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 .1دوتزای تخققی ،فٌبٍری اعالػبت در آهَسػ ػبلی ،داًؾىذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًؾٌبعی ،داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ،تْزاى ،ايزاى.
 .2گزٍُ رّجزی ٍ تَعؼِ آهَسػ ،داًؾىذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًؾٌبعی ،داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ،تْزاى ،ايزاى.
 .3گزٍُ ػلَم تزثیتی ،داًؾىذُ ادثیبت ٍ ػلَم اًغبًی ،داًؾگبُ ثَ ػلی عیٌبّ ،وذاى ،ايزاى.
 .4گزٍُ آهَسػ ػبلی ،داًؾىذُ ػلَم تزثیتی ٍ رٍاًؾٌبعی ،داًؾگبُ ؽْیذ ثْؾتی ،تْزاى ،ايزاى.
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يبدگیزی الىتزًٍیىی ثِ ػٌَاى يه عیغتن آهَسؽی وِ ارائِ
اعالػبت را اس عزيك اعتفبدُ اس فٌبٍریّبی اعالػبتی ّوچَى

حامد عباسی کسانی و همکاران

ثزای عزاحی ،تَعؼِ ٍ پیبدُعبسی يبدگیزی الىتزًٍیىی در
آهَسػ ػبلی اّویت هیيبثذ (.)8،9

چٌذرعبًِای اهىبىپذيز هیوٌذ ،تؼزيف وزدُاًذ ( .)1اس ظَْر

ػَاهل افلی ٍ ولیذی هؤثز در اًجبم هَفمیتآهیش ثزًبهِّبی

آهَسػ الىتزًٍیىی هذت سيبدی ًویگذرد؛ اهب در ّویي هذت

يبدگیزی الىتزًٍیىی ؽبهل ػٌبفز ٍ اثؼبد سيزثٌبيی آى ؽٌبعبيی

وَتبُ ،آهَسػ الىتزًٍیىی جبيگبُ ثغیبر هٌبعجی را در ًظبمّبی

ؽًَذ ( .)11ثِ ػجبرتی ديگز ،ثبيذ هؾخـ ؽَد وِ در يبدگیزی

آهَسؽی پیذا وزدُ اعت ٍ ًمؼ هْوی را در تزثیت ٍ آهَسػ

الىتزًٍیىی اس چِ چیشّبيی ٍ چِ هَلغ ثبيذ ارسؽیبثی فَرت

يبدگیزًذگبى ثز ػْذُ گزفتِ اعت (.)2

گیزد ،چزا ًیبس ثِ ارسؽیبثی ٍجَد دارد ٍ چگًَِ ثبيذ ارسؽیبثی

ثب گغتزػ آهَسػ الىتزًٍیىی ،ارسؽیبثی در ايي حَسُ ثِ

اًجبم ؽَد.

چبلؾی ثشري تجذيل ؽذُ اعت .ارسؽیبثی يه ػٌقز حیبتی در

ثب تَجِ ثِ هغبلت فَقّ ،ذف ايي پضٍّؼ ،تحلیل هغألِ

فزايٌذ يبددّی -يبدگیزی هحغَة هیؽَد ٍ هیتَاًذ ثز

ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی اعت .ثِ ػجبرتی ديگز ،ايي

تذريظ ٍ آهَسػ تأثیز ثگذارد ( .)3ػول ارسؽیبثی ثزای اًذاسُ-

پضٍّؼ ثب رٍيىزدی تَفیفی -تفغیزی در فذد هؾخـ

گیزی فزايٌذ ٍ ثزای دعتزعی ثِ اّذاف درط اًجبم هیگیزد.

وزدى آى اعت وِ در يبدگیزی الىتزًٍیىی ،ارسؽیبثی اس «چِ

ايي ػول ثِ جبی تأویذ ثز ؽىغتّب ٍ ػذم هَفمیتّب ،ثبيذ ثز

چیشی»« ،چِ سهبًی»« ،چزا» ٍ «چگًَِ» ثبيذ اًجبم گیزد.

تؼبهل ٍ ايجبد اًگیشُ در يبدگیزًذگبى ثزای افالح ٍ ثْجَد
ویفیت يبدگیزی تأویذ وٌذّ .وچٌیي ارسؽیبثی هیتَاًذ ًمبط
لَت ،ضؼف ،تْذيذّب ٍ فزفتّب را ثِ هٌظَر ثْجَد ٍ افالح
رٍػ تذريظ يبددٌّذگبى ًیش هؾخـ ًوبيذ (.)4،5

مواد و روشها
پضٍّؼ حبضز اس ًَع پضٍّؼّبی ویفی اعت وِ ثب
رػبيت افَل هَضَػِ پبراداين ویفی فَرت گزفتِ اعت ٍ

ارسؽیبثی ،ػجبرت اعت اس لضبٍت ٍ داٍری در هَرد

عزح آى غیزپیذايؾی اعت .در عزح غیزپیذايؾی هحمك اثتذا ثِ

ففبت يب پذيذُّبی هختلف ثِ ٍعیلِ اعالػبت ثِدعت آهذُ اس

گزدآٍری دادُّب الذام ًوَدُ ٍ پظ اس آى ثِ تجشيِ ٍ تحلیل آى

عزيك اًذاسُگیزی ،ثب هؼیبر هؼیي ٍ هؾخـ ( .)6افغالح

هیپزداسد ( .)11رٍػ گزدآٍری اعالػبت ،هغبلؼِ اعٌبدی ٍ

ارسؽیبثی ثِ عَر عبدُ ،ثِ تؼییي ارسػ ثزای ّز چیشی ،يب

جغتجَی اعالػبت ػلوی اس هٌبثغ هىتَة ٍ ديجیتبل اعت.

«داٍری ارسؽی» وزدى گفتِ هیؽَد .يىی اس ٍيضگیّبی هْن

ثٌبثزايي اس ثزرعی اعٌبد ثِ ػٌَاى اثشار گزدآٍری اعالػبت

ارسؽیبثی ،تؼییي ویفیت اعت .در فزايٌذ ارسؽیبثی ،داٍری

اعتفبدُ ؽذّ .وچٌیي ،جبهؼِ آهبری پضٍّؼ را اعٌبد ٍ

ارسؽی ثب تَجِ ثِ ویفیت ثِ ػول هیآيذ .ارسؽیبثی هجٌبی

اعالػبت هىتَة ٍ ديجیتبل ػلوی هزتجظ ثب پضٍّؼ تؾىیل

تقوینگیزی ثزای فؼبلیتّبی ػولی ٍ اجزايی اعت ( .)7ثب

دادًذ .ثزای ايي وبر اثتذا ثِ جوغآٍری پضٍّؼّب ٍ وتبةّبی

تَجِ ثِ اّویت ارسؽیبثی در آهَسػ آًاليي ٍ ثب تَجِ ثِ

هىتَة ٍ ديجیتبل هزتجظ ثب پضٍّؼ در پبيگبُّبی اعالػبتی

رٍػّبی هتٌَع ارسؽیبثی در آهَسػ آًاليي ،هَضَع ارسؽیبثی

داخلی ٍ خبرجی پزداختِ ؽذ ٍ عپظ ثب تَجِ ثِ عؤاالت

ٍ اػتجبرعٌجی ثِ ٍيضُ اس ثبة ثزرعی تضویي ویفیت فزايٌذ

پضٍّؼ ٍ در راعتبی پبعخگَيی ثِ عؤاالت اس ايي هٌبثغ

يبددّی ٍ يبدگیزی ٍ تَجیِ اجزای ثزًبهِّبی آهَسػ

اعتفبدُ ؽذّ .وچٌیي ،دادُّبی گزدآٍری ؽذُ ًیش ثب اعتفبدُ اس

الىتزًٍیىی ٍ لشٍم تأهیي الشاهبت ٍ اعتبًذاردّبی هَرد ًظز

رٍيىزد تَفیفی-تفغیزی هَرد تجشيِ ٍ تحلیل لزار گزفتٌذ.
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ايٌتزًت ،ايٌتزاًت ،پخؼ هبَّارُای ٍ ،ثزًبهِّبی وبرثزدی

ثزای ارسؽیبثی در هحیظ يبدگیزی الىتزًٍیىی ،السم اعت
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ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

عبختبرّبی هفَْهی اعت وِ ثز حغت آى تجزثِ را تفغیز هی-

تىَيٌی ثزای ٍاحذّب يب ثخؼّبی وَچه يبدگیزی عزاحی

وٌین ،همبفذ را ثیبى هیدارين ،هغبئل را عبختثٌذی هیوٌین ٍ

ؽذُ اعت .ارسؽیبثی تىَيٌی ؽبهل عؤاالت عزاحی ؽذُ ثزای

پضٍّؼّب را ثِ اجزا در هیآٍرين .در ايي پضٍّؼ ًیش هغألِ

اًذاسُگیزی اّذاف يبدگیزی ول يه ٍاحذ هیثبؽذّ .ذف

ارسؽیبثی اس ثُؼذ چیغتی ٍ سهبًی ،چزايی ٍ ،چگًَگی هَرد

افلی ارسؽیبثی تىَيٌی ،تؼییي عغح يبدگیزی داًؾجَيبى اس ّز

تَفیف ،تفغیز ٍ ٍضَحثخؾی لزار گزفتِ اعت.

رفتبر در ٍاحذ هَرد ًظز اعت .عپظ هؾىالت ٍ ًمـّبی
يبدگیزی داًؾجَيبى ثزای تجذيذًظز ثزًبهِ آهَسػ اس راُ دٍر

یافتهها
در يبدگیزی الىتزًٍیىی ،ارسؽیبثی اس دٍ جٌجِ لبثل اجزا

در عَل فزايٌذ ،هؾخـ هیؽَد .ارسؽیبثی تىَيٌی ثْتزيي راُ
ثزای تضویي ویفیت در يه ٍاحذ يب دٍرُ اعت (.)12
آسهَىّبی تىَيٌی يه ٍاحذ يبدگیزی هیتَاًذ اس عزيك

اعت:
الف) ارزضيببی یبدگيرودگبن

يه ٍةعبيت هذيزيت ؽَد ٍ ثبسخَردّبی ثغیبر فَری ثزای

رٍػّبی ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى را اس ًظز سهبى ٍ ّذف،

داًؾجَيبى در آهَسػ اس راُ دٍر فزاّن وٌذّ .وچٌیي ،اعتفبدُ

هیتَاى ثِ عِ دعتِ تمغین وزد :ارسؽیبثی آغبسيي ،ارسؽیبثی

اس ايي رٍيىزد هَجت هیؽَد داًؾجَيبى ثِ عبسهبًذّی هجذد

تىَيٌی ٍ ارسؽیبثی پبيبًی (.)12،13

خَد ،هغبلؼبت ثیؾتز ٍ يب تىویل وبعتیّبی ٍاحذ يبدگیزی

ارزضيببی آغبزیهً :خغتیي ارسؽیبثی هذرط اعت وِ لجل
اس اًجبم فؼبلیتّبی ارسؽیبثی ثِ اجزا در هیآيذ .ايي ارسؽیبثی
ثِ دٍ هٌظَر يؼٌی ثزای پبعخ ثِ دٍ پزعؼ سيز هَرد اعتفبدُ
لزار هیگیزد (:)14
 آيب يبدگیزًذگبى ثز داًؼّب ٍ هْبرتّبی پیؼًیبس درط
تبسُ ،اس لجل هغلظ ّغتٌذ؟
 يبدگیزًذگبى چِ همذار اس ّذفّب ٍ هحتَای درط تبسُ را
لجالً يبد گزفتِاًذ؟
ّوچٌبى وِ اس عؤاالت فَق هؾخـ اعت ،تأویذ
ارسؽیبثی آغبسيي ثز ووه ثِ هؼلن جْت ؽٌبخت ٍضؼیت
هَجَد داًؾی ٍ هْبرتی يبدگیزًذگبى اعت .ثز اعبط ًتبيج
حبفل اس ايي ًَع ارسؽیبثی اعت وِ يبددٌّذُ هیتَاًذ ثب
اعویٌبىخبعز ٍ ّوزاُ ثب ؽَاّذ ثزای ثزًبهِريشی تذريظ الذام
وٌذ .ثٌبثزايي هیتَاى گفت وِ ارسؽیبثی آغبسيي يىی اس
اثشارّبی افلی ٍ ولیذی جْت آهبدُعبسی عزح درطّبی
اثزثخؼ اعت.

هزثَعِ ثپزداسًذ ٍ ثزای عزاحی آسهَىّبی تىَيٌی در فزهت
آسهَىّبی چٌذگشيٌِای جْت ارائِ ثبسخَرد عزيغ ثزای يه
گزٍُ ثشري اس داًؾجَيبى ثغیبر هفیذ اعت .ارسؽیبثی تىَيٌی،
يبدگیزی ٍ راٌّوبيی آهَسػ را ارتمب هیثخؾذ .ثب آهذى ػقز
اعالػبت ،آهَسػ اس راُ دٍر هذرى (يبدگیزی آًاليي) ثب
ٍيضگیّبی ؽجىِ وبهپیَتزی ٍ چٌذرعبًِای ،رًٍك پیذا وزدُ
اعت .ثِ ػٌَاى يه ثخؼ هْن اس آهَسػ اهزٍسی ،آهَسػ اس
راُ دٍر ًِ تٌْب هىولی ثزای آهَسػ عٌتی اعتّ ،وچٌیي ثِ
تضویي ثیؾتز آهَسػ ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ هبدامالؼوز ثزای ول
جوؼیت ووه هیوٌذ .در لزى ثیغت ٍ يىن ،آهَسػ اس راُ
دٍر ثِ يه رٍػ هْن يبدگیزی ثزای ثیؾتز هزدم ثب تَعؼِ
جْبًی ؽذى ،ؽجىِ ،فضبی ثبس آهَسػ ،آهَسػ هجبسی ٍ
آهَسػ اًفزادی ،تجذيل خَاّذ ؽذ .اس ايي رٍ ،هغبلؼِ ارسؽیبثی
تىَيٌی در يبدگیزی الىتزًٍیىی ثبيذ ثغیبر هَرد تَجِ لزار
گیزد (.)15
در حبلیىِ ارسؽیبثی يىی اس آخزيي چیشّبيی اعت وِ
اعبتیذ داًؾگبُ ٌّگبم ثزًبهِريشی ٍ تَعؼِ دٍرُّبی آهَسؽی
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ّذف ايي رٍيىزد ،فْن ٍ ثْجَد ثخؾیذى هجوَػِ هفبّین يب

ارزضيببی تکًیىی :در آهَسػ اس راُ دٍر ،ارسؽیبثی

حامد عباسی کسانی و همکاران

ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

وِ ثیؾتز داًؾجَيبى در هَرد آى فىز هیوٌٌذ .ثزرعیّبی

آهَسػ دادُ ؽذُ اعت ( .)12ارسؽیبثی پبيبًی ثزای تؼییي

جبهغ فَرت گزفتِ ؽذُ تَعظ  William ٍ Blackدر عبل

دعتیبثی ثِ اّذاف تؼییي ؽذُ در درط يب دٍرُ اعت .در

 1998ثِ عَر لبعغ دريبفت وِ ًتبيج ارسؽیبثی تىَيٌی در

ارسؽیبثی ًْبيی هؼلَم هیؽَد وِ آيب يبدگیزًذگبى ثِ هْبرت،

دعتبٍردّبی لبثل تَجِ يبدگیزی ،در هیبى لبثل تَجِتزيي

تَاًبيی يب داًؼ جذيذ دعت يبفتِاًذ يب ًِ ٍ ،هیشاى هَفمیت آى-

هغبئل ثزای هذاخالت آهَسؽی اعت .ؽَاّذ گغتزدُای ٍجَد

ّب در وغت تَاًبيی جذيذ چمذر اعت؟ ايي ارسؽیبثی يه

دارد وِ ارسؽیبثی ٍ ثبسخَرد ًیزٍّبی لذرتوٌذ يبدگیزی ّغتٌذ

لضبٍت ًْبيی اس وبر يبدگیزًذُ را ارائِ هیًوبيذ .اهب در

( .)16تحمیمبت ًؾبى هیدّذ وِ ارسؽیبثی يه ثبسخَرد

يبدگیزی الىتزًٍیىی ٍ آهَسػ هجبسی ،اًجبم ارسؽیبثی پبيبًی

تىَيٌی فزاّن هیوٌذ .در حبلیىِ يه داًؾجَ ،يبدگیزی اعت

ثب هغئل ٍ چبلؼّبيی هَاجِ اعت ٍ يبدگیزًذگبى ثزای

وِ تأثیز ثیؾتزی ثز پیؾزفت اٍ دارد تب ّز ػبهل ديگزی (.)17

ارسؽیبثی پبيبًی حتوبً ثبيذ ثِ فَرت حضَری آسهَى دٌّذ.

ارسؽیبثی تىَيٌی ثب ثبسخَرد ػولىزد هیتَاًذ ثِ ؽذت اًگیشُ،

ثزای ايي وبر ًیش ّوچٌبى وِ ثزخی داًؾگبُّب اًجبم هیدٌّذ،

ػاللِ ،تؼْذ ،چبلؼ فىزی ٍ ،اعتمالل ٍ هغئَلیت را تحت

داًؾجَيبى هیتَاًٌذ ثِ ًشديهتزيي هزوش آهَسػ هجبسی هحل

تأثیز لزار دّذ ( .)16اهب ثب ٍجَد اّویت ٍ ًمؼ ارسؽیبثی در

سًذگی خَد جْت اًجبم آسهَى پبيبًی هزاجؼِ وٌٌذ.

افالح ٍ ثْجَد يبدگیزی ،اعبتیذ ثِ ارسؽیبثی تىَيٌی تَجِ

ة) ارزضيببی ديرٌ آمًزضی

سيبدی ًویوٌٌذ ٍ ثیؾتز ثِ دًجبل تذريظ هحتَای آهَسؽی

ارسؽیبثی ،هیتَاًذ ول دٍرُ آهَسؽی يب يه هغلت

ّغتٌذ ٍ خیلی ون ثِ اًجبم ارسؽیبثیّبی حیي آهَسػ هی-

خبؿ را در ثز گیزدّ .وچٌیي ارسؽیبثی هیتَاًذ اس ديذ وبرثزاى

پزداسًذ؛ ثلىِ ثیؾتز تأویذ آىّب ثز آسهَى پبيبىتزم اعت .در

يب ثِ عَر هغتمل ثب هؼیبرّبی لزاردادی ثبؽذ .اگز اس ديذ

ٍالغ ،اگز لزار اعت ارسؽیبثی ثِ ػٌَاى اثشاری در خذهت

يبدگیزًذگبى ثبؽذ ،ثب اعتفبدُ اس هىبًیشمّبی ثبسخَرد هیتَاى ثِ

فزايٌذ آهَسػ ثبؽذ ،ثبيذ ًَػی اس آى اًتخبة ؽَد وِ تَاًبيی

ديذگبُّبی آًبى دعت يبفت .در ارسؽیبثی دٍرُ آهَسؽی ،هٌبثغ

عٌجؼ اًَاع رفتبر يبدگیزًذگبى را داؽتِ ثبؽذ ٍ ثِ يبددٌّذُ

اعالػبتی هبًٌذ ویفیت اعالػبت ،اػتجبر هٌبثغ ٍ ،عَدهٌذی

اهىبى افالح ٍ تؼذيل ثزًبهِ تذريظ را دادُ ٍ هَجت رؽذ ٍ

اعالػبت ،ویفیت ثزًبهِ هبًٌذ ؽیَُ اجزا ،راثظ وبرثز ،سهبًجٌذی،

عبسًذگی يبدگیزًذُ ؽَد .ايي چٌیي ارسؽیبثی ًجبيذ ثِ پبيبى

هحتَا ،ثزًبهِ درعی ،اهتحبًبت ٍ هبًٌذ آىً ٍ ،یش وبر هزثیبى

فزايٌذ يبددّی ٍ يبدگیزی هَوَل ؽَد؛ ثلىِ ثبيذ در عَل دٍرُ

آهَسؽی هَرد ارسؽیبثی لزار هیگیزدً .تبيج ارسؽیبثی ول دٍرُ

فزايٌذ آهَسػ اعتوزار داؽتِ ثبؽذ.

آهَسؽی در وٌبر ثبسخَردّبی دريبفت ؽذُ اس عَی هٌبثغ ديگز

ارزضيببی تراکمی (پبیبوی) :در آهَسػ اس راُ دٍر،

– ثِ ٍيضُ يبدگیزًذگبى – هیتَاًذ هجٌبی هٌبعجی ثزای ثبسًگزی

ارسؽیبثی تزاووی ّن در پبيبى ٍ ّن در عَل دٍرُ هَرد اعتفبدُ

ثزًبهِ آهَسؽی ثبؽذ ( .)18ارسؽیبثی دٍرُّبی آهَسؽی ثِ ايي

لزار هیگیزد .در ارسؽیبثی تزاووی ،ػولىزد داًؾجَيبى در

هٌظَر فَرت هیپذيزد وِ هؾخـ ؽَد آهَسػ چِ تأثیزی ثز

ثزخی ٍاحذّب ،گغتزدُتز اس ارسؽیبثی تىَيٌی ،اًذاسُگیزی هی-

ػولىزد يبدگیزًذگبى ٍ ًْبيتبً هٌبفغ عبسهبى داؽتِ اعت .در

ؽَد .آسهَىّبی تزاووی هؼوَالً ثِ ػٌَاى اهتحبى هیبىتزم ٍ يب

ٍالغ ،اًجبم ارسؽیبثی دلیك اس هیشاى اثزثخؾی دٍرُّبی آهَسؽی

اهتحبى ًْبيی اس يه دٍرُ اعتفبدُ هیؽَد .توزوش افلی

ثبػث هیؽَد ثِ ايي ًىتِ پی ثجزين وِ تب چِ اًذاسُ ثزًبهِّبی

ارسؽیبثی تزاووی ،تؼییي عغح يبدگیزی داًؾجَيبى در
28
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هَرد تَجِ لزار هیدٌّذ ،اهب اغلت ارسؽیبثی اٍلیي چیشی اعت

رفتبرّبی ثحزاًی اعت ٍ ًِ توبم رفتبرّبيی وِ ثِ داًؾجَيبى

حامد عباسی کسانی و همکاران

ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

آهَسؽی عزاحی ؽذُ ثِ ًتبيج اس پیؼ تؼییي ؽذُ رعیذُاًذ ٍ تب

 لبدرعبسی افزاد ثزای وغت ؽبيغتگی.

چِ اًذاسُ ثبيذ افالح ؽًَذ.

 لبدرعبسی پؾتیجبى دٍرُ آهَسؽی ثزای ثبسثیٌی يبدگیزی.

سؤال ديم پصيَص :چرا در یبدگيری الکتريويکی ببید

آيب ؽوب اس ٍلَع يبدگیزی اعویٌبى داريذ؟ آيب هیداًیذ
فزاگیزاى چِ چیشی يبد هیگیزًذ؟ آيب هیتَاًیذ تأثیز يبدگیزی
فزاگیزاى را در ػولىزد ؽغلیؽبى هؾخـ وٌیذ؟ .ثِ اًذاسُای
وِ ثِ هغبئل فٌبٍری ،ارائِ هحتَا ٍ عبيز جٌجِّبی يبدگیزی

 وغت اعویٌبى اس دعتیبثی ثِ اّذاف ولی دٍرُ ٍ اّذاف
ػولیبتی.
 هغتٌذعبسی هَفمیت دٍرُ آهَسؽی.
ثِ عَر ولی هیتَاى داليل (چزايی) اًجبم ارسؽیبثی در
يبدگیزی الىتزًٍیىی را ثِ عِ دعتِ افلی تمغین وزد:

الىتزًٍیىی تأویذ هیؽَد ،ثز رٍی ارسؽیبثی توزوش ٍ تأویذ

 ارزضيببی بٍ عىًان جسء الیىفک َر وًع وظبم

ًویؽَد ( .)19ارسؽیبثی يه عیغتن فزػی اس عیغتن ولی

آمًزضی :ارسؽیبثی ،فزايٌذ يبدگیزی را فزاگزفتِ اعت ٍ جشء

آهَسػ الىتزًٍیىی اعت؛ يه هىبًیغن گغتزدُ وبر ثزای

اليٌفه ّز ًَع ًظبم آهَسؽی اعت وِ ًمبط ضؼف ٍ لَت

هذيزيت ارسؽیبثی داًؾجَيبى .آهَسػ ثذٍى ثیبى اّذاف ٍ

ًظبم يبدگیزی الىتزًٍیىی را ثزاعبط آى هیتَاى ؽٌبخت

چبرچَة خبؿ اّذاف ًویتَاًذ اثزثخؼ ثبؽذ .يه آهَسػ-

(ّ .)22،23وگبم ثب تَعؼِ يبدگیزی الىتزًٍیىی در عغح

دٌّذُ آگبُ ّویؾِ عؼی هیوٌذ چبرچَة خبؿ اّذاف را لجل

داًؾگبُّب ٍ هؤعغبت آهَسػ ػبلی ،هَضَع ارسؽیبثی ٍ

اس ؽزٍع آهَسػ ٍ دعتیبثی ثِ آى ثیبى وٌذ .ثٌبثزايي هیتَاى

اػتجبرعٌجی ثٍِيضُ اس ثبة ثزرعی تضویي ویفیت فزآيٌذ

گفت وِ ؽیَُّبی ارسؽیبثی در فزايٌذ يبددّی  -يبدگیزی ثبيذ

يبددّی ٍ يبدگیزی ٍ تَجیِ اجزای ثزًبهِّبی يبدگیزی

اًجبم ؽَد .اگز ثب دلت ّذف ارسؽیبثی را تجشيِ ٍ تحلیل وزد،

الىتزًٍیىی ٍ لشٍم تأهیي الشاهبت ٍ اعتبًذاردّبی هَردًظز

هیتَاى دريبفت وِ فمظ ثزای رتجِثٌذی داًؾجَيبى ًیغت؛ ثلىِ

ثزای عزاحی ،تَعؼِ ٍ پیبدُعبسی يبدگیزی الىتزًٍیىی در

ايي ّذف ثبًَيِ ارسؽیبثی اعتّ .ذف افلی ارسؽیبثی ،افشايؼ

آهَسػ ػبلی اّویت يبفتِ اعت ( .)24اس عزيك ارسؽیبثی هی-

يبدگیزی ٍ تَعؼِ اعت .اعتزاتضیّبی ارسؽیبثی هؤثز،

تَاى دريبفت وِ يبدگیزًذگبى ثِ اّذاف آهَسؽی رعیذُاًذ يب

داًؾجَيبى را ثزای درن هؾىالت ٍ ثْجَد ثیؾتز ووه هیوٌذ.

خیز .در ٍالغ ،ارسؽیبثی ،للت آهَسػ ػبلی رعوی اعت (.)25

ايي اهز يبدگیزًذگبى را ثزای ثِ دعت آٍردى تغلظ ثیؼ اس

ّوچٌیي ،در هحیظّبی يبدگیزی الىتزًٍیىی هیتَاى ثب هحَر

ٍظیفِ افلیؽبى ٍ گغتزػ افك داًؼؽبى ووه هیوٌذ.

لزار دادى ارسؽیبثی ،فؼبلیتّبی يبدگیزًذگبى را جْتدّی ٍ

ارسؽیبثی در ووه ثِ داًؾجَيبى ثزای رعیذى ثِ ّذف ٍالؼی

افالح ًوَد ( .)26پظ هیتَاى گفت وِ ارسؽیبثی يبدگیزی

اس يبدگیزی ،اهزی ولیذی ٍ هْن هیثبؽذ (ٍ Lewis .)21،19

فزاگیزاى ،يىی اس جٌجِّبی اعبعی آهَسػ اعت ( .)12ثِ

 Whitlockهَارد سيز را داليلی ثزای اجزای ارسؽیبثی ثِ

ّویي خبعز ،در ًظبم آهَسػ الىتزًٍیىی ًیش ارسؽیبثی اس

حغبة هیآٍرًذ (:)21

اّویت ٍيضُای ثزخَردار اعت.

 لشٍم ثبسخَرد دادى ثِ يبدگیزًذگبى در جزيبى يبدگیزی.
 ووه ثِ يبدگیزًذگبى ثزای دًجبل وزدى وبرآهذتزيي هغیز
در ثزًبهِ.
 هؼتجزعبسی يبدگیزی ثزای وبرفزهب.
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ارزضيببی اوجبم گيرد؟

 ثْجَد ثزًبهِ يبدگیزی.

ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

حامد عباسی کسانی و همکاران

ّوچٌیي ،جلَگیزی اس افشايؼ حجن هغبلت آهَختِ ؽذُ،
وبّؼ هیشاى افت تحقیلی ،وبّؼ اضغزاة ٍ اعتزط در
آسهَى ،جلَگیزی اس ؽت آسهَى درط خَاًذى ٍ ،ايجبد اًگیشُ

ارسؽیبثی ثزای ووه ثِ يبدگیزًذگبى داًغت.
کمک بٍ یبددَىدگبن :يبددٌّذُ آى گبُ ثِ پبداػ خَد هی-
ضکل  -1عىبصر وظبم آمًزضی

رعذ وِ ًتیجِ وبر خَد را هٌبعت ٍ هغلَة يبثذ ٍ ايي

ّوبًغَر وِ در ؽىل ؽوبرُ ً 1یش هؾخـ اعت ،ارسؽیبثی

هْن هیغز ًویؽَد هگز آًىِ رٍی يبفتِّبی خَد ثب

يىی اس ػٌبفز افلی ٍ ولیذی ّز ًظبم آهَسؽی اعت ٍ در

اعویٌبى وبفی درثبرُ ؽبگزداًؼ لضبٍت وٌذ .يبددٌّذگبى

وٌبر آهَسػ ٍ يبدگیزی ،عِ ػٌقز افلی ّز ًظبم آهَسؽی را

در ثزًبهِريشى تذريظ ٍ تقوینگیزى در جزيبى

تؾىیل هیدٌّذ.

فؼبلیتّبى آهَسؽى ثِ داؽتي اعالػبت سيبد ٍ هؼتجز در

کمک بٍ یبدگيرودگبن :ارسؽیبثى ثزاى جلت دلت ٍ تالػ

سهیٌِ آهبدگى ٍ پیؾزفت تحقیلى يبدگیزًذگبى ٍ ثبسدُ

يبدگیزًذگبى ثزاى يبدگیزى ٍ ّوچٌیي آگبّى اس پیؾزفت

فؼبلیتّبى والعى ًیبسهٌذ اعت .ارسؽیبثى هىتَاًذ چٌیي

تحقیلى آًبى اًگیشُ ثغیبر هؤثزى اعت .يبدگیزًذگبى ثِ ٍعیلِ

اعالػبتى را در اختیبر اٍ لزار دّذ ( .)28ارسؽیبثی ثِ

ارسؽیبثی ،ثِ جٌجِّبى هثجت ٍ هٌفى خَد در يبدگیزى پى

يبددٌّذگبى ووه هیوٌذ تب اس پیؾزفت يبدگیزًذگبى آگبُ

خَاٌّذ ثزد ٍ ثب راٌّوبيى يبددٌّذُ ثزاى تَعؼِ جٌجِّبى هثجت

ؽًَذ ٍ ًمبط ضؼف ٍ لَت آىّب را ثِ خَثی ؽٌبعبيی

ٍ رفغ ًبرعبيىّبى آهَسؽى خَد وَؽؼ خَاٌّذ وزد.

وٌٌذ (ً .)31تبيج پضٍّؾی ًیش ًؾبى دادُ اعت وِ ارسؽیبثی

ارسؽیبثى عجت خَاّذ ؽذ وِ هغبلت آهَسؽى دائوبً هزٍر ؽَد

ثِ يبددٌّذگبى در دعتیبثی هغوئي ثِ ّذفّبی آهَسؽی ٍ

ٍ اس يبد ًزٍد (ّ .)25-27وچٌیيً ،تبيج ارسؽیبثی ،ؽبگزداى را

تزثیتی ووه هیوٌذ ٍ ثب ًؾبى دادى ًمبط ضؼف ٍ لَت

ثِ خَدؽٌبعى وِ يىى اس ّذفّبى هْن تؼلین ٍ تزثیت ٍ

فزايٌذّبی تذريظ ٍ يبدگیزی ،هَججبت افالح ٍ ثْجَد ثِ

ػبهل هْوى ثزاى تقوینگیزىّبى آگبّبًِ اعت ،رٌّوَى هی-

هَلغ آىّب را فزاّن هیعبسد ( .)31ارسؽیبثی ثِ يبددٌّذگبى

عبسد .ػول ارسؽیبثی در آهَسػ اس راُ دٍر ًِ تٌْب ثزای فذٍر

ووه هیوٌذ تب خَدؽبى را ثب اعتزاتضیّبی تذريظ اًغجبق

هذرن داًؾجَيبى اعت ،ثلىِ ثز ثْجَد يبدگیزیؽبى ًیش تأثیز

دٌّذ ٍ ثِ ًیبسّبی فزاگیزاى تَجِ وٌٌذ تب فزفتی ثزای

هیگذارد ٍ يبدگیزًذگبى را ثزای تَعؼِ يه ًگزػ هثجت ثِ

يبدگیزی هَفمیتآهیش داؽتِ ثبؽٌذ .در ٍالغ ٌّگبهی وِ

عیغتن عبسهبًی ووه هیوٌذّ .وچٌیي ثزای ارائِ ثبسخَرد ثِ

ارسؽیبثی ٍ آهَسػ ثِ عَر هؤثز در ّن تٌیذُ ؽَد،

يبدگیزًذگبى اس سهبى ؽزٍع آهَسػ تب آسهَى پبيبًی ،ارسؽیبثی

يبددٌّذگبى را لبدر هیعبسد تب ًیبسّبی فزدی يبدگیزی

يه ػٌقز اعبعی اعت ( .)21-28هغبلؼبت ًؾبى هیدّذ وِ

فزاگیزاى را در سهبى هٌبعت ثیبثٌذ (.) 3

تَجِ ثِ ارسؽیبثی هَجت ثْجَد ػولىزد يبدگیزًذگبى هیؽَد

در هجوَع هیتَاى گفت وِ در يبدگیزی الىتزًٍیىی،

( .)29در ٍالغٍ ،جَد ػٌقز ارسؽیبثی ثزای يبدگیزًذگبى ايي

يبددٌّذگبى ثِ ووه ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى هیتَاًٌذ ثِ چٌذيي

فزفت را ثِ ٍجَد هیآٍرد وِ ًمبط ضؼف ٍ لَت خَد را
تؾخقیـ دادُ ٍ ثزاعبط آى ثِ تمَيت خَد ثپزداسًذ.
28

ّذف دعت يبثٌذ .در ٍالغ ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى هَجت هی-
ؽَد وِ يبددٌّذگبى اس چگًَگی تغییزات ايجبد ؽذُ در رفتبر ٍ
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ٍ وٌجىبٍی در يبدگیزًذگبى را ًیش هیتَاى اس هقذاقّبی لشٍم
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پیؾزفت تحقیلی آىّب جْت دٌّذ ٍ ّوچٌیي ثتَاًٌذ

آهَسؽی ،تىبلیف ٍ ول يبدگیزی؛ پزٍصُّب ،همبلِّب ٍ تىبلیف

راّىبرّبيی جْت رؽذ ّز يبدگیزًذُ پیذا وٌٌذ .ثِ ػالٍٍُ ،لتی

گزٍّی هؾتزن؛ ارسيبثی اًتمبدی هؾبروت در هجبحثِ؛ ٍ ثجت

يبددٌّذگبى اس عزيك ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى ثِ ؽٌبختی درعت

رٍيذادّب اعتفبدُ وزد ( .)33هغبلؼبت فَق ًؾبى هیدّذ وِ اس

اس يبدگیزًذگبى دعت پیذا وٌٌذ ،آًگبُ خیلی راحتتز ٍ ثِ

اثشارّبی هختلفی در يبدگیزی الىتزًٍیىی ثزای ارسؽیبثی

رٍػّبی هختلف هیتَاًٌذ در يبدگیزًذگبى اًگیشُ يبدگیزی

فزاگیزاى اعتفبدُ هیؽَد وِ در هحیظّبی آهَسؽی چْزُ ثِ

ايجبد وٌٌذ ٍ ايي اهز ثِ اثزثخؾی آهَسػ ٍ يبدگیزی هٌجز هی-

چْزُ اهىبى اعتفبدُ اس ايي اثشارّب ٍجَد ًذارد ٍ اعتفبدُ اس ايي

ؽَد.

اثشارّب هیتَاًذ ثِ اًجبم ارسؽیبثی تىَيٌی ٍ حتی پبيبًی ووه

سؤال سًم پصيَص :ارزضيببی در یبدگيری الکتريويکی
چگًوٍ صًرت میگيرد؟

وٌذ ٍ هَججبت ارائِ ثبسخَرد فحیح ٍ ثِ هَلغ را فزاّن هی-
وٌذ.

يىی اس هغبئل ثغیبر هْن در ارسؽیبثی در يبدگیزی

پضٍّؾگزاى ٍ اًذيؾوٌذاى هختلف ،اثشارّبی هختلفی را

الىتزًٍیىی ،ثحث ًحَُ ٍ چگًَگی اًجبم ارسؽیبثی اعت .سيزا

ثزای ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی ثیبى هیوٌٌذ :پُغت

هَلؼیتّب ،اّذاف ... ٍ ،هتفبٍت ،ثِ رٍػّبی هتفبٍت ثزای

الىتزًٍیىی ،چت آًاليي ،توبط تلفٌی؛ آسهَى ته اًتخبثی،

ارسؽیبثی ًیبس دارًذ.

چٌذ اًتخبثی ،تغبثك دادًی ،وؾیذى ٍ رّب وزدى ،ولوِعبسی،

 McElhoneاػتمبد داؽتٌذ وِ در هَرد چگًَگی اًجبم

هؼوبی جیگغبٍ ٍ ثبسی؛ تىبلیف وتجی ،ثحث آًاليي ،وبر

ارسؽیبثی هیتَاى اس رٍػّبی هختلفی ّوچَى آسهَىّبی

هیذاًی ،اهتحبًبت ٍ ،عخٌزاًیّب؛ ٍ ثحث ،همبالت ،تىبلیف

آًالييٍ ،ثیٌبر ،ثبرگذاری تىبلیف ثزای يه عیغتن هذيزيت

وتجی ،پزٍصُّب ،آسهَىّب ٍ ،وبرّبی گزٍّی (.)13،34-36

هحتَا يب عیغتن هذيزيت يبدگیزی ،پَرتفَلیَ (ًوًَِ وبرّبی)

ّوچٌیي ،پضٍّؾگزاًی اًَاع آسهَىّبی وتجی ،ؽفبّی ،چٌذ

آًاليي يب پَرتفَلیَ الىتزًٍیىی ،اًجويّبی گفتگَ ،عیغتنّبی

گشيٌِای ٍ  ...را ثِ ػٌَاى يىی اس افلیتزيي اثشارّبی ارسؽیبثی

هذيزيت يبدگیزی يب ديگز عیغتنّبی پیگیزی (ثزای هثبل:

در يبدگیزی الىتزًٍیىی هیداًٌذ ( .)37،38پضٍّؾگزاًی ديگز

ؽجىِّبی اجتوبػی) ،ارسؽیبثی تلفٌی ٍ ،ؽجیِعبسیّب يب

ًیش اًجبم پزٍصّبی والعی ٍ همبلِ را ثِ ػٌَاى يىی ديگز اس

عٌبريَّبی آًاليي اعتفبدُ وزد (ً Dey ٍ Chaudhary .)32یش

اثشارّبی ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی هؼزفی هیوٌٌذ

اػتمبد داؽتٌذ وِ چٌذيي تىٌیه ثزای ارسؽیبثی در آهَسػ اس

( .)37،39پَؽِ وبر الىتزًٍیىی ًیش يىی ديگز اس اثشارّبی

راُ دٍر اعتفبدُ هیؽَد .اس جولِ :آسهَى عبدُ؛ آسهَى پبعخ

ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی اعت وِ ثِ آى اؽبرُ وزدُاًذ

وَتبُ ٍ آسهَىّبی ّذف؛ ارسؽیبثی ؽفبّی در آهَسػ؛ آسهَى

( .)38،41اس ديگز اثشارّبی ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی

ػولی؛ توزيي هجتٌی ثز سهیٌِ ٍ رؽتِ ٍ ارسؽیبثی در ثزخی اس

هیتَاى ثِ چت ٍ گزٍُّبی هجبحثِ آًاليي ،خَدارسؽیبثی ٍ ...

ثزًبهِّبی خبؿ؛ پزٍصُ ٍ پبيبىًبهِ؛ هؾبّذُ ػولىزد در ثزًبهِ

اؽبرُ وزد (.)35،38،39

توبط گغتزدُ؛ ٍ هؾبّذُ ػولىزد در ثزًبهِ توبط ؽخقی

ثب تَجِ ثِ ؽَاّذ فَق ،رٍػّب ٍ اثشارّبی ارسؽیبثی در

( .)21پضٍّؾگزاًی ًیش در پضٍّؼ خَد ًؾبى دادًذ وِ ثزای

يبدگیزی الىتزًٍیىی را هیتَاى ؽبهل ايي هَارد داًغت :آسهَى،

ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی هیتَاى اس رٍػّبی هختلفی

پَرتفَلیَ الىتزًٍیىی ،پزٍصُ ،خَدارسؽیبثی ،ارسؽیبثی تَعظ

ّوچَى آسهَىّب؛ خَدعٌجی؛ عٌجؼّبی ّوتبيبى ؽبهل

ّوتبيبى ،همبلِ ،چت ٍ گزٍُّبی هجبحثِ آًاليي ٍ ...
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ؽٌبخت يبدگیزًذگبى آگبّی پیذا وٌٌذ ٍ اس ايي عزيك ثِ رؽذ ٍ

عٌجؼ هؾبروت؛ ٍاوٌؼّبی ًگبرػيبفتِ در عَل دٍرُ
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در يبدگیزی الىتزًٍیىی رٍػّب ٍ اثشارّبی هتؼذدی ٍجَد

ثبسگزدًذ ثذٍى ايي وِ وغی هتَجِ گزدد ٍ ايي هؾىالت هی-

دارد وِ ثزخی اس آىّب هؾبثِ ثب ارسؽیبثی در آهَسػ عٌتی

تَاًذ ثز ول آهَسػ ٍ ثِ عَر خبؿ ثز ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى

اعت .تٌَع در رٍػّب ٍ اثشارّبی ارسؽیبثی در يبدگیزی

تأثیزگذار ثبؽذ ٍ هَجت ؽَد وِ اعالػبت ٍالؼی جْت

الىتزًٍیىی ايي هشيت را دارد وِ جٌجِّبی هختلف يبدگیزی

تقوینگیزیّبی ثؼذی ثزای داًؾجَيبى ثِ دعت ًیبيذ .الجتِ

فزد ثِ رٍػّبی هختلف ثزرعی ؽَد .ثزای هثبل ،يبددٌّذگبى

رٍػّبی هختلفی ثزای احزاس َّيت يبدگیزًذگبى ٍ جلَگیزی

هیتَاًٌذ اس عزيك فؼبلیتّبی هبًٌذ پزٍصُ ٍ همبلِ ،لذرت

اس تملت در هحیظّبی يبدگیزی الىتزًٍیىی در ًظز گزفتِ ؽذُ

اوتؾبف ،تحلیل ... ٍ ،يبدگیزًذُ را ارسؽیبثی وٌٌذ .يب هیتَاًٌذ

اعت وِ هیتَاًذ ثغیبر ّن ووه وٌٌذُ ثبؽٌذ .اهب هْن ايي

اس عزيك خَدارسؽیبثی يبدگیزًذگبى ،اػتوبد ثِ ًفظ آىّب را

اعت وِ ًظبمّبی يبدگیزی الىتزًٍیىی سيزعبخت السم را

ثغٌجٌذ .اهب در چگًَگی اًجبم ارسؽیبثی در يبدگیزی

داؽتِ ثبؽٌذ .اس جولِ رٍػّب ٍ اثشارّبی تأيیذ اػتجبر يب ّوبى

الىتزًٍیىی هغبئلی ٍجَد دارد وِ وبر ارسؽیبثی را تب حذٍدی

احزاس َّيت وِ هیتَاًذ هَجت وٌتزل يبدگیزًذگبى ٍ

تحت تأثیز لزار هیدّذ .در والطّبی آهَسػ هجبسی َّيت

جلَگیزی اس تملت ؽَد ،عیغتنّبی ثیَهتزيه ٍ يب رٍػّبی

ؽخـ ؽزوتوٌٌذُ در والط يب ارسؽیبثی هؾخـ ًیغت ٍ

چٌذگبًِ اعت .هثالً در ٌّگبم ٍرٍد ثِ عبهبًِ اس وبرثز ًبم

ّیچ رٍػ ًظبرتی خبفی ًیش در ايي سهیٌِ ٍجَد ًذارد ٍ

وبرثزی ٍ رهش ػجَر خَاعتِ هیؽَد ٍ چٌذ عؤال وِ لجالً

ّویي اهز ًیش هَجت افشايؼ تملت ،ػذم حضَر داًؾجَ در

وبرثز پبعخّبيؾبى را ثجت وزدُ اعت ًیش اس اٍ پزعیذُ هیؽَد

والطّب ٍ ارسؽیبثیّبّ ٍ ،وچٌیي ؽزوت وزدى افزاد ديگز ثِ

ٍ يب ّوشهبى هیتَاًذ اس اثز اًگؾت ٍ يب تقَيز فَرت ،فذای

جبی داًؾجَيبى در والطّب ٍ ارسؽیبثیّب ؽذُ اعت .هیتَاى

وبرثز ٍ ،ػٌجیِ چؾن ًیش اعتفبدُ وٌذ .اهب در حیي اعتفبدُ اس

گفت وِ اهٌیت ،لبثلیت اػتوبد ٍ احزاس َّيت وبرثزاى اس

عبهبًِ ًیش هیتَاى عبهبًِ را عَری عزاحی وزد وِ هثالً ثِ

هْوتزيي ٍ چبلؼ ثزاًگیشتزيي هَضَػبت هغزح ؽذُ در

فَرت تقبدفی ٍ ّز چٌذ دلیمِ يىجبر اس وبرثز ثخَاّذ وِ

هحیظّبی يبدگیزی الىتزًٍیىی اعت .در هحیظّبی يبدگیزی

اثزًگؾت خَد را ثجت وٌذ (.)42،41

الىتزًٍیىی ٍالؼبً تضویٌی ٍجَد ًذارد وِ آيب ٍالؼبً وبرثز هَرد
ًظز در والط ٍجَد دارد يب ؽخـ ديگزی .وبرثزاى هیتَاًٌذ

ثِ عَر ولی هیتَاى ثزرعی ارسؽیبثی در يبدگیزی
الىتزًٍیىی را ثِ فَرت ؽىل ؽوبرُ ً 2ؾبى داد:

ٍارد عیغتن هذيزيت يبدگیزی ؽذُ ،عپظ عیغتن را تزن وٌٌذ

ضکل  -2ارزضيببی در یبدگيری الکتريويکی
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ّوچٌبى وِ هؾبّذُ هیؽَد ،جْت ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى

ٍ ثؼذ اس چٌذ دلیمِ وِ ًشديه پبيبى والط اعت ،دٍثبرُ
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ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی

بحث و نتیجهگیری
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هیوٌٌذّ .وچٌیي ًتبيج پضٍّؼ ًؾبى داد وِ ثزای ارسؽیبثی در

پذيزتز ٍ ايجبد فزفت ثیؾتز ثزای فزاگیزاى ،تغْیل پیگیزی

ؽزايظ اس اثشارّب ٍ رٍػّبی هختلفی ّوچَى آسهَىّبی

پیؾزفت يبدگیزًذگبى ٍ فؼبلیتّبی آًبى ٍ ّوچٌیي فزاّن

الىتزًٍیىی ،پَرتفَلیَ ،پزٍصُ ،چت ٍ ثحثّبی گزٍّی

آٍردى فزفتی ثزای ايجبد هحیظّبی يبدگیزی جذيذ اثزثخؼ

آًاليي ... ٍ ،اعتفبدُ هیؽَدّ .وچٌیي در پبيبى هیتَاى ثِ

هحغَة هیؽَد .اهب سهبًی هیتَاى ايي ػَاهل را ثْجَد داد ٍ

ثزخی اس هحذٍديتّبی پضٍّؼ حبضز اؽبرُ وزد:

ویفیت آىّب را تضویي وزد وِ ايي ػَاهل هَرد ارسؽیبثی لزار

 در ايي پضٍّؼ اس رٍيىزد ویفی ٍ ثِ عَر خبؿ اس عزح

گیزًذ .در ٍالغ ثذٍى ارسؽیبثی اس ثزًبهِّبی يبدگیزی

غیزپیذايؾی اعتفبدُ ؽذُ اعت .در حبلیىِ هیتَاى ايي پضٍّؼ

الىتزًٍیىی ٍ ػٌبفز هزتجظ ثب آى ًویتَاى ايي ًَع آهَسػ را

را ثب رٍػّبی ديگز رٍيىزد ویفی ٍ حتی ثزخی اس لغوتّبی

هغلَة للوذاد وزد ٍ يب ویفیت آى را ثْجَد ثخؾیذ .پضٍّؼ

آى را ثب رٍيىزد ووی ّن اًجبم داد.

حبضز ًیش ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ جبيگبُ ثغیبر هْن ارسؽیبثی در

 در ايي پضٍّؼ اس ثزرعی اعٌبد ٍ پضٍّؼّبی هزتجظ ثِ

ّز ًَع ًظبم آهَسؽی ٍ ثخقَؿ در ًظبم آهَسػ الىتزًٍیىی

ػٌَاى اثشار گزدآٍری اعالػبت اعتفبدُ ؽذ .در حبلیىِ هیتَاى

فَرت گزفت ٍ تب ثِ حبل پضٍّؾگزاى اًذوی ثب چٌیي

اس ديگز اثشارّب ّوچَى هقبحجِ ًیش ثزای اًجبم ايٌگًَِ

رٍيىزدی ثِ ثحث ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی پزداختِ-

پضٍّؼّب اعتفبدُ وزد.

اًذ .ايي پضٍّؼ هیتَاًذ ػاللِهٌذاى ثِ حَسُ ارسؽیبثی در

 در ايي پضٍّؼ دادُّبی گزدآٍری ؽذُ ثب رٍيىزد تَفیفی

يبدگیزی الىتزًٍیىی ٍ ّوچٌیي يبددٌّذگبى را ثب هبّیت ٍ

– تفغیزی تجشيِ ٍ تحلیل ؽذًذ .در حبلیىِ هیتَاى اس رٍػ-

داليل ضزٍرت ٍ ّوچٌیي چگًَگی ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى در

ّبی ديگز تجزيِ ٍ تحلیل دادُّب در پضٍّؼّبی ویفی ّن

يبدگیزی الىتزًٍیىی آؽٌب عبسد .ثب تَجِ ثِ ًتبيج پضٍّؼ ،در

اعتفبدُ ًوَد.

يبدگیزی الىتزًٍیىی ،ارسؽیبثی يب اس دٍرُ آهَسؽی فَرت هی-

ثٌبثزايي ثب تَجِ ثِ ًتبيج پضٍّؼ ٍ هحذٍديتّبی آى،

گیزد ٍ يب اس يبدگیزًذگبىّ .وچٌیي در هَرد چزايی ارسؽیبثی در

پیؾٌْبدات وبرثزدی ٍ پضٍّؾی سيز ارائِ هیؽَد:

يبدگیزی الىتزًٍیىیً ،تبيج پضٍّؼ ًؾبى هیدّذ وِ ثِ عَر

 اًجبم پضٍّؼ حبضز ثب اعتفبدُ اس رٍػّبی ديگز

ولی عِ دلیل ػوذُ ثزای ارسؽیبثی ٍجَد دارد .دلیل اٍل ايي

گزدآٍری ٍ تجشيِ ٍ تحلیل دادُّبی ویفی.

اعت وِ ارسؽیبثی جشئی اس فزايٌذ آهَسػ اعت ٍ ثِ ٍاعغِ

 اًجبم پضٍّؼ حبضز ثب ووه رٍيىزد ووی پضٍّؼ.

اّویت آهَسػ ،ارسؽیبثی ًیش اس اّویت ٍيضُای ثزخَردار

 ثزگشاری دٍرُّبی آهَسؽی جْت آؽٌبيی يبددٌّذگبى ٍ

اعت .چَى ًمبط ضؼف ٍ لَت را ًؾبى هیدّذ .دلیل دٍم

يبدگیزًذگبى ثب اّویت ٍ جبيگبُ ارسؽیبثی در ًظبمّبی آهَسؽی

اًجبم ارسؽیبثی در يبدگیزی الىتزًٍیىی ،ووه ثِ يبدگیزًذگبى

ٍ ّوچٌیي چگًَگی اًجبم ارسؽیبثی.

اعت .اس عزيك ارسؽیبثی اعت وِ يبدگیزًذگبى ثِ ؽٌبخت ثیؾتز

 اعتفبدُ اس اثشارّبی چٌذگبًِ ثزای ارسؽیبثی يبدگیزًذگبى در

ًغجت ثِ خَد دعت هیيبثٌذ ٍ .دلیل عَم اًجبم ارسؽیبثی در

هحیظّبی يبدگیزی الىتزًٍیىی.

يبدگیزی الىتزًٍیىی ًیش ووه ثِ يبددٌّذگبى اعت .يبددٌّذگبى
اس عزيك ارسؽیبثی ثِ ًمبط ضؼف ٍ لَت يبدگیزًذگبى ،رٍػ

تشکر و قدردانی

تذريظ خَد ... ٍ ،پی هیثزًذ ٍ در جْت افالح آىّب تالػ
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يبدگیزی الىتزًٍیىی رٍؽی ثزای ارائِ يبدگیزی اًؼغبف-

يبدگیزی الىتزًٍیىی رٍػ ٍاحذی ٍجَد ًذارد ٍ ثِ التضبی
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ُ درفذ؛ هزتضی رضبيیساد11 ٍِيزاعتبری ٍ ًْبيیعبسی همبل
. درفذ11 ِ(ًَيغٌذُ چْبرم) ٍيزاعتبری ٍ ًْبيیعبسی همبل

ايي همبلِ حبفل ثخؾی اس رعبلِ دوتزای ًَيغٌذُ اٍل
 ثذييٍعیلِ اس توبهی پضٍّؾگزاًی وِ اس هغبلؼبت آىّب.اعت
. فویوبًِ تؾىز ٍ لذرداًی هیؽَد،در ايي هغبلؼِ اعتفبدُ ؽذ
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حمایت مالی
.ايي همبلِ ثذٍى حوبيت هبلی اًجبم ؽذُ اعت

تأییدیه اخالقی
.وذ اخالق ًذارد

تعارض منافع
سهم نویسندگان

.ّیچگًَِ تؼبرك هٌبفؼی در پضٍّؼ حبضز ٍجَد ًذ

حبهذ ػجبعی وغبًی (ًَيغٌذُ اٍل) هفَْمعبسی ٍ تحمیك
 درفذ؛ غالهزضب41 ِ ٍيزاعتبری ٍ ًْبيیعبسی همبل،ٍ ثزرعی
ٍ ؽوظ هَروبًی (ًَيغٌذُ دٍم ٍ هغئَل) ٍيزاعتبری
) درفذ؛ فزّبد عزاجی (ًَيغٌذُ عَم41 ًِْبيیعبسی همبل
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Abstract
Introduction: Evaluation is an integral part of the educational process and it's
very important. Also, the advancement of modern technologies has led to a shift
in learning and education, and according to that, the evaluation has changed. The
purpose of this study was to review the evaluation in e-learning.
Methods: The present study was a qualitative research which carried out with
respect to the principles of qualitative paradigm. The method of data collection
was the study of documents and the search for scientific information from written
and digital sources. The collected data were analyzed by descriptive-interpretive
approach.
Results: The findings of the study showed that in e-learning, evaluation of
learners and the course is carried out as initial, formative, and summative
evaluation. Also, the research findings also showed that the reason for evaluation
in e-learning is evaluation as an integral part of any educational system, helping
the learner, and helping the educator. And used from various methods such as
online quizzes, webinar, portfolio, discussion forums, telephone appraisal,
project, self-assessment, peer review, article, and ... for evaluation in e-learning.
Conclusions: Indeed, Evaluation in any kind of educational system (both
traditional and electronic) is of particular importance and should always be
considered. Because it brings about different situations and through it, you can
improve and improve yourself.
Key Words: Evaluation, E-learning, Initial evaluation, Formative evaluation,
Summative evaluation.
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