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چكيده
مقدمه :ارزشیابی در جهت افزایش انگیزه و باال بردن سطح کیفی معلومات دانشجویان و نیز ارتقاء کیفیت تدریس اساتید
نقش بسزایی دارد .امروزه به منظور ارزیابی میزان یادگیری فراگیران ،ارتقاء سطح علمی دانشجویان و افزایش انگیزه

جهت مشارکت در کالسهای درس از تكنولوژیهای آموزشی استفاده میشود .این مقاله با هدف طراحی و اجرا سامانه

آزمون آنالین جهت برگزاری آزمونهای مستمر در طول ترم و مقایسه کیفیت آموزشی دانشجویان نسبت به کالس دیگر

که در این آزمونها شرکت نکردهاند ،ارائه شده است.

روش کار :جهت انجام این پژوهش توصیفی که در سال تحصیلی  1397-1398به اجرا درآمد ،پرسشنامه محقق ساخته

تهیه و در میان دانشجویان شرکت کننده در آزمونهای آنالین توزیع شد .اعتبار صوری پرسشنامه به تأیید همكاران

هیأت علمی رسید و پایایی پرسشنامه ،پیش از اجرا در ابعاد بزرگ ،در یك گروه كوچك منتخب بررسی شد .پایایی
پرسشنامه طبق روش آلفای کرونباخ  %88مورد پذیرش قرار گرفت .حجم جامعه دانشجویان بر پایه اطالعات بدست
آمده از اداره کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران  690نفر بود که از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی

و به کمک جدول مورگان  200دانشجو انتخاب شدند .سپس از اطالعات استخراج شده از  200پرسشنامه برگشت داده
شده با استفاده از روش آماری توصیفی و تحلیلی و به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  19و  MATLABنسخه  2018مورد

تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها :نتایج نشان داد میانگین نمرات میانترم بدون برگزاری آزمون آنالین برای دروس انفورماتیک پزشکی،۲

برنامهریزی سیستمی و ریزپردازنده ۱به ترتیب ۲/۸4±۰/35 ،۲/71±۰/43 ،و  ۲/53±۰/37و برای آزمون آنالین به ترتیب

برابر با  ۳/۳۶±۰/۲۴ ،۳/۰7 ±۰/۱۷و  ۳/۱۵±۰/۲۱بوده است .همچنین غیبت دانشجویان هنگامی که آزمون آنالین برگزار

نمیشد 23/98 ،درصد و با برگزاری آزمون آنالین به  ۸/۸۶درصد کاهش یافت .تجزیه و تحلیل اطالعات نشان داد كه

نمره پایان ترم دانشجویانی که در آزمونهای آنالین شرکت کردهاند در مقابل دانشجویانی که در در این آزمون شرکت

نکرده بودند تمایز معنیداری وجود دارد .سطح معنیداری برای دروس انفورماتیک پزشکی ،2برنامهریزی سیستمی و
ریزپردازنده 1به ترتیب مقادیر  0/018 ،0/028و  0/016بدست آمد.

بحث و نتیجهگیری :با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش میتوان نتیجه گرفت شرکت در آزمونهای آنالین مستمر

نقش بسزایی در افزایش معلومات دانشجویان ،کاهش غیبت در طول ترم و در نهایت افزایش نمرات نهایی داشته است.

کلمات كلیدی :آزمون آنالین ،ارزشیابی دانشجویان ،کیفیت آموزش ،یادگیری الکترونیکی
مقدمه

و کمیت یادگیری از گذشته تاکنون مطرح بوده است.

ارزشیابی به عنوان مهمترین ابزار جهت اندازهگیری کیفیت

با گسترش فناوری و سوق دادن یادگیری سنتی به سمت

1ـ گروه مهندسی پزشکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران ،ایران
2ـ گروه مهندسی برق ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار ،گرمسار ،ایران
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یادگیری الکترونیکی ،استفاده از روشهای نوین ارزشیابی

است ( .)8جذب شدن در بازار کار که هدف نهایی بسیاری

جهت سنجش دانشجویان اجتناب ناپذیر است .یکی از

از دانشجویان است نیز به دلیل عدم نظارت و گزینش صحیح

روشهای بسیار مفید در سنجش میزان یادگیری دانشجویان،

بر اساس معیارهای علمی-آموزشی مزید بر علت شده است.

برگزاری آزمونهای آنالین و ارائه گزارش از نحوه عملکرد

از سوی دیگر ،دنیای متنوع و گسترده فنّاوری ،بازیها و

است .این آزمونها دانشجویان را به تفکر و درک بهتر موضوع

سرگرمیهای رایانهای و غیره ،با ارائه موضوعهای جذاب

سوق میدهد.

خارج از حیطه تحصیل و ترفندهای گوناگون جذب جوانان

مطالعهای به بیان مدل بررسی اهمیت -عملکرد و تاثیر آن

در گروههای سنی مختلف ،تمایل به کسب دانش و تمرکز

در ارزشیابی آموزش الکترونیکی پرداخته است ( .)1کیامنش

بر مباحث علمی در مقاطع تحصیلی مختلف را روز به روز

ارزشیابی آنالین را ،روشی جهت تعیین میزان یادگیری

کاهش میدهند (.)9

فراگیران به اهدافی که از قبل توسط موسسات آموزشی

البته با وجود موانع و چالشهای مطرح شده ،همچنان در

تعیین شده است ،قلمداد میکند ( .)2اکبری در مطالعه خود

رشتههای پر متقاضی و مهم جامعه همچون علوم پزشکی و

کیفیت یادگیری الکترونیکی دانشجویان دانشگاههای ایران

برخی از رشتههای مهندسی با تقاضای زیاد داوطلبان مواجه

را در سطح متوسط و باالتر ارزیابی کرده است ( .)3ایزدی

هستیم .ارزیابی مکمل آموزش است ،بنابراین ضرورت اتخاذ

فیروزآبادی در پژوهش خود نشان داد رضایت دانشجویان

روش صحیح ارزیابی جهت افزایش معلومات دانشجویان

از ارزشیابی آموزشیهای الکترونیکی در سطح باالیی است

و یادگیری مطلوبتر به منظور کسب درجات عالی علمی،

( .)4می ) (Meiبه بررسی وبسایتهای معروف حوزه علوم

سهولت در جذب بازار کار مرتبط و باال بردن سطح اعتماد

پزشکی در زمینه آموزش و ارزشیابی الکترونیکی پرداخت

به نفس در روابط اجتماعی بیش از پیش احساس میشود.

و نشان داد وبسایت  PCSCHOOLنسبت به سایرین نمره

ارزیابی مطلوب در سیستم آموزشی که در قالب برگزاری امتحان

ارزشیابی باالتر را به خود اختصاص داد ( .)5آزمونهای

اجرا میشود ،نیازمند صرف هزینه و وقت زیادی است.در عصر

آنالین در مقایسه با آزمونهای سنتی ،هر دانشجو به سؤاالتی

حاضر با پیشرفت فنّاوری و ارتباطات این امرمیتواند از طریق

پاسخ میدهد که متناسب با سطح معلومات خود باشد (.)6

اینترنت و با استفاده از لوازم الکترونیکی با سرعت بیشتری

استفاده از آزمونهای آنالین به ویژه در زمان ارزشیابی سطح

انجام شود ( .)10تحوالت عمیق دنیای امروز در تمامیزمینهها

کالس و دانشجویان در مقایسه با آزمونهای سنتی معقوالنه

نه تنها موجب گسترش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطیشده

و به صرفهتر است (.)7

بلکه باعث ایجاد تغییرات در سطح دانش و مهارتهای افراد

در گذشته ،فراگیری علم و دانش نقش بسزایی در آینده

شده است .هر فردی که در دنیای امروز زندگی میکند برای

شغلی و تحصیلی افراد ایفا میکرد .اما در سالهای اخیر به

آنکه بتواند دوش به دوش سایر افراد گام بردارد و دچار

واسطه کاهش تقاضای داوطلبان وافزایش صندلیهای خالی

عقبماندگی اجتماعی و فرهنگی نشودناگزیر است همواره

دررشتههای مختلف ،روند پذیرش در آزمونهای ورودی

در حال آموختن و فراگیری علوم و تکنیکهای مختلف باشد

تحصیالت تکمیلی به شدت تسهیل شده و همین امر منجر

و تازههای دنیای پیرامون خود را دنبال کند (.)11

به کاهش انگیزه دانشجویان جهت فراگیری مطلوب مطالب

توجه به امر آموزش و افزایش بازدهی و یادگیری دانش آموزان

علمی و کسب معدل باال برای قبولی در این آزمونهاشده

و دانشجویان از دیرباز مورد توجه مسئوالن این فرایند بوده و

محمد کریمی مریدانی و همکاران
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به همین دلیل در سراسر دنیا تحقیقات گستردهای در گروههای

در آزمونهای آنالین شرکت کردند .میزان پیشرفت آنها از

سنی مختلف و شیوههای متفاوت آموزشی و ارزیابی صورت

زمانی که در آزمونهای آنالین شرکت کردند بسیار چشمگیر

گرفته است (.)12

بوده است (.)19

معیدفر و همکاران در سال  1385الگوی کاربران اینترنت و

چنگ و همکاران در سال  2017بر روشهای آزمونهای

عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را در میان نوجوانان و جوانان شهر

آنالین در سطح دانشگاه تمرکز کردند و نقاط قوت و ضعف

تهران مورد بررسی قرار دادند ( .)13مریم پور جمشیدی در

این روش را نسبت به روش رایج یعنی آزمونهای حضوری

سال  1386تحقیقی را به منظور بررسی تأثیر آموزش با کمک

مورد بررسی قرار دادند (.)20

شبکههای اطالعرسانی بر پیشرفت تحصیلی انجام داد (.)14

استفاده از فنّاوریهای مختلف جهت آموزش مجازی ،آموزش

شبیری و عطاران نیز در سال  1386تأثیر استفاده از نرمافزار

از راه دور ،به کارگیری اینترنت به عنوان منبع آموزشی و

کمکآموزشی فیزیک سوم دبیرستان در پیشرفت تحصیلی و

برگزاری آزمونهای مختلف به صورت آنالین به عنوان

تعامل دانش آموزان را مورد توجه قرار دادند .در اصل این

جایگزین آزمونهای کاغذی رایج از جمله موضوعهای

پژوهش تفاوتهای میان آموزش سنتی و آموزش نوین با

تحقیقاتی وسیعی است که در سالهای اخیر در گروههای

کمک رایانه را شفاف بیان کرده است (.)15

سنی و مقاطع تحصیلی مختلف به آنها پرداخته شده است (.)21

سلیمان پور و همکاران در سال  1389نتایج تدریس بر پایه

در بسیاری از تحقیقات از شیوه آزمون آنالین به عنوان روش

فنآوری اطالعات و ارتباطات را در ایجاد یادگیری پایدار

ارزیابی مطلوب در سیستم آموزشی یاد شده است ()23-22

در درس علوم تجربی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی مورد

روشهای بررسی میزان یادگیری و ارتقاء تحصیلی دانشجویان

تحلیل قرار دادند .نتایج نشان داد که روش نوین بازدهی

دارای اشکال مختلفی است که از آن جمله میتوان به آزمونهای

بیشتری نسبت به آموزش سنتی داشته است ( .)16ستاری و

پایانترم ،میانترم ،ارزیابی تکوینی اشاره کرد .این آزمونها به

محمدی در سال  1390اظهار داشتند رابطه معنیداری میان

صورتهای کتبی ،شفاهی ،تشریحی یا باز پاسخ ،کوتاه پاسخ،

میزان استفاده از فنآوری اطالعات و شاخصهای موفقیت

چندگزینهای ،صحیح و غلط ،جور کردنی ،مشاهده مستقیم،

شامل تفکرات انتقادی ،خالقیت ،انضباط شخصی ،انجام بهینه

آسکی ،مبتنی بر کارپوشه ،مبتنی بر نمونه کار 360 ،درجه و غیره

تکالیف و ترغیب دانش آموزان به استفاده از وسایل الکترونیکی

برگزار میشود که هر یک دارای مزایا و معایبی است (.)24

وجود دارد ( .)17عزیز و همکاران در سال  2003اثر کوئیزهای

مهارتهای نگارش ،بهرهمندی از خط خوانا و حتی سرعت

آنالین را در یادگیری دروس توسط دانشجویان سال اول

نگارش دانشجویان با یکدیگر متفاوت است ( .)25نمیتوان

مهندسی در یکی از دانشگاههای استرالیا مورد بررسی قرار

افراد را به دلیل عدم داشتن چنین تواناییهایی در سطح ایده آل

داد .نتایج نشان داده است که دانشجویان بازخورد مثبتی نسبت

سرزنش کرد .بد خط نوشتن گاهی اثر خود را در عدم تفهیم

به این نوع ارزیابی داشتهاند و سطح یادگیری آنها نسبت به

استاد برای خواندن پاسخ صحیح در برگه دانشجو نشان میدهد

قبل باالتر رفته است (.)18کوهن و همکاران در سال 2016

و حق او را ضایع میکند .برخی افراد در شرایط اضطراب

اثر آزمونهای آنالین را در سطح یادگیری  204دانشجو در

و تالش برای نوشتن بیشتر دانشی که در ذهن دارند با خط

درس فیزیک مورد ارزیابی قرار دادند .دانشجویان یک بازه

ناخوانا به سؤاالت پاسخ میدهند .مدت زمانی که برای پاسخ

زمانی اول آزمونهای رایج و سنتی بر روی کاغذ و سپس

به سؤاالت در نظر گرفته میشود معموالً به صورت تجربی
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انتخاب میشود و دانشجویانی که در این موارد نقطه ضعف

در پایان دوره آموزش در هر نیمسال تحصیلی بلکه به صورت

دارند همواره مورد آسیب قرار میگیرند .سیستم آزمون آنالین

مستمر قابل طرح به نظر میرسد .نوآوری روش پیشنهادی

به آنها این امکان را میدهد که کندی خود را در نگارش کتبی

در این مقاله به واسطه برگزاری آزمون و ارزیابی دانشجو به

با یک کلیک بر روی پاسخ صحیح جبران کنند.

طور هفتگی است که این شیوه کاهش زمان ارزیابی دانشجو

در بسیاری از کشورها ارزیابی دانشجویان به صورت مستمر

و ترغیب مطالعه دروس همزمان با مطالب تدریس شده اخیر

انجام شده و این موضوع جزء مقررات آموزشی دانشگاه

را به دنبال دارد .استفاده از این روش حتی برای دانشجویانی

محسوب میشود ( .)26-29مطالعهای که توسط فورمن

که در طول هفته مطالعه کافی داشتهاند؛ اما به واسطه مشکل

) )2010( (Furmanانجام شد ،نشان داد برگزاری آزمونهای

خاص ،توانایی حضور در کالس را در آن هفته ندارند نیز

مستمر و پیگیری وضعیت فراگیران در طول ترم باعث افزایش

مفید بوده زیرا این شیوه آزمون محدود به حضور دانشجو سر

نمرات دانشجویان و رضایتمندی از کیفیت مطالب علمی

کالس نبوده و همه دانشجویان میتوانند در آزمون شرکت

آموخته شده دارد (.)29

کرده و اطالعات خود را محک بزنند .به این ترتیب ،ارزیابی

ارزیابی در آموزش پزشکی بسیار اهمیت دارد؛ زیراپیامدهای

جامعتری از وضعیت علمی -آموزشی دانشجویان کالس به

وسیع آن نه تنها برای دانشجویان و اساتید بلکه برای جوامع

دست میآید و به دنبال آن میانگین کالس از جهت غیبت

بشری نیز بسیار مهم است .آگاهی از محدودیتهای ابزارهای

دانشجویان تغییر نمیکند .در واقع با این روش آزمون آنالین

سنتی و عدم استفاده از آنها و نیز اطالع از روشهای آموزش

وابسته به حضور دانشجویان در کالس نیست و این خود مزیت

و ارزیابی نوین برای دانشجویان حوزه علوم پزشکی از نتایج

استفاده از آن به جانشین روشهای سنتی است.

تحقیقی بود که توسط آسانی ) )2012( (Asaniانجام شد (.)30
در مطالعههای دیگری که توسط الرسن ) )31( (Larsenو

روشها

همچنین تام و لی ) )2007( (Tam and Leانجام شد (،)32

به منظور انجام این پژوهش توصیفی که در سال -1398

نشان داده شد که آزمونهای دورهای میتواند به طور کلی در

 1397در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران ،پرسشنامه

میزان یادگیری دانشجو ،انتقال مطالب توسط استاد و در نتیجه

محقق ساختهای تهیه و در اختیار دانشجویان شرکت کننده

کیفیت آموزش تأثیر مثبتی داشته باشد.شرط یادگیری ماندگار،

در آزمونهای آنالین قرار داده شد .این پرسشنامه بر اساس

تکرار و تمرین است .یادگیری زمانی میتواند موفقیتآمیز

موضوع تحقیق ،مصاحبه با فراگیران دورههای آنالین موسسات

باشد که در گذر زمان با ممارست مورد استفاده قرار گیرد و

آموزشی ،استادان صاحبنظر و پرسشنامههای پژوهشهای

تحصیالت را به سواد و معلومات تبدیل کند .تاثیر یادگیری

مشابه داخل و خارج کشور ( )36-37در قالب  35سؤال در

همراه با انجام تمرین در مطالعات دیگر مورد بررسی قرار گرفته

دو بخش طراحی شد .بخش اول پرسشنامه با  18سؤال به میزان

و اثر مثبت این فعالیت را در میان دانشآموزان و دانشجویان

رضایت دانشجویان از آزمونهای آنالین) شامل شاخصهای

نشان داده است (.)33-35

رضایت از سامانه آزمون آنالین ،نرم افزار و زیرساختهای

با توجه به اهمیت افزایش سطح علمی دانشجویان و با تکیه

آزمون آنالین (اختصاص یافت .در بخش دوم با استفاده از

بر جنبههای مثبتی که استفاده از فنّاوری و آزمونهای آنالین

 17سؤال کیفیت آزمونهای آنالین) شامل کیفیت سواالت،

دارند ( )32ایده استفاده از این آزمون نه تنها به عنوان ارزیابی

شاخصهای ارزشیابی ،جلوگیری از تقلب ،یادگیری و افزایش

محمد کریمی مریدانی و همکاران

طراحی و اجرا سامانه آزمون آنالین جهت ارزشیابی دانشجویان و بهبود کیفیت آموزش
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معلومات ،استفاده از روشهای نوین یادگیری (مورد ارزشیابی

گرفته شد .بارم کل برای چهار دوره برگزاری آزمون آنالین،

قرارگرفت.

 4نمره اختصاص داده شده است .مابقی نمره بین آزمونهای

پیش از تکمیل پرسشنامه ،اعتبار صوری پرسشنامه به تأیید

میانترم و پایانترم تقسیم شده است.

همكاران هیأت علمی دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی

به منظور مقایسه میزان تأثیر آزمون آنالین در روند یادگیری

رسیده است .حجم جامعه دانشجویان بر پایه اطالعات بدست

و کسب نمره ،نمره نهایی دانشجویانی در ترمهای گذشته

آمده از اداره کل آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی

در آزمون آنالین شرکت نکردهاند مورد بررسی قرار گرفت.

تهران  690نفر بود که از روش نمونهگیری طبقهای تصادفی

برای مقایسه درست بین دانشجویانی که در آزمون آنالین

و به کمک جدول کرجسی و مورگان  200دانشجو انتخاب

شرکت کرده یا نکردهاند ،نمرات مقیاس بندی شدند .با توجه

شدند .پایایی پرسشنامه ،قبل از اجرا در سطح گسترده به

به اینکه بارم امتحان میان ترم برای دانشجویانی که در آزمون

وسیله اجرا در یك گروه كوچك منتخب بررسی شد .پایایی

آنالین شرکت کرده یا نکرده بودند متفاوت بود نمرات برای

پرسشنامه طبق روش آلفای کرونباخ  %88مورد پذیرش قرار

هر دو گروه مقیاس شدند .دانشجویانی که در آزمونهای

گرفت .ابتدا پرسشنامه توسط دانشجویان تحت مطالعه در دو

آنالین شرکت میکردند بخشی از نمره پایانی آنها به این

مقطع زمانی با فاصله مشخص تكمیل شد و نتایج به دست

آزمونها اختصاص داشت و نمره میان ترم دارای بارم کمتری

آمده از دو مرحله با یكدیگر مقایسه و ضریب همبستگی آن

بود که ارزش این نمره به  4مقیاس شده است .جهت تطابق

تعیین گردید.

فعالیتها و مقایسه تأثیرپذیری آزمونهای آنالین در نتیجه

در این مقاله ،پس از به دست آوردن اطالعات الزم در ارتباط

نهایی دانشجویان ،تمامی ساختارها شامل سرفصلها ،محتوای

با تأثیر مثبت آزمونهای مستمر در میزان فراگیری و کسب

میانترم ،ابزارهای آموزشی شامل ویدئو پروژکتور ،کنترل از راه

نمرات باالتر دانشجویان ،و توجیه کامل آنان در ارتباط با

دور (پرزنتر) ،اسالیدها ،شرایط برگزاری کالس و امتحانات

میزان اثربخشی ارزیابی مستمر دانشجویان در عملکرد کالسی،

یکسان در نظر گرفته شد.

سامانه آزمون آنالین و ساختار آن به عنوان روشی نوین جهت

به منظوربرگزاری آزمونهای آنالین ،دانشجویان در ساعتهای

ارتباط بهتر و بیشتر دانشجویان شرح داده شد .با توجه به

مقرر از طریق سامانه استاد مربوطه به محیط آزمون آنالین وارد

طرح درس مورد تائید مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم

میشدند و با کلیک کردن بر روی قسمت آزمون آنالین در

پزشكی ) Education Development Center (EDCدانشگاه،

سامانه به سؤاالت طرح شده در مدت زمان مشخص پاسخ

زمان شروع دقیق آزمون ،محتویات سؤال ،تعداد سؤاالت و

میدادند .ساختار سؤاالت و مدت زمان آزمون قبل از شروع

مدت زمان آزمون آنالین به اطالع دانشجویان رسید و اهداف

آزمون به اطالع دانشجویان هر درس میرسید .الزم به ذکر

شرکت در این آزمون به صورت دقیق و شفاف مورد بحث

است برای شناسایی درست دانشجویان و ثبت مشخصات

و بررسی قرار گرفت .ساعت شروع هر آزمون با دانشجویان

آنان ،کلیه دانشجویان شرکتکننده در آزمون وظیفه داشتند

کالس هماهنگ و با توجه به نظر اکثر دانشجویان انتخاب

پیش از شروع آزمون ،از طریق سامانه فرم ثبتنام را تکمیل

شد .محتویات سؤالهای هر آزمون با توجه به طرح درس،

کرده و عضو سامانه شوند .پس از پایان آزمون ،بالفاصله نمره

مشخص شده و به اطالع دانشجویان رسیده است .الزم به

آزمون به همراه سؤاالت و پاسخ آنها برای آگاهی بیشتر از

ذکر است نوع سؤاالت نیز به صورت چهارگزینهای در نظر

چگونگی پاسخ دادن به سؤاالت ،از طریق سامانه به اطالع
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نشريه مطالعات آموزشي ،مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

سال هشتم ،شماره دوم ،نیمسال دوم تحصیلی 1398-99

دانشجویان میرسید.

خاطر داده شد که اطالعات شخصی آنانها محرنامه خواهد

با توجه به اینکه یکی از اهداف آزمون آنالین ترغیب دانشجویان

بود .الزم به ذکر است دانشجویان هیچ اجباری به نوشتن نام و

به مطالعه در طول هفته است ،در اجرای آزمون به این موارد

نام خانوادگی خود نداشتند .همچنین به دلیل ارائه توضیحات

نیز دقت شده بود .به طور مثال در آزمون آنالین مدت زمان

و بیان اهداف کلی تحقیق ،کلیه دانشجویان پرسشنامهها را

صرف شده توسط دانشجو برای پاسخ به کلیه سؤاالت و

تکمیل و تحویل دادند .در ثبت و آنالیز دادهها ،انتشار یافتههای

همچنین تکتک سؤاالت برای استاد مشخص بود .البته سرعت

تحقیق و نیز بازخورد نتایج مطالعه به دانشجویان و قدردانی

عمل دانشجو زمانی حائز اهمیت است که با نتیجه مطلوبی

در مطالعه صورت گرفت.

نیز در آزمون همراه باشد .این مسئله میتواند به استاد درس
در شناسایی کیفیت علمی دانشجویان با مقایسه عملکرد آنان

یافتهها

در طول برگزاری چند آزمون کمک زیادی کند.

از  200دانشجوی شرکت کننده در این مطالعه 68 ،نفر از

در پایانترم مجموع نمرات آزمون آنالین کسب شده به همراه

دانشجویان درس انفورماتیک پزشکی 63 ،2نفر درس برنامه

سایر ارزشیابیها (میانترم ،فعالیت کالسی ،حضوروغیاب

ریزی سیستمی و  69نفر درس ریزپردازنده 1را اخذ کرده

و پایانترم) به عنوان نمره نهایی درس اعالم میشد .پس از

بودند .نتایج یافتههای توصیفی ،میانگین و انحراف معیار نمرات

برگزاری هر آزمون ،با وجود نمایان شدن گزینه صحیح ،در

کسب شده در امتحانهای میان ترم و پایان ترم را نشان میدهد.

صورت ابهام سؤاالت مطرح شده به رفع اشکال و توضیح در

با توجه به در نظر گرفتن چهار نمره برای آزمون آنالین (%۲۰

رابطه با آن پرداخته میشد .همچنین ،روش اجرای پژوهش به

نمره نهایی) که مقدار قابل توجهی به نسبت کل نمره به حساب

این طریق بود که محققان ضمن ارائه اهداف و اهمیت نتایج این

نمیآمد؛ اما چون سبب استمرار در مطالعه به جهت شرکت

تحقیق با مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم

در آزمونهای آنالین متوالی میشد ،افزایش نمرات میانترم

پزشکی آزاد اسالمی و نیز مسئول کمیته ارزیابی و ارشیابی این

و پایانترم را به همراه داشته است .البته این تأثیر در امتحان

مرکز و هماهنگی و اخذ مجوزهای الزم با توجه به حجم نمونه

پایانترم رشد چشمگیری را نشان داد که به دلیل استمرار

در نظر گرفته شده ،پرسشنامه را بین دانشجویان مورد مطالعه

مطالعه تا زمان امتحان پایانترم بوده است .شکلهای  ۱و۲

توزیع نمودند و از دانشجویان درخواست شد تا پرسشنامه را

نتایج امتحان میانترم و پایانترم در حالت برگزاری و عدم

به دقت مطالعه و با دقت و تمرکز الزم تکمیل نمایند.

برگزاری آزمون آنالین را نشان میدهد .همانطور که در این

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون با سطح

تصاویر مشخص است میانگین نمرات میانترم بدون برگزاری

معنیداری کمتر از  0/05استفاده شد .میزان ضریب همبستگی

آزمون آنالین برای دروس انفورماتیک پزشکی ،۲برنامهریزی

به دست آمده  r=0/87است .بر این اساس ،با توجه ضریب

سیستمی و ریزپردازنده ۱به ترتیب۲/۸4±۰/35 ،۲/71±۰/43 ،

همبستگی حاصل شده پایایی پرسشنامه با روش آزمون مجدد

و  ۲/53±۰/37و در زمان برگزاری آزمون آنالین میانگین

در سطح قابل قبول مورد تایید قرار گرفت.

نمرات میانترم دانشجویان به ترتیب برابر با ،۳/۰۷±۰/۱۷

در این پژوهش ،به منظور رعایت مالحظات اخالقی پس از

 ۳/۳۶±۰/۲۴و  ۳/۱۵±۰/۲۱بوده است .همچنین نمرات

موافقت دانشجویان به همکاری در تکمیل پرسشنامه با هدف

پایانترم دانشجویان بدون برگزاری آزمون آنالین برای دروس

ارزیابی سامانه آزمون آنالین ،به کلیه شرکت کنندگان اطمینان

انفورماتیک پزشکی ،۲برنامهریزی سیستمی و ریزپردازنده ۱به

ﺑﺮاﺑﺮ  14/87 ±2/59 ،14/23±2/12و  14/45 ±2/75و در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري آزﻣﻮن آﻧﻼﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ  17/74 ±2/35 ، 16/32 ±2/18و
 17/45 2±/26ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰﭘﺬﻳﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روش آﻣﺎري ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ
 MATLABﻧﺴﺨﻪ  2018اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪP-Value .
 SPSSﻧﺴﺨﻪ  19و MATLAB
ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS
 P-Valueﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺟﺪول 1ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻳﺰﭘﺬﻳﺮي ﭘﺬﻳﺮي
ﻧﻤﺮات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ و ﺑﺪون ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن آﻧﻼﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺪه ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي آزﻣﻮن آﻧﻼﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
محمد کریمی مریدانی و همکاران
طراحی و اجرا سامانه آزمون آنالین جهت ارزشیابی دانشجویان و بهبود کیفیت آموزش
ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ارﺗﻘﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮات
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شکل  -1نتایج امتحان میانترم در حالت با و بدون برگزاری
آنالینآﻧﻼﻳﻦ
آزمونآزﻣﻮن
ﺑﺮﮔﺰاري
ﺗﺼﻮﻳﺮ .1ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻴﺎنﺗﺮم در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ و ﺑﺪون

آزمون
برگزاری
ﺣﺎﻟﺖبا ﺑﺎو وبدون
درحالت
ﺗﺮم در
ﺎننترم
امتحانﭘﺎﻳپایا
نتایج
شکل -2
آنالینآﻧﻼﻳﻦ
آزﻣﻮن
ﺑﺮﮔﺰاري
ﺑﺪون
اﻣﺘﺤﺎن
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺗﺼﻮﻳﺮ.2

ترتیب برابر  14/87±۲/59 ،۱۴/23±۲/12و  14/45±۲/75و در

و اجرای آزمون آنالین توانست نقش مهمی در ارتقاء معلومات

زمان برگزاری آزمون آنالین برابر ۱۷/۷۴±۲/۳۵ ،۱۶/۳۲±۲/۱۸

دانشجویان و کسب نمرات بهتر ایفا کند.

و  ۱۷/۴۵±۲/۲۶به دست آمد .جهت بررسی میزان تمایزپذیری

همچنین آزمون آنالین باعث کاهش چشمگیر غیبت کالسی

نتایج دو گروه از دانشجویان از روش آماری توصیفی و تحلیلی

دانشجویان شده است ،به طوریکه میانگین غیبت دانشجویان

و به کمک نرم افزار  SPSSنسخه  19و  MATLABنسخه

زمانی که آزمون آنالین برگزار نمیشد 23/98 ،درصد و با

 2018استفاده شد P-Value .نشان داده شده در جدول 1سطح

برگزاری آزمون آنالین به  ۸/۸۶درصد کاهش یافت که این

تمایزپذیری پذیری نمرات کسب شده دانشجویان با و بدون

خود سبب کسب میانگین مطلوب کالس از لحاظ ارزشیابی

شرکت در آزمون آنالین را نشان میدهد .بنابراین ایده طراحی

شد .بعالوه در این مطالعه نشان داده شد که افزایش معلومات

سال هشتم ،شماره دوم ،نیمسال دوم تحصیلی 1398-99
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جدول  -1میزان تمایزپذیری نمرات پایان ترم کسب شده با و بدون شرکت در آزمون آنالین

نمره پایان ترم کسب شده بدون
شرکت در آزمون آنالین

نمره پایان ترم کسب شده بدون
شرکت در آزمون آنالین

)(<0/05

انفورماتیک پزشکی۲

۱۴/۲3±۲/۱۲

۱۶/3۲±۲/۱۸

0/035

برنامه ریزی سیستمی

۱۴/۸۷±۲/59

۱۷/۷۴±۲/35

0/0۱۸

ریزپردازنده۱

۱۴/۴5±۲/۷5

۱۷/۴5±۲/۲۶

0/0۱۶

نام درس

P-Value

دانشجویان به کمک برگزاری آزمون آنالین مستمر از درصد

تعدای مطالعه نیز رابطهی استفاده از آزمون آنالین و یادگیری

خوبی برخوردار بوده است و  94درصد دانشجویان در فرم

الکترونیکی در بهبود کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان

نظرسنجی ،اذعان کردهاند که این روش باعث افزایش معلومات

را تأیید کردهاند که همسو با یافتههای این پژوهش میباشد

آنها شده است و حتی استفاده از این روش را برای ترمهای

( .)39 ،38همچنین نتایج پژوهش شاهرضائی )(Shahrezaee

آینده توصیه کردند.

و کلین ) (Klineکه در بحث مقایسه برگزاری آزمونهای آنالین
و سنتی و رضایت دانشجویان از شرکت در آزمونهای آنالین

بحث و نتیجهگیری

میباشد ،نتایجی مشابه با نتایج مطالعه حاضر را اعالم کردهاند

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر برگزاری آزمون آنالین جهت

که همسو میباشد (.)40 ،6

ارزشیابی دانشجویان و بهبود کیفیت آموزش دانشگاه علوم

مرور نتایج پژوهشهای دیگری که با رویکردهای مختلف

پزشکی آزاد اسالمی تهران انجام شد .نتایج نشان داد با توجه

استفاده از رایانه و آزمونهای غیر حضوری را در پیشرفت دانش

به در نظر گرفتن چهار نمره برای آزمون آنالین در طول ترم

آموزان و دانشجویان مورد بررسی قرار دادند نشان میدهد که با

( %۲۰نمره نهایی) و ایجاد ضرورت به استمرار مطالعه در طول

افزایش دخالت فناوری سطح یادگیری دانش آموزان ارتقا یافته

ترم برای شرکت در آزمونهای آنالین متوالی ،نمرات میانترم

است ( .)41-42در این پژوهشها تأثیر مثبت آموزش تلفیقی

و پایانترم برای دانشجویانی که در آزمونهای آنالین شرکت

نسبت به آموزش صرف حضوری مورد تأیید قرار گرفت .البته

کردند ،افزایش یافته است .البته این تأثیر در امتحان پایانترم

این به مفهوم آن نیست که آموزش حضوری ناکارامد بوده و

رشد چشمگیریتری را نشان داده که ناشی از ممارست در

باید به طور کامل کنار گذاشته شود (.)43

مطالعه تا زمان برگزاری امتحان پایانترم بوده است .سطح

از مزایای آزمون آنالین این است میتوان به موارد زیر با استفاده

معناداری بین نمرات کسب شده در شرایط با و بدون شرکت

از نتایج حاصل از پژوهش انجام شده اشاره کرد:

آزمون آنالین  P<۰/۰5معنادار میباشد .ضریب همبستگی

 -ارتباطات کالسی استاد و دانشجو تحت شعاع نمره نهایی

مثبت بدست آمده در این مطالعه نشان داد رابطه مستقیمی

قرار نمیگیرد.

بین افزایش نمره دانشجویان با شرکت در آزمون آنالین وجود

 -دانشجو فرصت پیدا میکند تا اگر در یکی از آزمونها

دارد .بنابراین فرض شرکت در آزمونهای آنالین به منظور

نمره قابل قبولی کسب نکند در سایر آزمونها نتایج خود

افزایش کیفیت آموزش تایید شد؛ زیرا به واسطه برگزاری

را بهبود ببخشد.

آزمونهای آنالین مستمر ،دانشجویان انگیزه مطالعه بیشتر در
طول ترم را پیدا کردند.

 امکان تقلب و تبادل اطالعات به واسطه نمایش تصادفیسؤاالت به شدت کاهش مییابد .در بسیاری از آزمونهای

محمد کریمی مریدانی و همکاران

طراحی و اجرا سامانه آزمون آنالین جهت ارزشیابی دانشجویان و بهبود کیفیت آموزش
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کتبی شاهد این صحنه هستیم که دانشجویانی که مطالعه

اوراق به چشم میخورد .از سوی دیگر ،بسیاری از اساتید

اندکی داشتهاند و توانایی پاسخ به سؤاالت را ندارند با

به دلیل بارکاری که تصحیح اوراق برای آنها ایجاد میکند

گذشت زمان کوتاهی از امتحان اقدام به تقلب میکنند.

و همچنین به علت تعهد و وسواس در خواندن تکتک

نظم جلسات را به هم میریزند .این کار متأسفانه باعث بر

پاسخها از انجام آزمونهای مکرر به صورت کتبی امتناع

هم خوردن تمرکز سایر دانشجویان و بیعدالتی در شرایط

میکنند .دانشجویان بسیار مشتاق هستند نتیجه آزمون خود

ایده آل برای برگزاری امتحان میشود .مدت زمان مناسب

را بدانند و کافی است در ارائه نتایج این آزمونها اساتید

و کوتاهی که در آزمون آنالین اختصاص داده میشود

بازخورد الزم را به دلیل مشغله کاری به دانشجویان ارائه

امکان تقلب را تا حد زیادی کاهش میدهد.

ندهند یا با تأخیر زیاد این کار را انجام دهند .همین امر

 -نمرات آزمون به صورت شخصی و همزمان با پایان آزمون

روزنههای انگیزه را در میان اندک دانشجویان مشتاق از

ارائه میشود ،در صورتیکه در آزمون کتبی امکان دارد

بین خواهد برد .برگزاری آزمونهای آنالین در ارزیابی

زمان طوالنیتری برای این کار بعد از پایان آزمون صرف

مستمر دانشجویان با دقت بسیار زیاد و صرف زمان اندک

شود.

بسیار کمک کنند باشد.

 -گاهی بعد از آزمونهای کتبی دورهای در کالسها پاسخ

 -پس از پایان آزمون ،سؤاالت در اختیار دانشجویان قرار

صحیح سؤاالت به دانشجویان داده نمیشود یا این کار

خواهد گرفت و میتوانند دوباره آنها را بازبینی کنند.

بعد از مدت طوالنی پس از اتمام آزمون انجام میگیرد

 -آرشیو کردن فایلهای سؤال نسبت به برگههای دستی

که خود باعث کاهش انگیزه دانشجو برای دانستن پاسخ

بسیار راحتتر و کمحجمتر است و امکان جستجو در

صحیح سؤاالت میشود و در واقع او را تنها محدود به

سؤاالت به شیوه آزمون آنالین بسیار سادهتر خواهد بود.

آگاهی از نتیجه آزمون میکند.

 -برگزاری این آزمونها را از جنبههای روانشناسی نیز

 -در آزمونهای آنالین امکان تصادفی بودن سؤاالت (مانند

میتوان مورد تحلیل قرار داد .بسیاری از دانشجویان به دلیل

کنکور) و ارائه چند ترکیب مختلف برای سؤاالت وجود

عدم اعتماد به نفس یا تمرکز پایین ،علیرغم تسلط نسبی بر

دارد.

دروس با قرار گرفتن در جو امتحان رسمی دانشگاه دچار

 -تصحیح برگهها در لحظه و توسط سیستم انجام خواهد

تنش شده و نمیتوانند تواناییهای خود را نشان دهند.

شد .یکی از چالشهایی که اساتید با آن روبرو هستند

این روش برگزاری میتواند به دانشجویان آرامش خاطر

تصحیح اوراق است به ویژه در دروسی که تعداد دانشجوی

و احساس امنیت کافی را در مدت زمان کوتاه برگزاری

زیادی در کالس شرکت میکنند .در آزمونهای کتبی و

آزمون آنالین بازگرداند .تاثیر اضطراب در کاهش توانایی

تشریحی که البته نمیتوان مفید بودن آنها را زیر سؤال

دانش آموزان و دانشجویان در پاسخدهی به سواالت در

برد وقت زیادی برای تصحیح اوراق توسط اساتید صرف

شرایط مختلف امتحانی در مقاالت متعددی مورد بررسی

میشود و متأسفانه به دلیل تعدد دانشجو گاهی اوقات این

قرار گرفته و لزوم ارائه راهکار در این خصوص از سالها

تصحیح به صورت چشمی و بدون دقت انجام میشود.

پیش مطرح شده است (.)44-45

چنین مواردی در هر نیمسال تحصیلی به دفعات در میان

 -این روش به علت کاهش استفاده از کاغذ و حمایت از

اعتراضهای دانشجویان برای تصحیح و بازبینی مجدد

بحثهای محیط زیستی و حفاظت از منابع طبیعی قابل
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میزان اطالعات دانشجویان ارائه داد .همچنین این روش خود

 -امروزه در عصر سرعت و فنّاوری به سر میبریم و زیبنده

باعث میشود که دانشجویان در طولترم مطالعه را با تدریس

است که از تلفیق این دو عنصر در تمام زمینهها بهره الزم

استاد همزمان نکنند و تمامی مطالب را یکباره برای کسب

را بجوییم .برگزاری امتحانهای کتبی ،تصحیح اوراق و

نمره قبولی در شب امتحان پایانترم مطالعه کنند .بدیهی است

چگونگی اعالم نتایج اگرچه همچنان کاربردهای خاص

که این عمل باعث فراموشی مطالب در گذر زمان خواهد شد.

خود را دارد و نمیتوان آنها را برای همیشه کنار گذاشت؛

بیماری ،مشکالت خانوادگی ،فشردگی امتحانات پایانترم،

اما جوانان امروز ریتم سریعی را در زندگی روزمره خود

تعداد واحدهای زیاد از جمله مواردی هستند که ممکن است

تجربه میکنند .هماهنگ شدن با دنیای آنها میتواند در

دانشجویان را در بازه امتحانات و نیز جلسه امتحان به چالش

عینحال که فضای آموزشی را پویا میکند مسئوالن امور

بکشاند ( .)47-48بنابراین از اهداف ویژه این نوآوری میتوان

علوم و فرهنگ را نیز به اهداف خود که همانا تزریق علم

به موارد زیر اشاره کرد:

و دانش با کیفیت به نسل بعد است یاری رساند.

 -۱آشنایی کامل استاد با نقاط ضعف و قوت دانشجویان در

 متأسفانه اساتیدی که در دانشگاه تدریس میکنند خودتسلط کافی بر فنّاوریهای رایج و مرسوم عصر خود ندارند
و به دلیل عادت کردن به روشهای سنتی تالشی نیز برای
پیشرفت در این زمینهها نمیکنند و به عبارت دیگر نیازی
حس نمیکنند .روشهای سنتی در مورد دانشجویان نسل

مباحث مختلف آموزشی از طریق آزمون آنالین مستمر
 -۲کاهش استرس امتحان نهایی با توجه به شرکت در
آزمونهای مختلف و کسب نمره مستمر
 -۳آشنایی با ساختار سؤاالت و تسلط بیشتر بر محتوای
آموزشی

جدید مورد اقبال قرار نمیگیرد و شاید به همین دلیل است

 -۴تدریس آسانتر به واسطه مرور مطالب در طول هفته توسط

که بسیاری از دانشجویان از اساتید نسل جوان که شناخت

دانشجویان به منظور شرکت در آزمون آنالین و در مقابل

بیشتری نسبت به فنّاوریهای روز و اپلیکیشنهای مختلف

آن فهم بهتر دانشجویان سبب مطالعه مستمر

دارند استقبال میکنند .شکاف میان نسل قدیم و جدید

 -۵دقت و تمرکز بیشتر دانشجویان در کالس به منظور فراگیری

را نمیتوان به یک باره جبران کرد؛ اما همین آزمونهای

بهتر و آمادگی الزم به منظور شرکت در آزمون آنالین

آنالین که توانمندی چندان پیچیدهای نیز در علم رایانه و

 -۶پیبردن دانشجویان به اشکاالت درسی و رفع آنها در

استفاده از اینترنت نمیطلبد میتواند به جذابیت دروس

طول ترم

ارائه شده و برطرف کردن موانع ارتباطی میان دانشجویان

 -۷نظم بخشیدن و هدفمندکردن مباحث آموزشی

و اساتیدی که فاصله سنی زیادی با آنها دارند کمک کند.

 -۸غربالگری و افزایش انگیزه در دانشجویان

عالوه بر این یادگیری تحت چنین شرایطی مستقل از زمان

درمجموع میتوان گفت عالوه بر نتایج مثبتی که در این مقاله

و مکان بوده و تبدیل به فرایندی پویا و زنده خواهد شد

به آنها اشاره شد برگزاری آزمون آنالین میتواند منجر به

(.)46

کاهش هزینههای برگزاری نسبت به آزمون حضوری ،عدم نیاز

طبق برنامهریزی آموزشی ،برگزاری آزمون میانترم و پایانترم

به فضای فیزیکی و کاهش هزینههای مرتبط با اجاره یا خرید

جهت ارزیابی اطالعات دانشجویان انجام میشود .درصورتی

مکان فیزیکی برای برگزاری آزمون حضوری ،صرفه جویی در

که با برگزاری یک یا دو آزمون نمیتوان نظر درستی در مورد

زمان ،برنامه ریزی دقیق و اجرایی برای نحوه برگزاری آزمون،
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قابلیت ارائه سواالت مختلف برای داوطلبان ،قابلیت ایجاد

آشنایی با ساختار سؤاالت به واسطه شرکت در آزمونهای

پوشه سوابق آزمون و تحلیل روند پیشرفت هر داوطلب ،امکان

مکرر موارد مشابهی بود که میتوانند آموزشگاههای مجری

برگزاری آزمونهای آزمایشی گسترده و نامحدود ،کوئیزهای

کنکور نیز از این فرآیند در جهت ارتقای کیفیت یادگیری

کوتاه ،انجام تکالیف کالسی و حتی برگزاری امتحانهای

داوطلبان استفاده کنند.

میان ترم و پایان ترم شود .از محدویتهای اجرای این روش،

نظر به یافتههای این پژوهش و تائید تأثیر مثبت آزمون آنالین

استفاده از دستگاههای هوشمند مانند تلفن همراه ،رایانه و..

در یادگیری دانشجویان پیشنهاد میشود این نوع ارزیابی در

که میبایست مجهز به اینترنت باشد که با توجه به سرعت

سایر واحدهای درسی و مباحث دیگر نیز استفاده شود .همچنین

باالی رشد فناوری در کشور ،محدودیت جدی محسوب

با برگزاری همایشها ،دورهها و كارگاههای آموزشی ،مدیران،

نمیشود .عالوه بر این ،جهت برگزاری چنین آزمونهایی

مسئوالن و اساتید با این شیوه ارزیابی آشنا شده و آن را به كار

داشتن دانش پایه در مورد رایانه و اینترنت برای دانشجویان

گیرند .عالوه بر آشنایی با مزیتهای ارزیابی آنالین ،معایب،

و اساتید الزامی است .امنیت برگزاری آزمون ،جلوگیری از

محدودیتها و چالشهای آن نیز به مخاطبان تبین شود.

تصویربرداری از سواالت و لو رفتن سواالت و انواع مختلف
تقلب اعم از استفاده از جزوه ،کتاب یا جایگزین کردن فرد

تشکر و قدردانی

دیگری به جای داوطلب اصلی از چالشهای دیگر برگزاری

بدین وسیله از حمایتهای بیدریغ مدیر مرکز مطالعات و

چنین آزمونهایی محسوب میشود که البته تمامی این موارد

توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی تهران و

در مورد آزمونهایی که به صورت حضوری برگزار میشوند

نیز كلیه دانشجویان عزیز رشته مهندسی پزشکی این دانشگاه

نیز میتواند اتفاق بیفتد .جهت کاهش تقلب پیشنهاد میشود

كه ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند ،كمال تشكر و

دانشجویان قبل از شروع آزمون ،امضاء الکترونیکی خود را

قدردانی را داریم.

درج نمایند ،از نرم افزارهای مرتبط با قفل صفحه نمایش جهت
جلوگیری از جستجو در صفحات وب استفاده شود .درج زمان

تاییدیه اخالقی

باقی مانده تا پایان آزمون باعث افزایش تمرکز و جلوگیری

پرسشنامه این پژوهش با هماهنگی معاون آموزشی دانشکده

از هدر دادن وقت جهت انجام تقلب احتمالی میشود .مدت

بهداشت و مهندسی پزشکی اجرا گردیده است .این پرسشنامهها

زمان آزمون متناسب با سطح سواالت بوده و خیلی طوالنی

بدون نام بوده و در تکمیل آن هیچ اجباری در میان نبوده است.

نباشد .در انتها امکان بارگذاری دست خط دانشجویان جهت
پاسخ به سواالت تشریحی نیز وجود داشته باشد.

تضاد منافع/حمایت مالی

الزم به ذکر است این فعالیت نوآورانه به مؤسسات برگزارکننده

هیچ گونه تعارض منافعی در این مطالعه وجودندارد .هیچ

کالسهای آمادگی کنکور معرفی شد و با توجه به بازخوردهای

حمایت مالیای در تمامی مراحل پژوهش صورت نگرفته است

فراوان مورد تائید و استقبال آنان قرار گرفت .آشنایی با سؤاالت

و تمامی هزینهها بر عهده نویسندگان مقاله بود.

چندگزینهای ،امکان آزمون در هر مکان ،مدیریت زمان و
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Design and Implementation of an Online Test
System to Evaluate the Students more Precisely and
Improve the Quality of Education
Mohammad Karimi Moridani1*, Soroor Behbahani2, Elham Ebadi3, Fatemeh Choopani3

Abstract
Introduction: Evaluation, play a role in increasing motivation, raising the level of students knowledge, and
improving the quality of teaching. Today, educational technology is used to assess the level of learning and
to improve the level of student’s knowledge and to increase the incentive to participate in classrooms. This
article aims to design and implement an online test system to conduct continuous tests over the term and
compare students’ quality of education to the past semester that did not participate in these tests.
Methods: A questionnaire was developed and distributed among the students participating in online
tests. Then, extracted data from 200 questionnaires were analyzed using descriptive and analytical statistical
methods, including SPSS and MATLAB software.
Results: The results showed that the mean mid-scores without conducting an online test for medical
informatics courses 2, system programming and microprocessor 1 were 2.71±0.43, 2.84±0.35, and 2.53±0.37,
respectively, and for the online test, respectively. The mean value of the results were 3.07±0.17, 3.36±0.24,
and 3.15±0.21, respectively. Data analysis showed that students who participated in online tests were
significantly discriminated from those who did not participate in this test. The p-values of medical informatics
courses 2, system programming and microprocessor 1 were 0.028, 0.018, 0.016, respectively.
Conclusion: According to the results obtained in this study, it can be concluded that participation in
continuous online tests has a significant role in increasing student information, reducing absenteeism over
the term, and ultimately increasing final grades.
Keywords: Online test, Student evaluation. Educational quality, Electronic learning
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