر فراینـد یاددهی-یادگیـری تحقیقـات مختلفـی انجـام شـده اسـت و ا
کیـد  تحقیقـات بـر اهمیـت موضـوع ارزشـیابی در آمـوزش و تأثیـر مثبـت آن بـر فراینـد یاددهی-یادگیـری تا
کرده انـد. بـه طـور مثال، حسـین زاده مقدم )Hosseinzadeh Moghadam, 2020( با بررسـی جایگاه ارزشـیابی 
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در فراینـد یاددهی-یادگیـری دانش آمـوزان نشـان داد کـه ارزشـیابی و سـنجش بـه هـر روشـی انجـام گیـرد، بـه 
علـت ماهیتـی کـه دارد بـرای اندازه گیـری میزان موفقیت در زمینه های مختلـف به خصوص فرایند یاددهی-

یادگیـری در دانش آمـوزان امـری مهـم و ضـروری اسـت تـا میـزان موفقیـت دانش آمـوزان و آموزش وپـرورش 
گردد.  معیـن 

تأثیـر  بررسـی  بـا   )Esmaili Karani & Esmaili Karani, 2019( کرانـی  اسـماعیلی  و  کرانـی  اسـماعیلی 
کیفـی( نظـام تعلیم وتربیـت، جملـه  کمـی بـه  کـه در جریـان تحـوالت )از  کردنـد  ارزشـیابی بـر یادگیـری اظهـار 
قدیمـی "امـروز در مدرسـه چنـد گرفتیـد" بایـد حـذف گـردد و جملـه جدیـد "امروز در مدرسـه چه یـاد گرفتید" 
جایگزیـن آن شـود. ایـن تحـوالت و دگرگونی هـا اعتمادبه نفـس و عـزت نفـس یادگیرنـدگان را افزایش می دهد، 
، حطرپذیرتـر و پویاتـر بـار مـی آورد و بـه دانش آمـوزان چگونـه یادگرفتـن را نشـان می دهـد و در  آن هـا را فعال تـر

نهایـت موجـب بهبـود یادگیـری از طریـق ارزشـیابی می شـود. 
گـوران و همـکاران )Guran et al., 2017( بـا بازنمایـی تجـارب زیسـته معلمـان ابتدایـی، از تغییـرات نظـام 
ک معلمـان در برابـر تغییـرات نظـام  کـه ادرا ارزشـیابی و نقـش آن در فراینـد یاددهی-یادگیـری نشـان داد 
ارزشـیابی را می تـوان بـه دو دسـته »نـگاه منتقدانـه« و »نـگاه مثبـت« تفکیک کرد. تحلیل عمیـق روایت های 
معلمـان مخالـف بـا تغییـرات نظـام ارزشـیابی دوره ابتدایـی، بـه شناسـایی و طبقه بنـدی سـه دلیـل عمـده 
کافـی« و »کم توجهـی  شـامل »ذهنی بـودن ارزشـیابی در دروس کتبـی و شـفاهی«، »نبـود نظـارت و پیگیـری 
بـه جایـگاه معلـم« منتج شـده اسـت. همچنین تحلیل عمیـق روایت های موافقان تغییرات نظام ارزشـیابی، 
بـه شناسـایی و طبقه بنـدی سـه دلیـل عمـده شـامل »ضـرورت بـه کارگیـری روش هـای جدیـد«، »بی توجهـی 

زیـاد بـه آزمون هـای پایانـی« و »وجـود نگـرش مثبـت در دانش آمـوزان« منتهـی شـده اسـت.
ارزشـیابی  کـه  داد  نشـان   )Hassanzadeh et al., 2016( همـکاران  و  حسـن زاده  پژوهـش  یافته هـای 
ارزشـیابی  و  دارد  دانش آمـوزان  یاددهی-یادگیـری  فراینـد  کیفیـت  بهبـود  در  زیـادی  کارآمـدی  توصیفـی، 
توصیفی به میزان نسـبتًا زیادی در خالقیت و نوآوری، رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای نهفته دانش آموزان، 
اجتماعـی  روابـط  در  همچنیـن  و  یادگیـری  بـرای  تشـویق  و  انگیـزه  باالبـردن  یادگیـری،  فرصت هـای  ایجـاد 

اسـت. تأثیرگـذار  دانش آمـوزان 
کیـد بـر اهمیـت ارزشـیابی مسـتمر در فراینـد یاددهی-یادگیـری، اظهـار  اسـدی )Asadi, 2015( ضمـن تا
تـا فراینـد یاددهـی- آموزش وپـرورش باشـد  کـه ارزشـیابی مسـتمر یادگیـری بایـد عنصـر جدایی ناپذیـر  کـرد 

، یادگیرنـده امـر یادگیـری را وظیفـه خـود  یادگیـری بـه باالتریـن کیفیـت ارتقـا یابـد. از طریـق ارزشـیابی مسـتمر
تلقـی می کنـد و مسـئولیت یادگیـری خـود را برعهـده می گیـرد. ارزشـیابی مسـتمر بـه یادگیرنـده کمـک می کنـد 
آنهـا تحقـق بخشـد. در  تـا بـه طـور مسـتمر پیشـرفت خـود را در مقابـل هدف هـای یادگیـری بیازمایـد و بـه 
، بـا اسـتفاده از منابـع و شـواهد مربـوط بـه لحظـات یادگیـری نمایـان می شـود و یادگیرنـده  ارزشـیابی مسـتمر
در رسـیدن بـه هدف هـا هدایـت می شـود. در ارزشـیابی مسـتمر تـوازن میـان منابـع مختلـف داده هـا به ویـژه 
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آزمون های کوتاه برای برانگیختن یادگیرنده از طریق بازخورد درباره موفقیت او و یا پندگرفتن از اشـتباهات 
)بـه عنـوان فرصـت یادگیـری( در فراینـد یاددهی-یادگیـری رعایـت می شـود.

کـه  یاددهی-یادگیـری نشـان دادنـد  بهبـود  ارزشـیابی در  تأثیـر  بررسـی  بـا   )Aslmarz, 2012( اصل مـرز 
کمـک می کنـد و  ارزشـیابی بـه معلـم و دانش آمـوز در دسـتیابی مطمئـن بـه هدف هـای تربیتـی و آموزشـی 
بـا نشـان دادن نقـاط قـوت و ضعـف فرایندهـای تدریـس و یادگیـری، موجبـات اصـالح و بهبـود بـه موقـع آنهـا 
را فراهـم می سـازد. البتـه بـرای نیـل بـه ایـن اهـداف بایـد مسـائلی همچـون افزایـش کیفیـت ارزشـیابی، ایجـاد 

گیـرد. کیـد بـر نحـوه اسـتفاده از نتایـج امتحـان و غیـره موردتوجـه قـرار  تنـوع در شـیوه های ارزشـیابی، تا
نتایـج حاصـل از تحقیـق فرج اللهـی و حقیقـی )Farajolahi & Haghighi, 2007( نشـان داد کـه گروهـی از 
دانش آمـوزان کـه ارزشـیابی مسـتمر از فعالیـت آنـان بـه عمـل آمـده اسـت )نسـبت بـه دانش آموزانـی کـه فقـط 
کـه بـه سـطوح بـاالی یادگیـری و  کثـر مـواردی  ارزشـیابی پایانـی از فعالیـت آن هـا بـه عمـل آمـده اسـت(، در ا

قـدرت خـالق مربـوط می شـود، درصـد باالیـی از فعالیـت یادگیـری را بـه خـود اختصـاص داده انـد.
بـر فراینـد یاددهـی- یادگیـری انجـام  گسـترده ای در زمینـه تأثیـر ارزشـیابی  بـا وجـود اینکـه تحقیقـات 
گرفتـه اسـت امـا تحقیقـات در زمینـه تأثیـر روش هـای ارزشـیابی برخـط )از جملـه ارزشـیابی برخـط هم زمـان 
از  برخـی  تنهـا  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  توجـه  موردتوجـه  به نـدرت  یاددهی-یادگیـری  فراینـد  بـر  ناهم زمـان(  و 
کرده انـد. ازجملـه  تحقیقـات، بـه صـورت جزئـی بـه ایـن روش هـای ارزشـیابی و تأثیـر آن بـر یادگیـری اشـاره 
فیتریـا و جانـا )Fitriyah & Jannah, 2021( در مـورد نگـرش در زمینـه ارزشـیابی برخـط بیـان کردنـد که مزایای 
گاهـی  ارزشـیابی برخـط شـامل افزایـش انعطاف پذیـری در ارزیابـی، بهبـود تطبیق پذیـری ارزشـیابی، ایجـاد آ
معلمـان و دانش آمـوزان از آماده سـازی ارزشـیابی و پـرورش توانایی هـای یادگیـری مسـتقل دانش آمـوزان و 
تأثیـرات منفـی آن شـامل پیچیدگـی اجـرای ارزشـیابی، کاهـش تعامـل بیـن معلـم و دانش آمـوز و اضطـراب در 

آزمـون بـود.
کـه 24 ابـزار بـرای  کسـایی و همـکاران )Abasi Kasani, 2019( نشـان داد  یافته هـای پژوهـش عباسـی 
ارزشـیابی  ابزارهـای  دسـته  دو  در  کـه  می شـود  اسـتفاده  الکترونیکـی  یادگیـری  در  یادگیرنـدگان  ارزشـیابی 
بـا ارتبـاط هم زمـان و ابزارهـای ارزشـیابی بـا ارتبـاط ناهم زمـان قـرار داده شـدند و در ایـن میـان، ابزارهـای 
ارزشـیابی بـا ارتبـاط هم زمـان همچـون آزمون هـا، چـت و گروه هـای مباحثـه برخـط و تکالیف گروهی مشـترک 
و ابزارهـای ارزشـیابی بـا ارتبـاط ناهم زمـان همچون خودارزشـیابی، پروژه ها، پوشـه کار الکترونیکی، سـنجش 
توسـط همتایـان و مقاله هـا دارای بیشـترین مـوارد اسـتفاده بـرای ارزشـیابی یادگیرنـدگان در محیط یادگیری 
الکترونیکـی می باشـند. همچنیـن آزمون هـا و تکالیـف گروهـی مشـترک در هـر دو دسـته ابزارهای ارزشـیابی با 

ارتبـاط هم زمـان و ابزارهـای ارزشـیابی بـا ارتبـاط ناهم زمـان، مشـترک بودنـد.
کـه عـالوه بـر  یافته هـای تحقیـق فرج اللهـی و حقیقـی )Farajolahi & Haghighi, 2011( نیـز نشـان داد 
آزمون هـای چندگزینـه ای متـداول و ارزیابـی پروژه های درسـی، راهبردهای نوین ارزشـیابی شـامل مشـارکت، 
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کارایـی زیـادی در تحقـق یادگیـری برخـط  ، خودارزیابـی، سـنجش هم کالسـی و مشـاوره نقـش و  کار پوشـه 
خواهنـد داشـت. اسـتفاده از راهبردهـای نویـن سـنجش از یک طـرف تعامـالت آموزشـی و یادگیـری را بیشـتر 
می سـازد و باعـث افزایـش کارایـی و عمـق یادگیـری می شـود و از طرف دیگر موجب برجسـته شـدن انتظارات 
و اهـداف آموزشـی می شـود و بـا ارائـه بازخـورد، بـه تعامـالت یادگیـری جهـت می دهـد و یادگیـری را معنی دارتر 

می سـازد.
کیرنـز )Kearns, 2012( بـا بررسـی چالش هـا و شـیوه های مؤثـر ارزشـیابی برخـط گـزارش می دهـد کـه انواع 
کلـی دوره شـامل تکالیـف  روش هـای مورداسـتفاده بـرای ارزشـیابی یادگیـری دانش آمـوزان و کمـک بـه نمـره 
کتبـی، بحـث برخـط، کار میدانـی، آزمون هـا و امتحانـات و ارائه هسـتند و در این زمینـه چالش هایی به دلیل 
، سـازگاری های ناشـی از لـزوم اسـتفاده از فنـاوری بـرای برقـراری  تأثیـر فاصلـه فیزیکـی بیـن معلـم و دانش آمـوز
کار و مدیریـت زمـان و نیـاز مـداوم بـه جمـع آوری انـواع  ارتبـاط بـا دانش آمـوزان، مسـائل مربـوط بـه حجـم 

داده هـای ارزشـیابی و ارائـه بازخـورد بـه وجـود آمـده اسـت. 

روش شناسی پژوهش� 4
کتشـافی متوالی )کیفی- پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، بر اسـاس رویکرد پژوهش، آمیخته از نوع ا

کمـی، توصیفی-تحلیلـی بـود. ابـزار مورداسـتفاده در  کیفـی پدیدارشناسـی و در بخـش  کـه در بخـش  کمـی( 
بـاز و سـؤاالت  ایـن پژوهـش شـامل مصاحبـه و پرسـش نامه می باشـد. سـؤاالت مصاحبـه شـامل 9 سـؤال 
کامـًا  گزینـه ای لیکـرت )کامـًا موافقـم، 5 امتیـاز تـا  گویـه، بـه صـورت پنـج  پرسـش نامه شـامل 9 مؤلفـه و 38 
( تدویـن شـد. جامعـه آمـاری در بخـش کیفـی شـامل تمامـی اسـاتید دانشـگاه لرسـتان بـود  مخالفـم، 1 امتیـاز
و بـا اسـتفاده از نمونه گیـری هدفمنـد، 20 مصاحبـه بـا 20 نفـر از خبـرگان تـا زمـان اشـباع اطالعاتـی انجـام 
( دانشـگاه لرسـتان  ( و اسـاتید )322 نفر گرفـت. جامعـه آمـاری در بخـش کمـی شـامل دانشـجویان )9304 نفـر
بودنـد کـه 369 نفـر از دانشـجویان و 175 نفـر از اسـاتید بـه عنـوان نمونـه آمـاری بـا اسـتفاده از فرمـول کوکران 
انتخـاب شـدند. جهـت تعییـن اعتبـار تحلیل های بخـش کیفی از راهبردهای درگیـری و تماس طوالنی مدت 
پژوهشـگر بـا فضـای پژوهشـی و مشـاهدات مـداوم و مسـتمر او در محیـط پژوهـش، بازبینـی توسـط 3 نفـر از 
مشـارکت کنندگان، مستندسـازی از طریق نقل قول نویسـی و فن مثلث سـازی اسـتفاده شـده اسـت که اعتبار 
سـؤاالت تحقیـق مـورد تأییـد قـرار گرفت. پایایـی و روایی در پی ال اس )در بخش کمـی( نیز در بخش یافته ها 

ارائه شـده اسـت.
در ایـن پژوهـش از دو بخـش آمـار توصیفـی و آمـار اسـتنباطی اسـتفاده شـد. در بخـش آمـار توصیفـی از 
گی هـای جمعیت شـناختی و توصیفی پژوهش اسـتفاده شـد.  جـداول و نمودارهـای توصیفـی بـرای بیـان ویژ
برای بررسـی و پاسـخ به سـؤاالت پژوهش و رسـم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل سـاختاری از نرم افزارهای 

SPSS نسـخه Smart PLS ،24 نسـخه 2/0 و نرم افزار Max QDA نسـخه Pro اسـتفاده شـد.
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یافته های پژوهش� 5
بـا  مصاحبـه   20 یاددهی-یادگیـری،  فراینـد  و  مجـازی  ارزشـیابی  روش هـای  خصـوص  در  پژوهـش  ایـن  در 
کـه همـه  کیفـی نشـان داد  گرفـت. نتایـج توصیفـی پژوهـش در بخـش  اسـاتید برتـر دانشـگاه لرسـتان انجـام 
مرتبـه  جنسـیت،  بـه  مربـوط  اطالعـات  و  بودنـد  دکتـری  تحصیـالت  دارای  مصاحبـه،  در  مشـارکت کنندگان 
کمـی مربـوط بـه دانشـجویان  علمـی و رشـته تحصیلـی آنهـا در جـدول 1 نشـان داده شـده اسـت. در بخـش 
نیـز 51/5 درصـد از دانشـجویان مـرد و 48/5 درصـد از آنهـا زن بودنـد. همچنین، 63/7 درصد دانشـجویان 
بـه  کمـی مربـوط  ارشـد و 6 درصـد دکتـری بودنـد. در بخـش  کارشناسـی  کارشناسـی، 30/3 درصـد  مقطـع 
اسـاتید هـم 53/1 درصـد مـرد و 46/9 درصـد زن بودنـد. عـالوه بـر ایـن، 56 درصـد از اسـاتید دارای مرتبـه 

اسـتادیار و 44 درصـد از آنهـا دانشـیار بودنـد.

گی های جمعیت شناختی مصاحبه شوندگان بخش کیفی جدول 1. ویژ

کد 
مرتبه جنسیتمصاحبه

کد رشته تحصیلیعلمی
مرتبه جنسیتمصاحبه

رشته تحصیلیعلمی

P1تاریخ ایران اسالمیاستادیارزنP11فلسفه تعلیم وتربیتاستادیارزن

P2فیزیک و فوتونیکاستادیارمردP12فلسفه تعلیم وتربیتاستادیارزن

P3آمار و ریاضیاستادیارمردP13روان شناسی تربیتیاستادیارمرد

P4معدن دانشیارمردP14تاریخ اسالماستادیارمرد

P5گیاهیاستادیارمرد دامپزشکی استادیارمردP15فیزیولوژی 

P6زبان و ادبیات انگلیسیدانشیارمردP16تاریخ ایران اسالمیاستادیارمرد

P7دانشیارزن
جغرافیا و برنامه ریزی 

روستایی
P17روان شناسی تربیتیاستادیارمرد

P8زبان و ادبیات فارسیدانشیارمردP18آمار و ریاضیدانشیارمرد

P9باستان شناسی استادیارمردP19زمین شناسیدانشیارزن

P10جغرافیای طبیعیاستادیارمردP20تاریخ اسالماستادیارمرد

در مرحلـه تحلیـل کیفـی، چنـد کـد مفهومی تبدیل به یک مقوله می شـود. در جـدول 2 نتایج کدگذاری 
باز و محوری بر اسـاس مضامین پایه، مقوله های فرعی و مقوله های اصلی آورده شـده اسـت.
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جدول 2. خالصه کدگذاری باز و محوری بر اساس مضامین پایه، مقوله های فرعی و مقوله های اصلی

مضامین پایهمقوله های فرعیمقوله های اصلی

روش برخط هم زمان

پاسخ زنده و شفاهی به تکالیف درخواستی به صورت صوتی یا تصویری از سوی دانشجو

کانتکت، واتساپ، ...( در تاریخ و ساعت خواسته شده  فعال شدن دانشجویان در پلتفرم )ادوبی 
توسط استاد

گروه و پرسش و پاسخ استاد از دانشجویان به صورت تصادفی بارگذاری سؤاالت توسط استاد در 

گروه برخط به موضوعات از قبل تعیین شده با هدایت استاد بحث و گفتگوی دانشجویان در 

ارائه سخنرانی به دانشجویان توسط استاد در مورد مطالب خواسته شده )به صورت برخط( 

روش برخط ناهم زمان

طراحی و مشخص کردن موضوعات و سؤاالت موردبحث توسط استاد

ک گذاری ویدئو یا صوت ضبط شده توسط دانشجو با مدرس به صورت آفالین به اشترا

ارائه فایل صوتی یا تصویری ضبط شده پاسخ سؤاالت توسط دانشجو به صورت آفالین

ارائه موضوع به دانشجویان و نوشتن مقاله توسط دانشجو بر اساس دستورالعمل خواسته شده

کوتاه درباره موضوع  ارائه تکلیف توسط دانشجو به صورت ضبط ویدئوی 

فرایند یادگیری

یادگیری مؤثر

ارائه دوره های مؤثر برای یادگیری بیشتر و بهتر

به روزرسانی آموزش برای یادگیری مطلوب

ارتقای سطح یادگیری دانشجویان از طریق مشارکت بیشتر

حضور در کالس

امکان استفاده مجدد دانشجویان از مطالب ضبط شده

مناسب بودن کالس های مجازی برای شاغلین

حضور راحت تر و یا استرس کمتر دانشجو

دسترسی دانشجویان به کالس در ساعات مختلف روز

مشارکت

مشارکت فعال همه دانشجویان

پاسخگویی به دانشجویان در ساعات خارج از کالس

گروهی استفاده از پروژه های 

اثرات منفی 
یادگیری

کیفیت یادگیری  احتمال کاهش 

احتمال غیرعادالنه بودن ارزشیابی به دلیل مشکالت فضای مجازی مانند قطع شدن اینترنت

کمک گرفتن دانشجو از شخص ثالث در زمان آزمون

ک گذاشتن پاسخ ها بین دانشجویان در زمان آزمون به اشترا

استفاده از منابع آزمون در زمان ارزشیابی
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ادامه جدول 2

فرایند یاددهی

توانمندی

گیران افزایش آمادگی و شناخت فرا

بهبود و افزایش مهارت های اساتید

افزایش انگیزش اساتید

توانمندی طراحی فرایندهای یاددهی الکترونیکی

کیفیت بهبود 

کیفیت محتوای ارائه شده بهبود 

بهبود کیفیت ساختار آموزش

کیفیت زیرساخت های فنی توسعه 

اثرات منفی 
یاددهی

حضور نمادین دانشجو در زمان کالس

نداشتن تعامل اجتماعی

عدم استفاده از زبان بدن برای تفهیم بیشتر مطالب

خستگی زیاد استاد

گرفته نشدن کالس مجازی توسط دانشجو جدی 

خطای سامانه آموزشی هنگام برگزاری کالس و آزمون برخط

بـر اسـاس نتایـج جـدول، نهایتـًا سـه مقولـه اصلـی و 9 مقولـه فرعـی به دسـت آمـد. در شـکل های 1 و 2 به 
بررسـی روابـط موجـود در مـدل پژوهـش بـا اسـتفاده از نرم افـزار پی آل اس پرداخته شـده اسـت.

) شکل 1. مدل اندازه گیری )بررسی ضرایب مسیر
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شکل 2. مدل ساختاری پژوهش )بررسی ضرایب معنی داری تی(

کمـی( در دو بخـش سـنجیده شـد: الـف( بخـش مربـوط بـه  پایایـی و روایـی در پـی ال اس )در بخـش 
مدل هـای اندازه گیـری، ب( بخـش مربـوط بـه مـدل سـاختاری. پایایـی مـدل اندازه گیـری بـه وسـیله آلفـای 
کرونبـاخ )بیشـتر از 0/7(، پایایـی ترکیبـی )بیشـتر از 0/7( و روایـی همگـرا )بیشـتر از 0/4( مـورد ارزیابـی قـرار 
گرفـت کـه مطابـق جـدول ،3 تمـام پایایـی مـدل اندازه گیری مـورد تأیید قرار گرفت. در بخش مدل سـاختاری 
بـودن  مناسـب  )وابسـته(  درون زا  متغیرهـای    R2 مقادیـر  و   )1/96 از  )بیشـتر  به دسـت آمده   t مقادیـر  نیـز 
گـر بیشـتر از سـه مقـدار 0/19، 0/33 و 0/67  بـرازش مـدل سـاختاری را تأییـد می سـازد. در مـورد مقادیـر R2 ا
ک بـرای مقادیـر ضعیـف، متوسـط و قـوی در نظـر گرفتـه می شـود کـه مقادیـر در  باشـد، بـه عنـوان مقـدار مـال

حـد متوسـط اسـت و نشـان می دهـد مـدل سـاختاری از بـرازش مناسـب برخـوردار اسـت.

کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا  جدول 3. نتایج آلفای 

R2 روایی همگرا پایایی ترکیبی کرونباخ آلفای   

0/555 0/861 0/798 روش برخط هم زمان

0/594 0/896 0/860 روش برخط ناهم زمان

0/346 0/518 0/875 0/857 فرایند یاددهی

0/466 0/562 0/909 0/892 فرایند یادگیری

 cv و cv com همچنیـن، نتایـج جـدول 4 نشـان می دهـد بـا توجـه بـه اینکـه مقادیـر ضریـب تغییـرات یـا
Red همگـی مثبـت و بـاالی صفـر اسـت، در نتیجـه مـدل اندازه گیـری مـا از کیفیت الزم برخوردار اسـت )شـرط 

.)cvRed<0 (. و )شـرط کیفیـت مـدل سـاختاریcv com<0 کیفیـت مـدل اندازه گیـری
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جدول 4. نتایج معیار  cv com و cv Red برای سازه های درون زا

cv com cv Red

روش برخط هم زمان 0/343 0/408

روش برخط ناهم زمان 0/571 0/549

فرایند یاددهی 0/482 0/279

فرایند یادگیری 0/480 0/465

کـه سـه مقـدار 0/01، 0/25 و 0/36 بـه  کلـی مـدل از معیـار GOF اسـتفاده می شـود  بـرای بررسـی بـرازش 
عنـوان مقادیـر ضعیـف، متوسـط و قـوی بـرای GOF معرفـی شـده اسـت.

این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

GOF= communality R2#

کی متغیرهای پنهان پژوهش به دست می آید )جدول 5(. Communality از میانگین مقادیر اشترا

جدول 5. میزان میانگینcommunality و R2 متغیرهای تحلیل

کی R2میانگینمیانگین پایایی اشترا

0/8920/711متغیرهای مکنون

GOF= . . . .892 0 711 0 634 0 796 0# = =

کلـی تأییـد  بـا توجـه بـه مقـدار به دسـت آمده بـرای GOF بـه میـزان 0/796 بـرازش بسـیار مناسـب مـدل 
کیفیـت قـوی برخـوردار اسـت. کـه کل مـدل مـا از  می شـود. ایـن مقـدار نشـان می دهـد 

بحث� 6
اسـت.  آموزش وپـرورش  اهـداف  کـردن  و محقـق  آمـوزش  کیفیـت  افزایـش  گامـی مهـم در جهـت  ارزشـیابی 
بـا  ارزشـیابی  گـر  ا و  بهبـود بخشـد  را  یادگیـری دانشـجویان  فراینـد  ارزشـیابی مناسـب می توانـد  از  اسـتفاده 
شـیوه های درس همـراه بـا تنـوع و بررسـی نتایـج آزمـون همـراه باشـد، می توانـد بـه معلـم ایـن امـکان را بدهـد 
کـه از روش هـای ارزشـیابی صحیـح مطلـع شـود و شـیوه های نامطلـوب را کنـار بگـذارد و یـا اصـالح نمایـد. بـه 
طـور حتـم در شـرایط کنونـی شـیوع کوویـد 19، بهتریـن راه بـرای ایجـاد ارتباط میان اسـتاد و دانشـجو و ادامه 
 Fitriyah &( رونـد آمـوزش، اسـتفاده از آمـوزش مجـازی و ارزشـیابی برخط اسـت. در این زمینه، فیتریـا و جانا
Jannah, 2021( مزایـای ارزشـیابی برخـط را شـامل افزایـش انعطاف پذیـری در ارزیابـی، بهبـود تطبیق پذیـری 
گاهـی معلمـان و دانش آمـوزان از آماده سـازی ارزشـیابی و پـرورش توانایی هـای یادگیـری  ارزشـیابی، ایجـاد آ
مسـتقل دانش آمـوزان دانسـته اند. در نظـام آمـوزش مجـازی، تک تـک دانشـجویان و همچنیـن اسـتاد هـر 
کالس هـای  کـه طبـق برنامه ریـزی آموزشـی تعریـف شـده اسـت، به صـورت مجـازی در  درس در موعـد مقـرر 
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کالس  کالس درس و حتـی در زمینه هایـی، بهتـر از  مجـازی حاضـر می شـوند و دقیقـًا بـا شـرایطی شـبیه بـه 
ارزشـیابی برخـط هم زمـان و  از دو روش  ایـن تحقیـق  آمـوزش و یادگیـری می کننـد. در  بـه  اقـدام  حضـوری 
 Abasi( همـکاران  و  کسـایی  عباسـی   ، نیـز تحقیـق  یافته هـای  بـا  مطابـق  اسـت.  شـده  اسـتفاده  ناهم زمـان 
Kasani, 2019( ابزارهـای ارزشـیابی در یادگیـری الکترونیکـی را در دو دسـته ابزارهـای ارزشـیابی بـا ارتبـاط 
هم زمـان و ابزارهـای ارزشـیابی بـا ارتبـاط ناهم زمان دسـته بندی کرده انـد و در این میان، ابزارهای ارزشـیابی 
بـا ارتبـاط هم زمـان همچـون آزمون هـا، چـت و گروه هـای مباحثه برخـط و تکالیف گروهی مشـترک و ابزارهای 
کار الکترونیکـی، سـنجش توسـط  ارزشـیابی بـا ارتبـاط ناهم زمـان همچـون خودارزشـیابی، پروژه هـا، پوشـه 
یادگیـری  محیـط  در  یادگیرنـدگان  ارزشـیابی  بـرای  اسـتفاده  مـوارد  بیشـترین  دارای  مقاله هـا  و  همتایـان 
الکترونیکـی می باشـند. همچنیـن آزمون هـا و تکالیـف گروهـی مشـترک در هـر دو دسـته ابزارهای ارزشـیابی با 
ارتبـاط هم زمـان و ابزارهـای ارزشـیابی بـا ارتبـاط ناهم زمـان، مشـترک بودنـد. همچنیـن، یافته هـای تحقیـق 
فرج اللهـی و حقیقـی )Farajolahi & Haghighi, 2011( نیـز نشـان داد کـه عـالوه بـر آزمون هـای چندگزینـه ای 
، خودارزیابـی،  متـداول و ارزیابـی پروژه هـای درسـی، راهبردهـای نویـن ارزشـیابی شـامل مشـارکت، پوشـه کار
کارایـی زیـادی در تحقـق یادگیـری برخـط خواهنـد داشـت. عـالوه  سـنجش هم کالسـی و مشـاوره، نقـش و 
دانش آمـوزان  یادگیـری  ارزشـیابی  بـرای  مورداسـتفاده  روش هـای  انـواع   )Kearns, 2012( کیرنـز  ایـن،  بـر 
بـر  اسـت.  کـرده  ارائـه معرفـی  و  امتحانـات  و  آزمون هـا  کار میدانـی،  برخـط،  کتبـی، بحـث  تکالیـف  را شـامل 
کیفـی تحقیـق در روش ارزشـیابی برخـط هم زمـان، دانشـجو بـه صـورت زنـده و شـفاهی  اسـاس یافته هـای 
بـه سـؤاالت پاسـخ می دهـد، تکالیـف درخواسـتی را بـه صـورت صوتـی و تصویـری انجـام می دهـد، در مـورد 
مطالـب خواسته شـده سـخنرانی ارائـه می دهـد و بحث گروهـی در مورد موضوعات از قبل تعیین شـده انجام 
می گیـرد. بـا ایـن حـال، در ارزشـیابی برخـط ناهم زمـان دانشـجو تکلیـف و سـؤاالت خواسته شـده را بـه صورت 
آفالین و ناهم زمان با سـاعت برگزاری کالس برای اسـتاد ارسـال می کند. همچنین، در نگاه سـنتی ارزشـیابی 
کار مـی رود و ارزشـیابی  از آموخته هـای یادگیرنـده، صرفـًا بـرای تعییـن نمـره، ابقـا و یـا ارتقـای یادگیرنـده بـه 
آمـوزش و یادگیـری تلقـی می شـود امـا در دیدگاه هـای نویـن ازجملـه ارزشـیابی برخـط  نقطـه پایـان فراینـد 
هم زمـان و ناهم زمـان، ارزشـیابی بخشـی از فراینـد یادگیـری اسـت کـه جریـان آمـوزش و یادگیـری را بـه یکدیگر 
کمـک بـه بهبـود فراینـد یادگیـری، اصـالح برنامـه درسـی و  پیونـد می دهـد. در ایـن نـگاه ارزشـیابی بـا هـدف 

گرفتـه می شـود. کار  تقویـت شـیوه های تدریـس بـه 
بـر اسـاس یافته هـای تحقیـق هـر دو روش ارزشـیابی برخـط هم زمـان و ناهم زمـان بـر فراینـد یادگیـری 
جملـه  از  نواقصـی  اسـت  ممکـن  برخـط  ارزشـیابی  چـه  گـر  ا دارنـد.  تأثیـر  لرسـتان  دانشـگاه  دانشـجویان 
گرفتـن  کمـک  غیرعادالنـه بـودن ارزشـیابی بـه دلیـل مشـکالت فضـای مجـازی ماننـد قطـع شـدن اینترنـت، 
بـا ایـن حـال، هـر  ک گذاری پاسـخ سـؤاالت از طـرق مختلـف و غیـره دارد،  دانشـجو از شـخص ثالـث، اشـترا
دو روش ارزشـیابی بـه ویـژه ارزشـیابی برخـط هم زمـان منجـر بـه یادگیـری مؤثـر دانشـجویان، افزایـش حضـور 
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دانشـجویان در کالس و افزایش مشـارکت دانشـجویان می شـوند. کیرنز )Kearns, 2012( در زمینه مشـکالت 
 ، ارزشـیابی برخـط در یادگیـری دانش آمـوزان بـه مـواردی از جملـه فاصلـه فیزیکـی بیـن معلـم و دانش آمـوز
سـازگاری های ناشـی از لـزوم اسـتفاده از فنـاوری بـرای برقـراری ارتبـاط بـا دانش آمـوزان، مسـائل مربـوط بـه 
حجـم کار و مدیریـت زمـان و نیـاز مـداوم بـه جمـع آوری انـواع داده های ارزشـیابی و ارائه بازخورد اشـاره کرده 
اسـت. همچنیـن، فیتریـا و جانـا )Fitriyah & Jannah, 2021( تأثیـرات منفـی ارزشـیابی برخـط بـر یادگیـری 
کاهـش تعامـل بیـن معلـم و دانش آمـوز و اضطـراب در  دانش آمـوزان را شـامل پیچیدگـی اجـرای ارزشـیابی، 
آزمـون دانسـته اند. بـا توجـه بـه اینکـه ارزشـیابی برخـط هم زمـان و ناهم زمـان بـه صـورت حضـوری نیسـت، 
کثریت دانشـجویان از جمله دانشـجویان شـاغل بدون دغدغه در کالس ها حضور می یابند و از این جهت  ا
گـر  کثریـت دانشـجویان بـرای اسـتاد فراهـم می گـردد. از طرفـی در روش آمـوزش حضـوری، ا امـکان ارزشـیابی ا
کافـی بـرای یادگیـری مطالـب  کالس را نیابـد و یـا اینکـه تمرکـز  دانشـجویی بـه هـر دلیلـی فرصـت حضـور در 
کالس را نداشـته باشـد، بخشـی از مطالـب را از دسـت می دهـد و فرصـت یادگیـری از او سـلب می شـود.  در 
بـا ایـن حـال در روش آمـوزش مجـازی، بـه دلیـل قابلیـت برگـزاری کالس در روزهـا و سـاعات مختلـف، امـکان 
گـر دانشـجویی ایـن فرصـت را از دسـت دهـد، امـکان  کثریـت دانشـجویان فراهـم می گـردد و ا حضـور بـرای ا
اسـتفاده مجدد دانشـجویان از مطالب ضبط شـده وجود دارد. همچنین، به ویژه در روش ارزشـیابی برخط 
ناهم زمـان، امـکان پاسـخ گویی دانشـجویان بـه سـؤاالت و تکالیـف درخواست شـده در هـر زمانـی وجـود دارد 
و محدودیتـی بـرای عدم ارزشـیابی مناسـب از دانشـجویان بـه وسـیله اسـاتید وجـود نـدارد. عـالوه بـر ایـن، 
دارنـد.  تأثیـر  لرسـتان  دانشـگاه  در  یاددهـی  فراینـد  بـر  ناهم زمـان  و  هم زمـان  برخـط  ارزشـیابی  روش هـای 
ارزشـیابی برخـط همـان گونـه کـه نواقصـی در حـوزه یادگیـری دانشـجویان دارد، در حـوزه یاددهـی نیـز دارای 
کالس درس توسـط اسـتاد،  کـه می تـوان بـه حضـور نمادیـن دانشـجو در زمـان برگـزاری  نواقصـی می باشـد 
نداشـتن تعامـل اجتماعـی، عدم اسـتفاده از زیـان بـدن بـرای تفهیـم بیشـتر مطالـب، خسـتگی زیـاد اسـتاد، 
کالس مجـازی توسـط دانشـجو و همچنیـن خطـای سـامانه آموزشـی هنـگام برگـزاری  گرفتـه نشـدن  جـدی 
کالس و آزمـون برخـط اشـاره نمـود. بـا این وجود روش های ارزشـیابی برخط به توانمندسـازی دانشـجویان و 
گیران، بهبود و افزایش مهارت های اسـاتید، افزایش انگیزش اسـاتید  اسـاتید )افزایش آمادگی و شـناخت فرا
و توانمنـدی طراحـی فرایندهـای یاددهـی الکترونیکـی( و همچنیـن بهبـود کیفیـت )بهبـود کیفیـت محتـوای 
کـه ایـن  کمـک می نمایـد  کیفیـت زیرسـاخت های فنـی(  کیفیـت سـاختار آمـوزش، توسـعه  ارائه شـده، بهبـود 

موضـوع در مـورد ارزشـیابی برخـط ناهم زمـان بیشـتر صـدق می کنـد. 

نتیجه گیری� 7
در مجموع، نتایج تحقیق نشـان داد هر دو روش ارزشـیابی برخط بر فرایند یاددهی-یادگیری دانشـجویان 
یاددهی-یادگیـری  فراینـد  بـر  ارزشـیابی  مثبـت  تأثیـر  بـه  نیـز  تحقیقـات  سـایر  در  دارنـد.  مثبـت  تأثیـر 
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)Hosseinzadeh Moghadam, 2020; Hassanzadeh et al., 2016; Asadi, 2015; Aslmarz, 2012( و یادگیری 
کیـد شـده اسـت.  )Esmaili Karani, 2019; Farajolahi & Haghighi, 2007( دانش آمـوزان و دانشـجویان تا
کـه ارزشـیابی برخـط هم زمـان تأثیـر بیشـتری بـر یادگیـری و ارزشـیابی  همچنیـن، نتایـج تحقیـق نشـان داد 
برخـط ناهم زمـان تأثیـر بیشـتری بـر یاددهـی دارد. بـا توجـه بـه اینکـه در ارزشـیابی برخـط هم زمـان دانشـجو 
را دارد و دانشـجو بایـد بـه طـور هم زمـان بـه  از سـایر دانشـجویان و اسـاتید  امـکان پرسـش و رفـع اشـکال 
سـؤاالت پاسـخ دهـد و تکالیـف درخواست شـده را ارائـه دهـد، بـا دقـت بیشـتری مطالـب ارائه شـده در کالس 
را پیگیـری می کنـد و بـه همیـن جهـت یادگیـری بیشـتری را تجربـه می کنـد. همچنیـن در مـورد تأثیـر بیشـتر 
ارزشـیابی برخـط ناهم زمـان بـر یاددهـی بایـد اذعـان نمـود کـه بـه دلیـل اینکـه ارزشـیابی برخـط ناهم زمان در 
کالس انجـام می گیـرد، زمـان بیشـتری بـه فراینـد یاددهـی اختصـاص داده می شـود و  زمانـی غیـر از سـاعت 
بـه همیـن جهـت ارزشـیابی برخـط ناهم زمـان تأثیـر بیشـتری بـر یاددهـی دارد. ارزشـیابی در فضـای مجـازی 
علی رغـم مزایـای زیـادی کـه دارد و پتانسـیل هایی کـه فضـای مجـازی برای ارزشـیابی در اختیار قـرار می دهد 
امـا از ضعف هـای سـامانه ای و ناتوانی هـای ارزشـیابی برخـط هـم نمی تـوان چشـم پوشـید. بنابرایـن بایـد 
گرفتـه شـود تـا معایـب زیرسـاختی و ناتوانـی در اسـتفاده از آن و ضعف هـای امنیتـی  کار  تـالش بیشـتری بـه 
آن را رفع ورجـوع کـرد، چـون پتانسـیل های فرامکانـی و فرازمانـی آن و قابلیت هـای بی شـمار دیگـری کـه دارد 
ایـن ارزشـیابی را بـه یـک رقیـب سرسـخت بـرای ارزشـیابی سـنتی تبدیـل کـرده اسـت. بـا توجـه به تأثیـر هر دو 
کـه مسـئوالن  روش ارزشـیابی برخـط هم زمـان و ناهم زمـان بـر فراینـد یاددهی-یادگیـری پیشـنهاد می گـردد 
دانشـگاه لرسـتان زیرسـاخت ها، دسـتورالعمل ها و اسـتانداردهای موردنیاز برای اجرای صحیح هر دو روش 
ارزشـیابی برخـط را تدویـن نماینـد. همچنیـن، اسـاتید در ارزشـیابی آموخته هـای دانشـجویان، تنهـا از یـک 
روش ارزشـیابی اسـتفاده نکننـد و بـا توجـه بـه شـرایط، از هـر دو نـوع ارزشـیابی برخـط هم زمـان و ناهم زمـان 

گیرند.  بهـره 
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