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 پیشگفتار

 
              قابلیت اندازه    ،                  در محیط های آموزشی    که     است                      م و ارزشمند انسان ها    مداو                             یادگیری ویژگی خستگی ناپذیر،

         احتمواال                                                                   برجسته می باشد. بحث در باره سنجش یادگیری موضووع جدیودی نیسوت.        آن            گیری و سنجش 

           بیشتر است.    آن                                     قدمت سنجش یادگیری از ادبیات مربوط به 

          اختوراع    و     دور    از   و       بواز          آمووزش          مختلوف        هوای      نسل     رشد        موازات    به       سازمانی   و      فردی         یادگیری          رفتارهای  

                                                                    (، در مراکز آموزشی ودانشگاه ها بشودت دگرگوون گشوته  و تحوولی در         19۶8             ( و اینترنت )    19۴8         کامپیوتر)

                           که بواسطه کواربرد انوواع        است             پدیده جدیدی                  آموزش  الکترونیکی             آورده است.                       ابعاد مختلف سنجش پدید

                          فرصت های متعددی را بورای    ،                      شی، دفاتر کار و منازل                                               رسانه ، فناوری اطالعات و ارتباطات  در مراکز آموز

                                                                                              یادگیری رسمی و غیر رسمی ایجاد می کند. متاسفانه رویکرد های سنجش در نظوام نووین دانشوگاهی از    

        جدیود          پدیوده         وقووع     با   .      می کند                             و بسنده به سنجش اهداف آموزشی      کرده                            رویکرد های نظام سنتی پیروی 

   .      گوردد       مشخص                  با شیوه های جدید     نیز    آن      ارزش    که     است     الزم     برخط                                  یادگیری الکترونیکی،باز ، مجازی و 

                                           چشم اندازهایی که نقش فنواوری و رسوانه را     .          نیاز دارد    ای      تازه     های     افق              باز و برخط به          یادگیری      سنجش

                     موورد سونجش هموه                  در این محویط               ارتباطات  را   و        تعامالت   ،                                    در برنامه درسی مشخص کرده و یادگیری

          قرار دهد.       نوین            راهبردهای   با        جانبه

                                                                                           برای شفاف سازی فرایند سنجش و اندازه گیری در دانشگاه باز و از دور مباحث این کتاب در هشت فصل 

                                                                                               تدوین شده است. سه فصل اول کلیاتی را در خصووص تعواریف و اصوطالحات ،بسوتر تواریخی و فراینود       

                           ج فصل بعدی اختصاصا موضوعات                                                                  طراحی آموزشی در دانشگاه باز و از دور مورد بررسی قرار داده است. پن

                                                      و مباحث ارزشیابی،سنجش و اندازه گیری را مطرح کرده است.

                                                                                           فصل اول کتاب در یک قسمت مفاهیم و اصطالحات مترادف با آموزش باز و از دور  را به تفکیک معرفوی  

           بواز و از                                                                                         کرده تا همپوشانی آن ها در متون مختلف آشکار شود. در قسمت دوم مفاهیم مترادف با دانشوگاه  

                   دور بررسی شده است.



                                                                                         فصل دوم به شکل گیری دانشگاه باز و از دور در سه قسمت پرداخته است. قسمت اول ضرورت تاریخی و 

                                       بوه معرفوی دانشوگاه بواز و از دور              خالصوه        طوور       بوه                                               بستر شکل گیری دانشگاه باز و از دور و قسمت دوم 

                                          رشته های تحصیلی تعدادی از دانشوگاه هوای                                                      درتعدادی از کشورهای جهان پرداخته است. در این قسمت

                                                                                             آنالین و برخط  به همراه آدرس اینترنتی  آن ها معرفی شده اند. در قسمت سوم  تاریخچه شوکل گیوری   

                                                                                                              دانشگاه باز و از دور در ایران و فعالیت های دانشگاه پیام نور به عنوان تنهوا متوولی دانشوگاه بواز و از دور      

          شده است.                         ایران به طور خالصه بررسی 

                                                                                         فصل سوم به طراحی آموزشی پرداخته است. در این فصل در ابتدا چرخه سیستمی نظام آموزشی بررسی و 

                                                                                             سپس طراحی آموزشی فعالیت های عناصر سیستمی مطرح شده اند. نکوات موورد نیواز طراحوی آموزشوی      

                 ه بواز و از دور                                          چهار عنصر اصلی نظام آموزشوی در دانشوگا             ویژگی های                            قسمت بعدی را تشکیل داده است.

                                                                                                 شامل: یادگیرنده از دور، یاددهنده یا سازمان آموزشی از دور، محتوی از دور و محیط آموزش از دور معرفی 

         شده است.       بررسی                                           و ویژگی های آن ها به تفکیک در قسمت آخر فصل 

  س                                                                                              فصل چهارم اختصاص به نظام ارزشیابی دارد. در این فصل ابتدا اصوطالحات و مفواهیم ارزشویابی سوپ    

                                                                                                  دیدگاه های ارزشیابی  و تمایز فرایند ارزشیابی از سایر فرایند ها مطرح شده است. بستر اجتماعی ،علمی و 

                                                                                          آموزشی شکل گیری نظام ارزشیابی با تقسیم بندی دوره های هفتگانه تاریخی  قسمت بعدی این فصل را 

                                  لی فعالیوت هوای ارزشویابی بوا                                                                       تشکیل می دهد. بعد از تقسیم بندی  چهارگانه مفهومی ارزشیابی،ارتباط ع

                                                                                                وقایع تاریخی،اجتماعی و آموزشی بررسی شده اند. انتهای فصل به سیر تکوینی ارزشیابی در ایران پرداخته 

     است.

                                                                                         فصل پنجم به پیروی از فصل چهارم در دو قسمت عمده الگو های ارزشیابی را معرفی کرده است. قسمت 

                                                         ه ارزشیابی نظام سنتی آموزش پرداخته و سپس دو نووع دسوته                                           اول به معرفی پانزده الگوی پیشگام  و اولی

                                                                                                  بندی الگو های ارزشیابی از نظر هاوس و از منظر شکل ارائه اطالعات ارائوه داده اسوت. قسومت دوم بوه     

                                                              در نظام آموزش باز و از دور پرداخته است و عناصر مشترک آن ها را           ارزشیابی                         معرفی  هیجده الگوی نوین

   .                                ست. مباحث این قسمت جدید می باشد    ده ا                 در جدولی ارائه دا

                                                                                                 فصل ششم نظام سنجش و اندازه گیری یادگیری دانشگاه باز و از دور را بوه طوور مفصول بررسوی کورده      

                                                                                             است. در ابتدا اصطالحات آزمون،اندازه گیری و سنجش تعریف شده اند و سپس سویر تواریخی و تکواملی    

                                                 سخگویی به محیط مورد بررسی قرارگرفته اند. در قسمت                                            سنجش از دوران تست های استاندارد تا دوران پا

         گانیوه،                                                                                        بعدی حوزه های سه گانه یادگیری به تفکیک بررسی شده اند. حوزه شناختی با طبقه بندی بلووم، 

                                                      از حوزه شناختی به عمل آورده است و ابزارهوای سونجش و         2007                                   مریل و طبقه بندی مارزانو که در سال 

                                                                 صوص آزمون های مختلف عینی و غیر عینی به طور مفصل بررسی شده انود.                           اندازه گیری این حوزه به خ



                                                                                               مراحل سه گانه طراحی،فرایند و فراورده آزمون های حوزه شناختی به همراه ضرائب دشواری و تمیوز هور   

                                                                                                           دو نوع آزمون این حوزه نیز در ادامه توضیح داده شده اند. حووزه غیور شوناختی روانوی /حرکتوی بوا ابوزار        

                                           نامه بورای شوناخت بهتور فراینود سونجش      شو                                          ن های عملکردی و حوزه عاطفی با ابوزار پرس          سنجش آزمو

                                         یادگیری در انتهای این فصل بررسی شده اند.

                                                                                             فصل هفتم نظام سنجش برخط را مورد مطالعه قرار داده است. در ابتدا چهارچوبی بورای سونجش بورخط    

                                سته ها و طرق جموع آوری شوواهد                                                          معرفی شده است. سپس ضمن بررسی چشم انداز تاریخی ،سنجش دان

                                                                                              معتبر یادگیری به بحث گذاشته شده است. برای تعمیم عملکرد مشاهده شده به عملکورد مشواهده نشوده    

                                                                                          طراحی برنامه سنجش بررسی شده تا توانایی تفسیر نتایج بدست آید. مدیریت سنجش نوشوتاری قسومت    ،

                                     ت به عنوان عنصر اصلی یادگیری گروهوی                                                       بعدی این فصل است که مورد مطالعه قرار گرفته است. تعامال

                                                                                               در سنجش برخط از وزنه زیادی برخوردار است که در ادامه فصل به آن پرداختوه شوده اسوت. در قسومت     

                                                                                          بعدی راهبرد های مختلف سنجش ، مزایا و معایب هرکدام معرفی شده است. بزرگتورین چوالش سونجش    

                                                ادبی در انجام تکالیف از مطالب انتهایی این فصول                                                   برخط با عنوان تقلب الکترونیکی در آزمون ها و سرقت 

                                                                است که تعاریف، شیوه ها و راهبرد های ممانعت از آن بررسی شده است.

                                                                                              فصل هشتم به ارائه الگوی مفهومی برای فرایند آزمون سازی پرداخته است. در این فصل ابتودا ضورورت   

                                        باز و از دور بر اساس ویژگی هوای نظوام                                                          داشتن الگوی مفهومی و دالئل الگو پذیری آزمون های دانشگاه 

                                                                                                 آموزش  باز و از دور مطرح و چالش های الگوی رایج آزمون های چهار گزینه ای الکترونیکی پرداختوه توا   

                                                                                               بستر ی برای ارائه الگوی مفهومی فراهم شود. در انتهای فصل عناصر پنجگانه الگووی مفهوومی آزموون    

     است.                                        معرفی و برای هر عنصر سه شاخص تعریف شده

 

 مؤلفین                              

 92بهار                                

 

 

 

 


