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  چکیده
 ارزیابی و سنجش آموزشی، هاينظام تمامی در مهم مسائل از یکی

 تحقق و یادگیري از بخشی اطمینان منظور به فراگیران، هايآموخته
 با مرتبط باره،این در مؤثر راهبردهاي از یکی است. نظر مورد اهداف
 شرایط به توجه با است. تکوینی سنجش رویکرد گرایی،سازنده پارادایم
 مرتبط بنیادین مسائل بارهدر تا است نیاز مجازي، یادگیري حوزه خاص

 حاضر پژوهش اساس، این بر رد.گی صورت بازاندیشی تکوینی سنجش با
 یادگیري هايمحیط در تکوینی سنجش هايقابلیت شناسایی هدف با

 تحلیل مطالعه، این در رفته کاربه تحقیق روش شد. انجام مجازي
 متخصص 22 با و تحلیل مقاله 24 .بود استقرایی نوع از کیفی محتواي
 از تکوینی سنجش با مرتبط بنیادین مسائل نهایت در و دش مصاحبه
 و سنجش رویکرد این هايقابلیت نیز و تقلب و پایایی روایی، جمله

 با فراگیر کردن درگیر سازنده، و فوري بازخورد ارائه جمله از ارزیابی،
 فراگیر، آنالین خودارزیابی آموزشی، عدالت ارتقاي یادگیري، فرآیندهاي
 مورد مجازي یادگیري حوزه در گروه، در کار و همتایان سنجش
  گرفت. قرار بررسی و بحث شناسایی،

  
  کلیدي واژگان
 ،ارزیابی و سنجش ،مجازي یادگیري هايمحیط ،الکترونیکی یادگیري
 .آنالین تکوینی سنجش
 
 
 
 
 
 
 

  
Abstract  
One of the important issues in all educational systems 
is assessing and evaluating learner's learning in order 
to ensure the learning and achievement of the desired 
goals. One of the effective strategies related to con-
structivism paradigm is the formative assessment. 
Given the specific conditions of virtual learning, it is 
necessary to rethink on the fundamental issues asso-
ciated with formative assessment. Accordingly, the 
present study was conducted to identify the capabili-
ties of formative assessment in virtual learning envi-
ronments. The research method in this study was the 
qualitative content analysis (inductive type). 24 pa-
pers were analyzed and 22 specialists were inter-
viewed. Finally, the basic issues related to formative 
assessment, including validity, reliability and cheat as 
well as its capabilities, including providing immedi-
ate and constructive feedback, engaging learners with 
essential learning processes, promoting educational 
justice, online self-assessment, peer-to-peer assess-
ment, and group work was identified, discussed and 
reviewed. 
 
Keywords 
E-learning, Virtual Learning Environments, Assess-
ment and Evaluation, Online Formative Assessment. 
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  مقدمه
 آموزش در معمولی ايرویه به الکترونیکی یادگیري ،امروزه
 از حوزه این متخصصان است. هشد مبدل 21 قرن عالی
 ادبیات بررسی با )2006( 1هاردت لین و الرمندي جمله
 پیش آموزشی نظام دازانچشم در را معاصر جریان دو مربوط،

 و یادگیري ادغام )الف از: اندعبارت که انددهکر شناسایی رو
 هب نقش )ب و هادانشگاه جاري رویه در مجازي آموزش
 عالی. آموزش مراکز در دور راه از هايبرنامه برجسته شدت
 و تامین توسط گرفته صورت فراتحلیل از حاصل نتایج

 بر فناوري گونه هر کاربرد تأثیر بارهدر )2011( 2همکاران
 33/0 اثر اندازه متوسط بیانگر اخیر، سال 40 طی ،یادگیري
 از بخشی اطمینان براي سویی از بود. یادگیري بر فناوري
 و سنجش نظر، مورد اهداف حصول و فراگیران یادگیري
 کارایی در مهمی تاثیر که چرا ؛است ضروري ارزیابی
 و تراکمی بخش دو داراي سنجش دارد. آموزشی هاينظام

 گرچه یمکن نشان خاطر است ضروري .است تکوینی
 و یادگیري) از حمایت براي (سنجش 3تکوینی سنجش
 یادگیري بر گذاريصحه منظور (به 4تراکمی سنجش
 شمار هب هم از متمایز و ثابت فرایندهاي پذیرفته) صورت
 (ویلیام دارد وجود آنها میان اختالفاتی کماکان اما ؛روندنمی
 در عمیقاً تواندمی ارزیابی دیگر سویی از ).1996 ،5بلک و

 مسئله یادگیري روش مثال براي شود؛ لحاظ تربیتی فلسفه
 تاکید آموزش فرایند طی در ارزیابی و سنجش بر محور
 در دانش ساختار سطوح که سازدمی نشان خاطر و کندمی
 و سنجش راهبردهاي براي را هاییداللت ي،گیرشکل حال

 ).2005 ،6همکاران و (گیجبلس دارد همراه به ارزیابی
 نشان خاطر )2012( 7همکاران و واندرویل که طور همان
 در تراکمی) خواه تکوینی، (خواه سنجش اند،هکرد

 در رو هايمحیط با مقایسه در مجازي یادگیري هايمحیط
 زمانناهم ماهیت نوعا و مکانی شکاف خاطر به عموماً رو

 از فراگیران) و (معلم کنندگانمشارکت میان تعامل
 چنین بنابراین است؛ برخوردار متمایزي هايویژگی

 به تا داردمیوا را آموزش اندرکاراندست مالحظاتی
                                                
1. Larreamendy-Joerns and Leinhardt 
2 . Tamin, Bernard, Borokhovski, Abrami & 
Schmid 
3. Formative assessment 
4. Summative assessment  
5. Wiliam & Black, 
6. Gijbels, Dochy, Bossche & Segers 
7. Vonderwell, Liang, and Alderman 

 یابیدست منظور به مجازي آموزش فلسفه بارهدر بازاندیشی
 پشتیبان بتواند که اثربخشی تکوینی سنجش راهبردهاي به

 اثربخش تلفیق بپردازند. باشد، آن ارزیابی و معنادار یادگیري
 پتانسیل از مجازي یادگیري هايحیطم در تکوینی سنجش
 معنادار تعامالت براي مناسب ساختار یک ارائه براي باالیی
 ایجاد در بخشی تسریع و معلم و فراگیران میان پایدار

 یادگیري تسهیل منظور به اثربخش یادگیري اجتماعات
 ،8تاکل و (سورنسون است برخوردار آن ارزیابی و معنادار
 براي را مندمنظا ساختاري تواندمی امر این همچنین )2005

 یادگیري بر مداوم نظارت طریق از فراگیر اثربخش پشتیبانی
 پشتیبانی همچنین د.کن ایجاد کافی سازنده بازخورد تدارك و

 در مهمی عامل یادگیري، سازي داربست براي پیوسته
 همکاري طریق از و رودمی شمار به مجازي یادگیري
 و (لودوینگ شود.می آسان مربی و فراگیر میان پایدار متقابل

ن  مشارکت براي را انفراگیر زیرا ؛)2003 ،9همکارا
 یادگیري تمایالت رشد در آنها به و پشتیبانی تر،اثربخش
 و فراگیر استقالل رشد براي که یافتهخودنظم
 یادگیري موفقیت در مهمی عامل که او، پذیريمسئولیت
 تعامالت و مشارکت وجود پس ؛دهدمی یاري است، مجازي
 به معلم و همساالن یادگیرنده، میان پایدار معنادار یادگیري
 فرصت مشترك، هدفی با یادگیري اجتماع یک عنوان

 و داد خواهد افزایش را یادگیرنده از کافی و مداوم پشتیبانی
 درگیري پرورش و تسریع موجب نهایت در فرایند این

 گردید. خواهد مجازي یادگیري در عمیق یادگیري و معنادار
 در تکوینی سنجش اثربخش کاربرد ،دیدگاه این با مطابق
 پداگوژیکی راهبرد تواندمی مجازي یادگیري هايمحیط
 باشد. شده ذکر هايفرصت سازيآسان براي ایینوآورانه
 خلق به مجازي یادگیري هايمحیط در تکوینی سنجش
 از دارد. تاکید محور ارزیابی - فراگیر یادگیري هايمحیط
 اطالعات ارزیابی حوزه در موجود ادبیات در که آنجایی
 منظور به ندارد، وجود مجازي تکوینی سنجش بارهدر خاصی

 به پرداختن از پس داریم قصد مقاله این در خالء این رفع
 را آن هايقابلیت تکوینی، سنجش با مرتبط اساسی مسائل

 در یادگیري بهبود منظور هب فراگیران از پشتیبانی در
 ابتدا در بنابراین ؛دهیم توضیح مجازي یادگیري هايمحیط
 سنجش هايویژگی و مفهوم بارهدر توضیحاتی است الزم

  .کنیم ارائه تکوینی
                                                
8. Sorensen & Takle 
9. Ludwig-Hardman & Dunclap 
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  تکوینی سنجش مفهوم
 محققان و معلمان سیاستگذاران، ،گذشته دهه یک طول در

 سنجش هايرویه توسعه به نسبت وافري عالقه آموزشی
 فراگیران یادگیري کننده منعکس و ارتقا موجب که تکوینی
 ).2011 ،2ویلیامز ؛2001 ،1کووي و (بل اندداده نشان باشد،
 نظر اتفاق ارزیابی، و سنجش حوزه ادبیات در وجود این با

 خوردنمی چشم به تکوینی سنجش مفهوم درباره کلی
 سنجش واژه از متعدد تعاریف به امر این ).2011 ،3(بنت

 هايارزیابی تمامی مؤلفان برخی است. دهش منجر تکوینی
 ؛اندگرفته نظر در تکوینی سنجش عنوان به را کالس داخل
 تکوینی سنجش که اندمدعی نویسندگان برخی حال این با
 یک شکل در )2005 ،4(پیرسون دارد اشاره ابزار یک به

 معلمان است ممکن که سوال بانک یک یا تشخیصی آزمون
 ،5تامسون و (ویلیام دکنن تدوین را هاییآزمون چنین آن از

 سنجش که اندمدعی محققان و مربیان برخی و )2008
 در ).2008 ،6(پوهام است فرایند یک بلکه نبوده ابزار تکوینی
 نشده نمره اختصاص به منحصر تنها فرایند این دیدگاه، این
 دهد.می دست هب فراگیر فهم بارهدر را کیفی بینشی بلکه
 ارزیابی دارد اعتقاد )2011( بنت که طور همان رفتههم روي

 یک نه آزمون یک نه ،شکل بهترین به است ممکن تکوینی
 شود. استنباط دو، هر از منطقی تلفیق شکل به بلکه فرایند،

 هدف با آموزش، فرایند طی در تکوینی سنجش کلی طور به
 با تطابق منظور به ،فراگیر از دریافتی اطالعات کارگیري به

 ،7(ارل پیوندمی وقوع هب روي، پیش یادگیري هايسناریو
 سنجش )،2009( ویلیام و بلیک اعتقاد به همچنین ).2003
 زیر کلیدي راهبرد 5 اساس بر توانمی را تکوینی
 گذاشتن اشتراك به و سازيشفاف )1 د:کر سازيمفهوم
 مهندسی )2 یادگیري، موفقیت معیارهاي و اهداف

 به توجه با یادگیري تکالیف و اثربخش کالسی تصمیمات
 فعال )4 بازخورد، ارائه )3 فراگیر، فهم از حاصل شواهد
 )5 یکدیگر، براي آموزشی منابع عنوان به فراگیران کردن
 در خود. یادگیري مالکان عنوان به فراگیران کردن فعال

                                                
1. Bell & Cowie 
2. Williams 
3. Bennett 
4. Pearson 
5. Wiliam & Thompson 
6. Popham 
7. Earl 

 اصلی هدف که واقعیت این براساس تکوینی سنجش نتیجه
 صرف جاي به یادگیري به بخشیدن بهبود یا کمک آن

 متمایز ارزیابی و سنجش انواع سایر از است، نمره اختصاص
 از شده ارائه تعریف ).2006 ،8دروموند و (مارشال است

 اندازه و سنجش بهسازي گروه توسط تکوینی سنجش
 جستجو فرایند است: ذیل شرح به )2002( 9انگلستان گیري

 بارهدر گیريتصمیم منظور به معلمان توسط شواهد تفسیر و
 و یادگیري بهینه وضعیت تعیین فراگیران، یادگیري وضعیت
  آن. به دستیابی شکل بهترین تعیین
 
  شناسیروش

 رویکرد با کیفی محتواي تحلیل روش از پژوهش این در
 ،کیفی محتواي تحلیل است. شده استفاده استقرایی
 استفاده با محتواها شده کنترل و مندروش تجربی، رویکردي

 بدون آن الگوهاي مراحل و محتوا تحلیل قواعد از
 تحلیل براي پژوهش، این در است. عجوالنه سازيکمی
 مصاحبه از پس که محتوایی هم و مکتوب اسناد هم ،محتوا

 هب الکترونیکی آموزش و آموزشی تکنولوژي متخصصان با
  .شد بررسی بود، هآمد دست

  
  مکتوب اسناد محتواي تحلیل )الف
 ،1 شماره جدول با مطابق که بود صورت این به کار روال
 استقرایی محتواي تحلیل به مربوط هايکلیدواژه ابتدا

 و سنجش چون هاییواژه شامل که شدند مشخص
 سنجش تکوینی، سنجش پرورش، و آموزش در گیرياندازه
 و آنالین یادگیري سنجش آنالین، یادگیري هايمحیط در

 پایگاه در کلمات این سپس ؛بودند آنالین تکوینی سنجش
 ساینس اسپرینگر، پروکوئیست، قبیل از معروفی هايداده

 اسکوالر گوگل و اریک، سیج، ابسکو، امرالد، دایرکت،
 و مگز نور همچون فارسی هايداده پایگاه در شدند. جستجو

 مالك نیامد. دست هب زمینه این در اییمقاله ایران مگ
 یا و عنوان در هاکلیدواژه این از یکی وجود مقاله، انتخاب
 بعد به 2000 سال از آنها گذارينمایه نیز و مقاالت خالصه

 نام،بی که منابعی همچنین بود. ها،داده پایگاه این در
 از بودند شده نگارش انگلیسی غیر زبان به و غیرعلمی

                                                
8. Marshall & Drummond 
9. Assessment Reform Group 
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 انتخاب و شناسایی مقاله 79 نتیجه در شدند. خارج بررسی
 بازه نظر از تحلیل براي مقاالت انتخاب معیار ادامه در د.ش

 و الکترونیکی صورت به بستر نظر از ،2016 تا 2000 زمانی
 اساسی هاي(ویژگی تحقیق هايتم با ارتباط میزان نیز

 16( مقاله 24 تعداد نهایت، در که بود تکوینی) سنجش
 .شد ررسیب و انتخاب تحلیل براي پژوهشی) 8 و مروري
 بیشتر ارتباط براساس که بود صورت این به کار روش
 مشخص هايویژگی اساس بر پژوهش موضوع با مقاالت
 تکوینی سنجش اساسی هايویژگی گرفتن نظر (در شده
 تدریس فرایندهاي درون ارزیابی هايفعالیت دادن جاي مثل
 اصیل ارزیابی هايفعالیت از تنوعی کارگیري به یادگیري، و
 سنجش رفتن کار به نیز و تکوینی) بازخورد ارائه و مداوم و

 ،2016 تا 2000زمانی بازه در جازيم هايمحیط در تکوینی
 و محتوا تحلیل و انتخاب ايمقاله ابتدا ،هدفمند صورت به

 به رسیدن تا و شدمی تحلیل و انتخاب دیگر ايمقاله سپس
  یافت. ادامه هانمونه انتخاب ،24 مقاله در نظري اشباع
 تحلیل براي جستجو مورد هايپایگاه و کلیدي واژگان .1 جدول

  محتوا

  هاداده پایگاه  کلیدي واژگان
 دست هب مقاالت تعداد

 تعداد  آمده
 مقاالت
  پژوهشی  مروري  انتخابی

Assessment 
and 

evaluation 
in education  

Emerald 

23  56  24  

Formative 
assessment  Sage  

online 
assessment  ERIC  

online 
formative 

assessment  
ProQuest  
Springer  

assessing 
online 

learning  

ScienceDirect  
Google 
Scholar  
EBSCO 

 
  هامصاحبه محتواي تحلیل )ب

 سواالت نظري ادبیات بر مروي با ابتدا ،مصاحبه اجراي براي
 و صاحبنظران از تعدادي با سپس ؛شد تدوین اییاولیه و کلی

 و الکترونیکی یادگیري هايدوره کنندگانمشارکت
 4 و دانشجو 12 استاد، 6 شامل آموزشی تکنولوژي
 هايدانشگاه از تعدادي در الکترونیکی آموزش کارشناس

 ند،مهدف شیوه به مجازي یادگیري هايدوره کننده ارائه
 زمان .شد انجام نظري اشباع به رسیدن تا مصاحبه
 نیمه روش با که بود دقیقه 60 تا دقیقه 20 بین هامصاحبه

 مصاحبه هر در که طوري هب ؛گردید برگزار ساختارمند
 براي مبنایی توانستمی شونده مصاحبه خود هايصحبت
  باشد. بعدي سواالت

  
  هاداده تحلیل و تجزیه روش
 تحلیل روش از کیفی هايداده تحلیل و تجزیه براي

 ؛)2 شماره جدول با (مطابق شد استفاده استقرایی محتواي
 ابتدا تحلیل، براي هانمونه انتخاب از بعد که صورت بدین
 ؛شد خوانده مضمون تحلیل واحد اساس بر معنایی قطعات
 گرفته نظر در کدي یا برچسب آنها از کدام هر براي سپس

 و گرفتند جاي مقوله زیر یک در مشابه کدهاي ادامه در شد.
 این در گردید. حاصل پژوهش اصلی مقوالت نهایت در

 تحلیل براي 7 نسخه ATLAS.ti افزارنرم از ،پژوهش
 معنایی واحدهاي از ایینمونه شد. استفاده استقرایی محتواي

  است. هآمد 2 شماره جدول در آن با طتبمربو کدهاي و
  

 محتواي تحلیل در کدگذاري انجام مراحل .2 جدول
  پژوهش استقرایی

  اصلی مقوله  کد  1معنایی واحدهاي  ردیف

1  

 تواندمی الینآن تکوینی سنجش
 هايموقعیت با را فراگیران درگیري
 که فرایندهایی طریق از یادگیري،
 یادگیري براي را هایی فرصت
 فعال و اصیل مشارکتی، تاملی،
 و داده افزایش د،کنمی فراهم
 و پویا، تعامالت براي را فضایی
 پیامدهاي و اهداف از مشترك درکی
  د.کنمی فراهم یادگیري انتظار مورد

 پرورش
 دادن
 درگیري
 با فراگیران
 تجارب
 یادگیري
 و معنادار
  ارزشمند

 درگیر
 با کردن
 هايفرایند

  یادگیري

2  

 براي را فراگیران تکوینی سنجش
 گیريتصمیم و خود پیشرفت ارزیابی

 براي نیاز مورد پیشرفت میزان بارهدر
 حد با خود عمکرد فاصله کردن پر

  د.کنمی پشتبانی مطلوب،

 درنظر
 گرفتن
 نیازهاي

 شده ادراك
  فراگیران

 افزایش
 عدالت
  آموزشی

  
 هایافته
 یادگیري هايمحیط در تکوینی سنجش ماهیت
  مجازي

                                                
1. Semantic units 
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 ابتدا در سنجش، حوزه موجود ادبیات ندمنظام مرور اساس بر
 قبیل از مجازي هايمحیط در سنجش اساسی مسائل به

 به نیز ادامه رد ؛شودمی بررسی تقلب و پایایی روایی،
 مجازي یادگیري هايمحیط در تکوینی سنجش هايقابلیت

 پرداخته ،تهگرف صورت کیفی محتوي لیلتح اساس بر
  شود.می

  
 هايمحیط در سنجش با مرتبط اساسی مسائل

 تقلب و پایایی روایی، مجازي:
 مسائل سنتی، چهره به چهره یادگیري هايمحیط همانند
 منظور به مجازي هايمحیط در سنجش با مرتبط اساسی

 شناسایی و توجه مورد بایستی مطلوب، نتایج به اعتباربخشی
 این جمله از ).2008 ،1الی و کنارد (استرهوف، گیرد قرار

 در برد. نام را 4تقلب و 3پایایی ،2اعتبار توانمی مسائل
 خود به اییتازه ابعاد مسائل این مجازي هايمحیط
 و طراحی طی در دقیق مالحظات به نیاز وولسی گیرند.می

 منظور به مجازي هايمحیط در تکوینی سنجش تلفیق
 بر غلبه و اثربخش صورت به مسائل این به رسیدگی
 است داده قرار تاکید مورد را، آنها با مرتبط تهدیدات
 شناسایی به نیاز نیز )2007( 6هارگریوس ).2008 ،5(وولسی
 یادگیري براي ارزیابی حوزه در پایایی و روایی میان تمایز

 را تراکمی) (سنجش یادگیري از ارزیابی و تکوینی) (سنجش
 از مجدد تعریف و بازاندیشی به نیاز است. دهکر شناسایی
 آن خاطر به تکوینی سنجش هايموقعیت در پایایی و روایی
 تراکمی سنجش حوزه در مفاهیم این از رایج تعاریف که

 شواهد ماهیت است. ضروري است، کمی تصورات به محدود
 و (بلیر چندگانه هايموقعیت بر مشتمل تکوینی سنجش در

 و فرایندها دربردارنده ،توامان طور به و )2009 ،7مانسک
 جایگزینی رویکرد به نیاز امر این و است یادگیري پیامدهاي

 تکوینی سنجش حوزه در مفاهیم این به پرداختن براي را
 ؛)2012 همکاران، و (واندرویل دکنمی مطرح مجازي

                                                
1. Oosterhof ,Conrad & Ely  
2. Validity 
3. Reliability 
4. cheat 
5. Wolsey 
6. Hargreaves 
7. Blair & Monske 

 میزان تعیین براي آمیخته یا کیفی رویکرد به نیاز بنابراین
  نماید.می ضروري تکوینی سنجش در پایایی و روایی

  
 سنجش زمینه در تقلب و پایایی و روایی هايویژگی
  مجازي یادگیري هايمحیط در تکوینی
 به روایی از کنونی و رایج تعریف است الزم ابتدا روایی:
 بیان را است مطرح تراکمی سنجش زمینه در که شکلی
 مینهز در روایی مقایسه براي را مبنایی کار این یم.کن

 8مسیک اعتقاد بر بنا د.کر خواهد فراهم تکوینی سنجش
 تناسب میزان از ارزشی قضاوت بر ناظر روایی ،)1989(

 نمرات براساس گرفته صورت اقدامات و هاگیرينتیجه
 مفهوم به توجه با است. منطقی و تجربی شواهد با آزمون،
 است استنتاجاتی روایی، مهم اصول از یکی روایی، از مسیک

 مورد تفسیر یعنی داد؛ خواهیم انجام آزمون نتایج از ما که
 بیانی مستلزم اعتبارسنجی تلویحاً آزمون. نتایج هدف یا نظر

 (شاو است نظر مورد کاربردهاي و تفاسیر از واضح و روشن
 یک عنوان به روایی توصیف در آنها ).2011 ،9کریسپ و

 در که اندهکرد نشان خاطر زمان طی در یافته تکامل مفهوم
 کاربردهاي و نتایج تناسب عنوان تحت روایی کنونی، نظریه
 قبیل از ؛رودمی شمار به سنجش پیامدهاي از آمده عمل به

 آزمون؛ نمرات دکاربر پیامدهاي به مربوط مالحظات برخی
 بر بلکه ؛کندنمی صدق (سنجش) آزمون بر روایی بنابراین
 سنجش پیامدهاي یا آزمون نتایج از حاصل هايگیرينتیجه
 یا معتبر تواندنمی ارزیابی دیدگاه این اساس بر دارد. تاکید
 شودمی گیرياندازه آنچه عوض در بلکه ؛شود نامیده نامعتبر
 نیازمند اعتبارسنجی است. آن روایی میزان یا درجه

 واقعاً آزمون که را ادعا این تا است کافی شواهد گردآوري
 نمرات د.کن اثبات را ،سنجدمی ،است مدعی که را آنچه
 جزیی اساساً پایایی اساس این بر است پایایی بیانگر آزمون

 چندگانه منابع مالحظه نیازمند رواسازي و بوده روایی از
 دوره یک طی چندگانه هايمقیاس کارگیري به و شواهد
 معاصر، نظریه این از برداشتی عنوان به است. پیوسته زمانی
 به است ممکن مجازي تکوینی سنجش حوزه در روایی
 ارتقا به ارزیابی هايفعالیت و فرایندها که میزانی عنوان

 بر برداشت این شود. تعریف ،بیانجامد بعدي هايیادگیري
                                                
8. Messick 
9. Shaw & Crisp 
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 از حمایت تکوینی ارزیابی هدف که است اساس این
 سنجش روایی تعریف در )2007( هارگریوز است. یادگیري
 دارد بستگی تکوینی سنجش روایی که داشت اظهار تکوینی

 به عمالً ارزیابی نتایج کاربرد و تفسیرها میزان چه تا که
 بیانگر ضمنی طور به یعنی د؛شومی منجر بیشتر یادگیري

 اهداف قصد به هاارزیابی طراحی با تنها که است نکته این
 سنجش عوض در ؛دشونمی معتبر آزمون نتایج تکوینی
 مورد یادگیري از باالیی سطح برانگیزنده بایستی تکوینی
 این )2009( ویلیام و بلک شد بیان که طور همان باشد. نظر
 کاربردهاي و حاصل نتایج میان تفاوت بیان طریق از را ایده
 (تکوینی ارزیابی هدف تحقق با ارتباط در شده گرفته نظر در
 اطمینان است الزم طور همین دند.کر تقویت تراکمی) یا

 برازش باعث که صورتی به آمده دست هب شواهد که یابیم
 نابراینب و ارزیابی از شده گرفته نظر در اهداف بیشتر چه هر

 از تعدادي نظر رود.می کار به د،شو ارزیابی روایی افزایش
 با مطابق تلفیقی و مجازي آموزش هايحوزه در نویسندگان

 در )2008( 1کاپوبیانکو و فلدمن مثال براي است؛ ایده این
 نظر در که آزمونی است ممکن چطور که ادعا این توضیح
 از تکوینی لحاظ از که شود مشخص اما آید نظر به تکوینی
 حتی سازندمی نشان خاطر ،است برخوردار پایینی روایی
 آموزشی دوره طی در ارزیابی تعدادي از معلمان که یوقت

 مدت کوتاه هايشیوه بر بیشتر آنها کنندمی استفاده
 به نمره اختصاص منظور به تراکمی اطالعات آوريجمع
 یادگیري بهبود منظور به تکوینی اطالعات آوريجمع جاي
 هايشیوه کاربرد صورت همان به دارند. تمایل تدریس و

 به را سنجش لزوماً یادگیري بهبود هدف با مجازي سنجش
 این اصلی مسئله عوض در ؛سازدنمی رواتر تکوینی لحاظ
 یا روندمی کار هب تکوینی شکل به هاشیوه این آیا که است
 روایی افزایش منظور به ).2010 همکاران، و (پاچلر خیر؟

 است الزم فراگیران و معلم ،مجازي تکوینی سنجش
 کنند. قلمداد ارزشمند عاملی عنوان به را یادگیري افزایش
 هايرویه اجراي تداوم و الگوسازي به است الزم معلمان
 بالقوه مزایاي تحقق منظور به اثربخش تکوینی سنجش
 2دیویس و مور گیکاندي، بپردازند. مجازي تکوینی ارزیابی

 و عوامل رعایت موجود، ادبیات تحلیل از پس )2011(

                                                
1. Feldman & Capobianco 
2. Gikandi,Morrow& Davis 

 مجازي تکوینی سنجش روایی افزایش با را زیر هايویژگی
  دانند:می مرتبط
 سنجش روایی :ارزیابی هايفعالیت بودن اصیل 1-1
 واقعی و اصیل صورت در اول درجه در مجازي تکوینی
 پیشبرد نبود و ارزیابی هايفعالیت و فرایندها نبودن

 براي هاییفرصت نکردن ارائه شده، بینیپیش پیامدهاي
 در شده حاصل هايقضاوت و مهارت دانش، کاربرد
 جهان هايحیطه که متعددي غیرساختارمند هايموقعیت
 این بود. خواهد نگیزبراسوال کشد،می تصویر به را واقعی
 سنجش هايفعالیت که است آن بیانگر ضمنی طور به اصل
 بررسی مورد حیطه با مطابق و واقعی بایستی ارزیابی و

 ،مکی ؛2008 ،لین مثال (براي مطالعات از تعدادي باشند.
 هايفعالیت ارائه ضرورت )2008 ،همکاران و وانگ ؛2009
 در فراگیر درگیري باعث که را اییپیچیده و اصیل ارزیابی
 با مرتبط که ريگیتصمیم و مسئله حل هايفعالیت
  اند.داده نشان را است واقعی جهان هايموقعیت

 آنکه منظور به اثربخش: سازنده بازخورد ارائه 2-1
 شود، ارزیابی روا کافی حد به مجازي تکوینی سنجش
 قابل آسانی به و مفید مداوم، موقع، به بازخوردها بایستی
 سازنده بازخورد اهمیت بررسی به وولسی مطالعه باشند. فهم
 داد نشان تحقیق این نتایج پرداخت. الینآن هايمحیط در
 براي فرصت ارائه و فوریت مستلزم سازنده بازخورد که

 تکالیف یا هافعالیت اصالح یا کرارت منظور به فراگیر
 فوري، بازخورد اهمیت توصیف در است. بخشنارضایت
 بازخورد، تریناثربخش که دکنمی نشان خاطر وولسی

 شود. ارائه یادگیري ایجاد زمان در که است بازخوردي
 حاوي یا نشده ارائه مقرر زمان در بازخورد که هنگامی
 را آن فراگیر است، نامفهوم فراگیر رايب که است اطالعاتی
 )2006( همکاران و تالنت صورت همین به د.گیرمی نادیده

 بازخوردهاي فوریت بر الین،آن هايدوره بر مروري با
 تداوم منظور به زمانهم یادگیري هايمحیط در معلمان
 ابزارهاي مجازي هايمحیط دارند. تاکید فراگیر درگیري
 و فوریت افزایش به تواندمی که کرده فراهم را متعددي
 و فعال شارکتم ارتقا در مهمی عامل که بازخورد شفافیت
 هنگام در است الزم همچنین بیانجامد. است، فراگیر رضایت
 منظور به ناآشنا عبارات و لغات کارگیري هب از بازخورد ارائه

 فراگیران برانگیختن نیز و فهم و تفکر باالي سطح افزایش
 ووسلی ادعاي با مطابق شود. دوري بازخورد، به توجه در
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 جزییات با و پیوسته موقع، به روشن، بازخورد ارائه )2008(
 مشارکت میان فیزیکی تعامل موانع وجود دلیل به کافی

 محدود یا دلسردي باعث است ممکن که مجازي کنندگان
 اهمیت از د،شو معنا جستجوي براي فراگیران برخی کردن
 که دکنمی نشان خاطر همچنین وي است. برخوردار باالیی
 هارفرنس یا راهنماها ارائه همچون غیرمستقیم بازخورد ارائه
 پیشرفت سازيآسان به گر،هدایت هايسوال پرسیدن نیز و
 تشویق امر این دلیل که شده منجر فراگیران موفقیت و

 فرایند در او ساختن درگیر و گرياصالحخود به آموزدانش
 تکوینی بازخورد ابعاد شده ذکر موارد است. 1تاملی اکتشاف
 هب در به فراگیران انگیزه افزایش باعث که را اثربخش
 نشان براي آنها اعتماد و خودتنظیمی فرآیندهاي کارگیري
 مطابق دهد.می نشان را دشومی اشفردي هايتوانایی دادن
 )2008( 2سیمونز و ادمیرال واندنبرگ، واندرپول، هايیافته با

 کاربرد ارائه، نوع و سبک محتوي، حسب بر بازخورد ماهیت
 چقدر هر یعنی دهد؛می قرار تأثیر تحت را فراگیر توسط آن

 تمایل ندکن تلقی ارزشمندي صورت به را بازخورد فراگیران
  دارند. کارشان اصالح براي بازخورد از استفاده براي بیشتري

 سنجش روایی چندگانه: اندازهايچشم ارائه 3-1
 ارزیابی رویکردهاي کارگیري به مستلزم مجازي تکوینی
 است. جایگزین هايفعالیت الحاق طریق از ویژهبه چندگانه

 پذیريانعطاف و استقالل پرورش باعث تواندمی رویکرد این
 منظور به آنها براي را فرصت این نهایت در و شده فراگیران
 شانیادگیري پیامدهاي رتقاا و هایشانتوانایی دادن نشان
 دادن نشان منظور به )2010( همکاران و گایتان د.کن فراهم
 خاطر چندگانه ارزیابی رویکردهاي کارگیري به ضرورت
 در بایستی اثربخش مجازي هايارزیابی که ندکنمی نشان

 روند یک در روشن تکالیف از ايگسترده تنوع بردارنده
 در یادگیري به عوض در است ممکن نکته این باشند. منظم
 طریق از آموزشی عدالت يگیرشکل و تسلط حد

 با فراگیران براي را برابري فرصت که ارزیابی هايفعالیت
 به و دکنمی فراهم متفاوت هايتوانایی و هاهارتم نیازها،
 هایشانتوانایی دادن نشان براي را متنوعی هايفرصت آنها
 همان ؛دشو منجر د،دهمی شاننیازهاي ساختن آشکار و

 نشان خاطر )2009( ماکی و )2012( واندرویل که طور

                                                
1. Reflective 
2. Van der Pol, Van den berg,Admiraal & Simons   

 و استقالل تواندمی پذیرانعطاف ارزیابی تکالیف ارائه ندکنمی
 فراهم به توانمی مثال براي ؛دکن تقویت را فراگیر گیزشان

 که دکر اشاره متنوع پاسخ باز یا انتخابی تکالیف آوردن
 داشت. خواهد همراه به او براي را فراگیر مسئولیت پذیرش
 فناورانه منابع کردن فراهم طریق از مجازي هايمحیط

 از تنوعی کارگیري به براي را آنها فراگیران براي گوناگون
 هایشانتوانایی دادن نشان و پیشرفت موازات به رویکردها
 در د.کنمی محقق را چندگانه رویکردهاي ارائه و پشتیبانی

 است الزم )2011( همکاران و گیکاندي اعتقاد به حال هر
 سطوح تا کند ارزیابی را دانش حیطه ماهیت معلم

 ؛دکن تضمین را است مناسب فراگیر براي که پذیريانعطاف
 بایستی که مواردي در فراگیر استقالل اینکه ویژهبه

 دقت هب محدودي یا واحد یادگیري فرایندهاي یا رویکردها
  است. رو روبه تهدید با گردد، رعایت او توسط
 کردن فراهم نهایت در فراگیر: از پشتیبانی 4-1

 سنجش به بخشیدن روایی براي فراگیر از کافی پشتیبانی
 است. ضروري الینآن هايمحیط در خصوصاً تکوینی
 در فراگیر از پشتیبانی فواید )2005( تاکل و سورنسن
 معلم که دریافتند آنها اند.داده نشان را الینآن ھایمحیط
 پشتیبانی طریق از فراگیران نیازهاي تنوع به نسبت بایستی

 آنها که زمانی طی و یادگیري جریان در آنها بر نظارت و
 در معنادار درگیري براي را الزم نفس به اطمینان
 دهد. نشان واکنش آورند،می دست هب زمانهم هايمحیط
 و گريهدایت در معلم نقش بر )2006( همکاران و تالنت

 نقش اند.دهکر تاکید آنالین یادگیري در فراگیران راهنمایی
 به کمک از بیش چیزي به کنونی هايمحیط در گريهدایت
 اشاره خاص دانشی حیطه به یابیدست منظور به فراگیران
 به مثبت نگرش رشد منظور به آنها توانمندسازي به و داشته
 روحیه رشد منظور به آنها ترغیب و توانا یادگیرندگانی عنوان
 به پاسخ و/یا مداوم پرسشگري طریق از علمی اکتشاف
 رشد به نتیجه در امر این دارد. اشاره صحیح طور به سواالت
 فراشناختی هايمهارت ویژهبه فراگیران، شخصی و اییحرفه
 است، برخوردار اییویژه اهمیت از عالی آموزش حوزه در که

 در را فراگیر از پشتیبانی ارزش تحقیقات سایر شود.می منجر
 یا سازيآسان در ساالنهم هم و معلم هم که جایی

 نتایج اند.داده نشان دارند، نقش پشتیبانی چنین الگوسازي
 ،تعامل داشتن از فراگیران که دهدمی نشان تحقیقات این
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 پوشه ایجاد طی همساالن از بازخوردگیري و مشارکت
  برند.می سود الکترونیکی کارهاي
 ساالنهم میان زمانهم مشارکت ،محققان این نظر به
 حمایت براي را اثربخشی هايشیوه الینآن هايمحیط در
 ؛کندمی فراهم شانویژه یادگیري نیازهاي به توجه با آنها از

 نیازهاي در فراگیران از پشتیبانی به نیاز لین مثال براي
 نیاز همکاران و ریچارد که حالی در ؛دکر شناسایی را فناورانه

 شناسایی را معنادار شکل به یرفراگ درگیري الگوسازي به
 به که دارد وجود معلم براي ضرورت این بنابراین دند؛کر

 میان بازخورددهی و مشارکت تشویق و الگوسازي
  بپردازد. یادگیري هايفرایند طی ،انآموزدانش
 ايمطالعه در )2005( 1همکاران و دریزن پایایی: .2
 تکوینی سنجش حوزه در را پایایی مفهوم دندکر سعی
 سنجش پایایی ،آنها نظرات براساس ند.کن سازيمفهوم
 آن به اتکاي با که است میزانی به بسته مجازي، تکوینی
 دانش ساختار بارهدر آمده دست هب هاياندازه اساس بر بتوان
 مطلوب) یادگیري (پیامدهاي فراگیر يگیرشکل حال در

 همکاران و کیگاندي تصور، این براساس د.کر قضاوت
 حوزه در پایایی مفهوم با رابطه در را زیر هايویژگی )2011(

  اند.دهکر شناسایی مجازي تکوینی سنجش
 بر نظارت و مستندسازي براي هاییفرصت تدارك -

  یادگیري شواهد
 یادگیري شواهد چندگانه منابع تدارك -
 مشترکی معناي حصول و یادگیري اهداف از روشن بیانی -
 فراگیران و معلم میان هاروبریک از

 ارتباط پایایی مفهوم دید خواهم ادامه در که طور همان
 پیشین قسمت در شده اشاره روایی هايجنبه با نزدیکی

 مجازي تکوینی سنجش حوزه در اییپای اینکه نخست دارد.
 نشان منظور به فراگیران براي فرصتی ساختن فراهم با

 شانیادگیري شواهد ساختن مستند طریق از پیشرفت دادن
 هاییفرصت کار این است واضح که طور همان ؛دارد ارتباط

 فردي پیشرفت شناسایی و یادگیري روند بر نظارت براي را
 اصالحی اقدامات انجام منظور به هاقوت و هاضعف فراگیر،
 دهد؛می دست به یادگیري، از مطلوبی سطح به رسیدن براي

 نظارت فرصت بایستی مجازي تکوینی سنجش بنابراین
 فراهم معلم براي را فراگیر وقوع حال در یادگیري بر مداوم

                                                
1. Driessen, Vleuten, Schuwirth, Tartwijk & Vermunt 

 منظور به را فضایی فراگیر براي تواندمی کار این سازد؛
 به را او که طوري به کند؛ فراهم پیشرفتش روند بر نظارت
 سنجش در پایایی اینکه دوم برانگیزد. اشیادگیري تنظیم
 چندگانه ارزیابی رویکردهاي کارگیريبه با مجازي تکوینی

 و هاحل راه ارائه براي هاییفرصت آوردن فراهم منظور به
 منجر شواهد از متعددي منابع به که جایگزینی رویکردهاي

 همان دارد. ارتباط دهد، افزایش را پایایی نهایت در و هشد
 سنجش زمینه در متعددي مطالعات ،شد اشاره پیشتر که طور

 ساختن فراهم اهمیت و ضرورت مجازي تکوینی
 شواهد از منابعی عنوان به را چندگانه اندازهايچشم

 2اوین مک و گایتان مثال براي ؛انددهکر تایید یادگیري
 ارزیابی تکالیف و هاتکنیک از تنوعی تلفیق ضرورت )2010(
 منظور به فراگیران به متعدد هايفرصت ارائه منظور به را

 اعتقاد به همچنین اند.هکرد خاطرنشان شانتوانایی نمایش
 ،خودگردانی و پذیريانعطاف پرورش )2014( 3اسمیت
 براي پذیرکنترل تکالیف انتخاب در فراگیران هدایت مستلزم
 است. ناکامی از اجتناب
 حوزه در پایایی که دریابیم است ضروري اینکه سوم
 که دشومی محقق زمانی مجازي تکوینی سنجش
 به و تفسیر تعریف، واضحی طور به هاروبریک
 اندرویل و تحقیق نتایج که طور همان شوند. گذارياشتراك

 فراگیران براي حلیلیت هايروبریک داد نشان )2012(
 مورد سطح به آنها هدایت و یادگیري روند ارزیابی امکان
 )2011( همکارن و کیگاندي .کرد مهیا را عملکردي انتظار
 پرورش به نوآورانه رویکردهاي که حالی در اندعقیده این بر

 مطلوب عملکرد هاروبریک ند،کنمی یاري مطلوب عملکرد
 همکاران و کریسپ اعتقاد به نماید.می تعریف برایمان را
 براي هاییفرصت تدارك )2012( واندرویل و )2008(

 هايمهارت هاروبریک کاربرد و معنا بارهدر مذاکره
 مشارکت به را آنها و داده ارتقا را فراگیران گیريتصمیم

 اینکه ترمهم د.کنمی لیبدت ارزیابی زمان در فعال کنندگانی
 به فراگیران پشتیبان مشترکی فهم و پذیريمسئولیت چنین
 و انتظار مورد پیامدهاي از واضحی فهم به دستیابی منظور

 است. شانیادگیري روند در آنها نکرد پذیرمسئولیت
 هايرویه بر تا دهدمی را امکان این معلم به همچنین

                                                
2. Gaytan & McEwen 
3. Smith 
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 پیشرفت از پشتیبانی منظور به کارهایی راه نیز و آموزشی
 درك اساس بر نمرات اختصاص جاي به بیاندیشد. فراگیران

 هر پایایی براي بایستی نمرات فراگیران، هايفعالیت از کلی
 اختصاص نمرات یعنی بوده تحلیلی صورت به بیشتر چه
 در شده تعریف پیش از هايکیفیت اساس بر بایستی یافته

 اسمیت تحقیق نتایج که طور همان باشد. هاروبریک
 تکوینی ارزیابی در هافعالیت به دهینمره داد، نشان )2014(

 عدالت درونی، سازگاري تضمین در را مهمی نقش تواندمی
 تنها عنوان به نمره به دنبای اما ؛دکن ایفا فراگیران انگیزه و

 در ؛شود اکتفا فراگیران شایستگی سطح ارزیابی براي شاهد
 با رابطه در موجود اطالعات سایر با همراه نمره دبای عوض
 استفاده فراگیران فهم به دستیابی منظور به فراگیران توانایی

 باعث توانندمی مشترك کارهاي نمونه و هاروبریک شود.
 همکاران و کیگاندي ند.شو دهینمره در ثبات و دقت ارتقا

 به اثربخش مجازي تکوینی سنجش که دارند اعتقاد )2011(
 پایایی دارد. بستگی هاروبریک پذیريانعطاف و شفافیت
 نکردن فراهم معد صورت در مجازي تکوینی سنجش
 یادگیري کشیدن تصویر به براي چندگانه هايفرصت
  بود. خواهد تهدید معرض در ،فراگیر
 مجازي تکوینی سنجش در تقلب مسئله تقلب: .3
 مفهوم این دارد. پایایی و روایی مقوله دو با نزدیکی ارتباط
 مجازي تکوینی سنجش حوزه در که است معنا این به

 پایایی و روایی افزایش بوسیله تواندمی تقلب هايجنبه
 در تقلب مقوله از متعددي هايجنبه شود. برطرف
 تایید با تقلب مقوله .شد خواهد بحث بعدي هايقسمت
 تعیین وسیله هب او کاري مالکیت و یادگیرنده واقعی هویت
 اینکه تضمین نیز و نظر مورد فرد همان آزمودنی ایا اینکه
 چارچوب براساس یادگیري منابع از استفاده حال در فراگیر
 و استرهوف ).2008 ،1الم و (کر دارد ارتباط است، شده قید

 ممکن مسئله این که کنندمی پیشنهاد )2008( همکاران
 زهحو در کمتري شیوع و نکرده ایجاد جدي تهدید است

 وقتی آنها اعتقاد به باشد. داشته مجازي تکوینی سنجش
 مورد عملکرد و شده بیان واضحی طور به ارزیابی هدف
 و تحلیلی هايبریکرو طریق از واضحی طور به انتظار
 تقلب مقوله باشد، شده درك آموزدانش توسط کارها نمونه

                                                
1. Khare & Lam 

 2پریس و کرکوود مرتبط ادبیات تحلیل در یابد.می کاهش
 در شده یاد ایده از )2008( همکاران و گیجبلس و )2008(

 به یادگیرنده رویکردهاي آیا اینکه مشاهده طریق از باال
 راهبردهاي طریق از گرفتن قرار تأثیر تحت قابل یادگیري،
 است، معلم توسط رفته کار به ارزیابی هايفعالیت و آموزشی
 نیازهاي بروي معلمان تا است الزم اند.دهکر حمایت
 برانگیختن منظور به کالسی هايرویه بازسازي و فراگیران
 منظور به ارزیابی و یادگیري به نسبت فراگیر مثبت تمایالت
 رویکردهاي بردن بین از و نامطلوب هايعادت با مقابله
 به ارزیابی امنیت براي تهدیدي که یادگیري به سطحی
 ).2008 همکاران، و (استرهوف ندکن اقدام روند،می شمار
 تجارب بار زیان اثرات رفع مستلزم است ممکن امر این

 متعددي نویسندگان باشد. قبلی هايارزیابی و یادگیري
 است ممکن پیشین ارزیابی تجارب که اندهکرد نشان خاطر
 یا و مثبت لحاظ به هم تکوینی سنجش از فراگیر درك بر

 نشان خاطر )2014( اسمیت مثال براي ؛گذارد تأثیر منفی
 معطوف تکوینی سنجش به زیادي توجه فراگیران که کرد

 دریافت نمره عوض در که بدانند هاآن اگر داشت خواهند
 نشان خاطر چنین هم )2009( 3براون و دوارس د.کر خواهند
 سنجش از را مثبتی تجارب فراگیران برخی که اندهکرد

 انگیزشی عامل عنوان به که اندداشته ذهن در قبلی تراکمی
 هايفعالیت انجام به و دهکر عمل تکوینی سنجش در مهمی
 وولسی نتایج حال هر به ؛شدند برانگیخته تکوینی ارزیابی

 به توانندمی بیرونی هايبرانگیزنده که داد نشان )2008(
 عمیق یادگیري از قبل آنها اگر دشو منجر سطحی یادگیري
 )،2008( همکاران و گیجبلس با مطابق شوند. ارائه فراگیر

 که دارد اشاره مواقعی به یادگیري به سطحی رویکردهاي
 مورد محتواي بازآفرینی و کردن حفظ طریق از فراگیران
 و معنا فهم منظور به کوششی صرف بدون مطالعه

 مجازي سنجش گیرند.می یاد شده آموخته مواد کاربردهاي
 فراگیران و معلمان که است آن مستلزم اثربخش تکوینی

 انتظار مورد نتایج درآوردن نمایش به چگونگی بارهدر
 تحقیق در )2008( همکاران و استرهف ند.کن بازاندیشی

 اصیل تکوینی سنجش هايفعالیت که کردند مشاهده خود
 براي زیرا ؛بکاهد تقلب شانس از زیادي میزان به تواندمی

                                                
2. Kirkwood & Price 
3. Duers & Brown 



 1397)، تابستان 21پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال ششم، شماره اول (پیاپی  –فصلنامه علمی    52

 

 دهینمره هايروبریک ،ارزیابی تکالیف کنار در ،یادگیرندگان
 راهنمایی تکالیف انجام در را آنها که عملکردي الگوهاي و
 چنین هم )2009( براون و دورس سازد.می مهیا کند،می
 به عملکردي تکالیف اصیل ماهیت که اندهکرد نشان خاطر
 میزان بنابراین و داده افزایش را فراگیران تعهد زیادي میزان
 هايفعالیت که هاییموقعیت در عالوه به کاهد.می را تقلب
 شانس د،شومی ارزیابی دانش کلیت و بوده معنادار ارزیابی
 و مزایا بر مروري در )2008( الم و کر ؛ددهمی کاهش تقلب
 به توجه با ،تقلب سطح با مرتبط الینآن سنجش مسائل
 دانشجویان که کندمی پیشنهاد فراگیر علمی سطح

 با مقایسه در را تريپایین تقلب میزان تکمیلی تحصیالت
 است ممکن این دهند.می نشان لیسانس دانشجویان
 به تکمیلی تحصیالت دانشجویان که حقیقت این براساس
 حیطه بر تسلط براي تعهدشان اساس بر هعمد طور

 معنادار هايموقعیت در آن کارگیري به و شانتخصصی
 از پشتیبانی براي آنها شود. توجیه شوند،می برانگیخته
 طور به بزرگسال یادگیرندگان که کردند مشاهده خود ادعاي
 به و کرده انتخاب سلیقه براساس را تحصیالت ارتقا معمول
 و برگزیده را عمیق یادگیري رویکردهاي زیاد احتمال
 کنندمی پیشنهاد چنین هم آنها د.کننمی تقلب کمتر بنابراین

 صورت به چه و تراکمی صورت به چه ،الینآن سنجش که
 از شودمی تصور که است فراگیرانی مناسب بیشتر تکوینی

  برخوردارند. بیشتري خودتنظیمی و استقالل حس
  
 مجازي تکوینی سنجش هايقابلیت

 کدها اشباع، به رسیدن و معنایی واحدهاي کدگذاري از پس
 نهایت در و شدند بنديمقوله یکدیگر به مشابهت اساس بر
 مجازي تکوینی سنجش هايقابلیت به ناظر اصلی مقوله 5
 و هامصاحبه محتواي تحلیل حاصل که کیفی هايداده از

 بررسی ادامه در که شدند پدیدار بودند، مکتوب اسناد
  ند.شومی

 یادگیري هايحیطم سازنده: و فوري بازخورد ارائه .1
 سازنده خوردباز ارائه براي را هاییفرصت توانندمی مجازي
 در )2008( وولسی که طور همان ؛دکنن ارائه فوري و مداوم
 بازخورد ،کرد نشان خاطر الینآن موقعیت یک در ايمطالعه
 قوت، و ضعف نقاط شناسایی براي را فراگیران سازنده
 شان فهم پیوسته پاالیش یا و یادگیري هايفعالیت اصالح

 نهایت در که دکنمی پشتیبانی مورد بازخورد، مرور طریق از

 در درگیرشدن و یافتهخودنظم یادگیري سمت به را آنها
 بازخورد که است آشکار کند.می پشتیبانی یادگیري فرایند
 و موفقیت فراگیر، درگیري پرورش به تواندمی سازنده
 و (کریسپ شود منجر یادگیري به فراگیر انگیزه افزایش
 این در هامصاحبه در که اظهاراتی از ایینمونه ).2008 وارد،
  است: زیر شرح به است، شده بیان رابطه

 فرایند طی من نظر به« دوم): شونده (مصاحبه استاد
 براي را قابلیت این مجازي یادگیري هايمحیط ارزیابی،
 و هافهمی کج به نسبت سرعت هب که کندمی فراهم مدرس

 اشکال به را بازخورد آموزش فرایند طی فراگیران اشکاالت
 هايایموجی و هاآیکون قالب در تصویري، صوتی، گوناگون
 به چهره به چهره ياهمحیط در شاید که کند فراهم مختلف
 باعث و نباشد فراگیران براي گیرا و جذاب صورت این

 بر مروري در )2008( 1کوه ».شودمی او انگیزه افزایش
 آن آموزشی هايداللت و تکوینی سنجش با مرتبط ادبیات
 انگیزش، عمیق، یادگیري چون مواردي عالی آموزش در

 عنوان به را انتقال قابل و یافتهخودنظم یادگیري نفس، عزت
 از ایینمونه د.کر عنوان سازنده بازخورد اصلی مزایاي
 به است، شده بیان رابطه این در هامصاحبه در که اظهاراتی

  است: زیر شرح
 پیش هاوقت بعضی« چهارم): شونده (مصاحبه دانشجو

 و کنه مطرح را سوالی مدرس الینآن سرکالس که آیدمی
 هم او و دممی را جوابش شده تایپ صورت هب من وقتی
 گوش براي انگیزم خیلی ادامه در دهمی سریع منو جواب
 دیده خوب حس و رهمی باالتر مدرس هايصحبت به دادن
 با ارتباط در بازخورد، اثربخشی ».میده دست بهم شدن
 در بودن تعاملی و کافی هنگام، به چون هاییویژگی تحقق
 با مقایسه در متمایزي ویژگی از الینآن هايمحیط
 هايیافته براساس است. برخوردار حضوري هايمحیط

 تلفیق )2012( واندرویل و )2005( تاکل و سورنسون
 از حسی پرورش به الینآن هايدوره در تکوینی سنجش
 فراگیران براي که تعاملی و مشارکتی یادگیري اجتماع یک

 سایر با پایا و معنادار تعامالت براي را متفاوتی هايفرصت
 در امر این که دش منجر د،کر فراهم کنندگان مشارکت

 سازنده، بازخورد ارائه براي را فراوانی هايفرصت عوض
 واندرویل مطالعه در کرد. ایجاد هاآن براي پیوسته و تعاملی

                                                
1. Koh 
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 راهبردي عنوان به مشارکتی یادگیري )2012( همکاران و
 هم ارزیابی اساس بر الینآن یادگیري سازيآسان براي
 نشان هاآن تحقیق نتایج بود. خودارزیابی و یکدیگر از ساالن
 براي را زیادي هايفرصت الینآن هايمحیط که داد

 سایر هايدیدگاه از سوال یا گوییپاسخ براي فراگیران
 به د.کر فراهم همساالن) به سازنده (بازخورد همساالن
 الینآن هايمحیط طریق آن از که راه یک آنها اعتقاد
 از ،دکن فراهم فراگیران براي را هاییفرصت چنین تواندمی

 امکان فراگیران به که است زمانناهم هايبحث طریق
 از شانفهم درباره تامل و ایجاد براي را کافی زمان داشتن
 با را خود هايایده اینکه از قبل هایشان،دیدگاه یا/و محتوا
 براي آنها دهد.می گذارند، اشتراك به کنندگانمشارکت سایر
 زمانناهم هايبحث که کنندمی بیان نکته این کردن روشن
 از پیش را محتوا از شانفهم تا دهدمی امکان فراگیران به
 به امر این که ندکن ارزیابی و بازبینی مورد هاپاسخ ارائه
 فراگیران به و شده منجر خودارزیابی فرایند سازيآسان
 مسئله یا ایده یک گذارياشترك به براي را کافی فرصت
 امکان و تامل براي زمانی کردن فراهم همچنین داد. خواهد
 دهدمی امکان فراگیر به شده بحث هايپیام مجدد بازبینی

 همکاران و واندرپول د.کن ارزیابی را خود مشارکت تا
 بررسی به الینآن هايمحیط در تحقیقی در نیز )2008(

 شدن فراهم با الینآن سازنده بازخورد اثربخشی رابطه
 تحقیق نتایج پرداختند. معنادار، تعامالت براي هاییفرصت

 مشارکت میان تعامل کیفیت و سطح که داد نشان اهآن
 سازنده بازخورد کارایی و اثربخشی بر الینآن کنندگان
 روابط )2011( همکاران و کیگاندي اعتقاد به است. اثرگذار
 فراهم اصلی عناصر از معلم و فراگیر بین پویا اجتماعی

 انگیزه افزایش به زیرا رود؛می شمار به سازنده بازخورد نکرد
 فعال درگیري است ممکن که هشد منجر فراگیر رضایت و

 در )2012( همکاران و واندرویل د.کن ترغیب را فراگیران
 الینآن یادگیري هايمحیط که دادند نشان خود تحقیق
 هايمحیط با مقایسه در را تعامالت افزایش امکان تواندمی

 را بیشتري هايفرصت و داشته همراه به چهره به چهره
 د.کن فراهم ساالن،هم بازخورد بازبینی و دنکر فراهم براي
 )2008( همکاران و استرهوف و )2008( ووسلی حال هر در

 هايمحیط در تکوینی سنجش تلفیق اگرچه دهندمی هشدار
 تعامالت افزایش به تواندمی اییبالقوه صورت به الینآن

 زیرا است؛ انگیزچالش امر این مناسب تدارك اما ؛دشو منجر

 آوردن فراهم منظور به طراحی مالحظات رعایت مستلزم
 را تکوینی سنجش اثربخش تلفیق بتواند که است تسهیالتی
 الینآن تکوینی سنجش از بهتر فهم بنابراین بخشد؛ سرعت

 گسترش و الینآن هايدوره طراحی ارتقا براي عاملی به
 منجر غیررسمی هايارزیابی و پویا تعامل براي هایی فرصت
 ابزارهاي از تنوعی نظامند کاربرد طریق از امر این شود.می
 هاایمیل گروهی، تعامالت ،الینآن هايبحث چون الینآن
 محدود هايفرصت بر آمدن فائق براي الینآن هايچت و

 مشاهدات و سوال طرح براي هاییمحیط چنین این
 که چهره به چهره هايمحیط با مقایسه در غیررسمی
 طریق از غیررسمی صورت به را فراگیران فهم اغلب معلمان
 ارزیابی مورد شفاهی سواالت کاربرد و بدن زبان تفسیر
 الینآن هايبحث آنکه منظور به است. پذیرتحقق ند،کنمی
 آنها معلم تا است الزم ،ندشو واقع دمفی اییسازنده صورت به
 و مشارکت افزایش منظور هب یادگیري اجتماعات قالب در را

 بودن پذیرامکان د.کنن ارائه فراگیران استقالل پرورش
 در یادگیري و ارزیابی پیامدهاي و فرایندها مستندسازي

 براي را فرصتی فراگیران به چنین هم الینآن هايمحیط
 حال در که هنگامی دیگران و خود قبلی هايفعالیت بازبینی
 چنین دهد.می هستند، اییتازه هايایده و هاپاسخ خلق

 اییرونده پیش طور به تا دکننمی قادر را فراگیران امکانی
 مشارکتی طور به را دانش و داده ارتقا محتوا از را خود فهم

 روحیه و تاملی گفتگوي چنین هم امر این دهند. تشکیل
 دهد.می پرورش فراگیران میان را دگرارزیابی و خودارزیابی
 تأثیر چگونگی همچنین )2006( 1کایسر و شل چانگ،
 هاییفرصت کردن فراهم در را الینآن تکوینی بازخورد
 باالي سطوح به دستیابی براي یادگیري سازيداربست براي

 بر فراگیران موفقیت روند این در اند.هکرد روشن را موفقیت
 و هشد ارزیابی شده تعیین پیش از یادگیري اهداف اساس
 یادگیري نیازهاي با رابطه در آگاه افراد توسط بازخورد
 د.ش ارائه یادگیرنده فهم ارتقا هدف با فراگیر شده شناسایی

 بازخورد )2006( کارانمه و چانگ هايیافته اساس بر
 یادگیري به تمایل فزایشا باعث تواندمی مناسب
 هايفعالیت بر تامل براي فراگیران ترغیب و یافتهخودنظم
 شود. بیشتر فهم توسعه براي تالش منظور به شان یادگیري

 براي ویژهبه و عالی آموزش نظام در مهم عامل یک این
                                                
1. Chung, Shell & kaiser 
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 دارند نیاز که کسانی رود؛می شمار به 21 قرن یادگیرندگان
 ساختن برآورده منظور به را همیشکی بهبودي خود تمایالت
 وولسی دهند. توسعه شان تغییر حال در اییحرفه نیازهاي

 یک عنوان به بازخورد که داد نشان همچنین )2008(
 شکاف رفع براي شده سازيداربست یادگیري اساسی ویژگی

 )2011( همکاران و کیگاندي رود.می شمار به عملکردي،
 معلم براي الینآن هايمحیط که کنندمی پیشنهاد
 شناسایی و نظارت براي را بیشتري مداوم هايفرصت
 که طوري به ده،کر ارائه فراگیران عملکردي ضعف الگوهاي
 تواندمی که اییگرانهمداخله راهبرد یک عنوان به را بازخورد
 ادامه، در کارگیرد. به سازد، برآورده را شده شناسایی نیازهاي

 این در هامصاحبه محتواي تحلیل از که اظهارنظري به
  شود:می اشاره است آمده دست هب زمینه

 یادگیري هايمحیط در« چهارم): شونده (مصاحبه استاد
 از خارج ساعات در توانندمی فراگیران که آنجایی از مجازي
 و باشند داشته تعامل فراگیران سایر و مدرس با کالس
 ازخوردب تا تونهمی مدرس شودمی ثبت هاپاسخ و تعامالت
 مناسب فرصت در تعامالت تردقیق بررسی با را موثرتري

 فراگیر، یادگیري روند بر مداوم نظارت طریق از ».کنه ارائه
 و پیشرفت الگوهایی شناسایی و مشاهده به تواندمی معلم

 میزان درباره گیرينتیجه و هاآن تفسیر فراگیران، موفقیت
 بازخوردهاي ارائه به خود نوبه به امر این که حاصله پیشرفت
 توسط فراگیر عمومی نیازهاي رفع براي مناسبی سازنده
  شود.می منجر معلم

 سنجش :یادگیري فرایندهاي با فراگیر درگیرکردن .2
 تجارب در فراگیران درگیري به تواندمی الینآن تکوینی
 که دگیريیا هايمحیط خلق طریق از معنادار، یادگیري
 درگیري شود. منجر د،کنمی پشتیبانی را فراگیران درگیري
 با مطابق است. معنادار یادگیري براي اییوسیله فراگیر
 براي درگیرانده یادگیري )2009( اکیول و گریسون ادعاي

 بودن، خالق بودن، فعال براي را هاییفرصت فراگیران،
 فردي هویت و تحصیلی اندازچشم خلق نیز و بودن انتقادي
 ارتقا را شانیادگیري تجارب بنابراین و کرده فراهم
 نشان خاطر )2008( همکاران و استرهوف بخشد.می
 تشکیل را پیوستاري سوي دو درگیري و تعامل که دکننمی
 اطالعات و هاایده تبادل مستلزم تعامل آن در که دهندمی
 تبادالتی چنین که هنگامی است. کنندگانمشارکت میان
 برانگیخته درونی طور به کنندگانمشارکت و یافته ادامه

 و عمیق تفکرات با همراه تعامالت، تعمیق به تا شوندمی
 دیگر سوي به فراگیر بپردازند، آن بارهدر انتقادي تحلیل
 شود.می درگیر یادگیري فرایند با و دهکر حرکت پیوستار
 از ادعا این بیشتر پشتیبانی به )2009( آکیول و گریسون
 اتفاق هنگامی شده درگیر یادگیري اینکه پیشنهاد طریق
 هايگفتمان به ساده تعامالت از فراتر فراگیران که افتدمی

 به اعتباربخشی و ساخت براي ضروري هدفمند و معنادار
 در پژوهشگران سایر هايیافته پردازد.می ند،شو وارد معنا

 اندداده نشان که ادعاست این بر تاییدي ،الینآن هايمحیط
 محتوا، با معنادار تعامالت از معلولی فراگیر، یريدرگ افزایش
 الینآن تکوینی سنجش وسیله هب که است خود یا و دیگران
 )2009( 1بنت و بارون لی یهمشاب طور به ؛است شده محقق
 ابتکاري آموزشی هايفناوري چگونه که دندکر ادعا

 در هاارزیابی دیگر و خودارزیابی توانندمی (نوآورانه)
 زیر تعامل نوع 3 قطری از را الینآن یادگیري هايمحیط

  د:کنن پشتیبانی
  یادگیري هايفعالیت / محتوا – فراگیر -
  دیگران - فراگیر  -
  خود - فراگیر  -
 تنها نه الینآن تکوینی ارزیابی تعامالت، این طریق از
 را هاییفرصت بلکه شده، منجر فراگیران درگیري ارتقا به

 پیامدهاي و یادگیري اهداف از مشترکی فهم ایجاد براي
 بررسی به ادامه در د.کننمی فراهم برایشان انتظار مورد
 سه این از هایینمونه ارائه به مختلف مطالعات چگونه اینکه
 سنجش با آنها ارتباط ایده ساختاربندي منظور به تعامل، نوع

 افزایش در هاآن نقش و الینآن هايمحیط در تکوینی
 محتوا با معنادار تعامالت پردازیم.می فراگیران، درگیري
 در الینآن تکوینی سنجش که افتدمی اتفاق زمانی
 براي نتیجه در و پیوسته وقوع به اصیل، هايموقعیت
 و مواد ابزارها، با مواجه براي را هاییفرصت فراگیران
 هايموقعیت با مرتبط درگیرکننده و انگیزچالش هاییفعالیت
 چنین آوردن فراهم د.کنمی فراهم واقعی، زندگی
 هايپروژه و تکالیف از تنوعی ارائه مستلزم هاییفرصت
 به براي را فراگیران که است اصیلی ارزیابی و یادگیري
 و یافتن ابزارهاي آواتارها، چون الینیآن ابزارهاي کارگیري

 منظور به غنی اطالعاتی هايپایگاه یا و اطالعات ارائه
                                                
1. LeBaron & Bennett 
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 هايگزاره از برنگیزاند. مشارکتی، اکتشاف از پشتیبانی
 زیر نمونه به توانمی باره این در هامصاحبه محتواي تحلیل
 د:کر اشاره

 یادگیري هايمحیط در« پنجم): شونده (مصاحبه استاد
 هايپروژه و تکالیف ارائه طریق از توانیممی چون مجازي
 را، یادگیرندگان فهم یادگیري حین در شده سازيشبیه
 درگیر تا شوندمی ترغیب بیشتر فراگیران نماییم ارزیابی
 را آن نوعی هب چون گردند یادگیري تجارب و هافعالیت
 با تکالیف بودن شبیه واسطه هب و دانندمی خود از جزئی

 برقرار ارتباط آن با بیشتر زندگی، واقعی هايموقعیت
 بارهدر مطالعاتی به متعددي نویسندگان »کنند.می

 و برانگیختگی به منجر که اصیلی یادگیري هايموقعیت
 طوالنی درگیري به نتیجه در که فراگیران استقالل افزایش

 براي را فراگیر توانایی و انجامیده معنادار یادگیري تجارب و
 است، داده افزایش تازه هايموقعیت به دانش انتقال
 ؛2008 وارد، و کریسپ ؛2008 دیویس، و (کوریا اندپرداخته
 در )2008( وارد و کریسپ ).2009 ماکی، ؛2008 لین،

 ارتقا در الینآن تکوینی ارزیابی نقش بررسی به تحقیقی
 تحقیق نتایج پرداختند. فراگیران انگیزه و عمیق یادگیري

 ابزاري عنوان به سناریو، بر مبتنی یادگیري که داد نشان آنها
 به تواندمی اصیل یادگیري موقعیت ایجاد سازيآسان براي
 منجر تاملی و مشارکتی عمیق، یافته،خودنظم یادگیري ارتقا
 چگونگی بررسی به )2006( همکاران و هرینگتون د.شو

 اصیل، یادگیري هايمحیط طریق از فراگیر درگیري افزایش
 ،یادگیرنده میان معنادار تعامالت از پشتیبانی منظور به

 تحقیق نتایج اند.پرداخته فناورانه منابع و یادگیري تکالیف
 افزایش به تواندمی اصیل ارزیابی تکالیف که داد نشان آنها
 به دانش انتقال براي فراگیر توانایی ارتقا عمیق، فهم

 لتبدی براي نهاآ برانگیختن و واقعی زندگی هايموقعیت
 تحقیق نتایج د.شو منجر همیشگی یادگیرندگانی به شدن
 درگیري گونهچ که داد نشان )2009( وانگ و )2008( لین

 خلق به فرایندمحور، الکترونیکی کارهاي پوشه با فراگیر
 ارزیابی و یادگیري که دشو منجر اصیلی یادگیري موقعیت
 توسعه، شامل فرایندها این د.کر پشتیبانی را مشارکتی

 و فرایندها بر تامل و گذارياشتراك به مستندسازي،
 را هایی فرصت شده یاد فرایندهاي بود. یادگیري پیامدهاي

 از مشترکی فهم به دستیابی براي فراگیر مشارکت براي
 بر پیوسته نظارت و مستندسازي و انتظار مورد هايفعالیت

 روش این در د.کر فراهم یادگیري فرایندهاي و پیامدها
 دانش ارزیابی و توسعه براي اصیلی روش ارائه به محققان
 قادر را فراگیران فرایند این ادامه در پرداختند. فراگیران
 قائل ارزش و مالکیت احساس خود یادگیري براي تا ساخت
 ارزیابی که دش ادعا این تایید باعث مطالعات این شوند.
 با فراگیر درگیري پرورش باعث تواندمی آنالین تکوینی

 را هاییفرصت نتیجه در که شده یادگیري اصلی فرایندهاي
 تاملی و مشارکتی موقعیت، بر مبتنی فعال، یادگیري براي
 فهم و پویا تعامالت براي را مکانی نیز و دکنمی فراهم

 فراهم انتظار مورد پیامدهاي و یادگیري اهداف از مشترکی
 یادگیري تجربیات پرورش باعث نتیجه در که هکرد

 موقعیت، بر مبتنی فعال، یادگیري شامل ارزشمندي
 یادگیري یافتهخودنظم هايجنبه و تاملی تعاملی، مشارکتی،

 را تجاربی چنین )2007( 1همکاران و هاکاراینن شود.می
 اند.دهکر عنوان معنادار تدریس و یادگیري براي ايوسیله
 که دهدمی نشان چنین هم )2009( ماکی تحقیق نتایج
 را اییحرفه رشد برنامه تواندمی اصیل الینآن هايمحیط
 ابزارهاي ویژهبه موجود متنوع منابع به توجه با معلمان براي
 و اکتشاف به اییخالقانه طور به تا دیده تدارك 2 وب

 در ICT تلفیق چگونگی بارهدر جدید هايراه آزمایش
 متنوع و تعاملی ماهیت بپردازند. فراگیران یادگیري هايرویه
 به اعتماد شافزای در را یادگیرندگان الین،آن ابزارهاي این

 به و مختلف هايشیوه به شانتوانایی دادن نشان و نفس
 و الینآن هايمحیط اعضاي سایر با آن گذارياشتراك
 چنین آوردن فراهم طریق از د.کنمی پشتیبانی رودررو
 به که شوندمی برانگیخته یادگیرندگان هایی،فرصت
 با تا پرداخته خود قوت نقاط و یادگیري نیازهاي شناسایی
 مشارکت به یادگیري هايشبکه قالب در مشابه اعضاي

 که هاییمهارت از اییروندهپیش رشد امر این بپردازند.
 را است مختلف هايموقعیت به انتقال قابل و مرتبط

 دشومی منجر یادگیري اصالت افزایش به و دهکر پشتیبانی
 یادگیرندگان ،هاشبکه این درون )2011 اوانس، و (ماکی

 که پردازندمی همساالنی و همکاران با تعامل به همچنین
 کشیده چالش به امر این که داشته مختلفی هايدیدگاه
 براي را او و شده منجر فراگیر جاري فکري ساخت شدن
 الینآن تکوینی ارزیابی انگیزد.برمی هاایده سایر روي تامل

                                                
1. Hakkarainen, Saarelainen& Ruokamo 



 1397)، تابستان 21پژوهشی، پژوهش در یادگیري آموزشگاهی و مجازي، سال ششم، شماره اول (پیاپی  –فصلنامه علمی    56

 

 فراهم طریق از را کنندگانمشارکت سایر با فراگیر تعامل
 سایر با معنادار تعامل منظور به آنها براي هاییفرصت آوردن

 هاکالسیهم و معلمان ویژهبه الینآن کنندگانمشارکت
 یادگیري هايمحیط ایجاد به امر این دهد.می پرورش

 تا دکنمی قادر را فراگیران که شودمی منجر اییدرگیرکننده
 از تجارب و فهم مقایسه و گذارياشتراك به توسعه، به

 به عوض در امر این بپردازند. زمان ناهم مشارکت طریق
 فرایند سازيداربست و عمیق فهم انتقادي، تفکر پرورش
 در )2012( همکاران و واندرویل شود.می منجر یادگیري
 عنوان به را زمانناهم هايبحث کاربرد چگونگی تحقیقی
 دادند. نشان ساالنهم و خود تکوینی ارزیابی براي راهبردي

 طریق از تاملی اکتشاف افزایش به روش این ریافتندد هاآن
 معنادار، و پویا تعامالت منظور به هاییفرصت کردن فراهم
 فهم مشارکتی، یادگیري گوناگون، اندازهايچشم ارائه

 و انتظار مورد پیامدهاي و یادگیري اهداف از مشترك
 وولی تحقیق نتایج د.ش منجر پیوسته و فرایندمحور ارزیابی

 که داد نشان همچنین )2012( همکاران و واندرویل )2012(
 براي را پویایی هايفرصت تواندمی الینآن هايمحیط
 آن از معلمان و کنندگانمذاکره میان اجتماعی تعامالت
 را خود تجربیات و هادیدگاه ها،فعالیت یادگیرندگان که جایی
 تعامالتی هايشکل چنین د.کن فراهم گذارند،می اشتراك به

 ارزیابی و نظارت براي هاییفرصت کردن فراهم باعث
 هايفعالیت درگیر یادگیرندگان که جایی آن از پیوسته
  شود.می گردند،می ارزیابی و یادگیري مختلف
 با انفراگیر درگیري که داد نشان )2008( لین نتایج
 را آنها محور تکوینی الکترونیکی کارهاي پوشه فرایندهاي

 همساالن و خود کار بروي ارزیابی و تامل به تا کرد قادر
 و بعدي هايیادگیري سازيآسان به نتیجه در که پرداخته
 که دیگري روش د.شومی منجر آنان هايفعالیت بهبود
 هايمحیط در خود با فرد تعامالت افزایش باعث تواندمی
 مطالعه است. الینآن خودارزیابی کوئیزهاي ،دشو الینآن

 فوري بازخورد از فراگیران که داد نشان اسمیت موردي
 آنها براي که چرا برند؛می سود خودارزیابی کوئیزهاي
 اصالح و تامل خودارزیابی، منظور به را فرصتی
 دهدمی نشان نتایج این د.کننمی راهمف شانیادگیري
 عملکرد ،ندکنمی ارزیابی را بازخورد پیوسته که فراگیرانی
 که کسانی با مقایسه در تراکمی سنجش در را بهتري
 نشان دارند،می معطوف ان به را کمی توجه یا یتوجهبی

 که است آن بیانگر ضمنی طور به نتایج این دهند.می
 و تعهد با فراگیران براي است ممکن تکوینی سنجش
 از یکی باشد. داشته پایینی اثربخشی پایین پذیريمسئولیت
 که است آن داشت اذعان آن به اسمیت که هاییمحدودیت
 بود کمی هايمقیاس به محدود فراگیران یادگیري ارزیابی
 فراگیران یادگیري هايجنبه تمامی توانستنمی بنابراین که
 هم نیز )2009( 1واتسون و انگوس تحقیق د.کن آشکار را

 دانشجویان بروي تحقیقی در اسمیت تحقیق نتایج با راستا
 ینالآن یادگیري هايمحیط در استرالیا هايدانشگاه از یکی
 با همراه الینآن ارزیابی خود کوئیزهاي گونهچ که داد نشان

 بهتري عملکرد تا کرد قادر را فراگیران فوري، بازخوردهاي
 2سوجر و داپر گذارند. نمایش به تراکمی سنجش در را
 بروي خود تحقیق در را مشابهی نتایج نیز )2004(

 به الینآن یادگیري هايمحیط در مهندسی دانشجویان
 به خودارزیابی وئیزهايک از تحقیق این در گذاشتند. نمایش
 نشان نتایج و شده استفاده خودارزیابی براي راهبردي عنوان
 بازبینی خودنظارتی، براي را هاییفرصت امر این که داد

 ند.کمی فراهم شده سازيداربست یادگیري و یادگیري
 و خودارزیابی که است آشکار تحقیقات این نتایج براساس
 از را فراگیران فهم تواندمی فردي، یادگیري روند بروي تامل
 نتیجه در و داده افزایش انتظار مورد پیامدهاي و اهداف
 رهنمون یافتهخودنظم یادگیري سمت به را فرگیران

 درگیري طریق از که است آشکار چنین هم سازد.می
 تواندمی تکوینی سنجش سازنده، بازخورد و فراگیران

 در چه عالی آموزش براي که نیز را دیگري کارکردهاي
 فراهم هستند، مفید چهره به چهره چه الینآن هايمحیط
 از یکی پردازیممی بدان بعدي بحث در که طور همان و کند

 یادگیري هايمحیط در تکوینی ارزیابی اصلی کارکردهاي
  است. آموزشی عدالت پرورش تحقیق، این از برآمده مجازي
 در تکوینی سنجش آموزشی: عدالت افزایش .3
 از آموزشی عدالت پرورش به تواندمی مجازي هايمحیط
 براي متنوع یادگیري هايفرصت کردن فراهم طریق

 اظهاراتی از اينمونه شود. منجر ،متنوع نیازهاي با فراگیران
 زیر شرح به است، شده بیان رابطه این در هامصاحبه در که

  است:

                                                
1. Angus  &Watson 
2. Dopper & Sjoer 
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 هایمان ارزیابی در ببینید« دوم): شونده (مصاحبه استاد
 ابزارهاي و هاروش از توانیممی مجازي هايمحیط در

 الکترونیکی هايکارپوشه مثل کنیم استفاده ارزیابی مختلف
 باعث این و باشیم نداشته تمرکز خاص روش یه روي تنها و

 نظر در نیز را فراگیران توانایی و عالیق بنوعی میشه
 را خود هايتوانایی توانندمی بهتر فراگیران بنابراین بگیریم.
  »است. ارزیابی از ترمنصفانه نوع یک این و بدهند نشان
 تکوینی سنجش )2011( همکاران و کیگاردي اعتقاد به

 با که شده منجر گوپاسخ آموزش و ارزیابی سازيآسان به
 فراگیران متنوع یادگیري هايتوانایی و یادگیري هايسبک
 پشتیبانی را فراگیران رونده پیش رشد و یادگیري و منطبق
 به برابر دستیابی افزایش به سازيفردي نظام این د.کنمی

 قادر که یادگیرندگانی از دسته آن براي آموزشی هايفرصت
 ادعاي بنابر د.شومی منجر ،هستند الینآن مطالعه به

 آنچه بر اثربخش الینآن تکوینی سنجش ،)2005( 1جنکینز
 اییمداخله با تا قادرند و دانندمی حاضر حال در فراگیران که

 بر تکوینی ارزیابی دارد. تمرکز یابند، دست بدان مناسب
 که ارزشمند ایده این سازيبرآورده و فراگیران توانمندسازي

 براي اگر ،هستند اییبالقوه متخصصان یادگیرندگان همه
 جامعه یک در شانتوانایی دادن نشان براي هاییفرصت آنها

 جوامع چنین در که جایی آن از شود فراهم حمایتی یادگیري
 سوال ها،ایده گذارياشتراك به مشغول فراگیران یادگیري
 با سایرین) و (معلم دیگران هايدیدگاه به پاسخ یا کردن
 طور همان دارد. تمرکز اند،مشترك فهم به دستیابی هدف
 همکاران و واندرویل تحقیق نتایج ،شد اشاره پیشتر که

 به تواندمی الینآن تکوینی سنجش که داد نشان )2012(
 ارزیابی هايفعالیت ارائه طریق از آموزشی عدالت بهبود
 را اییچندگانه هايشاخص و متعدد ابزارهاي که مختلف
 فراهم هایشانتوانایی دادن نشان براي فراگیران براي
 در )2008( لین تحقیق نتایج همچنین شود. منجر د،کنمی

 و مشارکتی یادگیري که داد نشان الینآن هايمحیط
 روند ارزیابی در را انآموزدانش تکوینی، ارزیابی
 نقاط توانستند آنها بنابراین و دهکر پشتیبانی شانپیشرفت
 پرورش به امر این بنابراین و شناخته بهتر را خود ضعف
  د.ش منجر آموزش در برابري و عدالت

                                                
1. Jenkins 

 سنجش اصلی هدف اگر :فراگیر الینآن ارزیابی خود .4
 از یکی خودارزیابی ،باشد یادگیري ارتقا الینآن تکوینی
 ایفا تکوینی سنجش که است مهمی بسیار هاينقش
 برنامه از قسمت یک خودارزیابی فن از استفاده زیرا کند؛می
 تشکیل را کار پوشه از جزئئ و است PDP 2فردي ارتقا
 براي افراد ظرفیت گسترش آن، اولیه هدف که دهدمی

 آن قبال در مسئولیت پذیرش و گیرندمی یاد که آنچه درك
 قواعد و ضعف و قوت نقاط از یافتن آگاهی آن نتیجه و است
 فراگیر نقش ،تکوینی سنجش در فن این و است هاآن تغییر
 این در استادي دهد.می تغییر کننده عمل به شنونده از را

  د:کنمی بیان زمینه
 یک باشید داشته هتوج« اول): شونده (مصاحبه استاد
 که است آن داشت توجه آن به هاارزیابی در باید که اصلی

 هايفعالیت که برندمی را سود بیشترین زمانی فراگیران
 و کنند مقایسه توصیفی بنديدرجه مقیاس با را یادگیریشان

 آن درباره و بسنجند آن پایه بر را خودشان عملکرد کیفیت
 معلم آنکه جاي هب تکوینی، ارزیابی یعنی کنند قضاوت
 نیازهاي که کند وانمود و بدهد نمره بگیرد، آزمون خودش
 خودارزیابی .»دهدمی تشخیص او خود از بهتر را فراگیر
 نمره منتظر سادگی به که فراگیري در را فعال تعهد تواندمی
 کوالر ).2010 ،3یوت(مور بخشد توسعه است مربی جانب از
 به خودارزیابی راهبرد ،کنندمی یادآوري )2011( 4فیچر و

 تا کندمی کمک و کندمی کمک یادگیري کنترل و رشد
 که موضوعاتی مطالعه براي بیشتري تالش و تمرکز فراگیر
 باشد. داشته دارند، نیاز ادگیريی براي بیشتري زمان
 انجام تحقیقاتی خودارزیابی مزایاي بارهدر )2006( 5ریمتومو
 نشده توجیه خوب ،درس اهداف درباره فراگیر اگر است. داده
 زیرا باشد؛ داشته درستی خودارزیابی تواندنمی ،باشد

 کندمی ایجاد مربی و دانشجویان بین گفتگو یک خودارزیابی
 نظر تجدید آن در یا و اصالح را آموزش توانمی آن با که

 سمت به را درهایی رسمی، خودسنجش یا خودارزیابی کرد.
 سنجش در که کندمی باز یادگیري و آموزش سیال محیط
  .است منطبق و آنالین یادگیري محیط ساختار با تکوینی

                                                
2. Personal Development Plan  
3. Marriot 
4. Collar & Fischer 
5. Morimoto 
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 همتایان سنجش :گروه در کار و همتایان سنجش .5
 که است آنالین محیط در تکوینی سنجش مزایایی از یکی
 زمانیویژه به و است مناسب گروهی کارهاي براي اغلب
 گروهی کار نتیجه هم و فرایند هم که کندمی عمل خوب

 زمینه این در الکترونیکی آموزش کارشناس شود. ارزشیابی
 :کندمی بیان

 که اییتجربه به بنا« دوم): شونده (مصاجبه کارشناس
 نوع دراین ما که هاییارتباط نوع به توجه با دارم، بنده

 را همدیگر تا بخواهیم هم فراگیران از وقتی داریم آموزش
 سود هم شانهايهمکالسی بازخوردهاي از و کنند ارزیابی
 را خودشان عملکرد تواندمی بهتر آنها طریق این از ببرند،

 مشارکت طریق این از و بخشند بهبود و کنند اصالح
 احساس نوعی و بود خواهد ارزشمندتر برایشان گروهی
 گروهی هايفعالیت در »آیدمی وجود هب آنها در دلگرمی
 تعامل، ارتباط، برقراري سازماندهی، مدیریتی، هايمهارت

 و عقالنی تفکر و کردن تحقیق شدن، قانع و کردن قانع
 همکاران و 1اسمیت براون راس گیرد.می شکل استداللی
 به را فراگیران همکالسی، سنجش که دارند اعتقاد

 و کیتوي (کیپل، رساندمی خودکنترلی و خودمدیریتی
 گروه از عضوي وقتی شیوه این در ).2006 ،2وینگ

 که نیستند نگران گروه اعضاي بقیه، کندنمی عمل مسئوالنه
 خودشان تقدیر زیرااست؛  فرد آن عملکرد از متاثر آنان نمره
 همین به؛ کنند کنترل توانندمی همکالسی سنجش با را

 راهبردهاي کنار در خوبی کار راه همکالسی سنجش دلیل
 .است نالینآ هايمحیط در معلمین تکوینی سنجش

  کند:می بیان زمینه این در دانشجویی
 ما از معلم وقتی« دوم): شونده (مصاحبه دانشجو
 و کنیم کار درسی مسئله روي گروهی صورت هب تا میخواهد

 یه و بدیم نمره همدیگه کارهاي به بیایم خودمون انتها در
 مشارکت کنیممی سعی باشیم داشته همدیگه از ارزیابی
 با گروه اعضاء سنجش نوع این در ».باشیم داشته بیشتري
 ارزشیابی به سایرین، فعالیت از مرحله هر از دقیق ارزیابی
 دارد را توانایی این همکالسی سنجش کنند.می کمک معلم
 فراگیران زیرا کند تحریک بیشتر تالش به را فراگیران تا

، ندشومی سنجش همکالسی توسط دانندمی که زمانی

                                                
1. Race, Brown & Smith 
2. Keppel. Kitoi. & Wing 

 همکالسی، سنجش نقش این کنند.می مشارکت ترفعاالنه
 مسئولیت احساس اهآن در و بیشتر را فراگیران تعهد بار

 فیچر، و (کوالر کندمی ایجاد دیگران یادگیري به نسبت
2011(  
 مجازي تکوینی سنجش هايقابلیت ترینمهم ادامه در

 د.شومی ارائه 1 شکل قالب در

 
  مجازي تکوینی سنجش هايقابلیت مهمترین .1 شکل

 
  بحث و گیرينتیجه
 اثربخش کاربرد که دهدمی نشان مختلف تحقیقات هايیافته

 در .دارد گرایانهسازنده رویکرد با تناسب که تکوینی سنجش
 و فراگیران درگیري باعث تواندمی مجازي یادگیري هايمحیط
 هاییفرصت که جاییآن از معنادار، آموزشی تجربیات در معلمان

 خلق و یادگیري نیازهاي شناسایی منظوربه آنها براي را
 د.شو کند،می فراهم نیازها آن سازيبرآورده براي راهبردهایی

 عنوان تحت پژوهشی در )1396( زادهمقدم و صالحی زاده،علی
 روش به اییمطالعه معلمان؛ کالسی سنجش کیفیت واکاوي
 تحت کالسی سنجش رویکرد 3 مقایسه به که آمیخته پژوهش
 نشان پرداختند، یادگیري مثابه به و براي از، سنجش عناوین
 بیشترین درصد، 96 با یادگیري از سنجش رویکرد که دادند
 داده اختصاص خود به را هاکالس در مصادیق رعایت میزان
 که یادگیري مثابه به سنجش رویکرد رعایت به نیاز و است
 احساس دارد، سنجش گرایانهسازنده رویکرد با زیادي تناسب
 )1394( منگابادي دهقان و نژاد اوجی قلتاش، همچنین شود.می
 ارزشیابی الگوي شناسیآسیب عنوان تحت تحقیقی در نیز

 نشان ابتدایی دوره در مناسب الگوي ارائه منظور به توصیفی
 اجراي از پس و اجرا طراحی، به مربوط مشکالت که دادند

 از دارد، گرایانهسازنده رویکرد با تناسب که توصیفی ارزشیابی
 زمینه این در الگویی ارائه به نیاز و دارد وجود معلمان نظر

قابلیت هاي 
سنجش تکوینی 

مجازي

سنجش 
همتایان و 
کار در گروه

ارائه بازخورد 
فوري و 
سازنده

درگیر شدن  
فراگیر با 

فرایندهاي 
یادگیري 

افزایش  
عدالت 
آموزشی

خودارزیابی 
آنالین 
فراگیر
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 در تکوینی سنجش شده اشاره موارد براساس شود.می احساس
 براي اییوسیله عنوان به تواندمی مجازي یادگیري هايمحیط
 به و رفته کار به یادگیري و تدریس با ارزیابی نکرد ترازهم
 یادگیري و ارزیابی فرایندهاي تغییر به ناپذیرياجتناب طور

 فراوانی هايفرصت آوردن فراهم طریق از امر این شود.منجر 
 فراهم فراگیران پیشرفت ارزیابی و نظارت مستندسازي، براي
 نقش تواندمی الینآن تکوینی سنجش زمینه این در شود.می

 یادگیري هايمحیط ایجاد طریق از یادگیري ارتقا در را مهمی
 و فعاالنه درگیري براي فراگیران برانگیختن که ایییافته بهبود

 سازنده بازخورد د.کن ایفا دارد، پی در را یافتهخودنظم یادگیري
 نتایج که طوري به ؛دارد تکوینی ارزیابی در اییگسترده کاربرد

 در که دهدمی نشان )2007( تیمبرلی و هتی فراتحلیل
 در دبیرستان تا دبستان از شده ارزیابی مختلف تحقیقات
 بازخورد براي را 52/0 اثر اندازه رودررو و الینآن هايموقعیت
 و نیکول بازخورد الگوي گانه 7 اصول با مطابق دهد.می نشان
 بازخورد براي توانمی را زیر کارکردهاي )2006( 1فارلن مک

  برشمرد: اثربخش تکوینی
  مناسب عملکرد نکرد واضح - 
 یادگیري فرایند در خودارزیابی فرایند سازيآسان - 
 اشیادگیري به راجع فراگیر به اطالعات انتقال - 
 یادگیري درباره بحث به فراگیران و معلم ترغیب - 
 فراگیر در مثبت انگیزشی باورهاي و نفس عزت افزایش - 
 میان فاصله از کاستن منظور به هایی فرصت دنکر فراهم - 

 جاري و مطلوب عملکرد
 سازيبهینه منظور به معلم براي اطالعاتی دنکر فراهم - 

 تدریس فرایند
 از تنوعی تلفیق مستلزم اثربخش تکوینی سنجش همچنین

 و یادگیري هايفرایند در پیوسته و اصیل ارزیابی هايفعالیت
 ارائه و فعال شناختی درگیري سازيآسان منظور به تدریس
فراهم  و یادگیري از پیوسته ارزیابی براي بیشتر هايفرصت
 نتایج که طور همان است. تکوینی پیوسته بازخورد کردن
پیوسته  و اصیل ارزیابی هايفعالیت با درگیري داد نشان تحقیق
 و معلمویژه به دیگران با تعامل به تا داردمیوا را فراگیران
 ارزیابی، تکالیف آمیزموفقیت انجام منظور به بپردازند. همساالن
 با تعامل به معناداري طور به تا شوندمی برانگیخته فراگیران
 مشغول زمانناهم طور به نهاآ که هنگامی دیگران
 هايبازده و محتوا از خود فهم اعتباربخشی و گذارياشتراك
در نظر  ذاتی اصالت حال هر در بپردازند. ند،هست انتظار مورد

                                                
1. Nicol & Macfarlane 

 را فراگیران تواندمی تکوینی ارزیابی هايفعالیت در گرفته شده
 تعامل به الینآن کالس برون یا درون دیگران با تا وادارد

 ارائه ،پیوسته ارزیابی هايفعالیت از تنوعی حال هر در بپردازند.
 براي نهایت در و یادگیري شواهد از اییچندگانه منابع کننده

 دادن نشان براي را متنوعی هايفرصت فراگیران
 براي ؛کندمی فراهم شانیادگیري نیازهاي و هایشانتوانایی
 به تا شوند برانگیخته یا مجبور است ممکن یادگیرندگان مثال
 که طور همان الینآن مشارکتی گفتمان در دیگران با تعامل

 بدان )2012( همکاران و واندرویل و )2005( تاکل و سورنسون
 از اصیل یادگیري تحقیقات این در بپردازند. اند،کرده اشاره
 هايفروم وسیله هب تاملی گفتمان و مشارکتی تعامالت طریق
 از پشتیبانی براي ابزاري عنوان به زمان ناهم نظر تبادل و بحث
 .آسان شد همساالن، و معلم فرد توسط پیوسته تکوینی ارزیابی
 سنجش فرایندهاي بندي چارچوب تحقیقات این نتایج براساس
 فرصت موضوعی، زمان غیرهم هايبحث غالب در تکوینی
 تحقق و مشارکتی گفتمان افزایش براي را فردي به منحصر
 این نخست آن که کند:می فراهم طریق دو از معنادار درگیري

 درونی بازخورد دریافت براي هاییفرصت سازيآسان باعث کار
 کافی هايفرصت کردن فراهم طریق از خود) با تعامل یا (تامل
 دریافتی بازخوردهاي بازبینی منظور به فراگیران براي

 فراهم مرتبط قبلی تعامالت بازبینی و دیگران) هاي(پاسخ
 به فراگیران براي را کافی هايفرصتدوم این که  کند.می

 و خود وسیله (به قبلی هايمشارکت وير تامل و بازبینی منظور
 تفکرشان بازسازي منظور به نهاآ به که کرده فراهم دیگران)
 هايفعالیت کندمی اشاره )2009( ماکی است. رسانیاري

 با تعامل به تا انگیزدمی بر را فراگیران اصیل تکوینی سنجش
 یا (درون دیگران با و روردرور) یا الینآن( مختلف هايموقعیت
 انجام مشغول که هنگامی )الینآن هايموقعیت برون
 اییحرفه هايموقعیت با تعامل به ملزم را نهاآ که هاییفعالیت
 )2009( وانگ و )2008( لین بپردازند. سازد،می واقعی دنیاي
 هايکارپوشه با فراگیران درگیري گونهچ که دادند نشان

 هکرد ایجاد را اصیلی یادگیري موقعیت فرایندمحور الکتریکی
 د.دهمی قرار پشتیبانی مورد را مشارکتی ارزیابی و یادگیري که
 سنجش براي هاییاثربخشی چنین سازيآسان منظور به

 جاري بحث در که طور همان مجازي هايموقعیت در تکوینی
 براي را هاییفرصت معلم است الزم همچنین گذشت،

 از شواهدي عنوان به فراگیران پیشرفت پیوسته مستندسازي
 صورت به را شواهدي چنین و کرده فراهم یادگیري روند

 اشتراك به کنندگانمشارکت تمامی براي آشکار و همگانی
 فرایندهاي این درون اثربخش مشارکت تحقق منظور به گذارد.
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 مشارکت تمامی میان مشترك پذیريمسئولیت پرورش تکوینی،
 اجتماع عنوان به همساالن) و معلم (یادگیرنده، دوره کنندگان
 بیان همچنین است. ضروري مشترك اهداف با یادگیري
 از انتظار مورد پیامدهاي از مشترکی معناي و اهداف از واضحی
 تکوینی سنجش شده یاد موارد اساس بر نماید.می ضروري ابتدا
 را مندينظام راهبرد تواندمی مجازي یادگیري هايمحیط در

 یادگیري جامعه یک توسعه و معنادار تعامالت سازيآسان براي
 حمایت براي هاییفرصت ارتقا باعث خود نوبه به که مشارکتی
 فراهم کردن و پیوسته نظارت طریق از فراگیران از کافی
 پشتیبانی به امر این نهایت در د.کن ارائه د،شومی سازنده بازخورد

 همان ؛دشومیمنجر  باال سطح یادگیري و معنادار درگیري از
 در تکوینی سنجش داد نشان مختلف تحقیقات نتایج که طور
 هايتکنیک و راهبردها طریق از مجازي یادگیري هايمحیط
 نیز و خود و دیگران تکوینی سنجش چون هم مختلفی
 کاربرد بنابراین شود؛می آسان تکوینی ارزیابی با معلم درگیري
 کارگیري به در معلمان تعهد مستلزم تکوینی سنجش اثربخش
 آوريجمع به ريطو به تا است ارزیابی متنوع هايشیوه

 مستمري توجه و پرداخته فراگیران فهم و درك درباره اطالعات
  د.کنن معطوف فراگیران یادگیري نیازهاي به نسبت را
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