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 چکیده

شیوه  هدف بررسی  مقاله حاضر  آموخته  هایاز  از  چالش  هایارزشیابی  کرونا:  دوران  در  و    هادانشجویان 
هدف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور   ارزشیابی بود. به منظور نیل بهراهکارها با تاکید بر عدالت  

  "اننظرصاحب"کنندگان پژوهش را  تحلیل اطالعات گردآوری شده از تحلیل محتوا استفاده شد. شرکت
  آوری جمع گیری هدفمند و نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند.  روش نمونهتشکیل دادند که با استفاده از  

با روش مصاحبه  العاط به منظور جمع بود.    ساختاریافتهنیمه ات  بر آن  منابع عالوه  از سایر   ،آوری اطالعات 
از طریق   گیری در دسترس و با استفاده از نمونه کارشناسی ارشد و دکتری    ،نظرات دانشجویان کارشناسی 

دانشجو مورد بررسی قرار    66و    ظرنصاحب   14پرسشنامه باز پاسخ مورد بررسی قرار گرفت. در کل نظرات  
دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا   های ارزشیابی از آموخته   هایگرفت. نتایج نشان داد مهمترین شیوه 

امتحان    ،امتحان کتبی مجازی  ،ذیربط()آموزش مجازی( عبارتند از امتحان حضوری )در صورت مجوز مبادی  
مجازی پاسخ  ،شفاهی  و  الکترونیکی   ،مجازی   هایارائه  ،شفاهی   پرسش  چندگانه    کارپوشه  ارزشیابی  و 

ذکر شده بررسی و راهکارهای الزم برای    هایو مزایای هر کدام از روش  هادر این مقاله چالش)تلفیقی(.  
ک  ردن به یبسنده ک  ،با توجه به نظرات پاسخگویانارائه شد.    ها کاهش پیامدهای منفی هر کدام از روش

  های از روشمتناسب با محتوا و اهداف  دهد و لذا الزم است  می اعتبار ارزشیابی را کاهش    ، روش ارزشیابی 
 فراگیران استفاده کرد.  های ارزشیابی آموختهچندگانه )تلفیقی( برای 

  .آموزش مجازی ،کارپوشه ،امتحان ،یارزشیاب ، ویروس کرونا واژگان کلیدی:
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 مقدمه  
نقش اصلی    ،به عنوان بارزترین نمود سرمایه گذاری نیروی انسانی  ،آموزش عالی  هاینظام

سهم قابل توجهی از    هارا در تربیت و تأمین نیروی انسانی کارآمد بر عهده دارند. این نظام
اختصاص   خود  به  را  کشور  هر  گوناگمیبودجه  ابعاد  در  کننده  تعیین  نقشی  و  ون  دهند 

ت مطلوب  اطمینان از کیفی   ،فرهنگی و سیاسی جامعه دارند. از این رو  ،اجتماعی  ،اقتصادی
انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی    های به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه  هاعملکرد آن

  ، زمان استرقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مهم ترین مولفه برای ادامه حیات هر سا
احدی و    ،الورد  ،نقل از رضاییبه  ؛  1386  ،)معروفی و همکاران  ضرورتی انکار ناپذیر دارد

 (. 1389 ،درتاج
 شده گذاشته هادانشگاه عهده بر کشور توسعه و تحقیق نقش  بیشترین  ،حاضر زمان در

 مسووالن و  . مدیراناندهوابست هاگاهبه دانش معمول طور به  نیز هاو سازمان نهادها سایر و

 نیز فرآیند و پیشرو جوامع از دانش  سازیبومی و انتقال خطیر رسالت به باید هادانشگاه

 این  تحقق برای را خود اختیارات و امکانات تمام و باشند آگاه بکر دانش  تولید و تحقیق

 .(1387 ،)نعمتی کنند بسیج هدف
را نسبت به کیفیت    نفعانذیحساسیت    ،هاهزینهعالی و محدودیت    فراگیر شدن آموزش

( به همان میزانی که  1،2000آموزش عالی و ارزش افزوده آن افزایش داده است )برنان و شاه
و بروندادهای دانشگاهی نیز افزایش    هابه کیفیت فرایند  حساسیت نسبت  ،شودمیتقاضا بیشتر  

نیز از سوی دیگر سبب شده  .  کندمیپیدا   در ازای    هااست که دولتفرایند تمرکز زدایی 
داشته باشند    هاانتظار پاسخگویی عمومی از آن  ،کنندمیتفویض    هااختیاراتی که به دانشگاه

آندرو و  ضرورت  ؛(2005  ،2)ماسی  دلیل  به  عالی  آموزش    ، تقاضاگرایی  هایموسسات 
 ،متحول و انتظارات نو پدید  هایتعامل با جامعه و جهان کار و تناسب با نیاز  ،گراییمشتری

با مساله کیفیت دست به گریبان هستند. اعضای هیات علمی و    ،تنوع بخشیدن به منابع مالی
  با توجه  ،دنیای دانش   هایایهعلمی و حرف  دانشجویان در درون دانشگاه و نیز همتایان اجتماع

  ، آموزش  انتظارات بیشتری از بهبود و ارتقای مداوم کیفیت   ، شدن آموزش عالی  المللیین به ب
نفعان  هم ذی  ،کنند. به عبارت دیگرمیپژوهش و فرایندها و برون دادهای آموزش عالی پیدا  

 
1. Brennan & Shah 

2. Massy & Andrea 
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در مطالبه   ،درونی نفعانذیو اجتماع و فرهنگ عمومی( و هم   ،دولت ،بیرونی )در بازار کار
بهبود ارتقای  کیفیت و ضرورت  اعتبارنامه آموزش  )  اندهصدا شدهم  ،مداوم آن   و  شورای 

  (.2003 ،1عالی
. سازمان (1990  ،2)بویر  دارندمتفاوتی    هایماموریت  و مراکز آموزش عالی  هادانشگاه

ولید دانش« »انتقال  »ت   را  هااصلی دانشگاه  ماموریتعلمی فرهنگی ملل متحد )یونسکو( سه  
 (. 1382 ،آراسته و محمودی راد ،1377 ، اجتهادی) داندمیدانش« و »اشاعه و نشر دانش« 

توجهی به هر  از اهمیت خاصی برخوردارند و بی  هاهر یک از این کارکردها و مأموریت
نبال داشته باشد. برای ه ده بجبران ناپذیری برای جامع  هایزیان  ،ممکن است  هایک از آن

تمامی کارکردهای آموزش عالی مورد توجه قرار گیرند و با   الزم است  ،موفقیت در این امر
مناسب معتبر و  ابزارهای  و  معیارها  از  مستمر  ،استفاده  ارزشیابی  فرایندها و عملکردهای    به 

 (. 1376 ،)معروفی و همکاران خود بپردازند
ارزش محوری نخستنهادهای    ترین  درجه  در  و    ، دانشگاهی  یاددهی  کیفیت  بهبود 

آنان    هایضرورتا بخش با اهمیتی از فعالیت  ،ارزشیابی  هایبرنامه  ،یادگیری است. از این رو
 (.1998  ، 4فریمونت و بتی  ،الیس   ، گرین   ؛2001  ،3پتیگرا و اتکینسون  ، دهد )بویلمیرا تشکیل  

آنان در آموزش   های نظور تضمین کیفیت یادگیری فراگیران و تعیین میزان آموختهم به
. اما در شرایط کنونی با توجه به شیوع ویروس شودمیمختلفی استفاده    های سنتی از روش

جازی و به  کرونا آموزش از حالت سنتی خارج شده و عمدتا در بستر اینترنت و در فضای م
 ابداع  5اصطالح یادگیری الکترونیکی را اولین بار کراس .  شودمی  صورت الکترونیکی ارائه

اینترنت و اینترانت برای یادگیری   هایهایی اشاره دارد که از فناوریکرد و به انواع آموزش
می )استفاده  عنوان    .(1386  ، آتشککنند  به  را  الکترونیکی  یادگیری  کمبریج  دیکشنری 

های آموزشی ارائه شده در  ه با استفاده از کامپیوتر و دورهیادگیری از طریق مطالعه در خان
الکترونیکی  بنابراین می  (.2016  ،6راسموسن )  کنداینترنت تعریف می توان گفت یادگیری 

فناوری برای تسهیل فرآیند یادگیری و مستقل شدن آن نوع از یادگیری است که در آن از  

 
1. Council for Higher Education Accreditation (CHEA) 
2. Boyer 

3. Boyle, Pettigrove & Atkinson 

4. Green, Ellis, Fremont, & Batty 

5. kerass 

6. rasmussen 
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  و   سراجی  ، شمس مورگانی  ، عباسی کسانی)   شوداز زمان و مکان برای یادگیری استفاده می
دهه  (.  1398  ،زادهرضایی اواسط  دوره  90از  رشد  به  رو  پروژه  هاشاهد گستردگی    های و 

  . ها سخن از بهسازی فرایند یادگیری است امروزه در دانشگاهم و  ایهیادگیری الکترونیکی بود
بلکه موجب ارتقاء سطح    ،کندیل میت جدید را تسه انتقال اطالعا  آموزش الکترونیکی نه تنها

فرصت  ،دانش  آموزش  ایجاد  ارتقاء کیفیت  و  افراد  همه  یادگیری  برای  برابر    شود میهای 
آموزشی    هاییا مدل  هاوس دیجیتال که با استفاده از روشدر .(1391  ،اصغری و همکاران)

الکترونیکی    .دن یران داشته باشبتی بر فراگ ند تاثیر مث توانمی  ،اندهخوب طراحی شد آموزش 
و   دانشجویان  بین  سرعت    استادانتعامل  را  میرا  اطالعات  فهم  تعامل  این  که  بخشد 

به    توانمیعملکرد یادگیرنده را   در آموزش الکترونیکی   ،( 2013  ،1)بورا و آمد   انگیزدبرمی
زمان و هزینه مسافرت برای دانشجویان   و (2012 ،2)کرانس   صورت اتوماتیک پیگیری کرد

می آمد؛  2012  ،3)کرانس   یابدکاهش  و  نقاط  ( 2013  ،4بورا  از  الکترونیکی  آموزش  البته   .
در این    موفقیت آموزش . به عنوان مثال(1393  ،)محسنی زنوزیبرد  میضعف مهمی نیز رنج  

. همه فراگیران به رایانه مناسب  ایانه داردبستگی به توانایی یادگیرندگان در استفاده از ر  روش
نیاز دارند و  انگیزه توجه و به سطوح باالتری از فراگیران  ،و اینترنت مناسب دسترسی ندارند

دشوار است. سرعت پایین    جه فراگیران و حصول اطمینان از کیفیت آنسطح تو  گیریاندازه
هزینه و  آن  هایاینترنت  د   ،باالی  را  مشکل  کاربران  آن  کند میچار  بر    های سامانه. عالوه 
مجازی هستند  آموزش  فنی  ایرادهای  برای    ،دچار  فارسی  تایپ  امکان  مثال  عنوان  به 

  های های عملی با سامانۀدرسمیسر نیست.    هاپاسخگویی به سوال استادان در بسیاری از سامانه
نیاز به تعامل حضوری  ه و رساله  نامپایان  برای نوشتن  ، باشندمیبه خوبی قابل آموزش نمجازی  

تهیه محتوای    ،گیردمیزی به خوبی صورت نو رو در رو وجود دارد که از طریق آموزش مجا
دانشجویان از لحاظ دسترسی به  آموزشی مناسب نیاز به صرف زمان و تالش فراوان دارد و  

 . (1399 ،5عطنا) امکانات برابر نیستند

 
1.Bora & Ahmed 

2. kerans 

3. kerans 

4. Bora & Ahmed 
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در کشور و    هابرخی از دانشگاه  ،الکترونیکی  های وزشایا و معایب آمعلیرغم وجود مز
سطح   بهره   الکترونیکی  های آموزش  از  جهاندر  آموزش  ارائه  برای  مستقل  صورت  به 

ان معتقدند که یادگیری الکترونیکی در بهترین حالت مکمل  نظرصاحباز    بسیاری .اندهگرفت 
سنتیروش موثرتری    است  های  تجربه  یادگیرندهو  برای  می  را  ارمغان  )به    ، 1آکمیوهآورد 
  ها دانشگاه  و  مدارس  از  زیادی  تعداداما در حال حاضر و به دلیل شیوع ویروس کرونا    .( 2017
  های و اکنون در حال تغییر شیوه  حضوری خود را تعطیل کنند  هایفعالیت  که  اندهشد مجبور

به ویژه آموزش    الکترونیکی و یادگیری  آموزش از نظام آموزش حضوری به نظام آموزش  
قابل مشاهده است. به  در ایران و سایر کشورهای جهان به وضوح آنالین هستند. این شرایط 

مثال   دانشگاهعنوان  آمریکا  اطالعیه  ، رواردهادر  در  ماساچوست  که  ایالت  کرد  اعالم  ای 
ثانوی  هاتمامی کالس به صورت مجازی برگزار ی دانشگاهی و مدارس خود را تا اطالع 

ویان خواست تا در طول ترم بهار و بعد از آن نیز به محیط دانشگاه  خواهد کرد و از دانشج
نمی که  مهمان  دانشجویان  اعالم کرد  دانشگاه  این  نکنند.  را  مراجعه  دانشگاه  محیط  توانند 

ایالت    ،ن دانشگاه واشنگت   .آموزش مجازی استفاده کنند   های خود ازترک کنند در خوابگاه
ژوئن( را    19مارس تا    30واشنگتن آمریکا هم به دانشجویان خود اطالع داده که ترم بهار )

های آنالین در  به طور کامل مجازی برگزار خواهد کرد و در صورت نیاز برگزاری کالس
این خصوص گرفته    نهای تابستاترم اما هنوز تصمیمی در  نیز ادامه خواهد داشت؛  پاییز  و 

ای اعالم کرده که  آکسفوردشایر انگلستان هم در اطالعیه  ،دانشگاه آکسفورد  .است  نشده
کند که آموزش آنالین موثر باشد و هر زمان که  اما فکر نمی  ،های خود را معلق کردهکالس

بود می  ،ممکن  دنبال  آنالین  شکل  به  آموزش  و  احتماالً  تدریس  دانشگاه  این  شوند. 
دانشگاه تورنتوی کانادا    .نالین را جایگزین امتحانات تابستانی خود خواهد کردهای آارزیابی

مارس تا پایان بهار لغو    16ها و امتحانات حضوری این دانشگاه از  رده تمام کالسنیز اعالم ک
های دانشگاه  گیرد. همچنین تمامی رویدادصورت می  ن های جایگزیشده و آموزش با روش

مشخص    ،اس«   ،توسط موسسه »کیو  ،تایج پژوهشی علمی. در ناست  اپریل معلق شده  30تا  
نیمشد که   از کالستقریباً  آنالین درآمده   هایی  به صورت  این شرایط  در  دنیا  آموزشی 

آنالین   های جز آموزش ایهاست. وضعیتی که دامن گیر خیلی از کشورها شده است و چار
 (.1399 ،عطنا). باقی نگذاشته است هابرای دانشگاه

 
1. akmayeva 



 1399 بهار،  56 ، شمارة16شناسی تربیتی، سال روان فصلنامة   / 184

 

 

آن   انتشار  از  جلوگیری  لزوم  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  تعطیلی  بنابراین  با 
به صورت آنالین    هابحث ادامۀ تدریس در دانشگاه  ،در ایران  هاحضوری دانشگاه  هایکالس

تا حال حاضر در دانشگاه  الکترونیکی مطرح شد. آموزش آنالین و کالس     ران ای  هایکه 
ن این    ، گرفته بودمورد توجه قرار  با  اکنون در نقطه توجه همگان قرار گرفته است. همگام 

اندازی سامانه  هادانشگاه  ،رویدادها آموزش مجازی برای دانشجویان خود    های به فکر راه 
  ی ا هپیش بردند. اما نکت   آموزش مجازی  هایسامانهترم جاری را در بستر    هایو کالس  شدند

آموخته از  ارزشیابی  بحث  است  اهمیت  حایز  اکنون  چالش   های که  و  و    هادانشجویان 
ارزشیابی    هایشیوهمهمترین    هاراهکارهای آن در بستر فضای مجازی است. بر اساس پژوهش 

  ای هکتبی شفاهی عملی چند گزین)  هاآزمون  فراگیران در یادگیری الکترونیکی عبارتند از
مباحثه    هایچت و گروه  ،کارپوشه الکترونیکی ،هاروژهپ  ،(ح غلط و غیرهکوتاه پاسخ صحی 

  ، سنجش توسط همتایان  ،ارتباط همزمان صوتی و تصویری ،ارزشیابی تلفنی  ،مصاحبه  ،آنالین 
  ترونیکی پست الک و  تکالیف کتب  ،خود ارزشیابی ،تکالیف گروهی مشترک  ،مقاله نویسی

 (. 1398 ،رضایی زاده ، سراجی ،شمس مورگانی ، عباسی کسانی)
الکترونیکی در بستر مجازی امکان تقلب دانشجویان و عدم    هایچالش اساسی امتحان 

مختلف ارزشیابی    هایکنترل شخص پاسخگو است؛ لذا در این مقاله تالش شده است شیوه
و راهکارها ارائه شود تا متولیان امر و بخصوص    هاچالش   ،دانشجویان در بستر فضای مجازی

معایب روش و  مزایا  به  توجه  با  بهینه  یهااستادان  استفاده  امکان  از شیوهمختلف    های تری 
دانشجویان در اختیار داشته باشند. بنابراین هدف  هایمطرح شده به منظور ارزشیابی آموخته

حاضر   مقاله  شیوهاز  آموخته  هایبررسی  از  کرونا:   هایارزشیابی  دوران  در  دانشجویان 
 ابی است.  با تاکید بر رعایت عدالت ارزشی و راهکارها  هاچالش 

 روش 
به منظور نیل به اهداف پژوهش از روش تحقیق کیفی و به منظور تحلیل اطالعات گردآوری  

تشکیل   "انظرنصاحب"کنندگان پژوهش را  شده از روش تحلیل محتوا استفاده شد. شرکت
با    ،ان در این مطالعهنظرصاحبدادند. منظور از   آن دسته از اساتید و اعضای هیأت علمی 

و   سنجش  مدیریت  شناسی روان  ،گیریاندازهتخصص  دارای    باشندمی  آموزشی  و  که 
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دریس  طرح پژوهشی و ارائه مقاله یا مشاوره و ت  ،نامهپایان مطالعات و سوابقی از قبیل انجام  
 .دنددر زمینه ارزشیابی و آموزش مجازی بو

ش انتخاب  ابتدا  کنندگان  رکتبرای  در  شد.  استفاده  راهبرد  دو  روش  از  از  استفاده  با 
به شناخت و قضاوت محققنظرصاحبآن دسته از    1گیری هدفمند نمونه بنا  دارای    ، ان که 

و  و آموزش    آموزشی  ارزشیابی  ،گیریاندازهسنجش و  مطالعات و سوابق مرتبط در زمینه  
گیری گلوله  نمونه  مصاحبه انتخاب شدند. سپس بر مبنای روشمجازی بودند برای  ارزشیابی  

تا    2برفی خواسته شد  مصاحبه شونده  افراد  از  هریک  فکر  نظرصاحباز  که  را  دیگری  ان 
 توانند یاریگر این تحقیق باشند معرفی نمایند. می کنندمی

در حجم نمونه در نظر گرفته شد )گلیسر    3صل اشباع مصاحبه بر اساس ا  مورد   تعداد نمونه
زمانی که محقق به این   ،بر طبق این اصل(. 1998 ،5؛ استراوس و کوربین 1967 ،4و استراوس

اطالعات بیشتری در اختیار وی قرار نداده و صرفا   ، های بیشترنتیجه برسد که انجام مصاحبه 
نظرات افراد مصاحبه    سازد.اطالعات را متوقف میگردآوری    ،ت قبلی استتکرار اطالعا 

  چهاردهم به بعد به اشباع رسید و فرایند مصاحبه با نفر    11  شونده در این تحقیق از مصاحبه
 پایان یافت. 

بود. به طوری که در مصاحبه از    ساختاریافتهنیمهاطالعات با روش مصاحبه    آوریجمع
با توجه به شیوع ویروس کرونا و جایگزین شدن آموزش مجازی به جای   شدیمفرد پرسیده  

دانشجویان با تاکید بر عدالت    هایمناسب ارزشیابی از آموخته  هایشیوه  ، آموزش حضوری
شیوهارزشیابی   معایب  و  مزایا  ادامه  در  همچ  هایکدامند؟  و  اشاره  راهکارهای  مورد  نین 

 40بین    هامدت مصاحبهگرفت.  میت مزایا مورد بررسی قرا  پاسخگو برای رفع معایب و تقوی 
و با مشارکت    1دقیقه متغیر بود و پس از آن اطالعات حاصله از مصاحبه به شرح جدول    65تا  

 اعضای نمونه تنظیم شد.  
  ، نظرات دانشجویان کارشناسی  ،اطالعات از سایر منابع  آوریجمععالوه بر آن به منظور  

دسترس و از طریق پرسشنامه باز پاسخ  ا استفاده از نمونه گیری درشد و دکتری بکارشناسی ار 
مزایا خصوص  شیوه  ،در  و  آموخته  هایمعایب  از  ارزشیابی  مورد    هایمناسب  دانشجویان 

 
1. Purposive Sampling 

2. Snowball Sampling 

3. saturation 

4. Glaser & Strauss 

5. Strauss & Corbin 
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دانشجوی ارشد    17  ، دانشجوی کارشناسی  42در این خصوص نظرات  بررسی قرار گرفت.  
به منظور اطمینان از موثق بودن و    و تحلیل قرار گرفت.  دانشجوی دکتری مورد بررسی  7و  

داده به  اعتمادپذیریهااعتماد  معیار  چهار  از  حاصله  پذیری   ،1ی  و    ،2تائید  وابستگی 
پذیری   3اتکاپذیری انتقال  و    4و  لینکلن  نظر  تاتانوبک  5گوبا مطابق  و  )پولت   ، 6استفاده شد 

2006 .) 
م این  به  مقبولیت  یا  راعتمادپذیری  پژوهش  نتایج  دارد که  اشاره  با چه مالکی  طلب  ا 

یی است که احتمال به دست آوردن  ها( و شامل فعالیت1385  ، توان ارزشیابی کرد )هومن می
می افزایش  را  معتبر  و  موثق  رینالدی  ،)اسپسیالدهد  اطالعات  و  یک 2011  ،7استریبت   .)
را در زمینه اجتماعی    هاو درستی یافته  8معقول بودن   مطالعه وقتی اعتمادپذیر است که افراد

خود تشخیص دهند. به عبارت دیگر در صورتی که پژوهش »به اندازه کافی توصیف غنی و  
ای که مرزها و پارامترهای آن مطالعه به ونهعمیقی« از پدیده مورد مطالعه به دست دهد به گ

(. در پژوهش حاضر  1385  ،ر است )هومن آن مطالعه اعتمادپذی  ،خوبی مشخص شده باشد
پژوهشگر توسط    هاانجام مصاحبه  ،کنندگان مشارکت پژوهشگر با  مدت  9درگیری طوالنی 

 تجارب از تریجامع درک به که کردبا مشارکت اعضای نمونه کمک    هاو تفسیر داده

 ردد. تائید گ هافته و اعتمادپذیری یافتهیا دست  کنندگان مشارکت
اندازه   چه  تا  که  است  این  بیانگر  عینیت  یا  نتایج    توان میتائیدپذیری  که  بود  مطمئن 

های پژوهشگر قرار ندارد  و زیر نفوذ سوگیری و تورش  ،ستهاپژوهش بازتابی از واقعیت
به    هاه دادهباید بتوانید نشان دهید چگون  ،(. برای اینکه مطالعه قابل تائید باشد1385  ، )هومن 

واند تصدیق کند که نتایج و تفسیرها به گونه  ای که خواننده بتیابد به گونهمنابع آنها پیوند می
به ویژه تائید این نکته که    ، ها است. این مطلب به منطق درونی مطالعهمستقیم برخاسته از آن

 (.1385  ، گی دارد )هومن ست ب   ،گزارش پژوهشی تا چه اندازه کامل و با مهارت نقل شده است

 
1. Credibility 

2. Confirmability 

3. Dependability 

4. Transferability 

5. Lincoln & Gouba 

6. Polit & Tatano Beck 

7. Speziale, Streubert & Rinaldi 

8. soundness 

9. prolong engagement 
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مطالعه   در  عینیت  یا  »تائیدپذیری  طریق  از  و  کنندگان مشارکت  بازنگریحاضر   »
  کنندگان  مشارکت نظرات با هایافته که این  از اطمینان برای»بازنگری ناظران« بررسی شد. 

 در ش پژوه نتایج  که ونح  بدین  شد؛ انجام کنندگانمشارکت بازنگری ،دارد همخوانی

 است دیگری روش انناظر  زنگریبا  .دهند تطبیق خود نظرات با تا گرفت قرار آنان اختیار

  ، 1استریبت و رینالدی  ،)اسپسیال  رودمی کار به کیفی  پژوهش  اعتمادپذیری تأیید برای که
این خصوص دو2011 و    تجربه با استاد (. در  و مدرس در    گیریاندازهدر زمینه سنجش 

  .و تائید نمودند  انجام را بازنگریزی فضای مجا 
کنترل   دادهبرای  اتکاپذیری  و  حسابرسی  هاوابستگی  یا  مداوم  رسیدگی  روش  و   2از 

مداوم  )گرانهایم   3مشاهده  و ضبط  2004  ،5و الندمن  4استفاده شد  ثبت  این روش شامل   .)
تصمیم همه  گرفته  هامشروح  آن  انجام  حین  در  و  پژوهش  از  قبل  که  است  و    شودمییی 

اتکاپذیری و  وابستگی  منظور تحقق  به  پژوهش  این  پژوهش است. در  فرایند  از   ، توصیفی 
ی اولیه را تا انتهای فرایند پژوهش حفظ و به منظور حصول اطمینان از دقت  هامحقق داده

 به  آن  طول در  شده اخذ تصمیمات و پژوهش  مراحل  هکلی  ،الزم کنترل نمود. عالوه بر آن

 امکان و نمایند پیگیری را  آن بتوانند دیگران  تمایل صورت در  شد تا ثبت دقیق رطو

 .باشد فراهم تحقیق حسابرسی
را  انتقال پژوهش  نتایج  آیا  که  دارد  سروکار  مطلب  این  با  محیط  توانمیپذیری  یا    هادر 
)هومن هاگروه  برد  کار  به  نیز  دیگر  اصطالح1385  ، ی  دیگر  عبارت  به   ،پذیریانتقال  (. 

که بر   ،جانشینی برای اصطالح اعتبار بیرونی و نزدیک به تعمیم پذیری مبتنی بر تئوری است
و شرایط دیگر اشاره    هاجامعه  ،هاموقعیت  ، هاو نتایج مطالعه به سایر محیط  هاگسترش یافته

قابل دفاع1385  ،دارد )هومن  مقایسه    ،یپذیرانتقالر  نشانگترین  (. شاید  اجماع سه سویه و 
و نتایج واحد از لحاظ افزایش   هاها بر روی یافتهنتایج مختلف باشد. برای اینکه ببینیم آیا آن

  ، به زمانی که فقط یک روش واحد به کار برده شود  اعتمادپذیری و مقاوم بودن نتایج نسبت
  ، کنندگان مشارکت  بازنگریاست نتایج  (. شایان توجه  1385  ،همگرایی بیشتری دارد )هومن 

های مورد استفاده در پژوهش حاضر از جمله استفاده از نظرات  و سایر روش  ناناظر  زنگریبا
 

1. Speziale, Streubert & Rinaldi 

2. audit trail 

3. persistent observation 

4. Graneheim 

5. Lundman 
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شواهدی دانست که    توان میمتفاوت را    های دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف و با پیشینه
 کند. راهم میرا تا حد زیادی ف هاقابلیت انتقال داده

  هایافته
داده تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  شیوه  هانتایج  مهمترین  که  داد  از    هاینشان  ارزشیابی 

بستر    های آموخته در  حضوری  غیر  )آموزش  کرونا  ویروس  شیوع  دوران  در  دانشجویان 
 طبقه بندی کرد.   1به شرح جدول  توانمیمجازی( را  هایسامانه

 دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا  هایارزشیابی از آموخته  هایهمهمترین شیو  .1جدول  
 مجازی(  های)آموزش غیر حضوری در بستر سامانه

 روش
  هاچالش

 )معایب( 
 راهکارها  مزایا

امتحان  
حضوری )در  
صورت مجوز  

  ،ستاد کرونا
وزارتین و  

( با  ها دانشگاه 
رعایت فاصله  

گذاری  
 اجتماعی 

افزایش احتمال  
 ا ابتالء به کرون

افزایش 
برای   هاهزینه 
دولت و   ،مردم

 حکومت
افزایش 

نارضایتی  
 اجتماعی 

افزایش بی  
اعتمادی به  

عملکرد 
 ها دانشگاه 

افزایش انتقاد  
از عملکرد 

 ها دانشگاه 
 

عدالت ارزشیابی و  
حصول اطمینان از  
 عملکرد دانشجویان 

پاسخگویی آموزشی در  
 اننفعذی برابر انتقادهای 

آزمون مدیریت بحران  
در عرصه عمل و  

آمادگی برای  
احتمالی    هایبحران

 مشابه 
 

در یک بازه   هابرگزاری امتحان 
هر ورودی   ،ای ه الی سه هفتدو 

در یک روز همه دروس خود را  
  هاامتحان دهد و امتحان 

باشد.   ایه چندگزین
بهداشتی با دقت   هایدستورالعمل

  هان رعایت شود و بین امتحا
فاصله حداقل یک روزه وجود  
داشته باشد. خوابگاه صرفا برای  

دانشجویان با مسافت بیش از  
برگزاری  کیلومتر تا محل  200

  10امتحان باز شود. امتحانها 
عصر برگزار شود تا   16صبح الی 

امکان استفاده از خوابگاه به  
حداقل کاهش یابد. در همه  
دروس و باالخص دروس  

ی از نمره با  محاسباتی درصد
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غیر حضوری   هایسایر روش
 امتحان گرفته شود. 

امتحان کتبی  
مجازی از  

طریق گوگل  
آداب   ،فرم

کانکت و  
 غیره

امکان تقلب و  
  هاارسال پاسخ
از طریق  

  هایشبکه 
مجازی برای  
یک یا چند  

نفر از دوستان  
و حتی کل  

 کالس
عدم امکان  

رصد پاسخگو:  
ممکن است  

فرد دیگری به  
دانشجو  جای 

  هابه سوال 
 پاسخ دهد 
قطع شدن  

برق و   ،اینترنت 
در زمان  غیره 

برگزاری 
امتحان برای  

برخی 
 ،دانشجویان 

عدم ارسال به  
موقع پاسخ 
برخی از 

دانشجویان به  

سهولت   ،سهولت اجراء 
ی و تصحیح  نمره گذار

و بدون خطای   خودکار
عینی   هایامتحان

و صحیح   ایه زین)چندگ
سرعت  ،و غلط( 

سرعت  ،برگزاری
ارزشیابی و ارائه  

امکان استفاده   ،بازخورد
در هر زمان و هر مکان  
برای حجم وسیعی از  

صرفه   ،دانشجویان 
 ،زمان ،جویی در هزینه 

 ،غیره منابع و 
از طریق  کاهش تقلب 

ائه تصادفی تعدادی  ار
ه  سوال از بانک سوال ب 

هر دانشجو و همچنین  
چیدمان تصادفی  

هر سوال    هایگزینه
 برای هر دانشجو 

در نظر گرفتن زمان اندک برای  
هر سوال و کاهش احتمال تقلب  

تبدیل   ،ایجاد تنش و اضطراب)
شدن به آزمون سرعت نه  

 توانایی( 
سوال   ارائه هر سوال و سپس ارائه
زمان   بعدی پس از سپری شدن

 غیره سوال قبلی و پاسخدهی به 
در طول   هااستفاده از آزمونک 

ترم و به دفعات زیاد )نیاز به  
 صرف زمان و کوشش زیاد( 

متفاوت به   هایارائه سوال 
دانشجویان مختلف به منظور  
کاهش احتمال تقلب )ضریب  

باید نزدیک به   هادشواری سوال 
 هم باشد( 
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دلیل سرعت  
 ،پایین اینترنت 

عدم دسترسی 
همه  

دانشجویان به  
 اینترنت مناسب 

 
 دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا  هایارزشیابی از آموخته  هایمهمترین شیوه  .2ول  دج

 مجازی(  های)آموزش غیر حضوری در بستر سامانه

 راهکارها  مزایا )معایب(  هاچالش روش

امتحان  
شفاهی  
مجازی 

)مصاحبه( از  
طریق آداب  
کانکت و  

 غیره

زمان بر بودن بخصوص  
پر   هایبرای کالس 

افزایش خستگی  ،عیتجم
آزمونگر و افزایش  
احتمال لحاظ کردن 
نمرات متفاوت به  

توزیع   ،یکسان  هایپاسخ
ها میان  ناعادالنه پرسش

آموزان )ممکن  دانش 
گیران است از برخی فرا

سواالت ساده تر و از  
پیچیده   هایبرخی سوال

 ، تری پرسیده شود( 
فکر  ،فرصت پاسخگویی

وری مطالب  کردن و یادآ
 ست اندک ا

اضطراب و استرس  
دانشجویان در این روش  

 بیشتر است 

بهترین راه صحه  
گذاری عملکرد  

واقعی دانشجویان در  
دوران کرونا و کنترل  
صحت نمرات کسب  

  هایاز امتحان  شده 
 ،کتبی مجازی

کارپوشه )مجموعه  
تکالیف ترم شامل کار 

 ،حل تمرین ،عملی
( و  غیره و  ،مقاله 

 توسط شخص دانشجو 
استفاده در هر زمان و  

صرفه   ،هر مکان
زمان ،جویی در هزینه 

 ،غیره منابع و  ،
  براى  خوبىوسیله 

 توانایی سنجش
  ،بیان  قدرت ،استدالل 

استادان از قبل بانک سوال  
مناسب طراحی نموده و از  

  هایهر فراگیر سوال 
متنوع با ضرایب دشواری  

 ،متوسط ،مختلف )ساده 
 دشوار( بپرسند 
و   ها ثبت و ضبط پاسخ

استفاده از آن برای نمره 
  هایدهی به پاسخ 

دانشجویان و همچنین  
استفاده از آن برای  

سخگویی به انتقادها و  پا
احتمالی    هایاعتراض

 دانشجویان 
دور از هر گونه اعمال نظر 

 ارفاق ،اغراض شخصی ،
  هایبه پاسخ  غیره و 

دانشجویان امتیاز داده  
 شود 
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ممکن است به   دانشجو 
علت نقص بیان از گفتن  

داند واهمه داشته  آنچه مى
 باشد 

  در صورتی که در حضور
سایر دانشجویان صورت  

افرادی که در   ،بگیرد
پایان از آنها سوال  

نمرات بهتری   ،شودمی
 کنند.میکسب 

و   اراعتب ،عینیت  فعض
نسبت به  پایایی 
 ی کتب هایامتحان

)اثر   ایه لها اثر
ظاهری   هایویژگی
قدرت بیان و   ،دانشجو 

 غیره
ضعف اینترنت و اختالل  

 ،تصویر  در کیفیت صدا و 
مربوط به   هایهزینه 
عدم دسترسی به   ،اینترنت 

اینترنت برای همه  
دانشجویان و به ویژه  

 ن مناطق محروم دانشجویا

  رکزتم ،فکری نظم
  شناخت و افکار
  نظر  از درونى حاالت

 استرسضطراب و ا
تواند بازخوردى  مى

فورى داشته باشد و در  
  ،نتیجه به تشویق 

تقویت انگیزش و  
ادگیرى شاگرد  ی

 کند کمک 
با استفاده از  

هاى مناسب و  پرسش
با توجه به نوع  

شاگردان  ی هاپاسخ
توان به علت  مى

بسیارى از اشتباهات  
 بردآنان پى  

این نوع ارزشیابى  
براى تقویت قدرت  

بیان و استدالل  
شاگردان و اظهارنظر  
در حضور جمع بسیار  

 مفید است 
واقعی   هایبا موقعیت 

کار   زندگی و محیط
 ارد شباهت بیشتری د

استفاده از ارزشیابی تلفنی  
)تلفن ثابت و گوشی  

همراه( در صورت لزوم  
)قطع شدن اینترنت و  

  هایبا خرید بسته ( غیره 
 کم هزینه لمه مکا

 

پرسش و  
پاسخ 

شفاهی در  

زمان بر بودن بخصوص  
پر   هایبرای کالس 

ضعف اینترنت   ،جمعیت

حصول اطمینان از  
 ،عملکرد دانشجویان 

بازخوردى فورى  ارائه

استاد به تصادف اسم  
برخی دانشجویان را ذکر 

کند که به سوال پاسخ  
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حین  
تدریس از  

طریق آداب  
کانکت و  

 غیره

و اختالل در کیفیت صدا  
 ،و تصویر 

استفاده از این روش برای  
نمره دهی به فراگیران  

نیست )ایجاد   ایه کار ساد
 اختالل در تمرکز استاد

برای ارائه محتوای  
 آموزشی(

توزیع ناعادالنه  
های ساده و دشوار  پرسش

آموزان فرصت  میان دانش 
 ،یاندک برای پاسخگوی

فکر کردن و یادآوری  
 مطالب

و   اراعتب ،عینیت  ضعف
 غیره و   ایهلها اثر ،پایایی

فعال بودن کالس و   ،
تشویق دانشجویان به  

 ،مشارکت در کالس
جلوگیری از  

یکنواختی و خستگی  
 ،استاد و دانشجو 
امکان کشف 

دانشجویان   اشتباهات 
و اطمینان از صحت  

 ،یادگیری مطالب 
تقویت قدرت بیان و  
استدالل شاگردان و  
اظهارنظر در حضور  

شباهت زیاد با   ،جمع
واقعی  هایموقعیت

 زندگی و محیط کار 
استفاده در هر زمان و  

صرفه   ،هر مکان
زمان ،جویی در هزینه 

 ،غیره منابع و  ،

دهند یا مطالب گفته شده  
را به زبان خود توضیح  
دهند )در صورت وصل  
بودن صدا( یا از طریق  

آنالین و در بستر  چت 
مجازی بالفاصله ارسال  

 کنند.
دانشجویان  میاستاد اسا

داوطلب و عالقه مند را  
که بالفاصله پس از سوال  

کنند را  میاعالم آمادگی 
یادداشت نماید و در  

صورت عدم پاسخگویی  
سایرین از مشارکت آنها  

 استفاده کند.

  
 دانشجویان در دوران شیوع ویروس کرونا  هایارزشیابی از آموخته  هایمهمترین شیوه  .3جدول 

 مجازی(  های)آموزش غیر حضوری در بستر سامانه

 روش
  هاچالش

 )معایب( 
 راهکارها  مزایا

  های ارائه
کالسی در 

  هایبستر سامانه 
 مجازی

 

زمان بر بودن  
بخصوص برای  

پر   هایکالس
ضعف  ،جمعیت

اینترنت و اختالل  

حصول اطمینان از عملکرد  
فعال بودن کالس   ،دانشجویان 

ویق دانشجویان به  و تش 
 مشارکت در کالس

فاده از  به منظور است
روش در  این 

پر   هایکالس
زمان ارائه   ،جمعیت

هر دانشجو کوتاه  
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در کیفیت صدا و  
 .... .. ،تصویر

عدم کاربرد برای  
 همه دروس 

عدم ارتباط چهره  
وابستگی   ،به چهره 

بیش از حد به  
و   تکنولوژی 

ایزوله   ،اینترنت 
شدن برخی از  
دانشجویان و  
تقویت آنها به  
نشستن در پای  

 ایه ایان ر هایسیستم
اگر به خوبی اداره 
نشوند مکشالت  

 زیر را دارند: 
فاقد جذبه و  

برانگیزندگی و  
ی خسته کننده  گاه

گواه  و به  هستند 
بسیاری از  

  ایه برنامدانشجویان 
برای پر    شوندمی

س  کردن وقت کال
و استراحت  

 استادان.
بدون   های ارائه

برنامه ریزی الزم و  

ایجاد فرصت برای  
دانشجویان عالقه مند و توانا  

خود را   هایکه هم شایستگی
  نتایج بروز دهند و هم 

خود را   عاتمطالو  هاپژوهش 
 .نمایند ارائه  دیگران به 

 ایجاد فرصتی برای: 
تقویت اعتماد به نفس در  

دانشجویان و آمادگی برای  
تدریس و   های کسب مهارت

 آموزش در آینده 
رفع   ،غلبه بر کم رویی

استرس و اضطراب سخن  
رانی و تقویت مهارتهای  

 سخنوری
تزریق نشاط و شادابی و  

فعالیت در کالس درس و  
ئه مطالب روز در  ارا

 مختلف هایموضوع 
کسب بخشی از نمره پایان  
ترم و بخصوص با تاکید بر  

ارائه شفاهی که   هایمهارت
  - مداد هاین توسط آزمو

کاغذی به خوبی قابل ارزیابی  
 نیست. 

استفاده در هر زمان و هر  
 ،صرفه جویی در هزینه  ،مکان

 ،غیره منابع و  ،زمان

باشد و به خوبی و  
مطابق با یک برنامه  

پیش تعیین   زمانی از
کنترل  ها شده ارائه 

 شود.
صرفا در موارد  

ضروری ازجمله برای  
توضیح کارهای  

توضیح مراحل   ،عملی
توضیح   ،حل مساله 

 ،تکالیف جلسات قبل 
مقاله   ،ارائه پروپوزال 

حصول اطمینان از   و
عملکرد شخص 

دانشجو استفاده شود  
و در سایر موارد از  

استفاده   هادیگر روش
 شود.
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شوق و  ضعیف 
رغبتی در دیگر 

برای   فراگیران
انجام تحقیقات  
علمی و ارائه  
حضوری بر  

 د. نانگیزمین
باعث هدر دادن  

ه و  زمان کالس شد
دانشجویان ارائه را  

ا به خاطر  صرف
کسب نمره انجام  

 دهند.می

کار پوشه  
الکترونیکی  
)مجموعه  

تکالیف ترم  
شامل کار 

حل  ،عملی
 ،مقاله  ،تمرین
 غیره( و 

امکان تقلب و کپی  
 از سایر دوستان

ن رصد  عدم امکا
سخگو: ممکن پا

است فرد دیگری به  
جای دانشجو  

تکالیف را انجام  
 دهد 

زمان بر بودن  
بخصوص برای  

پر   هایکالس
معیت و نیاز به  ج

صرف زمان زیاد  
توسط استاد برای  
مطالعه و بازخورد  

 به دانشجویان

داشتن فرصت کافی توسط  
 دانشجو برای انجام تکالیف

درگیر شدن دانشجو در انجام  
و تکالیف درسی  ها یتفعال

بخصوص اگر با نظارت  
 مناسب استاد همراه باشد 

یادگیری عمیق تکالیف و  
 درسی هایفعالیت

امکان استفاده در هر زمان و  
هر مکان برای حجم وسیعی 

 از دانشجویان 
افزایش خودنظارتی و  

استقالل   ،مدیریت خود
 ،پذیریمسئولیت  ،یادگیری

تفکر  افزایش  ،افزایش انگیزه 
افزایش اعتماد به   ،انتقادی 

ارسال مطالب  
کارپوشه در هر جلسه  

برای استاد درس و  
ارسال یکپارچه همه  
تکالیف ترم در پایان  

ترم برای استاد  
 مربوطه 

مطالعه مطالب توسط  
استاد و ارائه بازخورد  

کتبی و شفاهی به  
دانشجویان در هر  

 پایان ترم جلسه و در 
و  استفاده از پرسش 

منظور  پاسخ شفاهی به 
حصول اطمینان از  
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نفس و تشویق دانشجویان به   
شناخت   ،یادگیری مادام العمر

عوامل  دانشجویان از بیشتر 
 ،یادگیری  برمحیطی موثر 

کاهش استرس و اضطراب  
جرات  امتحان و افزایش 

 ات. شتباهاپذیرش 
استفاده در هر زمان و هر  

 ،هزینه  صرفه جویی در ،مکان
 ،غیره منابع و  ،زمان

انجام تکالیف توسط  
 شخص دانشجو 

 

ارزشیابی  
چندگانه  
 )تلفیقی( 

زمان بر بودن  
بخصوص برای  

پر   هایکالس
 جمعیت

عدالت ارزشیابی و حصول  
اطمینان از عملکرد 

 دانشجویان 
پاسخگویی آموزشی در برابر  

 نفعانذی انتقادهای 
از  ارزشیابی عملکرد فراگیران 

 زوایای مختلف

تقسیم نمره بین  
مختلف   هایروش

ارزشیابی و اعالم آن  
به صورت واضح و  
 شفاف به دانشجویان 

مجازی آموزش  در  ارزشیابی  اهمیت  به  توجه  و    با  کرونا  ویروس  شیوع  دوران  در  و 

در  و با توجه به روشهای متنوع ارزشیابی در آموزش مجازی    حضوری   هایلی کالستعطی 

مهمتر شیوهادامه  آموخته  هایین  از  چالش   هایارزشیابی  همراه  به  و   ، هادانشجویان  مزایا 

 راهکارهای مربوطه توضیح داده شده است.  

هاى آموزشى  تجربهاگر یادگیرى را تغییر در رفتار شاگرد بر اثر  :  امتحان حضوری

بر   ،فتار شاگردانگیرى میزان تغییرات ایجاد شده در رامتحان عبارت است از اندازه  ،بدانیم
توان نتیجه  مى  ، هاى آموزشی. با توجه به چنین تعریفیهاى تعیین شده در فعالیتاساس هدف

 هاى شاگردان است. گیرى آموختهگرفت که امتحان نوعى ارزشیابى است که ناظر بر اندازه

پایان هر    شود که در امتحان به عملى گفته مى  ،هاى سنتى آموزش و پرورشدر روش 
هاى شاگردان و تعیین  گیرى میزان آموختهل تحصیلى براى اندازهسایک از سه ماهه یا نیم
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شدگان و مردودان به منظور ارتقاى شاگردان از کالسى به کالس دیگر یا از واحدى به  قبول
انجام مى دیگر  آموزشیگرفت. در روشواحد  و    ،هاى جدید  نقش  داراى  امتحان  مفهوم 

فوقاهمی مفاهیم  از  باالتر  بمراتب  هدف  تى  براى  و  مهماست  گستردهاى  و    بکار   ترىهتر 
هاى آموزشى و پیشرفت تحصیلى  گیرى فعالیتآزمون یکى از وسایل اندازهبنابراین    .رودمى

 شاگردان است.  
با رعایت فاصله    هاوزارتین و دانشگاه  ،در صورت مجوز ستاد کروناان  نظرصاحباز نظر  

اجتماعی آموخته  ، گذاری  از  ارزشیابی  برای  روش  مناسبترین  حضوری    های امتحان 
از  دانشجویان و حصول ع بسیاری  این خصوص  بود. شایان توجه است در  دالت آموزشی 

کرونانظرصاحب ستاد  مجوز  صورت  در  حتی  داشتند  اعتقاد  دانشگاه  ،ان  و  با    هاوزارتین 
  50امتحان حضوری تنها گزینه نیست و بهتر است حداکثر    ،گذاری اجتماعیرعایت فاصله

درصد مابقی با استفاده از راهکارهای جایگزین اخذ شود. از    50درصد نمره با این روش و  
عدالت ارزشیابی و حصول  ان امتحان حضوری مزایای اساسی از جمله تامین  نظرصاحبنظر 

و آزمون    نفعان ذیر برابر انتقادهای  دپاسخگویی آموزشی    ،اطمینان از عملکرد دانشجویان
احتمالی مشابه را در پی دارد.    هایمدیریت بحران در عرصه عمل و آمادگی برای بحران

این شیوه در    ،علیرغم مزایایی اساسی امتحان حضوری که فواید آن بر کسی پوشیده نیست
ونا و به تبع آن افزایش  رافزایش احتمال ابتالء به کاساسی از جمله    های چالش شرایط کنونی 

افزایش بی اعتمادی به    ،افزایش نارضایتی اجتماعی  ،دولت و حکومت  ،برای مردم  هاهزینه
دولت و حتی حکومت را در پی    ، هاو افزایش انتقاد از عملکرد دانشگاه  هاعملکرد دانشگاه

با رعایت فاصله    هاوزارتین و دانشگاه  ،مجوز ستاد کروناخواهد داشت. بنابراین در صورت  
 ان پیشنهادهای زیر را برای کاهش تبعات منفی آن ابراز داشتند: نظرصاحب  ،گذاری اجتماعی

هر ورودی در یک روز همه دروس    ،ایهدر یک بازه دو الی سه هفت  هابرگزاری امتحان
بهداشتی با دقت رعایت    هایستورالعملد. دباش  ایهچندگزین   هاخود را امتحان دهد و امتحان

امتحان بین  و  برای   هاشود  صرفا  خوابگاه  باشد.  داشته  وجود  روزه  یک  حداقل  فاصله 
  10ها  شود. امتحانکیلومتر تا محل برگزاری امتحان باز    200دانشجویان با مسافت بیش از  

داقل کاهش یابد )دروس عصر برگزار شود تا امکان استفاده از خوابگاه به ح   16صبح الی  
و لذا الزم است در همه دروس و باالخص دروس محاسباتی    اندهمحاسباتی با ضیق وقت مواج

 غیر حضوری امتحان گرفته شود(.  هایدرصدی از نمره با سایر روش
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یکی از ابزارهای ارزشیابی هستند که هم به صورت    هاآزمون:  امتحان کتبی مجازی

آزمونهای اینترنتی یکی از   . استفاده نمود هااز آن توانمیت حضوری اینترنتی و هم به صور 
ها در اکثر کشورها از جمله  استفاده از آنکه  پیامدهای نفوذ فناوری در قلمرو آموزش است  

افزایش است  ایران به سادگی  . در آمودر حال  الکترونیکی    برخط   صورت  به  توانمیزش 
)فرج  کرد  هدایت  را  یادگیری  مسیر  اصالحی  و  آنی  بازخورد  ارائه  با  و  برگزار  را  آزمونهایی

و حقیقی از  1390  ،اللهی  نقل  مورگانی  ،عباسی کسانی؛  زاده سراجی  ،شمس    ، و رضایی 
1398.)  

آزمون  هاآزمون همچون  مختلفی  انواع  چندگزینهشامل    ، غلط  -صحیح    ،ایهای 
غیره    ،جورکردنی و  نظر  شدابمیتشریحی  از  دارای  نظرصاحب.  مجازی  کتبی  امتحان  ان 

عدید اجراء   ایه مزایای  سهولت  جمله  خودکار    ،از  تصحیح  و  گذاری  نمره  سهولت 
امکان استفاده در هر   ،سرعت برگزاری  ،و صحیح و غلط(  ایهعینی )چندگزین   هایامتحان

دانشجویان از  وسیعی  برای حجم  مکان  هر  و  هزینهفه  صر  ،زمان  در  منابع   ،جویی  و  زمان 
از جمله    ،سنتی هستند  هایبت به آزموندارای مزایایی نس  هاباشد. عالوه بر آن این آزمونمی

 د نتوانند تصادفی شومیکتبی مجازی  هایاینکه آزمون
و این امر از امکان تقلب کردن    دریافت کندبه طوری که هر فرد آزمون شخصی خود را  

بسیار باالست و    هاسرعت ارزشیابی و ارائه بازخورد در این گونه آزمون  .کندمییری  جلوگ
در   انسانی  خطاهای  آزمون  تصحیحهمچنین  قابل    هایاوراق  میزان  به  الکترونیکی  عینی 

کاهش   آزمونیابدمیتوجهی  عیب  بزرگترین  شخص    های.  کنترل  عدم  مجازی  کتبی 
این امر در   ،پاسخ دهد هاسخگو به سوالری غیر از پاپاسخگو است. در صورتی که فرد دیگ

 ماند. میمجازی پوشیده  هایآزمون
مجازی برای یک یا چند    های از طریق شبکه  هاالوه بر آن امکان تقلب و ارسال پاسخع

برق و ... در زمان برگزاری امتحان    ،قطع شدن اینترنت  ،نفر از دوستان و حتی کل کالس
به    ،ویانی برخی دانشجبرا اینترنت مناسب و عدم ارسال  به  عدم دسترسی همه دانشجویان 

اساسی این    هایموقع پاسخ برخی از دانشجویان به دلیل سرعت پایین اینترنت از جمله چالش 
 روش است.  

ان راهکارهای مختلفی ارائه  نظرصاحبمجازی  هایبه منظور کاهش پیامدهای منفی امتحان
هر  و  آزمون تصادفی شود  تعداد زیادی سوال طرح شود به نحوی که    عبارتند از:که  دادند  



 1399 بهار،  56 ، شمارة16شناسی تربیتی، سال روان فصلنامة   / 198

 

 

  ،کندمیاین امر از امکان تقلب کردن جلوگیری    دریافت کند.فرد آزمون شخصی خود را  
دانشجویان را    هایکه پاسخگویی به انتقادها و اعتراض  کندمیاما یک چالش اساسی ایجاد  

 سازد. میمشکل 
سوالاس  بدیهی سوال  هایت  و  دشوارتر  است  ممکن  دانشجویان  برخی    های برخی 

ی با ضرایب دشواری مشابه کار  هایدانشجویان ساده تر باشد که تهیه و تنظیم مجموعه سوال
بیان شد تهیه یک آزمون واحد    نیست.  ایهساد راهکار دیگری که برای حل مشکل فوق 

شد پیشنهاد  اما  بود؛  دانشجویان  همه  سوالتر  برای  ارائه  مختلف   هاتیب  دانشجویان    ، برای 
 متفاوت باشد که البته این امر منوط به قابلیت نرم افزارهای موجود است.  

پیشنهاد دیگر در نظر گرفتن زمان   ،در صورت عدم امکان استفاده از راهکار ذکر شده
ی داشته باشد. در این روش  کاهش احتمال تقلب را در پ   توانمیاندک برای هر سوال بود که  

و دانشجویان    شودمیابتدا یک سوال ارائه و پس از سپری شدن زمان مربوطه سوال بعدی ارائه  
فرصت کافی برای تقلب ندارند )هرچند احتمال تقلب الزاما صفر نخواهد شد(. ضعف اساسی  

ان به سمت آزمون  دانشجویان و سوق دادن امتحاین پیشنهاد نیز ایجاد تنش و اضطراب در بین  
 آزمون توانایی( خواهد بود. سرعت )نه 

در طول    هاان برای کاهش احتمال تقلب استفاده از آزمونکنظرصاحبراهکار دیگر  
ترم و به دفعات زیاد بود. در صورت استفاده از این روش احتمال اینکه در همه جلسات فردی  

  ها ویان در کالسپاسخ دهد کاهش یافته و احتمال حضور دانشج  هاغیر از پاسخگو به سوال
افزایش   نیز  استاد  آموزشی  مطالب  به  توجه  راهکار  میو  این  از  استفاده  است  بدیهی  یابد. 

باشد و ممکن است  مینیازمند صرف زمان و کوشش زیاد از سوی استادان و دانشجویان  
 خیلی مورد استقبال قرار نگیرد.  

 آزمونآزمون شفاهی یا امتحان شفاهی نوعی  :  مجازیی )مصاحبه(  شفاه  امتحان

به صورت شفاهی که  می  یا   پاسخو    پرسش  ، است  و گفتگو صورت  بنابراین  گیرد.  بحث 
شفاهی   چند  امتحان  یا  دو  میان  )حداقل  گفتگوی  و  مصاحبهیک  نفر  یک کننده 

شونده پرسیده  کننده از مصاحبهتوسط مصاحبه هایی پرسش که در آن  است  شونده(  مصاحبه
  صورت   به  دو  هر   دادن   پاسخ  و  پرسیدن  ، ی بر خالف آزمون کتبی. در آزمون شفاهشودمی

  در   سپس  و  کندمى  مطرح  شفاهى صورت  به  را سؤال استاد ابتدا  یعنى  گیرد؛ مى  انجام   شفاهى 
نوعى مصاحبه    کند. این نوع آزمون در حقیقتقضاوت مى  فراگیرهاى  خپاس  و  رفتار  مورد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4
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مى  فراگیر .است قرار  استاد  مىرویاروى  پاسخ  او  سؤاالت  به  و  ترین  دهدگیرد  عمده   .
دانشجویان  یت آزمون شفاهی این است که زمان زیادی نیاز دارد )بخصوص برای  محدود

( و ممکن است استاد پس از برگزاری آزمون برای پر جمعیت  هایمقطع کارشناسی و کالس
شود.   خسته  دانشجو  دقچند  از  بتدریج  پاسخمى  امتحانت  خستگى  اغلب  چون  ها  کاهد. 

به عبارت    .داشت  اطمینان  تواننمى  چندان  کنندهمایش آزبه صحت نمره    ،شوندیادداشت نمى
و لذا    دشوار است   بسیار   دادن  پاسخ   حین   در  هاپاسخمشاهده و ثبت همه  دیگر در این روش  

ممکن است    ،ارزشیابى شود و در نتیجهکننده ممکن است وارد جریان  دقتى و نظر آزمایش بى
بنابراین در صورت عدم دقت کافی توسط    .د شو  داده   متفاوتى  هایمساوى نمره  های به پاسخ
بیانگر  اساس حدس و گمان استادان ثبت شده و    برنمرات دانشجویان ممکن است    ،استادان

 عملکرد واقعی فراگیران نباشد. 
م شفاهی  امتحان  دیگر  سوالمحدودیت  دشواری  ضریب  به  این  می  هاربوط  به  باشد 

آموزان عادالنه نیست؛ یعنی ممکن  ا میان دانش هصورت که در آزمون شفاهی توزیع پرسش 
دانش  برخی  از  عدهاست  از  و  شود  پرسیده  تری  ساده  سواالت  سواالت  آموزان  دیگر  ای 

فکر کردن و یادآوری مطالب اندک است    ، فرصت پاسخگویی  ،پیچیده تر. در امتحان شفاهی
شه گیر و ...( را دچار اضطراب و گو  ،منزوی  ،و دانشجویان )بخصوص دانشجویان کم رو

از گفتن آنچه مى  کند. دانشجویاناسترس می بیان  به علت نقص  دانند واهمه  ممکن است 
تأثیر محیط  تحت  اما  ،داندرا مى  سوالرست  پاسخ د  در این روش گاه دانشجوداشته باشند.  

آورد یا سکوت  به زبان مىکلمات مبهمى    ، بازد و به جاى پاسخ درستخود را مى  ، آموزشی
همچنین در صورتی که امتحان شفاهی در حضور سایر دانشجویان صورت    .کنداختیار مى

نمرات بهتری نسبت    ،به علت تکرار مباحثشود  افرادی که در پایان از آنها سوال می  ،بگیرد
  امتحان  ،3و پایایی 2ار اعتب  ، 1در مقایسه از نظر عینیتکنند. میبه نفرات ابتدای جلسه دریافت 

مزایاى    ،شونده استکتبى که شامل نوعى اثر دائم رفتار آزمایش   هایامتحانشفاهى نسبت به  
دارد شدت    کمترى  به  ویزگیتوانمیو  از  دانشجو  هاید  و    ،ظاهری  بیان    غیرهقدرت 

 ( اثر پذیر باشد.  ایهلها)اثر

 
1. objectivity 

2. validity 

3. reliability 
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امتحان شفاهی مجازی    ، ه در سطور باال به آن اشاره شدعالوه بر معایب امتحان شفاهی ک 
ضعف اینترنت و اختالل  از معایب دیگری نیز به واسطه ارائه در بستر اینترنت برخوردار است.  

عدم دسترسی به اینترنت برای همه    ،مربوط به اینترنت  هایهزینه  ،در کیفیت صدا و تصویر
امتحان    هایدودیتن مناطق محروم از جمله عمده ترین محدانشجویان و به ویژه دانشجویا

 باشند.  میشفاهی مجازی 
  ، استدالل  توانایی   سنجش  براى   خوبىشفاهى وسیله  امتحان    ، با وجود معایب پیش گفته

استرس ضطراب و  ا  نظر  از  درونى  حاالت  شناخت  و  افکار  تمرکز  ،فکری  نظم  ،بیان  قدرت
اگر سؤاالت    ،داراى ارزش و اعتبار علمى باشدتواند بسیار مفید و  شفاهى مىامتحان  .  باشدمی

مبتنى بر محتواى آموزشى و از قبل تهیه شده باشد. نتایج این آزمون وقتى قابل    ،آن اندیشیده 
  اشد. ها و ... بارفاق  ،اغراض شخصی  ،هادخالت  ،اعتماد است که دور از هر گونه اعمال نظرها

تواند بازخوردى فورى داشته باشد و در نتیجه به  گونه ارزشیابى مىاین گفت    توانمیدر کل  
توان  به یارى این نوع ارزشیابى مى  ،تقویت انگیزش و یادگیرى شاگرد کمک کند  ،تشویق
هاى  سش با استفاده از پر  ،ها به دقت سنجیدهاى شاگردان را در رویارویى با واقعیتمهارت

ب با توجه  و  پاسخمناسب  نوع  پاسخه  از  گویى شاگردان مىها و طرز  بسیارى  به علت  توان 
برد آنان پى  و    ،اشتباهات  استدالل شاگردان  بیان و  براى تقویت قدرت  ارزشیابى  نوع  این 

است مفید  بسیار  جمع  در حضور  موقعیت  اظهارنظر  با  کار    هایو  محیط  و  زندگی  واقعی 
شرایط کنونی و به دلیل شیوع ویروس کرونا امتحان  ری دارد. عالوه بر آن در  شباهت بیشت 

شفاهی مجازی  امتحان  فراگیران    هایحضوری میسر نیست و لذا بهترین راه کنترل آموخته
از   گیری  بهره  عدم  صورت  در  است  واضح  پر  برای  امتحان  است.  راهی  مجازی  شفاهی 

استفاده از این روش  دانشجو وجود ندارد. لذا    حصول اطمینان از انجام تکالیف توسط شخص
راه مناسبی است    ،باشدمیفراگیران    هایعالوه بر اینکه خود یک ارزیابی مناسب از آموخته

توسط    غیرهکارپوشه و    ،کتبی مجازی  هایبرای حصول اطمینان از اینکه آیا نمرات امتحان
ان یک بخش  نظرصاحب. لذا از نظر  شخص دانشجو انجام شده است یا توسط شخص دیگری

فراگیران در دوران شیوع ویروس   هایاساسی و حتمی و غیر قابل حذف ارزشیابی آموخته
مجازی   امتحان شفاهی  از  استفاده  امتحان شفاهی  میکرونا  پایانی در خصوص  نکته  باشد. 

زی دو  رد عدالت ارزشیابی نمرات حاصل از امتحان شفاهی مجامو  مجازی این است که در 
دیدگاه وجود داشت. نخست اینکه نمرات حاصل از این نوع ارزشیابی به دلیل متفاوت بودن  
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د ناعادالنه قلمداد شود؛ اما به دلیل توانمی  هاو متفاوت بودن ضرایب دشواری سوال  هاسوال
رین  ان این روش در شرایط کنونی بهت نظرصاحباز نظر    ،عدم امکان برگزاری امتحان کتبی

باشد. به منظور کاهش پیامدهای منفی این روش  میفراگیران   هایراه کنترل صحت آموخته
از هر نظرصاحب و  نموده  مناسب طراحی  بانک سوال  قبل  از  استادان  دادند که  پیشنهاد  ان 

سوال )ساده  های فراگیر  مختلف  دشواری  ضرایب  با  بپرسند.    ،متوسط  ،متنوع  دشوار( 
به پاسخفراگ   هایپاسخ دانشجویان استفاده    هاییران ثبت و ضبط و از آن برای نمره دهی 

احتمالی    هایامکان استفاده برای پاسخگویی به انتقادها و اعتراض  هاشود. ثبت و ضبط پاسخ
باشد. در صورت ضعف اینترنت در زمان امتحان شفاهی مجازی و  میدانشجویان را نیز دارا  

از موک منظور جلوگیری  به زمانبه  امتحان  تلفنی  از    توانمیدیگر    هایول شدن  ارزشیابی 
بسته با خرید  مکالمه کم هزینه استفاده    های )تلفن ثابت و گوشی همراه( در صورت لزوم 

 نمود. 

:  غیرهطریق آداب کانکت و    پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس از
شفاهیهمانند   شفاهی  ،آزمون  پاسخ  و  صورت  نیز    پرسش  فراگیر    شفاهی به  و  استاد  بین 

گرد. در این روش استاد یک یا چند فراگیر و یا همه فراگیران را مخاطب سوال  میصورت  
د از قواعدی مانند بلند کردن دست توانمیدهد. در روش حضوری به راحتی استاد  میقرار  

خاطی قرار  برای تعیین نوبت پاسخ دهندگان استفاده کند یا به تصادف برخی فراگیران را م 
ب برای پاسخگویی به سوال استفاده کند. در روش مجازی نیز همه  دهد و یا از افراد داوطل

پیش گفته به سهولت و سادگی قابل استفاده است. چالش اساسی استفاده از این    های روش
کالس در  بخصوص  مقطع    ،مجازی  های روش  دانشجویان  برای  بخصوص  بودن  بر  زمان 

کالس و  جمعیت  هایکارشناسی  و    ،پر  اینترنت  تصویر  ضعف  و  صدا  کیفیت  در  اختالل 
روش  می این  با  است.  برخوردار  زیادی  مزایای  از  روش  این  البته  به    توانمیباشد.  نسبت 

نقش   شفاهی  پاسخ  و  پرسش  آن  بر  نمود. عالوه  اطمینان حاصل  دانشجو  عملکرد شخص 
ب دانشجویان  تشویق  و  کالس  بودن  فعال  در  کالسزیادی  در  مشارکت  از    ، ه  جلوگیری 

استفاده از    ، یکنواختی و خستگی استاد و دانشجو دارد. البته به دلیل تمرکز استاد بر تدریس 
ان اعتقاد  نظرصاحبنیست و بسیاری از    ایهاین روش برای نمره دهی به فراگیران کار ساد

شود و در صورت لزوم به استفاده  داشتند از این روش برای نمره دهی به فراگیران استفاده ن
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نمره با بهره گیری از این    20نمره از    2امتیاز اندکی مثال    ، این روش برای نمره گذاریاز  
 روش لحاظ شود.  

  ، از جمله انواع فعالیتهای کالسی:  مجازی  هایکالسی در بستر سامانه   هایارائه

مجازی    برگزاری کنفرانس یا  کنفرانساست.  حضوری  مطالب یک  توانمیدانشجو    در  د 
فصل از کتاب یا نتیجه جستجوهای خود را در خصوص یک موضوع خاص در کالس ارائه  

البته بدیهی است    .استمطالب راجع به یک موضوع  بنابراین کنفرانس گزارش شفاهی  نماید.  
کنفرانس  از  بسیاری  ندارد.  اختصاص  کالس  به  لزوما  کنفرانس  سطح    هایکه  در  علمی 

و در آنجا    شودمییعنی در سطح کشور و حتی در سطح بین الملل برگزار    ،تر از کالسوسیع
پژوهشگران یافته  ،نیز  و  جستجوها  عرضه    هاحاصل  مخاطبین  برای  را  خود  کشفیات  و 

اغلب فاقد جذبه و برانگیزندگی و گاهی  کالسی اگر به خوبی اداره نشوند    هایارائه  .دارندمی
برای پر کردن وقت   شوندمی  ایهبرنامگواه بسیاری از دانشجویان  و به    هستند  خسته کننده

شوق و بدون برنامه ریزی الزم و ضعیف    هایس و استراحت استادان. هچنین کنفرانس کال 
این  د. در  نانگیزمیبر نبرای انجام تحقیقات علمی و ارائه حضوری    فراگیرانرغبتی در دیگر 

و حاصلی    شودمیتلقی  و صرفا برای اخذ نمره    یفی از سر اجبارکنفرانس همانند تکل صورت  
زمان بر بودن به    توانمیکالس    هایجز هدر دادن زمان کالس ندارد. از دیگر معایب ارائه

عدم کاربرد برای همه    ،پر جمعیت  های بخصوص برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کالس
 مجازی اشاره نمود.   هایت صدا و تصویر در ارائهضعف اینترنت و اختالل در کیفی   دروس و

وابستگی بیش    ،عدم ارتباط چهره به چهرهشایان توجه است که اگرچه مواردی از جمله  
به نشستن در    ایزوله شدن برخی از دانشجویان و تقویت آنها  ، و اینترنت  از حد به تکنولوژی 

سیستم کال   ایهرایان   هایپای  مهارتهای  تضعیف  روشو  معایب  جمله  از  آموزش    هایمی 
ارائه اما  است؛  سامانه  هایمجازی  بستر  در  در    های کالسی  زیادی  حد  تا  )وبینار(  مجازی 

برطرف کردن برخی مشکالت از جمله جلوگیری از ایزوله شدن دانشجویان و جلوگیری از  
 د کمک کننده باشد. توان میای کالمی تضعیف مهارته 

ان و دانشجویان اعتقاد داشتند که  نظرصاحببسیاری از    ،شده  ذکر  هایبا وجود چالش 
پرجمعیت قابل استفاده است به شرط آنکه زمان ارائه هر    های این روش حتی برای کالس

دانشجو کوتاه در نظر گرفته شود و به خوبی و مطابق با یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده 
توضیح    ،حل تمرین   ،برای توضیح کارهای عملی  انتومیارائه شود. همچنین از این روش  
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مقاله و ... استفاده کرد. مزیت عمده این روش تامین    ،الارائه پروپوز  ،تکالیف جلسات قبل
فعال بودن کالس و تشویق    ،عدالت ارزشیابی و حصول اطمینان از عملکرد شخص دانشجو

جویی در زمان و هزینه رفت و آمد بخصوص در  دانشجویان به مشارکت در کالس و صرفه 
عالوه بر باشد.  میحضوری    هایسدوران شیوع ویروس کرونا و عدم امکان برگزاری کال 

در  ایهکالسی )حضوری و مجازی( اگر به خوبی مدیریت شوند مزایای عدید هایآن ارائه
   به موارد زیر اشاره کرد: توان میبر دارند که از جمله آنها 

خود را بروز دهند    هایکه هم شایستگیدانشجویان عالقه مند و توانا  اد فرصت برای  ایج
 .نمایند ارائه دیگرانخود را به  مطالعات و  هاپژوهش  نتایجو هم 

کسب   برای  آمادگی  و  دانشجویان  در  نفس  به  اعتماد  تقویت  برای  فرصتی  ایجاد 
 تدریس و آموزش در آینده هایمهارت

برای فرصتی  رویی  ایجاد  کم  بر  جمع  ،غلبه  در  گفتن  سخن  است   ،ناتوانی  و  رفع  رس 
به   به تبع آن تقویت مهارتهای کالمی و توانایی استدالل در پاسخ  اضطراب سخن رانی و 

 سایر دانشجویان و استاد و تقویت مهارتهای سخنوری   هایسوال
ارائه مطالب روز   ایجاد فرصتی برای تزریق نشاط و شادابی و فعالیت در کالس درس و

 تکمیل آنها توسط استاد درس  مختلف توسط دانشجویان و نقد و هایدر موضوع
ایجاد فرصتی برای کسب بخشی از نمره پایان ترم و ارزشیابی چندگانه دانشجویان از  

  - مداد  های ارائه شفاهی که توسط آزمون  های زوایای مختلف و بخصوص با تاکید بر مهارت
 بل ارزیابی نیست. کاغذی به خوبی قا

مجازی )وبینار( با از بین    هایر بستر سامانهشفاهی د  هایعالوه بر موارد ذکر شده ارائه
به  از هدر رفتن زمان در رفتزمانی و مکانی باعث جلوگیری    هایبردن محدودیت وآمد 

و مصرف   و نیز قطع بیشتر درختان  ،وآمدایجاد ترافیک و آلودگی به خاطر رفت  ،هاکالس
 .شودمنابع دیگر برای تهیه کردن منابع آموزشی نیز می

مجموعه شواهدی است که معموالً کتبی بوده و در  کارپوشه  :کارپوشه الکترونیکی

پیشرفت   و  موفقیت  بر  دال  مدارکی  و  آن  نهایی  محصول  یا  و  یادگیری  فرایند  برگیرنده 
ارائه تحلحرفه برای نشان  که  (.  2006  ،1بتلر)  باشدیل انتقادی محتوای آن میای و فردی با 

تواند به  میو    شودآوری میهای فرد و سیر یادگیری وی در طول زمان جمعدادن توانایی

 
1. Butler 
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سال تحصیلی  های فرد را در طول  یک موضوع خاص اختصاص داشته باشد و یا کل یادگیری
  ، اسکندری و  جوالیی ،نیحسی ؛ نقل از  2007  ،1کر و بیر )  در بر گیرد  و یا حتی در طول عمر

ابزارهای  ی کارپوشه    (.1389  مزایایکه تمام    است  آموزش و ارزشیابی  چند وجهیکی از 
ایی  و رض سراجی  ، شمس مورگانی ،عباسی کسانی)  یک آموزش و ارزشیابی خوب را دارد

دلیل  1398  ،زاده به همین  و  افزون متخصص(  اقبال روز  قرار گرفته    انمورد  است  آموزش 
 (. 1996 ،2پاربوسینگ)

بیانگر  و شواهدی است که    مستنداتطرح ریزی شده و هدفمند از    ایهکارپوشه مجموع 
به عبارت   (.2008  ،3پریمراجان و سرکر  ،گاتم روی  ،کومار)  استفراگیر    کیفیت عملکرد
اتخاذ شده توسط    هایبیانگر عملکرد دانشجویان منطبق بر تصمیمکارپوشه  دیگر محتوای  

  تکالیف است معیارهای ارزیابی  تکالیف آموزشی و پژوهشی و در مورد استاد و دانشجویان 
  (. 2003 ،4کیوبیزن و بوریچ)

هر نوع  شامل   دتوانمی  شودمیاده  ها در ارزیابی دانشجویان استف ی که از آنهای کارپوشه
جمله   از  موردگزارشگزارشی  عملی  ،یهای  تمرین   ،کارهای  و    ،حل  مقاله  گزارش 

تفسیر تجارب یادگیری در    و  انجام شده   کارهایوارهای ویدئویی از  ن  ،پژوهشی  هایپروژه 
   (.1998 ،5ویلسن و گریمر  ،هرتز) باشد محیط واقعی

ارتقاء  یادگیری آنها را  ،به دانشجویان مناسب هایبازخوردکار پوشه استادان با ارائه در 
  مختلف   هایپژوهش و    (2002  ،7؛ بروچی و کشاورز2009  ،6تسدم و یلدریم  ،دهند )تسدممی

آن اثربخشی  از  بهبود    حاکی  )بیگس یادگیری  در  رتس 1999  ،8است  آیبرت  ،؛  و    ، 9تچر 
استعمدتا  کارپوشه  (.  1993 محور  دانشجو  روش  باعث  یک  و    و  خودنظارتی  افزایش 

( خود  یادگیریافزایش    ،(1394  ،گلزاریمدیریت  فرآیند  در  دانشجو  افزایش    ،استقالل 
انتقادیافزایش    ،پذیریمسئولیت ؛  2008  ،10پریمراجان و سرکر  ،گاتم روی  ،کومار)   تفکر 

 
1. Kear & Bear 

2. Parboosingh 

3. Kumar, Gautam Roy, Premrajan & Sarkar   

4. Kubiszyn & Borich 

5. Hurt, Wilson & Gramer 

6. Tasdem, Tasdem & Yildirim 
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10. Kumar, Gautam Roy, Premrajan & Sarkar   
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و   کریمیان  ،2009  ،2مرینبور و اسالت  ،برند گرول   ،؛ کیکن 2009  ،1تسدم و یلدریم  ،سدمت
عباسی  ) افزایش اعتماد به نفس و تشویق دانشجویان به یادگیری مادام العمر    ،(1388  ، حیدری
شناخت بیشتر دانشجویان از عوامل  و    (1398  ،رضایی زاده  ،سراجی  ،شمس مورگانی  ،کسانی

 (. 2003 ،4برور و هفنر ،اسمیت ؛2000 ،3اپل) شود مییادگیری  برمحیطی موثر 
شتباه را به فراگیران داده و  انترسیدن و جرات پذیرش    ،توانایی خطر  همچنین کارپوشه

ترتیب   این  دبه  را  آموزش  فراگیران  فرایند  باعث  سازد  می  سهیمر    ، فراگیران  شودیمو 
جوالیی و    ، حسینی)   دن نداشته باش  ایهو از آن واهم  نمودهارزشیابی را نوعی آموزش تلقی  

   (.1389 ،اسکندری
می یادگیری  توسعه  باعث  الکترونیکی  میکارپوشه  انگیزه  فراگیران  به  و   .دهدشود 

کنند در یادگیری فعال  ت میهای خود را در کارپوشه الکترونیکی ثب دانشجویانی که فعالیت
در واقع    (.2015  ،5فیشر و هیل)  بیشتر استدانشجویان    اند و نمرات آنها در مقایسه با سایر

کند به طوری  را در فرآیند ارزشیابی و سنجش درگیر می  جویان کارپوشه الکترونیکی دانش
ادگیری خود  بر ی  ، نندک میشان را مشاهده و پاالیش  هایبه طور مستمر کارپوشه  این افرد  که 

نظارت و مدیریت کرده و در حوزه شناختی و عاطفی پیشرفت خود را در طول زمان مشاهده 
کارپوشه الکترونیکی مناسب حاوی اطالعاتی  (.  1394  ،گلزاری)  کنندمیو موفقیت را تجربه  

  هااز کنفرانس   یادداشت حاصل  ،دداشت روزانه مربوط به پیشرفت یادگیری دانشجومانند یا
ارزشیابی همکالسان از کار   ،مربوط به فرایند یادگیری هایخود تاملی  ،و متون مورد مطالعه

سراجی  ،شمس مورگانی  ،عباسی کسانی)  باشدمییا فعالیت و سواالت مهم و نتایج یادگیری  
 (.  1398 ، رضایی زاده ،

ان از معایبی از جمله  نظرصاحبالکترونیکی از نظر البته کارپوشه و بخصوص کارپوشه  
 موارد زیر برخوردار است:  

 امکان تقلب و کپی از سایر دوستان 
 انجام دهدعدم امکان رصد پاسخگو: ممکن است فرد دیگری به جای دانشجو تکالیف را  
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ه  پر جمعیت و نیاز ب هایزمان بر بودن بخصوص برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کالس
 صرف زمان زیاد توسط استاد برای مطالعه و بازخورد به دانشجویان

ان کارپوشه و بخصوص کارپوشه الکترونیکی از مزایایی از  نظرصاحبعالوه بر آن از نظر  
 جمله موارد زیر برخوردار است: 

 داشتن فرصت کافی توسط دانشجو برای انجام تکالیف 
انجام فعالیت با نظارت مناسب   و  هادرگیر شدن دانشجو در  تکالیف درسی بخصوص اگر 

 استاد همراه باشد
 درسی  هاییادگیری عمیق تکالیف و فعالیت

 امکان استفاده در هر زمان و هر مکان برای حجم وسیعی از دانشجویان
 ضطراب امتحانکاهش استرس و ا

نظر   از  کارپوشه نظرصاحبلذا  بخصوص  و  کارپوشه  منفی  پیامدهای  منظور کاهش  به    ان 
 الکترونیکی الزم است اقدامات زیر توسط استاد و دانشجو انجام شود: 

ارسال مطالب کارپوشه در هر جلسه برای استاد درس و ارسال یکپارچه همه تکالیف ترم در  
 ه پایان ترم برای استاد مربوط

مطالعه مطالب توسط استاد و ارائه بازخورد کتبی و شفاهی به دانشجویان در هر جلسه و در  
 یان ترمپا

استفاده از پرسش و پاسخ شفاهی به منظور حصول اطمینان از انجام تکالیف توسط شخص  
 دانشجو 

  های با توجه به سطور باال مشخص شد هر کدام از روش: ارزشیابی چندگانه )تلفیقی(
متناسب با محتوا و اهداف دوره   ذکر شده مزایا و معایب خاص خود را دارند. لذا الزم است

ا ابزار  هاز روشآموزشی  استفاده    های و  فراگیران  یادگیری  میزان  ارزشیابی  مناسب جهت 
اعتقاد داشتند بسنده کردن به یک روش ارزشیابی چه در حالت مرسوم و    پاسخگویان.  کرد

کنو شرایط  در  کالسچه  برگزاری  و  کرونا  ویروس  )شیوع  امتحان  هانی  صورت    هاو  به 
چندگانه )تلفیقی(    هایدهد و لذا الزم است از روشمیهش  مجازی( اعتبار ارزشیابی را کا 

د معایب  توانمیفراگیران استفاده کرد. بدیهی است این روش    هایبرای ارزشیابی آموخته
ط قوت آنها را تقویت نماید. در این خصوص ماحصل  قبلی را پوشش داده و نقا  های روش

 باشد:میی( به شرح زیر پیشنهاد پاسخگویان برای ارزشیابی چندگانه )تلفیق 



 

 207/                  و راهکارها  هادر دوران کرونا: چالش  انیدانشجو ی ها از آموخته یابیارزش

 

کرونا ستاد  مجوز  صورت  )در  حضوری  دانشگاه  ،امتحان  و  فاصله  هاوزارتین  رعایت  با   )
 نمره 10گذاری اجتماعی : صفر تا 

 نمره 5آداب کانکت و .... : صفر تا  ،گوگل فرمامتحان کتبی مجازی از طریق 
 نمره 5امتحان شفاهی )مصاحبه( : صفر تا 

 نمره 2اسخ شفاهی در حین تدریس : صفر تا پرسش و پ
 نمره 5مجازی : صفر تا  هایکالسی در بستر سامانه هایارائه

الکترونیکی )مجموعه تکالیف ترم شامل کار عملی :   ، مقاله  ،حل تمرین   ،کار پوشه   )... و 
 نمره 10صفر تا 

روش مثل  هاسایر  عملی  دروس  برای  بخصوص  آنالین  بدنی  )مشاهده  و   ،تربیت  چت 
  خود ارزشیابی   ،سنجش همتایان ،پروژه ،تکالیف گروهی مشترک  ،مباحثه آنالین  هایگروه 

 نمره 10به صالحدید استاد و متناسب با محتوا و اهداف درس: صفر تا  ،(غیرهو 

 نتایج 
آنان در آموزش سنتی    هایبه منظور تضمین کیفیت یادگیری فراگیران و تعیین میزان آموخته

  تعداد اما در حال حاضر و به دلیل شیوع ویروس کرونا  .  شودمیمختلفی استفاده    های از روش
  حضوری خود را تعطیل کنند   های فعالیت  که  اندهشد  مجبور  هاشگاهدان  و  مدارس  از  زیادی

شیوه تغییر  حال  در  اکنون  آم  هایو  نظام  به  حضوری  آموزش  نظام  از  و  آموزش  وزش 
در ایران و سایر  به وضوح  به ویژه آموزش آنالین هستند. این شرایط    الکترونیکییادگیری  

جهان   مثال  کشورهای  عنوان  به  است.  مشاهده  دانشگاهقابل  آمریکا  ایالت    ، رواردهادر 
های دانشگاهی و مدارس خود را تا  ای اعالم کرد که تمامی کالسماساچوست در اطالعیه

نوی به صورت مجازی برگزار خواهد کرد و از دانشجویان خواست تا در طول ترم اطالع ثا
آکسفوردب دانشگاه  نکنند.  مراجعه  دانشگاه  محیط  به  نیز  آن  از  بعد  و  آکسفوردشایر   ،هار 

کند اما فکر نمی  ،های خود را معلق کردهای اعالم کرده که کالسانگلستان هم در اطالعیه
تدریس و آموزش به شکل آنالین    ،موثر باشد و هر زمان که ممکن بود  که آموزش آنالین 

های آنالین را جایگزین امتحانات تابستانی خود  شوند. این دانشگاه احتماالً ارزیابیمی دنبال
ها و امتحانات حضوری این  دانشگاه تورنتوی کانادا نیز اعالم کرده تمام کالس  .خواهد کرد
گیرد. صورت می  نهای جایگزیتا پایان بهار لغو شده و آموزش با روشمارس    16دانشگاه از  
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  ،تایج پژوهشی علمی. در ناپریل معلق شده است   30های دانشگاه تا  همچنین تمامی رویداد
آموزشی دنیا در این    هایتقریباً نیمی از کالسمشخص شد که    ،اس«   ، توسط موسسه »کیو

ست  مده است. وضعیتی که دامن گیر خیلی از کشورها شده اشرایط به صورت آنالین درآ
 (. 1399 ، عطنا)باقی نگذاشته است.  هاآنالین برای دانشگاه هایجز آموزش  ایهو چار

آن   انتشار  از  جلوگیری  لزوم  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  تعطیلی  بنابراین  با 
به صورت آنالین    هاادامۀ تدریس در دانشگاهبحث    ،در ایران  هاحضوری دانشگاه  هایکالس

تا حال حاضر در دانشگاه  الکترونیکی مطرح شد. آموزش آنالین و کالس   ایران    هایکه 
این    ، مورد توجه قرار نگرفته بود با  اکنون در نقطه توجه همگان قرار گرفته است. همگام 

اندازی سا  هادانشگاه  ،رویدادها آموزش مجازی برای دانشجویان خود    های مانهبه فکر راه 
  ای هپیش بردند. اما نکت   آموزش مجازی  هایسامانهترم جاری را در بستر    هایو کالس  شدند

آموخته از  ارزشیابی  بحث  است  اهمیت  حایز  اکنون  چالش   های که  و  و    هادانشجویان 
ونیکی در بستر  الکتر هایراهکارهای آن در بستر فضای مجازی است. چالش اساسی امتحان

مجازی امکان تقلب دانشجویان و عدم کنترل شخص پاسخگو است؛ لذا در این مقاله تالش  
و راهکارها ارائه    هاچالش   ، مختلف ارزشیابی دانشجویان در بستر فضای مجازی  های شد شیوه

ان  مختلف امک  هایلیان امر و بخصوص استادان با توجه به مزایا و معایب روششود تا متو
از شیوه تری  بهینه  آموخته  هایاستفاده  ارزشیابی  منظور  به  در    های مطرح شده  دانشجویان 

 اختیار داشته باشند.  
اطالعات   تحلیل  منظور  به  و  کیفی  تحقیق  روش  از  پژوهش  اهداف  به  نیل  منظور  به 

ا شده  شرکتگردآوری  شد.  استفاده  محتوا  تحلیل  روش  را  ز  پژوهش  کنندگان 
نمونهتش  "اننظرصاحب" از روش  استفاده  با  دادند که  و روش گلوله    1گیری هدفمند کیل 

بود. به طوری    ساختاریافتهنیمهاطالعات با روش مصاحبه    آوریجمعانتخاب شدند.    2برفی
پرسیده   فرد  از  مصاحبه  در  شدن  شدمیکه  جایگزین  و  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با 

حضوری آموزش  جای  به  مجازی  آموخته  هایهشیو  ،آموزش  از  ارزشیابی    های مناسب 
مورد اشاره    هایکدامند؟ در ادامه مزایا و معایب شیوهدانشجویان با تاکید بر عدالت ارزشیابی  

گرفت.  مینین راهکارهای پاسخگو برای رفع معایب و تقویت مزایا مورد بررسی قرا  و همچ

 
1  . Purposive Sampling 

2. Snowball Sampling 
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منظور   به  آن  بر  منابع  آوریجمععالوه  سایر  از  دانشجویان کارشناسی   ،اطالعات    ، نظرات 
کارشناسی ارشد و دکتری با استفاده از نمونه گیری در دسترس و از طریق پرسشنامه باز پاسخ  

مزایا خصوص  شیوه  ،در  و  آموخته  هایمعایب  از  ارزشیابی  مورد    هایمناسب  دانشجویان 
علمی با تخصص  )اساتید و اعضای هیأت    نظرصاحب  14در کل نظرات  بررسی قرار گرفت.  

و   آموزشی(  شناسیروان  ،ریگی اندازهسنجش  مدیریت  کارشناسی  42  ،و   17  ،دانشجوی 
 دانشجوی دکتری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 7دانشجوی ارشد و 

 ،1ی حاصله از چهار معیار اعتمادپذیریهابه منظور اطمینان از موثق بودن و اعتماد به داده
استفاده شد    5مطابق نظر لینکلن و گوبا   4و انتقال پذیری  3وابستگی و اتکاپذیری  ،2ی تائیدپذیر

 (. 2006 ،6)پولت و تاتانوبک
داده تحلیل  و  تجزیه  از  حاصل  شیوه  هانتایج  مهمترین  که  داد  از    هاینشان  ارزشیابی 

ب  های آموخته در  حضوری  غیر  )آموزش  کرونا  ویروس  شیوع  دوران  در  تر  سدانشجویان 
   :مجازی( عبارتند از هایسامانه
 امتحان حضوری  •
 امتحان کتبی مجازی  •
 امتحان شفاهی )مصاحبه( مجازی •
 غیره پرسش و پاسخ شفاهی در حین تدریس از طریق آداب کانکت و  •
 جازی  م هایکالسی در بستر سامانه هایارائه •
 7کارپوشه الکترونیکی  •
 ارزشیابی چندگانه )تلفیقی(   •

ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت    های و مزایای هر کدام از روش  هادر این مقاله چالش 
با توجه به  ارائه شد.    هاو راهکارهای الزم برای کاهش پیامدهای منفی هر کدام از روش

از روشنظرصاحبنظرات   هر کدام  دانشجویان مشخص شد  و  و   های ان  مزایا  ذکر شده 

 
1. Credibility 

2. Confirmability 

3. Dependability 

4. Transferability 

5  . Lincoln & Gouba 

6. Polit & Tatano Beck 
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لذا الزم است دارند.  را  از  مت  معایب خاص خود  آموزشی  دوره  اهداف  و  محتوا  با  ناسب 
ابزار  هاروش کرد  هایو  استفاده  فراگیران  یادگیری  میزان  ارزشیابی  جهت  .  مناسب 

اعتقاد داشتند بسنده کردن به یک روش ارزشیابی چه در حالت مرسوم و چه    پاسخگویان
ه صورت مجازی(  ب   هاو امتحان  هانی )شیوع ویروس کرونا و برگزاری کالسدر شرایط کنو

را کاهش   ارزشیابی  از روشمیاعتبار  است  لذا الزم  و  برای    هایدهد  )تلفیقی(  چندگانه 
پاسخگویان  فراگیران استفاده کرد. در این خصوص ماحصل پیشنهاد    هایارزشیابی آموخته

امتحان حضوری )در صورت مجوز    ارائه شد:  ذیلرح  به شو دانشجویان(  ان  نظرصاحب)
کرونا دانشگاه  ،ستاد  و  تا  هاوزارتین  : صفر  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  با  ؛  نمره  10( 

؛ امتحان  نمره  5: صفر تا  غیرهآداب کانکت و    ،امتحان کتبی مجازی از طریق گوگل فرم
؛ نمره  2: صفر تا  پاسخ شفاهی در حین تدریس پرسش و  ؛  نمره  5: صفر تا  شفاهی )مصاحبه(

بس   هایارائه در  سامانهکالسی  تا  مجازی  هایتر  صفر  الکترونیکی  ؛  نمره  5:  پوشه  کار 
سایر  ؛  نمره 10( : صفر تا  و غیره  ،مقاله  ،حل تمرین   ،)مجموعه تکالیف ترم شامل کار عملی

  های چت و گروه  ،مثل تربیت بدنی)مشاهده آنالین بخصوص برای دروس عملی    هاروش
به    ،و ...(  خود ارزشیابی  ،سنجش همتایان  ،پروژه   ،وهی مشترکتکالیف گر  ،مباحثه آنالین 

 . نمره 10صالحدید استاد و متناسب با محتوا و اهداف درس: صفر تا 
دانشجویان نیز بیانگر این بود    هایقبلی در خصوص ارزشیابی از آموخته  هایپژوهش 

کنند و فقط به  میی ارزشیابی استفاده  استادان با تجربه معموالً از روشهای مختلفی براکه  
با استفاده از    ؛دن کنمی یک روش بسنده ن نتایج ارزشیابی  این امر این است که اعتبار  دلیل 

بیشتر از ارزشیابی با استفاده از یک روش خاص همچون آزمون    چند روش متفاوت به مراتب 
   (.1398 ،یی زادهرضا ،سراجی ،شمس مورگانی  ،عباسی کسانی) کتبی است

در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که پژوهش حاضر به علت ضیق وقت در بین  
مرتبط با علوم انسانی و دروس عمدتا تئوری صورت گرفت    هایاستادان و دانشجویان رشته

  )غیر از علوم انسانی( ممکن است   هاو لذا نتایج آن برای دروس عملی و همچنین سایر رشته
پیشنهاد    چندانبه   نباشد.  استفاده  نتایج  شودمیقابل  تعمیم  قابلیت  افزایش  منظور  در    ،به 

بر آن   هادانشجویان سایر رشتهآتی از نظرات استادان و    هایپژوهش  استفاده شود. عالوه 
جداگان  شودمیپیشنهاد   پژوهش  آموخته  های روش  ایهدر  در    های ارزشیابی  دانشجویان 
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مختلف از جمله مشاهده آنالین    هایلی )به عنوان مثال دروس تربیت بدنی با شیوهدروس عم
 مورد بررسی قرار گیرد.   یرهغکه در پژوهش حاضر پیشنهاد شد( دروس آزمایشگاهی و 

 منابع 
فصلنامه پژوهش و    .مبانی نظری و کاربردی یادگیری الکترونیکی  (.1386)  .محمد  ،آتشک

 . 135-156 ،( 43) 1 ،13. عالی ریزی در آموزشبرنامه

( مصطفی  ت1372اجتهادی؛  بر  تحلیلی  کاستی  هاانمندیو(.  عالی    های و  آموزش  نظام 
- 15(،  3)  6.فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.  جمهوری اسالمی ایران

25 . 
بر اساس    آموزش اثر بخش: رویکردی  ،(1382)  .مریم  ،حمیدرضا و محمودی راد  ،آراسته
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 12دانشگاه علوم پزشکی اراک.  و رضایت دانشجویان مامایی. مجله علمی پژوهشی  

()1، 88-81. 
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