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ارزشیابی مجازی
، آموزگار دورة ابتدایی، خرمدره جواد محمدلو، آموزگار دورة ابتدایی، خرمدره جواد محمدلو، آموزگار دورة ابتدایی، خرمدره آموزگار دورة ابتدایی، ابهر  سمانه محمدی، آموزگار دورة ابتدایی، ابهر  سمانه محمدی، آموزگار دورة ابتدایی، ابهر آموزگار دورة ابتدایی، ابهر آموزگار دورة ابتدایی، ابهر 

به قلم معلم

 بعد از شیوع «ویروس کرونا» فعالیت های حضوری معلمان و دانش آموزان به صورت مجازی و در بستر شبکة آموزش 
دانش آموزی )شاد( در حال اجرا هستند. در چنین فضایی، خانة هر دانش آموز کالس می شود و خانه و موبایل مهم ترین 
ابزار آموزش او محسوب می شوند. مهم ترین دغدغة معلمان در فضای مجازی، چگونگی آموزش و مهم تر از آن چگونگی 
ارزشــیابی دانش آموزان در فضای مجازی است، زیرا ارزشــیابی از آموخته های یادگیرندگان، به عنوان عنصر نافذ و 
تأثیرگذار برنامة درسی مجازی، بر سایر عناصر نظیر اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری، شیوه های تدریس، نحوة تعامل 

معلم با یادگیرندگان، فرایند کار مدرسه ها و مدیریت آن ها تأثیر می گذارد.
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روش ها، مزایا و معایب
محیط هـای یادگیری مجـازی امکانات 
و قابلیت هــای متنوعی دارند که از یک 
سو می توان با استفاده از آن ها، شیوه ها 
و راهبردهای مؤثری را برای ارزشــیابی 
واقعی از آموخته هــای دانش آموزان به 
کار گرفت و از سوی دیگر قابل استفاده 
 بودن این امکانات و ابزارها برای معلم و 
دانش آموزان و نیز اعتبار نتایج ارزشیابی 
امکاناتی  اهمیت اســت. منظــور  حائز 
هســتند که با توجه به شــرایط امروز 
به لحاظ ســرعت، پهنای باند، امکانات 
ســخت افزاری دانش آمــوزان و معلم با 

آن ها هم خوانی دارند. 
براســاس مزایا، امکانــات و ابزارهایی 
کــه معلــم و دانش آمــوزان در اختیار 
دارند، می تــوان از روش هــای متفاوتی 
همچــون ارســال فایل هــای صوتی یا 
تصویری، پرسش های فردی و گروهی از 
دانش آموزان در فضای زنده )الیو(، ارسال 
ســؤاالت به صورت تصویر، ارزشــیابی از 
طریق بات های آزمون ساز، طرح سؤاالت 
چهار گزینه ای در قســمت نظرســنجی 
برنامة شــاد، همــکاری والدیــن، انجام 
فعالیت یا پروژه توســط دانش آموزان و 
ارائة آن به وســیلة فایل پاورپوینت یا ورد 

بهره برد. 
برای ارزشــیابی یک متــن می توان از 
روش های طرح ســؤال به صورت دانشی، 
فهمیدن و...، تکمیل متن، خالصه کردن 
متن، تبدیــل متن به نقشــة مفهومی، 
تبدیــل متن بــه پوســتر و اینفوگراف ، 
قرار دادن فایــل صوتی یا فایل ویدیویی 
روی متن، پیشــنهاد تصویر برای متن یا 
اضافه کردن ضرب المثل،  تصویر،  ساخت 
لطیفه، داســتان مرتبط با متن، تبدیل 
متن به مناظره، به چالش کشیدن متن، 
نقد متن و برای ارزشیابی از فعالیت های 
انجام  از روش های  دانش آموزان می توان 
فعالیت و گزارش آن، نوشتن دستورالعمل 
آن، اعالم نتیجه، قضاوت دربارة فعالیت، 
بــا موضوعات  و مرتبط كــردن فعالیت 

گوناگون بهره گرفت.

بزرگ ترین دغدغة نظام های آموزشی 
در مورد ارزشــیابی در فضای مجازی، 
موضوع اخالق در ارزشیابی و در نتیجه 
قضاوت عادالنه در مورد میزان کســب 
شایســتگی های دانش آمــوزان خواهد 
بــود. در آزمون هــا و ارزشــیابی های 
فضــای مجــازی، برخــالف فضــای 
واقعــی، بــه دلیل ماهیــت آن، یعنی 
کمتــر  بودن مراقبت هــا و کنترل های 
احتمال  مدرســه،  اولیای  و  معلمــان 
بــروز رفتارهــای غیراخالقی بســیار 
بیشتر است. نمونه هایی از این رفتارها 
در فرایند اجــرای آزمون ها در فضای 
مجازی می توانند کمک گرفتن از افراد 
ثالث، به اشــتراک گذاری پاسخ ها بین 
دانش آمــوزان یک کالس به روش های 
گوناگــون، و اســتفاده از مواد و منابع 

آموزشی به هنگام آزمون باشند. 
برای از بین  بردن امکان تقلب، معلمان 
در ارزشــیابی بایــد از حیطة دانشــی 
)انتقــال دانــش( و بازخــورد گرفتن از 
دانش آمــوزان خــارج و وارد حیطه های 
مانند طرح پرسش  ارزشمندتری شوند؛ 
پاســخ پرسش ها.  و جست وجوگری در 
برای اطمینان از صداقت در پاسخگویی 
دانش آموزان بهتر است از آن ها بخواهیم 
به طرح ســؤال بپردازند. به این ترتیب، 
امکان تقلب بســیار کاهش می یابد، زیرا 
دانش آموزان وادار به فکرکردن می شوند. 
می تــوان از رفتــار اخالقــی و مراقبتی 
والدیــن و اعضای خانواده در درســتی 
برد.  بهره  آزمون های مجــازی  برگزاری 
بهتر است معلمان معیارهای سنجش را 
با مشارکت دانش آموزان تعیین کنند تا 
هم باری از دوش معلمان برداشته شود، 
هم دانش آموز در بعــد درک معیارهای 
قضاوت توانمند شود. عالوه بر این ها، به 
هنگام ارزشیابی، استفاده از بازخوردهای 
توصیفی مناسب به صورت صوت، متن و 
استیکرهای موجود که از امکانات فضای 
مجازی )و برنامة شــاد( اســت، می تواند 
دانش آموزان را چند قدم در یادگیری به 

جلو سوق دهد.

  
یادگیرندگان  آموخته های  از  ارزشیابی 
یکی از مســائل مهم برنامه های درسی 
مجــازی اســت. محیط هــای یادگیری 
مجازی امکانــات و قابلیت های متنوعی 
دارند که از یکســو می توان با استفاده از 
آن ها راهبردهای مؤثری را برای ارزشیابی 
واقعــی از آموخته هــای دانش آموزان به 
کار گرفــت و از طرف دیگــر، اطمینان 
از صحت و اعتبار شــیوه های ارزشیابی 
مجازی با توجه به توسعة مداوم ابزارهای 
الکترونیکی، با چالش ها و دشــواری های 

متعدد روبه روست.
مجــازی  یادگیــری  محیط هــای 
ظرفیت هــای متنوعــی بــرای بســط 
انتقادی،  تفکر  مشــارکتی،  مهارت های 
خالقیــت و مهارت هــای مدیریتــی و 
برنامه ریزی دارند. لذا شیوه های ارزشیابی 
متناســب با این محیط بایــد عالوه بر 
یادگیری موضوعی، این مهارت ها را نیز 
ارزشــیابی كند. فناوری هــای جدید به 
همان اندازه که به بهبود یادگیری کمک 
می کنند، قادرند فرایند ارزشــیابی را به 

سمت واقعی و اصیل شدن سوق دهند.
محیط هــای یادگیــری مجازی تالش 
می کنند ارزشــیابی را در کنــار فرایند 
آمــوزش و یادگیری ببیننــد و آن ها را 

مکمل یکدیگر تلقی کنند.

پیشنهاد ها
 تأکید بر ارزشیابی مستمر و تکوینی 

به جای ارزشیابی های پایانی؛
 سهیم شدن یادگیرندگان در طراحی 

تکالیف ارزشیابی؛
 طراحی تکالیف متنوع با استفاده از 

امکانات محیط های مجازی. 
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