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ABSTACT
In recent years, with the expansion of virtual education, the most important
challenge that educational systems face is Assessment in e-learning, which, not
only have threats, but also opportunities for this system and society. In this letter to
the editor, an attempt has been made to mention some of these opportunities in the
three areas of teachers, learners and educational content.
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تاؽذ وِ اٍ در گفتار خَد فادق اعت ٍ هتؼْذ تِ پیواى خَد
هیهاًذ .ایي رٍیىزد تزتیتی در تغیاری اس آهَسُّای دیٌی ها
ًیش لاتل هؾاّذُ اعت .تِ ٍیضُ آىوِ پیاهذ ایي اػتواد هیتَاًذ
هٌجز تِ تْثَد عزهایِّای اجتواػی ٍ ّوثغتگی اجتواػی
ؽَد (.)4
تمویت مهارتهای کارتیمی در فراگیران :ػلیرغن آىوِ

درونیسازی ارزشها و اخالق :اٍلـیي گـام در راعـتای
پیؾگیزی اس فزیثىاری در ارسؽیاتی هجاسی تذٍیي هزامًاهِ ٍ
یـا هٌـؾَر اخاللی اعت .در ایي هزامًاهِّا ٍ هٌؾَرّا وِ تِ
ٍعیلِی هذرط تْیِ ٍ در اختیار فزاگیزاى لزار هیگیزد،
فزاگیز خَد را هتؼْذ عاسد تا در فزایٌذ ارسؽیاتی (یا اهتحاى)
تملة یا فزیثىاری ًىٌذ .ایي هٌؾَرّا ٍ هزامًاهِّا اس طزیك
افشایؼ ٍ درًٍیعاسی تؼْذات اخاللی ،خَد هزالثتی ٍ
خَدوٌتزلی هیتَاًذ هاًغ تملة ٍ فزیثىاری در فزاگیزاى ؽَد.
افشایؼ اػتواد اجتواػی هذرط تِ فزاگیزاى تاؽذ .تِ ایي هؼٌی
وِ اگز فزد فزاگیز تیاى وٌذ وِ تِ افَل هزامًاهِّای اخاللی
هتؼْذ اعت ،ایي اػتواد تِ ٍی اس طزف هذرط ٍجَد داؽتِ

(تِفَرت تغتی یا تؾزیحی) عؤاالت اعتخزاج ؽذُ اس هحتَای
آهَسؽی تیؾتز جٌثِی تَفیفی دارد؛ تِگًَِای وِ یه فزاگیز
تا حفظ وزدى هطالة ٍ یا احیاًاً تا اعتفادُ اس هحتَای آهَسؽی
هیتَاًذ تِ عؤاالت پاعخ دّذ .ایي ؽیَُ تِ دلیل یىغاى تَدى
پاعخّا هیتَاى احتوال تملة را افشایؼ دّذ .در حالیوِ تزای
اطویٌاى اس ػذم فزیثىاری در ارسؽیاتیّای هجاسی هیتَاى
تخؾی اس عؤاالت را تِ عَاالت هفَْهی ٍ هقذالی اختقاؿ
داد .ایي عؤاالت در درٍط ویفی هیتَاًذ تز هثٌای تجزتِ،
پضٍّؼ ٍ تاٍرّای ؽخقی فزاگیز ٍ در درٍط ووی تز اعاط
پاراهتزّای ووی هتفاٍت تؼزیف ؽَد ،تِػٌَاى هثال؛ در
درٍط ویفی پزٍصُّای پضٍّؾی وَچه تزای پاعخ تِ یه
عؤال ارائِ ؽَد ٍ در درٍط ووی جَاب یه عؤال تِ
پاراهتزّای ووّی هاًٌذ ؽوارُی داًؾجَیی یا ؽوارُ هَتایل
فزاگیز ٍاتغتِ تاؽذ.
تمویت عستِ نفس فراگیران از طریك تغییر نمص :در
ؽیَُّای هزعَم ٍ عٌتی ارسیاتی آهَسؽی ،طزاح عؤال ّواى
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تذٍى تزدیذ ،هْنتزیي چالؾی وِ در آهَسػ هجاسی ّن تزای
هذرعاى ٍ ّن تزای فزاگیزاى هطزح هیؽَد ؽیَُی ارسؽیاتی
اعت ( .)1ارسؽیاتی تِ رٍػ هجاسی ،تِ دلیل ٍیضگیّایی وِ
دارد هیتَاًذ هحزن تغیاری اس تذاخاللیّای آهَسؽی اس
جولِ تملة ٍ فزیثىاری تاؽذ ( .)2اثزِ فزعایؾی ٍ هٌفی پذیذُ
تملة در آهَسػ اس آى رٍ اعت وِ هیتَاًذ ػاهل فزٍپاؽی
تٌیاىّای اخاللی جاهؼِ در سهیٌِّای ٍعیغتز تاؽذ (.)3
ػلیرغن ایي چالؼ ،ارسؽیاتی هجاسی هیتَاًذ فزفتّای
تغیار خَتی ًیش تِ ٍجَد آٍرد وِ اگز تِ درعتی اس آىّا
اعتفادُ ؽَد ،هیتَاًذ هٌؾأ تحَالت ارسؽوٌذی در ًظام
آهَسػ تاؽذ .در اداهِ تِ تزخی اس ایي فزفتّا در  3حَسُی
هذرعاى ،فزاگیزاى ٍ هحتَای آهَسؽی اؽارُ هیؽَد.

وؾَر ایزاى اس یه فزٌّگ هلیِ جوغگزا تزخَردار اعت ( )5اها
آىچِ لاتل تأهل اعت آى اعت وِ ٌَّس ضؼفّای اعاعی در
تینعاسی ٍ تؼاٍى در اًجام وارّای تیوی در ایزاى ٍجَد دارد
( .)6اس ایي رٍ ،چٌاىچِ هحتَای ارسیاتی هجاسی تِ گًَِای
تؼزیف ؽَد وِ تخؼ لاتل تَجْی اس آى هٌَط تِ اًجام
وارّای تیوی ٍ هؾتزن تاؽذ ٍ ارسیاتی ػولىزدّ ،ن تِفَرت
فزدی ٍ ّن تِ فَرت تیوی فَرت گیزد هیتَاًذ فزفت
خَتی تزای تمَیت هْارتّای وار تیوی فزاگیزاى تاؽذ.

سّزا فادلی آراًی

هذرط اعت ،در حالی وِ ارسؽیاتی هجاسی هیتَاًذ فزفت
هٌاعثی تزای ایي تغییز ًمؼ تاؽذ تِ گًَِای وِ تخؾی اس
عؤاالت آسهَى تَعط فزاگیز طزاحی ٍ ارائِ ؽَد .ایي تغییز
ًمؼ تاػث هیؽَد فزاگیزاى خَد را هلشم تِ هطالؼِی هحتَای
آهَسؽی ًوَدُ ٍ درن ػویكتزی اس آى پیذا وٌٌذّ .وچٌیي تِ
دًثال پیذا وزدى عؤاالت آهَسؽی هٌاعة ،تا هٌاتغ آهَسؽی
هىول آؽٌا ؽذُ ٍ دیذ جاهغ ٍ ولیتزی ًغثت تِ هَضَع
آهَسػ پیذا وٌٌذ.
پایص فراینذ رضذ یا رکود آموزضی فراگیران از طریك
ارزضیابی مستمر :یىی اس پیاهذّای هثثت ارسؽیاتی هجاسی
تَجِ تیؾتز تِ ارسؽیاتی هغتوز اعت .اغلة در ارسؽیاتیّای
همطؼی ،ویفیت فزایٌذِ آهَسػ فزاگیزاى تِ خَتی هؾخـ
ًویؽَد .در ارسؽیاتی هغتوزً ،غثت لاتل تَجْی اس ارسؽیاتی

ارسؽیاتی در آهَسػ هجاسی :فزفتی تزای تْثَد ٍ ...

تِ هؾاروت در هثاحث والعی تؼلك گزفتِ ٍ درفذ اًذوی اس
آى تِ آسهَىّای همطؼی هیاىتزم ٍ پایاىتزم اختقاؿ خَاّذ
داؽت .ایي اهز تاػث هیگزدد تا ضوي درن فزایٌذ رؽذ یا
روَدِ آهَسؽی فزاگیزاى ،سهیٌِّای عاختاری تزای فزیثىاری ٍ
تملة در اهتحاى واّؼ یاتذ.
تِ ّز رٍی هیتَاى گفتّ ،واىگًَِ وِ آهَسػ هجاسی
فزفتّای تغیار خَتی را تزای تْثَد وویت ٍ ویفیت
آهَسػ ،پیؼرٍی ًظامّای آهَسؽی لزار دادُ اعت؛ ارسؽیاتی
هجاسی ًیش هیتَاًذ هٌجز تِ تغییز تٌیادی در ًظام آهَسؽی ٍ
فزٌّگی جاهؼِ ؽذُ ٍ فزفتّایی را تزای تْثَد هْارتّای
ولیذی جاهؼِی آهَسؽی ٍ درًٍیعاسی اخالق ٍ ارسػّا در
آى جاهؼِ فزاّن آٍرد.
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