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Background and Aims: Using the Internet and multimedia technologies, cause
appearance of e-learning instead of traditional learnings which needs new methods to
evaluate students' ability. PNU has hold some final exams electronically since 2012.
The purpose of this study is to examination the factors that affecting the quality of such
tests in order to increase student’s satisfaction.
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Methods: The type of this study is descriptive and evaluative with a sample size
of 250 using Morgan table for calculations. The sample collection method is stratified
random sampling with a questionnaire for collecting data.To analyze the data,
descriptive and inferential statistical methods of Spss v 20 statistical software is used.
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Results: Results showed that student satisfaction and quality electronic test
(quality evaluation criteria, the quality of learning and the quality of modern methods
of learning) There is a significant positive relationship ((P>0/01). Regression analysis
showed that the quality of tests can predict 21% of student satisfaction.
Conclusion: The end result of this study is that the amount of quality electronic
tests more of these tests result in higher student satisfaction. In total, resulting in a
positive effect on the quality satisfaction.
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بررسی کیفیت آزمونهای الکترونیکی در میزان رضایت دانشجویان
بی نظیر گنجی ارجنکی
گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

تاریخچه مقاله

زمینه و اهداف :استفاده از اینترنت و فناوریهای چندرسانهای ،یادگیری سنتی را به سمت یادگیری

دریافت2315/21/07 :

الکترونیکی سوق داده است که این امر استفاده از روشهای نوین ارزشیابی را جهت سنجش فراگیران

پذیرش2316/02/16 :

اجتنابناپذیر میکند .دانشگاه پیام نور از سال  1931برخی از آزمونهای پایانترم را بهصورت الکترونیکی

انتشار آنالین2316/05/02 :

برگزار میکند .از همین منظر هدف تحقیق حاضر ،بررسی کیفیت آزمونهای الکترونیکی این دانشگاه و
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تأثیر آن در میزان رضایت دانشجویان است.

روش بررسی:

روش پژوهش همبستگی بود .جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور

فرخشهر که در نیمسال اول تحصیلی  ،1939-1939تعداد آنها  289نفر بوده است .حجم نمونه ،با استفاده

نویسنده مسئول:

از جدول مورگان  952نفر برآورد شد .روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای است .ابزار جمعآوری

بی نظیر گنجی ارجنکی

دادهها ،پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی  2/39است .همچنین تجزیهوتحلیل دادهها به کمک

گروه کامپیوتر و فناوری اطالعات ،دانشگاه
پیام نور ،تهران ،ایران

نرمافزار آماری  Spss v 20انجامشده است.

یافتهها:

نتایج این پژوهش نشان میدهد بین میزان رضایت دانشجویان و کیفیت آزمونهای

الکترونیکی (کیفیت معیارهای ارزیابی ،کیفیت یادگیری و کیفیت روشهای نوین یادگیری) رابطه مثبت
معنادار وجود دارد ( .) p>2/21نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد مختلف کیفیت آزمونها میتواند
 91درصد از رضایت دانشجویان را پیشبینی نماید.

تلفن:
11000810190

نتیجهگیری :نتیجه نهایی پژوهش حاضر این است که هر چه میزان کیفیت آزمونهای الکترونیکی
بیشتر باشد میزان رضایت دانشجویان از این آزمونها بیشتر میشود .درمجموع نتیجه پژوهش تأثیر مثبت
کیفیت بر رضایتمندی است.

کلمات کلیدی آزمونهای الکترونیکی ،آموزش مجازی ،ارزیابی مجازی ،کیفیت ،رضایت

پست الکترونیک:

کپیرایت © :حق چاپ ،نشر و استفاده علمی از این مقاله برای مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی محفوظ است.
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مقدمه
یکی از مباحث بحثبرانگیز ،در حوزه آموزش عالی ،رشد و
توسعه قابلتوجه نظام آموزش از دور میباشد .ناتوانی نظام سنتی
آموزش ،برای پاسخگویی نیاز به یادگیری مادامالعمر ،هزینه باالی
ساختار آموزش عالی ،ظهور فناوری دیجیتالی و تمایل دانشجویان
به دوری از محیط رسمی کالسهای آموزشی به دالیل مختلف،
ازجمله علل ظهور آموزشهای از راه دور است ] .[0یادگیری
الکترونیکی یکی از پرکاربردترین اصطالحاتی است که همراه با
واژه فناوری اطالعات ،وارد حوزه آموزشی شده است و بسیاری از

مراکز آموزشی خصوصاً دانشگاهها ،این نوع آموزش را جزئی از
برنامههای بلندمدت خود قرار داده و عمدتاً سرمایهگذاریهای
کالنی روی این مقوله انجام میدهند ] .[9در یک تعریف کلی،
یادگیری الکترونیکی استفاده از فناوری شبکه (برای مثال
اینترنت) بهمنظور طراحی ،تحویل درس و اجرای محیط آموزشی
بهمنظور تحقق و استمرار یادگیری میباشد ].[0یکی از ارکان
یادگیری الکترونیک ،سنجش و ارزشیابی فراگیران است .همانند
آموزش سنتی در آموزش الکترونیک نیز آزمون ،ابزار اندازهگیری
080
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چکیده

بینظیر گنجی ارجنکی | بررسی کیفیت آزمونهای الکترونیکی در میزان رضایت دانشجویان

بهکارگیری آزمونهای الکترونیکی بهخصوص در زمان
تصحیح و تفسیر نسبت به آزمونهای سنتی معقوالنه و بهصرفهتر
میباشد ] .[8سالمت و حفاظت از آزمونهای مداد کاغذی در
جریان چاپ ،حملونقل و ذخیره ،کاری مشکل و هزینهبردار
است .درصورتیکه در آزمونهای الکترونیکی این عوامل حذف و
در نیروی انسانی و مالی صرفهجویی میشود ،همچنین اطمینان
از سالمت آزمون باال میرود ] .[1از دیگر فواید آزمونهای
کامپیوتری حذف امکان اشتباه در پر کردن برگه سؤاالت ،امکان
استفاده در آزمونهای روانی و حذف اشتباه متخصصان بالینی و
تکنسینها در نمرهگذاری دستی برگههای مراجعین و حذف
سوگیری در دستنوشتههای مراجعین است ] .[01این نوع از
آزمونها ،قدرت یکپارچهسازی اطالعات بهدستآمده از آزمون
رادارند و آزمون به بهترین شکل استفاده و تفسیر میشود ].[00
همچنین آزمون الکترونیک ،میتواند بهعنوان روشی ارزشمند و
استاندارد ،جایگزین روشهای معمول آزمونهای دانشگاهی یا
آموزشگاهی بهویژه در گروههای کوچک فراگیران گردد ].[09
 Akbari Burng et alدر پژوهشی کیفیت یادگیری
الکترونیکی دانشجویان دانشگاههای ایران را در سطح متوسط و
باالتر ارزیابی کردهاند ] .[00پژوهشی دیگر در ایران برنامههای
درسی دورههای آموزش الکترونیکی دانشگاههای علوم پزشکی را
مورد ارزیابی قرار داده است ] Eizady Firozabady .[04در زمینه
ارزشیابی آزمونهای الکترونیکی نشان داد که دانشجویان از این
روش آزمون رضایت دارند ].[05
پژوهشی دیگر به ارزیابی کیفیت وبسایتهای واحدهای
آموزش مجازی دانشگاههای علوم پزشکی ایران و جهان پرداخته
است ] Mei et al .[06در پژوهشی وبسایتهای آموزشی GEPT
 NSCU ،و  PCSCHOOLرا ازنظر دانشجویان ارزیابی کردند.

برای ارزیابی دورههای آموزش الکترونیکی معیارهای
مختلفی وجود دارد که در اینجا به تعدادی از آنها اشاره خواهیم
کرد:
 Kiamaneshارزیابی را ،سنجش میزان دستیابی فراگیران
به اهداف از پیش تعیینشده سازمان و مؤسسات آموزشی تعریف
میکند ] .[01یکی از روشها و مدلهای ارزیابی محیطهای
یادگیری مجازی مدل  Hawkesبا چهار معیار الف)آموزش
ب)سازمانی ج)اخالقی د)فناوری است ] .[91همچنین مدل Khan
نیز فهرستی از عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی را تهیه و آن را
به هشت دسته تقسیم کرده است-0 :عوامل آموزشی -9فناوری
-0طراحی رابط -4مدیریت -5پشتیبانی منابع -6انسانی -7
سازمانی -8ارزشیابی ] .[90مدل ارزیابی دیگر توسط مؤسسه
سیاستگذاری آموزش عالی ( )IHEPبرای ارزیابی یادگیری
الکترونیکی در هفت معیار طراحیشده است-0 :پشتیبانی
سازمانی -9طراحی دوره -0فرایند تدریس-یادگیری -4ساختار
دوره -5پشتیبانی دانشجویان -6پشتیبانی دانشکده -7ارزیابی
] .[99مدل  SREBجهت ارزیابی دورهها و مؤسسات آموزش
الکترونیکی پنج معیار -0محتوا -9طراحی آموزشی -0ارزیابی
دانشجویان -4فناوری  -5مدیریت و ارزیابی دوره را مدنظر قرار
میدهد ].[90
بررسی سطح کیفیت آزمونهای الکترونیکی مسئلهای است
که میتواند در تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم آزمونهای
الکترونیکی نقش تعیینکننده داشته باشد؛ که سایر پژوهشها
کمتر به آن پرداختهاند .در این زمینه  Meyerاظهار میدارد عدم
توافق روی واژه و تعریف کیفیت یکی از مباحث مشکلزا در حوزه
آموزش از دور بهحساب میآید ] Ivancevich .[94معتقد است
آنچه در تعریف کیفیت ،نقش اصلی را دارد ،نظر مخاطبان است.
کیفیت ازنظر مشاهدهگر تبعیت میکند .بنابراین ارائه نیمرخی از
کیفیت ،همیشه با عینیت همراه نیست و با ذهنیت نیز همراه
است ] Chaudhary .[95کیفیت را معادل استانداردهای آموزش،
همچون سطح پیشرفت فراگیران در نظر میگیرد .این تعریف از
کیفیت ،همخوانی کاملی با تمرکز به وجود آمده روی یادگیری
فراگیران دارد ] .[96در پژوهش حاضر برای ارزیابی کیفیت
آزمونهای الکترونیکی ،دیدگاه دانشجویان و میزان رضایت آنها
مالک قرارگرفته است.
089
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است ] .[4با توجه به گسترش وسیع فعالیتهای نظامهای آموزشی،
ارزیابی سازمانهای آموزشی ،برنامهها ،کارکنان و خدمات
ارائهشده از طرف آنها ،میتواند نقش مؤثری در فراهم آوردن
کیفیت آموزشی داشته باشد ] .[5در مقایسه با آزمونهای سنتی
در آزمونهای مبتنی بر کامپیوتر ،هر آزمودنی به سؤاالتی جواب
میدهد که مطابق با سطح تواناییهایش باشد ] .[6در این
آزمونها ،اول با چند سؤال توانایی فرد تخمین زده میشود.
سپس سؤال بعدی بهگونهای طرح میشود که بیشترین هماهنگی
را با تواناییهای فرد داشته باشد .در این آزمونها هر سن و هر
شخصیتی در هر نقطه از دنیا و در هرزمانی میتواند شرکت کند.
بهطورکلی سنجش الکترونیک در برابر آزمونهای مداد کاغذی،
تجربهای غنیتر ،جذابتر و با روایی بالقوه باالتری است ].[7

طبق نتایج وبسایت  PCSCHOOLدر مقایسه با دو وبسایت
دیگر مطلوبتر ارزیابی شد ] .[07پژوهشی دیگر به تبیین مدل
تحلیل اهمیت -عملکرد و نقش آن در ارزیابی آموزش الکترونیکی
میپردازد ].[08

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  01شماره ▐ 0مرداد– شهریور0016

این آزمونها متمرکز بوده و حراست و حفاظت از این
آزمونها اهمیت فراوانی دارد .از طرفی به علت پراکندگی
جغرافیایی ،تعداد زیاد مراکز و واحدهای دانشگاه و تعداد زیاد
دانشجو ،برگزاری آزمونها با هزینههایی زیادی همراه است.
لذا کاهش این هزینهها همواره جزء دغدغههای مسئولین
دانشگاه بوده است .بدین منظور برای نخستین بار در کشور،
امتحانات پایانترم دانشگاه پیام نوردردی ماه  0010در  87واحد
دانشگاه پیام نور امتحانات بهصورت الکترونیکی و بدون کاغذ
برگزار شد .از آن زمان تاکنون ،این امتحانات برای مقاطع مختلف
تحصیلی در حال برگزاری است ] .[98درحالیکه این شیوه آزمون
روزبهروز افزایش مییابد غفلت از کیفیت آن به خاطر توجه به
توسعه کمی آزمونهای الکترونیکی تهدید جدی به شمار میرود.
ازاینرو با توجه به استفاده وسیع از آزمونهای الکترونیکی در
دانشگاه پیام نور ،هدف اصلی از انجام این پژوهش ،بررسی کیفیت
آزمونهای الکترونیکی و تأثیر آن برافزایش رضایتمندی
دانشجویان در این دانشگاه است.

روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط  6نفر از
اساتید صاحبنظر برنامهریزی درسی و آموزش مجازی مورد تأیید
قرارگرفته است .همچنین ضریب پایایی پرسشنامه با محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ  0/92بهدستآمده است .دادههای پژوهش
از چهار دانشکده علوم پایه ،علوم انسانی ،فنی مهندسی و
کشاورزی با تنوع رشتههای مشاوره ،کامپیوتر ،کشاورزی،
حسابداری ،جغرافیا ،الهیات ،منابع طبیعی ،فنآوری اطالعات،
علوم تربیتی و زیستشناسی با توجه به جدول ساعات تشکیل
کالسها و ورودیهای مختلف جمعآوری شد.
پس از جمعآوری دادهها تجزیه و تحلیل آنها با استفاده از
نرمافزار آماری ) Spss v20 (IBM, Armonk, NY, USAدر دو
سطح توصیفی و استنباطی انجام شد .در سطح توصیفی با استفاده
از مشخصههای آماری نظیر میانگین و انحراف معیار و در سطح
استنباطی ،از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ،ضریب همبستگی
پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد .با توجه به
ادبیات پژوهش و متغیرهایی موردسنجش پنج فرضیه در این
پژوهش به شرح زیر مورد آزمون قرار میگیرند:
 .0به نظر میرسد بین میزان کیفیت معیارهای ارزیابی
آزمونهای الکترونیکی با میزان رضایت دانشجویان از
این آزمونها رابطه معنادار مثبت وجود دارد.

روش بررسی
این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است .جامعه آماری
شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور فرخ شهر در نیمسال اول
تحصیلی  0019-0010که تعداد آنها  689نفر برآورد شده است.
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  951نفر برآورد شد که با
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،نمونهها
جمعآوری شد .بهمنظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .این پرسشنامه بر اساس بررسی ادبیات
تحقیق ،مصاحبه با دانشجویان دورههای مجازی ،استادان
][ 01 ،91
صاحبنظر و پرسشنامههای دو پژوهش داخلی و خارجی
در قالب  54سؤال ساختهشده است .پرسشنامه در قالب سؤاالت
بسته با طیف پنجدرجهای لیکرت تهیهشده است.

 .9به نظر میرسد بین میزان کیفیت مقابله با تقلب
آزمونهای الکترونیکی با میزان رضایت دانشجویان از
این آزمونها رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
 .0به نظر میرسد بین میزان کیفیت یادگیری به کمک
آزمونهای الکترونیکی با میزان رضایت دانشجویان از
این آزمونها رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
 .4به نظر میرسد بین میزان کیفیت استفاده از روشهای
نوین یادگیری به کمک آزمونهای الکترونیکی با میزان
رضایت دانشجویان از این آزمونها رابطه معنادار مثبت
وجود دارد.

پرسشنامه شامل دو قسمت است :قسمت اول متغیر میزان
رضایت دانشجویان از آزمونهای مجازی (شامل شاخصهای
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در آموزش عالی ایران ،از سال  0081بهتدریج دانشگاههای
حضوری دورهها یا رشتههای مجازی را راهاندازی کردند ] .[97با
توجه به اینکه یکی از بزرگترین و وسیعترین دانشگاهها در
کشور ،مراکز و واحدهای تحت پوشش دانشگاه پیام نور هستند،
لذا برای برگزاری آزمونها ،همواره تمهیدات خاصی در نظر گرفته
میشود .چراکه برخی از دروس به شیوه غیرحضوری و بدون
استاد ارائه میشود و دانشجو با معرفی منابع از طرف دانشگاه،
باید برای آزمون آماده شود.

رضایت از سختافزار آزمون ،نرمافزار آزمون ،محیط فیزیکی
برگزاری آزمون و زیرساختهای آزمون) را با  94سؤال
موردسنجش قرار میدهد .در قسمت دوم به کمک  01سؤال
متغیر کیفیت آزمونهای مجازی (شامل شاخصهای کیفیت
معیارهای ارزیابی ،مقابله با تقلب ،یادگیری ،استفاده از روشهای
نوین یادگیری و ارائه اطالعات در مورد تمام ابعاد آزمون)
موردسنجش قرارگرفته است.
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 .5به نظر میرسد بین میزان کیفیت ارائه اطالعات در
مورد تمام ابعاد آزمونهای الکترونیکی با میزان رضایت
دانشجویان از این آزمونها رابطه معنادار مثبت وجود
دارد.

جدول .1آزمون فرضیه با آزمون همبستگی پیرسون
وابسته

طبق آمارههای توصیفی گرایش به مرکز میانگین شاخص
معیارهای ارزیابی  01/15و انحراف معیار آن  0/4است .میانگین
شاخص مقابله با تقلب  07/90و انحراف معیار آن  9/95میباشد.
همچنین میانگین شاخص یادگیری  08/14و انحراف معیار آن
 9/65است .میانگین شاخص روشهای نوین یادگیری  08/05و
انحراف معیار آن  9/85است .میانگین متغیر ارائه اطالعات در
مورد آزمون  07/8و انحراف معیار  9/16است .میانگین متغیر
میزان کیفیت نهایی آزمونها  08/74و انحراف معیار  0/14است.
همچنین میانگین شاخص رضایت از سختافزار آزمون
 07/75و انحراف معیار آن  9/09است .میانگین شاخص رضایت
از نرمافزار آزمون  08/90و انحراف معیار آن  9/54میباشد.
همچنین میانگین شاخص رضایت از محیط فیزیکی برگزاری
 08/54و انحراف معیار آن  0/04است .میانگین شاخص رضایت
از زیرساختهای آزمون  08/08و انحراف معیار آن  0/55است.
میانگین متغیر رضایت کل  08/94و انحراف معیار  9/71است.
جدول . 2آزمون فرض نرمال بودن متغیر میزان رضایت دانشجویان
(متغیر وابسته)
متغیر مورد بررسی
میزان رضایت

آزمون کولموگروف اسمیرنوف
آماره Z

سطح معناداری

2/340

3/374

چنانچه در جدول شماره  0مشاهده میشود ،در متغیر
میزان رضایت دانشجویان پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها
برقرار میباشد چون سطح معناداری بزرگتر از  p>1/10بوده
است .بنابراین استفاده از آزمونهای پارامتریک برای دادهها
بالمانع است.

کیفیت معیارهای ارزیابی

1/110

**1/90

کیفیت مقابله با تقلب

1/05

1/00

کیفیت یادگیری

1/110

**1/96

کیفیت روشهای نوین یادگیری

1/111

**1/09

کیفیت ارائه اطالعات در مورد آزمون

1/109

1/01

میزان کیفیت نهایی آزمونها

1/111

**1/07

بر اساس جدول شماره  ،9بین کیفیت معیارهای ارزیابی و
میزان رضایت دانشجویان با ضریب همبستگی  1/90رابطه
معنادار مثبت وجود دارد .بنابراین ،فرضیه اول تأیید میشود.
طبق این یافته با افزایش کیفیت معیارهای ارزیابی دانشجویان
میزان رضایت آنها از آزمونهای الکترونیکی بهطور معنادار
افزایش پیدا میکند ؛ و با کاهش کیفیت معیارهای ارزیابی میزان
رضایت آنها بهطور معنادار کاهش پیدا میکند.
بین کیفیت یادگیری و میزان رضایت دانشجویان با ضریب
همبستگی  1/96رابطه معنادار مثبت وجود دارد .بنابراین ،فرضیه
سوم تأیید میشود .طبق این یافته با افزایش کیفیت یادگیری
دانشجویان میزان رضایت آنها از آزمونهای الکترونیکی بهطور
معنادار افزایش پیدا میکند؛ و با کاهش کیفیت یادگیری میزان
رضایت دانشجویان بهطور معنادار کاهش پیدا میکند.
بین کیفیت روشهای نوین یادگیری و میزان رضایت
دانشجویان با ضریب همبستگی  1/09رابطه معنادار مثبت وجود
دارد .بنابراین ،فرضیه چهارم تأیید میشود .طبق این یافته با
افزایش کیفیت روشهای نوین یادگیری دانشجویان میزان
رضایت آنها از آزمونهای الکترونیکی بهطور معنادار افزایش پیدا
میکند؛ و با کاهش کیفیت روشهای نوین یادگیری میزان
رضایت دانشجویان بهطور معنادار کاهش پیدا میکند.
درنهایت بین میزان کیفیت نهایی آزمونها و میزان رضایت
دانشجویان با ضریب همبستگی  1/07رابطه معنادار مثبت وجود
دارد .بنابراین ،فرضیه اول تأیید میشود .طبق این یافته با افزایش
کیفیت نهایی آزمونها میزان رضایت دانشجویان از آزمونهای
الکترونیکی بهطور معنادار افزایش پیدا میکند؛ و با کاهش
کیفیت نهایی آزمونها میزان رضایت دانشجویان بهطور معنادار
کاهش پیدا میکند .همه این ضرایب در سطح  p>1/10معنادار
هستند .جدول شماره  0نتایج تحلیل رگرسیون میزان رضایت
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ابتدا بهمنظور شناخت بهتر جامعه آماری موردپژوهش
آمارههای توصیفی از متغیرهای جمعیتی ارائه میشود .در متغیر
جنسیت از کل پاسخگوها درصد فراوانی دخترها  %54/6و درصد
فراوانی پسرها  %45/4است .در متغیر سن میانگین سنی
پاسخگوها  99/57سال و انحراف معیار آن  0/94میباشد .در
مورد متغیر دانشکده ،دانشکدههای علوم پایه ،علوم انسانی ،فنی
مهندسی و علوم کشاورزی به ترتیب  %95/6 ،%95/7 ،%94/6و
 %94/0دارای فراوانی هستند.

سطح معناداری

ضریب همبستگی

مستقل

یافتهها

میزان رضایت دانشجویان

مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ▐سال  01شماره ▐ 0مرداد– شهریور0016
دانشجویان از آزمونهای الکترونیکی را نشان میدهد .در این
مدل میزان ضریب تعیین در گام اول  ،1/119در گام دوم  1/07و
در گام سوم  1/916است .همچنین همانگونه که در جدول
مشاهده میشود متغیرهای کیفیت معیارهای ارزیابی ،کیفیت
یادگیری و کیفیت روشهای نوین یادگیری میتوانند تغییرات

میزان رضایت دانشجویان را پیشبینی و تبیین کنند .همچنین با
توجه به ضرایب استاندارد ( )Betaاین متغیرها به ترتیب انتظار
میرود با افزایش یک واحد  1/06 ،1/40و  1/90افزایش در میزان
رضایت دانشجویان به وجود آید.

جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون
سطح معناداری

T

1/111

06/095

1/111

4/655

1/415

1/111

4/041

1/058

1/100

1/114

9/19

1/900

1/996

Beta

بحث
امروزه تلفیق آموزش الکترونیکی بهعنوان دستاورد نظام
آموزشی نوین در فرآیند آموزش و یادگیری و برنامه درسی
مؤسسات آموزشی ،امری اجتنابناپذیر است ] .[00در حال حاضر،
دورههای آموزش الکترونیکی بخش مهمی از آموزش عالی را
تشکیل میدهد و درک نگرش کاربران نسبت به این نوع آموزش
منجر به ایجاد فضای یادگیری مناسبتری برای یادگیری ،خواهد
شد ] .[09در بسیاری از موارد عدم توجه بهپیش نیازها ،برنامهها و
قابلیتهای موجود ،به شکست این دورهها ،منجر گردیده است.
شناخت نقاط ضعف و قوت ،تهدیدها و فرصتهای موجود در
محیطی که قرار است در آن آزمونهای الکترونیکی برگزار گردد و
همچنین موضوعاتی از قبیل نیازهای مخاطبان ،بررسی،
ارزشیابی ،اصالح و تغییر مواد امتحانی اثربخش و ایجاد اجتماعات
فراگیران ،برای ساخت دانش ،ضامن موفقیت این آزمونها ،خواهد
بود .نظر به اینکه دانشگاه پیام نور از سال  0010اقدام به برگزاری
آزمونهای الکترونیکی کرده است ،و میزان استقبال از این
آزمونها در حد مطلوبی بوده در تحقیق حاضر ،عوامل مؤثر در
ارتقاء کیفیت این آزمونها بهمنظور افزایش رضایت دانشجویان
موردبررسی قرارگرفته است .میانگین شاخصهای رضایت از
نرم افزار آزمون ،محیط فیزیکی برگزاری آزمون و زیرساختهای
آزمون نشان میدهد که میزان رضایت این شاخصها در حد
مطلوب است .در خصوص شاخص رضایت از سختافزار آزمون
میزان رضایت در حد متوسط میباشد .همچنین میانگین
شاخصهای کیفیت معیارهای ارزیابی ،یادگیری و استفاده از
روشهای نوین یادگیری نشان میدهد که میزان کیفیت این

خطا استاندارد

B

0/708

98/14

مقدار ثابت

1/196

1/099

کیفیت معیارهای ارزیابی

1/007

کیفیت یادگیری

1/660

کیفیت روشهای نوین یادگیری

شاخصها در حد مطلوب است .در خصوص شاخصهای مقابله با
تقلب و ارائه اطالعات در مورد تمام ابعاد آزمون میزان کیفیت در
حد متوسط میباشد .نتایج نشان داد که بین کیفیت معیارهای
ارزیابی با میزان رضایت دانشجویان رابطه معنادار مثبت وجود
دارد؛ که این نتیجه با پژوهشهای  Stylesو  Weinerهمسو
است ] .[1،00همچنین بین کیفیت یادگیری به کمک آزمونهای
الکترونیکی با میزان رضایت دانشجویان رابطه معنادار مثبت وجود
دارد؛ که با نتیجه پژوهش  Rahnamaaei Zakavat et alهمسو
است ] .[00طبق نتایج کیفیت روشهای نوین یادگیری به کمک
آزمونهای الکترونیکی ،با میزان رضایت دانشجویان رابطه معنادار
مثبت وجود دارد؛ که با نتیجه پژوهشهای  Butcherو Kline
همسو است ] .[6،7در توضیح دو شاخص کیفیت یادگیری و
روشهای نوین آن به کمک آزمونهای الکترونیکی ،میتوان به
این موضوع اشاره کرد که یکی از روشهایی که اساتید برای
آگاهی از میزان کیفیت یادگیری دانشجویان ،به کار میبرند
استفاده از آزمونک(کوئیز) در فواصل زمانی کوتاه در طولترم
البته با تعداد سؤاالت کم است .که امروزه باوجود مشغله اساتید و
کمبود وقت جهت طراحی سؤال و نیز تصحیح آنها ،مخصوصاً در
کالسهای پرازدحام ،این آزمونها ،کمتر برگزار میشوند و همین
امر ،مانع از محک دانشجویان از میزان یادگیری خود و کاهش
نظارت اساتید بر سطح یادگیری دانشجویان میشود .به نظر
میرسد برگزاری این آزمونها بهصورت الکترونیکی ،در وقت
اساتید صرفهجویی کرده و نیز دانشجویان به کمک این شیوههای
نوین میتوانند میزان یادگیری خود را بسنجند و نقاط ضعف را
شناسایی و بر تقویت آنها همت کنند .همچنین این آزمونها با
085
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همبستگی استانداردشده

همبستگی غیراستانداردشده

مدل
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نتیجهگیری

تقدیر و تشکر
از تمام کسانی که در انجام این پژوهش همکاری کردند
صمیمانه تشکر میکنم.
تأییدیه اخالقی
در پژوهش حاضر بهمنظور رعایت اصول اخالقی در مرحله
جمعآوری دادهها به پرسششوندگان اطالع داده شد که از
اطالعاتی که ارائه میدهند در یک پژوهش علمی استفاده خواهد
شد.
تعارض منافع
نتایج این پژوهش با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض
نیست.
منابع مالی
نتایج این پژوهش با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض
نیست.

درمجموع همانگونه که نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد
کیفیت معیارهای ارزیابی ،کیفیت یادگیری و کیفیت روشهای
نوین یادگیری توانستند 90درصد از تغییرات میزان رضایت
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تقویت خالقیت و نوآوری در دانشجویان ،آنها را به سمت
یادگیری فعال و مستقل(روشهای نوین یادگیری ) سوق
میدهند .دانشجویان دانشگاه پیام نور در پژوهش حاضر ،از
برگزاری آزمونها بهصورت الکترونیکی در حد مطلوب رضایت
دارند .این پژوهش در زمینه رضایت از انجام آزمونهای
الکترونیکی با نتایج سایر پژوهشگران که در این زمینه تحقیق
کردهاند ،همسو میباشد ]  .[ ،05 ،04 ،05طبق آزمونهای آماری
دانشجویان ،از میزان کیفیت آزمونهای الکترونیکی در حد
مطلوب رضایت دارند .در این زمینه نتایج پژوهش حاضر با نتایج
]
سایر پژوهشگران که در این زمینه تحقیق کردهاند ،همسو است
 .[06 ،00با توجه به اینکه مدلهای نظری موجود در ارتباط با
یادگیری الکترونیکی بهطور عام است؛ در خصوص کیفیت
آزمونهای الکترونیکی بهطور خاص دیدگاه دانشجویان از طریق
میزان رضایت آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .پژوهشهای که در
ارتباط با این موضوع در داخل و خارج از کشور انجامشده است؛
بیشتر یادگیری الکترونیکی و کیفیت آن ،کیفیت محتوای
آموزشی ،کیفیت وبسایتهای آموزشی ،نگرش اساتید و
دانشجویان نسبت به آزمونهای الکترونیکی ،فواید اینگونه
آزمونها و  ...را موردمطالعه قرار دادهاند .اما پژوهش حاضر
کیفیت آزمونها ی الکترونیکی را با توجه به رضایتمندی
دانشجویان مورد ارزیابی قرار داده ،که نسبت به سایر پژوهشهای
این حوزه متفاوت و نو است .همچنین یافتهها و نتایج این
پژوهش نشان داد که هر چه کیفیت آزمونهای الکترونیکی در
ابعاد مختلف در سطح مطلوبتری باشد میزان رضایتمندی
دانشجویان باالتر میرود .درنتیجه این رضایتمندی ،دانشجویان را
ترغیب میکند که از این روش نوین آموزشی بیشتر استفاده کنند
و این خود نتایج خوب و ارزشمندی را در راستای توسعه نظام
آموزش عالی کشور در پی خواهد داشت.

دانشجویان از آزمونهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور را
پیشبینی و تبیین کنند .نتیجه کلی این پژوهش این است که هر
چه میزان کیفیت آزمونهای الکترونیکی بیشتر باشد ،میزان
رضایت دانشجویان از این آزمونها بیشتر میشود .این نتایج گویا
تأثیر مثبت کیفیت بر رضایتمندی است .دانشگاه پیام نور یکی از
دانشگاههای فعال کشور ،در زمینه آموزش مجازی است .لذا با
توجه به بستر مناسب در این دانشگاه پیشنهاد میشود مدرسان از
آزمونهای الکترونیکی برای سنجش یادگیری دانشجویان،
بهصورت کوئیز ،انجام تمرینهای کالسی و امتحانات میانترم
استفاده کنند .همچنین با در نظر گرفتن امکانات نرمافزار آزمون
الکترونیکی ،میتوان از این نرمافزار در محیطی خارج از محیط
دانشگاه مثالً برای آزمونها ی ضمن خدمت کارمندان ادارات و
سنجش یادگیری معلوالن استفاده کرد.
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