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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. 

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. 

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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 سمت یادگیری به سنتی را یادگیری ،یاچندرسانه هاییفناورو  اینترنت استفاده از زمینه و اهداف:

را جهت سنجش فراگیران های نوین ارزشیابی روشکه این امر استفاده از  است داده سوق الکترونیکی

صورت الکترونیکی را به ترمیانپا یهابرخی از آزمون 1931دانشگاه پیام نور از سال  کند.یم یرناپذاجتناب

این دانشگاه و  الکترونیکی هایآزمون کیفیت بررسیهدف تحقیق حاضر، از همین منظر . کندیبرگزار م

 دانشجویان است. رضایت میزان تأثیر آن در

 نور امیپ دانشگاه دانشجویان کلیه شامل آماری جامعه .همبستگی بود روش پژوهش :بررسیروش 

 استفاده با نمونه، حجم. است بوده نفر 289 هاآن تعداد ،1939-1939ی لیتحص اول مسالین در که شهرفرخ

 آوریجمع ابزار. است ایای چندمرحلهخوشه گیرینمونه روش. شد برآورد نفر 952 مورگان جدول از

 کمک به هاداده وتحلیلیههمچنین تجز. است 39/2ساخته با ضریب پایایی  پرسشنامه محقق ها،داده

 شده است.انجام Spss v 20ی آمار افزارنرم
 

ی هاآزموندهد بین میزان رضایت دانشجویان و کیفیت یمپژوهش نشان  نتایج این: هایافته

های نوین یادگیری( رابطه مثبت کیفیت روشو  کیفیت یادگیری، الکترونیکی )کیفیت معیارهای ارزیابی

تواند یم هاآزمون(. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد مختلف کیفیت p<21/2د )معنادار وجود دار

 بینی نماید.دانشجویان را پیشدرصد از رضایت  91
 

 های الکترونیکینتیجه نهایی پژوهش حاضر این است که هر چه میزان کیفیت آزمون: گیرییجهنت

درمجموع نتیجه پژوهش تأثیر مثبت  شود.یمبیشتر  هانمیزان رضایت دانشجویان از این آزموبیشتر باشد 

 کیفیت بر رضایتمندی است.
 

 آموزش مجازی، ارزیابی مجازی، کیفیت، رضایت الکترونیکی، یهاآزمون کلیدی کلمات
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 مهمقد

 و رشد ،یعال موزشآ حوزه در برانگیز،بحث مباحث از یکی

ی سنت نظام یناتوان. باشدمی دور از آموزش نظام توجهقابل توسعه

 باالی نهیهز العمر،مادام رییادگی به ازین ییپاسخگو برای آموزش،

 انیدانشجو تمایل و یتالیجید فناوری ظهور ،یعال آموزش ساختار

 مختلف، لیدال بهی آموزش هایکالس یرسم محیط از دوری به

 . یادگیری]0[ است دور راه از هایآموزش ظهور علل هازجمل

 با همراه که است اصطالحاتی پرکاربردترین از یکی الکترونیکی

 از بسیاری و است شده آموزشی حوزه وارد ،اطالعات فناوری واژه

 از جزئی را آموزش نوع ینا ها،دانشگاه خصوصاً آموزشی مراکز

 هایگذاریسرمایه عمدتاً و داده قرار خود بلندمدت هایبرنامه

 کلی، تعریف یک در. ]9[ دهندمی انجام مقوله این روی کالنی

 مثال )برای شبکه فناوری از استفاده الکترونیکی یادگیری

 آموزشی محیط اجرای و درس تحویل طراحی، منظوربه اینترنت(

یکی از ارکان .]0[ باشدیم یادگیری استمرار و تحقق منظوربه

ترونیک، سنجش و ارزشیابی فراگیران است. همانند یادگیری الک

 یریگآموزش سنتی در آموزش الکترونیک نیز آزمون، ابزار اندازه
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 ،یآموزش هاینظام هایفعالیت عیوس گسترش به توجه با .]4[ است

 خدمات و کارکنان ها،برنامه ،یآموزش هایسازمان یابیارز

 آوردن فراهم در ثریمؤ نقش تواندمی ها،آن طرف از شدهارائه

سنتی  یها. در مقایسه با آزمون]5[باشد  داشته یآموزش تیفیک

مبتنی بر کامپیوتر، هر آزمودنی به سؤاالتی جواب  یهاآزمون در

 یندر ا .]6[ باشد هایشییکه مطابق با سطح توانا دهدیم

. شودیسؤال توانایی فرد تخمین زده ماول با چند ها، آزمون

که بیشترین هماهنگی  شودیطرح م یاگونهی بهسؤال بعدسپس 

ها هر سن و هر در این آزمون. فرد داشته باشد هایییرا با توانا

شرکت کند.  تواندیدر هر نقطه از دنیا و در هرزمانی م شخصیتی

مداد کاغذی،  یهاطورکلی سنجش الکترونیک در برابر آزمونبه

 . ]7[لقوه باالتری است تر و با روایی با، جذابتریغن یاتجربه

خصوص در زمان بهی الکترونیکی هاکارگیری آزمونبه

تر صرفهمعقوالنه و به ی سنتیهاآزموننسبت به  تصحیح و تفسیر

مداد کاغذی در  یهاسالمت و حفاظت از آزمون .]8[باشد یم

 بردارینهونقل و ذخیره، کاری مشکل و هزجریان چاپ، حمل

این عوامل حذف و  الکترونیکی یهاآزمونکه در است. درصورتی

اطمینان  همچنین، شودیم ییجودر نیروی انسانی و مالی صرفه

 یهااز دیگر فواید آزمون .]1[ رودیاز سالمت آزمون باال م

کامپیوتری حذف امکان اشتباه در پر کردن برگه سؤاالت، امکان 

لینی و روانی و حذف اشتباه متخصصان با یهااستفاده در آزمون

مراجعین و حذف  یهادستی برگه یگذاردر نمره هاینتکنس

این نوع از  .]01[است  مراجعین یهانوشتهسوگیری در دست

آمده از آزمون دستاطالعات به سازییکپارچهها، قدرت آزمون

 .]00[شود یرادارند و آزمون به بهترین شکل استفاده و تفسیر م

عنوان روشی ارزشمند و به واندتیآزمون الکترونیک، م همچنین

دانشگاهی یا  یهامعمول آزمون یهااستاندارد، جایگزین روش

 .]09[ کوچک فراگیران گردد یهادر گروه یژهوآموزشگاهی به

Akbari Burng et al  در پژوهشی کیفیت یادگیری

ایران را در سطح متوسط و  هایدانشگاهالکترونیکی دانشجویان 

های پژوهشی دیگر در ایران برنامه .]00[ انددهکرباالتر ارزیابی 

های علوم پزشکی را های آموزش الکترونیکی دانشگاهدرسی دوره

در زمینه  Eizady Firozabady .]04[ مورد ارزیابی قرار داده است

های الکترونیکی نشان داد که دانشجویان از این ارزشیابی آزمون

  .]05[روش آزمون رضایت دارند 

 واحدهای هایسایتوب کیفیت دیگر به ارزیابی پژوهشی

جهان پرداخته  و ایران پزشکی علوم هایدانشگاه مجازی آموزش

 GEPTآموزشی هایسایتوبدر پژوهشی  Mei et al .]06[است 

،NSCU   وPCSCHOOL کردند ارزیابی دانشجویان را ازنظر. 

 سایتوب دو با در مقایسه PCSCHOOLسایت طبق نتایج وب

 مدل پژوهشی دیگر به تبیین. ]07[شد  ارزیابی ترمطلوب یگرد

الکترونیکی  آموزش ارزیابی در آن نقش و عملکرد- اهمیت تحلیل

 . ]08[پردازد می

 معیارهای الکترونیکی آموزش یهادوره ارزیابی برای

 خواهیم ها اشارهتعدادی از آن به اینجا در وجود دارد که مختلفی

 کرد:

Kiamanesh  فراگیران دستیابی میزان سنجش را، زیابیار 

 تعریف آموزشی مؤسسات و سازمان شدهتعیین پیش از اهداف به

 هاییطمح ارزیابی یهامدل و هاروش از یکی .]01[کند می

با چهار معیار الف(آموزش  Hawkesمدل  مجازی یادگیری

 Khanهمچنین مدل  .]91[ب(سازمانی ج(اخالقی د(فناوری است 

 را آن و تهیه را الکترونیکی یادگیری بر مؤثر عوامل از رستیفه نیز

فناوری -9عوامل آموزشی -0 :است کرده تقسیم دسته هشت به

-7انسانی -6پشتیبانی منابع -5مدیریت -4طراحی رابط -0

 مؤسسه توسط دیگر ارزیابی مدل. ]90[ارزشیابی -8سازمانی 

 ادگیریی ارزیابی ( برایIHEPآموزش عالی ) گذاریسیاست

پشتیبانی -0شده است: الکترونیکی در هفت معیار طراحی

ساختار -4یادگیری -فرایند تدریس-0طراحی دوره -9سازمانی 

ارزیابی -7پشتیبانی دانشکده -6پشتیبانی دانشجویان -5دوره 
ها و مؤسسات آموزش جهت ارزیابی دوره SREBمدل  .]99[

ارزیابی -0شی طراحی آموز-9محتوا -0الکترونیکی پنج معیار 

مدیریت و ارزیابی دوره را مدنظر قرار  -5فناوری -4دانشجویان 

 . ]90[دهد می

 است یامسئله الکترونیکی هایآزمون کیفیت سطح بررسی

ی هاآزمون ضعف سیستم و قوت نقاط تعیین در تواندیم که

 هاپژوهشباشد؛ که سایر  داشته کنندهتعیین نقش الکترونیکی

 عدم داردیم اظهار Meyer زمینه این . دراندداختهپرکمتر به آن 

 حوزه در زامشکل مباحث از یکی کیفیت تعریف و واژه روی توافق

 است معتقد Ivancevich. ]94[آید یم حساببه دور از آموزش

. است مخاطبان نظر دارد، را اصلی نقش کیفیت، تعریف در آنچه

 از نیمرخی ارائه براینبنا. کندیم تبعیتگر مشاهدهازنظر  کیفیت

 همراه ذهنیت نیز با و نیست همراه عینیت با کیفیت، همیشه

 آموزش، استانداردهای معادل را کیفیت Chaudhary. ]95[ است

 از تعریف این. گیردیم نظر در فراگیران پیشرفت سطح همچون

 یادگیری روی آمده وجود به تمرکز با کاملی همخوانی کیفیت،

 کیفیت برای ارزیابی حاضر پژوهش در. ]96 [دارد فراگیران

ها دانشجویان و میزان رضایت آن دیدگاه الکترونیکی، هایآزمون

 .است قرارگرفته مالک
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 هایدانشگاه تدریجبه 0081سال  از ایران، عالی آموزش در

با  .]97[کردند  یاندازراه را مجازی یهارشته یا هادورهحضوری 

ها در ترین دانشگاهترین و وسیعگیکی از بزر توجه به اینکه

، تندنور هس یامکشور، مراکز و واحدهای تحت پوشش دانشگاه پ

ها، همواره تمهیدات خاصی در نظر گرفته لذا برای برگزاری آزمون

و بدون  یرحضوری. چراکه برخی از دروس به شیوه غشودیم

، و دانشجو با معرفی منابع از طرف دانشگاه شودیاستاد ارائه م

 باید برای آزمون آماده شود. 

ها متمرکز بوده و حراست و حفاظت از این این آزمون

ها اهمیت فراوانی دارد. از طرفی به علت پراکندگی آزمون

دانشگاه و تعداد زیاد  یجغرافیایی، تعداد زیاد مراکز و واحدها

 زیادی همراه است.  هاییینهها با هزدانشجو، برگزاری آزمون

مسئولین  یهاهمواره جزء دغدغه هاینهاین هزلذا کاهش 

 کشور، در بار نخستین بدین منظور برایدانشگاه بوده است. 

 واحد 87 در 0010 ماهنوردردی  پیام دانشگاه ترمیانپا امتحانات

 کاغذ بدون و الکترونیکیصورت به امتحانات نور پیام دانشگاه

 مختلف مقاطع برای امتحانات این تاکنون، زمان آن از. شد برگزار

این شیوه آزمون  که. درحالی]98 [است برگزاری حال در تحصیلی

 به توجه به خاطر آن کیفیت از غفلت یابدمی افزایش روزروزبه

 .رودمی به شمار جدی های الکترونیکی تهدیدآزمون کمی توسعه

الکترونیکی در  یهاآزمون با توجه به استفاده وسیع ازرو ینازا

 کیفیت، بررسی پژوهشپیام نور، هدف اصلی از انجام این  دانشگاه

 مندییترضا یشبرافزاو تأثیر آن  الکترونیکی هایآزمون

  در این دانشگاه است.دانشجویان 

 بررسی  روش

 آماری جامعه. است همبستگی مطالعات نوع از پژوهش این

 اول مسالین در شهر فرخ نور امیپ دانشگاه دانشجویان کلیه شامل

 .است شده برآورد نفر 689 هاآن تعداد که 0019-0010ی لیحصت

 با که شد برآورد نفر 951 مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم

 هانمونه ای،ای چندمرحلهخوشه گیرینمونه روش از استفاده

 محقق پرسشنامه از اطالعات آوریجمع منظوربه .شد آوریجمع

 ادبیات بررسی اساس بر هپرسشنام ایند. ش استفاده ساخته

استادان  مجازی، هایدوره دانشجویان با مصاحبه تحقیق،

 ] 01، 91 [پژوهش داخلی و خارجی  دوهای نظر و پرسشنامهصاحب

 سؤاالت قالب در پرسشنامه .است شدهسؤال ساخته 54در قالب 

 . شده استتهیه لیکرت ایدرجهپنج طیف با بسته

متغیر میزان  اول قسمت :ستا  قسمت دو شامل پرسشنامه

 هایهای مجازی )شامل شاخصرضایت دانشجویان از آزمون

افزار آزمون، محیط فیزیکی افزار آزمون، نرمرضایت از سخت

سؤال  94های آزمون( را با برگزاری آزمون و زیرساخت

سؤال  01دوم به کمک  قسمت دردهد. موردسنجش قرار می

کیفیت  های)شامل شاخصهای مجازی متغیر کیفیت آزمون

های معیارهای ارزیابی، مقابله با تقلب، یادگیری، استفاده از روش

نوین یادگیری و ارائه اطالعات در مورد تمام ابعاد آزمون( 

 موردسنجش قرارگرفته است. 

نفر از  6روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط 

مورد تأیید  زیمجا آموزش و درسی ریزینظر برنامهاساتید  صاحب

 محاسبه پرسشنامه با پایایی قرارگرفته است. همچنین ضریب

های پژوهش داده آمده است.دستبه 0/92  کرونباخ آلفای ضریب

 و مهندسی فنی انسانی، علوم پایه، علوم دانشکدهاز چهار 

 کشاورزی، کامپیوتر، مشاوره،ی هارشتهبا تنوع  کشاورزی

اطالعات،  یآورفن طبیعی، منابع الهیات، جغرافیا، حسابداری،

 تشکیل ساعات جدول بهبا توجه شناسی یستز و تربیتی علوم

  .شد یآورجمع مختلف هاییورود وها کالس

 از استفاده ها باتجزیه و تحلیل آن های دادهآورجمعپس از 

 دو در Spss v20 (IBM, Armonk, NY, USA) آماری افزارنرم

 استفاده با توصیفی سطح در شد. انجام استنباطی و توصیفی سطح

 سطح در و معیار انحراف و میانگین نظیر آماری هایمشخصه از

اسمیرنوف، ضریب همبستگی -از آزمون کولموگروف استنباطی،

با توجه به  .شد استفاده یریمتغ چند انسیوار لیتحل پیرسون و

ادبیات پژوهش و متغیرهایی موردسنجش پنج فرضیه در این 

 گیرند:یمبه شرح زیر مورد آزمون قرار  پژوهش

رسد بین میزان کیفیت معیارهای ارزیابی یمبه نظر  .0

ی الکترونیکی با میزان رضایت دانشجویان از هاآزمون

 معنادار مثبت وجود دارد. رابطه هاآزموناین 

رسد بین میزان کیفیت مقابله با تقلب یمبه نظر  .9

ت دانشجویان از ی الکترونیکی با میزان رضایهاآزمون

 معنادار مثبت وجود دارد. رابطه هاآزموناین 

رسد بین میزان کیفیت یادگیری به کمک یمبه نظر  .0

ی الکترونیکی با میزان رضایت دانشجویان از هاآزمون

 معنادار مثبت وجود دارد. رابطه هاآزموناین 

ی هاروشرسد بین میزان کیفیت استفاده از یمبه نظر  .4

ی الکترونیکی با میزان هاآزمونبه کمک  نوین یادگیری

معنادار مثبت  رابطه هاآزمونرضایت دانشجویان از این 

 وجود دارد.
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رسد بین میزان کیفیت ارائه اطالعات در یمبه نظر  .5

ی الکترونیکی با میزان رضایت هاآزمونمورد تمام ابعاد 

معنادار مثبت وجود  رابطه هاآزموندانشجویان از این 

 دارد.

 هاافتهی

 موردپژوهشمنظور شناخت بهتر جامعه آماری ابتدا به

شود. در متغیر های توصیفی از متغیرهای جمعیتی ارائه میآماره

و درصد  %6/54جنسیت از کل پاسخگوها درصد فراوانی دخترها 

سنی  است. در متغیر سن میانگین %4/45فراوانی پسرها 

در  .باشدیم 94/0 آن معیار انحراف سال و 57/99 پاسخگوها

 فنی انسانی، علوم پایه، علومهای ، دانشکدهدانشکدهمورد متغیر 

و  %6/95، %7/95، %6/94به ترتیب  کشاورزیعلوم  و مهندسی

 دارای فراوانی هستند.  0/94%

های توصیفی گرایش به مرکز میانگین شاخص طبق آماره

یانگین است. م 4/0 آن معیار و انحراف 15/01معیارهای ارزیابی 

باشد. می 95/9 آن معیار انحراف و 90/07شاخص مقابله با تقلب 

 آن معیار انحراف و 14/08همچنین میانگین شاخص یادگیری 

و  05/08های نوین یادگیری است. میانگین شاخص روش 65/9

میانگین متغیر ارائه اطالعات در است.  85/9انحراف معیار آن 

میانگین متغیر  .است 16/9 معیار انحراف و 8/07مورد آزمون 

 .است 14/0 معیار انحراف و 74/08ها میزان کیفیت نهایی آزمون

افزار آزمون همچنین میانگین شاخص رضایت از سخت

است. میانگین شاخص رضایت  09/9 آن معیار و انحراف 75/07

باشد. می 54/9 آن معیار انحراف و 90/08افزار آزمون از نرم

ص رضایت از محیط فیزیکی برگزاری همچنین میانگین شاخ

است. میانگین شاخص رضایت  04/0 آن معیار انحراف و 54/08

است.  55/0و انحراف معیار آن  08/08های آزمون از زیرساخت

 . است 71/9 معیار انحراف و 94/08میانگین متغیر رضایت کل 

.آزمون فرض نرمال بودن متغیر میزان رضایت دانشجویان 2جدول 

 وابسته( )متغیر

 یبررس موردمتغیر 
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 سطح معناداری Z آماره

 374/3 340/2 رضایت میزان
 

 ، در متغیرشودیممشاهده  0شماره چنانچه در جدول 

 هادادهفرض نرمال بودن توزیع یشپ میزان رضایت دانشجویان

ده بو p<10/1 از تربزرگچون سطح معناداری  باشدیمبرقرار 

 هادادهی پارامتریک برای هاآزمونز است. بنابراین استفاده ا

 بالمانع است.

 آزمون فرضیه با آزمون همبستگی پیرسون.1جدول 

 وابسته

 

 مستقل

 میزان رضایت دانشجویان

 ضریب همبستگی سطح معناداری

 90/1** 110/1 کیفیت معیارهای ارزیابی

 00/1 05/1 کیفیت مقابله با تقلب

 96/1** 110/1 یادگیری کیفیت

 09/1** 111/1 های نوین یادگیریکیفیت روش

 01/1 109/1 کیفیت ارائه اطالعات در مورد آزمون

 07/1** 111/1 هامیزان کیفیت نهایی آزمون
 

و  کیفیت معیارهای ارزیابیبین ، 9شماره  جدول اساس بر

رابطه  90/1با ضریب همبستگی  میزان رضایت دانشجویان

. شودیمفرضیه اول تأیید ، بنابراین. دار مثبت وجود داردمعنا

کیفیت معیارهای ارزیابی دانشجویان طبق این یافته با افزایش 

معنادار  طوربهی الکترونیکی هاآزمونها از میزان رضایت آن

؛ و با کاهش کیفیت معیارهای ارزیابی میزان کندیمافزایش پیدا 

 .کندیمهش پیدا معنادار کا طوربهها رضایت آن

با ضریب  و میزان رضایت دانشجویان کیفیت یادگیریبین 

فرضیه ، بنابراین. رابطه معنادار مثبت وجود دارد 96/1همبستگی 

 کیفیت یادگیری. طبق این یافته با افزایش شودیمسوم تأیید 

 طوربهی الکترونیکی هاآزمونها از دانشجویان میزان رضایت آن

میزان  ؛ و با کاهش کیفیت یادگیریکندیمیدا معنادار افزایش پ

 .کندیممعنادار کاهش پیدا  طوربهرضایت دانشجویان 

و میزان رضایت  های نوین یادگیریکیفیت روشبین 

رابطه معنادار مثبت وجود  09/1با ضریب همبستگی  دانشجویان

شود. طبق این یافته با یمفرضیه چهارم تأیید ، بنابراین. دارد

دانشجویان میزان  های نوین یادگیریکیفیت روشافزایش 

طور معنادار افزایش پیدا های الکترونیکی بهها از آزمونرضایت آن

میزان  های نوین یادگیریکند؛ و با کاهش کیفیت روشمی

 کند.طور معنادار کاهش پیدا میرضایت دانشجویان به

ها و میزان رضایت یفیت نهایی آزموندرنهایت بین میزان ک

رابطه معنادار مثبت وجود  07/1با ضریب همبستگی  دانشجویان

شود. طبق این یافته با افزایش یمفرضیه اول تأیید ، بنابراین. دارد

های میزان رضایت دانشجویان از آزمونها کیفیت نهایی آزمون

با کاهش  کند؛ وطور معنادار افزایش پیدا میالکترونیکی به

طور معنادار میزان رضایت دانشجویان بهها کیفیت نهایی آزمون

معنادار  p<10/1کند. همه این ضرایب در سطح کاهش پیدا می

نتایج تحلیل رگرسیون میزان رضایت  0جدول شماره  هستند.
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دهد. در این یمی الکترونیکی را نشان هاآزموندانشجویان از 

و  07/1، در گام دوم 119/1م اول تعیین در گا مدل میزان ضریب

 جدول در که گونههمچنین همان .است 916/1در گام سوم 

کیفیت ، کیفیت معیارهای ارزیابی متغیرهای شودیم مشاهده

 تغییرات توانندیم های نوین یادگیریکیفیت روشو  یادگیری

 با همچنین .کنند تبیین و بینییشپ را میزان رضایت دانشجویان

 انتظار ترتیب به متغیرها ( اینBeta) استاندارد رایبض به توجه

در میزان  افزایش 90/1و  06/1، 40/1 واحد یک افزایش با رودیم

 آید.  وجود رضایت دانشجویان به

 
 . نتایج تحلیل رگرسیون3جدول 

 مدل
 استانداردشدههمبستگی  غیراستانداردشدههمبستگی 

T سطح معناداری 
B خطا استاندارد Beta 

 111/1 095/06  708/0 14/98 مقدار ثابت

 111/1 655/4 415/1 196/1 099/1 کیفیت معیارهای ارزیابی

 111/1 041/4 058/1 100/1 007/1 کیفیت یادگیری

 114/1 19/9 900/1 996/1 660/1 های نوین یادگیریکیفیت روش

 

 بحث

 نظام دستاورد عنوانبه الکترونیکی آموزش تلفیق امروزه

 درسی برنامه و یادگیری و آموزش فرآیند در نوین موزشیآ

 حاضر، حال در .]00 [است ناپذیراجتناب امری آموزشی، مؤسسات

 را عالی آموزش از مهمی بخش الکترونیکی آموزش یهادوره

 آموزش نوع این به نسبت کاربران نگرش درک و دهدیم تشکیل

 خواهد یادگیری، برای یترمناسب یادگیری ایجاد فضای به منجر

ها و پیش نیازها، برنامهبسیاری از موارد عدم توجه بهدر  .]09 [شد

منجر گردیده است.  ،هادورهاین به شکست  ،موجود هاییتقابل

موجود در  یهاشناخت نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت

و  برگزار گرددالکترونیکی  یهامحیطی که قرار است در آن آزمون

 بررسی،نیازهای مخاطبان،  یلاتی از قبهمچنین موضوع

مواد امتحانی اثربخش و ایجاد اجتماعات تغییر  و اصالح ارزشیابی،

خواهد ، هاآزموناین برای ساخت دانش، ضامن موفقیت  ،فراگیران

اقدام به برگزاری  0010نظر به اینکه دانشگاه پیام نور از سال  بود.

ن استقبال از این ، و میزاکرده است الکترونیکی یهاآزمون

مؤثر در  عوامل ،تحقیق حاضردر حد مطلوبی بوده در  هاآزمون

افزایش رضایت دانشجویان  منظوربه هاآزمون ء کیفیت اینارتقا

های رضایت از . میانگین شاخصموردبررسی قرارگرفته است

های افزار آزمون، محیط فیزیکی برگزاری آزمون و زیرساختنرم

ها در حد که میزان رضایت این شاخص دهدآزمون نشان می

افزار آزمون مطلوب است. در خصوص شاخص رضایت از سخت

باشد. همچنین میانگین میزان رضایت در حد متوسط می

های کیفیت معیارهای ارزیابی، یادگیری و استفاده از شاخص

دهد که میزان کیفیت این های نوین یادگیری نشان میروش

های مقابله با است. در خصوص شاخص ها در حد مطلوبشاخص

تقلب و ارائه اطالعات در مورد تمام ابعاد آزمون میزان کیفیت در 

باشد. نتایج نشان داد که بین کیفیت معیارهای حد متوسط می

ارزیابی با میزان رضایت دانشجویان رابطه معنادار مثبت وجود 

مسو ه Weinerو   Stylesی هاپژوهشدارد؛ که این نتیجه با 

های . همچنین بین کیفیت یادگیری به کمک آزمون]1،00 [است 

الکترونیکی با میزان رضایت دانشجویان رابطه معنادار مثبت وجود 

همسو  Rahnamaaei Zakavat et alدارد؛ که با نتیجه پژوهش 

های نوین یادگیری به کمک . طبق نتایج کیفیت روش]00 [است

ن رضایت دانشجویان رابطه معنادار های الکترونیکی، با میزاآزمون

 Klineو  Butcherی هاپژوهشمثبت وجود دارد؛ که با نتیجه 

. در توضیح دو شاخص کیفیت یادگیری و ]6،7 [همسو است

توان به های الکترونیکی، میهای نوین آن به کمک آزمونروش

هایی که اساتید برای این موضوع اشاره کرد که یکی از روش

برند زان کیفیت یادگیری دانشجویان، به کار میآگاهی از می

ترم استفاده از آزمونک)کوئیز( در فواصل زمانی کوتاه در طول

البته با تعداد سؤاالت کم است. که امروزه باوجود مشغله اساتید و 

ها، مخصوصاً در کمبود وقت جهت طراحی سؤال و نیز تصحیح آن

شوند و همین برگزار میها، کمتر های پرازدحام، این آزمونکالس

امر، مانع از محک دانشجویان از میزان یادگیری خود و کاهش 

شود. به نظر نظارت اساتید بر سطح یادگیری دانشجویان می

صورت الکترونیکی، در وقت ها بهرسد برگزاری این آزمونمی

های جویی کرده و نیز دانشجویان به کمک این شیوهاساتید صرفه

د میزان یادگیری خود را بسنجند و نقاط ضعف را توانننوین می

ها با ها همت کنند. همچنین این آزمونشناسایی و بر تقویت آن
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ها را به سمت تقویت خالقیت و نوآوری در دانشجویان، آن

های نوین یادگیری ( سوق یادگیری فعال و مستقل)روش

دهند. دانشجویان دانشگاه پیام نور در پژوهش حاضر، از می

الکترونیکی در حد مطلوب رضایت  صورتبه هاآزمونبرگزاری 

 یهارضایت از انجام آزمونینه زم این پژوهش دردارند. 

سایر پژوهشگران که در این زمینه تحقیق الکترونیکی با نتایج 

ی آماری هاآزمونطبق  .]، 05، 04، 05 [باشد یهمسو م، اندکرده

ی الکترونیکی در حد هاآزموندانشجویان، از میزان کیفیت 

با نتایج حاضر پژوهش  مطلوب رضایت دارند. در این زمینه نتایج

 [است همسو ، اندکردهسایر پژوهشگران که در این زمینه تحقیق 

ی نظری موجود در ارتباط با هامدلبا توجه به اینکه  .]06، 00

طور عام است؛ در خصوص کیفیت یادگیری الکترونیکی به

طور خاص دیدگاه دانشجویان از طریق رونیکی بهی الکتهاآزمون

ی که در هاپژوهشها مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان رضایت آن

شده است؛ ارتباط با این موضوع در داخل و خارج از کشور انجام

بیشتر یادگیری الکترونیکی و کیفیت آن، کیفیت محتوای 

 های آموزشی، نگرش اساتید وسایتآموزشی، کیفیت وب

گونه ی الکترونیکی، فواید اینهاآزموندانشجویان نسبت به 

. اما پژوهش حاضر انددادهو ... را موردمطالعه قرار  هاآزمون

ی الکترونیکی را با توجه به رضایتمندی هاآزمونکیفیت 

ی هاپژوهشدانشجویان مورد ارزیابی قرار داده، که نسبت به سایر 

ها و نتایج این ین یافتهاین حوزه متفاوت و نو است. همچن

ی الکترونیکی در هاآزمونپژوهش نشان داد که هر چه کیفیت 

ی باشد میزان رضایتمندی ترمطلوبابعاد مختلف در سطح 

رود. درنتیجه این رضایتمندی، دانشجویان را یمدانشجویان باالتر 

شی بیشتر استفاده کنند کند که از این روش نوین آموزیمترغیب 

نتایج خوب و ارزشمندی را در راستای توسعه نظام  و این خود

 آموزش عالی کشور در پی خواهد داشت.

 گیرییجهنت

گونه که نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد درمجموع همان

های کیفیت معیارهای ارزیابی، کیفیت یادگیری و کیفیت روش

درصد از تغییرات میزان رضایت 90نوین یادگیری توانستند 

های الکترونیکی دانشگاه پیام نور را از آزمون دانشجویان

بینی و تبیین کنند. نتیجه کلی این پژوهش این است که هر پیش

های الکترونیکی بیشتر باشد، میزان چه میزان کیفیت آزمون

شود. این نتایج گویا یمها بیشتر رضایت دانشجویان از این آزمون

گاه پیام نور یکی از تأثیر مثبت کیفیت بر رضایتمندی است. دانش

ینه آموزش مجازی است. لذا با زم درفعال کشور،  هایدانشگاه

شود مدرسان از یمتوجه به بستر مناسب در این دانشگاه پیشنهاد 

ی الکترونیکی برای سنجش یادگیری دانشجویان، هاآزمون

ترم یانمهای کالسی و امتحانات ینتمریز، انجام وئک صورتبه

آزمون  افزارنرمهمچنین با در نظر گرفتن امکانات استفاده کنند. 

در محیطی خارج از محیط  افزارنرمتوان از این یمالکترونیکی، 

ی ضمن خدمت کارمندان ادارات و  هاآزمونبرای  مثالًدانشگاه 

 سنجش یادگیری معلوالن استفاده کرد. 

 تقدیر و تشکر

دند از تمام کسانی که در انجام این پژوهش همکاری کر

 کنم.یمصمیمانه تشکر 

 اخالقی هیدییتأ

منظور رعایت اصول اخالقی در مرحله در پژوهش حاضر به

شوندگان اطالع داده شد که از به پرسش هادادهآوری جمع

دهند در یک پژوهش علمی استفاده خواهد یماطالعاتی که ارائه 

 شد. 

 تعارض منافع

زمانی در تعارض نتایج این پژوهش با منافع هیچ ارگان و سا

 نیست.

 یمنابع مال

نتایج این پژوهش با منافع هیچ ارگان و سازمانی در تعارض 

 نیست.
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