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چکیده
آزمونهای الکترونیکی یکی از پیامدهای نفوذ فناوری در قلمرو آموزش است که در کشور ایران نیز
بهتدریج ،استفاده از آنها در حال افزایش است .اجرای آزمونهای الکترونیک میتواند دربردارنده
مشکالت و موانعی باشد که هدف اصلی این تحقیق بررسی آسیب شناسانه اجرای چنین آزمونهایی در
ایران است .روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان و کارکنانی که
بهنوعی با اجرای آزمونهای الکترونیک زبان انگلیسی تافل در سال  1393سروکار دارند ،بود .از میان
جامعه آماری به روش سرشماری  102نفر از داوطلبان و  25نفر از کارکنان مرتبط با برگزاری آزمونهای
الکترونیکی انتخاب شدند .ابزارهای گرداوری دادهها شامل دو پرسشنامه محقق ساخته شامل گویههایی در
 .1این مقاله مستخرج از بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی است که طی قراردادی فیمابین دانشگاه تبریز بهعنوان مجری و
سازمان سنجش آموزش کشور انجام شده است.
 .2استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) hamdullahhabibi@yahoo.com
 .3مربی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد تکاب ،ایران
 .4مشاور مرکز مشاوره دانشگاه تبریز
 .5معلم آموزشوپرورش شهر تبریز
 .6دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
 .7معلم آموزشوپرورش شهر تبریز
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مورد جنبههای مختلف آزمون الکترونیکی است .دادهها با کمک نرمافزار آماری  spssو با اعمال
روشهای آماری تی تک گروهی و فریدمن مورد تحلیل قرار گرفتند .آسیبهای اجرایی آزمون
الکترونیکی از دیدگاه داوطلبان به ترتیب وضعیت شامل «نگرش به آزمون الکترونیکی»« ،محتوای آزمون»،
«بازخورد سریع ،دقیق و مفید»« ،آموزش و آمادگی داوطلبان»« ،پاسخگویی دستاندرکاران برگزاری»،
«امنیت آزمون»« ،فضای فیزیکی اجرای آزمون»« ،مسائل فنی سختافزاری و نرمافزاری» ،طبقهبندی کرد.
همچنین مشکالت به ترتیب بدترین وضعیت از دیدگاه دستاندرکاران آزمونهای الکترونیکی تافل شامل:
«هزینههای اجرا»« ،سواد دیجیتالی داوطلبان»« ،نگرش کارکنان»« ،انگیزش کارکنان»« ،مسائل حقوقی»،
«بازخورد»« ،نظارت بر اجرا»« ،آشنایی کارکنان با آزمون»« ،هماهنگی و برنامهریزی در اجرا»« ،مسائل امنیتی»،
«فضای اجرای آزمون»« ،مسائل فنی آزمون» ،است .آزمونهای الکترونیکی دارای مزیتهای زیادی هستند
اما در اجرای آنها آسیبهای مختلفی شناسایی شده است که الزم است بهمرورزمان اصالح شوند.
کلیدواژهها :آزمون تافل ،آزمون الکترونیکی ،ارزیابی آموزشی ،آسیبشناسی ،یادگیری الکترونیکی

مقدمه
امروزه آموزش مجازی در شرف تبدیلشدن به یکی از مهمترین محیطهای آموزشی است
و فناوری اطالعات ،فرصتهای زیادی را برای آموزش ایجاد کرده است (شیخی فینی،1
 ،2008موسیلی ،2008 ،2به نقل از برهانی ،وطنپرست ،عباس زاده و سیفالدینی.)1391،
اصطالحاتی چون «کالس بدون دیوار»« ،مدارس هوشمند»« ،3یادگیری مجازی»« ،4آموزش
مجازی» 5و «دانشگاه مجازی»« ،6آزمون الکترونیکی» 7اشاره به نوع جدید و شاید
غیرمعمولی از آموزش الکترونیک دارد که در مقابل آموزش سنتی و معمول ،امروزه در
حال جایگیری در سیستمهای آموزشی کشورهای مختلف هستند (دالوندز 2012،8به نقل
از برهانی ،وطنپرست ،عباس زاده و سیفالدینی.)1391،
1. shaikhifini
2. moisil
3.smart schools
4.virtual learning
5. virtual instruction
6.virtual university
7. e-test
8. dalvand
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ارزشیابی بهعنوان عامل و بخشی از هر سیستم آموزشی ،نیز در چند دهه گذشته دچار
تحوالت بسیاری شده است« .ارزیابی الکترونیکی» 1بهعنوان شیوه جدید اجرای ارزشیابی
نیز بخشی از سیستم آموزش الکترونیکی بهحساب میآید .درواقع سیستم ارزیابی
الکترونیک عبارت است از محیطی که با بهرهگیری از ابزارهای چندرسانهای 2مناسب و با
دارا بودن زیرساخت ارتباطی مناسب (چون شبکه ،اینترنت ،کامپیوتر ،دوربین و غیره)
ارائهدهنده خدمات ارزیابی آموزشی است؛ بهگونهای که معموالً نیازی به مکان فیزیکی به
شکل سنتی ندارد و دانشجویان قادرند از هر مکان و در هر زمانی که مایل باشند ،از
بسیاری از خدمات ارائهشده استفاده کنند .آزمون الکترونیکی شامل آزمونهایی است که
در آنها با استفاده از دستگاههای الکترونیک ،فعالیتها ،پاسخها ،نمرات و بازخوردهای
الزم فراگیران ،طراحی ،ارائه ،ذخیره و گزارش میشود (بتی و گریس2009 ،3؛ بنت،4
 .)2003استول و المشد )2011( 5ارزیابی الکترونیکی را استفاده از فناوری اطالعات برای
هرگونه فعالیت مرتبط با ارزیابی تعریف میکنند (مارا و بوگو2006،6؛ سازمان یادگیری
انعطافپذیر استرالیا)2011 ،7؛ فعالیت به معنی طراحی ،ارائه و مدیریت فعالیتهای ارزیابی
که منجر به کیفیت خاص آموزشی میشود .بهصورت جزئیتر این فعالیتها شامل طراحی
ابزارهای ارزیابی ،ارائه ارزیابی و گزارش دهی ،ذخیرهسازی و انتقال دادههای ارزیابی
میشوند.
آزمونهای الکترونیکی میتوانند با همان دستگاههای قدیمی مانند کامپیوترها و
لپتاپهای معمولی ،دستگاههای ارتباطات سیار ،مانند گوشیهای همراه هوشمند (کمیته
مشترک سیستمهای اطالعاتی ،)2010 ،8یا با دستگاههای الکترونیکی جدید مانند «ای پد»

1.e-assessment
2. multimedia
3. beatty&gerace
4. bennett
5. stowell&lamshed
6. marra&bogue
7.australian flexible learning
)8. joint information systems committee(jisc
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یا از طریق دستگاههای الکترونیکی بازی ،صورت گیرد (خان2005 ،1؛ سویل ،فریث،
کالوین .)2010 ،2آزمونهای الکترونیکی میتواند در قالبهای مختلفی شامل اسناد متنی،
قالبهای چندرسانهای ،مانند صدا ،تصویر ویدئو ،یا در قالب شبیهسازیهای پیچیده و
بازیها ارائه شود (اسکالیس و گیفورد .)2006 ،3همچنین آزمونهای الکترونیکی میتواند
در قالب فردی و گروهی و در تعداد اندک یا در یک مقیاس جمعیتی بزرگ بهصورت
همزمان و یا غیر همزمان انجام شود (کاندون.)2013 ،4
آزمونهای الکترونیکی میتوانند برای ارزیابی قابلیتها و مهارتهای مختلفی که
فراگیران در طول دوران تحصیل کسب کردهاند به کار برده شود .وظایف کمی وجود
دارد که نشود بهوسیله آزمونهای الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گیرند؛ که این تعداد
اندک نیز بهسرعت بهوسیله طراحیها و ابزارهای نوینی که بهتدریج ارائه میشوند در حال
تقلیل هستند (آلن و سیمن .)2010 ،5برای مثال در بسیاری از رشتهها ،ابزارها و محیط
آزمایشگاهی وجود دارد که الزم است فراگیران در آن فعالیتها تبحر کسب کنند و در
حقیقت تسلط بر این مهارتهای آزمایشگاهی است که آنها را بهعنوان افراد متبحر در
رشته خود معرفی میکند .ازاینرو آزمونهای الکترونیکی امروزه توانستهاند با شبیهسازی
محیطهای آزمایشگاهی ،عملکرد داوطلبان را بهخوبی مورد ارزیابی قرار دهند؛ و این
پیشرفتها به صورت دائمی در دنیای ارزیابی الکترونیکی در حال انجام است (آلن و
سیمن.)2013 ،
با گسترش میران نفوذ ابزارهای الکترونیکی در بسترهای گوناگون و فرایندهای مختلف
آموزشی و پژوهشی ،نیاز به آزمونهای الکترونیکی و امتحانهای مبتنی بر کامپیوتر نیز
افزایش یافت .گسترش عمده این نوع از آزمونها در ابتدا با همکاری مؤسسات آموزشی و
مؤسسات تجاری صورت پذیرفت .نمونههایی از چنین سیستمهایی شامل «کارولینا»« ،6بلک
1. khan
2. sewell, frith, &colvin
3. scalise&gifford
4. condon
5. allen& seaman
6. claroline documentation
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بورد»« ،1دانشگاه الگ بروگ»« ،2کویتا»« ،3پروژه ارزیابی»« ،4وب سی.تی» 5را میتوان نام
برد .هرچند در طول قرن  20تعداد زیادی آزمونهای چندگزینهای برگزار شده است که
جوابهای درجشده داوطلبان در فرمهای پاسخنامه بهوسیله ماشینهایی مخصوص ،قرائت
و ثبت میشدند .این سیستم که هنوز هم در برخی کشورها و سازمانها مانند ایران
مورداستفاده قرار می گیرد عینیت و قابلیت ذخیره و بایگانی دارد؛ اما سرعت در بازخورد و
مشارکت داوطلبان را ندارد .تا سال  1999که «براون ،بول و ریس» 6ادبیات این موضوع را
بررسی کردهاند (براون ،بول و ریس ،)1999 ،ارزیابی الکترونیکی با سؤاالت چندگزینهای
مترادف بوده است و بعد از آن سال ،فرمهای کاغذی تبدیل به صفحهنمایش کامپیوتری
شدند.
در حدود سال  1980بود که رشد سریعی در سیستمها و فراگیر شدن آنها اتفاق افتاد.
برای مثال سیستم «تریادس» 7در دانشگاه «دربی» 8آغاز و توسعه یافت و در سال 1992
مورداستفاده قرار گرفت (تریادس .)2013 ،تریادس شامل طیف متنوعی از انواع سؤاالت
بود که برای آزمون مهارتهای سطح باالی داوطلبان مورداستفاده قرار میگرفت.
«استامپ» 9نیز سیستم ارزیابی دیگری بود که در سال  1995توسعه یافت .آخرین ورژن از
استامپ (باکون )2011 ،10به شیوه «شبکهای» 11اجرا شد شیوهای که در آن با استفاده از
خزانه سؤاالت که توسط طراحان مختلف سؤال تدوین و گرداوری شده است؛ آزمونهایی
با استانداردهای مشخص برگزار میشود.

1. blackboard
2. univ. of loughborough
3. quia
4. test assessments project
5. web ct
6. brown, bull, & race
)7. triads(tripartite assessment delivery system
8. derby
)9.stomp(software teaching of modular physics
10. bacon
)11.qti(question and test interoperability
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با ورود به قرن  ،21حرکت بهسوی ارائه آنالین ارزیابی الکترونیکی به کمک اینترنت
برای انجام آزمونهای از راه دور شروع شد .با توجه به تاریخچه ذکرشده برای ارزیابی
الکترونیکی و حتی بهکارگیری فناوری اطالعات در آموزش و یادگیری ،پیشرفت
قابلمالحظهای در سیستمهای موجود در ارزیابی الکترونیکی به وجود آمده است
بهطوریکه چنین سیستمهای در سطح مدارس ،دانشگاهها ،سازمانهای مختلف در سطح
ملی و بینالمللی مورداستفاده قرار میگیرند .در این میان برخی از این سیستمها مانند
«مودل»1؛ «کلیکر»2؛ «پیروایز»3؛ «کالم یا یادگیری ریاضی به کمک کامپیوتر»4؛ «اکزمینر»

5

به لحاظ گستردگی قلمرو مورداستفاده ،کاربران و میزان دسترسی از جایگاه باالتری
برخوردارند (باچر2008 ،؛ هانت2012 ،؛ فایس و مارشال2006 ،؛ سیمسون و اولیور2007 ،؛
بیتس ،گالووی و مک برید2012 ،؛ لوکستون و رلی2009 ،؛ کالم2013 ،؛ دوکاس
آندریتوس.)2007 ،
مطمئناً رشد سریع و گسترده چنین شیوههایی در ارزیابی آموزشی با توجه به مزایای
فراوان آنها امکانپذیر شده است .چنانچه «کوستاگلیوال» 6و همکاران ( )2008بیان
میکنند آزمونهای الکترونیکی این اجازه را به معلمان و آزمون گیرنده میدهند تا
پیچیدهترین محاسبات آماری و ریاضی را بر روی سؤاالت آزمون انجام دهند تا کیفیت
سؤاالت باالتر رود .محاسبه ضریب تمییز سؤاالت و همچنین سایر شاخصها آماری مانند
سطح دشواری سؤاالت آزمون در مبحث سنجش و اندازهگیری توسط اساتید با روشهای
سنتی کاغذی ،کاری دشوار و وقتگیر است ،اما در آزمونهای الکترونیکی بهراحتی
میتواند با چند کلیک ساده محاسبه شود و با محاسبه آنها و اعمال تغییرات موردنظر
کیفیت سؤاالت باالتر میرود و به عبارتی در آزمونهای بعدی ،آن سؤاالت اصالح و یا از
خزانه سؤاالت حذف میشود .چنین است که آزمونهای الکترونیکی بهطور غیرمستقیم
)1.moodle(modular object-oriented dynamic learning environment
2.clickers
3. peerwise
)4.calm (computer aided learning of mathematics
5. e-xaminer
6.costagliola
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میتواند به کیفیت فرایندهای یاددهی و یادگیری و نهایتاً عملکرد تحصیلی دانشآموز
کمک کنند .همچنین ارزیابی الکترونیک برتریهایی خاصی مانند نمره گزاری راحتتر،
تنوع در قالبهای سؤاالت  ،بازخورد سریع را برای فراگیران ،معلمان و مؤسسات خواهد
داشت.
البته استفاده از ارزیابی الکترونیکی معایب خاص خود را نیز دارد ازجمله اینکه :ممکن
است برای برخی از مباحث مانند ریاضی به علت احتیاج به فرمول سازی مناسب نباشد یا
مشکل باشد .همچنین تجهیزات فنی خاصی ممکن است موردنیاز باشد و مشکالت فنی نیز
پیش میآید .ممکن است نیاز به مهارتهای کامپیوتری خاص مانند پردازش کلمه،
مرورگر اینترنت و پست الکترونیکی باشد (آرت و لیزا2008 ،1؛ به نقل از عبدالعزیز و
همکاران.)2011 ،
استول و المشد ( )2011در جهت ارتقای کیفیت ارزیابی الکترونیکی راهبردهایی را
ارائه نمودهاند که برای بحث آسیبشناسی آزمونهای الکترونیکی میتواند مورداستفاده
قرار گیرد این راهبردها در زمینه بهکارگیری مواد ،تجهیزات و منابع راهگشا و جهت دهنده
میباشند (که در این تحقیق با کمی جرحوتعدیل در جهت طراحی ابزار گرداوری دادهها
به کار بسته شده است) در زیر به برخی از آنها اشاره شده است .راهبردهای مذکور در 5
دسته :فراهم آوردن مبانی و زیرساختها ،استانداردهای فنی ،توسعه و نگهداری ارزیابی
الکترونیکی ،عملیات ارزیابی الکترونیکی ،زمینه ارزیابی الکترونیکی طبقهبندی و تشریح
شدهاند .دو دسته اول به زیرساختها و استانداردهای فنی موردنیاز برای پشتیبانی ارزیابی
الکترونیکی ،اطمینان از ارتباط و تسهیل آن برای همه داوطلبان میپردازد و سه دسته دیگر
بر کیفیت مواد و منابع ارزیابی الکترونیکی و خدمات موردنیاز برای ارتقا کیفیت تمرکز
دارند .این رهنمودها میتوانند توسط افراد و بخشهای مختلف مرتبط با ارزیابی
الکترونیکی برای توسعه و ارزیابی این سیستم بهکاربرده شوند.

1 .art &lisa
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در ایران نیز دانشگاههای مختلفی از امکانات و بسترهای الکترونیکی و مجازی برای
آموزش استفاده میکنند که در برخی از آنها مانند دانشگاه خواجه نصیر طوسی سابقه
بیشتری دارند البته در برخی از آنها بهصورت کامل و برخی بهصورت جزئی از آنها
بهرهبرداری کردهاند (حسینی لردگانی .)1388 ،برای مثال در سطح رسمی دانشگاه پیام نور
از شیوه آزمون الکترونیکی در کنار شیوه سنتی استفاده میکند آزمونهای الکترونیکی
دانشگاه پیام نور از سال  1391آغاز به کار کرده است و بهصورت پایلوت در برخی از
واحدها اجرا شد (وبسایت دانشگاه پیام نور) .در سال تحصیلی  92-91در  506مرکز پیام
نور این نوع آزمونها بهجای برخی از آزمونهای معمولی کاغذی برگزار شد .طوری که
در سال  1393دو میلیون نفر آزمون الکترونیکی تقریباً در همه واحدهای دانشگاه در سراسر
کشور برای برخی از امتحانات و برخی از دانشجویان (در حد امکانات سختافزاری و
نرمافزاری هر مرکز) برگزار شدند (خبرگزاری فارس و وبسایت دانشگاه پیام نور).
بدون شک آزمونهای الکترونیکی چنانچه اشاره شد دارای مزایای فراوانی است که
البته بسته به نوع برگزاری و سطح آن ،مزایای آن نیز میتواند متفاوت باشد .چنانچه عالوه
بر دانشگاهها ،برخی از مؤسسات خصوصی مانند قلم چی ،گاج و غیره که با مراجعان
وسیعی در سراسر کشور مواجه هستند از آزمونهای الکترونیکی جهت شبیهسازی موقعیت
کنکور برای دانشآموزان و داوطلبان خود استفاده میشود.
در سازمان سنجش آموزش کشور بهعنوان متولی اصلی برگزاری آزمونهای رسمی
مهارتهای زبان انگلیسی موسوم به «تافل» 1نیز به شیوه الکترونیک برگزار میشود .این
آزمون در خارج از کشور توسط «سرویس سنجش تحصیلی» 2دانشگاه «پرینستون» 3برگزار
میشود .این آزمون ،مهارت در بخشهای شنیداری ،گفتاری ،نوشتاری و درک مطلب
انگلیسی را موردسنجش قرار میدهد و برای پذیرش در دانشگاههای آمریکای شمالی و
برخی از کشورهای دیگر مورداستفاده قرار میگیرد .نمره کسبشده در این آزمون جهت

1. toefl
)2. educational testing service(ETS
3. princeton
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پذیرش در این دانشگاهها به مدت دو سال دارای اعتبار است .از ویژگیهای «آزمون تافل
اینترنتی» 1در مقابل آزمونهای کاغذی میتوان بیان کرد که بخش جدیدی با عنوان «بخش
گفتاری» 2دارد و در مقابل ،بخش «ساختار» 3که در آزمونهای کتبی و کامپیوتری وجود
داشت ،حذف شده است .گرامر بهطور غیرمستقیم در بخشهای دیگر این آزمون
موردسنجش قرار میگیرد .سخنرانیها و گفتگوها در بخش «شنیداری» 4طوالنیتر شدهاند
و «خالصهنویسی» 5نیز مجاز است .در بخش «درک مطلب» ،6نوع سؤاالت متنوعتر شده و
بهعنوانمثال از شرکتکنندگان خواسته میشود اطالعات را طبقهبندی کنند و یا جدولی را
پر کنند .تایپ کردن هم در بخش نوشتاری الزامی است.
با توجه به اینکه این آزمونها دارای سابقه اندکی در کشورمان هستند و همچنین
تحقیق و آسیبشناسی در این زمینه صورت نگرفته است و حداقل اینکه محقق با بررسی
منابع مختلف ،مطالب چندانی از نتایج و پیامدها و مشکالت و موانع چنین آزمونهایی نیافته
است .لذا در این تحقیق مسئله اساسی این است که بعد از گذشت چند سال از برگزاری
چنین آزمونهای چه مشکالت و آسیبهایی در این زمینه وجود دارد؟ در همین راستا
سؤاالت زیر قابلبررسی است:
 -1مهمترین آسیبهای آزمونهای الکترونیک زبان انگلیسی (تافل) از دیدگاه داوطلبان
چه هستند؟
 -2مهمترین آسیبهای آزمونهای الکترونیک زبان انگلیسی (تافل) از دیدگاه
دستاندرکاران برگزاری آزمونها چه هستند؟

)1. internet based toefl(IBT
2. speaking
3. structure
4. listening
5. note taking
6. reading
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روش
روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی است که طی آن اطالعاتی راجع به
مشکالت آزمون الکترونیکی تافل گردآوری میشود .جامعه آماری تحقیق شامل دو گروه
داوطلبان آزمونهای زبان انگلیسی تافل و مدیران و مسئوالن و دستاندرکاران برگزاری
آزمون تافل در سازمان سنجش آموزش کشور هستند .روش نمونهگیری به شیوه
سرشماری با توجه به متمرکز بودن این آزمون در یک شهر و در یک سازمان ،در طی دو
جلسه برگزاری آزمون تعداد  102داوطلب آزمون که تقبل تکمیل پرسشنامهها را نمودند،
انتخاب شدند .در گروه دستاندرکاران نیز  25نفر از کارکنان و دستاندرکارانی که با
برنامهریزی ،اجرا و نظارت آزمونهای الکترونیک زبان در سازمان سنجش سروکار داشتند
بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
ابزار گردآوری دادهها :در این تحقیق برای گردآوری دادهها از دو پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد .پرسشنامه اول مربوط به آسیبهای آزمونهای الکترونیکی زبان
انگلیسی (تافل) از دیدگاه داوطلبان شرکتکننده در آزمون و پرسشنامه دوم ،آسیبهای
اجرای آزمون از دیدگاه مسئوالن و دستاندرکاران سازمان سنجش بود که در زیر
مختصری درباره آنها توضیح داده میشود.
پرسشنامه آسیبهای آزمون الکترونیکی زبان (تافل) از دیدگاه داوطلبان شرکتکننده
در آزمون :این پرسشنامه در  3بخش تنظیم شده است .بخش اول مربوط به اطالعات
دموگرافی و برخی سؤاالت دیگر در زمینه میزان برخورداری از کامپیوتر ،اینترنت و میزان
تسلط و استفاده از آنها میشود .بدنه اصلی پرسشنامه شامل  37گویه است .این پرسشنامه
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی تدوین شده است طوری که بخشها و مؤلفههای
مختلف آزمون الکترونیکی شامل جنبههای فنی ،انسانی ،محتوایی مرتبط با کسانی که با
چنین آزمونهایی سروکار دارند ،موردبررسی قرار گرفت .نظرات افراد نمونه در یک
مقیاس پنجدرجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) قابلارائه است.
بخش سوم پرسشنامه مربوط است به نظراتی که ممکن است در سؤاالت اصلی به آن کمتر
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توجه شده است و یا اصالً پرداخته نشده است؛ که در این قسمت میتوانند نظرات را
بنویسند.
پرسشنامه آسیبهای آزمونهای الکترونیکی زبان انگلیسی (تافل) از دیدگاه
دستاندرکاران :این پرسشنامه نیز با توجه به مطالعات نظری در این زمینه تدوین شد و
شامل گویههایی درباره جنبههای مختلف برگزاری آزمون الکترونیکی شامل برنامهریزی،
مدیریت ،جنبههای فنی ،انسانی ،حقوقی و اقتصادی است .پرسشنامه شامل سه بخش است.
بخش اول مربوط به اطالعات دموگرافی افرادی که بهعنوان نمونه آماری گویهها را پاسخ
دادهاند .این بخش شامل  11سؤال است .بدنه اصلی پرسشنامه شامل  54گویه است که
آسیبشناسی در زمینههای مختلف فنی ،اجرایی ،اقتصادی ،فرهنگی و نیروی انسانی آزمون
الکترونیکی زبان انگلیسی (تافل) را مورد سؤال قرار میدهد .نظرات افراد نمونه در یک
مقیاس پنجدرجهای لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم ،خیلی کم) قابلارائه است.
بخش سوم پرسشنامه مربوط است به نظراتی که ممکن است در سؤاالت اصلی به آن کمتر
توجه شده است و یا اصالً پرداخته نشده است؛ که در این قسمت میتوانند نظرات را
بنویسند.
روایی و پایایی ابزار گرداوری دادهها :با توجه به اینکه پرسشنامه محقق ساخته بود با
قرار دادن پرسشنامه در اختیار برخی از متخصصان و صاحبنظران ،پرسشنامهها ازلحاظ
روایی صوری و محتوایی موردبررسی قرار گرفته است همچنین  20نفر از داوطلبان و  3نفر
از کارکنان سازمان سنجش و آموزش کشور در زمینه روایی صوری پرسشنامه اظهارنظر
کرده و پرسشنامه مورد بازبینی قرار گرفت با محاسبه آلفای کرونباخ ،میزان پایایی برای
پرسشنامه داوطلبان 0/85 ،و برای پرسشنامه دستاندرکاران 0/88 ،به دست آمد که
نشاندهنده پایایی مطلوب ابزار گردآوری اطالعات تحقیق هستند.
در زمینه اجرای پرسشنامهها الزم است ذکر شود که با توجه به حساسیت محقق ،اکثر
پرسشنامهها دقیقاً بعد از خارج شدن داوطلبان از محل برگزاری آزمون الکترونیکی زبان در
اختیار آنها قرار گرفته است؛ زیرا برخی از سؤاالت پرسشنامه در مورد جزئیات آزمون بود
که مستلزم حضور ذهن داوطلب در مورد آن جزئیات بود؛ بنابراین با هماهنگیهای الزم
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با مسئوالن سازمان سنجش آموزش کشور ،پرسشنامهها دقیقاً بعد از اتمام جلسه آزمون در
اختیار افراد نمونه قرار گرفته است.

نتایج
تحلیل اولیه دادهها نشان میدهد که از میان  102داوطلب منتخبی که پرسشنامههای آنها
تحلیل شد 67 ،نفر ( 66درصد) مرد هستند .سن اکثر داوطلبان ( 85درصد) بین  17تا 30
سال است و بقیه باالتر از  30سال سن دارند 26 .داوطلب دارای تحصیالت کارشناسی62 ،
نفر کارشناسی ارشد 8 ،نفر دارای تحصیالت دکتری هستند 60.نفر در رشتههای علوم پایه،
 19نفر در رشتههای علوم انسانی و  12نفر در رشتههای فنی تحصیل کردهاند .همچنین با
توجه به سؤاالتی که در پرسشنامه ارائه شده است از میان نمونه آماری 34 ،داوطلب (34
درصد) یک بار 23 ،داوطلب ( 22/5درصد) دو بار 14 ،نفر ( 14درصد) سه بار و بقیه،
بیشتر از سه بار ،تجربه شرکت در آزمونهای الکترونیکی تافل یا هر آزمون الکترونیکی
دیگر را داشتهاند البته  22نفر یعنی  21درصد به این سؤال پاسخ ندادند 96 .نفر اظهار
کردهاند که دارای کامپیوتر و یا لپتاپ شخصی هستند 58 .درصد بیان کردهاند که در
شبانهروز بین  1تا  5ساعت با اینترنت کار میکنند 88 .درصد اظهار کردهاند که در کار با
کامپیوتر و نرمافزارهای عمومی آن دارای مهارت متوسط به باال هستند.
در میان  25نفر گروه دوم نمونه آماری که دستاندرکاران برگزاری آزمون تافل
سازمان سنجش هستند  44درصد زن و  36درصد مرد هستند و بقیه ،اطالعات را تکمیل
نکردهاند .اکثر افراد ( )17یعنی  68درصد دارای مدرک کارشناسی هستند 11 .نفر یعنی 44
درصد بین  10تا  15سال سابقه شغلی دارند .اکثر افراد دارای پست کارشناسی در سازمان
سنجش هستند .اکثر افراد یعنی  17نفر در رشتههای فنی تحصیل کردهاند.
برای بررسی سؤال اول تحقیق از آزمون تی استیودنت تک نمونهای استفاده شد که
دادههای آن در جدول  1آورده شده است.
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جدول  .1میانگین ،انحراف استاندارد ،نتایج آزمونتی و فریدمن برای آسیبها
از دیدگاه داوطلبان به ترتیب رتبه
مؤلفه

M

S

t

df

sig

Ranks

نگرش دانشجویان به آزمون الکترونیکی

3/11

0/55

-16/42

101

0/01

2/39

محتوای آزمون

3/22

0/47

-16/71

101

0/01

2/82

بازخورد سریع ،دقیق و مفید

3/71

0/81

-3/59

101

0/01

4/49

آموزش و آمادگی داوطلبان

3/69

0/62

-5/09

101

0/01

4/54

پاسخگویی دستاندرکاران

3/93

0/89

-0/82

101

0/42

5/19

امنیت

4/03

1/29

0 /3

101

0/76

5/44

فضای فیزیکی اجرای آزمون

4

0/71

0/14

101

0/89

5/50

مسائل فنی (سختافزار و نرمافزار)

4/14

0 /8

1/71

101

0/09

5/64

جدول  1نشان میدهد که در  4بخش ،آزمونتی معنیدار شده است .در مؤلفههای
آموزش و آمادگی داوطلبان ،نگرش دانشجویان ،محتوای آزمون ،بازخورد سریع ،دقیق و
مفید ،در سطح ( )p =>0/01فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت میان میانگین افراد نمونه با
میانگین فرضی جامعه رد میشود .نمرات منفی تی استیودنت در این مؤلفهها نشان میدهند
که مقدار میانگین پایینتر از حد مطلوب بوده است .همچنان که در جدول مشخص است
در چهار مؤلفه دیگرتی معنیدار نیست و با توجه به میزان میانگین و برابری آن با مقدار
مطلوبیت نسبی یا همانتی فرضی ( )4میتوان بیان کرد در این مؤلفهها وضعیت بهتری حاکم
است.
برای رتبهبندی آسیبها نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است که در سطح (=>0/01
 )pو کای دو  ،192فرضیه برابری رتبهها رد شد و نتایج میانگین رتبهها در ستون آخر
( )ranksجدول ( )1ارائه شده است که طبق آن پایینترین میانگین رتبه (بدترین وضعیت
نسبی) مربوط به نگرش دانشجویان به آزمون الکترونیکی است (با رتبه  )2/39و باالترین
میانگین رتبه (بهترین وضعیت نسبی) مربوط به مسائل فنی آزمون الکترونیکی است که
رتبه آن برابر با  5/64است.
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برای بررسی سؤال دوم تحقیق یعنی بررسی آسیبهای آزمون الکترونیکی از دیدگاه
دستاندرکاران برگزاری آزمون تافل در سازمان سنجش هستند ،از آزمونتی استیودنت
تک نمونهای استفاده شد که دادههای آن در جدول ( )2آورده شده است.
جدول  .2توصیف آماری ،نتایج آزمونتی و فریدمن برای آسیبها
از دیدگاه کارکنان سازمان سنجش به ترتیب رتبه
مؤلفهها

M

S

t

df

sig

Ranks

هزینههای اجرا

2/98

0/51

-9/96

24

0/01

3/60

سواد دیجیتالی داوطلبان

3/08

0/75

-6/17

24

0/01

3/98

نگرش کارکنان

3/27

0/58

-6/35

24

0/01

4/90

انگیزش کارکنان

3/21

0 /7

-5/57

24

0/01

4/92

مسائل حقوقی

3/27

0/44

-5/77

24

0/016

5/48

بازخورد

3/49

0/74

-4/96

24

0/01

6/12

نظارت بر اجرا

3/56

0/57

-3/83

24

0/01

6/62

آشنایی کارکنان با آزمون

3/62

0 /7

-2/73

24

0/012

7/16

هماهنگی و برنامهریزی در اجرا

3/72

0/55

-2/59

24

0/01

7/68

مسائل امنیتی

3/88

0/69

-0/87

24

0/39

8/48

فضای اجرای آزمون

3/98

0/68

-0/15

24

0/88

9/12

مسائل فنی آزمون

4/11

0/56

0/98

24

0/33

9/94

در جدول ( )2نیز مشاهده میشود که غیر از سه مؤلفه ،در بقیه مؤلفهها آزمونتی
معنیدار است و در سطح ( )p =>0/01فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت میان میانگین افراد
نمونه با میانگین فرضی جامعه رد میشود .نمرات منفی تی استیودنت نشان میدهند که در
آن مؤلفهها مقدار میانگین پایین تر از حد مطلوب بوده است .در دو مؤلفه فضای اجرای
آزمون و مسائل امنیتی ،میانگینها به میانگین فرضی ( )4نزدیک هستند و در یک مؤلفه
یعنی مسائل فنی آزمون ،میانگین بهدستآمده از میانگین فرضی باالتر است هرچند تفاوت
معنیدار نشده است؛ بنابراین فقط در این سه مؤلفه وضعیت نسبتاً مطلوبی وجود دارد و در
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بقیه مؤلفهها وضعیت موجود از دیدگاه کارکنان از وضعیت نسبی مطلوب فاصله معنیدار
دارد.
برای رتبهبندی آسیب ها از دیدگاه کارکنان نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است که
در سطح ( )p =>0/01و کای دو  ،89فرضیه برابری رتبهها رد شد و نتایج میانگین رتبهها
در ستون آخر ( )ranksجدول ( )2ارائه شده است که طبق آن پایینترین میانگین رتبه
(بدترین وضعیت نسبی )3/60 :مربوط به هزینههای اجرای آزمون الکترونیکی است و
باالترین میانگین رتبه (بهترین وضعیت نسبی )9/94 :مربوط به مؤلفه مسائل فنی آزمون
است.

بحث و نتیجهگیری
بهطورکلی مزایایی مانند قابلدسترس بودن در هر زمان و مکانی ،سرعت ،دقت ،حفظ
محیطزیست ،صرفهجویی در وقت و هزینه را میتوان برای برگزاری آزمونهای سراسری
بهصورت الکترونیکی قائل شد (کوستاگلیوال و همکاران)2008 ،؛ اما باید توجه داشت که
نباید اضافه کردن تکنولوژی نوین به نظام آموزشی تنها بر اساس احساس نیاز عمومی و
حرکت بهسوی بهتر شدن ،صورت گیرد ،بلکه توجه به بسیاری از جنبههای دیگر ازجمله
ساختار فرهنگی جامعه و میزان پذیرش آن از سوی جوامع نیز الزامی است و ضمناً باید
تصویر روشنتری از اینکه هر جامعهای از به کار بردن وسایل ارتباطی به دنبال چه چیز
است ارائه شود.
هدف این تحقیق ،بررسی مهمترین آسیبهای برگزاری آزمونهای الکترونیکی است.
از دیدگاه دو گروه عمده مرتبط با «آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی (تافل) مبتنی بر
کامپیوتر» یعنی داوطلبان شرکتکننده در آزمون و دستاندرکاران به بررسی مهمترین
مشکالت این آزمون پرداخته شد .بعد از تحلیل دادهها ،طبق جدول  1مشخص شد که
میتوان آسیبهای آزمونهای الکترونیکی را از دیدگاه داوطلبان در هفت دسته طبقهبندی
کرد .این آسیبها به ترتیب وضعیت شامل «نگرش به آزمون الکترونیکی»« ،محتوای
آزمون»« ،بازخورد سریع ،دقیق و مفید»« ،آموزش و آمادگی داوطلبان»« ،پاسخگویی
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دستاندرکاران برگزاری»« ،امنیت آزمون»« ،فضای فیزیکی اجرای آزمون»« ،مسائل فنی
سختافزاری و نرمافزاری» ،طبقهبندی کرد و نظر داوطلبان درباره همه مؤلفهها نسبت به
وضعیت نسبتاً مطلوب آنها فاصله دارد.
همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده برحسب جدول  2مشخص شد که مسائل و
مشکالت به ترتیب بدترین وضعیت از دیدگاه دستاندرکاران برگزاری آزمونهای
الکترونیکی تافل شامل :هزینههای اجرا ،سواد دیجیتالی داوطلبان ،نگرش کارکنان،
انگیزش کارکنان ،مسائل حقوقی ،بازخورد ،نظارت بر اجرا ،آشنایی کارکنان با آزمون،
هماهنگی و برنامهریزی در اجرا ،مسائل امنیتی ،فضای اجرای آزمون ،مسائل فنی آزمون،
است.
هرچند طبق نتایج تحقیق در جداول ( 1و  ،)2هم داوطلبان و دستاندرکاران در اکثر
مؤلفهها وضعیت را متوسط ارزیابی کردهاند و تا وضعیت نسبتاً مطلوب فاصله معنیداری
وجود دارد؛ اما در گروه دستاندرکاران میانگین مؤلفهها از وضعیت بدتری برخوردار
هستند.
طبق نتایج این تحقیق مشخص شد که نگرش داوطلبان به آزمونهای الکترونیکی و
محتوای آزمون دو مسئلهای هستند که بیشترین مشکل از دیدگاه داوطلبان محسوب
میشوند و رتبه اول و دوم آسیبها را دارا هستند .در گروه دستاندرکاران نیز تقریباً نتایج
مشابه است بهطوریکه غیر از مؤلفه اول (هزینههای اجرای آزمون)؛ مسئله دوم و سوم به
سواد دیجیتالی داوطلبان و نگرش کارکنان به آزمون الکترونیکی مرتبط است؛
بهعبارتدیگر هم داوطلبان و هم دستاندرکاران آزمون معتقدند که ازلحاظ ایجاد
آمادگی ازلحاظ شناختی ،احساسی و مهارتی و همچنین ایجاد نگرش مثبت برای اجرای
آزمون الکترونیکی ،مشکالت اساسی وجود دارد و الزم است در این زمینه فعالیت بیشتری
انجام شود تا اجرای آزمون با موفقیت بیشتری همراه باشد .نتیجه تحقیق در این زمینه بهطور
ضمنی با نتایج تحقیق محمدی روزبهانی ( ،)1385حسینی لردگانی ( )1388و فتحیان و
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همکاران ( )1387و لیاو )2004( 1تطابق دارد .لیاو دراینباره نیز معتقد است اگر
دستاندرکاران آموزش الکترونیکی گرایش و دیدگاه مثبتی درباره یادگیری الکترونیکی
داشته باشند ،آنگاه انگیزه بیشتری برای استفاده از آن خواهند داشت (لیاو.)2004 ،
یادگیری الکترونیکی و آموزش الکترونیکی سابقه چندانی در دانشگاهها و در سطح
آموزش عالی کشورمان ندارد و هنوز دیدگاهها و نگرشها نسبت به آن متفاوت است (سید
نقوی )1386 ،نتایج این تحقیق هم نشان میدهد که داوطلبان آزمونهای تافل ،مهمترین
مسئله را نگرش منفی میدانند .بدون توجه به نگرش و استقبال افراد ذیربط از فناوری،
توسعهی آن امکانپذیر نیست .ازاینرو ،در کنار توسعهی زیرساختها و تجهیزات توجه به
ذهنیتها و نگرشها و تقویت آنها در راستای شناخت و بهکارگیری فناوریهای جدید،
ضروری است .یافتههای مطالعات تطبیقی (کینگتون و هریس2003 ،2؛ میدورو2004 ،3؛
واتسون2004 ،4؛ زیتینگ و هانبینگ2002 ،5؛ کامس ،پرستون و کاکس 1999 ،به نقل از
آیتی و همکاران )1386 ،نیز نشان میدهند که کشورهای پیشرفته در این زمینه ،فعالیتهای
قابلمالحظهای را برنامهریزی و اجرا کردهاند و اهداف کموبیش یکسانی را برای توسعهی
فناوری اطالعات و ارتباطات در نظام آموزشی خود پیش رو دارند؛ که برخی از آنها در
زمینه ا یجاد شناخت و فراهم کردن بستر الزم برای افزایش انگیزه استفاده از چنین
فناوریهایی تدوین شدهاند.
محتوای آزمون الکترونیکی نیز بهعنوان مشکل از دیدگاه داوطلبان بهعنوان مسئله دوم
مطرحشده است .نتیجه این بخش از تحقیق با نتایج تحقیق دومیر 6و همکاران)2004( ،
تطابق دارد .آنها نرخ پایین پاسخدهی دانشآموزان به این نوع از آزمونها را بهعنوان عیب
آزمونهای الکترونیکی ذکر کردهاند اما نتایج با یافتههای تحقیق بنت ( )2003مغایر است
در تحقیق بنت ( )2003مشخص شد که بیشتر دانشآموزان تجربه پاسخ به سؤاالت
1

. liaw
2.kington&harris
3. midoro
4.watson
5. zhiting&hanbing
6.dommeyer
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کامپیوتری را تجربه جالبی می دانستند .برخی نیاز کمتر به نوشتن ،تمرکز بیشتر و حتی
برخی احساس کردند سؤاالت کامپیوتری سادهتر هستند درحالیکه واقعاً آنطور نبودند.
هرچند برخی (هیگ )2011 ،1معتقدند که محتوای آزمون به برگزاری آزمون الکترونیکی
مرتبط نیست و در مطالعات آسیبشناسی قابلاتکا نیست اما نباید فراموش کرد که اولین
جزء از یک سیستم آزمون ،واحدی است که وظیفه آن تولید محتوای آزمونها است .با در
نظر گرفتن این مسئله که با افزوده شدن توانمندیهای الکترونیک به یک سیستم برگزاری
آزمون ،تنوع نحوه برگزاری آزمون و ساختار سؤاالت ،بسیار گستردهتر از روشهای سنتی
خواهد شد  ،ضرورت انتخاب یک ساختمان داده مناسب و همینطور روش هماهنگ با
نیازها و توانمندیهای طراح سؤاالت ،برای تولید محتوای آزمون با روش نو آشکار خواهد
شد .در سیستمهای الکترونیکی برگزاری آزمون ،عالوه بر ساختارهای سنتی طرح سؤال،
امکان تولید سؤاالت با استفاده از ابزارهایی چون فیلم ،صوت و تصاویر متحرک نیز وجود
دارد تکثر به وجود آمده در ساختارها و قالبها بهروشنی نیاز به واحدی جهت تولید
محتوای آزمون در قالب ساختارهای مشخص و قابلاستفاده را مشخص میسازد .بعد
محتوایی در حقیقت آزمونهای الکترونیکی را قادر میسازد تا از امکانات و تسهیالتی که
ابزارهای الکترونیکی مانند کامپیوتر ،موبایل و غیره در اختیار میگذارند در جهت متنوع
کردن روند برگزاری ،تسهیل اجرا و باال بردن کیفیت فعالیت ارزیابی استفاده شود.
مسائل فنی مانند سرعت نمایش سؤاالت ،عالئم گرافیکی و متنی ،کیفیت نوشتاری،
تنظیمات صفحهنمایش ،سرعت کامپیوتر ،سختافزار ،نرمافزارهای اصلی و جانبی مربوطه،
زمان اولیه ورود به آزمون بهعنوان بخش مهمی از هر آزمون الکترونیکی میتواند در
کیفیت آزمون تأثیر زیادی داشته باشد که در این زمینه وضعیت نسبی خوبی از دیدگاه
داوطلبان و کارکنان حاکم است .چنانچه «هیگ» ( )2011درباره تأثیر صفحهنمایش
کامپیوتری بر ادراک داوطلبان بیان میکند که صفحهنمایش در ادراک پاسخگویان در
آزمونهای کامپیوتری تأثیر دارد؛ و نوع رنگ ،اندازه و نور ساطعشده میتواند درک

1. haigh
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داوطلبان را از سختی و آسانی سؤاالت تحت تأثیر قرار دهد .امیری ( )1387نیز در پژوهش
خود با توجه به مدلهای آموزش الکترونیکی بررسیشده ،به این نتیجه رسید که در
دانشگاه پیام نور به خاطر وجود محدودیتهای مخابراتی و عدم وجود خطوط با پهنای
زیاد در کشورمان ،استفاده از مدلهای آموزش آنالین اینترنتی غیرممکن است .ازاینرو
میتوان از مدل ترکیبی استفاده کرد ،بهطوریکه آموزش و تمرین یادگیرنده از طریق
اینترنت بهصورت آفالین انجام میگیرد و همزمان سیدی آموزشی هم در اختیار دانشجو
قرار گیرد.
در طرف دیگر نتایج از دیدگاه کارکنان ،مسائل امنیتی برگزاری آزمون از وضعیت
نسبی بهتر نسبت به سایر مسائل برخوردارند .اولیور و ساتر )2005( 1و آوری 2و همکاران
( )2006نیز درنتیجه تحقیق خود بیان میکنند که امنیت و دقت باال در آزمونهای
الکترونیکی به نسبت آزمونهای قلم-کاغذی باالتر است .با توجه به اینکه سازمان سنجش
از سابقه زیادی در برگزاری انواع آزمونها در سطوح ملی برخوردار است به همین جهت
برگزاری دقیق و صحیح آزمون و نظارت بر اجرای بیعیب و نقص آن در این سازمان
اهمیت زیادی دارد حتی غیر از آزمونهای الکترونیکی ،آزمونهای کاغذی و معمولی آن
نیز تحت تدابیر خاص برای جلوگیری از موارد مختلف امنیتی برگزار میشود.
هماهنگی و برنامهریزی برای اجرای مطلوب قبل و حین و بعد از اجرای آزمون و
همچنین هزینههای آزمون و فراهم آوردن انگیزش برای کارکنان و دستاندرکاران آزمون
هم از مواردی هستند که بهعنوان آسیبها ،مورداشاره دستاندرکاران قرار گرفته است.
ارائه بازخورد دقیق و صحیح مفید و همچنین پاسخگو بودن مسئوالن برگزاری به داوطلبان
در قبال مسائل و مشکالت در حین و بعد از برگزاری آزمون هم ازجمله مسائلی است که
توسط دانشجویان مطرحشده است که باید موردتوجه مسئوالن سازمان باشد.
با توجه به تمام مسائل مطرحشده میتوان راهکارهایی را مطرح نمود الزم است به این
نکته توجه شود که برگزاری چنین آزمونهای دارای سابقه اندکی در کشور و بهخصوص
1. oliver&sautter
2. avery
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در سیستم آموزش عالی رسمی است که این امر میتواند هم برخی از مشکالت ذکرشده
را قابلاغماض کند و هم میتواند انجام مطالعات بیشتر و دقیقتر در این زمینه را تا حدی
توجیه نماید.
نتایج حاصل از اجرای این تحقیق بهطورکلی نشان میدهد که در حال حاضر مشکالت
زیادی هم ازلحاظ ذهنی و هم ازلحاظ فنی و اقتصادی برای اجرای آزمون الکترونیکی
وجود دارد .بخشی از علتها میتواند ناشی از آماده نشدن ذهنیتها نسبت به بهکارگیری
فناوری اطالعات در آموزش به شکل عام و استفاده از آزمونهای الکترونیکی به شکل
خاص باشد .ایجاد این ذهنیت میتواند در ابعاد اقتصادی ،فنی هم مؤثر باشد .وجود آن
باعث تسریع کار و فقدان آن باعث طوالنی شدن روند تکاملی باشد؛ اما به هر صورت ،سیر
طبیعی رشد اثرگذاری وضعیت فناوری در همه ابعاد زندگی اجتماعی و فردی جوامع
امروز نشان میدهد گریزی از این امر نیست.
جای امیدواری دارد که در آینده نهچندان دور بتوان با ایجاد شناخت و همزمان فراهم
کردن امکانات و زیرساختهای الزم زمینههای سختافزاری و نرمافزاری و مغز افزاری را
برای قدمهای بعدی و تکمیلی را آماده کنیم .در این میان استفاده از تجارب تقریباً گسترده
کشورها و دانشگاههای پیشرفته خارجی و حتی استفاده از تجربیاتی ناشی از آزمایش-
خطاهایی که در برگزاری آزمونهای الکترونیکی توسط برخی از دانشگاههای داخلی
مانند دانشگاه پیام نور و برخی از مؤسسات غیردولتی آموزشی اجرا شدهاند میتواند در این
راه یاریدهنده باشد؛ بنابراین با توجه موارد آسیبهای مطرحشده میتوان پیشنهادهای
زیر را ارائه نمود.
 -1افزایش شناخت اقشار مختلف جامعه بهخصوص افراد مرتبط با آموزش عالی در سطوح
مختلف راجع به استفاده از فناوری اطالعات در آموزش به شکل عام و استفاده از
آزمونهای الکترونیک به شکل خاص.
 در این زمینه میتوان به راهکارهایی بلندمدت و کوتاهمدت اشاره کرد .ازجمله فراهم
کردن زمینههای الزم در دانشگاهها برای استفاده گستردهتر از چنین فناوریهایی اشاره
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کرد .حتی ترغیب افراد مختلف برای انجام بسیاری از امور روزمره از طریق فناوریهای
جدید میتواند در بلندمدت نگرشها را نسبت به تکنولوژی تغییر دهد .راهکارهای
کوتاهمدتتر میتواند برگزاری دورههای کوتاهمدت آموزشی در زمینههای ذکر شده
باشد.
 ایجاد هماهنگیهای الزم با دستگاهها و نهادهای مختلف کشور ازجمله
آموزشوپرورش ،صداوسیما ،مراکز علمی و فرهنگی مختلف در چهارچوب اسناد
باالدستی مانند سند تحول آموزشوپرورش و سند جامع علمی کشور برای توسعه شناخت
و مهارتها در استفاده دانشآموزان و دانشجویان از فناوریهای اطالعات.
 ایجاد بسترهای الزم فنی ،محتوایی و انگیزشی در دانشگاهها برای ترغیب اعضا هیأت
علمی به بهرهبرداری گستردهتر از چنین امکاناتی میتواند ذهنیت ،توانایی و تمایل آنان را
بیشتر نموده تا سهم استفاده از نمادهای آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی بهمرور
افزایش یابد.
 -2افزایش توانمندیهای اقتصادی دانشگاهها ،مؤسسات و مراکز مرتبط برای اجرای
مناسب آزمونهای رسمی بهصورت الکترونیکی.
 تشکیل جلسات مختلف اداری سازمان سنجش با بخشهای مختلف و نهادهای مختلف
تأثیرگذار مالی ،اقتصادی و قانونگذار برای توجیه فنی و اقتصادی طرحهای آزمونهای
الکترونیکی در سطح ملی و جلبتوجه ذهنیت آنها برای زمینهسازی اجرای طرح .این
جلسات حتی میتواند برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بهخصوص برای مدیران
سطوح عالی آنها برگزار شود.
 همسطح سازی زیرساختهای اجرای آزمونهای الکترونیکی در مناطق و دانشگاهها و
مراکز مختلف کشور .با توجه به اینکه برخی از دانشگاه به نسبت از وضعیت علمی،
کالبدی و تجهیزاتی خوبی برخوردارند میتواند در مراحل اولیه و با بودجه کمتری مناطق
کمتر برخوردار شناسایی و در جهت توانمندسازی آنها اقدامات عاجلتری انجام داد.
 -3اجرای آزمایشی طرح آزمون الکترونیکی در مقیاس کوچکتر.
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 اجرای آزمایشی آزمونهای الکترونیکی در برخی از استانهای برخوردارتر طوری که
همه مراحل برگزاری آزمونهای مختلف رسمی بهصورت الکترونیکی انجام شود .این امر
میتواند هم تخمینی خوبی راجع به توانایی واقعی استانهای منتخب باشد و هم میتواند در
برنامهریزیهای بعدی در سایر استانها کمک نماید زیرا با اجرای آزمایشی بسیاری از
نکات و نقاط ضعفی که از قبل نمیتوان پیشبینی کرد در اجرای آزمایشی نمود بیشتری
خواهند داشت .نکته دیگر در اجرای آزمایشی امکان تخمین تجهیزات الزم و حتی تخمین
اقتصادی ،بودجه الزم برای اجرا در کل کشور است.
 تعریف پروسه طوالنی فراهم آوردن تدریجی ایجاد آمادگی و برنامهریزی برای اجرای
مرحلهای آن :با توجه به هزینه های باالی اولیه برای استقرار ،لزوم فضاهای وسیع و  ...برای
اجرای آزمون در یک زمان خاص ،توصیه میشود در طی یک برنامهریزی بلندمدت،
تعریفشده و مشخص ،در هر مرحله بخشی از اقدامات الزم برای آمادگی در آموزش
عالی ،دانشگاهها و مراکز مختلف سنجش و اندازهگیری فراهم شود تا در طی چند سال،
بستر الزم درنهایت برای اجرای آزمون فراهم شود .البته این کار احتیاج به هماهنگیهای
الزم در سطح وزارت ،سازمان سنجش و دانشگاههای کشور است.

قدردانی
الزم به ذکر است که این مقاله مستخرج از بخشی از نتایج طرح تحقیقاتی است که طی
قراردادی فیمابین دانشگاه تبریز بهعنوان مجری و سازمان سنجش آموزش کشور بهعنوان
کارفرما به شماره  12/2630در سال  1392منعقدشده و در سال  1394به پایان رسیده است
بدینوسیله از تمامی کارکنان و داوطلبان آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی که توسط
سازمان آموزش کشور برگزار میشود تشکر مینماییم که محققان را در گرداوری دادهها
و اطالعات یاری دادند.
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