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 ؛»کرونا«ارزشیابی مجازي در آموزش زبان عربی در دوران 

 اهها و فرصتچالش
 

 1علیرضا کاوه نوش آبادي*
 2فاطمه لطفی مفرد نیاسري

 کیدهچ
-اما آنچه مهم می؛ یادگیري، ارزشیابی همواره عنصري مهم، ضروري، کارآمد و مؤثر است -در فرایند یاددهی

اگر ارزشیابی را فقط در برگزاري یک آزمون مجازي خالصه  که طوري بهنماید، نوع نگاه به ارزشیابی است؛ 
گویی است، اما اگر ارزشیابی را ترین آن عدم اعتبار پاسخخواهیم شد که مهمهاي مختلفی روبرو کنیم، با چالش

در خدمت و مکمل آموزش؛ با این نوع نگاه، سنجش و ارزشیابی نیز از اعتبار  هم آنیک فرایند تلقی کنیم 
یادگیري  اتنه نهشدن آن  گیر همهو  19هاي واگیرداري چون کووید بروز بیماري. بیشتري برخوردار خواهد بود

. یادگیري الکترونیکی و مجازي سوق داده است، بلکه ارزشیابی را ناگزیر مجازي نموده است وسوي سمترا به 
که براي  توان با رویکردهاي سنتی و مرسوم سنجش و ارزشیابیحال سؤال اساسی این است که چگونه می

انجام داد؟ براي رسیدن به این مهم، چه آموزش حضوري طراحی و اجرا شده، ارزشیابی مجازي مناسبی را نیز 
تحلیلی به  -توان به کار گرفت؟ پژوهش حاضر از رهگذر روش توصیفیهاي جایگزین مطلوبی را میروش

در روزهاي بحرانی کرونا  ویژه بههاي موجود در مسیر ارزشیابی مجازي را ها و فرصتدنبال آن است که چالش
پایان نوبت،  هاي آزمون ازجملههاي ارزشیابی مرسوم قبل از کرونا د روشرسبه نظر می. بررسی و واکاوي کند

معیار و مالك مناسب، دقیق و مفیدي براي ارزیابی و سنجش آموزشی در دوران کرونا نیست، بلکه در این 
 .مسیر، بایستی از انواع دیگر ارزشیابی استفاده نمود و نگاه کالن به ارزشیابی مجازي را نیز تغییر داد
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 مقدمه
-ارزشیابی می. اصلی خود نائل آید غایت بههر فرآیند آموزشی نیازمند یک فرآیند ارزشیابی است تا 

. اي جدا بافتهها باشد نه تافتهتواند در خدمت آموزش و یادگیري و نیز مکملی مناسب براي آن
شود، به این آوري، تحلیل و تفسیر اطالعات گفته میمند براي جمعارزشیابی به یک فرآیند نظام«

اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه هاي مورد نظر تحقق یافتهشود که آیا هدفمنظور تعیین می
ارزش براي هر چیزي ساده، به تعیین  طور بهیا ارزیابی  2اصطالح ارزشیابی). 6: 1991، 1گی(» میزانی

در . هاي مهم ارزشیابی تعیین کیفیت استیکی از ویژگی. شودیا داوري ارزشی کردن گفته می
هاي تناسب داشتن موضوع مورد ارزشیابی با هدف صورت بهکیفیت  طورکلی بهارزشیابی آموزشی 

 از یکی ندگانیادگیر هايآموخته از ارزشیابی). 38: 1395سیف، : نک(شود مورد نظر تعریف می
 هايقابلیت و داراي امکانات مجازي یادگیري هايمحیط. است مجازي درسی هايبرنامه مهم مسائل

براي  را مؤثري راهبردهاي و هاشیوه امکانات، این از استفاده با توانمی سو کی از که هستند متنوعی
 هايشیوه اعتبار و صحت از اطمینان طرفی از و گرفت کار به فراگیران هايآموخته از واقعی ارزشیابی
 متعددي دشوارهاي و ها چالش با الکترونیکی ابزارهاي مداوم توسعه به با توجه مجازي ارزشیابی

 ).2: 2002 ،3یوفین( روبروست
در شرایط بحرانی کرونا، نیاز به ارزشیابی مجازي  ویژه بهگسترش آموزش مجازي  باوجودامروزه 

ها در کشور در این شرایط، بسیاري از مدارس و حتی دانشگاه که طوري بهشده است؛ حس  کامالً
مجازي و غالباً هم  هاي آزموناند و به ها را در ارزشیابی مجازي دیدهناگزیر سنجش از آموخته

بیشتر با در نظر گرفتن مدت زمان  هم آن -عمومی نوشتاري  هاي آزمونو  يا نهیچندگز هاي آزمون
اما ؛ کاهدها میاند که خود از اعتبار آنروي آورده -... طوالنی پاسخ به دلیل مشکالت اینترنتی و 

تا چه حد  مجازي به کار گرفته شده در فضاي بحرانی کرونا و فضاهاي مشابه هاي آزموناین  راستی به
تواند اهداف آموزشی را است و می تیفیباکبا بازدهی  گویی وکارآمد، مناسب، داراي اعتبار پاسخ

۱ - Gay 

۲ - Evaluation 

۳ - Joughin 
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چگونه  طورکلی بهها واقعی و قابل استناد است؟ و گویی به این آزمونمحقق سازد؟ تا چه حد پاسخ
 تواند اثربخشی بیشتري را فراهم آورد؟سنجش مجازي می

اهدافی چون هاي فوق است، در پی رسیدن به بررسی پرسش درصدد که آنپژوهش حاضر ضمن 
هاي پیش رو ها و فرصتبررسی فضاي موجود ارزشیابی آموزش زبان عربی در مدارس، تبیین چالش

و راهکارها براي ارزشیابی واقعی  ها شنهادیپبراي ارزشیابی مناسب در فضاي موجود، ارائه برخی 
 .درس عربی در فضاي کنونی است

اي ی بوده و روش گردآوري منابع، کتابخانهتحلیل -روش تحقیق برگزیده در این پژوهش، توصیفی
، آموزش زبان، آموزش گیري اندازههاي مرتبط با ارزشیابی، سنجش و و مواد انجام پژوهش، کتاب

 .هاي اینترنتی مرتبط و نیز مصاحبه با اهالی فن استمجازي، سایت

 پیشینه پژوهش
ارزشیابی «: ازجملهمجازي اشاره نمود؛  هاي مرتبط با ارزشیابیتوان به برخی از پژوهشمی طورکلی به

 هاچالش: کرونا دوران در دانشجویان هايآموخته از ارزشیابی«و » فرهاد سراجی«از » در فضاي مجازي
 به نگاهی یادگیري؛ در آن نقش و ارزشیابی و سنجش«و نیز » رضایی محمد علی«از » و راهکارها
و » محمد شریف پهله«از » یادگیري در نقشش و ارزشیابی و حیطه سنجش در موجود رویکردهاي

ویژه بر  طور بهتوان گفت پژوهشی مستقل که هاي انجام شده میبا بررسی. »مهنوش عابدینی«
تأکید کرده باشد، یافت نشد، لذا از این حیث، » ارزشیابی مجازي در آموزش زبان عربی در مدارس«

 .ددگر هویدا می شیازپ شیباهمیت پژوهش در این زمینه 

 پردازش تحلیلی موضوع
اگر بخواهیم ارزشیابی مجازي را مورد بررسی قرار دهیم، ناگزیریم به مفاهیمی چون آموزش سنتی و 

آموزش مجازي به دنبال خود ارزشیابی مجازي  طورکلی به. آموزش الکترونیکی و مجازي اشاره کنیم
 .آورد تا فرآیند آموزش کامل شده و به سرانجام برسدرا می

 هاآموزش سنتی، الکترونیکی و تلفیقی و ارزشیابی آن
 :توان آموزش را به سه صورت مهم ارائه نمودمی طورکلی بهامروزه 

 :آموزش سنتی -1
منبع  کی عنوان بهو بر معلم  ردیگ یدرون کالس صورت م هک یسنت يها وهیشعبارت است از 

کار ه را ب یآموزش سنت لیاز وسا یو قلم و تخته کالس و برخ یاطالعات تمرکز دارد و کتاب درس
در این نوع آموزش، از  )61: 2011 ،یالنیالک( است یتالش و وقت طوالن ازمندیها ن گام نیا. ردیگ یم
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کوته پاسخ، گسترده  هاي آزمون. توان استفاده نمودحضوري، می صورت بهانواع مختلف ارزشیابی 
از همین ... تشریحی، ترکیبی، سنجش عملکردي و اي، جور کردنی، کامل کردنی، پاسخ، چندگزینه

 .دست است

 :آموزش الکترونیکی یا مجازي -2
تعامل . شودعصر حاضر ما، با تکنولوژي پیشرفته در عرصه اطالعات و نظم ارتباطات متمایز می

از طریق این  چراکه ؛کندغلبه آمدن بر بسیاري از مشکالت تربیتی کمک می مثبت با این تکنولوژي به
مدارس با مراکز تکنولوژي آموزشی و فناوري اطالعات  ها وکنولوژي، امکان ارتباط دادن دانشگاهت

هاي مختلف فعالیت آموزشی و مکان ارتباطات با منابعۀ نیدرزموجود دارد و نیز امکان دسترسی آزاد 
چه  بخشیدن هر رود که در بهبود ها، نسلی به شمار مینسل حاضر از این تکنولوژي. آیدبه وجود می

 زیرا به تغییر کیفیت در خود فرآیند یادگیري منجر ؛بیشتر به محصوالت تربیتی نقش بسزایی داشته

هاي آموزش را سازد یا اینکه تنها زمینههاي جدید تنها فرآیند تعامل را بهتر نمیفناوري. شده است
ممکن است باعث  ،طورکلی بهاستقالل زمان و مکان را شامل شود بلکه  سازد تا اینکهفراهم نمی

 .)14: 1420صالح، (نیز شود  هاي کاربردي جدیديپیشرفت و رشد آموزش
 شناختی الکترونیکی هايشبکه بر که شده تبدیل آموزشی محیطی به سنتی آموزشی امروزه محیط

 وجود به متعلم و معلم براي اطالعات از فراوانی مقادیر سازيذخیره امکان آن از خالل و است استوار
 فناوري اهمیت. است اینترنت شبکه هاآن سرآغاز و سرآمد که وسایل گوناگونی طریق از هم آن آمده،

 فرصت ساختن فراهم نیز و آن کارگیري به و اطالعات، رشد به دستیابی در فرد توانایی در اطالعات
 تأثیر که تعلّم و تعلیم هاي جدیدسیستم لهیوس به امر این. کندمی پیدا بروز آن از دیگران استفاده براي
 آموزشی، سیستم هايسیستم این ازجمله و است شده ریپذ امکان کند،می ایجاد آموزشی نظام در مثبتی

 ).137: 2001اسماعیل، ( است الکترونیکی آموزش
 ها،سالحاصل  توان گفت کهمیبلکه  ه،بروز نکرد دفعه کیآموزش الکترونیکی، ناگهانی و 

آموزش الکترونیکی از زمانی دور  هايپایه: برخی معتقدند ه است،تربیتی و تکنولوژي بودهاي تالش
یعنی  ،گردد یبازم 1930 متخصصان علوم تربیتی معتقدند به سال بسیاري از که طوري به، گذاشته شد

نقش  ها را بدونطراحی و منتشر کرد و آن را يا شده يزیر برنامههاي زمانی که ارتش امریکا کتاب
 ).4: 2003نمله، ( کار گرفته معلم ب

ها و وسایل ارتباطی، با پیشرفت فناوري اطالعات و ارتباطات و با استفاده از رسانه ازآن پس
جاي خود را در فضاي آموزشی باز کرده و  رفته رفتهآموزش الکترونیکی هم پا به عرصه گذاشته و 
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نایی جاي آموزش سنتی را هم گرفته است؛ تا جایی که در فضاي کرو رشد و گسترش نموده است
این نوع آموزش تا حدودي نیاز جامعه . ها در اولویت استخانواده فرزندانسالمتی جامعه و  چراکه

 .مدرن امروز را پاسخگو بوده است
ها اشاره  از آن یکه به برخارائه شده  ياریگوناگون و بس فیتعار یالکترونیک آموزشدر مورد 

که   افتهیتکامل  یمفهوم نییتع رامونیاین نکته را در نظر داشت که اتفاق نظر کامل، پ دیبا ، البتهشود یم
 حال بااین). 13: 2005 تون،یز( دوجود ندار رد،یرا در برگ »یکیآموزش الکترون«همه جوانب اصطالح 

ه هرگون یکیآموزش الکترون: ازجملهتوان به برخی از تعاریف در این خصوص اشاره نمود، می
اینترنت، آموزش  قیمانند آموزش از طر یکیالکترون يفناور لیوسا قیم از طراست که متعلّ یآموزش

ماهواره و  قیآموزش از طر تال،یجیو اینترنت، آموزش د وتریبر استفاده از کامپ یبرخط، آموزش مبتن
CD  54: 2006سالمه، ( ردیگ یآن را فرا م ،یتعامل يدئوهایو ایها و(. 

 آموزشی فرآیندهاي چون دارد، ارتباط مجازي آموزش با الکترونیکی آموزش که معتقدند برخی
 از دارد اختالف تقلیدي و سنتی هايکالس با گیرد ومی انجام هاي مجازيمحیط یا هاکالس در که

المحیسن، (شود می فراهم مجازي واقعیت جدید الکترونیکی براي هايفناوري کارگیري به طریق
1423 :3.( 

کسی که مراحل گسترش آموزش الکترونیکی را در  »تایلور«ه نقل از ب »محمد«و » دیعبدالحم«
 :کنند، به این مراحل اشاره میمشخص کرده است هاي زیرنسل

 .نگاري با اعتماد بر انتقال اطالعات چاپ شده به متعلماننسل نامه: نسل اول
هاي فناوري اطالعات استوار است همچون کنفرانسنسل آموزش از راه دور که بر پایه : نسل دوم

 .سمعی و بصري
 .نسل اعتماد بر اینترنت و کاربردهاي آن :نسل سوم

 ).118: 2004عبدالحمید و محمد، ( هاي مجازينسل دانشگاه: نسل چهارم
و مشکالت مختلف ناشی از آن،  19هایی چون کووید هجوم بیماري باوجودامروزه  هرچند

براي جلوگیري از تعطیلی آموزش و در  چراکههاي قبلی ملحق نمود، بایستی به نسل مدارس را هم
 .آموزان، مدارس شیوه آموزش مجازي را به کار گرفتندجهت حفظ صحت و سالمتی دانش

 سنتی هايشیوه علم، از فراوان هجمه نیا باوجود است، علم شکوفایی عصر حاضر عصر
-نظام ایجاد و درسی منبع حفظ نیز و به متعلم نسبت معلم نقش به همچنان که داشت وجود آموزش

 کردن حفظ بر براي تأکید امتحانات شدن برگزار آن در که کردمی تأکید راستا این در تربیتی هاي
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سنتی  هايشیوه يریکارگ به نیز و بود توجه مورد نیاز هنگام به آن برگرداندن و متعلمان سوي از حقائق
 سایه طوالنی هايدهه براي که بود اموري ازجمله...  و توضیح و شرح کنفرانس، ارائه مانند آموزش
 قادر را متعلم البته که شود بحث موردش در که رسیده آن زمان که است هاییها شیوهآن. بود افکنده

 مؤثرترین بسا چه. کند ایجاد تغییر آموزش سنتی مکانیسم در شود و همگام دانش انفجار با تا سازدمی
-می دور از یادگیري تحقق باعث شیوه باشد؛ این یادگیري خود شیوه انهم آن سازي محقق در شیوه

 عصر با مقابله براي یادگیري مستمر اهداف به که سازدمی فراهم را امکان این متعلم براي زیرا شود؛
حمدان، (آید  نائل یافت، خواهد افزایش آینده در همچنین و هستیم آن شاهد امروزه که علمی انفجار
2001 :70-69( 

 :هاستآن ازجملهیادگیري الکترونیکی انواع مختلفی دارد و موارد زیر 
یادگیري بر اساس نوع ارتباط شامل یادگیري الکترونیکی همزمان و یادگیري الکترونیکی 

 .ناهمزمان است
هاي متفاوتی دارد که ههاي ارتباطی و فناوري مورد استفاده نیز گونیادگیري بر اساس حامل

 :ها عبارتند ازبرخی از آن
 .یادگیري مبتنی بر رایانه، یادگیري مبتنی بر وب، یادگیري مبتنی بر اینترانت
توان انواع مختلفی از بر حسب نوع روش آموزشی یا چگونگی پشتیبانی یادگیرنده نیز می

-ستا، کالس درس مجازي، بازي و شبیههاي آموزشی ایدوره: ازجملهیادگیري الکترونیکی را برشمرد، 

نوروزي و : نک(سازي آموزشی، یادگیري ترکیبی، یادگیري سیار، تدریس غنی شده، آموزش مترقی 
 ).1398رضوي، 

 :آموزش تلفیقی یا ترکیبی -3
کند و در صورت آموزشی است که آموزش سنتی و آموزش الکترونیکی را در کنار هم جمع می

و مؤثر است، اما  روز بهاین روش بسیار کارگشا،  هرچند. کنداستفاده میها لزوم از هر یک از آن
ها چون کرونا ایجاد نموده است، شرایط فعلی که برخی بیماري چراکهپاسخگوي اقتضاي حال نیست، 

ها را براي حفظ سالمتی خود و دیگران مجاب به استفاده از آموزشی نشین کرده و آنفراگیران را خانه
 .ی و مجازي نموده استالکترونیک

، دیدگاه تربیتی )کالس سنتی و مجازي(هاي مختلف یادگیري در یادگیري ترکیبی شکل
، کتاب، تیسا وبلوح فشرده، (آموزشی  هاي رسانهو ) گراییگرایی و ساختنرفتارگرایی، شناخت(
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جازي را به یکدیگر این رویکرد جدید، محیط واقعی و م. شوندبا یکدیگر ادغام می) ویدیو و نظایر آن
 ).1398نوروزي و رضوي، (زند پیوند می

 هاها و فرصتارزشیابی مجازي؛ چالش
آموزشی  فرآیند تا طلبدمی را مجازي ارزشیابی کرونا، چون بحرانی شرایط در ویژه به مجازي آموزش

عنصر حیاتی در توان یک برسد؛ زیرا ارزشیابی را می مطلوب خود اهداف به بتواند و کند تکمیل را
هاي آموزشی در مورد ارزشیابی ترین دغدغه نظامبزرگشاید  اما؛ یادگیري قلمداد کرد -فرآیند یاددهی

هاي  در مورد میزان کسب شایستگی قضاوت عادالنه  جهیدرنتاخالق در ارزشیابی و  مسئلهمجازي، 
دلیل ماهیت  ضاي واقعی، به هاي فضاي مجازي برخالف ف ها و ارزشیابی در آزمون. استآموزان  دانش

 ،یراخالقیغهاي معلمان و اولیاء مدرسه، احتمال بروز رفتارهاي  ها و کنترل آن یعنی کمتر بودن مراقبت
تواند  ها در فضاي مجازي می هایی از این رفتارها در فرآیند اجراي آزمون نمونه. است بسیار بیشتر 

 هاي گوناگون یک کالس به روش فراگیران میانها  اسخگذاري پ کمک گرفتن از افراد ثالث، به اشتراك
، استفاده از مواد و منابع آموزشی به هاي گروهیپیام صورت بههاي شخصی و چه چه از طریق پیام

 )1399مهربان، : نک. (باشد ... هنگام آزمون و
در حال ... و  هااینترنت، اینترانت، چند رسانه توسعه واسطه بهرشد یادگیري الکترونیکی  نکهیباا

هاي یکی از حوزه عنوان به هاي یادگیري الکترونیکیتوسعه محصوالت و تدارك فرصت شتاب بوده و
، اما دانش و آگاهی ما استو چه در آموزش مدارس  آموزش عالیر چه د در حال گسترش سرعت به

معتبر علمی، محدود  هاياین رویکردهاي جدید آموزش، به علت کمبود ارزشیابی درباره اثربخشی
 .)193: 1389نژاد و دیگران، اناري( است

 ازجملهتوان اشاره نمود، مجازي می هاي ها و ارزشیابی آزموندر این خصوص به برخی از 
در اکثر برخط ناهمزمان  هاي آزمونبرخط همزمان و  هاي آزموندر دو شکل کلی  کهبرخط  هاي آزمون

آموزان و معلم هر دو همزمان در  در نوع اول دانش. شوند یاجرا م  دروس و در آموزش عربی نیز
آموزان و معلم هر  در نوع دوم دانش باشند و  فضاي مجازي حاضر بوده و در حال تبادل اطالعات می

. گردد می برخط مبادله  طور بهولی اطالعات  ،باشند دو همزمان در فضاي مجازي آزمون حاضر نمی
 هاي آزمون، لذا استتر  م احتمال بروز رخدادهاي غیراخالقی محتملبدیهی است در شکل دو کامالً

 .)1399مهربان، ( هستندتري براي ارزشیابی در فضاي مجازي ي مناسب شیوه برخط همزمان 
هاي به کار گرفته شده در ارزشیابی مجازي که برخی مدارس در دوران کرونا از آن از دیگر روش

گذاري پاسخ نامه توزیع شده و با فواصل زمانی متفاوت و رعایت فاصله يها برگه که آناستفاده کردند 
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 آموز دانش ازآن پسگیرد، ان قرار میآموز دانشدر اختیار اولیاي هاي بهداشتی و پروتکل اجتماعی
شود، از آزمون خود عکس گرفته و براي دبیر موظف است در مدت زمان مجازي که آزمون برگزار می

این . کند برگه فیزیکی آزمون را هم تحویل دهد ل کند و در زمانی که مدرسه مقرر میمربوط خود ارسا
 .کندمی تر آسانشیوه به دبیر کمک کرده و کارش را براي تصحیح اوراق 

ها است، اما آیا هاي کاربردي براي سنجش مجازي از آموختههایی از شیوهها نمونهاین هرچند
هاي میدانی و نیز گفتگو و با بررسی داراي اعتبار باال را تضمین کند؟تواند یک ارزشیابی واقعی می

عالوه بر . گردد که در عمل و اجرا پاسخ منفی استاي ساده و کوتاه با چند معلم هویدا میمصاحبه
از  آموزاندانش ازحد بیشثیرات منفی استفاده أتتوان به عدم اثربخشی مطلوب این نوع ارزشیابی، می

و  یادگیري، مشکالت پهناي باند و اینترنت -یاددهی، عدم نظارت معلم بر فرایند و گوشی همراه رایانه
باالي اجراي سیستم مجازي در  هايهزینهقطع و وصل شدن آن در فرآیند آموزشی و ارزشیابی و نیز 

در کاهش تواند اشاره نمود که جملگی می... و  آموز دانشثر بین معلم و ؤکشور و دشواري ارتباط م
 .اثربخشی ارزشیابی واقعی نقش به سزایی داشته باشد

 ارائه برخی راهکارها براي بهتر شدن فضاي ارزشیابی مجازي
 نقش اولیاي فراگیران
گویی فراگیران افزود، استفاده از کمک توان با کمک آن به میزان اعتبار پاسخیکی از مواردي که می

توانند با نظارت اولیاي فراگیران می. آموزان استهاي دانشوالدین در حین اجراي سنجش از آموخته
درست بر نحوه اجراي آزمون، به فرآیند ارزشیابی و معلم درس کمک شایانی کنند تا آن ارزشیابی از 

، باید به این نکات نیز توجه داشت که ممکن حال درعینصحت و اعتبار کافی برخوردار شود، اما 
چنین فرصتی را نداشته باشند و یا براي ... خاطر شرایط شغلی و زندگی و  است بسیاري از والدین به

مورد براي کسب نمره هایی با فرزند خود شوند یا از سر دلسوزي بینظارت ممکن است دچار تنش
 طور بهو  خوبی بههم نتواند  این شیوه بسا چهبنابراین ؛ باالتر فرزند خود در پاسخگویی مشارکت کنند

 .کامل به فرآیند سنجش و ارزشیابی کمک کند

 گذاري کالن آموزشینقش سیاست

تواند به کارآمد کردن نظام آموزشی الکترونیکی و شفاف مسلماً ایجاد یک نظام آموزشی کارآمد می
آنچه که در فضاي موجود با  ).1389نژاد و دیگران، اناري: نک(ن کمک کند هاي آساختن فعالیت
تر براي تر و مناسبریزي دقیقهایی چون کرونا، نیاز جامعه آموزشی ماست، برنامهوجود بیماري



ها فرصت و ها چالش ؛»کرونا« دوران در عربی زبان آموزش در مجازي ارزشیابی | ۲۱۷  
 

گذاري، دانش و آگاهی، پژوهش، رایزنی با اهالی فن، استفاده ارزشیابی واقعی است و الزمه آن سیاست
 .است... در ارزشیابی و  و تلفیق آن در آموزش و ارزشیابی، خالقیت ICTاز 

کند؛ چه در مدارس به دلیل شرایط کرونا از آموزش مجازي استفاده میجامعه آموزشی ما در 
و  3کانت ، ادوب2بلوباتن، بیگ1هاي ارائه نظیر اسکاي رومقالب شاد در اکثر مدارس دولتی یا سیستم

یادگیري این روزها  -با کمی نگاه موشکافانه در فرآیند یاددهی. در بسیاري از مدارس غیردولتی... 
هاي بسیار، تالش رغم یعلتوان دریافت که فرآیند آموزش متناسب با شرایط روز شده است، اما می

ارزشیابی آموزشی همچنان دچار چالش است و از فرآیند آموزش مجازي فاصله دارد و از آن عقب 
اي مختلف هارائه دروس با رسانه. تأکید بیشتر بر نحوه ارائه بوده است تا ارزشیابی چراکهمانده است؛ 

شود و به بیانی فرآیند آموزشی مجازي جلوتر از ارزشیابی مجازي و شاد انجام می مایصداوسچون 
هاي کالن در لذا بررسی شرایط حاکم بر ارزشیابی موجود و تالش براي اتخاذ اصول و سیاست. است

کیفی یا -کمی به کمیمورد ارزشیابی آموزشی در کنار آموزش، تغییر نوع نگاه به ارزشیابی آموزشی از 
سنگ آنان و کیفی، نظرسنجی از استادان، دبیران و اهالی فن و استفاده بهینه از نظرات و تجارب گران

هاي مرتبط و نیز فراخوان دادن در جهت بهبود ارزشیابی و نیز استفاده از الگوهاي نیز برگزاري همایش
 .یند ارزشیابی کمک شایانی کندگذاري براي فرآتواند در سیاستمی... جهانی مناسب و 

 :تواند به دو صورت انجام پذیردگذاري در مورد ارزشیابی مجازي میسیاست
 کالن و عمومی براي کلیت ارزشیابی مجازي در فضاي آموزش مجازي صورت به .1

ها و تدابیري اتخاذ کرد که بتواند براي همه دروس آموزشی مفید و توان سیاستمی طورکلی به
 .دهی کلی مشخص و واضح باشدآن جهت لهیوس بهد و مؤثر باش

 خاص و ویژه براي هر درس یا گروه آموزشی صورت به .2

تر، هر گروه آموزشی براي ارزشیابی مجازي در هو ویژ تخصصی طور بهتوان از سویی هم می
سی ماهیت در چراکهتري صورت پذیرد؛ ارزشیابی واقعی تیدرنهادرس خود تدابیري بیاندیشد که 

مانند کار و فناوري با عربی یا ماهیت ریاضی با دیگر دروس متفاوت است و هر یک نظرات 
 .طلبدها و راهکارهاي مناسب خود را میبینیخود و پیش نظران صاحب

۱- Skyroom 

۲- BigBlueBotton 

۳- Adobe Connect 
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 آموزشی عربی اتخاذ تدابیر کالن ارزشیابی مجازي توسط گروه
در دوره  مثال عنوان بهامتحانات بیان شده است براي ارزشیابی آموزش عربی  نامه نییآکه در  طور همان

نمره  3نمره شفاهی،  5نمره شفاهی در نظر گرفته شده است؛ از  5نمره کتبی و  15متوسطه اول، بارم 
ریزي براي این برنامه که آن توجه قابل. اختصاص دارد وشنود گفتنمره هم به  2به روخوانی و 

از درس عربی براي دوران حضوري پیش از کرونا بوده است نه براي فرآیند آموزش مجازي ارزشیابی 
دهی هر براي دوران کرونا در راستاي جهت يدنظریتجدرسد باید لذا به نظر می. و ارزشیابی مجازي

. تر با آن صورت گیرد و تدابیر بهتري براي ارزشیابی مجازي اتخاذ گرددچه بهتر و متناسب
تر و بیشتري نسبت تواند براي ارزشیابی تکوینی بارم ویژهگروه آموزشی می گذار استیس مثال انعنو به

ضریب بیشتري براي نمره مستمر نسبت به نمره  که نیاقرار دهد، یا ) پایانی(به ارزشیابی تراکمی 
 .پایانی قرار دهد

 ارزشیابی از یادگیري یا ارزشیابی براي یادگیري در آموزش عربی
 هايآموخته میزان تعیین آن که هدف دارد تأکید یادگیري فرآیند پایان در ارزشیابی به اول الحاصط

: نک(کند می اشاره ارزشیابی بودن مداوم و مستمر تدریجی، به دوم اصطالح و است یادگیرنده
ارزشیابی، جزئی از فرآیند آموزشی است و محدود کردن ارزشیابی فراگیران  درواقع .)2009مریوت، 

از  عمدتاًکفایت و قابلیت  چراکههاست؛ به کالس، کتاب و امتحان و نمره، اجحافی بزرگ در حق آن
 ).24: 1398عباسی کسائی و دیگران، (شود طریق تجربه و تخصص کسب می

به درس آموزش عربی نگاه کنیم، پاسخ بسیاري از اگر با رویکرد ارزشیابی براي یادگیري 
 هاي آزمونبخواهیم تمامی وقت خود را صرف انواع  که آن يجا به. هاي خود را خواهیم گرفتپرسش

توانیم گویی تا چه حد است، میهم نتوانیم تشخیص دهیم اعتبار پاسخ تیدرنهامجازي کنیم که 
 که آن يجا بهشود پیشنهاد می. براي یادگیري پیش بگیریمراهکارهاي دیگري را با رویکرد ارزشیابی 

 صورت بهو  جیتدر بهها را ها را در قالب آزمون مجازي پایانی بسنجیم آنبخواهیم یکجا تمام آموخته
بسیاري از معلمان اذعان دارند در ارزشیابی مجازي با شرایط کرونا نمره مستمر نسبت . مستمر بسنجیم

 .و اعتبار بیشتري دارد به نمره پایانی صحت

 تأکید بیشتر بر ارزشیابی تکوینی تا ارزشیابی پایانی در آموزش عربی

یادگیرندگان یا ارزشیابی پیشرفت  عملکرد، ارزشیابی را صرفاً معادل ارزشیابی غیرمتخصصافراد 
ی است ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تنها یکی از انواع ارزشیابی آموزش که درحالیدانند؛ تحصیلی می

توان در ارزشیابی تراکمی یا پایانی مشاهده نمونه بارز آن را می) 166-170: 1398نوروزي، : نک(
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در آن، پیشرفت تحصیلی او سنجیده شده و با  آموز دانشنمود که با برگزاري یک آزمون و شرکت 
حضوري  هاي زمونآشاید این شیوه براي . کندقبولی در آن مجوز رفتن به یک پایه باالتر را کسب می

مجازي و با وجود  هم آنآیا تنها برگزاري یک آزمون پایانی  راستی بهبا وجود مراقب مفید باشد، اما 
-تواند مالك خوبی براي سنجش یادگیري دانش اخالق می مسئلههاي مختلف پیش روي آن و چالش

ارزشیابی تراکمی، تکوینی، : ازجملهآموزان باشد؟ این در حالی است که ارزشیابی انواع مختلفی دارد؛ 
شفاهی، کارپوشه،  هاي آزمونتشخیصی، تأییدي، آغازین، ارزشیابی عملکرد یادگیرنده که خود شامل 

 ).1382رستگار، : نک(عملکردي است  هاي آزمونچک لیست، پروژه و 
تراکمی نمره پایانی را به ارزشیابی  20توان به جاي این که با توجه به شرایط بیماري کرونا می

بدیهی . هاي دیگر همچون تکوینی قرار دهیماختصاص دهیم بخشی از آن نمره را براي ارزشیابی
 .سازدآموز را بهتر نمایان میاست، چندین آزمون مجازي نسبت به یک آزمون تراکمی، عملکرد دانش

 هاي ارزشیابی زبان عربیدیگر روش
هاي اعالم شده ایجاد نکند، صورت بهفقط  هم آناگر برنامه درسی موجود محدودیتی براي ارزشیابی و 

مگر هدف از ارزشیابی غیر از رسیدن . هایی را نیز به خرج دادتوان در ارزشیابی آموزشی، خالقیتمی
آوري خالقیت و نو کارگیريبتوان با به بسا چهبنابراین ! به اهداف آموزشی مطلوب و مورد نظر است

 کارگیري بهان خواست با آموز دانشتوان از براي مثال می. میزان پیشرفت تحصیلی فراگیر را سنجید
هنر خود در راستاي اهداف کتاب آموزشی طرحی را آماده کنند، کاردستی آماده کنند یا یک بازي در 

کامل  طور بهفتم فعل ماضی را براي پایه ه فرضاًراستاي فهم عبارات و قواعد درس تولید کنند، 
ویدئو یا کلیپی آماده کرده و در اختیار معلم قرار دهند و معلم آن را مورد  ازآن پستوضیح دهند، 

 .ارزیابی قرار دهد
با استفاده از این . گویی به روش کتاب باز باشدتواند طراحی سؤاالت براي پاسخروش دیگر می

کتاب باز به دنبال جواب بگردد و  صورت بهآموز بتواند که دانش توان سؤاالتی طراحی نمودراهکار می
هدف از ارزشیابی با این نوع نگاه کمک به یادگیري است و  چراکه. از طریق حل آن به یادگیري برسد

آموز با طراحی سؤاالتی ویژه روبرو لذا وقتی دانش. ارزشیابی در خدمت یادگیري قرار خواهد گرفت
 وپنجه دستخ آن حاضر و آماده نباشد، به چالش کشیده شده و مجبور است با آن پاس که درحالیشود 

 .تواند محقق شودنرم کرده و آن را حل نماید، بنابراین فرآیند یادگیري می

 گیرينتیجه
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-آنچه روشن و مسلّم است این که فرایند آموزش مجازي، یک فرایند ارزشیابی مجازي مناسب را می

ریزي شده است، لذا ارزیابی و سنجش مرسوم براي آموزش حضوري برنامههاي شیوه. طلبد
هاي آموزشی در دوران بیشترین دغدغه نظام. پاسخگوي خوبی براي ارزشیابی مجازي مطلوب نیست

اعتبار پاسخگویی است،  مسئلهگویی توسط خود فراگیر و اخالق و تعهد به پاسخ مسئلهکرونا 
ها از عدم شود، اما اکثر قریب به اتفاق آنراي ارزشیابی مجازي ارائه میهایی که بهمه شیوه رغم علی

هاي فراگیران را انجام توان ارزیابی واقعی از آموختهها نمیبرند و با آنگویی رنج میاعتبار در پاسخ
به  اگر رویکرد و نگاه خود به ارزشیابی آموزشی را تغییر دهیم و از ارزشیابی از آموزش بسا چه. داد

ریزي درسی و نیز سمت ارزشیابی در خدمت و براي آموزش حرکت کنیم و در سطح کالن برنامه
هاي جایگزین مناسبی براي ارزشیابی ارائه شود و به جاي تمرکز بر هاي آموزشی شیوهتوسط گروه

د تنها یک آزمون پایانی راهکارهاي دیگري بیان شود، فرایند آموزشی به اهداف خود نزدیک خواه
ارائه  ازجملههاي دیگري را به کاربست توان با استفاده از خالقیت، روشدر این راستا، می. شد

 ...وسؤاالت به روش کتاب باز، سنجش عملکرد با پوشه کار، تولید کاردستی مرتبط با اهداف یادگیري 
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