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امتحانات پايان نيمسال تحصيلى
بسياري از دانشجويان، امتحانات نهايي پايان نيمسال تحصيلي را يك 
تجربه بسيار ناراحت كننده تلقي مي كنند. اين دانشجويان ميزان هاي 
ــوند. قرن هاست  متفاوتي از اضطراب، تنش و نگراني را متحمل مي ش
ــجويان  آزمون ها براي ارزيابي در يك صحنه رقابتي كاربرد دارند. دانش
ــاس نتايج حاصل از اين آزمون ها به سطح باالتر مي روند يا دوره  براس

تحصيلي شان را تكرار مي كنند.
ــال تحصيلي نيز مباحث زيادي  درمورد اهميت امتحانات پايان نيمس
ــئوال مطرح  ــت. به ويژه درباره انواع آن همواره اين س ــده اس مطرح ش
ــال  ــتادان تمام مطالبي را كه در طول نيمس بوده كه چرا برخي از اس
ــي آموزش مي دهند امتحان مي گيرند در حالي كه برخي ديگر  تحصيل
صرفا بر بخشي از مطالب تأكيد دارند؟ واقعا استادان با چه معيارهايي 
ــم مي گيرند؟  ــال تحصيلي تصمي ــان نيمس ــوع ارزيابي پاي ــاره ن درب

امتحانات پايان نيمسال تحصيلي؛ ايجاد انگيزه 
يا ارائه پاداش به دانشجو

ايجاد انگيزه: برخي استادان 
ميزان  بيشترين  با تخصيص 
تأثير به امتحان پايان نيمسال 

ــويق  ــجو را تش تحصيلي، دانش
ــن امتحان  ــراي اي ــد تا ب مي كنن

ــردد. تأثير  ــتري قائل گ اهميت بيش
زياد امتحانات پايان نيمسال تحصيلي 

معموال دانشجو را تشويق مي كند كه با 
كميت و كيفيت بيشتري مطالعه نمايد 
و بدين وسيله عالوه بر كسب نمره باال، 
نمره هاي ضعيفي كه در طول نيمسال 

تحصيلي به دست آورده را جبران كند.
ــيوه ارزيابي  ــتادان از چندين ش ــي اس برخ
جايگزين مانند امتحان كالسي، تكميل يك 
ــتن گزارش استفاده  آزمون خانگي و يا نوش
كرده و به دانشجو اين فرصت را مي دهند كه 

ــي  يكي را انتخاب نمايد. درباره راهبرد اخير، برخي نگراني هاي آموزش
وجود دارد چراكه ايجاد هماهنگي بين ارزيابي هاي مختلف، كار چندان 
ساده اي نيست. آيا عملكرد در يك آزمون خانگي با عملكرد يك آزمون 
ــتن گزارش با دادن امتحان پايان نيمسال تحصيلي  ــي و يا نوش كالس
قابل مقايسه است؟ همچنين تخصيص نمره قابل مقايسه به شيوه هاي 
ــت. اگر فقط  ــواري اس ارزيابي جايگزين، با توجه به تنوع آن ها كار دش
ــت دستورالعمل ماهرانه  و  ــود، بهتر اس يك گزارش تحويل داده مي ش

دقيقي براي نمره گذاري  گزارش ها وجود داشته باشد.
پاداش دادن: به نظر مي رسد برخي استادان بيشتر عالقه مندند كه از 
امتحان پايان نيمسال تحصيلي براي پاداش دادن به دانشجو استفاده 
ــال  ــتادان امتحان پايان نيمس ــاد انگيزه در وي. اين اس ــد تا ايج كنن
تحصيلي را الزامي نمي دانند اما در عوض آن را به عنوان شيوه اي براي 
ــه با نمره طول نيمسال به دانشجو  ــتيابي به نمره باالتر در مقايس دس
ــنهاد مي كنند. اگر دانشجويي از نمره طول نيمسال خود رضايت  پيش

دارد مي تواند از امتحان دادن صرف نظر كند. 
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ارائه بازخورد براي افزايش يادگيري دانشجو
ــتادان بر اين باورند كه آزمون  ها براي ارائه بازخورد به  بسياري از اس
دانشجويان درباره آنچه كه ياد گرفته اند و آنچه كه ياد نگرفته اند بسيار 
ــتاد اين فرصت را دارد كه در  اهميت دارد. در امتحانات ميان ترم اس
كالس با دانشجويان درباره وضعيت نمره هاي آنان گفتگو كند، گرچه 
ــياري از استادان مايل نيستند وقت گران بهاي كالس را با بررسي  بس
ــجويان خواسته مي شود  نتايج امتحانات هدر دهند. درعوض، از دانش
اگر سئوالي درمورد نمره امتحان  دارند، در دفتر كار استاد حضور يابند.

ارائه بازخورد به دانشجو چيزي بيشتر از دانستن نمره است. اما چگونه 
مي توان بازخورد سودمندي را از امتحان پايان نيمسال تحصيلي كه 

پس از پايان كالس ها گرفته شده ارائه داد؟
دانشجو بايد راهي داشته باشد تا بتواند برگه  امتحاني اش را از استاد 
ــواري برگرداندن برگه  ــرد. با توجه به دش ــا اداره آموزش پس بگي ي
ــش هاي  ــت كه تصويري از پرس ــجويان، يك راه عملي اين اس دانش

ــات و يا در وبگاه  ــخ ها در تابلوي اعالن ــي به همراه پاس امتحان
ــت كه  ــود. البته بهتر اينس ــرار داده ش ــكده ق ــتاد يا دانش اس
ــخ هاي صحيح همراه با يك اظهارنظر مختصر، منبع متن  پاس
ــود. خوب است در هر نيمسال  ــتباهات متداول ارائه ش و يا اش
ــوان از برخي  ــود اگرچه مي ت ــتفاده ش ــان متفاوتي اس از امتح

پرسش ها در امتحانات سال هاي بعدي استفاده كرد.

انواع امتحان پايان نيمسال تحصيلي
ــال، از نظر پوشش  درباره چگونگي برگزاري آزمون پايان نيمس

دادن مطالب درسي دو شيوه متفاوت وجود دارد:
1. آزمون جامع

ــت كه امتحان پايان نيمسال  در اين نوع آزمون، اصل بر اين اس
بايد تمام مطالب درسي را شامل شود اما اين شمول مي تواند به 

دو صورت انجام پذيرد:
ديدگاه اول: 

در اين ديدگاه، امتحانات پايان نيمسال 
تحصيلي به نحوي طراحي مى شوند كه 

دانشجويان تمام مطالب آموخته شده طي 
يك نيمسال تحصيلي را مطالعه و بررسي 
ــان را در  ــلط و مهارت ش كنند و ميزان تس
ــان دهند. در اين  ــه كه آموخته اند نش آنچ
ــب مي خواهند  ــتادان اغل نوع امتحان، اس
ــاده  ــدي آم ــراي دوره بع ــجويان را ب دانش
ــن باورند كه وادار نمودن  كنند. آن ها بر اي
ــجو به مطالعه و بررسي كل مطالب  دانش
ــي، وي را قادر  ــال تحصيل ــك نيمس ي
ــاي اوليه  ــا در روزه ــاخت ت خواهد س
ــال تحصيلي بعد، شروع سريع  و  نيمس
ــته باشد. بر اين اساس،  موفق تري داش
ــال تحصيلي، يك  امتحان پايان نيمس
ــراي دوره بعد و يك پس  ــون ب پيش آزم
آزمون براي دوره فعلي به حساب مي آيد. در اين ديدگاه، 
ــتادان از دانشجويان مي خواهند تا از امتحان براي  برخي اس
خود ارزيابي توانايي شان جهت ادامه رشته تحصيلي شان استفاده كنند. 
عملكرد ضعيف دانشجو در امتحان پايان نيمسال تحصيلي، اين فرصت 
را به وي مي دهد تا قبل از ادامه دوره، ضعف هاي خود را جبران نمايد. 

آزمون بر
ــتاد برخي اس
خودارزيابي تواناييشان
رركرد ضعيف دانشجو ككعمل
را به وي ميدهد تا قبل
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رويكرد ديگر، امتحان پايان نيمسال را نوعي ارزيابي در سطوح 
ــاس يكي از  ــله مراتب يادگيري تلقي مي كند. براس اوليه سلس
معتبرترين سلسله مراتب يادگيري، دانشجو درصورتي مي تواند 
به باالترين پله يادگيري برسد كه پله هاي پايين تر را با موفقيت 
ــش سطح يادگيري دارد كه از  طي كند. اين نوع طبقه بندي، ش
سطح اوليه دانش شروع مي شود و از طريق سطوح پيچيده و رو به 
رشِد فهم، كاربرد، تجزيه و تحليل، تركيب و ارزيابي ادامه مي يابد. 
طرفداران اين ديدگاه تالش كرده اند تا به وسيله امتحان، ميزان دانش 
ــده توسط دانشجو، درك اساسي از محتوا و احتماالً توانايي  كسب ش
كاربرد مطالب را بسنجند. اين نوع امتحان توسط استاداني مورد استفاده 
قرار مي گيرد كه عالقه مند به ارائه بنيادي از دانش به دانشجويان هستند.

ديدگاه دوم: 
ــتاداني كه اين نوع امتحانات پايان نيمسال تحصيلي را انتخاب  اس
مي كنند، از دانشجويان مي خواهند تا توانايي خود را با به كارگيري مطالب 
ارزشمندي كه در طول نيمسال تحصيلي فرا گرفته اند نشان دهند. در 
اين ديدگاه حداقل دو نوع امتحان پايان نيمسال تحصيلي وجود دارد:

امتحاناتي كه دانشجويان را ملزم به استفاده از دانش شان براي توليد يا 
ايجاد محصول نهايي مي كند؛ مانند پايان نامه دانشجويان دوره كارشناسي 
ــجو را ملزم مي كند تا يافته هاي خودش را ارائه دهد. ــد كه دانش ارش

ــئله  است كه  ــكل و يا يك مس امتحاناتي كه مبتني بر ارائه يك مش
بررسي آن ها نيازمند استفاده از اطالعات كسب شده است؛ مانند حل 
مسئله در درس آمار كه استاد دانشجويان را ملزم به تجزيه و تحليل 

داده ها در تاريخ معين مي نمايد.
ــتر تمايل دارند در ارزيابي  ــد استادان بيش در مجموع، به نظر مي رس
آموزش هاي مقدماتي (كه اغلب بر  ارائه بنيادي از دانش استوار است) 
از نوع امتحانات ديدگاه اول و در ارزيابي آموزش هاي پيشرفته از نوع 
ــه ارزيابي آموزش هاي  ــتفاده نمايند؛ چراك امتحانات ديدگاه دوم اس
پيشرفته نيازمند شواهدي دال بر سطوح باالتر يادگيري مانند تجزيه 

و تحليل و تركيب هستند.
2. آزمون غير جامع

ــان جامعي برگزار  ــح مي دهند هيچ نوع امتح ــتادان ترجي برخي اس
نكنند. معموال اين استادان برنامه ارزيابي دانشجو را خودشان طراحي 
نموده و هيچ عالقه اي به پي گيري مطالب آموخته شده و يا برگزاري 
ــياري از  ــون مجدد از طريق يك آزمون جامع را ندارند. براي بس آزم
ــتادان آزمون نهايي و يا يك گزارش علمي، آخرين ارزيابي از  اين اس
مطالبي است كه قبال از آن ها آزموني نگرفته اند. اين راهبرد ارزيابي، 
ــب ترين ابزار براي دوره هاي درسي است كه به لحاظ محتوايي  مناس

مستقل هستند.

چند نكته كاربردي
سـئواالت امتحانـي را به گونه اي طراحي كنيـد كه منطبق بر 

سطح يادگيري دانشجويان در طول دوره باشد:
يكي از شكايت هاي عمده دانشجويان از نمره پايان نيمسال تحصيلي 

به عدم تطابق بين آنچه تدريس شده و محتواي آزمون برمي گردد. 
بيش از يك نوع آزمون انتخاب كنيد:

ــاوت در اولويت هاي  ــا يادآوري مي كنند با توجه به تف محققان به م
ــان براي  ــجويان، بايد به تفاوت هاي آنان در توانايي ش يادگيري دانش
امتحان و نشان دادن آنچه كه ياد گرفته اند نيز توجه داشت. استفاده 
ــؤاالت امتحاني، گزارش  ــد گونه  آزمون به معناي تركيبي از س از چن
علمي و امتحان هاي خانگي مي باشد. آزمون پايان نيمسال تحصيلي 

بايد مكمل ديگر انواع ارزيابي باشد. 
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در فرآيند نمره  دادن، تنها به نمره پايان نيمسال تحصيلي 
بسنده نكنيد و امتيازات ديگري را نيز مدنظر قرار دهيد: 
استاد هنگام برنامه ريزي براي نيمسال تحصيلي نه  تنها به نوع 
ارزيابي بلكه به تعداد آن نيز بايستي توجه كند. كارشناسان 
ــش از يك و يا دو  ــنجش تحصيلي معموال ارزيابي با بي س
ــنهاد مي كنند. همه ما ممكن است بدشانسي  مؤلفه را پيش
ــجويان هنگامي كه در طول نيمسال  بياوريم، بنابراين دانش
تحصيلي خوب كار كرده اند، نبايد ترسي از عملكرد احتمالي 
ــته  ــال تحصيلي داش ــان در امتحان پايان نيمس ضعيف ش
ــتر باشد، احتمال  ــند. هرچه تعداد و تنوع ارزيابي بيش باش
ــال تحصيلي بيشتر خواهد بود. ــتي نمره پايان نيمس درس

امتحان بايد تا چه حد دشوار باشد؟
ــواري دارد. اگر دشواري  ــئوال بستگي به تفسير ما از دش ــخ به اين س پاس
ــطوح باالتر تعريف كنيم، مي توان گفت  ــزان موفقيت در امتحانات س را مي
امتحان مبتني بر ديدگاه دوم، در مقايسه با ديگر شيوه هاي ارزيابي بايستي 

مشكل تر باشد. 
اما اگر دشواري را تعداد دانشجوياني كه به سئواالت، پاسخ صحيح داده اند 
تعريف كنيم، بايد بگوييم سطح دشواري امتحانات ديدگاه اول و يا امتحانات 
غيرجامع، نبايد با ديگر ارزيابي هاي دوره تفاوتي داشته باشد. امتحانات پايان 
نيمسال تحصيلي كه به طور مثال تنها سه بخش آخر يك برنامه درسي را 
پوشش مي دهند، بايد توزيع نمره مشابهي همانند امتحان ميان ترم داشته 
ــال تحصيلي است،  ــند. صرف اين كه اين امتحان، امتحان پايان نيمس باش
ــه با  ــراي در نظر گرفتن امتياز باالتر و يا پايين تر در مقايس ــد دليلي ب نباي
ــد. متاسفانه اكثر استادان تالش مي كنند امتحانات  امتحانات ميان ترم باش
ــال تحصيلي از ديگر امتحاناتي كه در طول نيمسال تحصيلي  پايان نيمس
ــتاد از گزينه هاي  ــد و نتيجه اين مي شود كه اس ــوارتر باش مي گيرند، دش
ــناخته، عبارات گول زننده، يا ارزشيابي مطالب كم اهميت استفاده كند  ناش
كه تمام اين موارد تخطي آشكاري از طراحي يك آزمون دقيق و معتبر است.

كليه شماره هاى نشريه «سامان آموزشى» درسايت معاونت طرح وبرنامه دانشگاه فردوسى به نشانى
http://vpb.um.ac.ir دردسترس عالقه مندان مى باشد.


