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شیوههاینمرهدهیمناسب
مقدمه

نمرههای پایان نیمسال تحصیلی دانشجویان در تصمیمگیری استادان،
مسئوالن دانشگاه و کارفرمایان آیند ه برای موارد مختلفی مورد استفاده قرار
میگیرد؛ بنابراین ضروری است كه سیاستهای نمرهدهی با دقت تدوین شده
و بهطور متناوب مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور در این شماره تالش شده
است به بسیاری از مسائل کلیدی در خصوص نمرهدهی مطلوب پرداخته شود.
نمرهدهی مقایسهای

در این روش ،نوعی از مقایسه در هنگام نمرهدهی صورت میگیرد .برای نمونه،
ممکن است استاد عملکرد یک دانشجو را با سایر همکالسیهایش از نظر
استانداردهایی مانند اهداف از پیش تعیینشده ،قراردادها ،استانداردهای
حرفهای و یا ترکیبی از همه اینها مقایسه كند .چهار نوع از مقایسههای متداول
و مورد استفاده استادان برای تعیین نمره در ادامه بیان شده است.

*مقایسه با دیگر دانشجویان :در این نوع از مقایسه،
استاد عملکرد کلی دانشجو در ط��ول یک نیمسال
تحصیلی را با برخی از گروههای مرتبط دانشجویی
بهعنوانگروهمرجع،مقایسهنمودهونمرهایرابراینشان
دادن میزان موفقیت و یا كم كاری وی در نظر میگیرد.
در این روش ،كسب نمره عالی لزوما به معنی موفقیت
دانشجو در دستیابی به دانش و مهارت نخواهد بود؛ چراکه
ممکناستگروهمرجع،شایستگیچندانینداشتهباشد.
بنابراین در این روش ،ماهیت گروه مرجعی كه استفاده
میشود ،در تعیین و تفسیر نمرهها ،حیاتی خواهد بود.
*مقایسه با استانداردها :روش��ی که در آن ،نمره
دانشجو از طریق مقایسه عملکرد وی با استانداردهای
مشخص ،تعیین م�یگ��ردد .در ای��ن روش ،استاد به
جای اینکه تمایل داشته باشد تا مشخص نماید چه
تعدادی از دانشجویان كم و بیش بر دروس تسلط
دارند؛ عالقهمند است نشان دهد که دانشجو تا چه حد
با مجموعه تكالیف و دروس آشناست .برای مثال نمره
« »12در کالس آمار مقدماتی ،نشاندهنده این است
كه دانشجو ،دانش اندكی از آمار توصیفی و استنباطی
دارد چراکه موفقیت بیشتر ،نیازمند كسب نمره
باالی « »17خواهد بود .توجه داشته باشید که در این
روش ،نمرههای دانشجویان تنها به میزان تسلطشان
ب��ر محتوای درس بستگی دارد و سطوح عملکرد
همکالسیهایشان در تعیین نمره پایان نیمسال آنها،
تأثیری ن��دارد .هیچ محدودیتی در هر سطح از نمره
وجود ندارد ،در نتیجه این احتمال وجود دارد كه همه
دانشجویان یک کالس نمره عالی کسب نمایند.
مقایسه براساس اهداف یادگیری
(پیشرفت و توانایی)

تعیین اه��داف یادگیری دانشجو ،معیار مهمیجهت
تخصیص معنادار و عادالنه نمرات دانشجویان در این روش
میباشد .اهداف یادگیری كه در کالس دنبال میكنید،
كدامند؟ بهتر است همه اهداف یادگیری را كه ممکن
است بخشی از برنامه درسیتان باشد را فهرست نمایید.
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برآوردن این اهداف باشد یا عملکرد نسبی آنها .سؤال
بعدی این است که چگونه این عوامل را بكار گیرید و یك
روش نمرهدهی آسان ایجاد نمایید.
دو مقایسه زیر (براساس پیشرفت ،توانایی و شایستگی)
ك��ه از روشه���ای مقایسه ب��راس��اس اه���داف یادگیری
محسوب میشود ،گاهی توسط استادان در نمرهدهی
دانشجویان استفاده میشود .البته در این دو روش،
مشکالت روششناختی وجود دارد که استفاده از آنها
را برای اغلب شرایط ،بحثبرانگیز كرده است.

س��ؤاالت زیر میتواند به گسترش اه��داف احتمالیتان
كمك نماید:
*دانشجویان برای موفقیت در دوره یا سطح بعدی ،چه
چیزهایی را باید بدانند؟
*دانشجویان در مورد كدام یك از جنبههای پیشرفتشان
نیاز به بازخورد دارند؟
*اهمیت نسبی ه��ر ی��ک از اه���داف یادگیری چگونه
اس��ت و چگونه در محتوای دوره منعکس میشود؟
*سعی كنید اه���داف یادگیری را ب��ه ترتیب اهمیت
درج �هب��ن��دی كنید .مشخص نمایید ك��ه ه��ر هدف
یادگیری چه درصدی از نمره نهایی را دربرمیگیرد؟
*چگونه میتوان این اه��داف یادگیری را طبقهبندی
نمود ،به طوری که به راحتی بتوان در طول نیمسال
آنها را دنبال كرد؟
هنگامیکه اهداف یادگیریتان را مشخص نمودید درباره
چگونگی بازتاب این اهداف در محتوای درس ،بیندیشید.
همچنین تصمیم بگیرید که آیا ترجیح میدهید نمرههای
دوره ،نشاندهنده عملکرد مطلق دانشجو به سمت

*مقایسه براساس پیشرفت :نمرههای دانشجویان
م���یت���وان���د ب���راس���اس م��ق��ای��س��ه م���ی���زان دان�����ش و
م��ه��ارت دان��ش��ج��وی��ان در پ��ای��ان نیمسال تحصیلی
ب��ا م��ی��زان دان��ش و م��ه��ارت آنه��ا در اب��ت��دای دوره،
تعیین ش��ود .ب��ه اف���رادی ك��ه پیشرفت چشمگیری
داش��ت �هان��د ،ن��م��رهه��ای ب��اال و اف���رادی ك��ه پیشرفت
كمیداشتهاند ،نمرههای پایین اختصاص مییابد.
ای��ن ن��وع نمرهدهی از برخی دیدگاههای ارزشیابی،
مطلوب نیست .این دیدگاهها معتقدند اگرچه در هنگام
ارزیابی اثربخشی آموزش ،پیشرفت دانشجو مهم است؛
اما بهعنوان مبنایی برای تعیین نمرهها ،چندان سودمند
نخواهد بود.
*مقایسه براساس توانایی و شایستگی :نمرههای
درسی ممکن است نمایانگر سطح یادگیری دانشجو
در یک دوره نسبت به میزان مورد انتظار باشد .در
این روش ،نمرهها با سنجش توانایی علمی پیشبینی
شده وی ،تعیین میگردد .بنابراین انتظار میرود
دانشجویانی كه دارای نمره توانایی باالتری (بهعنوان
نمونه نمرات آزمون استعداد تحصیلی و یا )...هستند
در مقایسه با اف���رادی كه نمره توانایی پایینتری
دارن��د ،در آزمون نهایی نمره باالتری كسب نمایند.
در این روش که نمرهها ،براساس مقایسه با توانایی
پیشبینیشده تعیین میشوند؛ اگرچه ممکن است
دانشجوی باهوش و دانشجوی كمهوشتر ،نمره یكسانی
در یک نیمسال تحصیلی خاص كسب نمایند ،اما سطح
صالحیت و توانایی آنها در درك مطالب درسی ،متفاوت
خواهد بود .دانشجوی اول احتمال دارد برای رفتن به
دورههای پیشرفتهتر آماده نباشد اما دانشجوی دوم از
آمادگی كافی برخوردار باشد .در این روش ،دانشجوی با
توانایی باال که میتواند نیازهای دوره را با حداقل تالش
ب��رآورده س��ازد ب��رای «ع��دم» تالش ظاهری خود متنبه
خواهد شد؛ اما از آنجا که نمره ورقه به تنهایی چنین
اطالعاتی را منتقل نمیكند ،روش نمرهدهی مبتنی بر
توانایی ،كاربرد آن را تضمین نمیکند.
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نمرهدهی سریع و عادالنه

راهبردهای كلی زیر در هنگام نمرهدهی به تكالیف درسی،
مقاالت ،گزارشهای آزمایشگاه و یا امتحانات پایان نیمسال
تحصیلی ،به شما كمك میكند تا در وقت صرفهجویی كرده و شیوه
نمرهدهی عادالنه را تضمین كنید.
*قبل از شروع نمرهدهی ،كلید پاسخها یا معیارهای دقیق
نمرهدهی را آم��اده کنید .این به شما کمک خواهد کرد تا
تحت تاثیر دانشجویان فوقالعاده با استعداد که هوشمندانه
تنها به یک جنبه از سؤال و یا یک ُبعد ملموس از سؤال پاسخ
میدهند و بجای محتوای پاسخهایشان ،شما را بیشتر با
نوشتههایشان یا سبک خالقانه حل مسأله تحت تأثیر قرار
میدهند ،جلوگیری کنید.
*هنگام ن��م��رهگ��ذاری امتحانات ،معیارهای نمرهدهی را
ی��ادداش��ت كنید .ای��ن به شما کمک میکند تا در صورت
مواجهه با اشتباهات مشابه ،کارآمدتر عمل نمایید چراكه
سابقهی چگونگی مدیریت چنین مشکلی را دارید.
*قبل از شروع نمرهدهی سؤاالت مبتنی بر حل مسأله ،آنها را
حل کنید؛ حتی اگر مرتبهی قبل این کار را انجام دادهاید .این
به شما کمک خواهد كرد تا جزئیات را به سادگی به یاد آورید.
*در ص��ورت ام��ک��ان ،پاسخ تمام دانشجویان به یک سؤال
را در یک نوبت نمرهگذاری کنید تا بتوانید ذهن خود را
متمرکز نمایید؛ بنابراین نگران فرموله ک��ردن مجدد یا
بخاطر آوردن نکات ظریف در روند نمرهدهی نخواهید بود.

*نمونههای عالی ،خوب ،مناسب و ضعیف از پاسخها را که
بهعنوان تکیهگاه یا استاندارد عمل میکنند ،بیابید .برای
مرور استانداردهای نمرهگذاری و حصول اطمینان از رعایت
عدالت ،از آنها استفاده نمایید.
*بر روی كار دانشجو ،نظر مختصری بنویسید .احساس نکنید
که باید هر اشتباه گرامری یا محاسباتی را تصحیح کنید،
به هر ایدهای پاسخ دهید یا شیوههای جایگزین را برای هر
بخش پیشنهاد دهید .بهتر است تنها بر یک یا دو مشکل
عمده معطوف شوید و بجای توجه به هر نقص ،بر الگوی
اشتباهات متمرکز شوید.
*از بازنویسی تكالیف دانشجویان خودداری كنید .برای مثال
تنها یک بند را بازنویسی كنید ،اما اصالحات عمده را بر
عهده خود دانشجو بگذارید.
*از جایگاه یک خواننده عالقهمند یا منتقد برجسته به کارهای
دانشجویان پاسخ دهید .برای خودتان سه هدف را تعیین
کنید :پر رنگ کردن آنچه که خوب انجام داده شده (برای
ایجاد اطمینان و اعتماد به نفس) ،اشاره به خطاها و نقاط
ضعف عمده که نیاز به اصالح دارد و ارائه شیوههایی برای
تكمیل و پیشرفت.
*محدودیتهایی نظیر اینکه چه مدت زمانی را به هر سؤال
امتحانی ،مقاله یا تکلیف اختصاص خواهید داد ،در نظر
بگیرید.
*بهتر است اسم دانشجویان را بپوشانید تا تحت تأثیر عملکرد
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آنها در امتحان قبلی ،تکالیف ،میزان مشارکتشان در کالس
یا نگرش آنه��ا درب��اره خودتان و یا درست��ان ق��رار نگیرید.
میتوانید از دانشجویان بخواهید که اسمشان را در صفحه آخر
یا در پشت برگه امتحانی بنویسند.

روند نمرهگذاری مطمئن را تحت تأثیر قرار خواهد داد .با
نمرهگذاری تمام پاسخهای یک سؤال در یک نوبت ،مطمئن ًا
عدالت بیشتر رعایت خواهد شد.
*از قضاوت درباره عوامل نامربوط مثل دستخط یا استفاده از
خودكار در کار دانشجو بپرهیزید.

*قبل از نمرهدهی ،سطح کلی عملکرد دانشجو را با نمونهگیری
تصادفی تکالیف یا امتحانات مشخص کنید و یا در صورت
امکان ،بر روی همه آنها یك مرور اجمالی داشته باشید.

*نمره دانشجو را در صفحه آخر وارد کنید .این كار برای حفظ
حریم خصوصی وی مؤثر خواهد بود.

*از نمره دادن تمام برگههای امتحانی یا تمام مقاالت در
یک نوبت اجتناب کنید زی��را خستگی را به دنبال داشته و

*تمام نمرهها را بهصورت عددی ثبت کنید تا محاسبه نمره
نهایی ،از دقت بیشتری برخوردار باشد.
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