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 پررنگ( 51نازنین خط خالی با قلم بی 2)

 

سازی گام اجرایی برای پیادهترین ترین و مغفولمعقولسبز، سنجش 

سبز در بعد فرآیندی دانشگاه   
 (11نازنین خط خالی با قلم بی 1) 

 9رگس عبیدی، ن2مریم ایزی، *5محمد علی رستمی نژاد 
 (11نازنین خط خالی با قلم بی 1)

 گروه علوم تربیتی،بیرجند، دانشکده علوم تربیتیدانشگاه ، استادیار فناوری آموزشی1
 دانشگاه عالمه طباطبایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه تکنولوژی آموزشی، دانشجوی دکتری فناوری آموزشی2

 یشناسدانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی گروه علم اطالعات و دانش، شناسیآموخته علم اطالعات و دانشدانش2

 (11نازنین خط خالی با قلم بی 2)

 

 چكیده         
تنها ضرورت دارد بلکه فوریت دارد. مبتنی بر ساازی دانشگاه سب  در ایرا  از ابااد متتل  نه توجه ویژه به پیاده

تواند در باد درونداد، فرایند و برونداد صورت گیرد. در ها مداخالت مربوط به دانشاگاه سب  می سایتاتم   نظریه

یادگیری، یک فاالیت بتایار مهم، ارزشایابی است. بر اساب برآورد اولیه پژوهش ضاضر در   -باد فرایند یاددهی

اصله درخت باید قطع شود. با  11111در هر نیمتاا  تصییلی ضدود   های آزمو آموزش عالی ایرا  برای برگه

های تصلیلی، آزمو  -روش توصاای یعنایت به این مهم از منظر دانشااگاه سااب ، پژوهش ضاضاار با اساات اده از  

با اسااات اده از روش آمیتته، نگرش دانشاااجویا  به   کند.الکترونیکی را بهترین ماداخلاه فرایندی مارفی می  

ها و روش های الکترونیکی را به عنوا  یک روش ساانجش سااب ، مورد بررساای قرار داده اساات تا  الش آزمو 

درصد  01ایی شاود.  بررسی نگرش دانشجویا  نشا  داد بیش از  ساازی آزمو  الکترونیکی شاناسا   پیاده بهینه

های کاغذی هتاااتند. در پایا  پژوهش ضاضااار آنا ، موافق برگ اری آزمو  الکترونیکی به طور موازی با آزمو 

های آ  ارائه ساااازی آزمو  الکترونیکی و کاهش مماومت و مدیریت  الشعملیاتی برای پیاده پیشااانهادهایی

   کند.می

 پررنگ( 54نازنینخط خالی با قلم بی 5)         

 کلیدیکلمات          

 سنجش الکترونیکی، آزمو  الکترونیکی، دانشگاه سب ، آموزش الکترونیکی، ارزشیابی الکترونیکی،

سنجش سب 

                                                           
 marostami@birjand.ac.ir :پست الکترونیکی عهدهدار مکاتبات  *
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 مقدمه -5

ضاضاار را برآورده های نتاا  ای که نیازتوساااه"، توساااه پایدار را 1890در سااا   1کمتاایو  جهانی توساااه و مصیط

ها دانشگاه؛ تاری  کرده است. [1]"های آینده را برای برآورده سازی نیازهایشا  به خطر اندازدسازد بدو  اینکه توانایی نت می

در اماه جنه تنها باید متاهد به اهداف توسااه پایدار بدانند بلکه بایتاته اسات پیشرو در ضرکت به سمت توساه پایدار باشند.    

ری مواجه فو و ف اینده ،سابمههای بیفناورانه با  الشو همچنین تغییرات سریع غییرات زیتات مصیطی، کمبود منابع  تزمینه 

به زعم متتیایا  دانشگاه باید به   .های جدید برای آموزش عالی در ضا  ظهور اسات .  در رابطه با این تغییرات فرصات اسات 

دهی به افکار عمومی مردم در مورد های خود باید در شک ها با برنامهدانشگاه. [2]در جاماه عم  کنند 2عنوا  یک عام  تغییر

 .[1]مصیط زیتت و توساه پایدار اثرگذار باشند

انداز دانشگاه و قرار داد  مباضث ها، طرح صریح توساه پایدار در  شمهای توسااه پایدار در دانشاگاه  از جمله شااخ  

.  نانکه بصث شد، نمش دانشگاه در [4]های پایدار استتشویق اساتید به آموزش به روشپایداری در برنامه درسی دانشجویا ، 

ها و ال امات توساه پایدار باشد از طرف دیگر باید به عنوا  توسااه پایدار دو جانبه است، از یک طرف خود باید عام  به شاخ  

 دهی به افکار عمومی عم  کند.  یک عام  تغییر در جاماه و شک 

کنندگا  کاغذ در میا  سایر نهادهایی است که ها و مؤستات آموزشی باد از خودشا  اولین و مهمترین میرفگاهدانش

های های فرهنگی، گ ارشها برای خدمات امور اداری و دفتری، فاالیتبشاار در فرایند مدرینته آفریده اساات. در هر دانشااگاه  

شااود که به جر ت امتصا  یا ارزشاایابی و صاادور مدر  از کاغذ اساات اده میها، آموزشاای)ج وه و کتا،(، نامهپژوهشاای و پایا 

 کند.  توا  گ ت هیچ نهادی در خدمات خود در این سطح از کاغذ است اده نمیمی

کاغذ با  4بند 70/17تواند به طور میانگین هر درخت می، 1این در ضالی اسات که  به گ ارش مؤساته مصافظا  درخت  

شود برگه کاغذ تولید می 9111. بنابراین از هر درخت شودبرگه کاغذ را شام  می 011کند که هر بند نی  می تولید  A4 اندازه

. در گ ارش هر  ند قدیمی اما قاب  تأم  در سا  [0]از یک درخت الزم است %7برگی  011و یا به عبارت دیگر برای هر بتته 

میلیو  درخت است. باید توجه داشت که یک  109ه اسات که برابر با  میلیو  تن کاغذ اداری در آمریکا میارف شاد   9، 2114

. البته در تولید درخت نباید به تنهایی ضایاه قطع درخت را مد نظر [7]کنددرخت بالغ، برای زندگی دو انتا ، کتیژ  آزاد می

هر  -پوند 209/2لید یک تن کاغذ رود و همچنین برای توگالن آ، به هدر می 100/18قرار داد بلکاه برای تولید یک تن کاغذ  

. این در ضالی اساات که آساایا در میاارف کاغذ از اروپای غربی پیشاای   [7]شااودمواد زائد جامد تولید می -گرم 08/401پوند،

 [1]است و از آمریکا هم پیشی خواهد گرفتگرفته

وین و های ناست اده از فناوریکار اصلی پیش رو است؛ یکی بازیافت و دیگری برای رفع، ماضالت زیتت مصیطی دو راه

 00دهد. می ا  بازیافت در هلند درخت را نجات می 10الکترونیکی بجاای اسااات ااده از کاغذ.  بازیافت هر یک تن کاغذ، جا    

 . [1]درصد در آمریکا گ ارش شده است 40درصد ژاپن،  02درصد آلما ،  70درصد، 

مین . بر هو سازگار با مصیط زیتت است پا  مصیط زیتت آسیب نمی رساند  را که فناوری دیجیتا  به اسات اده از  

. ضتی برای آموزش توساه [0]شده استآموزشی، سازگار با مصیط زیتت مارفیاسااب آموزش الکترونیکی به عنوا  یک روش 

 .[9]آموزشی گ ارش شده استهای مبتنی بر فناوری  و  بازیپایدار نی  اثربتشی روش

ها، مجموعه اقداماتی که در راستای بهینه سازی ساازی دانشگاه سب ، بر اساب نظریه سیتتم عنایت به اهمیت، پیاده با

مجموعه شاود؛ بیشتر در باد دروندادی دانشگاها است. به عنوا  ماا   ها و تجهی ات آموزشای می میارف انرژی در سااختما   

برای کارکنا ، را ض ظ و  منابع انرژی و طبیایو  غیر آالینده اسااات اده کردهفرآیندهای کاه برای تولید از    0تولیادات پاایادار   

ها های نظام آموزشای دانشگاه گیرند که اغلب بر دروندادهدر دساته ابتکارتی قرار می  [8]اسات  امن جوامع، و میارف کنندگا  

                                                           
1 World Commission on Environment and Developmen 
2 change agent 
3 conservatree 
4 reams 
5 sustainable manufacturing 
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-یادگیری تأکید شاااده اسااات. پژوهش ضاضااار، در بین انواا فرایندهای یاددهی -های یاددهیتمرک  دارناد و کمتر بر فرایند 

 یادگیری، بر فرایند ارزشیابی یا هما  امتصانات دانشگاها تمرک  دارد. 

 بیان مسأله-2 
ای اهدف بردر ممدمه بصث شد، دانشگاه باید پیشرو توساه پایدار و ضافظ مصیط زیتت باشد، است اده از کاغذ  نانکه، 

متتل ، پاشانه آشای ، ضاربه به مصیط زیتات در دانشاگاه شاناسایی شد. مشت  شد برید  هر درخت، یانی قطع شریا        

برگه کاغذ باید یک درخت بریده شااود. در این  9111تن تاای دو ن ر و همچنین نتایم مباضث ممدماتی نشااا  داد که برای هر 

دانشجو در ترم او  سا   007نشاکده علوم تربیتی و روانشاناسی دانشگاه بیرجند با   میا  بر اسااب یک برآورد اولیه از نمونه دا 

برگه امتصا  است اده شده  10110و پایا  نیمتا ، ضدود  ، مشات  شد برای هر ترم اجرای امتصانات میا  87-80تصیایلی  

دانشااجو  4149191لوم از قرار اساات که برابر اساات با قطع دو درخت در هر ترم تصیاایلی؛ بر اساااب آخرین آمار وزارت ع   

درخت در هر نیمتااا  تصیاایلی است. این آمار  11111هایی که فمط برای امتصانات باید قطع شاود ضدود  تاداد درخت[11]

 1 جدولفمط مربوط به وزارت علوم تصمیمات و فناوری اساات. ج ئیات مصاساابات بر اساااب برآورد از دانشااکده علوم تربیتی در 

 گ ارش شده است.

 

 : برآورد میزان قطع درخت برای امتحانات یک ترم تحصیلی5جدول 

 برگ 9111از قرار هر درخت  توما  11هر برگ  متوسط برگه برای هر دانشجو تاداد برگه ها تاداد دانشجو 

 1.84 153370 19.76 15337.00 776 ددانشگاه بیرجن دانشكده علوم تربیتی

 26.62 2218528.673 19.76 221852.87 11225 دانشگاه بیرجند

 10313.48 859422037 19.76 85942203.70 4348383 وزارت علوم

  
 

راهکارهای ضرکت به ساامت دانشااگاه بدو  کاغذ و سااب   های الکترونیکی، یکی از در کنار بازیافت کاغذ، اجرای آزمو 

 .[11]شد  است 7ها بدو  کاغذهای الکترونیکی، م ایای متتل ی گ ارش شده است که، یکی از مهمترین آ است. برای آزمو 

های یادگیرندگا  باشد، همچنین نگرش بینی شاده اسات، سانجش مبتنی بر رایانه، روش غالب در آینده ارزیابی   پیش 

های یادگیرندگا  که به زبا  ساده از آ  تصت آموخته ارزیابی. [12]مابت دانشجویا  به سنجش الکترونیکی گ ارش شده است

کاغذ، ، های متتل  ارزیابی ازجملهاساات. رسااانهی از مباضث مهم در ضوزه ارزشاایابی آموزشاای یک شااود،عنوا  امتصا  یاد می

رزیابی مبتنی بر ا 0ارزیابی مبتنی بر کاغذ شود،های متتل  ارزیابی میه منجر به ضالتهای تل ن همرامداد، کامپیوتر و دستگاه

 یک  اعنو. ارزشیابی مبتنی بر رایانه را می توا  بهدتات های ارزیابی هترین انواا رساانه مهم 8موبای  مبتنیو ارزیابی 9کامپیوتر

. تاریتچه آزمو  مبنی بر رایانه بر اوای  دهه ه تاد میالدی [14, 11] سایتتم یکپار ه متشک  از اج ای مرتبط در نظر گرفت 

صااورت خودکار به ارائه ، فنّاوری های کامپیوتر اساااسااا  به21اواخر قر  تا  کرد،بینی میپیش تصمیمات قبلی .[10] گرددبر می

را ی اهایی فراتر از سااواالت  ند گ ینهجایگ ین برای برنامه های آزمو  مبتنی بر کاغذ پرداخته و آزمو  مبتنی بر رایانه بتش

 .[17, 11]در بر می گیرد

هاای مبتنی بر کاغذ مامولی  بیش از آزمو  یااناه  در طی  ناد دهاه  اخیر م ایاای اسااات ااده از ارزیاابی مبتنی بر را     

آزمو  و مدیریت، دریافت بازخورد فوری و ثبت خودکار نمرات، ارائه  هایینهشااده اساات. این م ایا شااام  کاهش ه  شااناخته

 یهاآزمو  برای سااانجش و در  مهارت یا ندرساااانه یهاها در مراض  آزمو  و بتشداده یآور، جمعاییتاااهآزمو  مما

                                                           
6 paperless 
7.Paper-based assessment 
8.Computer-based assessment 
9.Assessment Based on Mobile 
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 صورت تااملی پاسخ دهند.و به یکاررا دست یاهای  ندرسانهبتش توانندیها م. باالوه آزمودنی[19, 10, 11]؛ است پیچیده

های تر مانند فرآیندها و استراتژیپیچیده یهاداده یآورتواند به جمعپیشارفته همچنین می  هاییآورهای مبتنی بر فنآزمو 

عالوه بر این، ارزشااایابی مبتنی بر رایانه اجازه آزمو  تطبیمی و  .[21, 18]ض  متااهله، و عملکرد واقای بر روی رایانه بپردازد 

های مبتنی بر کاغذ کند که  با ارزشاایابیضمایت میرا های خود یادگیرنده بر اساااب پاسااخ  ،تشااتی  پیشاارفت یادگیری 

 . [22, 21]تواند به دساتورالام  کالب درب ربط داده شود های ارزشایابی از ن دیک می که فاالیتطوریپذیر نیتات به امکا 

)آنالین ( در کارگاه، "صااورت برخط وتصلی  آزمو  بهمیارف کاغذ، تج یه  جویی درضذف زما  تیاصیح اورا  امتصانی، صاارفه 

های ها و گ ینهطراضی تاداد نامصدود ساؤا  برای آزمو  و اجرای آ  با تاداد مشاتیای ساؤا ، امکا   ینش تیاادفی سؤا      

آموز و تگویی هر دانشمشاات  کرد  زما  پاساا ،بالفاصااله پا از اتمام آزمو  آزمودنیآزمو ، مشاااهده نمره آزمو  توسااط 

 .[21]های الکترونیکی استازجمله م ایای آزمو  ؛میانگین همهمصاسبه 

ها در ضا  اف ایش است، در بررسی های الکترونیکی، اقبا  به سمت این آزمو با توجه م ایای شامرده شده برای آزمو  

 2111در سااا   %01به  2118در سااا   %11الکترونیکی از های ای طی  ند گ ارش در آمریکا، اف ایش تاداد آزمو ممایتااه

های ایرا  مشت  نیتت و فمط ها در دانشگاه. این درضالی است که وضایت اقبا  به این نوا آزمو [24]مشااهده شاده است  

نتمادهای وارد های خود تا ضدودی از این رویکرد بهره جتته است؛ این پدیده ممکن است ناشی از ادانشاگاه پیام نور در آزمو  

 ها باشد.شده به این نوا آزمو 

ای در درب ریاضی از جمله، انتمادات اضتمالی نگرانی در مورد عملکرد تصییلی در دو نوا آزمو  است، بررسی ممایته

ت است، این همبتتگی نتبتا زیاد اس 79/1نشاا  داده است، همبتتگی بین نمره ریاضی در آزمو  مداد کاغذی با الکترونیکی  

های مبتنی بر رایانه، نی  در آغاز . در مورد پایایی آزمو [24]ها مت اوت گ راش شااده اسااتهای متتل  همبتااتگیاما در پایه

بیه ها، شها نشاا  داد پایایی این نوا آزمو  بندی پژوهشهایی بود که نتایم جمعهای الکترونیکی نگرانیشاروا جنبش آزمو  

 .[10]های کاغذی است آزمو 

آماادگی کم نیروی انتاااانی در   ،هاای الکترونیکی کاارگیری روش باه  یناه رش من ی و ممااومات در برابر تغییر درزم  نگ

های جدید آموزشی، فضای مصدود و  عدم وجود رایانه به تاداد کافی و متی  به اینترنت در بتیاری از مراک  کارگیری روشبه

های الکترونیکی از راه دور یکی نگرانی از تملب در آزمو  .[20]هتااتند های الکترونیکیهای آزمو ازجمله مصدودیت آموزشاای

 شده است.گ ارش[27]ها است که توسط اساتید در  پژوهش های این نوا آزمو از  الش

با توجه به اینکه، ضرکت به سامت سانجش الکترونیکی به عنوا  یک سانجش سب  از منظر توساه پایدار ضائ  اهمیت    

امتصا  و ارزشایابی در سارنوشات دانشجویا  تأثیر به س ایی دارد، لذا پیمایش نظر دانشجویا  در مورد آزمو     اسات از طرفی  

عوام  متاددی وجود دارند که عملکرد گذارد. ای میالکترونیکی بر موفمیات و عادم موفمیات هر نوا طرضی اثر قااب  مالضظه    

دهد مانند کی یت صاا صه نمایشااگر رایانه اما عوام  دیگری نی  ر قرار مییادگیرندگا  را در هنگام آزمو  الکترونیکی تصت تأثی

. بنابراین این پژوهش، [20]وجود دارد که کمتر به آ  توجه شده است و آ  نگرش آزمو  دهندگا  به آزمو  الکترونیکی است

جویا  را در مورد سنجش الکترونیکی اسات، تا زیرسااخت نگرشی دانش   در صادد بررسای نگرش دانشاجویا  نتابت به آزمو     

الکترونیکی مورد تصلی  قرار دهد و پیشنهاداتی برای پیاده سازی بهینه آزمو  الکترونیکی به عنوا  یک نوا سنجش سب  ارائه 

 در آموزش عالی ایرا  ارائه کند.

  

 روش پژوهش -2
ضی است که مصمق اکتشاافی طر روش آمیتته اکتشاافی بکار رفت؛ طرح آمیتته   برای رساید  به اهداف پژوهش،  

برای بررسی نگرش  .  در پژوهش ضاضر[29]پردازدهای کمی میهای کی ی سپا به گردآوری دادهداده ابتدا به گردآوری

های بتش کی ی از روش تصلی  مصتوای کی ی وتصلی  دادهآوری شد. برای تج یههای کی ی جمعابتدا دادهدانشاجویا ،  

روش تصلی  فراوانی و آزمو   ،های کمیوتصلی  دادهتج یه روش .است اده شد [28]11یم و الندمنشده توسط گراندضارائه
                                                           
10.Grandheim&Lundman 
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در  آموزشی یها به این روش بود که از دانشجویا  دروب آشنایی با رایانه، فنّاورروش  اجرا و گردآوری داده کای دو بود. 

وش ای با رترم  هارگ ینهترم  و یک آزمو  پایا میا یک آزمو  دانشااکده علوم تربیتی و روانشااناساای دانشااگاه بیرجند، 

ن ر از دانشجویا  دروب مبانی رایانه  41الکترونیکی از طریق ساامانه آموزش الکترونیکی دانشاگاه بیرجند، گرفته شد. از   

 شده گرفتهطی یک ساؤا  باز پاساخ خواساته شد تا اضتاب، نظر و نگرش کلی خودشا  را نتبت به آزمو  الکترونیکی    

ن ر از دانشااجویا  نی  میاااضبه مجدد انجام شااد تا اینکه  0طور کتبی بیا  کنند. عالوه بر این برای اعتبار یابی یافته با به

های الکترونیکی، ماایب پژوهش به ضد اشاباا نظری رساید. میااضبه شام   هار باد اضتاب دانشجویا ، م ایای آزمو    

های الکترونیکی بود. بر اسااااب مجموا م اهیم کلیدی ویا  در ارتباط با آزمو های الکترونیکی و واکنش دانشاااجآزمو 

ای از کامال  موافمم تا درجهگویه در طی  لیکرت پنم 40ای ضاوی پرساشنامه  ،اظهارنظرهای دانشاجویا  در مرضله کی ی 

که روایی و  ( آقا داده شااد%11.1)18( خانم و %97.0)124صااورت الکترونیکی و  اپی به کامال  متال م ساااخته شااد و به

تجربه آزمو  ضداق  دو بار دانشاااجویا  همگی ازجمله نکات قوت پژوهش این اسااات که پایای اب ار پژوهش تأیید شاااد.

در گ ارش پژوهش ضاضاار نگرش به آزمو   .انداشااتهدر ضضااور اسااتاد را در سااایت رایانه دانشااگاه بیرجند د  الکترونیکی

ی ازمو  الکترونیکی بر تمرک ، اسااترب آور بود  شاارایط آزمو  الکترونیکی، تأثیر مهارت رایانه الکترونیکی، انتماد تأثیر آ

 آزمودنی بر عملکرد آزمودنی، مورد بررسی قرار گرفت.  

 

 های پژوهشیافته -9

هند،  ند سااهوا  از دانشااجویا  در پاساخ به این سااؤا  که آیا دانشااجویا  آزمو  الکترونیکی را ترجیح می 

 ه شد:پرسید

 

 ؟دهمامتصا  به صورت غیر الکترونیکی را ترجیح می

 
 دهندالكترونیكی را ترجیح میغیر  آزمونکه  دانشجویانی: درصد 2جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 4.4 4.4 7 کامال متال 

 14.5 10.1 16 متال 

 53.5 39.0 62 ممتنع

 80.5 27.0 43 موافق

 100.0 19.5 31 کامال موافق

  100.0 159 ک 

 

درصد، کامال  موافق یا موافق برگ اری آزمو  به روش  40مشاهود اسات، ضدود    2جدو  های  انکه از یافته

اند. البته باید در تصلی  این یافته به درصد دانشجویانی که برایشا  علی التویه بوده )کاغذی(الکترونیکیغیر 

افرادی کاه کامال متال   و متال  آزمو  غیر الکترونیکی بودند؛ را از نظر دور   % 11.0و  % 18بوده اسااات 

 94/08ها از آزمو  کای دو است اه اشت. آماره کای دو برابر بود با دار بود  نتایم فراوانیبرای مانی نداشات. 

به جاماه پژوهش تامیم توا  این درصدها را دار بود. به عبارتی میمانی 11/1در سطح  4که با درجه آزادی 

 کرد، عالقه به آزمو  الکترونیکی بود.داد. سهوا  دیگر که نگرش به آزمو  الکترونیکی بررسی می
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 هایم به صورت الکترونیکی باشد؟دوست دارم تمام امتصا 

 
 : درصد دانشجویانی که آزمون الكترونیكی را ترجیح می دهند9جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 5.8 5.8 9 کامال موافق

 10.9 5.1 8 موافق

 44.2 33.3 52 ممتنع

 76.9 32.7 51 متال 

 100.0 23.1 36 کامال متال 

  100.0 156 ک 

 

ضدود های پژوهش سهوا  قب  است. نی  تا ضد زیادی مؤیّد یافته گ ارش شده است 1جدو  که در  این یافته

درصد موافق برگ اری  11ممتنع و  % 11اند.متال  یا کامال  متال  است اده از آزمو  الکترونیکی بوده  % 07

ها از آزمو  کای دو اساات اه اشت. آماره کای دو دار بود  نتایم فراوانیاند. برای مانیدهآزمو  الکترونیکی بو

توا  این درصاادها را به دار بود. به عبارتی میمانی 11/1در سااطح  4که با درجه آزادی  22/71برابر بود با 

 د.جاماه پژوهش تامیم داد. سهوا  دیگر در مورد اجرای موازی هر دو نوا آزمو  بو

 بهتر است که هر دو نوا سیتتم)هم الکترونیکی و هم کاغذی( امتصانات بیورت موازی انجام گیرد؟
 در پاسخ به این سؤا  پژوهش، درصد فراوانی و فراوانی در 

 

 گ ارش شده است. 4 جدو 

 

 : نظر دانشجویان در باره اجرای موازی آزمون کاغذی و الكترونیكی4جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 17.0 17.0 27 کامال موافق

 53.5 36.5 58 موافق

 90.6 37.1 59 ممتنع

 98.7 8.2 13 متال 

 100.0 1.3 2 کامال متال 

  100.0 158 ک 

 

از دانشجویا  کامال  موافق یا موافق اجرای آزمو  الکترونیکی به طور  % 01شاود ضدود   نانکه مشااهده می 

اشت. آماره کای دو ها از آزمو  کای دو است اه دار بود  نتایم فراوانیبرای مانی موازی با آزمو   اپی بودند.

توا  این درصاادها را به دار بود. به عبارتی میمانی 11/1در سااطح  4که با درجه آزادی  72/94برابر بود با 
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های الکترونیکی از منظر دانشاااجویا  پرداخته جااماه پژوهش تامیم داد. در ادامه برخی انتمادات به آزمو  

 شود.می

 

 گذارد؟جویا  تأثیر من ی میآیا آزمو  الکترونیکی بر تمرک  دانش

برای پاسخ به این سؤا  از دانشجویا  پرسیده شد که می ا  توافق خود را با این گویه که آزمو  الکترونیکی 

 گ ارش شده است. 0جدو  گذارد؛ اعالم کنند. نتایم در بر تمرک  آزمودنی تأثیر من ی می

 
 : موافقان و مخالفان  اثر منفی آزمون الكترونیكی بر تمرکز آزمون دهنده 5جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 5.1 5.1 8 کامال متال 

 29.1 24.1 38 متال 

 68.4 39.2 62 ممتنع

 94.3 25.9 41 موافق

موافقکامال   9 5.7 100.0 

  100.0 159 ک 

 

متال   % 10ها تا ضد زیادی ن دیک به هم اساات، ضدود در پاسااخ به این سااؤا  بتاایار مهم پژوهش، یافته

موافق بودند که  % 11گذارد و در مماب  ضدود هاا تأثیر من ی می بودناد کاه آزمو  الکترونیکی بر تمرک  آ   

ها با اسااات اده از آزمو  کای دو داری فراوانیگذارد. مانیتأثیر من ی میهاا  الکترونیکی بر تمرک  آ  آزمو 

دار بود. به عبارتی مانی 11/1در سطح  4که با درجه آزادی  11/70بررسای شاد. آماره کای دو، برابر بود با   

که  کی بودتوا  این درصدها را به جاماه پژوهش تامیم داد. انتماد دیگر استرب آور بود  آزمو  الکترونیمی

 شوددر ادامه بصث می

 

 آزمو  الکترونیکی استرب آور است؟

برای پاساخ به این ساؤا  از دانشجویا  پرسیده شد، که تا  ه ضد موافق این گویه هتتند که شرایط اجرای   

 گ ارش شده است. 7جدو  آزمو  استرب آور است. نتایم در

 
 : آزمون الكترونیكی و استرس6جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 7.0 7.0 11 کامال متال 

 30.4 23.4 37 متال 

 61.4 31.0 49 ممتنع

 91.8 30.4 48 موافق

 100.0 8.2 13 کامال موافق

  100.0 158 ک 
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شود، موافمین و متال ین استرب آور بود  شرایط آزمو  الکترونیکی ضدودا  برابر است،  نانکه مشااهده می 

آور بود  موافق اسااترب % 10های الکترونیکی بودند و آور بود  شاارایط آزمو متال  اسااترب % 10ضدود 

 4که با درجه آزادی  18/41ر بود با داری نتایم آماره کای دو برابشرایط آزمو  الکترونیکی بودند. برای مانی

 توا  این درصدها را به جاماه پژوهش تامیم داد.دار بود. به عبارتی میمانی 11/1در سطح 

 

 گذارد؟دهنده بر نتایم آزمو  تأثیر میای آزمو های رایانهآیا مهارت

ای دانشااجو بر نتایم او تأثیر های رایانهبرای پاساخ به این سااؤا  نی  از دانشااجویا  پرساایده شااد، آیا مهارت 

 گذارد؟ نتایم متافین و موافمین در گ ارش شده است.می

 
 : اثر مهارت رایانه ای دانشجو بر نتایج آزمون7جدول 

 درصد تراکمی درصد فراوانی 

 1.9 1.9 3 کامال متال 

 13.9 12.0 19 متال 

 45.6 31.6 50 ممتنع

 84.2 38.6 61 موافق

 100.0 15.8 25 کامال موافق

  100.0 158 ک 

 

ای دانشجو بر نتایم آزمو  های رایانهموافق این ادعا بودند که مهارت % 04شود، ضدود که مشااهده می ا  ن

گذارد. ای آزمو  دهنده بر نتایم آزمو  تأثیر میهای رایانهنی  متال  بودند که مهارت %17گذارد. تاأثیر می 

دار بود. مانی 11/1در سااطح  4که با درجه آزادی  108/01داری نتایم آماره کای دو برابر بود با برای مانی

 توا  این درصدها را به جاماه پژوهش تامیم داد.به عبارتی می

 

 نتایج و بحث -4

 

نیتاااما   های پژوهش ضاضااار در بتش ممدمه و بیا  متاااأله ضکایت از این واقایت داشااات که هر یافته

های تصت مدیریت وزارت علوم باید، قطع شود، هر درخت در طبیات برای امتصانات دانشاگاه  11111ضدود

ها در ایرا  قطع نشاود اما باید مد نظر قرار داد که اکوساایتاتم به هم وابتااته    ند ممکن اسات این درخت 

ترونیکی به عنوا  سنجش سب  و های الکاسات. بنابراین یک گام کو ک اما اثر گذار، رفتن به سامت آزمو   

دار طبیات است. ورود به بتش فرایندی یانی تدریا و ارزشیابی از نماط قوت پژوهش ضاضر است، دوسات 

 به ویژه بتش امتصا  که از ضتاسیت باالیی برخوردار است. 

دارد.  یابتکار آزمو  الکترونیکی و پذیرش آ  توسااط دانشااجویا  تا ضد زیادی به نگرش دانشااجویا  بتااتگ

دانشااجویانی که در آزمو  الکترونیکی شاارکت کرده بودند، روش   % 01پژوهش ضاضاار نشااا  داد،  ضدود  
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 % 01دادناد؛ اماا آنچه قاب  تأم  بود، این یافته پژوهش بود که ضدود   کااغاذی را برای امتصاا  ترجیح می   

ی بودند. هر  ند به طور طبیای دانشااجویا  موافق برگ اری آزمو  کاغذی به طور موازی با آزمو  الکترونیک

با اجرای بیشاتر آزمو  الکترونیکی، دانشاجویا  بیشتر با این روش انا خواهند گرفت امّا آنچه متلّم است،   

 سازی دانشگاه سب نگرش مابت دانشجویا  به اجرای موازی هر دو نوا آزمو  بود. بنابراین در راستای پیاده

ها شناسایی شوند و این همکارا ، هر دو نوا آزمو  را به ر سطح دانشگاهنماید، اساتید عالقمند دضروری می

طور موازی اجرا کنند، این راهبرد تا ضد قاب  توجهی از میااارف کاغذ جلوگیری خواهد کرد. در راساااتای 

 ای وهایی تشریصی به صورت مداد کاغذی و  هارگ ینهشود آزمو پیادساازی بهینه این راهبرد، توصایه می  

 به روش الکترونیکی اجرا شود.  عینی

های پژوهش ضاضاار نشااا  داد، نظر در مورد اسااترب آور بود  و تأثیر من ی بر تمرک  دانشااجویا  نی  یافته

متاال ین و موافمین تا ضد زیادی برابر اسااات. بنابراین، داد  اختیار به دانشاااجویا  در انتتا، نوا آزمو   

 کند. را مدیریت میکاغذی یا  اپی؛ تا ضد زیادی این  الش 

ای آزمودنی بر نتایم آزمو  شایتته توجه ویژه است. در های رایانهاضتااب دانشجویا  در مورد تأثیر مهارت 

ها از طریق گوشی همراه یا تبلت گرفته شود تا راساتای مدیریت این بصث، ضتی االمکا  ساای شاود آزمو    

ای آنا  اساات. یا  تا ضد زیادی باالتر از مهارت رایانهرایانه؛ زیرا مهارت کار با گوشاای هوشاامند در دانشااجو

 ای و  ند آزمو  آزمایشی تا ضد زیادی این  الش را برطرف خواهد کرد.های رایانهآموزش مهارت

های بدو ورود و ضمن ها و آموزشهای کشاور ج   سرفی  های آزمو  الکترونیکی در دانشاگاه آموزش روش

یکی عام   11گیرد.  را که به زعم متتیاایااا ، آموزش برای توساااه پایدارعلمی قرار خدمت اعضااا  هیهت

البته باید به این نیاز آموزشی به عنوا  ج ئی . [11]است 12کلیدی و مؤثر در مدیریت اثربتش مصیط زیتت

که داری اج   و  اسااتاساااتید دانشااگاه نگریتاات. سااواد مصیط زیتااتی کلیتی  11از سااواد مصیط زیتااتی

و برای جوامع هدف متتل  ممکن اساات، مت اوت باشااد. به عنوا  ماا  برای دانشااجویا  هایی اساات مؤل ه

های هر  ند ابتکاراتی  و  آزمو  .[11]استرشاته تجارت، نیاز ساواد مصیط زیتاتی خاصای گ ارش شده    

 اساات، به توساااه پایدار به عنوا  آمده[12] نانکه الکترونیکی در توساااه پایدار بتاایار کارساااز اساات اما  

درساای موجود نباید نگاه کرد، بلکه نیاز به تغییر ساااختار فرهنگی، نظریه و در ساااختار برنامه "14اف ونه"یک

پایداری در برنامه درسای است اده از یک رویکرد  روش بهینه برای ادغام  ها دارد. عم  آموزشای در دانشاگاه  

 .[11]است زندگی واقای مرتبط با با پروژه 10متألهمبتنی بر 
های همراه ای، به ویژه فراگیرشااد  گوشاای های شاابکهها و زیرساااختایت به اف ایش روزاف و  رایانهبا عن

ترم به روش الکترونیکی اجرا شود. های میا نماید، در اولین گام تمام آزمو ها ،ضروری میهوشامند و تبلت 

ای هقابلیت بازخوردهی آزمو  های تکوینی، نتایم پژوهشاای که برعالوه بر صاارفه جویی کاغذ؛ برای ارزیابی

الکترونیکی متمرک  شده است؛ نگرش مابت دانشجویا  و اثرات مابت آ  را بر یادگیری دانشجویا  گ ارش 

                                                           
11 education for sustainable development (ESD) 
12 Effective environmental management systems 
13 Environmental Literacy 
14 add-on 
15 problem-based approach 
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 .[14]شده است

پیامی در زیر   [1]ها  نانکه بصث شد، است اده از کاغذ در آموزش عالی، سرسام آور است. در یکی از گ ارش

. این پیام می تواند، بر سااربرگ 17ین نوشااته را پرینت نگیرد، اگر واقاا الزم ندارید اعنوا ، گ ارش آمده بود؛ 

ها قرار گیرد؛ تا از پرینت های وزارت علوم و دانشگاههای پی دی اف، اسناد و مدار  سایتتمام مماالت، فای 

 بی رویه کاغذ اندکی جلوگیری شود.
 

 سپاسگ اری

شی دانشگاه بیرجند به دلی  اطالا رسانی و ضمایت مالی از شرکت در به این وسایله از مااونت مصترم پژوه 
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Abstract. 
Pay special attention to the implementation of green university from various aspects, is not 

only necessary, but urgent. Based on system theory the green university interventions can 

take place in the input, process and output. In the teaching-learning process, a very 

important activity is assessment. According to a preliminary estimate in this study for 

administrating each semester exam in Iran higher education, about 10313 trees should be 

cut. This research using descriptive and analytical methods, introduces electronic test as a 

best procedural intervention and green method. Using mix method, students' attitudes to 

electronic test as a 'green' way to measure is examined to identify the challenges and 

optimal way to implement electronic test. Students' Attitudes showed that more than 70 

percent of them agree to administrate electronic in parallel with the paper test. At the end 

the study suggest practical suggestions to to implement electronic test and decrease 

resistance to manage its challenges. 
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