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گام آخر ماراتن آموزشی
ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان یکی از مسائل مهم برنامه های 
قابلیت های  دارای  مجازی  یادگیری  است. محیط های  مجازی  درسی 
متنوعی هستند. از یک طرف می توان با استفاده از این امکانات، راهبردهای 
مؤثری را برای ارزشیابی واقعی از آموخته های دانش آموزان به کار گرفت، 
و از طرف دیگر، اطمینان از صحت و اعتبار شیوه های ارزشیابی مجازی، 
با توجه به توسعة مداوم ابزارهای الکترونیکی، با چالش ها و دشواری های 

متعددی روبه روست )جوقین، 2009: 21(.
بدون شک مرحلة آخر ماراتون آموزشی، یعنی ارزشیابی از شایستگی های 
کسب شده توسط دانش آموزان، آن هم در کالس های مجازی، به عنوان 
اولین تجربه در مقیاس ملی، بدون خطا و اشتباه نخواهد بود. ضمن اینکه 
تجربه های دست اندرکاران نظام آموزشی در این رخداد، بسیار ارزشمند 
است. زیرا اطالعات به دست آمده در صورت یک پیمایش میدانی عظیم، 
می تواند تجربه های موفقیت آمیز و ناموفق، ابتکارات فردی آموزگاران، 
کوشش های سیاست گذاران آموزشی، و تأثیرات روانی چنین رویکردی 
به تصویر بکشد که بدون شک در  اولیای آن ها  بر دانش آموزان و  را 

سیاست گذاری های آتی آموزش های مجازی بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
در آزمون ها و ارزشیابی های فضای مجازی برخالف فضای واقعی، به 
دلیل کاهش نظارت معلمان، احتمال بروز رفتارهای غیراخالقی بسیار 
بیشتر است. نمونه هایی از این رفتارها در فرایند اجرای آزمون ها در فضای 
مجازی به شکل کمک گرفتن از فرد ثالث، به اشتراک گذاری پاسخ ها 
بین دانش آموزان یک کالس به روش های گوناگون، استفاده از منابع 

مقالة حاضر با هدف بررسی ارزشیابی آموزشی در فضای مجازی 
نگاشته شده است. ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان، به عنوان 
عنصر نافذ و تأثیرگذار برنامة درسی در آموزش مجازی، بر سایر 
شیوه های  یادگیری،  فعالیت های  محتوا،  هدف ها،  نظیر  عناصر 
تدریس، نحوة تعامل معلم با یادگیرندگان، فرایند کار مدرسه ها 
از طرف دیگر،  و مراکز آموزشی و مدیریت آن ها مؤثر است. 
ارزشیابی در فضای مجازی در کنار قابلیت های گوناگون، با تهدید 
»تقلب« مواجه است و در صورت توجه نکردن به این موضوع، 
اعتبار آموزش های مجازی خدشه دار می شود. لذا برای مواجهه با 

این موضوع مهم، اجرای ارزشیابی اصولی می تواند راهگشا باشد.

کلیدواژه ها: ارزشیابـی آموزشـی، فضای مجـازی، تقـلب، برنـامة 
درسی مجازی
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آموزشی به هنگام آزمون و ... نمود پیدا می کند. در این محیط، یادگیرندگان 
می توانند با جست وجو در منابع گوناگون متنی، صوتی و تصویری پاسخ 
سؤال های ارزشیابی را بیان کنند، با استفاده از تاالرهای گفت وگو نظرات 
و ایده های دیگران را به نام خود ارائه دهند، و مطالب را از محل های 

گوناگون رونوشت  بردارند و به مطالب خود بیفزایند )فاچر، كیوز، 2009(.
شواهد موجود نظام آموزشی در این برهة زمانی نشان می دهند، معلمان 
دوره های تحصیلی گوناگون، به منظور افزایش اعتبار نتایج ارزشیابی ها در 
فضای مجازی، از برنامه های کاربردی متنوعی در کنار فنون معلمی خود 
استفاده می کنند. برنامه های کاربردی مزبور عالوه بر کم کردن رفتارهای 
غیراخالقی، از قابلیت های دیگری همچون رایگان بودن، نصب و راه اندازی 
ساده، برنامه های مجاز بدون نیاز به فیلترشکن، و قابل استفاده در تمامی 
گوشی های همراه با سیستم عامل های موجود، و قابلیت حمایت از زبان 

فارسی برخوردارند.

نقش سیاست گذاران آموزشی در ارزشیابی مجازی
با وجود تالش های آموزگاران و بهره گیری از برنامه های متنوع به منظور 
برقراری اخالق و عدالت در فضای آموزش و آزمون مجازی، ضروری 
است که سیاست گذاران نظام آموزشی، برای اجرای صحیح آموزش و 
آزمون در این فضا و نهادینه کردن اخالق در فضای مجازی، با تصویب 
قوانین فضای آموزش مجازی )همانند قوانین آموزش حضوری(، اقدامات 
قانونی الزم را برای اجرای این شکل از آموزش ها انجام دهند. تصویب و 
اجرای چنین قوانیني باعث می شود که نگاه جامعه به آموزش مجازی تغییر 

یابد و این باور در جامعه نهادینه شود که فرایند آموزش مجازی بسیار جدی 
است و مانند آموزش حضوری در صورت اجرای درست، می تواند دارای 

اعتبار و قابل اطمینان باشد.

نقش اولیای دانش آموزان در ارزشیابی مجازی
واضح است که در آموزش های حضوری نقش معلم مهم و محوری است 
و تا حدودی سایر عوامل مؤثر در یادگیری را نیز تحت کنترل خود دارد. اما 
در آموزش های مجازی و برخط که امروزه سراسر دنیا را درنوردیده است، 
نقش سایر عوامل، از جمله والدین و خانواده ها بیش از پیش پررنگ تر 
شده است. آموزش های مجازی فرصت خوبی برای دانش آموزان فعال و 
خودخوان هستند که از تمامی ظرفیت ها و امکانات برای یادگیری بهتر 

استفاده کنند.
اکثر دانش آموزان به راهنمایی، نظارت، کنترل و تشویق بیشتری برای 
یادگیری احتیاج دارند و این وظیفة خطیر در آموزش های مجازی تا حد 
زیادی به اولیای دانش آموزان محول شده است. همچنین فراهم آوردن 
محیطی  ایجاد  و  مجازی  آموزش های  برای  فناوری های الزم  و  ابزار 
امن توأم با آرامش در خانواده از وظایف والدین است. آنان وظیفه دارند، 
محیطی سرشار از شور و نشاط را برای آموزش های مجازی در منزل 
مهیا سازند و حس مسئولیت پذیری را در قبال انجام وظایف یادگیری در 

دانش آموزان تقویت کنند.
بی شک نقش نظارتی والدین در آموزش های مجازی و انجام ارزشیابی ها، 
به خصوص در دورة ابتدایی بسیار برجسته است، به گونه ای که بدون نظارت 
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و کنترل والدین، یادگیری و ارزشیابی معنی دار محقق نمی شود. 
این نظارت و کنترل هم در آموزش ها و هم در آزمون های 

مجازی باید صورت پذیرد.

راهکارهای پیشنهادی برای تحقق ارزشیابی حقیقی 
در فضای مجازی

آزمون ها و ارزشیابی های برخط، در دو شکل کلی »آزمون های 
قابل اجرا  ناهم زمان«  برخط  »آزمون های  و  برخط هم زمان« 
هستند. در نوع اول، دانش آموزان و معلم هر دو هم زمان در 
فضای مجازی حاضر و در حال تبادل اطالعات هستند. در نوع 
دوم، دانش آموزان و معلم هر دو هم زمان در فضای مجازی 
آزمون حاضر نیستند، ولی اطالعات به طور برخط مبادله می شوند.
در ادامه به ارائة چند راهکار به منظور ارزشیابی دانش آموزان در 

فضای مجازی خواهیم پرداخت:
با مدت زمان محدود  متفاوت  1. طراحی چند دسته سؤال 
)حداکثر 15 دقیقه( و توزیع آن بین دانش آموزان و ارائة تصویر 
برگة پاسخ نامه پس از اتمام زمان )آزمون های نوشتاری مانند 
ریاضی و سایر درس ها از دورة دوم ابتدایی تا دورة دوم متوسطه(.
دانش آموز  هر  برای  اختصاصی  سؤال های  طراحی   .2
با مدت زمان محدود )حداکثر 15 دقیقه( و ارائة تصویر برگة 
پاسخ نامه پس از اتمام زمان )آزمون های نوشتاری مانند ریاضی 

و سایر درس ها از دورة دوم ابتدایی تا دورة دوم متوسطه(. 
3. اجرای آزمون های برخط هم زمان و ثبت هم زمان داده های 

آزمون توسط معلم.
4. برگزاری آزمون های برخط هم زمان با تبادل صدا، و یا 
صدا و تصویر، با تک تک دانش آموزان در زمان های تعیین شده 
از قبل )آزمون های دوره های اول و دوم ابتدایی(، در صورت 

کم جمعیت بودن کالس ها.
5. طراحی سؤال های چندگزینه ای متفاوت برای دانش آموزان، 
با استفاده از برنامه های در دسترس، مانند »کوییز«، »ربات ها« 

و ... 
توسط  سؤال  طرح  به  ارزشیابی  تکلیف های  از  بخشی 
یادگیرندگان اختصاص داده شود و آن ها بر اساس فهم خود 

از موضوع، سؤال هایی ارائه کنند )بوفورد و همكاران، 2009(.

یک پیشنهاد کاربردی
یکی از برنامه های کاربردی متداول در ایران که در آموزش 
مجازی و برگزاری آزمون برخط هم زمان بسیار کارآمد ظاهر 
شده، برنامة »واتس َاپ« است. در نسخة ارتقا یافتة این برنامه، 
امکان ارتباط تصویری با هشت کاربر به طور هم زمان میسر شده 
است. این قابلیت، امکان برگزاری جلسه های کالسی برخط 
هم زمان با تعداد کم )حداکثر هشت نفر( را امکان پذیر می سازد. 
به موجب این قابلیت می توان در آزمون های برخط هم زمان 
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به منظور برگزاری آزمون های شفاهی، و همچنین آزمون های 
نوشتاری )فارسی، ریاضی و ...( با حضور معلم و هفت نفر از 

دانش آموزان، از این ابزار بهره برد.
اول  دورة  آموزگاران  به  برنامه  این  ویژگی های  از  استفاده 
ابتدایی )پایه های اول، دوم و سوم(، ضمن تهیة یک برنامة 
می شود.  توصیه  کالس،  دانش آموزان  برای  زمان بندی شده 
به کمک این قابلیت برنامة تعاملی واتس َاپ، نقش مراقبتی 
آزمون غیرحضوری تکمیل  و نظارتی معلمان در جلسه های 
می شود و قضاوت در مورد پیشرفت تحصیلی و شایستگی های 

دانش آموزان توسط معلم اعتبار می یابد.

جمع بندی
جدانشدنی  جز  و  مداوم  فرایندی  ارزشیابی  شک،  بدون 
برنامه های آموزشی حضوری و مجازی، و حلقة اتصال همة  
عوامل یک برنامة آموزشی )درونداد، فرایند و برونداد( به حساب 
می آید. اجرای درست ارزشیابی را می توان کار هنرمندانة معلم 
دانست. لذا معلمان باید میزان درک و فهم، حس قضاوت و تفکر 
انتقادی یادگیرندگان را برانگیزند تا آن ها نیز در حل مشکالت 
واقعی جهان خود توانا شوند ارزشیابی چه در آموزش حضوری و 
چه در آموزش مجازی در خدمت آموزش قرار می گیرد و باعث 
می شود، جریان تدریس و یادگیری بر اساس فرایندمحوری 
تنظیم شود، نه محصول محوری. چون هدف اندازه گیری کیفیت 

یادگیری است، نه کمیت یادگیری.

اکثر دانش آموزان 
به راهنمایی، 

نظارت، کنترل و 
تشویق بیشتری 
برای یادگیری 

احتیاج دارند و این 
وظیفة خطیر در 

آموزش های مجازی 
تا حد زیادی به 

اولیای دانش آموزان 
محول شده است
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