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با ظهور و پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات، ارزشیابی 

ه وراننوان یک ابزار ارزشیابی کارآمد نوآمبتنی بر کامپیوتر به ع

های آموزشی برای ارزیابی عملکرد  و متحوالنه در محیط

های ارزشیابی سنتی مبتنی بر کاغذ در  جای روش دانشجویان به

هایی اشاره دارد که  آزمون الکترونیک به آزموننظر گرفته شد. 

شود و به دانشجویان  ی الکترونیکی )رایانه( برگزار می با سامانه

جای استفاده از  یق رایانه، بهدهد، به سواالت از طر اجازه می

یکی از مزایای . آزمون سنتی کاغذی دسترسی داشته باشند

های  ارزشیابی مبتنی بر کامپیوتر، ارتقاء و بهبود آزموناصلی 

باشد که در سیستم ارزشیابی  ارزشیابی به صورت کاربردی می

 باشد. پذیر نمی سنتی، ارزشیابی مبتنی بر کاغذ امکان

 

 ی بر رایانهارزشیابی مبتن

 و یاددهی روند در اساسی جنبه یک آموزشی ارزیابی

 فرآیند یک عنوان به یابیشارز از هدف. است یادگیری

 و تفسیر تحلیل، و تجزیه آوری، جمع شامل سیستماتیک

 ایجاد وجویان دانش پیشرفت به مربوط اطالعات ارزیابی

 های روش ؛است آموزشی اهداف به دستیابی جهت قضاوت

 بر توجهی قابل تاثیرکه  دارد وجود یابیشارز برای یمختلف

 .جویان دارددانش عملکرد

 1کاغذ بر مبتنی سنتی های ارزشیابی ها، دهه طول در

(PBAs )از بسیاری در آموزشی اهداف به دستیابی برای 

 حال، این با. است شده اجرا و شده پذیرفته جهان های دانشگاه

 اهداف تا به است ختس استراتژیک لحاظ اوقات از گاهی

نشان  ها بررسییافت.  دست PBAs در روش ارزشیابی واقعی

های سنتی ارزشیابی، سطوح مقدماتی از روند  دهد روش می

 ؛(1)دنده یادگیری )سطح دانش( را مورد کنکاش قرار می

 ارزشیابیک در حالیکه، در ید؛ نباش محور و یادسپاری می پاسخ

دانشجویان را  فراشناختی شناختی ود باید سطوح استاندار

در سطوح عمیق دانشجو نیاز به درگیرشدن و د وارزیابی نم

ورزی، تفکر شهودی، تفکر  یادگیری از قبیل واکاوی، اندیشه

بنابراین ضرورت دارد از . باشد میانتقادی و خالقیت 

و مدرن به جای روش سنتی برای ارزیابی  های نوین روش

 .استفاده شودعملکرد دانشجویان 

 2ارتباطات و اطالعات فناوری سریع پیشرفت با امروزه

(ICT )استفاده و امکان ادغام است بهتر ،ای رایانه های سیستم و 

 که آموزشی فراهم نمود فرآیند طول در را امکانات این از

 دیده آموزش فرایند در یک تحول ارزشیابی عنوان به تواند می

 (CBA) رایانه بر مبتنی شود. ارزیابی
 ارزیابی عنوان به که3

                                                 
1 - Paper-based assessment 
2 -  Information and Communication Technologies 
3 -Computer-based Assessment 

 نامه به سردبیر
 نامه به سردبیر
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 الکترونیکی امتحان یا( e-assessment) الکترونیکی

(e-exam )که است الکترونیک یسامانهشود، یک  می شناخته 

به دانشجویان اجازه  و (1) کند می استفاده ICT آوریفن از

 دسترسی خود امتحانات سواالت به رایانه طریق از دهد می

دانشجویان در راستای  گیرییاد برای فرصتی را و داشته باشند

 نماید.  ارزشیابی آموزشی ایجاد می

تواند  به شرح زیر است؛ این روش می CBAs مهم مزایای

 سواالت کیفیت بهبود و االتسو مختلف انواع طراحی برای

 مانند مختلف اشکال در تواند روش می شود؛ این استفاده

/ بله های پرسش ای، چندگزینه سواالت ای، گزینه چهار سواالت

 اسناد کوتاه، پاسخ سواالت نادرست،/ درست سواالت خیر،

 های کلیپ تصویر، صوتی، مانند ای چندرسانه های فرمت و متنی

پیچیده مورد استفاده  های سازی شبیه شکل در یا و ویدئویی

  قرار بگیرد.

 سواالت طور معمول برای به ،CBAsمزایای  از بعضی

 حذف سریع، و ورد خودکارامتیازدهی و بازخ شامل تستی،

 کاهش آزمون، امنیت معلمان، توسط امتیازدهی خطاهای

 امکانات از نمرات، استفاده شفافیت ،(2)زمان و ها هزینه

 حذف با طبیعی منابع از حفاظتمحاسبات،  برای کامپیوتر

 تجزیه سواالت، دشواری سطح تحلیل و تجزیه کاغذ، مصرف

 باشد.  سایر موارد می و آموزان دانش عملکرد تحلیل و

، در این روش امکان استفاده از برخی سواالت همچنین

که در سیستم ارزشیابی سنتی، ارزشیابی مبتنی بر کاغذ باشد  می

برای نمونه، از مزایای این آزمون، استفاده باشد.  پذیر نمی امکان

رنگ و کیفیت باشد؛ استفاده از  از تصاویر رنگی در سواالت می

ثری در پاسخگویی دارد. یکی از ؤمطلوب تصاویر، نقش م

های طراحی آزمون در روش سنتی، استفاده از تصاویر  چالش

ی باالی آن می باشد؛ همچنین تصاویر  رنگی به دلیل هزینه

باشد که در  و سفید از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی سیاه

گردد  تاثیر دارد. این امر سبب می دانشجویان پاسخگویی

با محدودیت مواجه شود.  PBAsاستفاده از تصاویر در 

گردد تا  سبب میسازی  یا شبیه  همچنین، توانایی استفاده از فیلم

نمایش  خوبی و واقعی تشریح و تر بتوان یک سوال را به راحت

تواند موضوع  داد؛ هرچند یک متن طوالنی در روش سنتی می

تواند واقعیت را به طور دقیق  را به خوبی تشریح نماید اما نمی

نماید تا  دانشجویان را تشویق میاین روش  نشان دهد.

های درسی  نسبت به موضوع تری تر و فعال جدیمطالعات 

محوری  حالت کتاب، ارزشیابی از این رویکرد درداشته باشند. 

مورد  نیز درس پنهان زوایایخارج شده و )حافظه محور( 

 .توجه قرار خواهد گرفت

 در جدید ابتکار و پدیده یک CBA دیگر، سوی از

 برای بنابراین، است؛ های جهان دانشگاه در امتحان ارزشیابی

 معایبی آموزشی، نظام در وریآ فن این از استفاده و تلفیق

 تجهیز و ارائه به مربوط های هزینه مثال، نوانع به دارد؛ وجود

 که باشد می مناسب زیربنایی امکانات با آزمون الکترونیک مرکز

 با آموزشی نظام در CBAs آمیز موفقیت اجرایگردد  سبب می

 و دانش دارای ،دانشجویان از برخی. (3) روبرو شود مشکل

 مشکالتی با است ممکن  ICTی در حوزه ضعیف هایمهارت

 به نیاز و شوند مواجه آزمون در جدید آوریفن از در استفاده

نگرش ضعیف . باشند داشته آموزشی و فنی های کمک دریافت

های مهم در این  عنوان یکی از چالش بهبرخی از اساتید نیز 

 در فنی های ها و چالش خرابی .باشد روزش ارزشیابی مطرح می

 غیرمنتظره در طی فرایند آزمون تواند  نمی آوری نیزفن مورد

 یک مرکز دارای آمادگی باشد و که است مهم بسیار باشد،

 شرایط در آزمون برای جایگزین روش یک پشتیبانی و روش

های مطرح شده باید مورد  چالش. اضطراری را ارایه نماید

زمون قرار بگیرد تا اجرای ریزان و برگزارکنندگان آ توجه برنامه

های این روش  آزمون به نحو مطلوبی مدیریت شود و از ارزش

 نشود.   کم ،ارزشیابی

 در آموزشی موسسات در PBAs از استفاده حالیکه در

 جهان، سراسر هایدانشگاه از برخی است، رایج جهان سراسر

CBAs  ارزشیابی برای ضروری و نوآورانه ابزار عنوان به را 

 که است واضح کامال. معرفی نمودند خود دانشجویان عملکرد

 دنیای یک سمت به آموزشی های محیط نزدیک، آینده در
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 ارزشیابی های روش بنابراین،. کنند می حرکت جدید دیجیتال

قرار گرفته و  حمایت ما مورد های دانشگاه در باید الکترونیکی

 CBAs با  PBAsو انجام شود گذاری سرمایه در این زمینه

 از دانشجویان جدید نسل برای خصوص به شوند؛ جایگزین

 و دانش با و دندنمو رشد جدید آوری فن دوره در که جوان

 .باشند آشنا می رایانه های مهارت
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