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 مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون های الکترونیکی و سنتی دانشجویان 

دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

شهرامرنجدوست1*

زمینه و هدف: هدفکلیتحقیقحاضرمقایسهمیزانرضایتمندیدانشجویانازبرگزاریآزمونهایالکترونیکیوسنتی

دانشگاهعلومپزشکیتبریزاست.

کاربردیازنظرماهیتروش،توصیفیوازنظرنوع،پیمایشیاست.جامعه روش بررسی:اینپژوهشازحیثهدف،

آماریتحقیقحاضرشاملتمامیدانشجویانفعالدانشگاهدانشگاهعلومپزشکیتبریزبهتعداد380نفربهعنواننمونه

پرسشنامه طریق از پژوهش دادههای است. انتخابشده تصادفیخوشهای نمونهگیری روش از استفاده با و آماری

گرفتهاست. کهرواییپرسشنامهبهصورتمحتواییوبااستفادهازتحلیلعاملیموردارزیابیوتأییدقرار گردید جمعآوری

کایاسکوئراستفادهشد. برایآزمونفرضیههاازآزمونعالمتزوجنمونهایوآزمون

کهبینرضایتمندیدانشجویانازبرگزاریآزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایانهرنیمسال یافته ها:تحقیقنشانداد

کاربری گاهیازنتیجهآزمون،سهولت تفاوتوجوددارد:نتایجوهمچنینبینرضایتمندیدانشجویانازاضطرابامتحان،آ

کشدهدرآزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایانهرنیمسالتفاوتوجودداردولیبینرضایتمندیدانشجویانازشرایط ادرا

محیطیآزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایانهرنیمسالتفاوتوجودنداشت.نتایجحاصلازآزمونکایاسکوئرنیزنشان

داددانشجویانازکیفیتپاسخگوییسامانه،ویژگیهایفنیودانشاولیهراجعبهفناوریآزمونالکترونیکیرضایتدارند.

نتیجه گیری:باتوجهبهنقشاثرگذارآزمونهایالکترونیکیبردانشجویانپیشنهادمیشودسایرمولفههایاثرگذاربهآزمونهای

الکترونیکیبررسیشودوتمامیآثارمستقیموغیرمستقیمآزمونهایالکترونیکیبردانشجویانموردمداقهبررسیقرارگیرد.

كلمات كلیدی:رضایتمندی،آزمونالکترونیکی،آزمونسنتی

 dr.ranjdoust@gmail.com،نویسندهمسئول،دکتریتخصصیبرنامهریزیدرسی،دانشگاهعلوموتحقیقات،تهران،ایران .*1

بهار 1397، دوره 27، شماره 1، صفحه 38 تا 55

چکیده

تاریـخدریافـت:1396/12/04
تاریخپذیرش:1397/03/08
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مقدمه

تحققاهدافآموزشی،عالوهبرفراهمسازیبسترمناسب،

و الزم،سنجش انسانی نیروی تأمین و درسی محتوای تولید

امتحانات و آزمون برگزاری آموختههادرقالب ارزشیابیمداوم

ازدیدعموم، و اول آزموندروهله گرچه ا رامیطلبد. متنوع

ابزاری-نهچندانخوشایند-دردستمعلمانواساتیدبرای

یک چنانچه اما میگردد، تعبیر متعلمان محفوظات سنجش

ابزاری به بادقتورعایتمعیارهایالزمطراحیشود، آزمون

در مؤثر عاملی و یادگیری فعالیتهای بر نظارت برای مناسب

ارتقایکمیوکیفیفرآیندآموزشتبدیلمیگردد.ازجملهنکات

مهمدرارزشیابی،اندازهگیریدقیقدانشومهارتهاییاست

کلدورهقراردارد. کهدرچارچوباهدافیکمادهدرسیویا

کهبهطور گونهایباشد ازاینروطراحیسؤاالتآزمونبایدبه

مشخصآندستهازمطالبوآموختههاییراموردسنجشقرار

کهطیفرایندآموزشاستادیامحیطبهدانشجویانانتقال دهد

یافتهاست.طراحیواجرایآزمونبهمنظورسنجشعلمیو

مبتنیبردقتباالدرحوزههایدانشو-اطالعات،مهارتها،

تحصیلی، و شغلی عالیق نگرشها، تواناییها، استعدادها،

کزآزمون خصوصیاتوویژگیهایشخصیتی،توسطشبکهمرا

الکترونیکیدرامنیتباالبدوننیازبهقرنطینهسؤاالت،چاپ

وتکثیروهمزمانیآزمونبرگزارمیگردد.فرایندبرگزاریآزمونو

مدیریتیکپارچهودقیقآزمونهادرچهارمرحلهانجاممیگیرد

ودرمرحلهاولیههدفازآزمونتعیینشدهودرمراحلبعدی

کاری کاری،ارزشهای نیزتواناییها،مهارتها،دانش،عالیق

مشخصمیشوند)اوجاال1وهمکاران،10:2008(.

کهفناوریارتباطاتواطالعاتمکمل گونه ازطرفیهمان

کاریروزمرهخود بازآفرینیسازمانهادربسیاریازفرآیندهای

الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری مانند است بوده

یادگیری حوزه در غیره و الکترونیکی دولت الکترونیکی، پست

1. Ojala

از دور نظر به آرمانهای شدن اجرائی نویدبخش الکترونیکی

دسترستادودههقبلمیباشد.حذفمحدودیتزمان،مکان

آرمانهایدوردستمطرح کهبهعنوان وسنآموزشگیرنده

بودهاست،امروزهدیگرمحدودیتهایبزرگیبهنظرنمیرسند.

تکنولوژیارتباطاتواطالعاتبخشآموزشرانیزمتأثرساختهو

بهشکلیپیوستهوفزایندهدرحالتغییرمحیطمعارفآموزشی

ویاارائهبسترهایمختلفیادگیریاست)کتابی،15:1390(.

اطالعات،ظهور فنآوری و اینترنت تأثیرات از یکی بنابراین

کهتحتعنوانآموزشالکترونیکی شیوهجدیدازآموزشاست

چون مواردی به میتوان آن مزایای جمله از که میشناسیم

و زمانی محدودیتهای حذف یادگیری، هزینههای کاهش

مکانی،ارزیابیبهصورتآنالین،برخورداریازیکروشمطالعه

کرد. انعطافپذیرو...اشاره

تهیهوایجادآزمونهاوامتحاناتمجازیتوسطزبانهای

صورت حرفهای برنامهنویسان بدست و وب برنامهنویسی

میگیرد.برگزاریامتحاناتبهصورتالکترونیکیدارایمزایایی

میباشد. فعلی آزمون برگزاری روشهای به نسبت فراوانی

آزمونها به دادن نمره و جمعآوری توزیع، مانند کارهایی

صورت به میتوانند الکترونیکی صورت به برگزاری صورت در

را امکان این مدرس به آنالین آزمون گیرند. انجام اتوماتیک

یادگیریدانشجویانداشته برروی کهتمرکزبیشتری میدهد

کمتریصرفبرگزاریامتحاناتنماید.یکیدیگر باشدوانرژی

آماری اطالعات جمعآوری که است این روش این مزایای از

پیشرفت میتوانند آمارها میشود.این ساده بسیار آزمون از

همچنینمیتواند نمایند، مشخص را کالس در دانشجویان

عملکردکلیکالسرادریکسؤالخاصویانوعسؤالرامشخص

را کردن تست میتوانند الکترونیکی امتحانات نهایتًا، نمایند.

که کامپیوتر بهعلوم کالسمربوط نمایند،مخصوصًادر آسان

کهدرتمرینها کدهارادرمحیطمناسبی دانشجویانمیتوانند

کهبرگزاریآزمونبه وپروژههامینویسند،واردنمایند.درحالی

شهرام رنجدوست
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کاردارد، صورتالکترونیکیمزایایینسبتبهروشمعمولاین

میتواند روش این نمیباشد. هزینه بدون هم روش این اما

کردن تقلب جهت دانشجویان برای را بهتری موقعیتهای

باروشهایپیچیدهتری نمایدودانشجویانمیتوانند فراهم

خواهد مشکل آن تشخیص مدرس برای که نمایند تقلب

گرفتنبهصورت کهسناریویامتحان بود.فرضبرایناست

امتحان حال در که میشود دانشجویانی شامل الکترونیکی

به شدن متصل امکان که هستند دستگاهی روی بر دادن

اینترنتویادستگاهدیگردانشجویانراندارد.برایدستیابیبه

اینهدفهردانشجوبررویدستگاهمجزاامتحانمیدهد.این

دستگاهبهنوعیبهشبکهمتصلمیباشدوازطریقایناتصال

دانشجویانسؤاالتامتحانرادریافتنموده،هویتخودشانرا

اثباتنمودهوجوابهایشانراارسالمینمایند.اصولتقلبدر

گرفتنبهصورتالکترونیکیمشابهباسناریو سناریویامتحان

سنتیمیباشد،امادراینروشموقعیتهاییبرایتقلبایجاد

)کتابی،1390: نداشتند وجود سنتی روشهای در که میشود

16(.مثاًلممکناستیکدانشجوبیشازیکباروبجایافراد

کند.یاآزمونالکترونیکی دیگراقدامبهارسالفرمهایامتحانی

کسیبرآننظارتنداردانجامشود،بنابراین که درمحلهایی

کند هرفردنامعتبریهممیتواندبهاینمکانهادسترسیپیدا

)شارپلز2وهمکاران،27:2005(.

بدینترتیبباوجودمزایاییکهآزمونهایالکترونیکیبرای

دانشجویانبههمراهدارددانشجویانازآزمونهایالکترونیکی

کهاینآزمونهادرمقایسهباآزمونهایسنتیبرای ومشکالتی

طرح با تحقیق این لذا هستند. ناراضی میآورند بوجود آنها

بررسیسوالهایذیلبهشرحذیلمیپردازد:

1.آیابینرضایتمندیدانشجویانازشرایطمحیطیبرگزاری

آزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایانهرنیمسالتفاوت

وجوددارد؟

2. Sharples 

اضطراب کاهش از دانشجویان رضایتمندی بین آیا .2

هر پایان در سنتی و الکترونیکی آزمونهای در امتحان

نیمسالتفاوتوجوددارد؟

گاهینتیجهآزموندر 3.آیابینرضایتمندیدانشجویانازآ

آزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایانهرنیمسالتفاوت

وجوددارد؟

ک کاربریادرا 4.آیابینرضایتمندیدانشجویانازسهولت

شدهدرآزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایانهرنیمسال

تفاوتوجوددارد؟

کیفیتپاسخگوییسامانه،ویژگیهای 5.آیادانشجویاناز

فنیودانشاولیهراجعبهفناوریآزمونالکترونیکیتفاوت

وجوددارد؟

مبانی نظری پژوهش

آزمون آنالین:

دریکسیستمآموزشمجازیایدهآل،ارزیابیفعالیتهاو

پیشرفتدانشجوونیزتعیینعالقهمندیهایاوتحتنظارت

و یادگیری مراحل دانشجو و دارد قرار نرمافزاری سیستم یک

رشدرامرحلهبهمرحلهپشتسرمیگذارد؛درواقعرسیدنبه

یکمرحلهتأییدیاستبریادگیریمفاهیممطرحدرمراحل

قبل.بهاینترتیبارزیابیدانشجودرتماممدتآموزشصورت

میگیرد.یکیازپارامترهایمهمدردانشگاههایمجازیتعیین

روشبرگزاریآزمونوتعییننمرهدانشجواست:

بررسیراههایممکنبرایبرگزاریآزمونهایآنالین)کنترل•

هویتشخصآزموندهنده(.

سیاستگزاریجهتتعییننمرهدانشجو)تعیینروشهای•

برگزاریآزمونوارائهتکالیف()کتابی،27:1390(.

از آرشیوی است قرار که وب تحت سیستم یک بنابراین

پاسخ آنسؤاالت به افرادی و باشد راداشته سؤاالتمختلف

دهند،آزمونالکترونیكیابهعبارتیاستفادهازفناوریاطالعات

مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون های الکترونیکی و ...
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کارعمدتًاازطریقنرمافزارها،اینترنت کهاین درامرآموزشبوده

ایندوصورتمیپذیرد)حسنزادهومعمارنژاد، از تلفیقی یا و

.)75:1382

آزمون متدوال )سنتی(:

برگه یک کالس، در آزمون برگزاری سنتی سناریوی در

آموزگار که حالی در میشود داده دانشجویان به سؤاالت از

از کدام هیچ که شود مطمئن میبایستی مراقب شخص یا

دانشجویانتقلبنمیکننددرزیرلیستیازروشهاییکهممکن

کنندآمدهاست: استدانشجویانبرایتقلبازآنهااستفاده

الف(دستیابیبهجوابهابهوسیلهتقلب.

کردنازرویآن. کپی ب(آوردنیکمنبعبرای

ج(تغییرجوابهایانمرهبعدازآزمون.

د(دستیابیبهسؤاالتآزمون،قبلازبرگزاریآن.

کهسؤالهادرآنقراردارندودزدیدن ه(واردشدنبهمکانی

کپیازآن. یک

کتسؤاالتقبلازبرگزاری. کردنمهرومومپا و(باز

که ز(دادنسؤاالتیکامتحاناستانداردبهدانشجویانی

دریکبازهزمانیدیگراینامتحانرادارند.

کالسبعدی. ح(دادنسؤاالتبهدانشجویان

او جای به دادن امتحان و دانشجو یک هویت جعل ط(

)کتابی،34:1390(.

مزایای آزمون های الکترونیکی: 

برخیازمزایایآزمونهایالکترونیکیدرزیرآمدهاست:

قابلدسترسدرهرزمانومکان:برخالفروشهایسنتی

که میدهد آزموندهنده کاربران به را امکان این سامانه این

را خود اینترنت کجای هر از و ساعته 24 صورت به بتوانند

چنین بسنجند. را خود آمادگی میزان بیدرنگ و بیازمایند

کزجمعیتیهستندویابهدلیل امکانیبرایکاربرانیکهدورازمرا

کارینمیتواننددرزمانهایخاصدرآزمونهای مشغلههای

ارزشمنداست.همچنین کنند،یکمزیت رایجشرکت سنتی

مدرسینواساتیدنیزمیتوانندبدوننیازبهشرکتفیزیکیدر

مؤسسهخودویاجلسهآزمون،تماموظایفخودرادررابطهبا

آزمونراانجامدهند)الیت124:2005،3(.

کارنامه، نمرات، آزمون، یافتن پایان محض به سرعت:

پاسخهای صحیح، گزینههای شده، تصحیح دفترچههای

بر و الکترونیکی بهصورت رتبههایشرکتکنندگان و تشریحی

رویاینترنتدردسترسآنانمیباشد.

دقت:دراینسامانهخطاهایانسانیبهمیزانقابلتوجهی

کثرممکنمیرسد. حذفشدهودقتبهحدا

حفظ به طریق چند از سامانه این زیست: محیط  حفظ 

محیطزیستکمکمیکند:

حذفکاغذباتبدیلدفترچههایامتحانی،کارنامههاوغیره•

بهنسخههایالکترونیکی.

کنندگانواساتیدبهمحلبرگزاری• حذفرفتوآمدشرکت

کاهشآلودگیهایناشیازآن. کاهشترافیکو آزمون،

صرفهجوییدروقتشرکتکنندگان:یکیازمهمترینعوامل•

ازوقت بهینه استفاده ودانشجویان موفقیتدانشجویان

کهبا میباشد.اینسامانهبهآزموندهندگاناجازهمیدهد

کاروحتیمنزلخود کمترینوقتازمحلتحصیل، صرف

امتحانات در و اینسامانهشده وارد اینترنت به اتصال با

گاهییابند)عباسی814:2008،4(. کنندوازنتایجآ شرکت

روشهای در مدرس: یا استاد بارکاری تخفیف یا و حذف

کارقابلمالحظهایرا کارتصحیحآزمونحجم سنتیآموزشی،

گاهاینمسئله که برایمدرسویااستادبههمراهداردبهطوری

کمتریدرطولدورهآموزشیبرگزار کهآزمونهای باعثمیشود

کههرچهتعدادآزمونهادریک شود.تجربهنشاندادهاست

کیفیتیادگیریباالترمیرود.این دورهآموزشیبیشترباشند،

گزارشگیریاز سامانهباتسهیلامرطراحی،برگزاری،تصحیحو

3. Layte
4. Abassi 

شهرام رنجدوست
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کارآموزشرابهمیزانزیادیافزایش کیفیت آزمونها،میتواند

دهد)عباسی،215:2008(.

کنکورهای و آزمونها با مقایسه در سامانه این كمتر: هزینه 

آزمایشیمشابهکهبهصورتسنتیبرگزارمیشوندضمنارائهتمام

کاربراندارد)الیت،126:2005(. مزایایباال،کمترینهزینهرابرای

پیشینه پژوهش

عنوان تحت 1391 سال در صفار اخوان توسط تحقیقی

الکترونیکی آزمون امنیتدر افزایش »ارائهیکمعماریجهت

گرفته صورت عامله« چند بیومتریک روشهای از استفاده با

بیومتریک که شد نتیجهگیری چنین تحقیق این در است.

کههزارانسالاستدربخشهای یکیازتکنولوژیهاییاست

گرفتهمیشود کار به امنیت ایجاد بهمنظور و زندگی مختلف

از یکی حل به شایانی کمک که بود قرار بدین حاصل نتایج

و الکترونیکی آموزش سیستمهای محدودیتهای مهمترین

کردوحتیآننیزبارمالیاندکی خصوصًاامتحاناتالکترونیکی

کردنسیستمهایدانشجویانبههمراهداشت. برایمجهز

»ارائهی عنوان درسال1390تحت کتابی توسط تحقیقی

در الکترونیکی آزمونهای برگزاری برای امنیتی چارچوب

فناوری زیرساختی کتابخانه مدل با مجازی دانشگاههای

اطالعات«صورتگرفتهاست.نتایجنشاندادکهدراینتحقیق

برقراری روی بر آالین آزمون گون گونا مدلهای بررسی ضمن

کهدانشجودریک کیدشد امنیت،بهپیادهسازیسیستمیتأ

زمانبهیکشناسهازدوجایمختلفدسترسینداشتهباشد

که کاربریوپسورددانشجوتوسطدوستی یعنیباداشتننام

بهترازاومیتواندآزموندهددسترسیازدومکانمتفاوتبه

یکشناسهامکانپذیرنباشد.

تحقیقیتوسطموسویمدنیوآزادییزدیدرسال1388

)آزمون کاغذ بدون تکنولوژی پیادهسازی »موانع عنوان تحت

در است. گرفته صورت دولتی« سازمانهای در الکترونیکی(

کار براساس یافته تعمیم تکنولوژی پذیرش اینتحقیقمدل

»دیبندتووهمکارانش«بهمنظورپذیرشتکنولوژیفرایندهای

گرفتهشدهاست. کار کاغذبهشکلتعدیلیافتهبه اداریبدون

کهپاسخگویانسازگاریتکنولوژیومنافع نتایجنشانمیدهد

کهاینامرخودمنجربهنگرش کردند ارزیابی تکنولوژیراباال

مناسبنسبتبهپذیرشتکنولوژیشدهاست.

یانپیا)2012(دربررسیخوددرمالزیتحتعنوان»مقایسه

نتیجه این به کاغذ« بر ومبتنی کامپیوتر بر آزمونمبتنی بین

کاغذتأثیرمعنیداریبر کلی،آزمونمبتنیبر کهبهطور رسید

در کامپیوتر بر مبتنی آزمون دارد. دانشآموزان انگیزه و زمان

کاهش زمینهاعتبارخارجیوداخلیمعتبرتربودوزمانآزمونرا

میدادوانگیزهدانشآموزانراافزایشمیداد.

2011 سال در رونالد5 و سوهانسا جورج، توسط تحقیقی 

تحتعنوان»سیستمهایامنیتیدانشجوبرایارزیابیآنالین:

کیفیتتقویتویکپارچگیآموزشازراهدور«صورتگرفتهاست.

تشخیص یا انگشت اثر یا بیومتریک، سیستمهای از استفاده

آزمون در نظارتتصویری در روز تکنولوژی با )هویت(، صورت

آنالینبرایاطمینانوتضمینکیفیتازدانشآموزانواثربخشی

مورد تکنیک رایجترین و اصلیترین میشود. منجر یادگیری

استفادهبرایدانشجویاناستفادهازرمزهایعبوربودهاست.

کهبرایافزایشامنیتوجلوگیری نتایجحاصلبدینقراربود

ازتقلبدرآزمونهایالکترونیکییکسیستمتصدیقهویت

کهدرآناثرانگشتوچهرهاستفاده بیومتریکپیشنهادشده

کهبااستفادهازتصدیقهویتبیومتریکدر میشودبهطوری

دانشگاههاضمناینکهمیتوانبهحضوردانشجودرآنسوی

کمکشایانیبهحلیکیاز کرد، خطارتباطیاطمینانحاصل

مهمترینمحدودیتهایسیستمآموزشالکترونیکیوخصوصًا

امتحاناتالکترونیکیخواهدکرد.

5. George, Suhansa & Ronald

مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون های الکترونیکی و ...
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میزان »مقایسه عنوان تحت پژوهشی در )2011( آشبی6

موفقیتدانشآموزانبراساسآزمونهایآنالینویاسنتی«به

ایننتیجهرسیدکهتفاوتمعنیداریبینموفقیتدانشآموزان

براساسنوعآزمونوجودندارد.

آزمونهای »تأثیر عنوان با پژوهشی در )2010( دمیرسی7

فیزیک« درس در دانشآموزان تحصیلی عملکرد بر محور وب

آزمونها نتایج در معنیداری تفاوت که رسید نتیجه این به

کاغذ،عملکردبهتری گروهآزمونمدادو وجودنداشت،درابتدا،

گذشتزمان،گروه گروهآزمونآنالینداشتند،امابا نسبتبه

گروه آزمونوبمحوروآنالینعملکردبسیاربهترینسبتبه

کاغذداشتند. آزمونمدادو

عنوان با پژوهشی در )2010( کوین8 و این دونگ کارکی،

کاغذبااستفاده »بررسیمقایسهایآزمونهایآنالینومدادو

این به خارجی« و داخلی شده اصالح تطبیقی کهای مال از

کهنتایجآماریتأثیرقابلتشخیصیرابراساس نتیجهرسیدند

قابلتشخیصی تفاوت نداد،همچنین آزموننشان نوعمدل

درعملکرددانشآموزانباوجودبرخیتفاوتهادرپارامترهای

موجود،مشاهدهنشد.

»بررسی به تحقیقخود در )2009( برادلی9 و کرز آ اسوینی،

نتایج پرداختند. مداد-کاغذ« و آنالین آزمون نوع دو تفاوت

مداد-کاغذ و آنالین آزمون مقایسه که داد نشان آنها تحقیق

داراینتایجیادگیریمتفاوتیمیباشندودانشآموزاندراین

کردند. دوآزموننتایجبسیارمتفاوتیکسب

التریج10وهمکاران)2008(به»بررسیمقایسهایآزمونهای

آزمون(« شناسی روش بر )مروری کامپیوترمحور و کاغذمحور

کهتفاوتمعنیداری پرداختند.یافتههایآنهانشانمیدهد

بینعملکرددانشآموزاندرآزمونهاوجودندارد.

6. Ashby
7. Demirci
8. Karkee, Dong-In & Kevin
9. Sweeney, Akers & Bradley
10. Lottridge

الکساندر11وهمکاران)2007(درپژوهشیباعنوان»آزمون

در موفقیت میزان در تعادل بررسی کامپیوتر: فناوری دوره در

کاغذی« و مداد و آنالین آزمونهای روشهای بین امتحان

آنهانشان یافتههایپژوهش اینموضوعپرداخت. بررسی به

گروهبرابرمتعادلبود.اما کهنمرههایآزموندرهردو میدهد

گروهمتفاوت کردنآزمونبهطورمعنیداریبیندو کامل زمان

گروهآزمونآنالین،آزمونرادرزمانکمترینسبتبهآزمون بود.

کاغذومدادتکمیلکردند.همچنینتحقیقبهایننتیجهرسید

کهروشآزمونآنالینتأثیریبرنمرهبرحسبتفاوتدرسن،

سطحکالسوجنسیتنمیگذارد.

گرینگر12)2006(درپژوهشیباعنوان»چگونهفناوریآموزشی

این بررسی به میشود« دانشآموز عملکرد بهبود به منجر

که میدهد نشان وی پژوهش یافتههای است. پرداخته امر

ازفناوریآموزشیدرآزمونهایدانشآموزانموجب استفاده

کاردرقرن21میشود. بهبودمهارتهایآنهابرایمحیط

وی،الئوریواستیون13)2006(درتحقیقخودکهبه»بررسی

کاغذیدر مقایسهاینمرهدانشآموزاندرآزمونهایآنالینو

شهرتگزاسدرزمینهمهارتهاودانشدانشآموزان«پرداخته

کهدرآزمونهایآنالیندانشآموزاناز بودبهایننتیجهرسید

کامپیوتراحساسراحتی آزمونلذتبردهوازامتحاندادندر

کاغذیترجیحمیدهند. میکنندوآنرابهآزمونسنتیو

11. Alexander
12. Grinager
13. Way, Laurie & Steven

شهرام رنجدوست
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روش بررسی

روش، حیث از و کاربردی هدف، نظر از حاضر تحقیق

توصیفیوپیمایشیاست.جامعهآماریتحقیقحاضرتمامی

380 تعداد به تبریز پزشکی علوم دانشگاه فعال دانشجویان

روش از استفاده با حاضر، پژوهش آماری نمونه میباشد.

یک آماری )جامعه خوشهای تصادفی شیوه به نمونهگیری

گردیدهوباتوجهبهنسبت دانشگاهبهصورتتصادفیانتخاب

تعداددانشجویان،حجمنمونهبرایهردانشگاهانتخابشد(

مدل مفهومی تحقیق

نمودار شماره 1. مدل مفهومی تحقیق

آزمونالکترونیکی آزمونسنتی

کیفیتپاسخگوییسامانه

ک کاربردیادرا سهولت

گاهیازنتیجهآزمون آ

اضطرابامتحان

شرایطمحیطی

کرجسیومورگانبرابربا380نفر کهبامحاسبهازطریقجدول

گرفتهشد. درنظر

گردآوریاطالعات،پرسشنامهمحققساختهمیباشد. ابزار

درطراحیپرسشنامهازطیفلیکرتپنجگزینهایکه1بهمعنای

)کاماًلمخالفم(،2)مخالفم(،3)نظریندارم(،4)موافقم(و5

)کاماًلموافقم(میباشد،استفادهشدهاست.ساختاروجزئیات

پرسشنامهدرجدولشماره1آوردهشدهاست.

جدول شماره 1. سؤاالت مربوط به پرسشنامه

سؤاالت متغیرموردبررسی

4-1 شرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایسنتی رضایتمندیازآزمون
5-8سنتی گاهیازنتیجهآزمون آ

11-9 کشده کاربریادرا سهولت

15-12 اضطرابامتحان

18-16 احساسرضایتمندیازآزمونسنتی

7-1 شرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایالکترونیکی رضایتمندیازآزمون
8-10الکترونیکی گاهیازنتیجهآزمون آ

15-11 کشده کاربریادرا سهولت

19-16 اضطرابامتحان

23-20 کیفیتپاسخگوییسامانه

27-21 کیفیتویژگیهایفنیسامانه

30-28 دانشاولیهراجعبهفناوریآزمونالکترونیکی

33-31 احساسرضایتمندیازآزمونالکترونیک

مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون های الکترونیکی و ...
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كرونباخ متغیرهای تحقیق جدول شماره 2. آلفای    

کرونباخ ضریبآلفای متغیرموردبررسی

0/81 شرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایسنتی

0/79 گاهیازنتیجهآزمون آ

0/83 کشده کاربریادرا سهولت

0/78 اضطرابامتحان

0/79 احساسرضایتمندیازآزمونسنتی

0/77 شرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایالکترونیکی

0/76 گاهیازنتیجهآزمون آ

0/77 کشده کاربریادرا سهولت

0/74 اضطرابامتحان

0/79 کیفیتپاسخگوییسامانه

0/80 کیفیتویژگیهایفنیسامانه

0/82 دانشاولیهراجعبهفناوریآزمونالکترونیکی

0/79 احساسرضایتمندیازآزمونالکترونیک

رواییپرسشنامههابهروشرواییصوریبهدلیلاستفاده

گردیدهاستوبرایبرآوردپایاییازآزمون ازنظراتاساتیدتأیید

کرونباخبااستفادهازنرمافزارspssاستفادهشدهاستو آلفای

نتایجمطابقجدولشماره2بهدستآمد.

یافته ها

درتجزیهوتحلیلداده¬هاازروش¬هایآماریتوصیفیو

استنباطیاستفادهشدهاست.برایتوصیفآماریاطالعاتبه

دست¬آمدهبهتناسبآنازتوزیعفراوانیوداده¬هایمرکزیو

کندگیوبرایآزموناستنباطیداده¬هاازآزمونهایآماری پرا

کایدوبا کولموگروفاسمیرنوف،عالمتزوجنمونهایوآزمون

گردیدهاست. نرمافزارSPssاستفاده

پاسخگویان از نفر 126 آمده، بدست اطالعات اساس بر

پاسخگویان از نفر 254 و مرد را آماری( نمونه درصد 33/2(

)66/8درصدنمونهآماری(رازنتشکیلدادهاست.271نفر

نفر 109 و مجرد را آماری( نمونه درصد 71/3( پاسخگویان از

تشکیل متأهل را آماری( نمونه درصد 28/7( پاسخگویان از

دادهاست.میانگینمیزانشرایطمحیطیبرگزاریآزمونهای

الکترونیکیبرابر3/73باانحرافمعیار0/815،میانگینمیزان

با 4/14 برابر الکترونیکی آزمونهای در آزمون نتیجه از گاهی آ

ک ادرا کاربری سهولت میزان میانگین ،0/83 معیار انحراف

شدهدرآزمونالکترونیکیبرابر3/72باانحرافمعیار0/767،

الکترونیکی آزمونهای در امتحان اضطراب میزان میانگین

کیفیت میزان میانگین ،0/89 معیار انحراف با 3/73 برابر

پاسخگوییسامانهبرابر3/74باانحرافمعیار0/879،میانگین

کیفیتویژگیهایفنیسامانهبرابر3/61باانحرافمعیار میزان

آزمون فناوری به راجع اولیه دانش میزان میانگین ،0/827

میزان میانگین انحرافمعیار0/96، با برابر3/89 الکترونیکی

شهرام رنجدوست
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 جدول شماره 3. آماره های توصیفی رضایتمندی دانشجویان از برگزاری آزمون های الکترونیکی و سنتی

N رضایتمندیازآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازآزمونهایسنتی

225 اختالفاتمنفی

89 اختالفاتمثبت

66 تساوی

380 کل

جدول شماره 4. نتیجه آزمون عالمت زوج نمونهای

رضایتمندیازآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازآزمونهایسنتی

-21/726 Zآماره

0/000 سطحمعنیداری

شرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایسنتیبرابر3/80باانحراف

گاهیازنتیجهآزمون)سنتی(برابر معیار0/917،میانگینمیزانآ

کاربری میزانسهولت میانگین انحرافمعیار0/84، با 3/85

کشدهبرابر3/39باانحرافمعیار0/969،میانگینمیزان ادرا

اضطرابامتحانبرابر3/19باانحرافمعیار1/097ومیانگین

میزاناحساسرضایتمندیازآزمونسنتیبرابر3/14باانحراف

معیار1/164بهدستآمدهاست.

بررسی برای دادهها توزیع بودن غیرنرمال به توجه با

کای آزمون و نمونهای زوج عالمت از پژوهش، سؤالهای

استفادهمیشود.

از دانشجویان رضایتمندی بین آیا اصلی. سؤال آزمون

نیمسال هر پایان در سنتی و الکترونیکی آزمونهای برگزاری

ارائه و4 نتایجحاصلدرجدولشماره3 دارد؟ تفاوتوجود

شدهاست.

باتوجهبهجدولشماره225،3نفرازدانشجویانمعتقدند

از بیشتر الکترونیکی آزمونهای برگزاری از آنان رضایتمندی که

از نفر 89 است، سنتی آزمونهای برگزاری از آنان رضایتمندی

آزمونهای برگزاری از آنان رضایتمندی که معتقدند دانشجویان

ازبرگزاریآزمونهایسنتی کمترازرضایتمندیآنان الکترونیکی

از آنان رضایتمندی که معتقدند دانشجویان از نفر 66 و است

برگزاریآزمونهایالکترونیکیوسنتیبرابراست.درجدولشماره

از باسطحمعنیداری0/000است برابر21/726- Z آماره 4مقدار

آنجاییکهسطحمعنیداریکمتراز0/05میباشدلذابااطمینان95

گفتفرضصفرآزمونتأییدنشدهوفرضتحقیق درصدمیتوان

و الکترونیکی آزمونهای برگزاری از دانشجویان رضایتمندی بین

سنتیدرپایانهرنیمسالتفاوتوجوددارد،تأییدمیگردد.

دانشجویان رضایتمندی بین آیا اول. فرعی سؤال آزمون

در سنتی و الکترونیکی آزمونهای برگزاری محیطی شرایط از

درجدول نتایجحاصل دارد؟ وجود تفاوت نیمسال هر پایان

،5 شماره جدول به توجه با است. شده ارائه 6 و 5 شماره

مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون های الکترونیکی و ...
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جدول شماره 5. آماره های توصیفی رضایتمندی دانشجویان شرایط محیطی برگزاری آزمون های الکترونیکی و سنتی

N رضایتمندیازشرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازشرایطمحیطی
برگزاریآزمونهایسنتی

168 اختالفاتمنفی

192 اختالفاتمثبت

20 تساوی

380 کل

جدول شماره 7. آماره های توصیفی اضطراب امتحان دانشجویان از برگزاری آزمون های الکترونیکی و سنتی

N اضطرابامتحاندانشجویاندرآزمونهایالکترونیکی-اضطرابامتحاندانشجویاندر
آزمونهایسنتی

222 اختالفاتمنفی

119 اختالفاتمثبت

39 تساوی

380 کل

جدول شماره 6. نتیجه آزمون عالمت زوج نمونهای

رضایتمندیازشرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازشرایطمحیطی
برگزاریآزمونهایسنتی

-1/212 Zآماره

0/225 سطحمعنیداری

کهرضایتمندیآنانازشرایط 168نفرازدانشجویانمعتقدند

رضایتمندی از بیشتر الکترونیکی آزمونهای برگزاری محیطی

192 است، سنتی آزمونهای برگزاری محیطی شرایط از آنان

شرایط از آنان رضایتمندی که معتقدند دانشجویان از نفر

رضایتمندی از کمتر الکترونیکی آزمونهای برگزاری محیطی

آنانازشرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایسنتیاست،20نفر

کهرضایتمندیآنانازشرایطمحیطی ازدانشجویانمعتقدند

جدول در است. برابر سنتی و الکترونیکی آزمونهای برگزاری

شماره6مقدارآمارهZبرابر1/212-باسطحمعنیداری0/225

کهسطحمعنیداریبیشتراز0/05میباشدلذا استازآنجایی

بینرضایتمندی تأییدشدهوفرضتحقیق آزمون فرضصفر

دانشجویانازشرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایالکترونیکیو

سنتیدرپایانهرنیمسالتفاوتوجوددارد،ردمیگردد.

آزمونسؤالفرعیدوم.آیابیناضطرابامتحاندانشجویان

تفاوت نیمسال هر پایان در سنتی و الکترونیکی آزمونهای در

وجوددارد؟نتایجحاصلدرجدولشماره7و8ارائهشدهاست.

شهرام رنجدوست



ه 1
مار

 ش
 -

 27
ره 

دو
 -

13
97

ار 
ــ

به

ه 1
مار

 ش
 -

 27
ره 

دو
 -

13
97

ار 
ــ

به

48

جدول شماره 8. نتیجه آزمون عالمت زوج نمونه ای

رضایتمندیازآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازآزمونهایسنتی

-5/524 Zآماره

0/000 سطحمعنیداری

جدول شماره 9. آماره های توصیفی اضطراب امتحان دانشجویان از برگزاری آزمون های الکترونیکی و سنتی

N گاهیازنتیجه گاهیازنتیجهآزمونآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازآ رضایتمندیازآ
آزمونآزمونهایسنتی

220 اختالفاتمنفی

107 اختالفاتمثبت

53 تساوی

380 کل

جدول شماره 10. نتیجه آزمون عالمت زوج نمونه ای

رضایتمندیازآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازآزمونهایسنتی

-6/194 Zآماره

0/000 سطحمعنیداری

که باتوجهبهجدولشماره222،7نفرازدانشجویانمعتقدند

اضطرابامتحانآناندرآزمونهایالکترونیکیبیشترازاضطراب

دانشجویان از نفر 119 است، آزمونهایسنتی در آنان امتحان

الکترونیکی آزمونهای در آنان امتحان اضطراب که معتقدند

کمترازاضطرابامتحانآناندرآزمونهایسنتیاست،39نفر

کهاضطرابامتحانآناندرآزمونهای ازدانشجویانمعتقدند

آماره مقدار درجدولشماره8 است. برابر وسنتی الکترونیکی

که آنجایی از است 0/000 معنیداری سطح با -5/524 برابر Z

کمتراز0/05میباشدلذابااطمینان95درصد سطحمعنیداری

گفتفرضصفرآزمونتأییدنشدهوفرضتحقیقبین میتوان

اضطرابامتحاندانشجویاندرآزمونهایالکترونیکیوسنتی

درپایانهرنیمسالتفاوتوجوددارد،تأییدمیگردد.

آزمونسؤالفرعیسوم.آیابینرضایتمندیدانشجویاناز

گاهیازنتیجهآزموندرآزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایان آ

هرنیمسالتفاوتوجوددارد؟نتایجحاصلدرجدولشماره9

و10ارائهشدهاست.

مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون های الکترونیکی و ...
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جدول شماره 11. آماره های توصیفی اضطراب امتحان دانشجویان از برگزاری آزمون های الکترونیکی و سنتی

N کشدهدرآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازسهولت کاربریادرا رضایتمندیازسهولت
کشدهدرآزمونهایسنتی کاربریادرا

213 اختالفاتمنفی

141 اختالفاتمثبت

26 تساوی

380 کل

جدول شماره 12. نتیجه آزمون عالمت زوج نمونه ای

کشدهدرآزمونهایالکترونیکی-رضایتمندیازسهولت کاربریادرا رضایتمندیازسهولت
کشدهدرآزمونهایسنتی کاربریادرا

-3/774 Zآماره

0/000 سطحمعنیداری

باتوجهبهجدولشماره220،9نفرازدانشجویانمعتقدند

آزمونهای در آزمون نتیجه از گاهی آ از آنان رضایتمندی که

آزمون نتیجه از گاهی آ از آنان رضایتمندی از بیشتر الکترونیکی

که معتقدند دانشجویان از نفر است،107 آزمونهایسنتی در

گاهیازنتیجهآزموندرآزمونهایالکترونیکی رضایتمندیآنانازآ

گاهیازنتیجهآزموندرآزمونهای کمترازرضایتمندیآنانازآ

کهرضایتمندیآنان سنتیاست،53نفرازدانشجویانمعتقدند

گاهیازنتیجهآزموندرآزمونهایالکترونیکیوسنتیبرابر ازآ

باسطح برابر6/194- Z آماره مقدار 10 درجدولشماره است.

از کمتر معنیداری کهسطح آنجایی از است 0/000 معنیداری

گفتفرضصفر 0/05میباشدلذابااطمینان95درصدمیتوان

آزمونتأییدنشدهوفرضتحقیقبینرضایتمندیدانشجویاناز

گاهیازنتیجهآزموندرآزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایان آ

هرنیمسالتفاوتوجوددارد،تأییدمیگردد.

آزمونسؤالفرعیچهارم.آیابینرضایتمندیدانشجویان

کشدهدرآزمونهایالکترونیکیوسنتی کاربریادرا ازسهولت

درپایانهرنیمسالتفاوتوجوددارد؟نتایجحاصلدرجدول

شماره11و12ارائهشدهاست.

باتوجهبهجدولشماره213،11نفرازدانشجویانمعتقدند

کشدهدرآزمونهای کاربریادرا کهرضایتمندیآنانازسهولت

ک ادرا کاربری ازسهولت آنان رضایتمندی از بیشتر الکترونیکی

شدهدرآزمونهایسنتیاست،141نفرازدانشجویانمعتقدند

کشدهدرآزمونهای کاربریادرا کهرضایتمندیآنانازسهولت

ک ادرا کاربری سهولت از آنان رضایتمندی از کمتر الکترونیکی

شدهدرآزمونهایسنتیاست،26نفرازدانشجویانمعتقدند

کشدهدرآزمونهای کاربریادرا کهرضایتمندیآنانازسهولت

Zالکترونیکیوسنتیبرابراست.درجدولشماره12مقدارآماره

کهسطح برابر3/774-باسطحمعنیداری0/000استازآنجایی

معنیداریکمتراز0/05میباشدلذابااطمینان95درصدمیتوان

گفتفرضصفرآزمونتأییدنشدهوفرضتحقیقبینرضایتمندی

کشدهدرآزمونهایالکترونیکی دانشجویانازسهولتکاربریادرا

وسنتیدرپایانهرنیمسالتفاوتوجوددارد،تأییدمیگردد.

کیفیت از دانشجویان آیا پنجم. فرعی سؤال آزمون

به راجع اولیه دانش و فنی ویژگیهای سامانه، پاسخگویی

فناوریآزمونالکترونیکیرضایتدارند؟نتایجحاصلدرجدول

شماره13ارائهشدهاست.

شهرام رنجدوست
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كای اسکوئر جدول شماره 13. آزمون 

دانش اولیه راجع به فناوری آزمون الکترونیکی گی های فنی ویژ کیفیتپاسخگوییسامانه

429/078 218/4 236/421 کایاسکوئر آماره

12 15 15 درجهآزادی

0/000 0/000 0/000 سطحمعنیداری

کایاسکوئربرای آماره باتوجهبهجدولشماره13مقدار

کیفیتپاسخگوییسامانهبرابربا236/421بادرجهآزادی15،

برایویژگیهایفنیبرابر218/4بادرجهآزادی15وبرایدانش

اولیهراجعبهفناوریآزمونالکترونیکیبرابربا429/078بادرجه

کمتراز0/05 کهسطحمعنیداری آزادی12میباشد.ازآنجایی

میباشدلذابااطمینان95درصدمیتوانگفتفرضصفرآزمون

پاسخگویی کیفیت از وفرضتحقیقدانشجویان تأییدنشده

آزمون فناوری به راجع اولیه ودانش ویژگیهایفنی سامانه،

الکترونیکیرضایتدارند،تأییدمیگردد.

نتیجه گیری

بررسیومقایسهمیزانرضایتمندی اینپژوهش از هدف

آزمونهای برگزاری از تبریز پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان

الکترونیکیوسنتیبود.دراینبخشبااستنادبهنتایجحاصله

پیرامون بررسی و بحث به دادهها آماری تحلیل و تجزیه از

سؤالهایپژوهشپرداختهمیشود.

رضایتمندی بین پژوهش، اصلی سؤال نتایج اساس بر

در سنتی و الکترونیکی آزمونهای برگزاری از دانشجویان

آموزش سیستم یک در دارد. وجود تفاوت نیمسال هر پایان

نیز و دانشجو پیشرفت و فعالیتها ارزیابی ایدهآل مجازی

تعیینعالقهمندیهایاوتحتنظارتیکسیستمنرمافزاری

بهمرحله رامرحله ورشد یادگیری مراحل دانشجو و دارد قرار

تأییدی مرحله یک به رسیدن واقع در میگذارد، سر پشت

و پذیرش قبل. مراحل در مطرح مفاهیم یادگیری بر است

جانب از الکترونیکی آزمونهای برگزاری از رضایت احساس

نتایجتحقیقنشان اهمیتمیباشد. بسیارحائز دانشجویان

الکترونیکی آزمونهای برگزاری از دادرضایتمندیدانشجویان

بوده سنتی آزمونهای برگزاری از آنان رضایتمندی از بیشتر

دانشآموزان موفقیت میزان مقایسه در )2011( 14 آشبی است.

که نتیجهرسید این به یاسنتی و آنالین آزمونهای براساس

نوع اساس بر دانشآموزان موفقیت بین معنیداری تفاوت

گرینگر15)2006(درپژوهشیدریافتاستفاده آزمونوجودندارد.

بهبود موجب دانشآموزان آزمونهای در آموزشی فناوری از

کاردرقرن21میشود.اسوینی، برایمحیط آنها مهارتهای

کهمقایسه کرزوبرادلی16)2009(درمطالعهخودنشاندادند آ

متفاوتی یادگیری نتایج دارای مداد-کاغذ و آنالین آزمون

میباشندودانشآموزاندرایندوآزموننتایجبسیارمتفاوتی

کردند.التریج17وهمکاران)2008(دربررسیمقایسهای کسب

برروششناسی کامپیوترمحور)مروری کاغذمحورو آزمونهای

کهتفاوتمعنیداریبینعملکرددانشآموزان آزمون(دریافتند

در خود بررسی در )2012( 18 پیا یان ندارد. وجود آزمونها در

کاغذ کامپیوترومبتنیبر مالزیبامقایسهبینآزمونمبتنیبر

کاغذتأثیر کلی،آزمونمبتنیبر کهبهطور بهایننتیجهرسید

مبتنی آزمون دارد. دانشآموزان انگیزه و زمان بر معنیداری

14. Ashby
15. Grinager
16. Sweeney, Akers & Bradley
17. Lottridge
18. Yan Piaw

مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون های الکترونیکی و ...



ه 1
مار

 ش
 -

 27
ره 

دو
 -

13
97

ار 
ــ

به

ه 1
مار

 ش
 -

 27
ره 

دو
 -

13
97

ار 
ــ

به

51

کامپیوتردرزمینهاعتبارخارجیوداخلیمعتبرتربودوزمان بر

کاهشمیدادوانگیزهدانشآموزانراافزایشمیداد. آزمونرا

براساسنتایجسؤالفرعیاولپژوهش،بررسیرضایتمندی

دانشجویانازشرایطمحیطیبرگزاریآزمونهایالکترونیکیو

سنتیدرپایانهرنیمسال،سطحمعنی¬داریآزمونبیشتراز

کهاینسؤالموردتأییدنمیباشد.درواقع 5درصدمی¬باشد

دانشجویانمعتقدندکهبینشرایطمحیطیبرگزاریآزمونهای

آزمونهای در ندارد. وجود تفاوتی سنتی و الکترونیکی

کاغذومدادوجود الکترونیکیضمناینکهنیازیبهاستفادهاز

پاسخهای عالمتگذاری برای دانشجو از کمتری زمان ندارد،

گرفتهشدهوباتوجهبهاینکهدرایننوعآزمونامکان صحیح

و انسانی نیروی کمتری تعداد با آزمون ندارد، وجود تقلب

مراقبنیزقابلبرگزاریاست.تحقیقاتنشانمیدهدمحیط

کمتریراازسوی آنالینبایدنسبتبهامتحانمعمولیتقلب

گذاریآن امتحاندهندگاننشاندهد،درغیراینصورتجا

کورمن19)2010( بهجایامتحاناتسنتیامکانپذیرنمیباشد.

را خود نمره دارند تمایل دانشآموزان اغلب است معتقد نیز

کافیحفظنمایند.تقلبدرامتحانات بدونصرفوقتوتالش

دانشگاهنیزمتداولبودهوبهنظرمیرسددرحالتعمیمیافتن

این به )2010(درپژوهشی 20 کوین و این کارکی،دونگ است.

کهنتایجآماریتأثیرقابلتشخیصیرابراساس نتیجهرسیدند

قابلتشخیصی تفاوت نداد،همچنین آزموننشان نوعمدل

درعملکرددانشآموزانباوجودبرخیتفاوتهادرپارامترهای

موجود،مشاهدهنشد.الکساندر21وهمکاران)2007(درپژوهشی

اما بود. برابرمتعادل گروه آزموندرهردو نمرههای که دادند

گروهمتفاوت کردنآزمونبهطورمعنیداریبیندو کامل زمان

گروهآزمونآنالین،آزمونرادرزمانکمترینسبتبهآزمون بود.

کاغذومدادتکمیلکردند.همچنینتحقیقبهایننتیجهرسید

19. korman
20. Karkee, Dong-In & Kevin
21. Alexander

کهروشآزمونآنالینتأثیریبرنمرهبرحسبتفاوتدرسن،

سطحکالسوجنسیتنمیگذارد.

براساسنتایجسؤالفرعیدومپژوهش،بررسیاضطراب

امتحاندانشجویاندرآزمونهایالکترونیکیوسنتیدرپایان

هرنیمسال،سطحمعنی¬داریآزمونکمتراز5درصدمی¬باشد

کیازاین کهاینسؤالموردتأییدمی¬باشد.نتایجتحقیقحا

استکهاضطرابامتحاندانشجویاندرآزمونهایالکترونیکی

بیشترازاضطرابامتحانآناندرآزمونهایسنتیاست.دلیل

کهدانشجودرموردموفقیتشدر اینامرممکناستاینباشد

آزمونهایالکترونیکیاعتمادبهنفسکافیراندارد.عدماعتماد

کاربراندراستفادهازرایانهوسامانهآزموندانشگاهنیز بهنفس

گردد. میتواندباعثایجادتنشواضطرابدردانشجویان

بررسی پژوهش، سوم فرعی سؤال نتایج اساس بر

گاهیازنتیجهآزموندرآزمونهای رضایتمندیدانشجویانازآ

معنی¬داری نیمسال،سطح هر پایان در سنتی و الکترونیکی

کهاینسؤالموردتأییدمی- کمتراز5درصدمی¬باشد آزمون

کهرضایتمندی کیازاینبودهاست باشد.نتایجتحقیقنیزحا

گاهیازنتیجهآزموندرآزمونهایالکترونیکی دانشجویانازآ

بیشترازآزمونهایسنتیمیباشد.درواقعمیتوانگفتیکیاز

مزایایبرگزاریآزمونالکترونیکیدردانشگاهعلومپزشکیتبریز

کار کهدانشجوپسازپایانتستزدنمیتواندنتایج ایناست

کند. خودرادرهمانلحظهمشاهده

بررسی پژوهش، چهارم فرعی سؤال نتایج اساس بر

در شده ک ادرا کاربری سهولت از دانشجویان رضایتمندی

سطح نیمسال، هر پایان در سنتی و الکترونیکی آزمونهای

سؤال این که می¬باشد درصد 5 از کمتر آزمون معنی¬داری

دانشجویان رضایتمندی که طوری به می-باشد. تأیید مورد

کشدهدرآزمونهایالکترونیکیبیشتر کاربریادرا ازسهولت

شده ک ادرا کاربری سهولت از دانشجویان رضایتمندی از

که است این نشاندهنده¬ این است. سنتی آزمونهای در

شهرام رنجدوست
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دانشگاه آزمون سامانه از میتوانند راحتی به دانشجویان

آزمون سامانه از استفاده برای را الزم دانش کنند. استفاده

دانشگاهدارابودهوحتیبدونتجربهقبلینیزمیتوانندازاین

راحتی به که این به توجه با کنند.همچنین استفاده سامانه

کردمشکالتمربوطبهکثیف میتواناطالعاتآزمونراویرایش

رفعمیگردد. امتحانی کاغذ پارهشدنوخطخوردگی شدن،

دمیرسی22)2010(دربررسیتأثیرآزمونهایوبمحوربرعملکرد

که تحصیلیدانشآموزاندردرسفیزیکبهایننتیجهرسید

ابتدا، در نداشت، وجود آزمونها نتایج در معنیداری تفاوت

گروهآزمون کاغذ،عملکردبهترینسبتبه گروهآزمونمدادو

آنالینداشتند،اماباگذشتزمان،گروهآزمونوبمحوروآنالین

کاغذداشتند. گروهآزمونمدادو عملکردبسیاربهترینسبتبه

در دانشآموزان نمره مقایسهای بررسی در نیز )2006( 23 وی

کاغذیدرشهرتگزاسدرزمینهمهارتهاو آزمونهایآنالینو

کهدرآزمونهایآنالین دانشدانشآموزانبهایننتیجهرسید

کامپیوتر ازآزمونلذتبردهوازامتحاندادندر دانشآموزان

کاغذیترجیح احساسراحتیمیکنندوآنرابهآزمونسنتیو

میدهند.لذانتیجهاینپژوهشبانتیجهتحقیقوی)2006(و

دمیرسی)2010(همسومیباشد.

براساسنتایجسؤالفرعیپنجمپژوهش،بررسیرضایت

فنی ویژگیهای سامانه، پاسخگویی کیفیت از دانشجویان

سطح الکترونیکی، آزمون فناوری به راجع اولیه دانش و

سؤال این که می¬باشد درصد 5 از کمتر آزمون معنی¬داری

کیفیت به راجع که تحقیقاتی ازجمله تأییدمی¬باشد. مورد

به میتوان شده انجام اینترنت کیفیت و سامانه پاسخگویی

کهبراساساینپژوهش کرد تحقیقپیتچولی24)2006(اشاره

ک بررضایتادرا کیفیتپاسخگوییسامانه اینترنتو کیفیت

کشدهتأثیربسزاییدارد. کاربریادرا شدهیادگیرندهوسهولت

22. Demirci
23. Way
24. Pituch & Lee

کهتوسطپیتچولی)2006(برروی259نفر درمطالعهایدیگر

ازدانشجویاندانشگاهمجازیدانشگاهملیسانیاتسنتایوان

سامانه اصلی عوامل از یکی عنوان به فنی ویژگی شد، انجام

کاربریوهمچنینبراستفادهازسامانهیادگیری کهبرسهولت

الکترونیکیبهقصدیادگیریتکمیلیاثرمثبتمعناداریداشته،

شناختهشدهاست.

پیشنهادها

زیرساختهایتکنولوژیکیالزمبرایبرگزاریامتحاناتبه .1

صورتالکترونیکیفراهمشدهوپهنایبانددانشگاهتوسعه

یابد.

دورههای فناوری به راجع اولیه دانش ارتقای منظور به .2

کاربرانبرگزارشود. آموزشیمهارتیبرای

تمامی در الکترونیکی و کاغذ بدون آزمون برگزاری زمینه .3

گردیدهو کزواحدهایدانشگاهعلومپزشکیتبریزمهیا مرا

دانشجویانبتوانندازاینطریقآزمونپایاننیمسالخودرا

برگزارنمایند.

آزمونهایی چنین این اجرای برای میشود پیشنهاد .4

که طوری به گیرد صورت برنامهریزیهایی نیز منزل در

دانشجویاندرمنزلوباسیستمشخصیخودسرساعت

کنند. معیندرامتحانشرکت

ازآزموناصلیمیتوانداضطراب برگزاریپیشآزمونقبل .5

صورت به نخست بار برای که دانشجویانی در را امتحان

الکترونیکیآزمونمیدهندکاهشدهد.

برخیازعواملممکناستبرافزایشرضایتمندیدانشجویان .6

پیشنهاد باشند. تأثیرگذار الکترونیکی آزمون از استفاده در

بتوان عوامل این شناسایی با آتی تحقیقات در میشود

احتمالگسترشآزمونالکترونیکیورضایتمندیدانشجویان

راافزایشداد.
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اخوانصفار،مصطفی.)1391(.ارائهیکمعماریجهتافزایش .1

بیومتریک روشهای از استفاده با الکترونیکی آزمون در امنیت

کنفرانسمهندسیبرقوالکترونیکایران، چندعامله،چهارمین

شماره9،صص87-95.

نقش و جایگاه .)1382( عباس. معمارنژاد، و علی حسنزاده، .2

شغلی. فرصتهایجدید ایجاد در ارتباطات و اطالعات فناوری

و مدیریت مؤلفههای بررسی همایش اولین مقاالت مجموعه

اقتصادبراشتغال،ص75.

برگزاری برای امنیتی چارچوب ی ارائه .)1390( ساناز. کتابی، .3

مدل با مجازی دانشگاههای در الکترونیکی آزمونهای

کارشناسی پایاننامه اطالعات. فناوری زیرساختی کتابخانهای

و فنی دانشکده اطالعات. فناوری و مدیریت رشته ارشد.

مهندسیدانشگاهپیامنورتهران.

موانع .)1388( ساناز. یزدی، آزادی و فریبرز مدنی، موسوی .4
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Comparison of Satisfaction with Electronic and Traditional Students’ Tests 

in Tabriz University of Medical Sciences

Shahram Ranjdoust 1 *

Abstract:
Background and Objective: This study intended to survey and to compare the level of student’s satisfaction 

from holding the electronically and traditionally tests in East Azerbaijan province.
Methods and Materials: This study is an objectively applied one; it is a descriptive one methodology, and it is 

a survey typically. The statistical population of this study consisted of all active students of Tabriz University of 
Medical Sciences of East Azerbaijan (N= 38651) which among them, 380 people were selected as sample using 
random cluster sampling. The research data was gathered using a questionnaire that its validity was achieved by 
contently and also using factorial analysis. Also, its reliability was evaluated by Cronbach Alpha and because the 
Alpha was more than 7.0 (standard value) for all variables, the related questions have required reliability. To test 
hypothesis, we used from paired-sample sign and Chi-Square tests. 

Results: ResultsThe results indicated that there is difference between student’s satisfaction from holding 
electronically and traditionally tests. Also, there is difference among students satisfaction from test anxiety, 
awareness of test results, perceived ease of used in electronically and traditionally tests at the end of each half-
year. But, there is no difference between students satisfaction from environment condition of electronically and 
traditionally tests at the end of each half-year. The results of Chi-square indicated that the students satisfy from 
the quality of accountability of the system, technical properties and basic knowledge about the electronically 
tests.

Conclusion: Considering the role of effective electronic tests on students, other effective components should 
be examined by electronic tests and all direct and indirect effects of electronic tests on the students examined 
should be considered.

Keywords: satisfaction, electronically tests, traditionally tests, paired-sample sign test, Chi-square test.
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