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Introduction 
Currently, in the global arena and in our country, virtual education and, 

consequently, virtual academic evaluation is the most important issue in the 

field of education; Therefore, the purpose of this study is the pathology of 

moral principles in virtual academic evaluation from the perspective of 

primary school teachers in the three city of Lorestan Province. 
 

Method 
This research is qualitative in terms of approach, practical in terms of 

purpose and descriptive in terms of nature. The sampling method is 

purposeful, which has been done with maximum diversity. The sample size 

reached 25 people up to the theoretical saturation rule. The data collection 

tool was a researcher-made questionnaire and a semi-structured interview. 

After coding by Maxqda10 software, the data were analyzed in the form of 

main and sub-categories, the output of which can be seen in the form of 

tabels. 
 

Results 
The research findings shows three main categories include 1) components 

of non-observance of moral principles, 2) their origin and 3) aggravating 

factors, also sub-categories in pathology of moral principels. The most 

frequent sub-categories in non-observance of ethical principles by students 

include: entering the scientific bases of the network, consulting with others, 

using textbooks, lack of learning lessons, not supervising school parents, 

forcing parents to get high grades, improper family upbringing, scoring of 
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the educational system, the influence of peers and the inability of the teacher 

to hold the exam. 

This study also presents the effect of non-compliance with moral 

principles in virtual evaluation on the content of education in 5 sub-

categories and solutions to overcome them in 6 sub-categories. 
 

Discussion 
In this research, problems and strategies for promoting ethics in learners 

have been pointed out, the use of which guides the educational strategies of 

parents and educators and can be helpful in teaching and learning. 
 

Keywords: “Pathology”, “Moral principle”, “Virtual academic evaluation”, 

“Primary school”. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Author Contributions: In the present study; the research design, the process of data 

collection, analysis and interpretation of the findings, was done by researchers 

and discussed with colleagues and professors of technology. 

Conflicts of interest: The authors declare there is no conflict of interest in this article. 

Funding: Funding: The present study did not receive financial support from any 
institution and all costs were borne by researchers  



 50/11/1055مقاله: تاریخ دریافت 
 50/50/1051تاریخ پذیرش مقاله: 

 
 

علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز  یمجله
 59ششم، سال  ی، دوره1051ستان پاییز و زم

 50-150ص:  ، ص5 یشماره
 

 
 

مطالعه کیفی از آسیب شناسی ارزشیابی تحصیلی مجازی در عدم 

 رعایت اصول اخالقی

 
 سلیطیبه تو

مائده سعیدی نیا

 چکیده
آنارزیابیتحصیلیِ تبعِ به آموزشمجازیو ما، کشور در عرصهجهانیو در حالحاضر در

مهم آسیبمجازی، پژوهش، این انجام هدفاز لذا تربیتاست، و تعلیم عرصه در موضوع ترین
زمعلمانمقطعابتداییشناسیارزیابیتحصیلیمجازیدرعدمرعایتاصولاخالقیبانظرسنجیا

کاربردیوازنظر کیفیوازلحاظهدف، اینتحقیقازنظررویکرد، سهشهراستانلرستاناست.
گیریهدفمنداستکهبارعایتحداکثرتنوعصورتگرفتهاست.ماهیت،توصیفیاست.روشنمونه
نامهمحققساختهوهاپرسشدادهآورینفررسیدوابزارجمع52حجمنمونهتاقاعدهاشباعنظریبه
داده بررسیشدند. Maxqda10 افزارهاپسازکدگذاریتوسطنرممصاحبهنیمهساختاریافتهبود.

هایپژوهششاملسهمقولهیافته مؤلفه1اصلی: ) پیدایش5هایعدمرعایتاصولاخالقی، (منشأ
شناسیرعایتاصولاخالقیازرعی؛درآسیبمقولهف13(عواملتشدیدکننده،وهمچنین3آنهاو

دانش مقولهجانب بسامدترین پر است. جانبآموز از اخالقی اصول رعایت عدم در فرعی های
هایعلمیشبکه،کمکگرفتنازدیگران،استفادهازکتبوجزواتآموزشامل:ورودبهپایگاهدانش

نظارتاولیایمدرسه،اجباروالدیندراخذنمرهدرسی،عدمیادگیریدروسبراثرتالشاندک،عدم
هم تأثیر خانوادگی، نادرست تربیت است.باال، امتحان برگزاری در معلم توانمندی عدم و ساالن

2همچنیناینپژوهشتأثیرعدمرعایتاصولاخالقیدرارزیابیمجازیرابرمحتوایآموزشدر
 دهد.مقولهفرعیارائهمی6درمقولهفرعیوراهکارهایغلبهبرآنهارا



 :آسیبشناسی،اصولاخالقی،ارزیابیتحصیلیمجازی،مقطعابتدایی.کلیدی  هایواژه
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 مقدمه
مجازیارزیابیتحصیلیمجازیوموضوعاتمهمجهانیدرحالحاضرآموزشیکیاز

داردکهمآنقدرتیتکنولوژیآموزشایناست. آموز،دانشینبرزهایزمانومکانرارا

راازبینبردهوبهگسترشیادگیریحتوایآموزشیمدسترسیبهکالسدرسوخانه،،معلم

نهتنهاپیشرفتعلمیدراینعرصه(.Saeedi et al., 2016, 101) نمایدفراترازمدرسهکمک

-نشبلکهماهیتتحصیلودا،آموزوکالسدرسرامتحولساختهدانشمفاهیمسنتیمعلم،

هاییادگیریهمچنینشبکه(.Ghaznavi et al., 2018, 4)نیزدگرگونکردهاستاندوزیرا

کیدبرفردگرایی،انتقالمسئولیتیادگیریازآموزشگاهومعلمبهیادگیرنده،أبرخطبهدلیلت

ایازافرادبهگیریازتخصصطیفگستردهسازماندهیبراساسنیازهاییادگیرندگان،بهره

عنوانیاددهنده،تکیهبردانشتخصصیوکاربردیبهجایدانشنظریوآموزشگاهی؛امکان

 ,.Sarmadi et al)یادگیریهمیشه،برایهمه،توسطهمهودرهمهجارافراهمکردهاست

نظام2020 همه در طرفدیگر از با(. ارزشیابیتحصیلیبخشبسیار هایآموزشیرسمی،

آید.ارزیابیتحصیلیازآنجهتهابهحسابمیدگیریوکسبآموختهاهمیتدرمیزانیا

بیشترتحصیلییادگیریبهوشدهفراگیرسببثبتمطالبدرذهندارایاهمیتاستکه

انجامدمی .Wiggins (1989)نظرآموزشیمیتکالیفپیشبردابزارارزشیابیرا در شناسدو

Stiggins and Conklin (1992)بندی،گروهایارزشمنددرتشخیص،بیتحصیلیمقولهارزیا

شود.مسلماستکهعدمتلقیمی آموزاندانشتحصیلی پیشرفتوهایباالترکالسبهارتقاء

اینامکانتحققاهدافاستوجهتدرمانعیدرارزیابیتحصیلی،رعایتاصولاخالقی

تهدیدهایخاصختواندفرصتارزشمندآموزشیمی و دیدبرخیها از باشد. داشته را ود

مؤلفه پژوهشگران مهم-یهزینه بخشی، مؤلفهاثر آموزشمجازیو هایترینفرصتدر

یادگیریبهعنوانتهدیدهاییادگیری-دانشجووتدریس-عاطفیوارتباطیاستاد-ذهنی

داردوجودنگرانیبنابراینهمیشهاین.(Rezaee et al., 2018)شوندالکترونیکیشناختهمی

واردکه کنند،زمانینگاههنجاریرفتاریکعنوانبهعلمیصداقتعدمبهفراگیراناگرکه

شوندکسباخالقیغیرهایشیوهدرگیرشوند،شغلمی کار  ,Bakhtiari & Soleimani)و

2017 بعدروان(. دانشدر موفقیتهبتقلبازاستفادهباکهدانشجویییاآموزشناختینیز،

برایپسازآنوکردهپیدااعتیادنادرسترفتاراینبهممکناستکند،پیدادستآموزشی
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تالشینکنددربرترنمراتکسبوتحصیلیاهدافبهرسیدن  (,.Ahanchian et al آینده

و3 ,2016). کند نفوذ نیز تحصیالتدانشگاهی استبه ممکن علمی ناصادقانه رویه این

بیهایشیوه امتحان، تقلبدر بیندانشجویانهمچون در اخالقیرا انجامغیر صداقتیدر

صداقتیدرپژوهشراسببشود،همهاینمواردمنجربهاخاللتکالیف،سرقتعلمیوبی

توانگفتکهپسمی (Akbari Khudlan et al., 2021). شوددرتوسعهفردیواجتماعیمی

آشناییبلکهمردمنیست؛کردنسوادصرفاًباآموزشی،مراکزوهانهادآمدنوجودبهازهدف

هایاخالقیواخالقیزیستننیزهست.بااینتوضیح،هدفاصلیبهارزشافرادبندیوپای

 مقاله دیدگاهآسیب»این از اخالقی رعایتاصول عدم مجازیدر تحصیلی ارزیابی شناسی

 است.باتوجهبههدفموردنظر،سهپرسش«انلرستانمعلمانمقطعابتداییدرسهشهراست

 گردد:پژوهشنیزبهصورتزیرمطرحمی

 شود؟هایاخالقیازجانبدانشآموزدیدهمیدربرگزاریامتحانمجازیچهآسیب-

 کند؟بندیبهاصولاخالقیدرامتحانچهآسیبیبهمحتوایآموزشواردمیعدمپای-

یبرایرعایتاصولاخالقیدرارزیابیتحصیلیمجازیوجوددارد؟چهراهکارهای-
 

 شناسیمفهوم

وقوعبهشبکهمحیطدرکهشودمیگفتهآموزشیآموزشمجازیبهآموزش مجازی:

الکترونیکیهایابزارکمکبهیادگیری،وتدریسهایفعالیتکلیهآموزشایندر.پیونددمی

میانجام نوع(Akbari Bayatiani, 2012, 8)شود هر استکه: آمده نیز تعریفیدیگر در .

 یاددهی فناوری-فرایند از که مییادگیری استفاده رایانشی و ارتباطی اطالعاتی، کندهای

(Seghatoleslami, 2015, 110.)

فرایندجمعارزشیابی: تفسیرنظامارزشیابی، نهایتبهآوریو دارشواهدیاستکهدر

اقدامیمعینتوجهیباقضاوتارزش اینکهو بیانجامد،به از هایبرنامهحدچهتااطمینان

(.Maleki, 2009) است،حاصلآیدشدهعبوردادهاستانداردهاازمجازیآموزش

ایاستشدهپذیرفتهعموماًهایارزشوهااصلاصولاخالقی،مجموعهاصول اخالقی: 

 ,Anwari)سازدمیمشخصراجامعهیکافرادرفتاربدییاخوبیونادرستییادرستیکه

اصول (.22 ,2005 میاخالقفلسفهازایشاخهعنوانبهاخالقیهمچنین شودشناخته
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(.(Golshan Tafti, 2017, 10

بکوشدمجازیمعلمنقش معلم مجازی: هایآموختهازمداومارزشیابیباتاباید

(.Avalos, 2011, 10)آموزشراعهدهدارشودفرآیندیریتمدبازخورد،ارائهویادگیرندگان

قدرتمعلمبایدمجازیآموزشدر.استمجازیبامعلمسنتیمتفاوتمعلمدرمحیطنقش

.(Johnson et al., 2004, 281)آموزرادرفضایغیرواقعیداشتهباشددانشجذب

فرآسیبشناسی: آسیب عمل نوع هر شامل اخالقی درپذیری که است جمعی یا دی

(.Farahmand et al., 2015, 113)گیردچارچوباصولاخالقیوقواعدعامجامعهقرارنمی


 پیشینه پژوهش
پدیده تحصیلیمجازی ارزیابی اینکه امابا آموزشمجازیاست، در نوظهور بسیار ای

هایقابلتوجهیدراینزمینهصورتگرفتهاست:پژوهش

Baker (2012)یگوناگونآنتیافزارهاازنرمیدرصداستفادهصددرپژوهشینشانداد

هاشیمجالت،هما،یلیودرمقاطعمختلفتحصی(درنظامآموزشی)ضدسرقتعلم1اتیپالگ

کنفرانس دسترسو و ایها به ارزنرمنیهمگان امکان فعالیابیافزارها یعلمیهاتیبهتر

بهانیدانشجو میآموزشمجازانیودانشجژهیوو فراهم اکندیرا نی. سبب آنموضوع

.ابدیکاهشییباالاریتاحدبسیتقلبعلمشودکهمی

Zamani and Torabian (2017)حریماخالقیهنجارهای»عنوانتحتپژوهشیطی

ایننتیجهرسیدندکهبه«دانشگاهیهایآموزشوعالیآموزشمجازیدرفضایخصوصی

مفاهیمبادانشگاهیهایآموزشوعالیآموزشمجازیفضایدراسالمی،القاخهنجارهای

عمیقیدارد.پیوندخصوصیحریموتعهدپذیریرازداری،امانت،صداقت،کلی

Zarei et al. (2018) عنوان با پژوهشخود کاربردموانعومؤثرعوامل شناسایی»در

«کرجشهرستانابتداییمدارسآموزاندانشروانسالمتافزایشجهتدرالکترونیکیادگیری

هایآموزش نبودوسازمانی، ساختاری کیفی(بهاینموارددستیافتندکهموانعمطالعه)یک

عدمبرایالزم ضعفارتباطات،واطالعاتفناوریباموجوددرسیبرنامهانطباق معلمان،

آموزشمجازیهستند.زادرازمهمترینعواملمشکلفرهنگیموانعومدیریتی

                                                      
1-  Anti-plagiat 
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Rodrigues et al. (2018)نتیجه این الکترونیکیبه آموزش در ارزیابی فرایند بر مروریدر 

 کهفرایند است الزم الکترونیک یادگیری محیط در باالتر کیفیت به دستیابی برای رسیدندکه

گیرد. قرار ارزیابی مورد پیوسته تدریسبطورمتناوبو و یادگیری

Martin et al. (2019)در موفق هایدانشکده و مربیان هایبرنامه بررسی»پژوهشیباهدف 

 ارتباط و حضور و بودن دردسترس بهموقع، بازخورد که کردند بیان«آنالین تدریس رابطهبا

کردند.می استفاده آن از هاایندوره موفق مربیان که بود تسهیلگری راهکارهای از ای،برخیدوره

Moradi and Kordloo (2019)پدیدارشناسیتنگناهایاخالقی»طیپژوهشیکهباعنوان

انجامدادند،نشاندادندکهبهدلیلفقدان«آموزشالکترونیکیدرآموزشعالیمجازیایران

ارتباطچهرهبهچهرهوعدمالگوگیریاخالقیدانشجوازرفتارهایواقعیاستاد،زمینهرشد

فراهمنیست.اخالقیچندان

Abasi et al. (2020) پژوهشِ  و هافرصت از ابتدایی دوره معلمان زیسته تجربه»در

 انگیزه بهایننتیجهرسیدندکهایجاد«)شاد( آموزانآموزشیدانش شبکه در تدریس هایچالش

ایزمینهشدنفراهموخالقوتوانمندشناختمعلمانای،رسانهسوادارتقاءبرایمعلماندر

کردنعالقهتجاربشان،وهافایلگذاشتناشتراکبهبرای وروزدانشبهآموزاندانشمند

ارائهبرایآموزاندانشدرخالقیتپرورشوکالسشروعساعتدرانعطافپژوهش،

تکالیف،درغنابخشیبهاینشبکهمؤثراست.

Mirani et al. (2020)درمجازیآموزشهایلشچاوکروناعنوانباپژوهشیدرنیز

صورتبهکرونابحرانازقبلتاآنکهدلیلبهایراندرمجازیآموزشکهنتیجهگرفتندایران،

بوددنبالجدی هایچالشبااجراوطراحیدرنبود،فراهمنیزآنهایزیرساختونشده

کند.میکمرنگراآنموفقیتکهاستشدهروبهرواساسی

Rezaei (2020)مجازیهایشیوهترینمهمکهدادنشان هایآموختهازارزشیابی

امتحانعبارتندکروناشیوعدوراندردانشجویان امتحانمجازی،کتبیامتحانحضوری،از:

)تلفیقی(.چندگانهارزشیابیوالکترونیکیکارپوشهشفاهی،پاسخوپرسشمجازی،شفاهی

چندگانههایروشدهدومیکاهشراارزشیابیتباراعارزشیابی،روشیکبهبسندهکردن

.الزماستارزشیابیبرای)تلفیقی(

Mosibati Ardakani et al. (2021) عنوان با پژوهشخود هایچالش و مشکالت»در
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بهایننتیجهدستیافتندکه«ابتداییمقطعدرکروناویروسشیوعدوراندرمجازیآموزش

 هازیرساخت فراهمکردن با توانفراواناست،امامی ها،مشکالتخانواده آمادگی عدمدلیلبه

گیریهمه دوران از بعد کهایننوعآموزش کرد اقدام ایبهگونه بسترفرهنگی، پایهریزی و

.شود واقع مفید نیز بیماریکرونا

Hajizadeh et al. (2021):آموزشهایچالش و هافرصت تحلیل»درپژوهشخودباعنوان

بهایننتیجهدستیافتند«کروناپسادرآموزشمجازیتوسعهکرونا،رهیافتدوراندرمجازی

ازوشدهنفعانکلیهذیآموزشیتجربهومهارتافزایشباعثطرفیکازکروناکهپاندمی

است.آوردهباربهراشغلیفرسودگیتحصیلی،افتروانی،جسمانی،هایآسیبدیگرطرفی

ارزیابی در نهفته مشکالتاخالقی ارزشمندیآموزشمجازیو از پیشینه اینکه نتیجه

جزئیات با ابتدایی مقطع در را اینمسأله پژوهشحاضر و تحصیلیمجازیحکایتدارد

کندتااهمیتموضوعرانشاندهد.بیشتریبررسیمی


 روش تحقیق
آماریو جامعه کیفیبا رویکرد با تعداداینپژوهش، است. شده انجام هدفمند نمونه

نظرینمونه اشباع قاعده به رسیدن نظریزمانیپیش52آماریتا اشباع قاعده است. نفر

دادهمی دیگر که آزمودنیآید سخنان نباشندو جدید ها شود تکرار (.Flick, 2006, 139)ها

گیریبیماریکرونا،ازهمهگیریهدفمند،آنبودکهاعضاینمونهبعدتالشاصلیدرنمونه

درگیرآموزشمجازیوارزیابیمجازیباشند،لذانمونهازجامعهموردنظرشاملشهرهای

آبادودورودانتخابشد.چوندرتحقیقکیفیپرجمعیتاستانلرستانیعنیبروجرد،خرم

 ,Andreas)یاستهابهمواردمشابهیکاصلاساستعمیممدنظرنیستوانتقالپذیرییافته

2003; Streubert & Carpenter 2007, 230).گرفتکه قرار این نهایتدقتبر بنابراین

گونه به نمونه و گردجامعه ابزار معرفایناصلاساسیباشند. که آوریایانتخابشوند

برساننامهمحققساختهاستکهازطریقپیامهاپرسشداده رایهایالکترونیکیارسالشد.

پاسختکمیلداده مخصوصاً شدوها، استفاده نیز یافته نیمهساختار مصاحبه از هایمختصر

هایدرتعیینمقولهMaxqda10افزارهابهصورتتوصیفیوباکمکنرمتجزیهوتحلیلداده

اصلیوفرعیصورتگرفت.
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هایاساسیبهعنوانمالکهاییمدنظرقرارگرفتکههامالکبرایرواییدادهروایی تحقیق:

هاعبارتنداز:تریناینمالکنظراناینعرصهمطرحشدهاست.مهمازطرفدانشمندانوصاحب

اعتبارپذیریراباتماسطوالنیومستمرباLincoln and Goba (2000)(اعتبارپذیری.1

آنآزمودنی بررسیزوایایمختلفوتبادلنظربا میسرمیها، برایدستیابیبهایندانندها .

روش از تکمیلمنظور در نظر مورد موضوع با مدت طوالنی درگیری مانند مختلفی های

مصاحبه و آزمودنیپرسشنامه وسیله به نتایج بازنگری یکسال، مدت به تکمیلی وهای ها

اریها،یادداشتبردهمکارانشان،دادنفرصتبرایارائهنظرات،تاییدنظراتتوسطآزمودنی

االتروشندرحدتوانانجامشد.ؤدقیقوطرحس

معتقداستکهدرتحقیقکیفیبرخالفتحقیقکمیAndreas (2003)(انتقالپذیری.5

تعمیموجودندارد،اماانتقالبهمواردمشابهوجوددارد،انتقالزمانیمیسراستکهتوصیفی

هاوعباراتصورتپذیرد.دراینتحقیقنهایتهاودقتدرتحلیلنمادها،نشانهغنیازداده

وتوصیفوتحلیلآنآوریدادهدقتدرجمع جدولها است، بهعملآمده وتحلیلها ها

هابیانگراینامرهستند.محتواییآن

هاهاویافتهمعتقداستمنظورازتأییدپذیریتأییددادهAndreas (2003)(تأییدپذیری.3

سویمتخصص دستاز و اینتحقیق تمامیمراحل اهلفناست. و آوردهاینهاییآنان

هاوهمکارانشانموردبازبینیقرارگرفتهوتوسطسهنفرازاستاداندانشگاه،برخیآزمودنی

نظراتشاناعمالشدهاست.

زمانی Clont and Saeale (2003):پایایی تحقیق تداوم با پایداری، یا پایایی معتقدند

هاهاویاکدگذاریاییایاداشتهایتلخیصدادهشود،بدینصورتکهفرآوردهصلمیحا

زمانیمعینتکرارشوند (Golafshani, 2003)دریکبازه یابیبهاینمنظورازبرایدست.

باعنوانشاخصثابت،یاپایاییبازکدگذاریاستفادهشدBowen and Bowen (2008)روش

(Khastar, 2010, 168) بارکدگذاریتوسطیککدگذار. یعنیپایاییپژوهشازطریقدو

وکدهایغیرمشابه«توافق»)شاخصثابت(موردبررسیقرارگرفت.کدهایمشابهباعنوان

عنوان توافق»با عدم بینمصاحبه« از پرسشتعیینشدند. چهار نامهومصاحبههایموجود،

اطالعات باالترینبار مجددکدگذاریشد،تکمیلیکه هفته، پسازگذشتسه داشتند، یرا

بهدست%96ذکرشدهاست.براساسجدول،مقدارپایاییبازکدگذاری،1نتایجدرجدول
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 آمدکهمیزانباالییاست:

 100= 96%
84  2

 100
  2کدهایموردتوافق

کلکدها 174


Table 1. The results of the answers after two codingها.نتایجبازکدگذاریپاسخ1جدول

 شرکت کننده شماره

Participant number 

 کل کدها تعداد

Total cods 

 تعداد توافقات

Agreed cods 

 عدم توفق

Disagreed codes 

 پایایی

Relability 

7 42 18 6 85% 

14 37 17 3 91% 

8 60 30 0 100% 

11 40 19 2 95% 

 %96 11 84 174 کل



 ها یافته
آسیب چه مجازی صورت به امتحان برگزاری در اول: جانبپرسش از اخالقی های

 شود؟آموزاندیدهمیدانش



هادرعدمرعایتاصولاخالقیهاوپرسشنامههایمستخرجازتحلیلمصاحبه.مقوله5جدول
Table 2. Dimensions and items extracted from the analysis of interviews and questionnaires 

for the first question 
 مقوله اصلی

main category 
 مقوله فرعی

Sub-category 
 فراوانی

abundance 

هایعدمشیوه
اصولرعایت

اخالقی

 23 دیگرانکمکگرفتناز
22هایدرسیوجزوهازکتاباستفاده

10استفادهازاینترنت
7دیگریامتحاندادنتوسطشخص

6قطعیاینترنتیهبهانهغیبتب

 منشاءعدم

رعایتاصول
اخالقی

18باالنمرهاخذاجباروالدینبرای
15خانوادگیتربیتنادرست
10ءمدرسهعدمنظارتاولیا

 10تالشاندک

تشدیدکنندگانعدم
رعایتاصول

اخالقی

9دربرگزاریامتحانمجازیمعلمانگاریسهل
4هاکالسیساالنوهمهمحریکت

4اضطرابامتحان
3وجودمشکالتخانوادگی
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هاترازدیدآزمودنیهایدقیقتحلیل هایعدمرعایتاصولاخالقی:شیوهها: تحلیل یافته

باالترینفراوانی آموزانابتداییبهعلتکمهایمندرجدرجدول،ایناستکهدانشومؤیدِ

کنند:دن،موردتوجهوترحموالدینونزدیکانقرارگرفتهوکمکدریافتمیسنوسالبو

»55)آزمودنیشماره«.صورتکمکگرفتنازاطرافیانهبکنندمیتقلب» دسترسیآنیبه(.

کمکدیگراننرمافزارهایکمکآموزشیاینترنتو  )آزمودنی«هایتقلبشاناستازراهبا

هابهاینعملبسیارغیرسیارقابلتأملاینکهدرموارداندکیآزمودنی(.نکتهب53و16شماره

دهندواجرتدریافتآموزامتحانمیاخالقیاشارهداشتند:مبنیبراینکهافرادیبهجایدانش

هاوصفحاتیوجودداردکهدربرابردریافتمبلغیکنندویااینکهدرفضایمجازیسایتمی

(.در53و16کنند.)آزمودنیشمارهدهندویابهاوکمکمیآموزامتحانمیپولبهجایدانش

هم والدینهمچوندوستان، از نقشاطرافیانغیر به دیگر وکالسیموارد برادر یا خواهر ها،

دهند،بهسواالتپاسخمیاءنویااولیابهصورتمشورتیبادوستانش»سایریناشارهشدهاست:

(.15)آزمودنیشماره«گیرندیاازخواهروبرادرشانکمکمیگذارند،میدرگروههایییامکپ

بعدازکمکگرفتنازدیگران،استفادهازکتابدرسیوجزواتکمکآموزشیباالترینفراوانی

(.8)آزمودنیشماره«ورندآمیحتیعینجمله.نویسندکتابمییازرو»رابهخوداختصاصداد:

دیدآزمودنی:دم رعایت اصول اخالقیمنشاء ع رعایتاصولاخالقیاز عدم هامنشأ

بهخانوادهوعملکردشدرمتنوعبودونکتهجالبتوجهاینکهبازهمبیش ترینفراوانیرا

دهد:آزمودنیشمارهتوجهیبهرسالتبرگزاریامتحان،اخذنمرهباالوتربیتنادرستمیبی

نمیقاتدانشبعضیاو»گوید:می11 اصالً خواندوبرخیوالدیننیزبهجایآموزدرسرا

کنند،اگرنمرهقابلقبولینگیردویاباالتریننمرهتوجهبهیادگیری،صرفابهنمرهتوجهمی

سرزنشمی دراینبیاناتمسلماستکه«.کنندکنندوبادیگرافرادمقایسهمینیاورد،اورا

 دردرسی»گوید:می11رونخانهبهمخاطرهافتادهاست.آزمودنیشمارهامنیتروانیکودکد

دانش یا کم اشنمره تا شودمی تقلب به مجبور است، نگرفته یاد آموزخوبکه  اینکه نشود

بهاخالقاست توجه عدم از این و داندنمی را اصولاخالقی براساسایناظهاروموارد«.

 مانندتالشاندککه بیعالقگیدانشآموزوعواملخودمیمشابه از تواندنشأتگرفته

اندکآزمودنی موارد در همچنین است. گذار تأثیر بسیار باشد، دیگر بیمتعدد به خیالیها

والدینورهاکردنکودکبهحالخودنیزاشارهداشتند.
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همعوامل تشدید کننده: تحریک معلم، انگاری کالسیسهل بلوغ سن مشکالتها، و

)آزمودنی«کننددارندوتحریکشانمی که دوستانی»خانوادگیازعواملمهمتشدیدکنندهاست:

عدم»(.همچنین:11)آزمودنیشماره«فشارهایروحیوروانیناشیازسنینبلوغ(.»6هرشما

مستمارزیابی دروسرهای تجمع به تقلبمنجر هم بعد شود.میو » شماره .(11)آزمودنی

 که»اضطرابنیزنقشدارد: بهدلیلاسترسزیادآموزدانشحتیدیدهشده اما درسخوانده

(.53)آزمودنیشماره«.دکنتقلبمی

پای عدم محتوایپرسشدوم: آسیبیبه برگزاریامتحانچه اصولاخالقیدر بندیبه

کند؟.آموزشواردمی




هادرپرسشدومهاوپرسشنامهحلیلمصاحبه.آسیببهمحتوایآموزشمستخرجازت3جدول
Table 3. Damage to the content of instraction extracted from the analysis of interviews and 

questionnaires in the second question 

 مقوله اصلی
main category 

 مقوله فرعی
Sub-category 

 فراوانی
abundance 

آسیببهنظامآموزشیکشور
22یافتکیفیتمحتوایآموزش

21یاهدافآموزشعدمتحقق
آموزآسیببهدانش
آسیببهجامعه
آسیببهمعلم

9آموزافتتحصیلیبرایدانش
8سوادیدرجامعهایجادبحرانبی

 5انگیزهشدنمعلمبی



پرورشکشورمحتوایآموزشکههمانمسلماستکهدرنظامآموزشوها:تحلیل یافته

کتابهایدرسیهستند،هستهاصلیومرکزییادگیریمحسوبشدهوعمدهتالشمعلماندر

می ازکالسصرفآموزشاینمحتوا عدمصداقترفتاریچه هرنوعبیدقتیویا شود،

واصلجانبدانش مدیریتمدرسهآسیبجدیبهمحتوا معلمویا یادگیریآموزباشدیا

می رفتنهزینهوارد هدر به حاصلآن آسیبهمهکندو و جامعه علمیدر افتسواد ها،

آموزوتضعیفنظامآموزشیکشوراستواینپیامدهامورداتفاقنظربسیاریجانبهبهدانش

(.55)آزمودنیشماره«درجامعه.سوادیموزشیوگسترشبیآتضعیفنظام»هابود:آزمودنی

اجحافآموزنشدا» حقخود پایهوکندمیدر ضربهدر وتریمیهایبیشهایباالتر بیند

)آزمودنیشماره«شکستدروظیفهتعلیموتربیت.(.»1)آزمودنیشماره«همینطورجامعهنیز

18« ایناتفاقاستموزشآجهتمعلمانگیزگیبی(. ثمره ، همچنین51)آزمودنیشماره« .)
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بود کمبیبرنامه رفتارهایغلطاومانندعصبیبودن،نکودکدرونخانه، یا کاریمعلمو

هایذهنیومشکالتزندگیموارددیگریبودکهمالل،عدمتسلطبهنرمافزارها،مشغولیت

هاقرارگرفتهبود.موردتوجهآزمودنی
پرسشسوم:چهراهکارهاییبرایرعایتاصولاخالقیوجوددارد؟


بانرمافزارهایکمکآموزشیهاوپرسشنامههایمستخرجازتحلیلمصاحبهابعادوگویه.1جدول

هادرپرسشسومو16)آزمودنیشماره«هایتقلبشاناستازراهکمکدیگران
Table 4. Dimensions and items extracted from the analysis of interviews and questionnaires 

for the third question 
 مقوله اصلی

main category 
 مقوله فرعی

Sub-category 
 فراوانی

abundance 

وظیفهمدرسه

 18 وفرهنگسازیآموزشاصولاخالق

17مدرسهدرارزیابیتحصیلیمجازینظارت
7ترارزشیابیایجادامکاناتپیشرفته

7ایمدرسهباوالدینبرگزاریجلسهاولی
5اتمعلمانوظیفهشناسزحمقدردانیاز
 3بااخالقآموزاندانشبههاعطاءجایز



ترینعاملدرسالمتترینومهمنقشنظارتیومدیریتیمدرسهبدیهیها:تحلیل یافته

ایجاد»هادرعباراتمختلفبهآناشارهکردند:برگزاریامتحاناستوتقریباًتمامیآزمودنی

موزان،ایجادبسترومحیطیکهدرآیسالموبهدورازتقلبدردانشهازمونآنجاما،فرهنگ

ورودبهاینترنتوجستجووجودنداشتهباشدواینکهدوربینآنامکانخروجازسایتبرای

آموزشوپرورشوزارت(.»3)آزمودنیشماره«آموزرامحدودکنددانش...،ومیکروفونو

برایم را قبیلوسایلارتباطیبایدتمهیداتالزم علمفراهمکنداز » (.13)آزمودنیشماره

دهیآموزش» نمره رعایتعدالتدر و رعایتاخالق » شماره بخش(.51)آزمودنی )در

شود(.پیشنهادهادراینبارهبیشترصحبتمی


 یریگ جهیبحث و نت

-یریاستوبرنامهتریندورهیادگدرنظربسیاریازفیلسوفانتربیتی،دورهابتداییمهم

بعدراآموزشاخالقاسالمی،تعییناهدافدورهابتدایینویسانآموزشوپرورشکشوردر
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همچنیندر1.اندکردهوبرآنتأکیددهازآموزشدینومبانیشریعتمقدساسالمقراردا
 انقالبفرهنگی عالی مصوبشورای پرورش، آموزشو بنیادین تحول در2011)سند ،)

مبحثاهدافکالن،نخستتربیتانسانموحدومؤمنمدنظرقرارگرفتهوپسازآنبر
دربرنامهدرسیملیجمهوریاسالمیایران،مصوبه است. تربیتانساناخالقیتأکیدشده

هایتربیتدر(،اخالقیکیازعناصرپنجگانهساحت2012شورایعالیآموزشوپرورش)
عل ایمان، تعقل، است)ص مکنار شده عملذکر بند12و پسآموزشاخالقیو2-1، ،)

مزایای  به ازطرفدیگرهماکنونبشر ابتداییاست. اهدافمهمدوره اخالقیزیستناز
استفاده ودرآینده کرونا استوبدونشکدرپسا آموزشمجازیوامکاناتآنپیبرده

درتحقیقشانMirani sargazi et al. (2020)توجهموردبیشتروبهینهخواهدنمودوایننکته
ترینهدفازانجاماینپژوهشوپرسشازآموزگارانشرکتنیزقرارگرفتهاست،لذامهم

آموزاندرارزیابیتحصیلیمجازیپیبردنبهرعایتاخالقازجانبدانش»کنندهدرتحقیق،
هدراینپژوهشاساساًآننوعازآزمونمدالزمبهذکراستک«.درآموزشدورهابتداییبود

نظربودکهکتبیباشدمانندامتحاناتاصلیدرپایانسالتحصیلی،مؤیدایننوعازارزشیابی،
آموزکتابیاجزوهدرسیدانش»نفرآزمودنیاستکهباصراحتگفتندکه:52نفراز55نظر

(.5ربنددومازجدول،)مندرجد«نویسدرابازکردهوازرویآنمی

آزمودنی ازجنبهدراینپژوهشآموزگارانیا هایهایگوناگونبهپرسشهایپژوهش،

هایفرعیزیادیبهدستآمد؛اماگنجایشمطرحشدهدرفرآیندتحقیقپاسخدادندومقوله

ترینرایبیشهاپرداخت،لذابهمواردیکهداایننوشتاردرآنحدنیستکهبتوانبههمهآن

نکته یا آزمونیایاساسیمطرحمیفراوانیبودندو همه تقریباً شد. بسنده اینکردند، بر ها

نظارتوالدین درمحیطخانهوبا نکتهاتفاقنظرداشتندکهارزیابیتحصیلیمجازیعمالً

کهنتایجگونههانقشیاساسیدراینزمینهدارد،همانگیرد،پسفرهنگخانوادهصورتمی

هاهمبهاینامراشارهدارد.دراینراستاآزمودنیMosibati Ardakani et al. (2021)تحقیق

خواهانآموزشاخالقبهوالدیندربرگزاریصحیحامتحانبودندوتوجیهوالدینراوظیفه

دینپشتیبانهابرایننکتهتأکیدداشتندکهاگروالدانستند،برخیآزمودنیمدیریتمدرسهمی

آموزانازلحاظرعایتاصولاخالقیدرکارهایغیراخالقیفرزندانخودباشند،تربیتدانش

نابهنجار اینتحقیقرفتار شایدبتوانگفتکهمهمتریندستاورد محالاست. تقریباً مدرسه

                                                      
مصوبهششصدوچهلمینجلسهشورایآموزشعالیآموزشوپرورشایران-1
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تربیت دوران در هم آن فرزندانشان با اعضایخانواده سایر .پذیریکودکیاستوالدینو

بدینصورتکهمسئولیتپذیری،صبردرآموختنوارزشمندیارزیابیرافدایمنفعتآنی

کنندواینرویه،پیامدهایخطرناکهایبعدیآموزشمیوعینیکسبنمرهوارتقاءبهپایه

هایآتیوجامعهمادارد.بنابرایندرارزیابیتحصیلیمجازیکههمهمراقبتهابایدبراینسل

بادرو نتیجه این دارد، قانونیوجود موازیناخالقیو از عدول امکان شود، انجام خانه ن

کهدرپیشینهZamani and Torabian (2017)وMoradi and Kordloo (2019)هایپژوهش

آموزانمخصوصاًهانقشآنرادربیندانشبیانشد،همخوانیدارد.نکتهبعدیکهآزمودنی

گیردانستندوچهبساکهدردورهمتوسطه)نوجوانی(نیزتشدیدششمچشمهایپنجموپایه

همکالسی همساالنو تاثیر اگرشود، آنان نظر در رعایتاصولاخالقیاست. عدم در ها

-هایمجازیِدوستانهحضورداشتهباشند،بقیهرانیزترغیببهتقلبمیآموزاندرگروهدانش

آموزانوایکالسیتبدیلبهمکانیبرایتقلبدستهجمعیدانشهکنند،بهطوریکهگروه

می قوانین زدن برایدور اوقاتدانشموقعیتی گاهی درشود. بدهد نشان اینکه برای آموز

می یا جلبکندوحتیبرایبهکالسدرسسرآمداستو بهخود معلمرا خواهدتوجه

بدرگروهدوستان،عملخالفاخالقتمسخرگرفتنمعلموکالسدرسویاشجاعتکاذ

دهد.انجاممی

پرسشنامه مصاحبههمچنیندر و عاملها اضطرابنیز که مشخصشد هایانجامشده،

بروزرفتارهایغیراخالقیبهشمارمی زرنگودرسمهمیدر افراد بسا چه خواننیزرود.

می عمل غیراخالقی امتحان، در موفقیت نبرای اضطراب یاکنند. و وقت کمبود از اشی

باعثمی فشارخانواده وقطعاً آموزانزرنگنیزشوددردانشفراموشیمطلبخواندهشده

آزمودنی دید از بعدیکه نکته شود. تقلبایجاد عملکردانگیزه دارد، جایدقتفراوان ها

تبعیض تدریس، در دانشضعیفمعلم سهلبین دادن، نمره و توجه در درانگآموزان اری

بیبرگزاریارزیابی امکاناتفضایمجازیو تسلطبه عدم کالسی، توجهیبههایمستمر

امکاناتکنترلونظارتاستکهبایددررفعآناقدامالزمبهعملآید.ایننتایجدرراستای

Rezaei (2020)هاینتایجپژوهش نیزهستکهبرنقشمعلمRodrigues et al. (2018)و

آوردبعدیاینپژوهش،پاسخبهپرسشاصلیمربوطبهارائهراهکارهااند.دستکردهتأکید

شود.برایحلاینمعضلاخالقیبودکهبهعنوانپیشنهادذکرمی
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 پیشنهادها
ابزارهایالکترونیکمی تقویتزیرازآنجاکهدرآموزشمجازیحرفاولرا زنند،لذا

اریدربرگزاریامتحانتوسطمدیریتمدرسهووزارتهاینرمافزاریوسختافزساخت

بهطوریکهاستفاده بهآموزشوپرورشامریحیاتیاست، هایسوءازفضایمجازیرا

دراستفادهازابزارهایضدسرقتعلمی،Baker (2012)حداقلبرساند.اینپیشنهادباپیشنهاد

بهعنوانیکیازعواملZarei et al. (2018)همخوانیداردوعدمتوجهبهآندرپژوهش

هامعتقدبودندکهمدیریتزادرآموزشمجازیبهحسابآمدهاست.برخیآزمودنیمشکل

برایافرادامتحاناتهارابهنحویآمادهکندکهامکانخروجازصفحهمدرسهبایدزیرساخت

 هایآزمونسازمجهزباشد.وجودنداشتهباشدویاسایتبهمیکروفونودوربینوربات

امامسلم بررسیکرد، ارزشیابیمجازیازطریقآزمونکتبیرا اگرچهاینپژوهشاساساً

هامستمرکالسیهایترکیبیدرارزیابیهایاخالقیالزماستآزموناستکهبرایکاستنازآسیب

 .نیزذکرشدهاستRezaei (2020)ونهاییدردستورکارقرارگیردواینپیشنهاددرتحقیق

هایجمعی،چونبرطبقآموزانبهصورتفردیومباحثهآموزشاصولاخالقبهدانش

 گیروروزافزوناست.ساالندربروزخالفچشمهاتأثیرهمنظرآزمودنی

 کاربهصورتفردیوجمعی.کوشودرستآموزانسختتشویقدانش

تج با و معلمانآگاه قانونیامتحانموفققدردانیاز برگزاریدقیقو اینربهکهدر اند،

 پیشنهاد با مربوطبهتجربهزیستهمعلماندرAbasi et al. (2020)پیشنهاد دردستاوردشان،

 شبکهآموزشیشادواستفادهازتجاربشان،نیزهماهنگاست.

 درونمنزل.هایتحصیلیآموزشوالدیندرشناختوظایفشان،حینبرگزاریارزیابی

-اقدامدرجهترفعمشکالتاخالقیوآموزشیتوسطمعلم،مدیریتمدرسهوهمهذی

همان و است برخوردار خاص ظرافت از امر این مجازی. آموزش در کهنفعان گونه

Hajizadeh et al. (2021)استبهگونه بیانکرده پژوهشخود کهسببدر ایانجامشود

 عواملی از و شود بیمنفعت و خستگی و شغلی فرسودگی وظایفچون انجام در میلی

جلوگیریکند.
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فرآیندگردآوریدادهسهم مشارکت نویسندگان: طرحتحقیق، پژوهشحاضر؛ تحلیلوتفسیریافتهدر ها،ها،
همکارانواساتیدفنانجامشد. توسطمحققانوبابحثوتبادلنظربا

ارندکهدراینمقالههیچگونهتعارضمنافعیوجودندارد.نویسندگاناذعاندتضاد منافع:

هابرعهدهپژوهشگرانبودهپژوهشحاضرازهیچنهادیحمایتمالیدریافتنکردهوکلیههزینهمنابع مالی:
است.
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