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چکیده
ارزیابی فراگیری و دانش زبانی زبان آموزان همواره یکی از چالش های فراروی آموزگاران، استادان، و متولیان آموزش زبان در 
کشور بوده است. آزمون های پایان نیم سال و دوره، یکی از مهم ترین ارزیابی های زبانی در کالس های زبان محسوب می شوند. 
همه گیری گستردة بیماری »کرونا« در ماه های اخیر، برگزاری چنین آزمون هایی را به صورت فیزیکی بسیار دشوار و گاه ناممکن 
کرده است. در چنین شرایطی، توجه ها به ظرفیت فضای وب برای آزمون سازی و برگزاری برخط )آنالین( آزمون ها معطوف 
شده است. اما مشکل اصلی اینجاست که همة آموزگاران، به ویژه آن دسته که در مدرسه ها فعال هستند، به سیستم های 
پیشرفتة مدیریت یادگیری با قابلیت آزمون سازی برخط دسترسی ندارند. بسیاری از مدرسه ها نیز توانایی مالی خریداری چنین 
فناوری هایی را ندارند. راهکار برطرف کردن این مشکل استفاده از آزمون سازهای برخط رایگان است. در این مقاله به معرفی 

یکی از پراستفاده ترین این آزمون سازها و کاربرد آن در ارزیابی برخط زبان آموزان خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها: ارزیابی زبانی، آزمون ساز برخط، آموزگار، آموزش زبان، سیستم مدیریت یادگیری 

Abstract
Assessing student learning and language knowledge have always been one of the challenges 
that teachers, instructors, and educational administrators face in Iran. Final and end-of-the-course 
exams are considered as one of the significant strategies for assessing in language classrooms. 
The growing Covid-19 pandemic over the past few months has made the physical administration 
of such exams really difficult. In such conditions, attentions have shifted to the potentials of the 
Web for online test making and administering. The main problem, however, is that not all of the 
teachers, especially those that teach at school level, have access to sophisticated learning 
management systems with the possibility of online test-making. There are so many schools that 
cannot afford buying such technologies. The solution to this problem is using online free test-
making tools. In this article, one of the most applicable online test-makers and its use in assessing 

Keywords: language assessment, online test-maker, teacher, language teaching, learning 

management system 

ارزیابی زبان آموزان   
 از راه دور: کاربرد       
آزمون سازهای برخط
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مقدمه
ارزیابــی برخــط دانش  زبانی به دو شــکل نمــود می یابد: 
»آزمون های تطبیقی«1 و »آزمون های غیرتطبیقی یا خطی«2 
]Alderson, 2005[. در نــوع نخســت که بهتریــن نمونة آن 
آزمون زبان انگلیسی برخط تافل )یا تافل اینترنت محور3( است، 
ترتیب و نوع پرســش های آزمون براساس پاسخ های فراگیرنده 
می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد. برای نمونه، پرسش 
دوم فراگیرنده ای که پاســخ پرسش نخست را نادرست انتخاب 
کرده است، کمی آسان تر از پرسش نخست خواهد بود. در حالی 
که اگر پاسخ پرسشی به درستی انتخاب شود، پرسش های آتی 
کمی دشــوارتر خواهند بود. به عبارت دیگر، سیستم به صورت 
خودکار دشواری یا آسانی پرسش ها را با سطح دانش زبانی هر 
آزمون دهنده تطبیق می دهد تا نتیجة آزمون به بهترین شــکل 

.]Sovorov & Hegelheimer, 2013[ نشانة دانش فرد باشد
تولید چنین آزمون هایی نیازمند بسترهای ویژة فناوری است 
و به طــور معمول هزینة باالیی دارد که در توان آموزشــگاه ها، 
مدرســه ها و آموزگاران نیســت. از ایــن رو، آزمون های زبان 
تطبیقی، فراوانی نوع دوم را ندارند و بیشــتر توســط نهادهای 
آموزشــی ویژه، مانند برخی از دانشگاه ها یا ارگان های آموزشی 

مورد استفاده قرار می گیرند.
دســتة دوم آزمون های برخط که از آن هــا با نام آزمون های 
غیرتطبیقی یاد می شــود، همان آزمون های سنتی هستند که 
 .]Winke & Isbell, 2017[ به صورت برخــط برگزار می شــوند
البته تطبیقی نبودن آن ها نشانة ناکارآمدی شان نیست، بلکه به 
دلیل سادگی تولید و فراوانی نرم افزارهای و پلتفرم ها برای تولید 
چنین آزمون هایی، آن ها مورد اقبال بیشتری از جانب آموزگاران 

و استادان هستند.
اگرچــه آزمون های برخط محدودیت های ویژه خود را دارند، 
وجود ویژگی هایی در این آزمون ها به آن ها نسبت به آزمون های 
سنتی برتری می دهند. برای نمونه، آموزگار زبان هرگز نمی تواند 
مهارت گفتاری یا تلفظ زبان آموز خود را با استفاده از آزمون های 
سنتی چاپی روی برگه بسنجد و به طور معمول این گونه مهارت ها 
به صورت شفاهی مورد ارزیابی قرار می گیرند. اما امکان تولید و 
یا اســتفاده از محتوای چندرسانه ای در آزمون های برخط، این 
امکان را برای آموزگار فراهم می آورند. آزمون ساز می تواند فایل 
ویدیویی، آوایی، و یا تصویری رنگی را در آزمون بارگذاری کند 
و با اســتفاده از قابلیت »تشخیص گفتار«4 مهارت های آوایی و 

.]Douglas, 2010[ شنیداری دانش آموز خود را نیز بسنجد
نکته ای که در آزمون ســازی برخط، فارغ از نوع آزمون، باید 
مــورد توجه قرار گیرد، تنظیمات درســت ســاختاری چنین 
آزمون هایی است تا میزان پایایی و اعتبار5 پاسخ ها افزایش یابد. 

برخی از این تنظیمات عبارت اند از:
• تعریف زمان آغــاز و پایان برای آزمون های کلیدی )مانند 
آزمون های پایان نیم سال  ترم( به گونه ای که همة آزمون دهندگان 

هم زمان به آزمون دسترســی پیدا کنند. چنین ضرورتی برای 
آزمون های تمرینی وجود ندارد.

• انتخاب گزینة بهم ریختن پرســش ها و گزینه ها به گونه ای 
که هر آزمون دهنده ترتیب متفاوتی از پرســش های یک آزمون 
مشــابه غیرتطبیقی را مشاهده کند. این کار برای جلوگیری از 
تقلــب یا کاهش میزان آن در آزمون ها انجام می شــود. اگرچه 
تقلب در آزمون های برخط مشــکلی اساســی است و از میان 
برداشتن احتمال رخ دادن آن به صورت ۱۰۰ درصد امکان پذیر 

نخواهد بود.
• کاهش شمار پرســش های نمایش داده شده در صفحه به 
یک یا دو پرسش. این کار نیز با هدف کاهش احتمال تقلب در 

چنین آزمون هایی پیشنهاد می شود.
• حذف امکان بازگشــت به پرســش های پاســخ داده شدة 
پیشین. البته از این ویژگی باید با احتیاط استفاده شود. توصیه 
می شــود که آزمون دهندگان در آغاز آزمــون از وجود چنین 
ویژگی باخبر شوند، چرا که برخی از فراگیرندگان عادت دارند، از 
روی پرسش هایی که پاسخ آن ها را نمی دانند، عبور کنند و پس 
از پرداختن به پرسش های دیگر، به آن ها بازگردند. حذف امکان 
بازگشــت تنها در آزمون های با حساســیت باال و برای کاهش 

احتمال تقلب به کار می رود.
تعریف و اســتفاده از ایــن ویژگی هــا در آزمون های برخط 
نیازمند دانش فناوری نیســت و همة آزمون سازها این گزینه ها 
را در اختیــار کاربر »ادمین« قرار می دهنــد. در ادامه یکی از 
پرکاربردترین آزمون ســازهای برخط که می تواند استفاده های 
زیادی برای آموزگاران زبان در مدرســه ها و آموزشگاه ها داشته 

باشد، بررسی می شود.

تست موز: یک آزمون ساز رایگان و پرکاربرد
»تســت موز«6 یکی از آزمون ســازهای برخط است که هم 
امکان اســتفادة رایگان و هم ســرویس خریداری شده را به 
کاربران می دهد. اگرچه سرویس رایگان تست موز محدودیت 
50 پرسش در هر آزمون و 100 پاسخ دهنده را دارد، ولی به 
 آسانی پاســخگوی نیاز آموزگاران در کالس های زبان است. 
چرا که شــمار دانش آموزان در هر کالس به ندرت به 50 نفر 
می رسد. آزمون ســازی در تست موز به صورت گام به گام انجام 
می گیــرد و از این رو برای اســتفادة هر آموزگار با هر میزان 
دانش فناوری می تواند مفید باشــد. برای استفادة رایگان از 
این آزمون ساز نیازی به ایجاد حساب کاربری نیست و پس از 
 ،)https://testmoz.com( ورود به صفحة اصلی آزمون ســاز
کافی اســت روی گزینة »یک آزمون بساز«7 کلیک کنید. با 
ورود به صفحة نخســت آزمون ســاز باید برای آزمون برخط 
خود یک نــام و گذرواژه انتخاب کنیــد. گذرواژه مخصوص 
ادمین اســت و بــرای ورودهای بعدی بایــد آن را به خاطر 

سپرد.
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با ایجاد نام و گذرواژه برای آزمون برخط، تست موز به صورت 
خودکار یک نشــانی به صفحة آزمون شما اختصاص می دهد. 
همان گونه که در تصویر 1 می بینید، فضای کاربری تســت موز 
بسیار ساده است. با کلیک روی گزینة setting در نوارابزار سمت 
چپ صفحه، وارد صفحة تنظیمات آزمون می شوید و می توانید 
ویژگی هایی را که پیش تر در این مقاله به آن ها اشاره شد، برای 
آزمون خود تعیین کنید. پرسش ها نیز از بخش Questions به 

آزمون افزوده می شوند.

 در بخش تنظیمــات، نام آزمــون را وارد  کنید و توضیحی 
در مــورد آن درون کادر Introduction بیافزایید. این توضیح 
می توانــد شــامل مدت زمان آزمــون، نوع پرســش ها و دیگر 
اطالعاتی باشد که باور دارید، دانستن آن ها برای آزمون دهندگان 
الزم اســت. ســپس رنگ بندی صفحة آزمون را از میان چهار 
 طــرح موجــود انتخاب کنیــد. در همین صفحــه و در بخش
Question Setting با انتخاب گزینة »یک پرسش در هر صفحه 

یا همة پرسش ها در یک صفحه« می توانید چیدمان پرسش ها 
را تعیین کنید. تست موز به صورت پیش فرض ترتیب پرسش ها 
را برای هــر آزمون دهنده به هم می ریزد. اگــر نمی خواهید از 
 این گزینه استفاده کنید، می توانید تیک آبی رنگ مقابل جملة
 Randomize the order of the questions during the«

test« را بردارید.

در بخــش Review Setting در ایــن صفحــه، می توانیــد 
چگونگــی پایان آزمون را تنظیم کنید. اگر می خواهید در پایان 
آزمون نوشــته ای برای آزمون دهنده نمایش داده شــود، آن را 
در کادر Conclusion Text وارد کنیــد. شــما می توانید برای 
آزمون خود یک نمرة قبولی در نظر بگیرید و در پایان آزمون به 
آزمون دهنده اطالع دهید که آیا در آزمون نمرة قبولی به دست 
 Show« آورده اســت یا خیر. برای انجام ایــن کار روی گزینة
 »a custom message if the student passed or failed

کلیــک، و نمرة قبولــی را در کادر وارد کنید. زیر آن می توانید 
جمله یا پیامی برای آزمون دهندة قبول شده و ردشده در آزمون 

بنویسید که بسته به عملکرد هر دانش آموز در آزمون برای وی 
نمایش داده شود. همچنین می توانید تصمیم بگیرید که:

• آیــا می خواهید نمرة پایانی برای دانش آموز شــما نمایش 
داده شود؟

• آیا هنگام پاسخ دادن به هر پرسش، گزینة درست نمایش 
داده شود؟

• آیا توضیحات شــما پیرامون درستی یا نادرستی گزینه ها 
)بازخورد متنی( هنگام پاســخ دادن به هر پرســش نشان داده 

شود؟
همة این گزینه ها در این بخــش وجود دارند و کاربر تنها با 

کلیک روی هر یک می تواند به سادگی آن ها را فعال سازد.
اما آنچه ســرویس رایگان تســت موز را از ســرویس ویژة آن 
متمایز می ســازد، تنظیمات بخــش Access Control )کنترل 
 دسترسی( در صفحة تنظیمات است. همان گونه که در تصویر 2

می بینید، در بخش کنترل دسترســی چهار گزینه وجود دارد. با 
انتخاب گزینة نخســت هر فردی که نشانی آزمون شما را داشته 
باشد، می تواند در آزمون شما شرکت کند. گزینة دوم دسترسی 
به آزمون را تنها برای افرادی که گذرواژة انتخابی شــما را داشته 
باشــند، ممکن می سازد. شــما با کلیک بر این گزینه می توانید 
گذرواژة دلخواه خود را در کادر وارد و ذخیره کنید. این دو گزینه 
ویژة سرویس رایگان هستند. اما اگر می خواهید تنها افرادی با یک 
نشانی ایمیل مشخص یا نشانی اینترنتی خاصی بتوانند از آزمون 
شــما استفاده کنند، باید از سرویس پولی بهره بگیرید. البته این 
محدودیتی برای کاربران سرویس رایگان محسوب نمی شود، چرا 
که امکان تعریف گذرواژه برای آزمون در مورد این کاربرها وجود 

دارد و همین ویژگی نیاز آن ها را تأمین می کند.

 

در بخش راســت »کنترل دسترســی« می توان زمان آزمون 
را تعیین و برای سیســتم مشــخص کرد که هر آزمون دهنده 
چند بار امکان شــرکت در آزمون را خواهد داشت )تصویر باال(. 
همچنین در این بخش شــما می توانید مشخص کنید که کاربر 
 Enter your نام و نام خانوادگی خود را برای آغاز آزمون در کادر

name وارد سازد.

تصویر 1. نمایي از داشبورد )صفحه كاربردي( تست موز

تصویر 2. نمایي از بخش تنظیمات تست موز
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پس از انجام تنظیمات، در بخش Questions پرســش های 
آزمون را یک به یــک با کلیک روی گزینــة Insert وارد کنید. 
تست موز از انواع پرسش ها پشتیبانی می کند. این دسته بندی ها 
عبارت انــد از: پرســش های چندگزینــه ای بــا یک پاســخ8، 
چندگزینه ای با چند پاســخ9، درست/نادرست10، پرکردن جای 
خالی11، نگارش12، و وصل کردن13. سیســتم برای هر پرسش 
به صورت پیش فرض، 1 نمره در نظر می گیرد. اما شما می توانید 
توزیع نمره برای هر پرســش را کم یــا زیاد کنید. پس از پایان 
افزودن همة پرســش ها می توانید آزمون خود را در فضای وب 
منتشر سازید. برای انجام این کار از نوارابزار سمت چپ صفحه 
روی گزینة Publish کلیک کنید. تســت موز همچنین به کاربر 
ادمین امکان دریافت یک نسخه پی دی اف از پرسش های آزمون 
را در صفحة Publish می دهد. برای برگزاری آزمون تنها کافی 
است روی این گزینه کلیک کنید تا لینک آزمون فعال شود و در 
صفحه برای شما به نمایش درآید. سپس این لینک را به همراه 
گذرواژة انتخابی با استفاده از شبکه های اجتماعی و یا ایمیل با 

دانش آموزان خود به اشتراک بگذارید.
یکی از مزیت های تســت موز به دیگر آزمون سازهای برخط 
ارائة اطالعات آماری پیرامون پاسخ دهندگان به پرسش هاست. 
این امکان در بخش Results در دســترس اســت. البته برای 
استفاده از این ویژگی الزم است آزمون دهندگان پاسخ های خود 
را به پرسش های آزمون ثبت کرده باشند. به عبارت دیگر، پس 
از پایان آزمــون می توانید اطالعات آماری پیرامون آن را از این 

بخش دریافت کنید.

نتیجه گیری
آزمون ســازهای برخط می توانند اســتفاده های فراوانی برای 
آموزگاران و اســتادان زبان در دوران همه گیری بیماری کرونا 
داشــته باشــند. امکان اســتفاده از محتوای چندرسانه ای در 
پرســش های آزمون های برخط، آن ها را به گزینه ای مناســب 
برای ارزیابــی مهارت های گوناگون زبانی، مانند نگارش، گفتار، 
شنیدار، واژگان، دســتور، و غیره تبدیل کرده است. البته نباید 
فراموش کــرد که هر آزمونــی، از جمله آزمون هــای برخط، 
محدودیت های ویژة خود را دارند که باید مورد توجه قرار گیرند. 
یکی از مهم ترین ایــن محدودیت ها در مورد آزمون های برخط 
امکان تقلب در این آزمون هاســت. اگرچه تنظیمات ویژه ای در 
آزمون سازها برای کاهش احتمال تقلب در نظر گرفته شده اند، 
به دلیل برگــزاری از راه دور این آزمون ها، همواره امکان تقلب 
وجود خواهد داشــت. نکتة مهم اما ســاختار درست و استفادة 
مناســب از چنین آزمون هایی در کنار روش های دیگر ارزیابی، 

به منظور افزایش اعتبار آن ها است.

پی نوشت ها
1. Adaptive
2. Linear
3. Internet-based TOEFL
4. Speech recognition
5. Reliability
6. testmoz.com
7. Build a Test
8. Multiple choice with one answer
9. Multiple choice (choose many)
10. True/False
11. Fill in the blanks
12. Essay type
13. Matching
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