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------------------------------------ 
 یماربیگیری همه بحران در آموزاندانش یبزرگ برا یچالش ،دیجد یو کسب مهارتها یلیتحص شرفتیحفظ پ

تواند جایگزین مناسبی برای آموزش حضوری باشد، سنجش مجازی همانطور که یادگیری از راه دور نمی .کرونا است

گیری در دورۀ همهبا این حال، استفاده از آن  .و از راه دور نیز جایگزین مناسبی برای سنجش حضوری نیست

گیری بیماری کرونا و تعطیلی در دوران همه های پیشینیادگیری ناز دست رفتناپذیر است. اجتناببیماری کرونا، 

تواند از دست رفت اما اتخاذ سیاستهایی میمهمترین چالش نظامهای آموزشی در سراسر جهان است.  مدارس

آموزان بطور قطع مالحظات مربوط به ارزشیابی مناسب از دانش .را کاهش دهد بحراندر این  آموزانیادگیری دانش

دورۀ  آموزاندانشمهارتهای خودمختاری در گیری شکلفقدان از طرف دیگر، . از جملۀ این سیاستهای مؤثر هستند

برخورداری این نوع های آموزش مجازی و از راه دور و همینطور عدم مندی بیشتر از برنامهابتدایی برای بهره

یکی از اند. های موجود افزودهدشواری ، برءآموزشها از ساز و کارهای بازخورد دهی و ارزشیابی تکوینی قابل اعتنا

بنا یعنی ممکن است . استهای عملکرد تحصیلی ، اعتبار شاخصمجازی و از راه دورها در ارزشیابی ترین نگرانیمهم

 پدیده آموزان باشیم. ایناقدامات خواسته و ناخواستۀ معلمان شاهد تورم نمرۀ دانشبه روشهای معیوب سنجش و یا 

بازتاب پیشرفت واقعی آنها در  ،آموزان در آزمونها یا سنجشهای مختلفدهد که افزایش نمرات دانشوقتی روی می

به سبب ضعفهای نظام  اگر نظام آموزشی از قبل با این مشکل مواجه بوده باشد، بحران موجودیادگیری نیست. 
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باید  در وهله نخست مسائلیبرای فائق آمدن بر چنین ارزشیابی مجازی و از راه دور بر شدت آن خواهد افزود.  

از  تا چه اندازه ،مجازی و از راه دور یادگیری مورد استفاده برای آموزشهای مدیریت سیستمتوجه داشت که 

و  دانشافزایش باید  از طرف دیگر، .هستند برخوردار قابل اعتمادهای ارزشیابیپیکربندی مناسب برای انجام انواع 

از  زانیاز م تواندیم ییاستهایاتخاذ سمورد توجه واقع شود. از راه دور معتبر  ارزشیابیاجرای مهارت معلمان برای 

 ژهیمالحظات و. بکاهد، بحران نای درآموزان دانش های پیشرفت تحصیلیو همینطور تورم نمره یریادگیدست رفت 

 .هستندبرخی از این سیاستها  آموزان در بحران بیماری کرونادانش یلیتحص شرفتیو سنجش پ یابیدر ارزش

  :شودمی توصیهبا توجه به این مسائل و مالحظات، 

ه مدارس شداختالل در فعالیت عادی بزرگترین منجر به  ،در سال تحصیلی گذشته 19کوید  بیماری گیریهمه (1

طمینان اگذشته  تحصیلی در سال آموزانپیشرفت تحصیلی دانشو  درسیاهداف برنامهاز میزان تحقق  و است

اصلی نیارهای و کسب اطمینان از حصول پیش یا تشخیصی آغازین ارزشیابیبه همین دلیل  .کافی وجود ندارد

ابتدای سال  درعزیز  شایسته است معلمان ضرورت دارد. آموزانو میزان پیشرفت تحصیلی دانش درسیبرنامه

های تدارک برنامهو  آموزاندانش های پیشینها در یادگیریو تشخیص کاستی آغازین ارزشیابی ،جاری تحصیلی

  .را در اولویت قرار دهند ترمیمی

بنابراین،  .نیستو سودمند مناسب  دروس همه برایبه تنهایی  مجازی و از راه دور ارزشیابی که داشت توجه باید (2

 ، برایکشوربا مالحظه شرایط کنونی در مدارس  .کند بسنده دور راه از ارزشیابی  به نباید ،نباشد ناگزیر معلم اگر

مجازی و از راه دور  ارزشیابی به نباید ادبیات و زبان پایه، علوم دروس مانند دروس از برخی پایانیِ ارزشیابی

مناسب از  شرایطو در با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برای ارزشیابی این دروس بهتر است . کرد بسنده

 .گردد در طول سال تحصیلی برگزارمعدودی  های حضوریآزمون ،نظر میزان انتشار اجتماعی ویروس کرونا

( آزمون هایزمان توزیع امکان و آزمون برگزاری فضای آموز،دانش تعداد) شرایط با متناسب الزم است مدارس

اهتمام ستاد و صف وزارت از این حیث،  .را فراهم سازند بار در طول سال( 2دست کم) این آزمونها امکان اجرای

 آموزش و پرورش برای فراهم ساختن شرایط برگزاری آزمون حضوری مورد تأکید است.

 را خود خاص ارزشیابی ویژگیهای درسی هر یکسان نیست. درسی مواد همه در شرایط کنونی، اهمیت ارزشیابی (3

 توجه ضمناً باید. نیست عمالً ممکن دروس همه برای ارزشیابی و سنجش کیفیتِ  تضمین دیگر، طرف از. دارد

مجازی و از راه برای مثال، ارزشیابی  .باشدمیو سودمند ن مناسب دروس همه برایارزشیابی غیرحضوری  داشت

ای، در برخی موضوعات درسی )مانند تفکر و پژوهش، کار و فناوری، علوم اجتماعی، تفکر و سواد رسانه دور

تواند ( با توجه به  نوع یادگیری مورد انتظار، میو مواردی از این قبیل های آسمانی، هنرمطالعات اجتماعی، هدیه

توسط دانش  فیلم ضبط، شفاهی برخطرائه آموزان، ابا دانش برخطنظیر بحث و گفتگوی  هاییروشاز طریق 

های کوتاه آموزشی توسط معلم و درخواست در شبکه آموزشی )شاد(، انتخاب فیلم آن گذاریآموز و به اشتراک

لیست خودسنجی توسط آموز برای تفسیر آن یا پاسخ دادن به سواالتی در خصوص آن، به کارگیری چكاز دانش

آزمونك ،  های آموزشیبازیآموزان در طراحی تکالیف ارزشیابی، مشارکت دانشم، آموز و گزارش آن به معلدانش

 . صورت پذیردو غیره در فضای مجازی ( کوئیز)
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های تحصیلی ارزشیابی باید با دوره از انتظارات تحصیلی جاری در شرایط عادی کاسته شود. در بحران فعلی، باید (4

 تحصیلی پیشرفت ارزشیابی و سنجشدر  بندیاولویت کرونا، بیماریگیری همه ۀدور تناسب داشته باشد. در

 روشن بازخوردهایارائۀ  و دنکنبیشتری پیدا می اهمیت ابتدایی ۀدور در تکوینی هایارزشیابی. است مهم بسیار

 هردو پایانی، و تکوینی هایارزشیابی بر تأکید متوسطه، دوره در. یابندمیبیش از پیش اهمیت  تکالیف به

 چه آموزاندانش که دهندمی تشخیص از طریق تکالیف یادگیری تکوینی، معلمان ارزشیابی در. هستند ضروری

 این به. دندار مشکلفرایند یادگیری  در کدام بخش از و اندهای بدست آوردهتوانایی چه و دانندمیچیزهایی را 

 پرسشهایی و هایی خلق کنندفعالیتاز طریق فراهم سازی بازخورد در چرخه یادگیری،  توانندمی معلمان منظور،

 خود نظرهای بهتر است معلمان در ارزشیابی تکوینی، .برانگیزندبه تفکر  را انآموزدانش تا مطرح نمایندکلیدی 

 به تجویزی ای توصیفی اظهارنظر یكچرا که . تجویزی هم و باشند  توصیفی هم که کنند بیان طوری را

 آگاهی یابد. عملکرد خود بهبود  از چگونگی کندمی کمك آموزدانش

خود مقتدرانه  های آموزشیسیاستاجرای وزارت آموزش و پرورش در کند که اقتضا می کشورشرایط کنونی در  (5

همینطور از پراکندگی سیاستی و تواند وزارت آموزش و پرورش در شرایط کنونی می اقتدارعمل کند. حفظ 

سامانه شاد به  شود کهدر حال حاضر توصیه می .نماید پیشگیریو ارزشیابی  آموزشانگاری در فرایند سهل

نظام آموزش و پرورش در سطح کشور تقویت شود. در عین حال، چشم پوشی از و ملی عنوان سامانه اصلی 

های یادگیری  یا گیری از امکانات سایر سامانههای سامانه شاد و سلب اختیار مدارس و معلمان برای بهرهکاستی

 روا نیست. مجازی سودمند  افزارهای کار

هم از قبیل طراحی آموزشی و ارزشیابی پیشرفت معلمان باید به صورت مداوم در معرض تحوالت نوین و م (6

مرکز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ارائه  شود،توصیه می .تحصیلی در فضای مجازی قرار گیرند

از یادگیری را مجازی های ضمن خدمت در سال جاری را به اقتضاء شرایط موجود تغییر دهد و ارزشیابی برنامه

 ای آموزشی معلمان در نظر بگیرد. هدورهبه عنوان بخشی از 

با توجه به شرایط آموزش و پرورش در جهان از گذشته تا امروز بوده است. پیشرفت تحصیلی اصلی ترین هدف  (7

-شود. وجود این مرکز میبحران کنونی، ضرورت تأسیس مرکز ملی پیشرفت تحصیلی بیش از پیش احساس می

بر بطور مستقل لی و چگونگی ارتقاء آن در نظام آموزشی کشور، تواند ضمن مطالعۀ علمی پیشرفت تحصی

های  سنجش و ارزشیابی آن به عنوان مهمترین شاخص ارزشیابی نظام آموزشی نظارت داشته باشد. سنجش

پیشرفت تحصیلی هستند. بنابراین در شرایط  تهای مهم تضمین کیفیپایانی دقیق و استاندارد یکی از شیوه

های ابتدایی و متوسطه تحت پروتکلهای های پایانی حضوری از پیش موجود در دوره شنجام سنجاموجود 

سازی و از طرف دیگر مرکز ملی پیشرفت تحصیلی باید آمادهمورد تأکید هستند. الزم بهداشتی  و سایر شرایط 

در دستور کار به منظور پایش پیوستۀ آن اجرای ملی آزمونهای مستقل استاندارد و معتبر پیشرفت تحصیلی را 

 قرار دهد. 

-یم ییخودنما زیدر بحران کرونا ن یابیارزش هایدر کشور که در برنامه یدرس ۀمشکالت برنام نیاز مهمتر یکی (8

 ای هایستگیکنند و شا یم یرگیدروس را اندازه یمحتوا ،هایابیارزش رایهستند، ز یدرس یکتابها کند،
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 یرگیچ از ههبه سه د بیقر نکهی. با توجه به ادهندمورد سنجش قرار نمی را یوضوعم ییمحتوا یاستانداردها

 یدرس ۀهنوز وارد برنام هایستگینوع شا نیا گذرد،یم یدرس هایبر برنامه ییمحتوا یو استانداردها هایستگیشا

وجود سازند. یروبرو م جدی مشکل با را آن سنجش و آموزاندانش یلیتحص شرفتیپ شیپا نبنابرای و اندنشده

راهنمای روشن نظام آموزشی و  ،مدون به تفکیك موضوعات درسی ها و استانداردهای محتواییشایستگی

در  کردهایرو رییتغ نیاز مهمتر یکیآموزان هستند. معلمان برای آموزش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش

که ا چر ،باشند یبه مواد درس ییمحتوا یو استانداردها هایستگیورود شا یبرا یسازنهیزم اندتویزمان حاضر م

 د نمود.  نخواه لیتسهبه نحو چشمگیری ن را آ قتریدق یابیو هم ارزش یلیتحص شرفتیپ شیهم پا

آموزی هستند که به سبب تعطیلی آموزش حضوری، آموزان با نیازهای ویژه از مهمترین گروههای دانشدانش (9

، مگر آنکه مواردی خواهند برد یبیشترآموزان قطعا از آموزش حضوری بهره دسته از دانش اینبینند. آسیب می

های این گروه از مدارس و کالسدر  یتراکم کم جمعیتبه با توجه  .ای وجود داشته باشندهای زمینهاز بیماری

آموزش حضوری برقرار  چنانچه شرایط آموزان، آموزش و ارزشیابی حضوری بهتر است اولویت نخست باشد.دانش

آموزان را مورد پایش قرار توانند پیشرفت این گروه از دانشمعلمان و والدین از طریق راهبردهایی می ،نباشد

آموز و ارزشیابی آغازین حضوری تحت پروتکلهای تدوین برنامۀ آموزش انفرادی برای دانشاز آن جمله:  .دهند

عملکرد غیر  ارزشیابیبا استفاده از روشهایی مانند  آموزدانشدقیق بهداشتی و سایر شرایط الزم، پایش پیشرفت 

های فعالیت در منزل از طریق پست الکترونیك یا به منزل، ارسال تکالیف و نمونه ارزشیابیرسمی، ارسال مواد 

 .هستند کارپوشه درفعالیتهای یادگیری ثبت  اختصاص زمان مناسب و ،برخطبصورت 

  


