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آزمون منبع باز، روشی برای سنجش

با نگاهی به شیوة آزمون »کتاب باز« می توانیم به جرئت ادعا کنیم که 
اگر این شیوة آزمون به صورت درست و اصولی اجرا شود، می تواند بخش 
عمده ای از معایب آزمون های حاضر را برطرف کند. برخالف باور اکثر 
دانش آموزان و حتی معلمان، نه اجرای این شیوة آزمون آسان است و نه 
پاسخگویی به سؤاالت آن. نیل به اهداف مطلوب این آزمون، در ابتدا نیازمند 
اصالح روش تدریس است. درواقع، دبیران ضمن مطالعه و بررسی آزمون 
»کتاب باز« باید شیوة آموزش خود را به گونه ای برنامه ریزی کنند که در پایان 
دورة آموزش، برای برگزاری این نوع آزمون مشکلی نداشته باشند. بدیهی 
است، دبیرانی که در زمان تدریس صرفًا به محتوای کتاب ها اکتفا کنند یا در 
نهایت جزوه های آماده را به عنوان منبع امتحانی در اختیار دانش آموزان قرار 

دهند، نمی توانند آزمون خود را به صورت کتاب باز اجرا کنند.
ممکن است برخی از افراد به  اشتباه تصور کنند آزمون کتاب باز نیاز به 
مطالعه ندارد، اما همچنان که در ادامه آمده است، از آنجا که سؤاالت این 
نوع آزمون از منابع گوناگون مطرح خواهند شد، الزم است یادگیرندگان 
مطالعة بیشتری داشته باشند. چرا که بدون مطالعه حتی نمی توانند در بین 

منابع دنبال پاسخ سؤال ها بگردند.
الزم به ذکر است، طراحی سؤال و اجرای این نوع آزمون بسیار دشوار 
است، چون از یک  طرف باید سؤال هایی طرح شوند که تمام محتوای 
کتاب یا مطالب مطرح شده در کالس را شامل شوند و از طرف دیگر باید 
پاسخ آن ها عینًا در کتاب یا جزوه وجود نداشته باشد. همچنین، برای طرح 
سؤال نباید تنها به یک منبع یا کتاب اکتفا کرد، بلکه در فهرست منابع 
سؤال باید مجموعه ای از منابع که در طول دوره معرفی  شده اند، وجود 

نیاز  نیز  متفاوتی  ارزشیابی  شیوه های  متفاوت،  تدریس  روش های 
دارند. آزمون به شیوة کتاب باز که گاهی آن را آزمون »منبع باز« 
ما  بیشتر معلمان  نیز می گویند، موضوعی است که  یا »جزوه باز« 
اطالع چندانی از آن ندارند. بسیار مشاهده می شود که امتحانات با 
سؤال هایی که فقط محفوظات را می سنجند برگزار می شوند، اما در 
حال حاضر، با توجه به برگزاری غیرحضوری اکثر آزمون ها، آشنایی 
با چگونگی آزمون منبع باز برای معلمان یک ضرورت است؛ چرا که 
فارغ از اینکه نتایج آزمون های غیرحضوری مرسوم قابل استناد و 
اعتماد نیستند، اکثر آزمون هایی که در مدرسه ها برگزار می شوند، 
میزان یادگیری دانش آموزان را در سطح دانش یا حداکثر تا سطح 

فهمیدن می سنجند.
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داشته باشند. بنابراین، مهارت باالی معلمان و ارتباط آن با شیوة تدریس، 
یکی از عواملی است که موفقیت در اجرای آن را تضمین می کند.

  نکات مهم
در اجرای آزمون با روش »کتاب باز« باید به چند نکته توجه کرد: 

1. مدت آزمون باید به طور دقیق محاسبه شود. بسیار مشاهده می شود که 
در برگزاری بعضی از آزمون ها، حتی مدرسان باتجربه، به صورت تخمینی، 
مدتی را که معمواًل بیش از زمان الزم برای میانگین کالس است، در 
نظر می گیرند. در نتیجه بیشتر دانشجویان و دانش آموزان جلسة آزمون را 
بسیار زودتر از موعد مقرر ترک می کنند. این نشان دهندة محاسبه نکردن یا 

محاسبة اشتباه زمان توسط مدرس است.
و  دانشگاه ها  از  بعضی  در  دیگر.  اشخاص  توسط  پرسش  طرح   .2
مؤسسه های آموزشی باسابقه، کسی که پرسش ها را طراحی می کند، لزومًا 
همان مدرس کالس نیست، بلکه از دیگر مدرس های باتجربه در آن 
موضوع است. همچنین، از متخصصان طراحی آزمون خواسته می شود 
با توجه به موضوع درس و هدف های آموزش، پرسش هایی را طرح کنند 
که همة مطالب را در برگیرند. در این حالت، یک عامل کنترلی هم برای 
مدرس ایجاد می شود که او ملزم می شود طبق رئوس مطالب درسی، 
تمامی مطالب را در کالس پوشش دهد. به عنوان یک قاعدة کلی، در 
روش آزمون گیری »کتاب باز«، پاسخ هیچ پرسشی نباید به طور مستقیم در 
کتاب یا جزوه وجود داشته باشد. در این روش، برای پرسش های عینی، 
گزینه های انحرافی به گونه ای طراحی می شوند که یادگیرندگانی که درس 

را به خوبی یاد گرفته اند، بتوانند پاسخ صحیح را انتخاب کنند.
3. در طراحی پرسش های انشایی یا تشریحی در حوزة شناختی، پرسش ها 
باشند و در مراحل »تجزیه  و تحلیل«،  باالتر  از مرحلة »کاربرد«  باید 

»ترکیب« و به ویژه »ارزشیابی و قضاوت« طراحی شوند.
 روش »کتاب باز« بیش از نیــم قرن است که در کشــورهای پیشرفتة 
آموزشی دنیا به اجرا گذاشــته می شود. امروزه هیــچ ضــرورتی ندارد 
یادگیرندگان حجم انبوهی از مطـالب را در ذهن خود انبــاشته کنند. در 
دوران انقالب الکترونیـک که اوج آن در 20 ســال اخیر بوده است، هر 
نفر می تواند با داشتن یک گوشی به شبکة جهانی وصل شود و اطالعات 

مورد نیازش را در هر زمینه ای که باشد، به دست آورد.
الزم به ذکر است، افراد بعد از دو ماه 40 درصد مطالب حفظ شده را 
که  است  مطالب  آن  به کاربردن  بنابراین، چگونگی  می کنند.  فراموش 
حفظ  به خوبی  را  درس  که  هستند  فراوانی  یادگیرندگان  دارد.  اهمیت 
می کنند، ولی وقتی از آنان خواسته می شود آنچه را خوانده اند، در شرایط 
زندگی واقعی به کار ببندند، از انجام آن باز می مانند. برای  مثال، در هیچ 
اداره، مؤسسة آموزشی، شرکت یا به طورکلی در هیچ مکان کاری، کارمند را 
محدود نمی کنند که کتاب و جزوه به محل کار نیاورد. گاهی دیده می شود 
در برخی مکان های کاری یا حتی برخی مطب ها، از کتاب های مرجع یا 
انواع کتاب هایی که در آن محل کاربرد دارند، استفاده می شود. مهم این 
است که دانش آموخته ها یادگرفته باشند و بتوانند از کتاب به عنوان ابزار کار 

استفاده کنند.

در چنین شرایطی، کتاب در دست کارمند یا کارشناس دانش آموخته را 
می توان به آچار در دست مکانیک تشبیه کرد.

راهکارهای اجرای موفق این نوع آزمون عبارت اند از:
1. تشویق مدرسان به استفاده از روش های نوین تدریس و آزمون گیری، 
نتایج  اول  )مورد  از روش »کتاب باز«  استفاده  با  آزمون گیری  از جمله 

مطالعات جنبش آموزش وپرورش پیش رو(.
2. آموزش دادن به مدرسان در مورد چگونگی طراحی پرسش هایی 

متناسب با روش »کتاب باز«. 
و  نوین  با روش های  باز گذاشتن دست مدرسانی که می خواهند   .3
ابتکاری به تدریس و آزمون گیری بپردازند. کارکنان مدیریتی، اداری و 
آموزشی از طریق اصالح شیوه نامه ها و بخشنامه های مربوط به برگزاری 
امتحانات در مدرسه ها باید این نگرش را پیدا کنند. البته در این مورد 

مدرسان هم باید اطمینان کادر مدیریتی و آموزشی را جلب کنند.
4. در جشنوارة برترین طراحان سؤال که هر ساله در آموزش وپرورش 
شیوة  امتحانی  سؤاالت  طراحان  برای  ویژه ای  امتیاز  می شود،  برگزار 

کتاب باز در نظر گرفته شود.
5. توجیه و اطالع رسانی به یادگیرندگان از نحوة برگزاری آزمون در همان 
ابتدای دوره باعث می شود آن ها نیز در نحوة یادگیری خود تجدیدنظر کنند 

و به امید مطالعة شب امتحانی نباشند.
6. قبول کردن این موضوع که حتی ممکن است در بعضی از درس ها و 
در بعضی از دوره ها نیازی به برگزاری آزمون به شیوة مرسوم وجود نداشته 
باشد و شناختی که مدرس در طول دوره از یادگیرندگان به دست آورده 

است، می تواند مبنای قضاوت و تصمیم گیری باشد.
7. گاهی اوقات طراح سؤال می تواند پاسخ برخی از سؤاالت مطرح شده 
را نیز بیان کند، اما یادگیرنده باید در مورد پاسخ ارائه شده اطالعات تکمیلی 
بیان کند. درواقع، با طرح چنین سؤالی میزان یادگیری دانش آموز را در 

سطح قضاوت و ارزشیابی خواهیم سنجید.
برخی از عباراتی که در این گونه سؤاالت کاربرد دارند، عبارت اند از:

 مثالی شبیه نمونه ارائه کنید.
 دلیل شما چیست؟

 نظر شما چه تفاوتی با نظر حاضر دارد؟
 منبع اعتقادی شما چیست؟

  آیا همیشه چنین احساسی دارید؟
  دلیل مخالفت شما چیست؟

  فکر می کنید دیگران چه نظری دارند؟
  آیا می توانید به روشی دیگر بیان کنید؟

نوع دیگر یا می توان گفت افراطی تر برگزاری آزمون به طریق »کتاب باز«، 
حالتی است که در آن یادگیرندگان در جلسة آزمون به پرسش ها پاسخ 
نمی دهند، بلکه برگة آزمون به آن ها داده می شود تا در منزل پاسخ ها را 
بنویسند و برگه ها را در روز و ساعت مقرر تحویل دهند. این نوع آزمون در 
زمانی توصیه می شود که اواًل یادگیرندگان اعتماد مدرس را جلب کرده باشند 
و ثانیًا در طول دوره بارها از آن ها آزمون به عمل آمده باشد و نتیجة آزمون 

نهایی با نتیجة آزمون های قبلی ادغام و میانگین آن در نظر گرفته شود.
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