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مقدمه
این نوشته بخش چهارم 2و ماقبل پایانی یادداشت هائی است دنباله دار ،که نتایج تجاربی موردی ،در آزمون های آموزش مجازی را ،
بی درنگ گزارش می کند .نوشتیم عصرکرونا ،زمانه عبرت است و امروز پس برگزاری آزمون پایان ترم مجازی درس آداب فناوری اطالعات
و ارسال نمرات نهائی دانشجویانکه این یادداشت را می نویسم ،از دستاوردهای تجارب اجرای این درس ،خرسندم ،که به موارد و ادله آن،
در آخرین یادداشت ،در شماره بعد این خبرنامه ،اشاره خواهم کرد.
چهار امتحانک اول این آموزش مجازی ،در قالب یک مدل ارزیابی تکوینی کتاب باز ، 3که در شرایط عدم امکان احراز هویت آموزش
گیرنده ،اینک ناگزیر می نماید ،به شهادت نتایج اجرا ،بر توفیق جدا سازی رسانه ارزیابی از رسانه یاددهی و یادگیری ،صحه گذارد .شبکه
اجتماعی واتس آپ ب ا دسترسی گروهی دانشجویان و استاد به گروه آداب فناوری اطالعات در آن و امکان تعامالت تک به تک اعضاء در این
محیط ،به عنوان رسانه مستقل آزمون ،عالوه بر کاهش بار کارگزار 4کالس مجازی و افزایش قابلیت اطمینان استمرار اجرای کالس مجازی
در طول زمان اجرا ،گزینه دسترسی به رسانه ای مستقل ،در طول اجرای کالس مجازی بود .نظرسنجی از دانشجویان پس از امتحانک
چهارم ،که اجرای گونه اولیه ای ،از خودآزمایی بازی وار جمع سپارانه بود ،نشان داد شعف مورد انتظار از بازی وارگی آزمون به میزان مورد
انتظار و مححق شده در مورد مدرس ،در دانشجویان حاصل نشد .در عمل نیز مشارکت در ارزیابی نتایج ،با مقاومت ،به بهانه کم وقتی
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عنوانی خود ابداع (من درآوردی سابق) برای یک روش جدید پیشنهادی آزمون در کالس درس مجازی - Crowdsource gamification self-exam
نشانی بخش سوّم - http://isee.ir/FileForDownload/files/Note8-ISEEx(1).pdf
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برخی دانشجویان ،مواجه شد که حتی پاداش  15نمره ای به ارزش ترغیبی تامی ،برای پاسخگویی آنان ،منجر نشد .کم وقتی که بنظر
من ،علت اصلی آن ،اضطراب در دانشجویان برای یک تعامل زمانمند چند جانبه بود ،بنظر بهانه می رسید .هرچند اجماعی بین دانشجویان،
در مورد ارزشهای نوآورانه و نامنتظر امتحانک ،وجود داشت.
تغییرات در امتحانک پنجم ،چند جانبه با ماهیت شفاف سازی و اصالح بود .برای تحقق منطق واسپاری مشارکت جویانه ،بیشینه
اقدامات آموزشی به فراگیران ،با محوریت هماهنگی و نظارت غیرمداخله جویانه مدرس ،محول شد .تا بر این مبنا ،از طرح پرسش تا انتخاب
آن برای پاسخ دهی تا ارسال پاسخ و سپس ارزیابی ،همگی به دانشجویان سپرده شود.
ابر مدلی 5که برای برای این روش ،در نظر گرفته شد ،اقتباسی از سه مدل پایه آموزش 6یعنی مدل های یادگیری ،7یاددهی 8و
ارزشیابی 9بود .که در آن مدل یادگیری به مدل پاسخ دهی و مدل یاددهی به مدل پرسش سازی ،استحاله یافت:
مدل پرسش سازی جمع سپارانه :
-1
-2
-3
-4

گزینش بدنههای دانشی ارزیاب هدفهای رفتاری دوره ،توسط مدرس.
تعیین زمینههای پرسش نیازمند ارزشیابی ،در دامنه بدنه های دانشی منتخب مدرس.
تولید پرسش غیرتکراری توسط فراگیران ،در دامنه زمینه های منتخب.
عرضه بازی واره پرسش ها ،توسط فراگیران.

مدل پاسخ دهی گزینشی:
 -1رویت دامنه پرسش های منتخب مدرس توسط فراگیرندگان.
 -2انتخاب و اعالم پرسش منتخب غیرتکراری برای پاسخ دهی توسط دیگر فراگیرندگان.
 -3طراحی ،تولید و اعالم پاسخ غیر تکراری به پرسش منتخب غیر خودی توسط فراگیرندگان.
مدل ارزیابی جمع سپارانه :
-1
-2
-3
-4
-5

طراحی مدل ارزشیابی و راهنمای آن برای ارزیابی جمع سپارانه توزیعی 10توسط مدرس.
ارسال برگه ارزیابی مدل فوق ،پس از آزمون ،به فراگیرندگان.
ارزیابی کمّی کیفیت پرسش های منتخب پاسخگویی فراگیرندگان توسط هر فراگیرنده انتخاب گر.
ارزیابی کمّی کیفیت پاسخ فراگیرندگان غیر خودی به پرسش های فرا گیرندگان ،توسط هر فراگیرنده پرسش ساز.
دریافت ،اعتبارسنجی و اعالم نهایی ارزشیابی نتایج آزمون توسط مدرس.
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هستان شناسی که برای این مدل ابداع شد ،در قالب وظایف محوله به دو کنشگر مدرس و دانشجو ،در جهت ایفای نقش هماهنگی
برای اولی و فعال مایشاء بودن ،برای دومی ،به شرح زیربازنمائی گردید تا گونهای از یادگیری فعال 11را برای تحقق ثمره یادگیری از
آزمون ،محقق سازد.
وظایف مدرس:
-1
-2
-3
-4

انتخاب گر مدل گزینش بدنههای دانشی ،نیازمند ارزشیابی برای کسب اطمینان از تحقق اهداف رفتاری.
طراحی انواع الزم گونههای پرسش ارزیابی کننده.
طراحی مدل ارزیابی آزمون و ثبت نتایج.
طراحی نحوه اعتبارسنجی نتایج آزمون .

وظایف فراگیرنده:
-1
-2
-3
-4

طراح و عرضه کننده پرسش یکه ،در دامنه موضوعی پیکره های دانشی منتخب مدرس
انتخاب گر پرسش (از بین پرسش های طراحی شده دیگر فراگیرندگان) برای پاسخگویی.
تولید و اعالم پاسخ های غیر تکراری خود ،به پرسش های منتخب.
داوری کمّی کیفیت طراحی پرسش های انتخابی خود و پاسخ های پرسش های طراحی شده خود توسط دیگران.

مدل فرآیندی آزمون پیش از شروع آن به شکل زیر به فراگیرندگان معرفی شد:
 )1منتظر بمانید تا در گروه آداب فناوری اطالعات در واتس آپ مدرس اسالید زمینه ای را برای پرسش و پاسخ اعالم نماید.
 )2شناسه اسالید زمینه را ببینید و به یاد بسپرید و شروع به طراحی پرسشی کوته پاسخ در این زمینه کنید.
 )3با پاسخ ) (REPLYبه پیام اعالم زمینه مدرس ،پیامی صوتی برای اعالم پرسش خودارسال کنید .این پیام با عبارت شناسه
اسالید زمینه و کلمه پرسش و نام شما به عنوان طراح پرسش ،باید آغاز شود.
 )4برای پرهیز از درج سوال تکراری که در تکرارهای نوبت دوم تا پنجم از  50تا  90درصد از نمره پرسش خواهد کاست
میتوانید ابتدا پرسشهای اعالم شده دیگران ،تاکنون را بشنوید.
 )5حاال چنانچه پرسشی در گروه برای این زمینه قبالً ارسال کردهاید ،میتوانید از بین پرسشهای اعالم شده دیگران،
پرسشی را به شکل غیرتکراری برای پاسخدهی انتخاب و با ارسال پیامی حاوی شماره پرسش (بر اساس توالی اعالم
پرسش توسط شرکت کنندگان) به گروه ارسال کنید .به پیامهای قبلی دقت کنید تا تکراری انتخاب نکنید و اگر تکراری
شد مجدد ارسال کنید آخرین ارسال غیر تکراری شما مالک پاسخ دهی خواهد بود .پاسخ آن پرسش را ارسال کنید.
 )6پاسخ خود را به پرسش انتخابی ،با پاسخ ) (REPLYبه پیام حاوی آن پرسش در گروه آداب درج نمایید .این پیام با
عبارت شامل شناسه اسالید زمینه ،کلمه پاسخ و نام شما و کلمه پرسش و نام طراح پرسش انتخابی شما باید آغاز شود.

- Active Learning

3

11

 )8بعد از آزمون با دریافت برگه اکسل نمره دهی به کیفیت پرسش هایی که پاسخ دادید و کیفیت پاسخ هائی که دیگران
به پرسش های شما داده اند تا قبل از شروع جلسه بعدی کالس آنرا تکمیل و با رایانامه برای مدرس درس ارسال نمایید.
در ابتدای آزمون عالوه بر مطالب فوق ،مفروضات امتحانک به شرح زیر به شرکت کنندگان ارائه شد:
•

آزمون فرصتی است برای مرور و یادگیری و ارزیابی بهبود طلبانه خود.

•

اصل بر برائت است .تقلب جایز نیست اما متقلبین نادرند.

•

رایانه و تلفن همراه خود را جهت اطمینان از اتصال به اینترنت و صحت کار دوربین و میکروفون و صفحات کلید فارسی
ابتدا پایش کنید.

•

تقاضای دوربین و میکروفون روشن مدرس درس را بالفاصله پاسخ دهید.

•

آماده طرح پرسش ،انتخاب پرسش برای پاسخ دهی و رقابت در ارسال سریعتر پرونده صوتی پاسخ ها باشید.

•

سکوت مطلق همچون آزمون حضوری در آزمون مجازی الزم است.

•

از ابتدا تا انتهای آزمون در کالس مجازی حاضر باشید.

•

برای پاسخ شفاهی پس از دیدن اسالید زمینه (در گروه آداب واتس آپی ) و فهم زمینه پرسش و اعالم شروع از سوی
مدرس ،می توانید پرسش طراحی شده خود در این زمینه را ،در پاسخ به اسالید زمینه پرسش در گروه آداب واتس آپی
درس ،ارسال نمایید .سپس از بین پرسش های ارسالی سایر دانشجویان ،پرسشی را که دیگری انتخاب و اعالم نکرده و
بر پاسخ آن اشراف دارید ،انتخاب و در گروه برای پاسخگویی اعالم کنید .سپس پرونده صوتی پاسخ در جواب آن پرسش
را برای گروه آداب واتس آپی درس ارسال نمایید.

•

هر نفر در یک مضمون فقط یک پرسش را میتواند طراحی و ارائه و تنها یک پرسش از افراد دیگر را پاسخ دهد.

•

هر نفر میتواند برای هر تعداد یا همه زمینه ها ،هر یک ،تنها یک پرسش طرح و تنها به یک پرسش پاسخ دهد.

•

میانگین تعداد زمینه های پرسش و پاسخ داده شده دانشجویان ،مالک کل نمره آزمون خواهد بود .نمرات اضافی هر نفر
عالوه بر دو نمره،ب ه هر میزان که کسب کرده ،به شکل نمره اضافه تشویقی به او داده خواهد شد.

•

تنها به ارسال های پاسخ پرسش های هر زمینه ،مابین اعالم دو زمینه ،امتیاز داده خواهد شد.

•

نمیدانم و نفهمیدم در پاسخ ها ،ارسال ننمایید.

•

پرسش ها وپاسخ های شفاهی صوتی ارسالی واتس آپی به گروه آداب واتس آپی درس با صدای دانشجو مالک نمره او
خواهد بود (مطابق نمونه صدائی که قبالً برای مدرس ارسال شده است) .

•

امتحانک شامل تعدادی پرسش (به اقتضای زمان آزمون) از پنج فصل دوم کتاب درسی ،هر فصل بین  8تا  10زمینه
طی حدود  80دقیقه با چرخش بین فصول در  5دور

•

آزمون دارای امتیاز مضرب صدنمره ،درمیانگین تعداد پرسش و پاسخ های نفرات به عنوان کف نمره تا بیشینه امتیاز همه
زمینه های مطرح شده و امتیاز پرسش و پاسخ آنها خواهد بود.
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•

طراحی هر پرسش و پاسخ دهی هر پرسش با ضوابط گفته شده ،ارزش یکسان یک صد امتیاز دارد.

•

نمره هراسالید زمینه پرسش ،برای هر دانشجو شامل جمع امتیازهای ارزیابی اظهاری پاسخگوی پرسش گزین به کیفیت
پرسش طراحی شده هر فرد با مالکهای میزان پوشش مضمون ،روشنی بیان خواسته ،تفکر برانگیزی و نوآوری ،کوته
پاسخی و غیرتکراری بودن و امتیاز ارزیابی اظهاری طراح هر پرسش به پاسخ داده شده هر نفر به پرسش های طراحی
شده توسط او ،با مالک های میزان کمال بیان شناسه ها ،وضوح بیانی ،کامل بودن ،کوته پاسخی و نسبت با پاسخ مورد
نظر طراح پرسش ،محاسبه خواهد بود.

در آداب نامه امتحانک پنجم که پس از بیان مفروضات به معرض نمایش برای شرکت کنندگان گذارده شد ،مالحظات آدابی برای
انجام فرآیندها توسط شرکت کنندگان ،به شرح زیر پیش بینی شده بود:







اسالیدهای زمینه های منتخب را بر صفحه نمایشگر کالس مجازی یا گروه آداب واتس آپی درس یا رایانه خود میتوانید
ببینید.
پس از اعالم زمینه های پرسش در گروه واتس آپی درس توسط مدرس ،شروع به طراحی و تولید و اعالن پرسشی در
گروه در پاسخ به زمینه اعالم شده توسط مدرس کنید .این پرسش کوته پاسخ در آن زمینه که پاسخ آنرا میدانید به
شکل پرونده صوتی در جواب اسالید زمینه با ذکر شناسه اسالید زمینه و کلمه پرسش و نام خود و عبارت پرسش در
پاسخ به اسالید زمینه مربوطه ،به گروه واتس آپی آداب ارسال نمایید.
از بین پرسشهای اعالن شده ،پرسشی را که بیش از همه بر آن اشراف دارید را ،به شکل غیر تکراری انتخاب و شماره
پرسش بر اساس توالی اعالم را به گروه ارسال کنید و پاسخ به آن را در قالب پرونده صوتی در پاسخ به آن پرسش ،به
گروه آداب واتس آپی درس بفرستید .مدرس با دیدن حداقل یک یا دو پرسش طراحی و پاسخ داده شده میتواند با
اعالم زمینه جدید ،زمان پاسخ دهی به پرسش های زمینه قبلی را  ،خاتمه دهد.
انتخاب تکراری پرسش برای پاسخ دهی و پاسخ های تکراری به پرسش ها در تکرارهای دوم تا پنجم از  50تا  90درصد
نمره پرسش یا پاسخ را فروخواهد کاست.

امتحاک پنجم با مدل خود آزمائی بازی واره جمع سپارانه با  25پرسش در  25بدنه دانشی برای ارزیابی  25هدف رفتاری
برگزار و نتایج برگزاری آن در قالب نمونه ای از نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید ،به شرح زیر قابل استباط است هر چند
نمونه های بیشتر و کالسهائی با تعداد بیشتری دانشجو میتواند مالک ارزش گذاری بهتر باشد:
 فرصت :این مدل فرصتی برای برگزاری آزمون با سپردن بیشینه نقش مشارکت ،به فراگیرندگان بود .فرصتی برای
مدرس که با بیشترین نقش در طراحی ،برنامه ریزی و هدف گذاری آزمون،کمترین حضور مداخله جویانه در اجرای
آزمون داشته باشد.
 تهدید :پیچیدگی فرآیند اجرا و فهم درست آن ،برای فراگیرندگانی که به حضور در جلسات امتحان و پرکردن پاسخ
نامه ها ،عادت داشتند ،برایشان آزار دهنده بنظر می رسید و از حالوتی که مدرس از اجرای این شکل آزمون ،انتظار
داشت و خود درگیر آن بود ،می کاست .به ویژه سواد نازل یادگیری در فراگیرندگان ،مقاومتی را در آنها شکل
میداد ،که توسط ناظر بیرونی به عادت زدگی و تغییر ناپذیری نسل نو  ،متأسفانه میتوانست تأویل شود.
 قوت :نتایج ارزیابی فراگیرندگان از یکدیگر و تجمیع آنها بنظر در فاصله سنجی بین شرکت کنندگان در آزمون با
توجه به ارزشیابی های تکوینی پیشین درس ،نتایج معتبری هر چند بیشینه نسبت به برآور مدرس از توان هر فرد،
به دست داده بود .که میتوان از توافقی نا نوشته برای درج امتیازات بیشتر برای همدرسان هم ناشی شود.
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 ضعف :کم ت وانی فراگیرندگان در طراحی پرسش های ارزنده یا توافقات ناگفته برای طراحی پرسش های ساده ،عدم
پایبندی احتمالی آنها به طرح پرسشهایی که پاسخ درست آن را می دانند ،امتیاز دهی به پاسخ ها در شرایطی
اطالع ناکافی از پاسخ درست آن از ضعف های این مدل در اجرا بنظر رسید .بدون پرسش ماندن فراگیران را چگونه
باید جبران کرد .عمالً به علت سرعت و پیچیدگی اجرا فرصت محاسبه و لحاظ کردن پاداشها و جرائم و سنجش
تکراری بودن پاسخ ها یا پرسش ها از دست رفت .منحصر بودن گونه پرسش به کوته پاسخ.
دو فعالیتی که برای بهبود این مدل یکی در طراحی و دیگری در اجرا باید صورت بگیرد عبارت است از :
 oدر مورد مدل ارزیابی ،باید به اعتبارسنجی این نکته پرداخت که چرا تجمیع امتیازاتی که هریک از فراگیران شرکت
کننده در این آزمون به طراحان پرسش هائی که خود برای پاسخ برگزیده است و پاسخ هائی که دیگران به پرسش های
طراحی شده او داده اند ،مالک معتبری برای نمره هر فراگیرنده ،در این آزمون است.
 oالزم ا ست پاسخ درست همه پرسش هایی که فراگیران طراحی کرده اند و در آزمون وجود داشته است ،توسط مدرس
همراه با برگه ارزیابی آزمون برای همه فرگیران ارسال شود تا مالک ارزیابی پاسخ ها یکسان باشد.
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