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ارزشیابی از آموختههای یادگیرندگان یکی از مسائل مهم برنامههای درسی مجازی است .محیطهای یادگیری مجازی دارای
امکانات و قابلیتهای متنوعی هستند که از یکسو میتوان با استفاده از این امکانات شیوهها و راهبردهای مؤثری را برای
ارزشیابی واقعی از آموخته های دانشجویان به کار گرفت و از طرفی اطمینان از صحت و اعتبار شیوههای ارزشیابی مجازی با
توجه به توسعه مداوم ابزارهای الکترونیکی با چالشها و دشوارهای متعددی روبروست (یوفین ،2002 ،2ص .)22
ارزشیابی از آموخته های یادگیرندگان به عنوان عنصر نافذ و تأثیرگذار برنامه درسی مجازی بر سایر عناصر نظیر اهداف،
محتوا ،فعالیتهای یادگیری ،شیوه های تدریس ،نحوه تعامل معلم با یادگیرندگان ،فرآیند کار مدارس و مدیریت آنها را تحت
تأثیر قرار میدهند .از همین رو آیزنر ( )2221ارزشیابی را ایدئولوژی عملیاتی تلقی میکند .در نگاه سنتی ارزشیابی از
آموخته های یادگیرنده صرفاً برای تعیین نمره ،ابقاء یا ارتقاء یادگیرنده به کار میرود و نقطه پایان فرآیند آموزش و یادگیری
تلقی میشود؛ لیکن در ت لقی جدید ،ارزشیابی بخشی از فرآیند یادگیری است که جریان آموزش و یادگیری را به یکدیگر پیوند
می دهد .در این نگاه ارزشیابی با هدف کمک به بهبود فرآیند یادگیری ،اصالح برنامه درسی و تقویت شیوههای تدریس به کار
گرفته میشود .مریوت )2002( 3برای تمیزگذاری بین این دو دیدگاه نسبت به ارزشیابی مجازی از اصطالح «ارزشیابی از
یادگیری» 1و «ارزشیابی برای یادگیری» 5بهره می گیرد .اصطالح اول به ارزشیابی در پایان فرآیند یادگیری تأکید دارد که
هدف آن تعیین میزان آموختههای یادگیرنده است و اصطالح دوم به تدریجی ،مستمر و مداوم بودن ارزشیابی اشاره میکند.
محیطهای یادگیری مجازی دارای امکانات و ظرفیتهای متنوعی برای بسط مهارتهای مشارکتی ،تفکر انتقادی ،خالقیت
و مهارتهای مدیریتی و برنامهریزی است .لذا شیوههای ارزشیابی متناسب با این محیط باید عالوه بر یادگیری موضوعی ،این
مهارتها را نیز مورد ارزشیابی قرار دهد .فناوریهای جدید به همان اندازه که به بهبود یادگیری کمک میکنند ،قادرند فرآیند
ارزشیابی را به سمت واقعی و اصیل شدن سوق دهند .با این وجود ،در کنار مزیتهای ارزشیابی در محیطهای مجازی ،با توجه
به ویژگیها و امکانات موجود در محیطهای یادگیری مجازی شیوههای متنوعی از تقلب و سرقت ادبی وجود دارند که اعتبار
اینگونه ارزشیابیها را خدشهدار میسازند.
سرقت ادبی در ارزشیابیهای مجازی و رویکردهای کاهش آن
سرقت ادبی یکی از موانع اجرای ارزشیابی صحیح و دقیق در محیطهای آموزشی است .در محیطهای یادگیری حضوری برای
جلوگیری از تقلب ،بهویژه در آزمونهای پایان ترم مراقبتهای زیادی جهت کنترل بهتر تدارک دیده میشود .ولی در
محیطهای یادگیری مجازی از یکسو ماهیت از راه دور بودن این آموزشها و از دیگر سو وجود ابزارهای متنوع تبادل
 .2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
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اطالعات ،امکانات ارتباطی و امکانات چندرسانهای شرایط کنترل تقلب و سرقت ادبی را با دشواریهای گوناگون روبرو میسازد.
در این محیط یادگیرندگان می توانند ،با جستجو در منابع گوناگون متنی ،صوتی و تصویری پاسخ سؤاالت ارزشیابی را بدون
ذکر منبع مورد استفاده بیان نمایند؛ با استفاده از تاالرهای گفتگو نظرات و ایدههای دیگران را به نام خود ارائه میدهند و
مطالب را از محلهای مختلف رونوشت برداری کرده و به مطالب خود میافزایند (فوشر و کِیوز .)2002 ،2رویکردهای مختلفی
برای مقابله با تقلب در محیطهای یادگیری مجازی به کار گرفته میشود که در برخی از آنها از اقدامهای فرهنگسازی و
ایجاد بستر و در برخی دیگر از اقدامهای پیشگیرانه و تنبیهای استفاده میشود.
 )3رویکرد فرهنگسازی .در رویکرد فرهنگسازی و ایجاد بستر ،ارزیابان تالش میکنند ،با اقدامهای وسیع و دراز مدت و
جلب اعتماد یادگیرندگان ،آنها را به سمت یادگیری عمیق و لذت بخش سوق دهند .در این رویکرد فرض بر این است که
ارزشیابی بخشی از فرآیند آموزش و یادگیری است و صداقت یادگیرندگان در فرآیند ارزشیابی به بهبود یادگیری و اصالح
نقایص فرآیند یادگیری کمک میکند .برای این منظور ارزیابان تالش میکنند تا از شیوههای اصیل و واقعی مانند خودآزمایی،
طراحی تکالیف معتبر و اصیل ،سنجش توسط همگروهان ،2پروژه و پوشه کار بهره گیرند .این رویکرد تأکید میکند با
آگاهسازی و ترغیب یادگیرندگان میتوان آنها را به سمت یادگیری واقعی و کاهش سرقت ادبی سوق داد.
 )0رویکرد پیشگیرانه .در این رویکرد ،ضعف و نامناسب بودن شیوههای ارزشیابی منشأ سرقت ادبی تلقی میشود .بر این
اساس ارزیابان تالش میکنند تا با استفاده از اقدامهایی نظیر موارد نظیر فرصتهای سرقت ادبی را به حداقل برسانند:
 کد کاربری و کلمه عبور برای ورود به سامانه ارزشیابی دقایقی قبل از شروع آزمون به یادگیرنده داده میشود و بالفاصلهبرای آزمون بعدی تغییر مییابد.
 از آزمونهای کوتاه چند مرحلهای برای ارزشیابی در هر درس استفاده میشود. تکالیف ارزشیابی به گونهای طراحی میشوند که یادگیرندگان برای انجام به همکاری و مشارکت نیاز دارند. یادگیرندگان در تصمیمهای ارزشیابی و انتخاب نوع آزمون مشارکت داده میشوند. مخزنی برای سؤاالت هر درس ایجاد می شود و سپس سامانه برای هر یادگیرنده به صورت تصادفی سؤاالتی را برای هر آزمونانتخاب و ارائه کند؛ به نحوی که سؤاالت آزمون شوندگان از لحاظ درجه دشواری در یک سطح ولی از لحاظ ظاهری با هم
متفاوت باشند.
 ارائه بازخورد سریع تدارک دیده می شود .به هر یادگیرنده بالفاصله پس از ارائه تکالیف ارزشیابی ،بازخوردهای دقیق وتفصیلی داده می شود تا یادگیرندگان ضمن پی بردن به نکات قوت و ضعف کارهای خود ،به این نکته واقف باشند که تقلبها و
سرقتهای احتمالی از دید ارزشیابان دور نماند.
 بخشی از تکالیف ارزشیابی به طرح سؤال توسط یادگیرندگان اختصاص داده شود و آنها بر اساس فهم خود از موضوعسؤاالتی را ارائه میکنند (بدفورد ،جرج و کلینتون.)2002 ،3
 )1رویکرد تنبیه ای .در این رویکرد بر تصویب قوانین بازدارنده مربوط به تقلب تأکید میشود .در این شیوه یادگیرندگان در
صورت سرقت ادبی با جریمهها و تنبیههای متعدد روبرو می شوند .در این شیوه منشأ تقلب یا سرقت ادبی یادگیرنده تلقی
میشود و تالش میگردد با اعمال قوانین بازدارنده ،از گرایش یادگیرنده به تقلب ممانعت به عمل آید.
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اصول و روشهای ارزشیابی مجازی
محیطهای یادگیری مجازی تالش می کنند تا ارزشیابی را در کنار فرآیند آموزش و یادگیری نگریسته و آنها را مکمل یکدیگر
تلقی کنند .در محیطهای مجازی برای استفاده بهتر از قابلیتهای این محیط و جلوگیری از تقلب ،باید در طراحی تکالیف
ارزشیابی به اصول زیر توجه کرد:
 ) 2ارزشیابی باید بخشی از فرآیند آموزش و یادگیری تلقی شود و نه پایان آن .تکالیف ارزشیابی باید همسو با اهداف یادگیری
طراحی شود و به تسهیل فرآیند آموزش و تحقق اهداف یادگیری کمک کند.
 )2توجه به اصل «ارائه چندگانه» 2در بازنمایی یادگیری ها .برای استفاده بهتر از امکانات محیط مجازی باید تکالیف ارزشیابی
بهگونه ای طراحی شود که یادگیرندگان بتوانند برای بازنمایی آموختههای خود و نمایش آن از شیوههای گوناگون متنی ،صوتی
و تصویری بهره گیرند.
 )3تأکید بر ارزشیابی مستمر و تکوینی بهجای ارزشیابیهای پایانی .تکالیف اصیل و واقعی که بتوانند آموختههای یادگیرنده
مجازی را نمایش بگذارند ،باید بهصورت مستمر بررسی و ارزشیابی شوند.
 )1ارائه بازخورد سریع و مداوم .در اغلب سامانههای مدیریت یادگیری ،آزمونهای چندگزینهای بالفاصله تصحیح و نتیجه به
یادگیرنده گزارش میشود ولی بهتر است در این گونهها آزمونها ،بازخوردها بهصورت توضیحی جنبههای ضعف و قوت
یادگیرنده را نشان دهند.
 ) 5تکالیف ارزشیابی باید کل نگر ،واقعی و متناسب با محیط زندگی یادگیرنده باشد .تکالیف تصنعی غالباً یادگیرنده را با خود
درگیر نمی کنند؛ از این رو برای کاهش تمایل یادگیرندگان به سرقت ادبی یا تقلب باید تکالیف ارزشیابی مجازی تا حد امکان
واقعی و اصیل باشند.
 ) 6یادگیرندگان در طراحی تکالیف ارزشیابی سهیم باشند .با توجه به امکانات ارتباطی محیط مجازی به سهولت میتوان زمینه
مشارکت یادگیرندگان در طراحی تکالیف ارزشیابی را فراهم ساخت .مشارکت آنها در طراحی تکالیف ارزشیابی میتواند ضمن
کمک به تحقق اهداف یادگیری ،تقلب و سرقت ادبی را کاهش دهد.
 ) 1طراحی تکالیف متنوع با استفاده از امکانات محیط مجازی .بهتر است برای کاهش تقلب و توجه به تفاوتهای یادگیرندگان،
مخزنی برای سؤاالت عینی و آزمونهای ذهنی تدارک دیده شود (کپل ،کیتوی و وینگ.)66 :2006 ،2
از این رو با توجه به اصول حاکم بر ارزشیابیهای مجازی میتوان از روشها و راهبردهای زیر برای تقویت فرآیند ارزشیابی
بهره گرفت:
 )2استفاده از آزمونهای عینی مانند آزمونهای چندگزینهای و صحیح -غلط .این آزمونها گرچه در ارزشیابیهای پیشرفت
تحصیلی بسیار متداول هستند ،ولی عمدتاً اهداف سطح پایین شناختی را میسنجند .با این وجود میتوان مخزنی از سؤاالت
چندگزینهای تدارک دید تا هر یادگیرنده به تصادف مجموعه ای از سؤاالت را دریافت نماید که با دیگری متفاوت و در عین
حال از لحاظ سطح دشواری مشابه است.
 ) 2کارپوشه الکترونیکی .در کارپوشه الکترونیکی اطالعات مربوط به یادداشتهای روزانه مربوط به پیشرفت یادگیری
یادگیرنده ،یادداشتهای حاصل از کنفرانسها و متون مورد مطالعه ،خودتاملی های مربوط به فرآیند یادگیری ،ارزشیابیهای

1. Multiple representation
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همکالسان از کار یا فعالیت ،سؤاالت مهم و نتایج یادگیری ثبت میشود تا یادگیرنده ،معلم یا والدین با بررسی آن میزان
پیشرفت تحصیلی ،تغییر نگرشها یا رفتارهای او را ارزشیابی نمایند (موریتو و همکاران.)2006 ،2
 ) 3ارزشیابی میزان مشارکت .یادگیرندگان در محیط مجازی برای رسیدن به اهداف آموزشی از امکانات ارتباطی گوناگون مانند
تاالرهای گفتگو ،شبکه های اجتماعی ،پست الکترونیکی ،ابزارهای گفتگوی همزمان متنی ،صوتی و ویدئویی و برخی امکانات
ارتباطی ناهمزمان بهره میگیرند .از این رو باید در ارزشیابیها نیز ،میزان مشارکت یادگیرندگان مدنظر قرار گیرد .طرح
سؤاالت مشارکتی ،ارائه پاسخهای مشارکتی ،رتبهبندی موضوعات گوناگون و تهیه آزمونهای مشارکتی نمونههایی از
فعالیتهای مشارکتی در محیط یادگیری مجازی هستند که میتوان با استفاده از مالکهایی همچون؛ میزان ارائه و دریافت
کمک ،میزان مبادله منابع و اطالعات ،نحوه توضیح و بسط اطالعات ،میزان تشریک دانش با دیگران ،ارائه و دریافت بازخورد،
دعوت اعضاء به مشارکت و نظارت بر مشارکت دیگران این فعالیتها را ارزشیابی نمود .در ارزشیابی میزان مشارکت هر
یادگیرنده باید به مالکهای کمی و کیفی توجه کرد .مالکهای کمی به شمارش تعداد نظرات یا دفعات شرکت فرد در بحث
اشاره دارد؛ در مقابل مالکهای کیفی بر وسعت و عمق نظرات توجه دارد.
 )1خودآزمایی .در محیطهای یادگیری مجازی میتوان با تدارک آزمونهای متعدد چندگزینهای یادگیرنده در موقعیت
خودآزمایی قرار داد .بهعالوه تدارک موقعیتهای مسائل عمیق با استفاده از امکانات فناوری میتواند ،یادگیرنده را در
موقعیتهای خودآزمایی واقعی قرار دهد .در این شیوه هدف کمک به بهبود فرآیند یادگیری است و نه نمره دهی.
 )5سنجش از طریق همگروهیها .در این شیوه عملکرد تحصیلی یادگیرندگان توسط همگروهیهای مجازی ارزشیابی میشود
که در آن بهتر است ،ارزشیابها نظرات خود را بهصورت توصیفی و کیفی ارائه کنند؛ بازخوردهایشان را همراه با توضیح و
مثالهای عینی بیان کنند؛ نظراتشان مستند و همراه با شواهد موردنیاز باشد و درباره نقاط ضعف و قوت کار با صاحب اثر
گفتگو کنند .این شیوه نیز غالباً بر بهبود فرآیند یادگیری و توجه به جنبههای عاطفی و گرایشها متمرکز است.
 )6پروژه .پروژه تکلیف چند مسئلهای و فعالیت پیچیدهای است که یادگیرندگان از آغاز فرآیند کار تا انجام آن ،به فعالیتهای
طراحی ،تصمیمگیری ،حل مسئله ،مشارکت و پژوهش ترغیب میشوند .در این شیوه ارزشیابی قدرت تصمیمگیری ،خالقیت،
طراحی و توان مدیریت یادگیرندگان بیش از مهارتهای سطحی نظیر یادآوری اطالعات موردتوجه قرار میگیرد .یادگیرندگان
مجازی با توجه به منابع یادگیری در دسترس و بهکارگ یری امکانات ارتباطی جهت کمک گرفتن از افراد متخصص و
صاحبنظر میتوانند پروژهها ی مهم و واقعی را برای مطالعه انتخاب کنند .در برخی از دانشگاههای مجازی یکی از معلمان
مسئولیت هدایت و ارزشیابی پروژههای یادگیرندگان را بر عهده دارد و در سایر فعالیتهای تدریس دخالت نمیکند .بررسی
بهموقع و دقیق پروژهها می تواند ضمن کمک به تحقق اهداف سطوح باالی یادگیری ،تقلب و سرقت ادبی را نیز کاهش دهد
(کالر و فیشر.)2020 ،2
نتیجه گیری
ارزشیابی در فضای مجازی در کنار قابلیتهای گوناگون غالباً با تهدید سرقت ادبی مواجه است و در صورت عدم توجه اعتبار
آموزشهای مجازی را با تهدید روبرو می سازد .لذا برای مواجهه با این مسئله مهم از رویکرد فرهنگسازی ،پیشگیرانه و
تنبیهای بهصورت ترکیبی یا مجزا استفاده میشود .بهطورکلی گرچه برخی از مسائل مربوط به تقلب و سرقت ادبی در
محیط های یادگیری مجازی منشأ فنی و پداگوژیک دارند که با طراحی تکالیف اصیل ،توسعه فنی سیستمها و تصویب قوانین
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بازدارنده میتوان بخشی از آن ها را برطرف کرد؛ ولی بخش دیگری از این مسائل را باید با عوامل بیرون از نظام آموزشی مرتبط
 غالباً گرایش به، در نظامهای فرهنگی اجتماعی که یادگیری واقعی کماهمیت تر از کسب مدرک تحصیلی جلوه میکند.دانست
.تقلب به اشکال مختلف در ارزشیابیهای آموزشی افزایش مییابد
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