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 مقاله پژوهشی ، 

 

  انیدانشجو دگاهیاز د نیآنال یهاآزمون تیفیو ک تیرضا زانیم

  نیقزو یدندانپزشک

 

 یمعصومه رمضان، یانحار وسفی، *آبادرکیزاده میرجب هیسم، یدیفاطمه سف
 

 

 چكيده

داده است که اين امر  يادگيري سنتي را به سمت يادگيري الکترونيکي سوق، ي چندرسانه ايهااينترنت و فناوري دسترسي بهمقدمه: 

 تيفيو ک تيرضا زانيم يف بررسلذا اين مطالعه با هد. کندي نوين ارزشيابي را جهت سنجش فراگيران اجتناب ناپذير ميهااستفاده از روش
 . انجام شد کرونا( يگيرهمه امي)ا نيقزو يدانشگاه علوم پزشک يدندانپزشک انيدانشجودگاه ياز د نيآنال يهاآزمون

 1399در سال  نيقزو ينپزشکدانشکده دندا ليمشغول به تحص انينفر از دانشجو231 با حضور مقطعي -يفيمطالعه توص اين ها: روش

. و در دو بخش بود سؤال 27ب پرسشنامه پژوهشگر ساخته در غال، استفادهابزار مورد . وارد مطالعه شدند يانجام شد که به صورت سرشمار
که  ر نظر گرفته شدد يعال"و  "خوب"، "متوسط، "کم"، "کم يليخ "شاملاي درجه 5 کرتيل اسيمق اسبر اس هاهداد، يدر بخش کم

 بي)ضر استنباطيو  حراف استاندارد(ان، نيانگي)م يفيتوص يهاهاز آمار با استفاده روايي و پايايي مورد استغاده قرار گرفت. تأييدپس از 
 . شد ليو تحل هيتجز هاهداد (يتنيو من و رمنياسپ يهمبستگ

و  نيانگيم نيهمچن. است متوسط که باالتر از بود 18/3 ±52/0 انيدانشجو نيآنال يهاآزموناز  تيرضا اريو انحراف مع نيانگيمنتايج: 

 انيدانشجو تيرضا انگريو ب است سطکه باالتر از متو بود 19/3 0±/51 انيدانشجو دگاهياز د نيآنال يهاآزمون تيفيک زانيم اريانحراف مع

 . (p >05/0نشد) افتي يو سن و جنس رابطه معنادار هاهمؤلف نيا نيب. است يابينوع ارزش نيا تيفياز ک
 

 19دیکوو، یدندانپزشک انیدانشجو، نیآزمون آنالی کلیدی: هاهواژ
 139تا  133 (:17)22؛ 1401 خرداد /آموزش در علوم پزشكيمجله ايراني 

 
مقدمه 

 1398- 99 یلیدوم تحص مسالین یاز ابتداتقریباً  رانیدر ا

ان و آموزدانشموجب شد تا 19 -دیکوو یگیرهمهمشکل 

حفظ سالمت خود به استفاده از  یبرا انیدانشجو

آورند در  یرو کیو آموزش الکترون یکیالکترون یهاهسامان

 یاستفاده از فناور یکیالکترون یریادگی یکل فیتعر کی

                                                 
، یمیترم ، گروه(تخصصیدستیار )آباد رکیزاده میرجب هیدکتر سمنویسنده مسؤول:  *

. رانیان، یقزون، یقزو ی، دانشگاه علوم پزشکیدانشکده دندانپزشک
s.rajabizadeh@qums.ac.ir  

، دانشکده توسعه آموزش پزشکیگروه ، یتیترب یروانشناس یدکتر یدانشجو:یدیفاطمه سف

(؛ دکتر fssfateme@gmail.com. )رانیان، یقزون، یقزو ی، دانشگاه علوم پزشکیدندانپزشک

( به منظور تحقق و استمرار نترنتیمثال ا یاشبکه )بر

سنجش و  کیاز ارکان آموزش الکترون یکی. است یریادگی

 یدرس یریزبرنامهدر  نیبنابر ا ؛است رانیفراگ یابیارزش

 تیفیاز ک نانیاطم یاز سنجش برا دیبا زیشبکه ن بر یمبتن

عبارت  کیالکترون یابیارز ستمی( س1آموزش استفاده کرد)

. رانیان، یقزون، یقزو یدانشگاه علوم پزشک، یندانپزشک عمومدی انحار وسفی

(anhary.yo@gmail.com؛ دکتر معصومه رمضان)( اریاستادی) ،دانشکده کس، یتنگروه اندود

 (ramezanii1361@gmail.com. )رانیان، یقزون، یقزو یدانشگاه علوم پزشک، یدندانپزشک

 12/2/1401، تاریخ پذیرش: 14/2/1401، تاریخ اصالحیه: 8/11/1400مقاله:  تاریخ دریافت
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 http://ijme.mui.ac.ir (17)22: 1401/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي / خرداد  134

 یارتباط رساختیکه و با دارا بودن ز یطیمحاست از 

 یابی( ارائه دهنده خدمات ارزوتریکامپ، نترنتیمناسب )چون ا

 یکیزیبه مکان ف یازیکه معموالً نای است؛ به گونه یآموزش

ند از هر مکان و هستقادر انیندارد و دانشجو یبه شکل سنت

 رائهاز خدمات ا یاریاز بس، باشند لیکه ما یدر هر زمان

پژوهش رنج دوست نشان داد  نتایج. (2استفاده کنند) ،شده

 یهاآزمون یاز برگزار انیدانشجو یمندرضایت نیکه ب

از  انیتفاوت وجود دارد و دانشجو یسنت و یکیالکترون

 هیدانش اول و یفن یها، ویژگیسامانه ییگوپاسخ تیفیک

. (3دارند) تیرضا یکیآزمون الکترون یراجع به فناور

( 4)مطالعه زاِئر ثابت و همکاراننتایج ، وقف جیبرخالف نتا

در  انیدار نگرش دانشجواعدم وجود تفاوت معن انگریب

، در مطالعه آنها. بود یکیو الکترون یسنت یهاآزمون

مشکالت موجود در  یکاهش برخ ایجهت رفع  انیدانشجو

آگاه شدن از روند  رینظ، یبه موارد یکیآزمون الکترون

در  سینودر امتحانات و داشتن چرکشرکت  آزمون قبل از

اشاره داشتند با توجه به نقش ، دسترس در صورت لزوم

 به نظر یآموزش ستمیس کیدر  انیدانشجو یمحور

روش  نیا یدر اجرا نانو تجارب آ دگاهیرسد دمی

 یآت یهایریزبرنامهو  یطراح بتواند در نوپا یابیارزش

 تیرضا زانیم یبررس با هدفمطالعه  نیا. کمک کننده باشد

 انیدانشجو دگاهیاز د نیآنال یهاآزمون تیفیو ک

در دوران  نیقزو یدانشگاه علوم پزشک یدندانپزشک

  انجام شد.کرونا  یگیرهمه

 

 هاروش

جامعه  انجام شد. مقطعی -یفیمطالعه حاضر به صورت توص

 لیمشغول به تحص انیدانشجو هیشامل کل یمورد بررس

بود که  1399 یلیدر سال تحص نیقزو یدانشکده دندانپزشک

 231 نیاز ب. وارد مطالعه شدند یبه صورت سرشمار

تکمیل شده پرسشنامه کامل  174، مورد مطالعه یدانشجو

ورود به مطالعه داشتن حداقل  یهااریاز مع بود وتحلیل شد.

خروج از مطالعه  یهااریمع. بود نیبار تجربه آزمون آنال کی

ص قنا لیبه ادامه مشارکت در مطالعه و تکم لیشامل: عدم تما

پرسشنامه ، اطالعات یابزار گرد آور. بود هاهپرسشنام

و  یپژوهشگر ساخته بود که با توجه به مطالعات مشابه داخل

بخش . شد یدر دو بخش طراح سؤال 27در قالب  یخارج

از  انیدانشجو تیرضا زانیبه م سؤال 15اول پرسشنامه با 

از سامانه  تیرضا یها)شامل شاخص نیآنال یهاآزمون

( و در نیآزمون آنال یهاساختریو ز افزارنرم، نیآزمون آنال

 تیفیک یکه به بررس دیگرد یطراح سؤال 12بخش دوم 

 تیفیشامل ک) شرکت کنندگان دگاهیاز د نیآنال یهاآزمون

 یریادگی، از تقلب یریجلوگ، یابیارزش یهاشاخص، تسؤاال

 (یریادگی نینو یاستفاده از روشها، معلومات شیو افزا

 "ای نهیگز 5 کرتیل فیبصورت ط اسیمق نیا. پرداختمی

در نظر  یعال"و  "خوب"، "متوسط، "فیضع"، "فیضع یلیخ

اختصاص  5و  4، 3، 2، 1 ازاتیامت بیکه به ترت. شدگرفته 

و  15و حداقل  75رو حداکثر نمره در بخش اول  نیاز ا. افتی

. خواهد بود 12و حداقل  60در بخش دوم حداکثر نمره 

به عنوان  9. 1تا  1یمساو تربزرگنمرات  نیانگیمحدوده م

 تربزرگ، فیضع، 9. 2تا  2 یمساو تربزرگ، فیضع یلیخ

خوب ، 9. 4تا  4 یمساو تر، بزرگمتوسط، 9. 3 تا 3 یمساو

 .در نظر گرفته شد یعال، 5 یمساو تربزرگو 

از روش اعتبار محتوا  هاهپرسشنام ییروا نییبه منظور تع 

 یابیارز یابتدا پرسشنامه محقق ساخته برا. استفاده شد

نفر از افراد  10به  نیآنال یهاآزمون تیفیو ک تیرضا زانیم

شده مورد  افتیو سپس بر اساس نظرات در هارائ نظرصاحب

آن  ییایپا  CVI= 0/93و CVR= 0/79 رفتاصالح قرار گ

قابل  زانیکرونباخ به م یبا استفاده از آزمون آلفا زین

به منظور حفظ مالحظات . ( به دست آمد7/0 یقبول)باال

ثبت نشده بود و از  انیدانشجو یدر پرسشنامه اسام، یاخالق

داشته باشد اجتناب شده  یکه جنبه خصوص یتسؤاالپرسش 

 ایارسال شد  کیپست الکترون لهیبه وس هاهپرسشنام. بود

در  ییدانشجو یهاهدر گرو یکیتوسط پرسشنامه الکترون

به صورت چهره به چهره در  ایآنان قرار گرفت و  اریاخت

از . ارائه شد انیبه دانشجو یآموزش یهابخش ایجلسات و 
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شد هر عبارت را با دقت بخوانند و نظر  استهخو انیدانشجو

از . ندیمربوطه اعالم نما اسیخود را با استفاده از مق

جهت  SPSS v24(IBM,Armonk,NY,USA)افزارنرم

با استفاده از  هاهنرمال بودن داد. استفاده شد هاهداد لیتحل

شد که نشان داده  ینوف بررس ریآزمون کولموگراف اسم

، نیانگی)م یفیاز آمار توص. بود هاهنمرال داد عیدهنده عدم توز

 بی)ضر استنباطیدرصد( و، یفراوان، اریانحراف مع

استفاده  هاهداد لی( جهت تحلیتنیمن و من وریاسپ یهمبستگ

 . در نظر گرفته شدP <05/0 یدارمعناسطح . شد

 نتايج

پرسشنامه کامل  174، شده عیپرسشنامه توز 231 نیاز ب

میزان قرار گرفت) لیو تحل هیو مورد تجزوارد مطالعه شد 

 78آمده  به دستاساس اطالعات  بر. (%75دهیپاسخ

درصد( 2/55نفر ) 96مرد و  انیگوپاسخاز درصد( 8/44)نفر

نفر مجرد  132 نیهمچن. داده بودند لیرا زن تشک

از نظر . درصد( متاهل بودند 1/24نفر ) 42درصد( و 9/75)

سال داشتند و  24از  ترکمدرصد(  54نفر ) 94 یسن طیشرا

و  نیانگیم)داشتند تربیشسال و  24درصد(  80نفر از ) 46

 . (بود 8/23±1/3 انیدانشجو یسن اریانحراف مع

 رامونیت پرسشنامه پسؤاالبه  انیپاسخ دانشجو یبررس در

ضعف  نیتربیشنشان داد که  جینتا، نیآزمون آنال یهاچالش

بر  زانیتا چه م نیآنال یهاآزمون "یهاسؤالمربوط به 

نقش  یترم نسبت به روش سنت یمرور مطالب در ط شیافزا

 مادر کاهش استرس ش زانیتا چه م نیآنال یهاآزمونداردو 

 زانیم نیتربیش نیو همچن بود، "در هنگام امتحان نقش دارند

 یهاآزمون تأثیر" نهیمربوط به گز یخوب و عال یابیارز

را در چه  ستیز طیدر کاهش مصرف کاغذ و حفظ مح نیآنال

دانشجو با استفاده از  یاطالعات مکان ثبت و دیدانمی حد

 مؤثرچه حد  رکاهش امکان تقلب را در سامانه د یبرا نیدورب

پاسخ  ومطلق ینسب یفراوان عیتوز، یکجدول . بود، "دیدانمی

 یهاآزمون یهاچالشمربوط  یهاپرسشبه  انیدانشجو

 . دهدمی را نشان نیقزو یدانشکده دندانپزشک نیآنال

 

 نیقزو یدانشکده دندانپزشک نیآنال یهاآزمون یهاچالشمربوط  یهاپرسشبه  انیپاسخ دانشجو و مطلق ینسب یفراوان عیتوز :1 جدول

 پرسش ارزیابی
خیلی 

 ضعیف
 عالی خوب متوسط ضعیف

 (28)1/16 (61)6/35 (41)2/24 (36)7/20 (6)4/3 کنیدمی ی آنالین را در افزایش انگیزه تحصیلی چگونه ارزیابیهاآزموننقش 

 (22)6/12 (28)2/16 (90)7/51 (18)3/10 (16)2/9 دانیدمی ی آنالین را در کاهش سطح تقلب در چه میزانهاآزمون تأثیر 

 (20)5/11 (38)8/21 (70)3/40 (28)1/16 (18)3/10 کنیدمی سطح یادگیری چگونه ارزیابیی آنالین را در افزایش هاآزموننقش  

 (36)7/20 (46)4/26 (66)9/37 (16)3/9 (10)7/5 کنیدمی ی آنالین نسبت به شیوه سنتی را چگونه ارزیابیهاآزمونامکان جبران نمرات قبلی در  

 (20)5/11 (50)7/28 (73)5/42 (22)7/12 (8)6/4 گیردمی ی آنالین تا چه میزان در زمان مناسب صورتهاآزمونت در سؤاالبه نظر شما ارائه پاسخ صحیح  

 (16)2/9 (56)2/32 (74)5/42 (18)4/10 (10)7/5 دانیدمی نقش تصحیح امتحانات بوسیله سیستم آنالین را در کاهش اعتراضات دانشجویان به نمره خود چگونه 

 (20)5/11 (46)4/26 (68)2/39 (38)8/21 (2)1/1 آنالین تا چه میزان در کاهش استرس شما در هنگام امتحان نقش دارندی هاآزمون

 (10)7/5 (42)1/24 (84)3/48 (32)4/18 (6)5/3 دانیدمی ی آزمون آنالین و مشکالت آن در چه سطحیهاهتسلط اساتید و کادر مربوطه در دانشگاه را به سامان

 (12)9/6 (48)6/27 (84)3/48 (20)5/11 (10)7/5 تحلیل روند پیشرفت در دروس تا چه حد در سامانه آزمون آنالین برای شما به اجرا درآمده استامکان 

 (14)8 (44)4/25 (96)2/55 (14)8 (6)4/3 سنجیدمی ی فنی سامانه آزمون آنالین را در چه میزانهاویژگیکیفیت  

 (16)3/9 (38)8/21 (88)6/50 (30)2/17 (2)1/1 دانیدمی نالین را در چه حدآی داده شده به دانشجویان برای استفاده از سامانه آزمون هاآموزش

 (10)7/5 (52)9/29 (88)6/50 (24)8/13 (0)0 دانیدمی ی امتحانی را در چه حدهاهزمان بندی و دقت سامانه در مورد برنام

 (12)9/6 (44)3/25 (88)6/50 (26)9/14 (4)3/2 کنیدمی را در سامانه چگونه ارزیابی ...(رمز عبور و، دانشجویان )امکان بازیابینبود مشکالت در ورود 

 (8)6/4 (48)6/27 (92)9/52 (21)6/12 (4)3/2 دانیدمی استفاده از اطالعات مکانی دانشجو برای کاهش امکان تقلب را در سامانه در چه حد 

 (16)2/9 (65)6/37 (52)2/30 (40)23 (0)0 کنیدمی در میانه آزمون در زمان خروج از سامانه را چگونه ارزیابی هاپاسخامکان ثبت شدن 

 (8)6/4 (28)1/16 (50)1/39 (37)8/21 (32)4/18 دانیدمی مناسب میزان چه تا آزمون در را بازگشتی تسؤاال تعداد 

 (12)9/6 (52)9/29 (72)4/41 (26)9/14 (12)9/6 کنیدمی ت را در زمان آزمون چگونه ارزیابیسؤاالسرعت سامانه در آپلود کردن تصاویر و 

 (12)9/6 (46)4/26 (93)4/56 (13)8 (4)3/2 کنیدمی نبود اشکاالت نگارشی در آزمون آنالین در سامانه را در چه حد ارزیابی 

 (16)2/9 (40)23 (76)7/43 (34)5/19 (8)6/4 ادامه آموزش با سامانه مجازی رضایت داریدتا چه حد از  

 (12)9/6 (52)9/29 (78)8/44 (26)9/14 (6)5/3 کنیدمی سهولت ارتباط با استاد از طریق سامانه را در چه میزان ارزیابی
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 (14)8 (50)7/28 (84)3/48 (20)5/11 (6)5/3 دانید می جذابیت ظاهری سامانه را تا چه حدی 

 (30)2/17 (44)3/25 (30)5/34 (34)5/19 (6)5/3 چگونه است  حفظ محیط و ی آنالین در کاهش مصرف منابع زیستی کاغذهاآزمون تأثیر 

 (12)9/6 (42)1/24 (70)3/40 (46)4/26 (4)3/2  دارند نقش سنتی روش به نسبت ترم طی در مطالب مرور افزایش بر میزان چه تا آنالین یهاآزمون

 (16)2/9 (40)23 (76)7/43 (38)8/21 (4)3/2 مطالب نقش دارد تربیشویژگی یادگیری در هر زمان و مکان در آموزش آنالین تا چه میزان در یادگیری و مرور 

 (8)6/4 (46)4/26 (72)4/41 (40)23 (8)6/4  کنیدمی ارزیابی چگونه مطالب یادگیری در دقت و تمرکز سطح افزایش در را آنالین یهاآزمون تأثیر 

 (8)6/4 (34)5/19 (88)6/50 (30)3/17 (13)8 دانید می ی آنالین را تا چه حدهاآزمونمیزان دستیابی به اهداف آموزشی به وسیله  

 (9)7/5 (42)2/24 (72)4/41 (38)8/21 (12)9/6 آید می آنالین به اجرا در یهاآزمون در میزان چه تا سؤال هر برای استاندارد زمان

 

داده  نشان نیآنال یهاآزموناز  تیرضا زانیم یدر بررس

 تیرضا یمورد بررس انیدرصد از دانشجو 6/12که   شد

از  ادیز تیدرصد رضا 6/35درصد متوسط و  8/51، کم

 تیرضا زانیم نیتر. بیشداشتند نیآنال یهاآزمون

و انحراف  نیانگیم. در رده متوسط قرار داشت انیدانشجو

 انیدانشجو نیآنال یهاآزمون زا تیرضا اریمع

 یهاآزمون تیفیک یدر بررس نیهمچن. است 52/0±18/3

 تیرضا یمورد بررس انیدرصد از دانشجو 3/10، نیآنال

از  ادیز تیدرصد رضا 4/26درصد متوسط و  3/63، کم

از  تیرضا زانیم نیتر. بیشداشتند نیآنال یهاآزمون

و  نیانگیم. اشتدر رده متوسط قرار د انیدانشجو تیفیک

 دگاهیاز د نیآنال یهاآزموناز  تیفینمره ک اریانحراف مع

 . است 19/3±/51 انیدانشجو

از  انیدانشجو تیرضا زانیم نیرابطه ب یمنظور بررس به

 دگاهیاز د نیآنال یهاآزمون تیفیو ک نیآنال یهاآزمون

 میاستفاده نمود رمنیاسپ یهمبستگ بیاز ضر انیدانشجو

رابطه  انگریآمد که ب به دست r=749/0و  p=001/0که 

 . بود ریدو متغ نیا نیب یمثبت و قو

 انیدانشجو تیرضا زانیم نیارتباط ب یمنظور بررس به

 تیفیوک نیآنال یهاآزموناز  نیقزو یدندانپزشک

از آزمون  انیدانشجو سن و تیبا جنس نیآنال یهاآزمون

 یتفاوت معنادار چکدامیاستفاده شد که در ه یتنیو -من

در  انیسن دانشجو و تیجنس گرید انیبه ب. نشد دهید

 تیفیو ک نیآنال یهاآزموناز  انیدانشجو تیرضا زانیم

 . (3و2)جدول نیستند گذارتأثیر نیآنال یهاآزمون

 

 بر حسب جنس نیآنال یهاآزمون تیفیو ک نیآنال یهاآزموناز  انیدانشجو تیرضا زانیم سهیمقا: 2 جدول

 رضایت از آزمون آنالین کیفیت آزمون آنالین

P value  آماره

 آزمون

(Z) 

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نمره

آماره  P value جنس

 آزمون
(Z) 

انحراف 

 معیار

میانگین 

 نمره

 جنس

52/0 641/0 
 مؤنث 23/3 5/0

79/0 256/0 
 مؤنث 19/3 5/0

 مذکر 17/3 55/0 مذکر 14/3 53/0

 
 

 بر حسب سن نیآنال یهاآزمون تیفیو ک نیآنال یهاآزموناز  انیدانشجو تیرضا زانیم سهی: مقا3جدول 

 ی آنالینهاآزمونکیفیت  آنالینی هاآزمونرضایت از 

میانگین  سن

 نمره()

انحراف 

 معیار

آماره 

 (Z)آزمون

P- 

value 
میانگین  سن

 نمره()

انحراف 

 معیار

آماره 

 (Z)آزمون

P- value 

 61/0 24/3 سال 24از  ترکم
680/1 093/0 

 56/0 23/3 سال 24از  ترکم
262/1 2/0 

 46/0 14/3 سال 24از  تربیش 39/0 10/3 سال 24از  تربیش

 

 نسبت به انیدانشجو دگاهید یحاضربه بررس قیدر تحق بحث
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و به طبع  نیآنال یهاآزمون تیفیکارتقای در  مؤثرعوامل 

 . میپرداخت انیدانشجو تیرضا زانیم آن

در مطالعه حاضر  انیباالبودن استرس دانشجو هیتوج در

، کرونا یگیرهمه یکرد که چون در ابتدا انیب توانمی

 بودند یکارگیربه هیشده در مراحل اول هیته یهاافزارنرم

 جادیعوامل باعث ا نیا، بود نییپا نترنتیسرعت ا نیو همچن

 زانیدر م جهیشد و در نتمی انیاسترس در دانشجو

 . گذار بود تأثیر نیآنال یهاآزمونآنها از  تیرضا

و همکارانش به  ( Sun)سون ، مطالعه ما جیتضاد با نتا در

 تیبر رضا نترنتیو ا یفناور تیفیکه ک دندیرس جهینت نیا

 یهاساختریوجود ز دیآن هم شا لیدل. (5)ندارد یتأثیر

باشد که  هاکشور نیاطالعات در ا یفناور نهیدر زم یقو

منجر  گرید یهایو فناور نترنتیا یباال تیفیباعث شده ک

 یتیکه نبود آنها باعث نارضا یت نگردد در حالیبه رضا

 .است

مطالعه  نیکه در ا نیآنال یهاآزموناز نقاط ضعف  یکی

مرور  شیبر افزا نیآنال یهاآزمون تأثیر عدم، شناخته شد

به عدم  توانمیآن  هیدر توج. ترم بود یمطالب در ط

 به صورت متعدد در طول  هاآزمون نیا یبرگزار

 هاآزمون نیترم به ا انیاز نمره پا یترم و اختصاص قسمت

 یبرا انیدانشجو زهین باعث کاهش انگیکه هم اشاره کرد

 جیدر تضاد با نتا. شودمی خواندن مطالب در طول ترم

 ی( معتقد است که با برگزار2)یارجنگ یمطالعه ما گنج

 انیدانشجو، نی( به صورت آنالزیمتعدد )کوئ یهاآزمونک

 یریادگیو  شرفتیسطح پ ندتوانمیه بر مرور مطالب عالو

 تیو بر تقو ییرا شناسا عفخود را بسنجند و نقاط ض

 . همت کنند هاآن

معتقد  انیدانشجو، شده در مطالعه حاضر ذاخ جینتا طبق

با استفاده  انیگوپاسخ میبودند که در صورت رصد مستق

 .ابدیمی امکان تقلب کاهش، نیاز دورب

نشان  ییمطالعه رضا، حاضر قیبا تحق سوهم یجینتا در

 یهاهشبک قیاز طر هاپاسخداد که امکان تقلب و ارسال 

کل کالس  یچند نفر از دوستان و حت ای کی یبرا یمجاز

 . (6وجود دارد) انیگوپاسخ میعدم نظارت مستق لیبه دل

 انیب، (4زائر ثابت) قیتضاد با مطالعه حاضر در تحق در

از علل آرامش در زمان  یکی انیاز دانشجو یکه برخ شد

کم که نشات گرفته از  یامتحانات را سکوت و سرو صدا

دانستند در واقع در می، است انیعدم امکان تقلب دانشجو

مکان مشخص  کیدر  یهمگ انیمطالعه زائر ثابت دانشجو

مثل مرکز آزمون دانشگاه حاضر بوده و امتحان به 

ولی در مطالعه .شده استمی برگزار کیصورت الکترون

حاضربه دلیل شرایط بیماری کرونا، امکان برگزاری 

و از این حضوری آزمونها در مرکز آزمون وجود نداشت 

لحاظ بین شرایط برگزاری آزمون آنالین در منزل و در 

 مرکز آزمون و متعاقبا شرایط تقلب تفاوت وجود داشت.

 یداتیانجام تمهمعتقد بودند که با ، (7و همکاران) یهیفق

، تسؤاال یریپذعدم برگشت، تسؤاال یتصادف شیمانند نما

 سؤالبه هر  ییگوپاسخ یمحدود برا افتهیزمان اختصاص 

نقش  سؤالدر مطالعه حاضر . ابدیمی امکان تقلب کاهش

 طیحفظ مح در کاهش مصرف کاغذ و نیآنال یهاآزمون

 را نیرا داشت و ا یپاسخ خوب و عال نیباالتر ستیز

به  هاآزمون یبرگزار یایمزا نیترمهماز  یکی توانمی

 سوهم نیدانست و ا ینسبت به روش سنت نیصورت آنال

( و 8)پورصفر و یعیرب، (4مطالعات زائر ثابت) جیبا نتا

 . ( است9)یزدانی

امروزه در  یکیالکترون زاتیو تجه لیکه وسا ییآنجا از

قرار دارد و استفاده از آن منوط به  انیهمه دانشجو اریاخت

هر  یآن برا یایو مزا هاچالشلذا  ستیدانشجو ن تیجنس

در هر دو  تیرو نمره رضا نیدو جنس وجود دارد از ا

 . بود کیجنس به هم نزد

حاضر در مطالعه  قیمتضاد با تحق یجیاما در نتا

اغلب گذار بود و تأثیردر نوع نگرش  تیجنس، (10زاده)یتق

به  توانمیآن  هیدر توج. داشتند یترنگرش مثبتزنان 

تفاوت در تعداد  نیتفاوت در نوع نگرش زنان و همچن

 . از هر جنس اشاره کرد هاهنمون

در  انیاخذ شده در مطالعه حاضر سن دانشجو جینتا طبق
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نداشت  یتأثیر نیآنال یهاآزمون تیفیو ک تیرضا زانیم

به  کینزد اریمحدود و بس یسن ید بازهتوانمی که علت آن

 . مطالعه باشد نیدر ا انیهم دانشجو

ای ( در مطالعه11رنجبر)، حاضر قیتحق جیدر تضاد با نتا

مانند  سطوح باالتر انیکرد که دانشجو انیب یمرور

از  یتربیش تیرضا زانیارشد و دکترا م یکارشناس

تر نییمقاطع پا حالی کهنشان دادند در  کیآموزش الکترون

 وهیاز ش یبه علت عدم درک مطالب آموزش رستانیمانند دب

تفاوت  نجاینداشتند که در ا تیرضا کیترونآموزش الک

 . باشد جیکننده نتا هیتوج دتوانمی ادیز یسن

مطالعه حاضر  یهامحدودیترابطه با نقاط ضعف و  در

 یگیرهمهدوره )انجام آن  یزمان تیبه محدود توانمی

فقط در دانشگاه ) انجام آن یکانم تیو محدود کرونا(

امکان انجام  مطالعه نینقاط قوت ا از. ( اشاره کردنیقزو

 . بود یدرس یهاکالس یلیتعط طیآن در شرا

، به اطالعات کامل تر یابیشود جهت دستمی شنهادیپ

 نیو همچن ییدانشجو یهاهگرو ریمشابه در سا قاتیتحق

 . کشور انجام شود یهاهدانشگا ریسا

 

 گيرينتيجه

 تیفیو ک تیرضا زانیآمده نشان داد که م به دست جینتا

 باالتر از متوسط انیدانشجو دگاهیاز د نیآنال یهاآزمون

 نیا تیفیاز ک انیدانشجو تیرضا انگریموضوع ب نیا، بود

 تا عالوه بر گرددمی شنهادیلذا پ ؛است یابینوع ارزش

 یالزم برا یکیتکنولوژ یهاساختریز یسازفراهم

 نیبا تدو، یکیبه صورت الکترون اناتامتح یبرگزار

در نظام  یکیالکترون یهاآزمونچارچوب و الزامات 

 یآموزش وهیش نیهر چه بهتر ا یدر اجرا، یآموزش پزشک

 . تالش شود نینو

 قدرداني

 یاری یقاتیطرح تحق نیکه ما را در انجام ا یانیاز دانشجو

نامه انیپا حاصلمقاله  نیا. گرددمی و تشکر ریتقد، کردند

 . است یانحار وسفیدکتر  یآقا

اخالق دانشگاه علوم  تهیتوسط کم، مطالعه نیا پروپوزال

 IR.QUMS.REC.1399.571با شماره  نیقزو یپزشک

 . قرار گرفته است تأیید مورد
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Investigation into the satisfaction and quality level of online tests from 

the point of view of Qazvin dental students  
 

Fatemeh Sefidi1, Somayeh Rajabi zadeh Mirak Abad2, Yosef Anhari3, Masumeh Ramezani4 
 

Abstract 
Introduction: Access to the Internet and multimedia technologies, has led traditional learning to electronic 

learning which has made the use of modern evaluation methods in higher education indispensable. Thus, the 

study was conducted to investigate the quality and satisfaction level of online tests from the point of view of 

Qazvin dental students (during Corona Epidemic).  

Methods: This descriptive-analytical study was conducted on 231 students studying at Qazvin Dental School 

in the academic year 2020 who were selected by enumeration. The instrument was a researcher-made 

questionnaire in the form of 27 questions in two parts. In the qualitative section, the data were considered 

based on 5-point Likert scale including ( “very low ”, “low”, “average”, “good” and “great”),and 

after confirmation of validity and reliability  had been used. Descriptive analysis (Mean, standard deviation 

and …) and analytical statistics (Spearman correlation coefficent and man Whitney u test) were used to 

analyze the data.  

Results: The mean and standard deviation of satisfaction with students' online tests is 3.18±0.52, which is 

higher than average. Besides, the mean and standard deviation of the quality of online tests from the students' 

point of view is 3.19 ±0. 51, which is higher than average and indicates students' satisfaction with the quality 

of this type of evaluation. No significant relationship was found between these components as well as age, 

gender (P<0.05).  

Conclusion: The level of satisfaction and quality of online tests from students' point of view is higher than 

average and indicates students' satisfaction with the quality of this type of evaluation.  
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