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نشریه داخلی معاونت طرح وبرنامه
ویژه نامه آموزشی ـ شماره10

نمره ه��اي پاي��ان نيمس��ال تحصيلي اغلب باع��ث ايجاد 
اضط��راب و نگراني در دانش��جويان مي ش��ود. گروهي از 
دانش��جويان نمره  را نوع��ي ارزيابي مح��دود از کار خود 
مي دانند، درحالي که برخي ديگر آن را بازتاب موفقيت ها 

و ارزش هاي فردي مي پندارند.  
شيوه نمره دادن استاد تا حد زيادي به ارزش ها و فرضيه هاي 
وي بس��تگي دارد. براي مثال اگر استاد، دوره مقدماتي را 
نوعي غربال گري و روشي براي جداسازي دانشجوياني که 
فاقد اس��تعدادهاي بالقوه براي موفقيت هاي آتي در رشته 

خود هس��تند، تلقي نمايد، در مقايسه با استادي که دوره 
مقدماتي را دوره  کسب مهارت براي دانشجويان مي داند، 

رويكرد متفاوتي خواهد داشت.
ب��ه دليل اهميت نمره، الزم اس��ت اس��تاد اصول و روش 
مش��خصي در نمره دهي به دانش��جويان داشته باشد. اگر 
استاد براي ارزيابي عملكرد دانشجو، رهنمودهاي روشني 
ارائه نمايد، روند نم��ره دادن کارآمد تر خواهد بود. عالوه 
ب��ر اين، با نمره دهي دقي��ق و دور از هرگونه غرض ورزي، 
مي توان ش��مار دانش��جوياني را که نس��بت به نمره شان 

اعتراض دارند کاهش داد.

نمره بيانگرچيست؟
اس��تادان همگ��ي بر اين باورن��د که نم��ره، بيانگر ميزان 
يادگيري دانش��جو از مطالب درس��ي اس��ت. ام��ا نمره ها 

اهداف ديگري را نيز دنبال مي کنند. 
کارشناس��ان مسائل آموزشي، حداقل شش کارکرد زير را 

براي نمره بيان کرده اند: 
	 توصي��ف دقي��ق شايس��تگي، لياقت و مي��زان کار 

انجام شده؛
	 افزايش توانايي دانش��جويان در شناس��ايي عملكرد 

مطلوب و بهبود مهارت هاي خود ارزيابي آنان؛ 
	 ايجاد انگيزه در دانش��جويان و تشويق آنان به ارائه 

عملكرد مطلوب؛ 
	 انتقال قضاوت استاد درباره ميزان پيشرفت دانشجو 

به وي؛
	 آگاه شدن استاد از آنچه که دانشجويان آموخته اند 

و يا نياموخته اند؛
	 تعيين دانش��جويان ممتاز براي ارائه تسهيالت ويژه 

به آنان.

هی به برگه هاي امتحاني نمره  د



نمره  دهي عادالنه
نمره هاي��ي که يك اس��تاد به دانش��جويان مي دهد، بايد 
عادالن��ه و کارآمد باش��د. توصيه ه��اي زي��ر مي تواند به 

عادالنه تر شدن نمره دهي کمك نمايد:
	 پيش از تصحيح، چند برگه امتحاني را بخوانيد. 
اين کار برداشتي کلي از کيفيت برگه هاي امتحاني 
به شما خواهد داد. همچنين خواهيد فهميد که آيا 
انتظار ش��ما از دانشجويان بيش از حد است يا خير 

و مشكل متداول دانشجويان چيست. 
	 برگه ها را به صورت ناشناخته تصحيح كنيد. 

از دانش��جويان بخواهي��د نام خود را ب��ر روي جلد 
پاسخنامه نوشته و آن  را به شما تحويل دهند. قبل 
از نمره دادن، تمام جلدها را به پش��ت برگردانيد تا 

متوجه نشويد برگه چه کسي را ارزيابي مي کنيد.
	 هر نوبت فقط سه تا پنج برگه را تصحيح كنيد.

مي��زان روحي��ه و انرژي م��ا ناگزير ب��ر نمره هايي 
ک��ه مي دهيم تأثيرگذار اس��ت. ب��راي جلوگيري از 
خس��تگي، بعد از تصحيح س��ه تا پنج برگه، اندکي 
اس��تراحت کنيد. قبل از ش��روع دوباره، به آخرين 
برگ��ه نگاهي بيندازيد تا مطمئن 
ش��ويد که هن��گام نمره دادن 

منصف و با ثبات بوده ايد.

اعتراض دانشجويان به نمره
ه��ر چه ه��م در نمره دهي دقيق باش��يد، هميش��ه چند 
دانش��جو نسبت به نمره شان شكايت خواهند داشت. اکثر 
دانش��جويان براي نمره  اي که گرفته اند دليل مي خواهند 
و مايلند معيارهاي ش��ما را براي نمره دادن بدانند. اعالم 
معيارهاي نمره دهي در آغاز نيمسال تحصيلي، اعتراضات 
دانش��جويان را نس��بت به نمره کاهش خواهد داد. با اين 
حال، واکنش ش��ما در برابر دانش��جويي ک��ه به نمره اش 

اعتراض مي کند، بسيار مهم است.

	 به دانشجویاني كه نمره هاي پایيني گرفته اند، 
دلگرمي دهيد: 

به دانشجويان يادآور ش��ويد نمره ، نشان دهنده 
مي��زان مطالعه آنان درب��اره يك موضوع خاص 
است نه قضاوت درباره شخصيت شان. در صورت 
لزوم به دانشجويان توضيح دهيد تحقيقات نشان 
داده اس��ت که موفقيت هاي آينده آنان هميشه 

در گرو کسب نمره هاي خوب نيست.
دانشجویاني كه ازنمره پایين شان عصباني  	 با 

یا ناراحت هستند، مستقيمًا صحبت كنيد:
از دانش��جو بخواهيد ي��ك روز صبر کند تا آرام 
ش��ود. نوش��تن اعتراض نيز مي تواند در کاهش 
عصباني��ت وي مؤث��ر باش��د. هنگامي ک��ه ب��ا 
دانش��جويان در دفتر خود ديدار مي کنيد سعي 
کنيد تمام موارد از جمله: سؤاالت آزمون، کليد 
پاس��خ ها و نمونه هاي��ي از پاس��خ هاي خوب را 
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به همراه داشته باش��يد. به نگراني هاي دانشجو 
گوش فرا دهيد، اعتراضات مكتوب را با ذهن باز 
بخوانيد و با آرامش به آنان پاس��خ دهيد. سعي 
کنيد با دانشجو دش��مني نورزيد. عناصر اصلي 
پاسخ هاي درست را براي دانشجو توضيح دهيد 
و به وي بگوييد که نحوه پاس��خ  او به س��ؤاالت 
ناقص و يا غلط بوده است. در صورت لزوم براي 
درخواست دانش��جو و يا بازخواني ورقه امتحان 
وي وقت بگذاريد، اما در برابر خواسته اش مبني 
بر تغيير نمره، به دليل نيازهاي ش��خصي )ورود 
ب��ه مقطع باالتر و يا حفظ جايگاه وي به عنوان 

شاگرد ممتاز( مقاومت کنيد.
	 نمره هاي گذشته دانشـجویان را نزد خود 

نگه دارید: 
ممكن است اداره آموزش فهرست نمره هاي پايان 
نيمسال تحصيلي را داش��ته باشد اما در صورت 
اعتراض دانش��جو، الزم است شما نيز سوابقي از 
تمام نمره هاي چند س��ال تحصيلي را نگهداري 
کنيد چراکه ممكن است برخي اعتراضات حتي 

پس از پايان دوره نيز مطرح شوند. 

ارزيابي شيوه نمره دهي
چگونگي توزيع نمره هاي  امتحان خود را با ديگر اعضاي هيأت 
علم��ي گروه که همان درس را تدريس مي کنند، مقايس��ه 
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نماييد. تفاوت بين توزيع نمره هاي شما با همكارانتان، لزوما 
به معني اين نيس��ت که شيوه شما اشتباه است؛ اما بررسي 

تفاوت ها موجب تأمل درباره شيوه کارتان خواهد شد.
در ص��ورت تمايل، پ��س از اعالم نمره ها، در باره ش��يوه 
نمره دادن خود از دانش��جويان نظرسنجي کنيد. برخي از 

پرسش هاي متداول عبارتند از: 
	 به نظر ش��ما تا چه حد روش نمره دهي دوره عادالنه 

بود؟
	 آيا شيوه نمره دهي دوره به روشني توضيح داده شده 

بود؟
	 آيا ش��ما بازخورد مناس��بي ازعملكردت��ان دريافت 

کرديد؟
	 ب��ه  نظر ش��ما تا چه حد اس��تاد برگه ت��ان را بدون 

غرض ورزي ارزيابي کرده است؟
	 به نظر ش��ما تا چ��ه حد روش بررس��ي مجدد نمره 

منصفانه بود؟
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چند نكته
رعايت نكات زير هنگام تصحيح برگه هاي امتحاني بسيار 

مهم است:
	 نظرات سازنده ارائه كنيد: 

هنگامي که دانشجو به سؤالي اشتباه پاسخ داده است، 
به ج��اي نوش��تن واژه "غلط" يا خط کش��يدن بر روي 
جواب، تالش نماييد نظرات سازنده اي ارائه دهيد. شايد 
گاهي الزم باشد يك سؤال مطرح کنيد و يا به ايده هاي 
ديگري اشاره نماييد. اين کار، باعث تشويق دانشجو به 

يافتن راه هايي براي بهبود عملكردش مي شود.
	 درباره نمره آزمون توضيح دهيد: 

با ارائه نظرات خود به دانشجويان، کمك کنيد تا درك 
کنند چرا چنين نمره اي کسب نموده اند. 

	 تركيبي از نظرات حاشيه اي و نهایي را بنویسيد: 
پژوهش ها نش��ان مي ده��د که دانش��جويان از نظرات 
حاشيه اي که نكات خاصي را در متن يادآور مي شود و 
نظرات نهايي که نشان دهنده برداشت کلي استاد است و 
در مورد نمره توضيح مي دهد، حداکثر استفاده را مي برند.

	 نظرات را خوانا و روشن بنویسيد: 
براي نوشتن نظرات  خود به صورت روشن و دقيق، وقت 

بگذاريد و دانشجويان را تشويق نماييد اگر سؤالي دارند 
از شما بپرسند.

	 عملکرد كلي كالس را به دانشجویان اعالم كنيد: 
معموالً دانش��جويان مايلن��د بدانند ک��ه عملكرد آنان 
در مقايس��ه ب��ا ديگ��ران چگونه بوده اس��ت. براي اين 
کار مي تواني��د پ��س از تصحي��ح برگه ه��ا، چگونگ��ي 
توزيع نمره ها را بررس��ي کنيد. نتيجه اين بررس��ي را 
به دانش��جويان ارائ��ه نماييد و درب��اره بخش هايي که 
دانشجويان در آن عملكرد مناسبي داشته  و يا مواردي 
را ک��ه ني��از به تالش بيش��تري دارن��د، توضيح دهيد.
	 بخش هایي را كه دانشـجو باید براي آن بيشـتر 

تالش نماید، بررسي كنيد: 
در خ��الل تصحيح برگه هاي امتحاني، بخش هايي را که 
دانشجو بايد توجه بيشتري به آن داشته باشد، مشخص 
نماييد؛ هنگام برگرداندن برگه امتحاني به دانشجو وقت 
بگذاري��د و برخي از اي��ن موارد مهم را بررس��ي کنيد.
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