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 چكيده

 است توانسته كرده، ایجاد سنتی آموزش مفاهیم در كه بنیادینی تغییرات با اینترنت، و نوین هايفناوري بر مبتنی هايآموزش

 یوهش در را اساسی هايونیدگرگ و كرده تغییرات و شرایط بحرانی رفعرا در  آموزشی سنتی هاينظام هايناكارآمدي از بسیاري

 و پاسخگویی قابله،م به را جوامع كه است تغییراتی دست آن آورد. شیوع ویروس كرونا از وجود به آفرینیدانش و آموزش ارائه

-انا آموزش مجازي امكجریان آموزش را بدر بخش آموزش عمومی و عالی تداوم  و خواند فرا جامع هايحلراه و موقعه ب سازگاري

 دانشگاه لمیع هیأت اعضاي نظر از برخط هايآزمون تهدیدهاي و هافرصت "شناسایی حاضر، مقاله اصلی هدف .پذیر دانست

 صورت به برخط هايالكترونیک و آزمون یادگیري به نسبت مطلع و دانشگاهی ازخبرگان نفر13 تعداد. است"اصفهان فرهنگیان

 هر براي نهایت در. ندقرارگرفت مصاحبه مورد ساختاریافتهنیمه صورت به و شده انتخاب هدفمند گیرينمونه راهبرد با و هدفمند

در علمی  هیأتضاي اع مطالعه این ينتیجه در. گردید انتخاب باشد، طبقه آن كدهاي كل دربرگیرنده كه عنوانی طبقات از یک

 عدم ،LMS یستمس ساختاري ضعف ،(تقلب) آزمون برگزاري زمان در دانشجویان بین در غش و نادرستی افزایش مقوله تهدیدها؛

 ،هاهزینه در جوییرفهص ها؛فرصت شده، درمقوله انجام ارزشیابی از اطمینان عدم و اطالعات فناوري با علمی تأهی اعضاي آشنایی

، یادگیري فرصت رب،تجا انتقال علمی، تئهی اعضاي اطالعات فناوري مهارت و دانش افزایش مكان، و زمان هر در استفاده امكان

 كردن فراهم برخط؛ زمونآ برگزاري در موثر در عوامل و تعاملی رویكرد از گیريبهره و نتایج اعالم و آزمون تصحیح در عمل سرعت

 و دانشجویان و لمیع هیأت اعضاي ویژه آموزشی هايكارگاه برگزاري، پرسرعت اینترنت، افزاريسخت و افزارينرم هايزیرساخت

باره شگاه فرهنگیان دراشاره كردند و وضعیت موجود دان دانشجویان و علمی هیأت اعضاي ویژه ارزان یا و رایگان اینترنت ارائه

 یادگیري الكترونیک دانستند. ۀنیاز به آموزش بیشتر در حوزرا  برخط هايآزمون تهدیدهاي و هافرصت

 

 كرونا، آزمون برخط، آموزش عالی :واژگان کليدی
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 مقدمه

 ، هارایانه، امر این تحقق براي. است یافتهتكامل باز و پویا دانش بر مبتنی محیطی به سنتی نگاه از آموزش اخیر يدهه در

در حال (. Arntzen,et al,2009) است شده پذیرفته دانشگاهی فضاي در آموزشی كاربردي افزارهاينرم و اینترانت، اینترنت

 و اندكرده هنگفتی گذاريسرمایه خود برخط آموزشی هايبرنامه گسترش و توسعه منظور به، هاموسسه از بسیاري حاضر

 است گرفته قرار توجه مورد پرورش و آموزش ارائه براي مانا و مؤثر روشی عنوانبه اي،فزاینده صورتبه الكترونیكی آموزش

(Khan,2005.)فن، و مهارت به یابیدست براي بایستی كه است آموزشی و یادگیري نماید،می جلوه مهم آنچه میان این در 

 .است شده واقع مغفول برخط عالی آموزش مؤسسات و مراكز در حدودي تا متأسفانه كه شود منجر دانش خلق به

 واكنش مدنظر هايآرمان به دستیابی و اهداف بخشی تحقق براي یادگیرنده هايسازمان مهم هايویژگی از یكی امروزه

 تغییرات تنها نه رفتاري خصوصیت این. است محیطی تغییراتی و تحوالت به اندیشه با همراه و جامع سریع، موقع،ه ب

 آفرینی دانش نهایت در و یادگیري هايمهارت و فرایندها تمرین و تقویت به منجر بلكه ،كندمی ایجاد را سازمانی مطلوب

 تغییر حال در سرعت به نیز آموزشی هايشیوه دنیا، روز هايدرفناوري روزافزون هايپیشرفت با همراه .شودمی سازمانی

 بدون یادگیري فرصت ارتباطات و اطالعات فناوري و تربیت و تعلیم  تلفیق با الكترونیكی یادگیري .است تكامل و

 گسترش.است نموده تراثربخش را یادگیري محیط وآورده  فراهم آموزش متقاضیان براي را مكانی و زمانی محدودیت

 و جدید هايبخش از یكی عالی، آموزش نظام در ویژه به و نوین آموزشی نظام مختلف سطوح در الكترونیكی یادگیري

، هستند درگیر آن با مجازي آموزش از كنندگان استفاده كه ايمساله مهمترین. است فراگیران آموزش در مهم بسیار

، علمی هیأتاعضاي  مدیران دانشگاهی،. است آن كارآیی میزان خالصه طور به و یادگیري نوع این فایده/هزینه

 دیگري بسیار افراد و درسی هايكتاب مولفان آموزشی، محتواي تولیدكنندگان  آموزشی، صنایع صاحبان دانشجویان،

 هستند.  رو به رو مساله این با نحوي به هركدام

 هايشاخص از یكی. باشد می كشور در یادگیرندگان تمامی براي آموزش در برابري و دسترسی، است نیاز كه آنچه اما

 برابر هايفرصت ایجاد صدد در كشورها اساس همین بر. باشدمی آن از منديبهره چگونگی و آموزش اجتماعی، پیشرفت

 داده، رخ فناوري و آموزش زمینه در كه زیادي هايپیشرفت و هاحمایت وجود با. هستند آموزش به همگان دسترسی

 .رسدمی نظر به سازمشكل پایدار توسعه تحقق براي شكاف این كه شودمی حس ایران در لمسی قابل دیجیتالی شكاف

 هاآن رأسآموزش عالی و در  مؤسساتو  هادانشگاهبا توجه به موجی جهانی در راستاي یادگیري الكترونیكی، نیاز است 

ي مناسب و بسترسازوزارت علوم براي ماندن در این عرصه اقدامات عاجل و ماندگاري را رقم بزنند كه این خود نیازمند 

، عدم را از توسعه در این وجه باز دارد ما تواندیمكه عقب ماندن از این حركت  گونههمان كه چرا. باشدیممطلوب 

ضروري است عواملی كه  رو، این از .بگذاردي برجاي ریناپذجبرانهاي پیامد تواندیمي هم نگرندهیآي و زیربرنامه

د تا با شناسایی آن عوامل، بتوان نی و واكاوي قرار گیربررس مورد آورندیمموجبات پویایی آموزش مجازي را فراهم 

 دستو مهارت  دانشي فراهم نمود كه به حداكثر ظرفیت اگونهبهي دانایی و توانایی در دانشگاه و پیامدهاي آن را نهیزم

-هاي مهم فرایند تحصیلی محسوب مییكی از بخش شده كسب . ارزشیابی نهایی دانشجویان براي سنجش دانشافتی

 كه: شودمطرح می سؤاالتاین این مباحث،  به با توجهشود. 

-ت در دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان، برگزاري آزمونهاي فناوري اطالعات و ارتباطابا توجه به زیرساخت-1

 ( فرصت است یا تهدید؟آنالین) هاي برخط

 ند؟اتهدیدهاي آزمون برخط كدام الف(

 ند؟اهاي آزمون برخط كدامب( فرصت
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 عوامل موثر در برگزاري آزمون برخط كدام است؟-2

 آزمون برخط چگونه است؟وضعیت موجود در دانشگاه فرهنگیان شهر اصفهان در برگزاري -3

 نظر از برخط هايآزمون تهدیدهاي و هاگویی به این مسئله خواهد بود كه فرصتمطالعه حاضر براي پاسخ رو نیا از

  ؟اصفهان كدام است شهر فرهنگیان دانشگاه علمی هیأت اعضاي

 ادبيات تحقيق

 هايفناوري از كه دارد اشاره هاییآموزش انواع به و وضع شد كراس توسط بار اولین براي الكترونیكی یادگیري اصطالح

 براي را بسیاري هايفرصت الكترونیكی یادگیري .(1386 )آتشک، كندمی یادگیري استفاده براي اینترانت و اینترنت

 از مؤثر ستفادهز: اا اندعبارت هافرصت این. آوردمی وجود به یادگیرندگان و تجاري هايسازمان مؤسسات آموزشی،

 در دسترسی مالی، جوییصرفه شخص، هر به و زمان و مكان هر در آموزشی خدمات تحویل ارتباطات، و اطالعات فناوري

 ، درآموزشی منظر (. از2010،)میلوانوویک بهبودیافته تعامل و همكاري، شده سازيشخصی یادگیري اطالعات، به لحظه

 سرعت تعیین علت به. كرد ایجاد انگیزش توانمی سختی بهوب  طریق از درس دریافت هنگام دانشجویان از بسیاري

 شود، ایجاد كار هنگام در اختالالتی است ممكن. نرسد پایان به دوره گاههیچ است ممكن، دانشجو خود توسط یادگیري

 كه مسائلی از یكینظر برخی استادان،  از.  ... و آموزشی دوره دریافت محل در دیگر افراد حضور تلفنی، هايتماس مانند

 در حتی و اداري ساعات از خارج در دانشجویان به سؤاالت جوابگویی لزوم د،نشومی مواجه آن با الكترونیكی یادگیري در

 و فیضی ) باالست نیز كنند اداره را وب تحت الكترونیكی یادگیري هايدوره بتوانند كهاي هزینه. است تعطیالت زمان

 براي را هازمینه توانمی یادگیري یاددهی در فرایند مهم هايمولفه بكارگیري با گفت توان می لذا (.1383 رحمانی،

 (.1393 همكاران، و )مهدیون كرد فراهم الكترونیكی یادگیري در یادگیري كیفیت ارتقاء

 و آموزش توسعه در یادگیري الكترونیكی بدیلبی نقش الكترونیكی، هايفناوري شتابنده تحوالت و تغییرات عصر در

 قرن در را یادگیري و آموزش هايروش تمامی ناگزیر یادگیري الكترونیكی و نیست پوشیده كسی بر آموزشی مدیریت

 هماهنگ براي بایستمی عالی آموزش راستا این در. ( 2005  كینلی و نایت )كراسینجر، خواهد داد تغییر یكم و بیست

 هايسیستم توسعه و اندازيراه تهدیدها، طراحی، و هافرصت شناسایی به تكنولوژیكی، تغییرات با خود دادن وفق و شدن

 عوامل و كاركنان دانشجویان، اساتید، مدیران، بیشتر چه هر به شناخت امر این كه ورزد مبادرت الكترونیكی یادگیري

دور  و الكترونیكی یادگیري زمینه در دانشگاه روي در رو هايفرصت و قوت نقاط بر تكیه و با انجامید خواهد اجرایی

 در الكترونیكی كارآمدتر یادگیري سازيپیاده جهت در آن بر تكیه با كه نمود فراهم مبنایی توانمی تهدیدها، كردن

 (.1390ابوالقاسمی، و فراستخواه قهرمانی، )مهدیون، نمود جدي اقدام دانشگاه

 ضرورت ایران، مخابراتی بسترهاي خاص كه مشكالت شد داده نشان (،1383) رحمانی و فیضی پژوهش از ياداده تحلیل در

 انتقال عدم الكترونیكی، یادگیريهاي روش با ذینفع افراد مخالفت و مقابله ارتباطی مناسب، خط و رایانه به دانشجو دسترسی

 درس طرح تألیف خاص نخست، نحوه دفعات در اجرا خاص مشكالت و مسائل الكترونیكی، یادگیري طریق از فرهنگ دانشگاهی

 هزینه خدمات، كننده ارائه فزارانرم براي مناسب امكانات ضرورت وجود آن، یافتگی ساخت لزوم و الكترونیكی یادگیري در

تواند می الكترونیكی، یادگیري غیرحضوري ماهیت و دانشجویان گراییمدرک آن، به مربوط و مسائل مناسب افزارهاي سخت

 میرزابیگی و زمانپور. سازد مواجه موفقیت عدم و مشكل با را ایران عالی آموزش سطح در الكترونیكی یادگیري سازيپیاده

 دردادند.  انجام عالی آموزش در الكترونیكی یادگیرندگان تحصیلی عملكرد بر مؤثر بررسی عوامل زمینه در را پژوهشی (،1388)

 مورد را سامانه از ادراكات و مدیریت یادگیري یادگیرنده، هايویژگی :عدبُ سه، يفناور موفقیت مدل اساس بر پژوهش این
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 طور به و داشته یادگیرندگان موفقیت بر تأثیر بیشترین سامانه از عد ادراکبُ ابعاد، آن میان از داد؛ نشان نتایج و قراردادند بررسی

 (.1390، ادهزابراهیم و سرمدي لهی،افرج زندي، زنجانی،)خطیب است اثرگذار پیشرفت تحصیلی بر مستقیم

 زیاد، كاري مشغله آموزشگران، براي مشوق نبود وقت، كمبود كه دهدمی نشان، (2005) تامسون و نلسون تحقیق نتایج

 یادگیري موانع ترینعمده تجهیزات كمبود و دانشجویان با تماس ها،دوره كیفیت اعتباري، موانع مدیریتی، حمایت نبود

 انهیكرده است كه با زبان را جادیا را اهرندهیادگیاز  يدینسل جد تالیجیاطالعات و د يموج فناور .هستند الكترونیكی

 يبرا ییهارندهیادگی نیچن میانتظار داشته باش كه است ی. منطقشوندیم دهینام تالیجید رندهیادگیدارند و  ییآشنا

 دهدیداشته باشد؛ اما شواهد نشان م ییالرفته است تناسب با کیالكتروني ریادگیت مها كه به سدانشگاه یدجد ياضف

 شانیا يبرا يورضدارند و دروس ح ها مشكلدر دانشگاه کیالكترون يریادگی ياضف با هنوز تالیجید انیكه دانشجو

 داشته کیالكترون يریادگی يمواجهه با فناور يزم را براال یآمادگ دیشا انیاگرچه دانشجو هرحال به .تر استبجذا

 ،يزیربرنامه ها،دهیكردن ا بیخواندن و نوشتن، شفاف بودن در پاسخ دادن، ترك رینظ ییهاتیفعال ياما برا باشند،

  (.2015 پاركز، )ندارند  یآمادگ ییافض نیدر چن گرانیل كردن و كار كردن با دالاستد

هایشان به صورت اینترنتی و پژوهان بتوانند در آزموندانشدهد تا آزمون آنالین، سیستمی است كه این امكان را می

هاي مختلفی ي خود در آزمونهاي مورد عالقهآنالین شركت نمایند. دانشجویان این امكان را خواهند داشت تا در حوزه

توان آنالین می ازي و تعریف شده است، شركت نمایند. از نكات مثبت برگزاري آزمونسدر سامانه پیادهها قبل كه از مدت

هاي برگزاري آزمون نسبت به نوع سنتی برگزاري آزمون، عدم احتیاج به فضاي فیزیكی و كاهش در به تعدیل در هزینه

بندي ریزي و زمان، برنامه(مالتی مدیااي )چند رسانههاي كارگیري از فایله هاي خرید و یا اجاره مكان، قابلیت بهزینه

كردن سوابق  سازي شده براي هر داوطلب، قابلیت ذخیرهه سواالت مختلف، متفاوت و سفارشیدقیق پروژه، قابلیت ارائ

هاي آزمایشی به تعداد گسترده و نامحدود آزمون هر داوطلب و تحلیل گزارشات از روند رشد آنها، قابلیت برگزاري آزمون

 برگزاري منفی نكات و موانع از .شی اشاره كردمختصر و كوتاه براي اهداف آموز هايور قابلیت برگزاري آزمونطو همین

 در قرارگیري براي شخص هر كه چرا ؛كرد اشاره هاآزمون نوع این افزاريسخت نیازهايپیش به توانمی نیز برخط آزمون

 همینطور. دارد نیاز شخصی كامپیوتر یا تاپ لپ یک و اینترنت سرویس یک به آن مزایاي از برخورداري و سیستم این

 . داد قرار مدنظر و بینی پیش نیز را.... و اینترنتی ارتباط قطعی احتمال مانند ايغیرمنتظره اتفاقات باید

 تحقيق روش 

 و هافرصت شناسایی، هدف كه آنجا از و است كیفی رویكرد داراي پژوهش این بنابراین .است توصیفی حاضر مطالعه تحقیق روش

 استفاده پدیدارشناسی تحقیق روش از ،اصفهان بود شهر فرهنگیان دانشگاه علمی هیأت اعضاي نظر از برخط هايآزمون تهدیدهاي

 مرادات و منویات ،احوال درون از افراد هايتجربه عمق طریق از را هاپدیده كه است این محقق تالش پدیدارشناسی، تحقیق در. شد

 هايداده و تفسیرگرایی پارادایم بر مبتنی كیفی تحقیق پارادایمی، نظر از دیگر، سوي از(. 1394 فراستخواه،) كند فهم آنها خود

 تفكرات و نظرات تبادل امكان اینكه بر عالوه كه، است این مصاحبه انتخاب دلیل. شد وريآگرد عمیق هايمصاحبه طریق از پژوهش

 مصاحبه فرایند طول در همچنین. نمود هدایت پژوهش اهداف به دستیابی جهت در را موضوع يدرباره بحث توانمی دارد، وجود

 دارد.  وجود نیز پژوهش موضوع باره در شونده مصاحبه اعتقادات و باورها به رسیدن و احساسات مشاهده امكان

 روش. بودند اصفهان شهر فرهنگیان دانشگاه علمی هیأت اعضاي و دانشگاهی صاحبنظران كلیه حاضر؛ پژوهش آماري جامعۀ

 را اينمونه شده، تعیین اهداف به توجه با نگارندگان، روش این در. است شده انتخاب هدفمند تحقیق این در گیرينمونه

 كهجایی تا یعنی برسد، نظري اشباع به محقق كه كردمی پیدا ادامه زمانی تا هاداده گردآوري فرایند و كردندمی انتخاب

 (.1391، بازرگان) باشد داشته مشابهت قبلی اطالعات با ايمالحظه قابل طور به هامصاحبه از آمده دست به اطالعات



  55  فرهنگيان دانشگاه علمی هيأت اعضاي نظر از برخط هاي آزمون تهديدهاي و ها فرصت                                                                                  

. شد انجام هم دیگر مصاحبۀ سه بیشتر اطمینان براي و شوندمی تكرار هایافته كه شد مشخص 12 شمارۀ مصاحبۀ در حاضر، پژوهش در

 در محورها این و شد برگزیده متخصصان نظرات دریافت و مصاحبه براي محور چند پژوهش، موضوع نظريِ مبانی و ادبیات از الهام با

 هايمصاحبه زمان مدت. شد گذاشته میان در شوندگانمصاحبه با و گردید تنظیم دانشگاه، در آزمون برخط یعنی تر،كلی موضوعی قالب

 ثبت ،نتایج ثبتِ هايفرم قالب در صوتی هايفایل سپس و ضبط شد افراد اجازۀ با هامصاحبه. بود دقیقه 80 تا 40 بین شده انجام

 با هاداده تحلیل و تجزیه براي. رسید نظري اشباع به اكتشاف و تحلیل و تجزیه فرایند كه یافت ادامه زمانی تا اطالعات گردآوري. گردید

 كیفی هايداده كدگذاري روش از هاداده تفسیر و تحلیل منظور به و آمد دست به مصاحبه از كه اطالعاتی كیفی ماهیت به توجه

 (Biber,2016)ستا( آنها به بخشیدن معنا یا) هاداده درون در معنا جستجوي ها،داده تحلیل در كلیدي مساله عبارتی به. شد استفاده

 سازماندهی. 3 كدگذاري؛ راهنماي تدوین. 2 ها؛داده مرور. 1: شد گرفته نظر در شرح بدین مراحلی منظور بدین حاضر تحقیق در ،

 . كیفی هايداده تحلیل. 8 نهایی؛ گزارش تدوین. 7محوري؛ كدگذاري. 6 باز؛ كدگذاري. 5 ها؛داده بنديطبقه. 4 ها؛داده

 قرائت با و شد شروع مفاهیم و هااستعاره عینی، مصادیق قالب در شوندگانمصاحبه كالمی هايگزاره بررسی از فرایند این

 با كه هاییقسمت ها،مصاحبه از یک هر متن مطالعۀ از بعد واقع، در رسید؛ مرتبط هايمقوله و اولیه مفاهیم به چندباره،

 انتخاب اولیه مفهوم عنوان به و شد مشخص شود، گرفته نظر در اولیه كد یک عنوانبه توانستمی تحقیق اهداف به توجه

 در هامؤلفه این نهایت، در و شدند بنديطبقه داشتند اشتراک كه باالتر ايطبقه در اولیه مفاهیم ادامه، در. گردید

 شدند. ءها و عوامل موثر احصامقوله تهدیدها، فرصت 3 قالب در و تركلی هايدسته

 اعضاي) هاداده منابع نگري چندسویه روش و( شوندگان مصاحبه) اعضاء توسط بررسی از پژوهش، روایی از اطمینان براي

 براي و استفاده( علمی جذب هیأت حوزه با مرتبط اجرایی مدیران و پژوهشی علمی هیأت اعضاي آموزشی، علمی هیأت

 دو بین توافق) موضوعی درون توافق پایایی و بازآزمون پایایی هايروش از شده، انجام هايكدگذاري پایایی محاسبه

 است. گردیده محاسبه ./80و 85/0 ترتیب به آمده دست به ضریب پایایی كه است شده استفاده( كدگذار
 شوندگان مصاحبه كلی مشخصات:1 شماره جدول

 زمان مدت عنوان صاحبنظر به انتخاب دليل تحصيلی رشته ردیف

 مصاحبه

  شیمی  1م 

 

 

 

 در مرتبط هايپژوهش و باكت دارابودن

 حوزۀ

 یادگیري اطالعات و آوريفن

 الكترونیكی

 دقیقه15

 دقیقه20 شیمی 2م 

 دقیقه 15 فیزیک 3م 

 دقیقه 15 ریاضی 4م 

 دقیقه 15 زیست شناسی 5م 

 دقیقه 15 زیست شناسی 6م 

 دقیقه 15 ریاضی 7م 

 دقیقه 15 روانشناسی 8م 

 دقیقه 15 ادبیات 9م 

 دقیقه20 علوم تربیتی 10م 

 دقیقه20 جامعه شناسی 11م 

 دقیقه20 هنر 12م 

 دقیقه 15 تربیتی علوم 13م 
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 های تحقيقیافته

 و مستعد علمی هیأت انتخاب اعضاي و شناسایی كارهاي و ساز خصوص واكاوي در شده مطرح سؤال به دهیپاسخ منظور به

 ايهگزاره بررسی از فرآیند این. شد استفاده ) تم ( تحلیل موضوعی تكنیک از محققان ، )مصاحبه متون ( كیفی هايداده تحلیل

 هايمقوله و اولیه مفاهیم به چندباره قرائت با و شروع مفاهیم، و هااستعاره، عینی قالب مصادیق در شوندگانمصاحبه كالمی

-می تحقیق اهداف و سواالت پژوهش به توجه با كه هاییقسمت ها،مصاحبه از هریک متن مطالعه از بعد واقع در و رسید مرتبط

 در اولیه مفاهیم ادامه در. گردید انتخاب اولیه مفهوم به عنوان و شد مشخص شود، گرفته نظر در اولیه كد یک عنوان به توانست

 نظر مورد مفاهیم استقرایی، رویكرد با عبارتی شد. به نديبطبقه آفرینیدانش هايمؤلفه قالب در دارند اشتراک كه باالتر ايطبقه

 .شد بنديطبقه است، سیستمی رویكرد بر مبتنی كه تحقیق نظري چارچوب اساس بر و شده شناسایی

 كارهاي و ساز اكتشاف راستاي در .محوري و باز كدگذاري: است مرحله دو شامل گرفته صورت يهامصاحبه كدگذاري مراحل

 كه عنوانی، طبقه هر براي نهایت در. است شده داده قرار یک طبقه در مشابه كدهاي و شناسایی كد 720تعداد نظر، مورد

 با و پژوهش هدف تحقق منظور به دانشگاهی خبرگان با مصاحبه نتایجگردید.  انتخاب باشد،طبقه  همان كدهاي كل نمایانگر

 مؤلفه15 در شده مفاهیم شناسایی محوري، و باز كدگذاري مرحله دو طی ساختاریافته، نیمه هايمصاحبه نتایج از استفاده

 است.  شده بررسی هااین مؤلفه از یک هر تفصیل به ادامه در و بنديدسته 2 شماره جدول شرح به اصلی

 هاي اصلی: مولفه2جدول شماره
 صاحبنظران هامؤلفه اصلی مقوله

 

 

 

 تهدیدها

 

افزایش نادرستی و غش در بین دانشجویان در زمان برگزاري 

 )تقلب(آزمون

 13م، 6م، 5م، 4م، 1م

 11وم14م، 10م، 3م LMSضعف ساختاري سیستم 

 12وم1م، 3م، 4م علمی با فناوري اطالعات هیأتعدم آشنایی اعضاي 

 10و م 11م، 8م ،  7م عدم اطمینان ازارزشیابی انجام شده

 7و م 6م، 3م، 1م هاجویی در هزینهصرفه هافرصت

 11م، 7م، 10م، 1م امكان استفاده در هر زمان و مكان

 9و م 8م، 7م، 6م، 5م، 4م، 1م علمی هیأتافزایش دانش و مهارت فناوري اطالعات اعضاي 

 13م، 8م، 3م، 2م  انتقال تجارب

 8و م 7م، 6م، 5م فرصت یادگیري

 9م، 12م، 5م، 4م سرعت عمل در تصحیح آزمون و اعالم نتایج

 7م و 6م، 3م، 1م گیري از رویكرد تعاملیبهره

عوامل موثر در 

 برخط برگزاري آزمون

 9و م 8م، 7م، 5م، 4م، 3م، 2م ، 1م افزاري افزاري و سختهاي نرمفراهم كردن زیرساخت

 6و م 2م، 1م اینترنت پرسرعت

علمی و  هیأتهاي آموزشی ویژه اعضاي برگزاري كارگاه

 دانشجویان

 9و م 10م، 3م ،  2م

 و علمی هیأت اعضاي ویژه ارائه اینترنت رایگان و یا ارزان

 دانشجویان

 9م و 8م، 7م، 5م، 4م، 3م، 2م

علمی نیاز به آموزش بیشتر در حوزه یادگیري  هیأتاعضاي  موجودوضعیت 

 الكترونیک دارند

 و11م، 10م، 9م، 8م، 6م، 5م، 3م، 2م، 1م

 12م

علمی با فناوري اطالعات و ارتباطات در  هیأتآشنایی اعضاي 

 حد قابل قبولی است

 13م ، 7م، 4م
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 .پردازیمن مینظراصاحب با مصاحبه از مستندي شواهد همراه به هاهفمؤل این از یک هر توصیف به ادامه در

 هدیدهات

 عدم، LMS سیستم ساختاري ضعف، )تقلب( افزایش نادرستی و غش در بین دانشجویان در زمان برگزاري آزمون

-شده از عواملی است كه مصاحبه انجام ارزشیابی از اطمینان اطالعات و عدم فناوري با علمی هیأت اعضاي آشنایی

 دانستند.هاي برخط میشوندگان آنها را در مقوله تهدیدهاي آزمون

از تقلب مجبورند سواالت  يریجلوگ يهم همكاران برا یاست و از طرف ریناپذتقلب اجتناب" یكی از صاحبنظران معتقد بود؛

استاندارد خواهد   ریغ يهاآزمون تیوضع نیا جهیاست. نت شترینها بآتقلب در امكان  رایآزمون بدهند زرا كمتر در سطح دانش 

 "است. انیدانشجو نیسواالت در ب نپخش شد نیو همچن نترنتیا یقطع ناگهان گرید دیتهد نیبود. همچن

نمرات به  بیشتر مینیبیدانشگاه م نچه ما درآبر اساس "دارد؛یان اصفهان اظهار میگعلمی دانشگاه فرهن هیأتیک عضو 

 عمالً میزمون بگذارآ يبرا یوقت كم میچون مجبور ضمناً شود.یانجام نم یدرست یابیباال رفته و ارزش یعیطبریطور غ

 ".دنوشیمتضرر م دسرعت عمل ندارن یدارند ول یكه اطالعات خوب یانیدانشجو

سفانه او مت ودشیكمتر  به كار برده م زین  یفیو توص یسواالت شفاه یكی از مصاحبه شوندگان بر این باور است كه؛

 "خواهد شد. یابیارزش تیفیخود باعث افت ك نیكه ا دباش دیبا يانهیها به صورت سواالت چند گزیابیارزش شتریب

داند و اظهار میمشكل بزرگ  کیرا  رودیآزمون كه توسط استادان به كار م يهاتنوع سامانه ،علمی هیأت ی از اعضايیك

باعث افت نمره  یكاف ییشناآعدم  یو گاه بدهندسامانه امتحان  کیروش و  کیبه  دیبا  يبا هر استاد انیدانشجو كرد؛

 ود.شیدانشجو در امتحان م

 هافرصت

، علمی هیأت اعضاي اطالعات فناوري مهارت و دانش افزایش، مكان و زمان هر در استفاده امكان، هاهزینه در جوییصرفه

از عواملی  تعاملی رویكرد از گیريبهره نتایج و اعالم و آزمون تصحیح در عمل سرعت، یادگیري فرصت، تجارب انتقال

 دانستند.هاي برخط میهاي آزموناست كه مصاحبه شوندگان آنها را در مقوله فرصت

در صورت  عیسر حیتصح نینالآآزمون  گرید يایاز مزا"دارد؛یان اصفهان اظهار میگعلمی دانشگاه فرهن هیأتیک عضو 

 "زمون است.آبودن  يانهیچندگز

و كاغذ بوده كه اگر  يانرژ يادیاز اتالف مقدار ز يریجلوگ نینالآ يهازمونآ"شوندگان بر این باور است؛یكی از مصاحبه

 "شود.یم یدر  كل كشور حساب شود مقدار قابل توجه

تا دانشجو  شودمطرح  شتریب یاز موارد باعث شده سواالت درک و فهم ياریدر بس"دارد؛یكی از صاحبنظران اظهار می

 "به سرعت از جزوه استخراج كند.آن را نتواند پاسخ 

 برخط عوامل موثر در برگزاری آزمون

 هیأت اعضاي ویژه آموزشی هايكارگاه برگزاري، پرسرعت اینترنت، افزاريسخت و افزارينرم هايزیرساخت كردن فراهم

-مصاحبه كه است عواملی از دانشجویان و علمی هیأت اعضاي ویژه ارزان یا و رایگان اینترنت ارائه دانشجویان و و علمی

شوندگان در ادامه برخی از اظهارنظرهاي مصاحبه .دانستندمی برخط ايهآزمون هايفرصت مقوله در را آنها شوندگان

 آمده است:



   تخصصی پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی -فصلنامه علمی    58 

 و يآزمون مجازحیط استادان با م ییشناآ، زمونآ يبرگزار طیمح يافزارو نرم يافزارعالوه بر توان سخت" -

 "گذار است.ریتاث ارین بسآامكانات 

. همچنین به خاطر سرعتپر نترنتیا هوشمند و یگوش، وتریمثل كامپ یباشد و امكانات ایمه دیباها ساختریز" -

 يطور دیسوال با و جزوه باشد ایعبارت داخل كتاب  نیع دیسوال نبا، دانشجو هست اریدراخت ینبع درساینكه 

 "شود. دهیسنج يریادگیباشد كه مراتب باالتر  

تا همه  ببردبه كار   شتریباند ب يتر و پهنايقو هايپشتیبانكند و  تیسامانه آزمون خود را تقو  دیبادانشگاه " -

-را برگزار میزمون آمجزا بستر  کیدر  یهر مدرس در حال حاضرزمون را انجام دهند و متاسفانه آسامانه  کیبا 

 "استادان برگزار شود. يابر آزمون یطراح يبرا ياو حرفه یلیتكم يهادوره دیبا بعالوهكند. 

 به تعدادي دیدهنده مهم است. سواالت بامونبراي آزو هم  رندهیگزمونبراي آهم  ،سرعت و پر داریپا نترنتیا" -

موجب بروز تقلب  یوقت اضاف معموالً البته . وقت آزمون مناسب باشد وردیتر صورت گقیدق یابیارزشكه باشد 

 "خواهد شد.

 گيرینتيجه و بحث

 عبارتند؛ برخط هايآزمون تهدیدهاي و هااصلی در فرصت هايمؤلفهشود می مشاهده 2 شماره جدول در كه همانگونه

 عدم، LMS سیستم ساختاري ضعف، (تقلب) آزمون برگزاري زمان در دانشجویان بین در و پاسخ غلط نادرستی افزایش

 امكان، هاهزینه در وییجصرفه، شده انجام ارزشیابی از اطمینان عدم، اطالعات فناوري با علمی هیأت اعضاي آشنایی

 فرصت، تجارب انتقال، علمی هیأت اعضاي اطالعات فناوري مهارت و دانش افزایش، مكان و زمان هر در استفاده

-نرم هايزیرساخت كردن فراهم، تعاملی رویكرد از گیريبهره، نتایج اعالم و آزمون تصحیح در عمل سرعت، یادگیري

 ارائه، دانشجویان و علمی هیأت اعضاي ویژه آموزشی هايكارگاه برگزاري، پرسرعت اینترنت، افزاريسخت و افزاري

عوامل موثر  تهدیدها، فرصتها و: تردستۀ كلی سه در دانشجویان كه و علمی هیأت اعضاي ویژه ارزان یا و رایگان اینترنت

به عنوان  شده و مقایسه نیز پیشین تحقیقات نتایج با بحث، ضمن ادامه در است كه قرارگرفته برخطبرگزاري آزمون  در

 شدند. ءهاي برخط شناسایی و احصاهاي مورد بررسی در آزمونمولفه

هاي قابلیت پشتیبانی از آزمون توان بهمی برخطي سیستم آزمون از مزایاي مخصوص و ویژه دهد كه ها نشان میژوهشپ

افزار و اي، سرعت و پردازش بسیار باالي سامانه، احتیاج به حداقل امكانات سختمختلف تستی و تشریحی و چند گزینه

افزار براي ارائه سرویس به حداكثر تعداد مخاطبان شركت كننده در آزمون، فضاي امنیتی بسیار باال در برگزاري نرم

ل كمترین درصد تخلف و خطا، قابلیت تخصیص واحدهاي مختلف و سواالت متعدد براي هر درس، قابلیت آزمون و احتما

 ،برگزاري نظرسنجی و سنجش میزان رضایت كاربران پس از اتمام هر آزمون، قابلیت دیدن كارنامه نتایج و پاسخنامه

 همه اشاره كرد. ها، دروس و سواالتص، آزمونسوابق اشخا و امكان مشاهده برخطبالفاصله پس از اتمام آزمون به شكل 

 خاصی زمان در افراد دسترسی امكان و سواالت به دادن نمره امكان سوال، ساخت امكان باید مجازي آزمون هايسیستم

 هايسیستم از بعضی هاویژگی این بر عالوه اما. است برخطی آزمون هر اولیه هايضرورت از هاویژگی این. باشند دارا را

 امكان مانند؛ دندهمی باالتري كیفیت هاآزمون به كه هستند دیگري فرد به منحصر هايویژگی داراي برخط آزمون

 سطوحو  دهندگانآزمون تعداد در محدودیت عدم، سواالت بانک، مختلف سواالت طرح ،سواالت خودكار تصحیح

  .مختلف دسترسی
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مقاله حاضر بر این تاكید كردند كه دانشگاه فرهنگیان درباره  هاي انجام شده درصاحبنظران در مصاحبههمچنین، 

 .برخط نیاز به آموزش بیشتر در حوزه یادگیري الكترونیک است هايآزمون تهدیدهاي و هافرصت

 دانشجویان و علمی هیأتاعضاي  توانمندسازي و رونیكیتآموزش الك نظام ارتقاي راستاي در گرددمی پیشنهادبنابراین، 

 ها،همایش، هاي آموزشیكارگاه برگزاري به برنامه فوق ايهفعالیت از مهمی بخش ،هاي دانشگاه فرهنگیانپردیس در

 یابد. ختصاصا ...و علمی ايهنمایشگاه و هانشست

 طور ه ت تا بافزارهاي مورد نیاز، الزم است علمی به نرمأدر جهت افزایش دسترسی دانشجویان و اعضاي هی

راستا با  افزارهاي خاص یادگیري الكترونیكی موجود در موسسات آموزش عالی برخط و هماي نرممداوم و دوره

 یادگیري قرار بگیرد. –روز در اختیار ذي نفعان فرایند یاددهی ف به صورت به تحوالت فناوري جهانی

  در زایش یادگیري، هاي گروهی ضمن افپروژهانجام به كارگیري فنون مهم آموزش گروهی مانند كارهاي تیمی و

 آفرینی شود.تواند منجر به توانمندسازي سرمایه اجتماعی و در نهایت دانشچارچوب فرایندهاي كاري دانشگاهی می

 هاي پایهبا هدف آموزش مهارت دانشگاه فرهنگیانت علمی در أتوانمندسازي مدیران، كاركنان و اعضاي هی، 

با یی مناسب براي آشنا یهاي آموزشدوره برگزاريافزوده و شدانش آفرینی و فرایندهاي تركیب و تبادل ارز

 .گرددیم هیآنها توص یسواد اطالعات شیافزای و الكترونیكی و بیترك ريیادگی كردیرو

 مهمی از علمی، بخش قابل پیگیري و  هیأتي اعضاي و توانمندساز آموزش ضمن ارتقاي نظامشود پیشنهاد می

 و پژوهشی تعامل با مراكز جهانی، و ملی سطح در علمی رتباطاتارزیابی به اهاي فوق برنامه و فعالیت

 علمی و... اختصاص داده شود. يهاشگاهینما و هانشست ،هاشیهما برگزاري، تحقیقاتی

 ت علمی و مدیران بسیار أسسات، براي اعضاي هیهاي خارج و داخل مؤدسترسی سریع و آسان به پایگاه داده

ع دیجیتالی بایستی ببه منا برابر در دسترسی ابزارها و امكانات تمامی از گیريلذا بهره آفرین است.مهم و  نقش

 در اولویت قرار بگیرد.

  يسازنهینهادرا به ها از فعالیتهاي بلندمدت و هدفمند خود، بخش قابل توجهی برنامهدانشگاه فرهنگیان در 

 .یل شودهاي دانشگاهی تبدموریتأار سایر مبه یک مطالبه در كن تدریجد تا به یادگیري الكترونیكی اختصاص ده
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