
 

 

 

 

 

 

 

167 

 

Online ISSN: 6742-7744 

Print ISSN: 6352-6742 

www.irijournals.com 

 

تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

7047 بهار، 7، شماره 8دوره   

167 -117صفحات   

راهکارهای بهبود میانگین نمرات و درصد قبولی در امتحانات نهایی در دوره دوم 

 متوسطه
 

 نسرین چالیک

 حمیدیه شهرستان پرورش و آموزش دوم، ی دوره متوسطه آموزشگاه، معاون عمران، مهندسی ارشد کارشناس

 

 چکیده

 بزرگترین از یکی نیاز دارد. کند اصالح را موفقیت و وریبهره کیفیت، که جدیدی هایروش به پرورش و آموزش سیستم

آموزان و میزان دانش آموزش کیفیت بهبود رو است، روبه آن با پرورش و آموزش سیستم و آموزشی موسسات که هاییچالش

 ردعملک ارزیابی برای همواره است دسترس در و گیریاندازه قابل راحتی به که متغیری عنوان به نمره درصد قبولی آنان است.

زندگی  ها،آزمون در وی عملکرد و آزمون و امتحان به نسبت آموزدانش استفاده شده است. نگرش آموزاندانش و مدارس

در  یا و شغلی و تحصیلی رشته انتخاب برای فرد گیریتصمیم در هاآزمون دهد.می قرار تأثیرتحت را او شغلی و تحصیلی

دارند. در این  اساسی نقش کارفرمایان، و معلمان مانند موثرند، وی شغلی و حصیلیت امکانات تعیین در که کسانی گیریتصمیم

ای صورت گرفته است برآنیم که ضمن تعاریف امتحان، انواع مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

و درصد قبولی در امتحانات نهایی دوره دوم  به ارائه چند راهکار برای بهبود میانگین نمرات های امتحانامتحان و هدف

 متوسطه بپردازیم.

 

 آموزنمره، قبولی، امتحانات نهایی، دوره دوم متوسطه، دانشهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

 یهاپله ارزشیابی نوین هایشیوه از استفاده با اندتوانسته خود، پرورش و آموزش به عنایت با پیشرفته جوامع اخیر هایسال در 

 از تا است مطلوب وضع و موجود وضع کردن مشخص ارزشیابی از آموزشی هاینظام هدف که این به توجه بپیمایند. با ترقی را

 توانمی لذا شوند؛ رفع خالءها و هاکاستی وسیله بدین و شناسایی را مطلوب و موجود وضع بین شکاف و طریق فاصله این

 .افتد اتفاق موثرتر و بهتر امر این ارزشیابی از بهتری یهاشیوه از با استفاده که بود امیدوار

 است، شده ایجاد فرد در که را تغییراتی نتایج تواند،می معلم آن کمك به که است تسهیالتی و وسایل از یکی امتحان 

 این آیا نه؟ یا ستا آمده وجود به فرد در معینی تغییرات آیا شود معلوم که است این واقع در آن از منظور و کند ارزشیابی

 است؟ متفاوت اندازه چه تا مختلف افراد نزد تغییرات این میزان و است؟ بخشرضایت و مطلوب تغییرات،

 و امتحان به نسبت آموز دانش نگرش شوند.می روبرو آزمون و امتحان با به دبستان ورود هایماه نخستین در آموزاندانش 

 برای فرد گیریتصمیم در هاآزمون دهد.می قرار تأثیر تحت را او شغلی و گی تحصیلیزند ها،آزمون در وی عملکرد و آزمون

 معلمان مانند موثرند، وی شغلی و تحصیلی امکانات تعیین در که کسانی گیری در تصمیم یا و شغلی و تحصیلی رشته انتخاب

 دارند. اساسی نقش کارفرمایان، و

ای صورت گرفته است برآنیم که ضمن تعاریف ی و بر مبنای مطالعات کتابخانهدر این مقاله که با روش توصیفی و تحلیل 

به ارائه چند راهکار برای بهبود میانگین نمرات و درصد قبولی در امتحانات نهایی  های امتحانامتحان، انواع امتحان و هدف

 دوره دوم متوسطه بپردازیم.

 

 ی تحقیقشیوه

برداری از موضوعات مرتبط با امتحان  تحلیلی است. نگارنده ابتدا به فیش -رت توصیفینوع روش تحقیق در این پژوهش به صو 

سپس به تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به آن بندی آنها و  به تلفیق و دسته  برداری و انواع آن پرداخته و بعد از اتمام فیش و

الزم به عمل آمده است که در ادامه از نظر  های گیری جهنتیانجام شده در این آثار  های بررسیمطالب پرداخته و در پایان از 

 . خواهد گذشت

 

 مفهوم امتحان

 که امتحان گفت توانمی آن تعریف در و گیردمی انجام معینی اصول براساس که است ارزشیابی نوعی علمی مفهوم به امتحان 

 به نیل جهت در و معین زمانی فواصل در گردشا رفتار از خاصی هایجنبه در حاصل تغییرات میزان تعیین از است عبارت

 (.7887پرورشی. )سیف،  و آموزشی هدفهای

 :که شودمی مالحظه امتحان، از تعریف این به توجه با

 از راه شودمی آوریجمع مورد این در که اطالعاتی گیرد.می انجام شده تعیین از پیش طرحی با منظم ایگونه به امتحان  -7

 حاصل به نتایج و آیدمی دست به هاروش سایر و آنان کارهای از هایینمونه بررسی شاگردان، رفتار اهدهمش ها،آزمون اجرای

 .شودمی توصیف دو هر یا و کیفی کمی، صورت



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 167-117، صفحات 7047 بهار ،7 شماره ،8 دوره

168 

 

به  که آنچه جااین در است. معین هایمالک اساس بر آمده دست به اطالعات درباره آگاهانه قضاوت مستلزم امتحان  -7

 گیریاندازه قابل و مشاهده قابل رفتارهای صورت به باید که است درس هر هایهدف همانا رودمی کار به داوری مالک عنوان

 .شوند تعریف

 عوامل دیگر و هاهدف آموزشی، وسایل برنامه، روش، مانند - پرورش و آموزش عناصر سایر کارایی از ارزشیابی گرچه  -8

می امتحان نتایج از که دانست باید اما نباشد، امتحان اصلی هایهدف وجز مستقیم طور به است ممکن – یادگیری موثر در

 عالقمند و کارآزموده معلمان از بسیاری کهچنان کرد. استفاده خوبی به عوامل و عناصر این کارایی درباره قضاوت توان برای

و  برنامه ها،روش بهبود و اصالح جهت در امتحان هاییافته براساس و آورندمی عمل به امتحان از را مهم استفاده عمال این

 (.7887کوشند. )پاشا شریفی،می آموزشی وسایل

 

  امتحان انواع

 در و آموزشی معین هایبرنامه اساس بر که دانستندمی هایییادگیری از ایمجموعه را پرورش و آموزش گذشته، هاینظام در 

 بود این شده اصول پذیرفته از یکی آموزشی، هاینظام گونه این در بود. شده تنظیم مشکل به آسان از تحصیل مختلف مراحل

 به بتوانند شایسته و بسیار مستعد افراد تنها و شود کاسته آنان تعداد از تدریج به مراحل، این از آموزاندانش گذشت با که

 یابند. راه تحصیل باالتر مراحل

 کودک اصالت فلسفه به توجه با اما نداشت، باالتر مراحل تحصیل در برای مستعد افراد انتخاب جز هدفی امتحان بنابراین، 

 رشد مختلف مراحل در کودکان نیازهای براساس را امکانات مناسب و شرایط که کندمی تالش مدرسه و پرورش و آموزش

 فرایند ناپذیرجدایی عناصر زا یکی امتحان یابد. بنابراین پرورشدارد  امکان که جایی تا کودکان همه استعدادهای تا کند، فراهم

 آموزشی هایروش و وسایل برنامه، هاینارسایی رفع و آموزدانش بهبود یادگیری بر ناظر همواره زیرا رود،می شمار به آموزشی

 (.7887است. )پاشا شریفی،

 

 اهداف امتحان

 عملکرد میزان از آموزاندانش کردن گاهآ آنان، ضعف و قوت نقاط تشخیص و آموزاندانش در انگیزه ایجاد منابع بررسی در 

 ان، آموزدانش بین سالم هایرقابت و ابتکار تالش، روحیه پرورش استعدادها، پرورش اولیاء، به امتحانات نتایج اعالم و تحصیلی

 و دانشگاهیپیش تحصیالت و آینده هایفعالیت در آنان راهنمایی منظور به آموزاندانش عالئق و استعدادها تشخیص

 اهداف جمله از باالتر تحصیلی پایه به آموزاندانش ارتقائ منظور به الزم شرایط تحقق از اطمینان حصول نهایتاً، و دانشگاهی

 (.7887. )سیف، است شده ذکر امتحانات

 

  امتحان اساسی هایهدف

 آموزدانش یادگیری به الف: كمک

 آموزان در دانش پیشرفت میزان درباره مفیدی اطالعات گیرد، نجاما ارزشیابی علمی اصول رعایت با که صورتی در امتحان 

 دهد.می دست به آموزان دانش از بعضی یادگیری هاینارسایی درباره شواهدی نیز و درسی هایهدف جهت
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 را بیمطال چه و اندرسیده هاهدف کدام به آموزاندانش که دهدمی نشان امتحان نتایج امتحان تحلیل و و تجزیه بررسی 

 که کرد خواهد کوشش امتحان نتایج اساس بر معلم .داد یاری بهتر و بیشتر یادگیری در را آنان توانمی چگونه و اندنیاموخته

 آموزان دانش برای عالوه به کند. هماهنگ آموزاناکثریت دانش نیازهای و هاتوانایی با را آموزشی هایروش و وسایل برنامه،

 سازد. فراهم را ترعمیق و ترغنی یادگیری امکانات تر،پیشرفته آموزان دانش برای و جبرانی شیآموز امکانات ترضعیف

 

 درس آموزشی هایهدف با آشنایی برای آموزدانش به كمک ب:

ن دهند. آنا پاسخ هاییپرسش نوع به و بیاموزند را چیزی چه که دارد انتظار آنان از معلم که دانندنمی اغلب آموزاندانش 

 هایآنها هدف دیگر عبارت به کنند،می دریافت را امتحانی هایسوال امتحان، جلسه در که برندمی پی مطلب این به هنگامی

 .کنندمی کشف امتحان هایسوال روی از را درس

 متحان نگرشا به نسبت باید آنان است، درس عمده هایهدف از آموزان دانش آگاهاندن امتحان هایهدف از یکی که آنجا از 

 تحقیر و برای عاملی نه و یادگیری پیشبرد و هانارسایی رفع برای عاملی عنوان به امتحان از کنند. استفاده پیدا مطلوبی

 کنند. پیدا مطلوبی نگرش امتحان به نسبت که شودمی سبب شاگردان، کردن سرزنش

 

 یادگیری به شاگردان رغبت د: برانگیختن

 :که شرطی به است یادگیری و مطالعه به آموزاندانش رغبت افزایش برای روش بهترین امتحان 

هر  در را وی یادگیری هاینارسایی کند، روشن برایش خود قبلی پیشرفت با مقایسه در را شاگرد هر پیشرفت میزان -الف

 .بیاموزد وی به را آنها جبران نحوه و هانارسایی حل راه حال عین در و کند آشکار دقت به زمینه

 کالس استفاده ترضعیف شاگردان به زدن برچسب یا و آنان تحقیر شاگردان، تهدید برای ایوسیله عنوان به امتحان از -ب

 نشود.

از  استفاده با که است الزم کار این برای آورد. بوجود امتحان به نسبت مطلوبی نگرش آموزاندانش در تا بکوشد معلم -ج

خوبی  به امتحان هر گذراندن برای را آنان شاگردان هایتوانایی و عالیق با آموزشی مواد انطباق و مناسب آموزشی هایروش

 است. آموزاندانش بهتر یادگیری به کمك امتحان از هدف که دهد نشان آنان به عمل در همواره و کند آماده

 هر معلم در و گیرد انجام مکرر دفعات و تحصیلی سال طول در مطالب گام به گام آموزش با همراه و مستمر طور به امتحان -د

 کند. آگاه خود پیشرفت میزان از را آموزاندانش بار

 

 تدریس بعدی مراحل شروع برای گیریتصمیم ر:

مراحل  در مهارت کسب و فراگیری مستلزم مرحله هر در موفقیت و است پیوسته هم به و متوالی جریانی یادگیری چون 

مطالب  یادگیری برای شاگردان آمادگی و قبلی هایآموخته از باید تدریس، از مرحله هر عشرو از قبل معلم است، پیشین

 شاگردان کالس هایآموخته میزان از کند،می تدریس که مباحثی از یك هر پایان در که است الزم شود؛ بنابراین آگاه جدید

 تواندمی آیا که گیردمی تصمیم ارزشیابی این یجنتا اساس بر آورد. او عمل به ارزشیابی مبحث آن هایهدف اساس بر خود

 بپردازد. قبلی مطالب مجدد تدریس به است الزم یا کند شروع را تدریس بعدی مرحله
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 س: اصالح روش تدریس

 که دهدمی دست به شواهدی بلکه کند،می آگاه آنان هاینارسایی و شاگردان یادگیری میزان از را معلم تنها نه امتحان نتایج 

 یك در شاگردان کالس موفقیت عدم علل دهد. قرار ارزیابی مورد نیز را خود کارایی سطح و تدریس شیوه تواندمی آنها روی از

 موارد از در بسیاری دهدمی نشان که دارد وجود زیادی شواهدی داد. نسبت آموزان دانش به تواننمی همیشه را امتحان

 است. بوده تدریس نامناسب هایروش بسب به امتحان یك در آموزان دانش شکست

 آنان بندیطبقه و آموزاندانش ارتقاء مالک د:

 و بندی کردهطبقه همگن هایگروه به استعدادهایشان و آمادگی حسب بر را آموزاندانش معلم آموزشی، هاینظام از برخی در 

 به شاگران بندیطبقه برای ایوسیله امتحان مواردی چنین کند. درمی هماهنگ گروه هر هایویژگی با را تعلیم روش و برنامه

 و باالتر کالس به از کالسی آموزاندانش ارتقاء تعیین برای جهان آموزشی هاینظام همه در تقریبا دیگر، سوی از رود.می شمار

 (.7887کنند. )پاشا شریفی، می استفاده ارتقاء این هایمالک عنوان به امتحانات نتایج از تحصیلی، دیگر مقطع به مقطعی از یا

 

 م: پیشرفت تحصیلی

این اصطالح به معنای موفقیت تحصیلی است برای تعیین پیشرفت تربیتی به صورتی که از تستهای حساب و دیکته و غیره  

 شود به کار رفته است.نتیجه می

 اهداف به پرورش و نهاد آموزش یا و سازمان و شود برآورده مورد نظر درسی و آموزشی سطح اینکه یعنی تحصیلی پیشرفت 

 پایه و دروس در قبولی افزایش و نمرات با سطح معموال تحصیلی پیشرفت شود. ترنزدیك خود شده تعیین پیش از تحصیلی

 (.7816است. )فخرایی،  همراه تحصیلی

 

 راهکارهای بهبود میانگین نمرات و درصد قبولی در امتحانات نهایی

 ارزشیابی آموزشی -1

 و مدیریت در که است امر این بیانگر و است شده مطرح عالی آموزش در تخصصی حوزه یك عنوان به آموزشی ابیارزشی 

 کامل حساسیت و دقت با حاصله نتایج به اتکاء با توانمی حوزه این در گیریتصمیم و سیاستگذاری و عالی ریزی آموزشبرنامه

دهد. می تشکیل را آموزشی ارزشیابی مجموعا که است هاییبایسته پیش و هاشرو اصول، دارای فرایند این عمل کرد. آگاهانه و

 (.7837)ملکی، 

 از برخی ارزشیابی هایدارند. شیوه ناآشکار ولی نافذ، اثری دانش آموزان یادگیری تجارب دهیشکل بر ارزشیابی هایشیوه 

 شود. تلقی اهمیت کم دیگر برخی و مهم آموزاندانش موضوعات برای

 موضوعات بر تاکید ارزشیایی هدف اگر شود.تنظیم می ارزشیابی هایشیوه اساس بر نیز آنان یادگیری هایشیوه همچنین 

 کنند.انتخاب می را آن با متناسب راهبردهای نیز آموزاندانش باشد، اطالعات یادآوری و جزئی

 : است اساسی عیب چهار دارای مدارس در متداول ارزشیابی هایشیوه نیز اورلی نظر از

 آنها فردی هایتفاوت به توجه عدم آموزان ودانش همه ارزشیابی برای شیوه یك از استفاده -7

 تراکمی ارزشیابی بر حد از بیش تاکید  -7

 موردی مطالعه با پروژه نظیر شغل؛ بر مبتنی ارزشیابی هایشیوه از استفاده عدم  -8
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 (.7837گروهی)رازقی،  هم هبوسیل سنجش و خودسنجی راهبردهای از استفاده عدم -0

 عالقه به بلکه نیست، فراگیر شناختی هایتوانایی تنها بگذارد، معلمان اختیار در تواندمی مداوم و مستمر ارزشیابی که نتایجی 

 دهد. نشان آنان به تواندمی نیز را آموزشی شیوه نواقص و مشکالت و درس

 بود. امیدوار یادگیرندگان در تردوام با و تراثربخش یادگیری به توانه میک هست تدریس حین در موارد این به توجه طریق از 

 بموقع استفاده برای مناسب ریزیبرنامه و تحصیلی سال یك در طول و درس کالس در مختلف ارزشیابی هایشیوه به توجه لذا

  است. ضروری معلمان توسط درس طرح در آنها از

فرصت پایانی امتحانات از نوبت یك کاهش با که رسیدند توافق این به نظر تبادل و بحث نتیجه در پرورش و آموزش مسووالن 

 را یادگیری و تدریس کیفی سطح مستمر هایارزشیابی اجرای با همزمان تا شد خواهد داده معلمان به بیشتر های آموزشی

 ..سازند مشخص را مستمر و تکوینی ارزشیابی بین مرز که نیاوردند عمل به مستمر ارزشیابی از دقیقی اما تعریف دهند، افزایش

 تعریف درس( کالس در آن هایشاخص به توجه با تکوینی ارزشیابی مستمر )اجرای معنای به مستمر را ارزشیابی بتوان شاید 

 اهداف و کندمی عمل تردقیق و ترجزئی مستمر ارزشیابی که کرد ذکر توانمی است ولی یکی ارزشیابی دو هر هدف کرد.

 و حرکتی - روانی شناختی، هایمختلف ابعاد همچنین کند،می بیان ترو واضح کندمی هضم خود در را تکوینی ارزشیابی

 باشد.می ارزشیابی نوع این جزئی و اهداف کلی جز و داشته نظر در خود هایروش در را عاطفی

 

 آموزكاهش اضطراب امتحان دانش -2

 در کس هر طوری که به کندمی بروز مختلف درجات به شانزندگی طول در هاانسان همة در تقریباً که است حالتی استرس 

 ولی است، الزم هم و طبیعی هم انسان در اضطراب اندکی وجود است. کرده تجربه را این احساس باریك حداقل خود زندگی

 کسب را الزم امتیاز بود نخواهد قادر مهارت و اتاطالع با داشتن طوری که به بود، خواهد سازمشکل او برای بگذرد حد از اگر

 از یکی که کنندمی تجربه را اضطراب آموزشگاهی به ویژه هااضطراب از مختلفی انواع نوجوانان و کودکان رشد، جریان در کند.

 و با عملکرد یتنگاتنگ رابطه آموزشی، مهم و متداول پدیده یك به عنوان اضطراب امتحان است. امتحان اضطراب آن، انواع

 دارد. دانش آموزان تحصیلی پیشرفت

 با معموالً نیز اضطراب امتحان .دارد عمومی با اضطراب نزدیکی رابطه آموزش مهم و شایع ایپدیده بعنوان امتحان اضطراب 

 جدا ومیعم از اضطراب را آن که است خاصی ویژگی های دارای حال این با شود،می نمایان فرد در امتحانات شدن نزدیك

 سازد.می

 ترس با مرتبط رفتاری و شناختی، فیزیولوژی پدیدار هایپاسخ شامل که دانندمی عمومی ازاضطراب حالتی را امتحان استرس 

 می کند. تجربه ارزیابی ایموقعیته در را آن فرد و باشدمی شکست از

 باشد. خود هایآموخته و هادانسته به نسبت فرد نگرش دهندةنشان تواندمی و بوده متفاوت افراد در اضطراب امتحان میزان 

 مورد در را فرد که دارد اشاره خاص هراس اجتماعی یا اضطراب به نوعی که است کلی اصطالح بنابراین اضطراب امتحان

 اضطراب ی،طرف است. از ارزیابی و امتحان هایموقعیت با مقابله توان آن کاهش پیامد و کندمی تردید دچار هایشتوانایی

 گذارد.می تاثیر آموزان دانش تحصیلی آرزوهای و سرزندگی و عملکرد سطح امتحان،
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 های ارتباطی در رفتار كالسی معلمانمهارت -3

رسد. به طوری که حتی وجود ارتباطات سالم و وجود ارتباطات انسانی برای رفع نیازها و دستیابی به اهداف، الزم به نظر می

تواند عالوه بر افزایش بازدهی آنها، عامل مهمی در حرکت آن جامعه به سمت ای انسانی یك جامعه میموثر در بین نیروه

ای سالم پیشرفت و توسعه باشد. ارتباط موثر یعنی اینکه بدانیم چه کنیم و چگونه با افراد روابط حسنه داشته باشیم تا جامعه

 (.7887ایجاد کنیم. )قبادی، 

بایستی تالش کنند رس از اهمیت زیادی برخوردار است. معلمان برای بهینه کردن شرایط محیط، میهای دارتباطات در کالس

تری باشند، محیطی موافق که از تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنند. ممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کالس مطلوب

 ساس خوبی داشته باشد.طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هر فردی اح

آموزان، غالبا آموزان، در موفقیت معلمان بسیار موثر است. توان برقراری ارتباط موثر با دانشبرقراری ارتباط مناسب با دانش

-های مورد نیاز معلمان در کالس درس، میکند. از جمله مهمترین مهارتمیزان شایستگی و احتمال موفقیت معلم را تعین می

ها و سخنرانی اشاره کرد. صرفا های توجه کردن، گوش دادن، تشویق کردن، محترم شمردن، حل و فصل اختالفمهارتتوان به 

ترین مهارت توانیم با دیگران ارتباط موثر برقرار نمایم به عنوان مثال در مدیریت کالس، سکوت راحتبا صحبت کردن نمی

 گیرد. ستفاده قرار میبرای استفاده است، درحای که از همه کمتر مورد ا

 

 امتحانات نهایی سواالت استانداردسازی -4

 با اصول سواالت )که طراحان از در ابتدا طرح این اجرای برای و متوسطه دوره هایآزمون سواالت استانداردسازی راستای در 

 را خاص، سواالتی رایطش در نظرگرفتن با درسی مختلف هایکتاب از که شودمی دعوت دارند( آشنایی سوال طراحی علمی

 در نظر تنظیم سواالت و تهیه در باید طراحان که است شرایطی ترینمهم از سواالت صحت و سالمت و روایی که کنند طراحی

 یك از سوال هزار حد چندین در است ممکن و شود طراحی درسی هایکتاب کل از گسترده حد در باید سواالت باشند. داشته

 شود. خالصه کتاب

 شود. سپسمی برگزیده هاآن بین از و سواالتی گیردمی قرار کارشناسان تحلیل و تجزیه مورد سواالت این طراحی، از پس 

دانش بین برخوردار و محروم مناطق روستایی، و مناطق شهری از اعم مختلف مناطق در ارزیابی و تست برای منتخب سواالت

  شود.می توزیع آموزان

 شده ارزیابی سواالت بعدی مرحله در گیرد.می قرار تحلیل و تجزیه مورد از کارشناسان گروهی توسط سواالت و پاسخ سپس 

 سواالت و پاسخ دوباره و شودمی توزیع و برخوردار محروم مناطق در آموزاندانش از دیگر گروهی بین در مجدد تست برای

 این از بانکی آن، سالمت و صحت از اطمینان و سواالت نهایی زیابیار از پس پایانی مرحله در گیرد.می قرار نهایی ارزیابی مورد

 بود. وی خواهد دبیرستان دوره نهایی های آزمون امتحانی سواالت تهیه برای اطمینانی مورد منبع شود کهمی تشکیل سواالت

 این است. به استفاده قابل یآموزدانش جامعه کل برای آسانی و سختی نظر از صحت، از اطمینان عالوه بر افزود؛ بنابراین

 و درسی هایکتاب مطالب همچنین و برخوردار و محروم مناطق در آموزاندانش تحصیلی شرایط با سواالت مطابق این ترتیب

 است. شده استاندارد گیرد،می فرا آموز دانش تحصیلی سال طول یك در آنچه
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 ادارة کل توسط که سواالت بانك سیستم از ایرایانه صورت هب نهایی امتحانات سواالت موجود، ضوابط براساس کلی بطور 

منتخب  طراح توسط است شده تحویل و آماده هااستان همکاری با و پرورش آموزش وزارت تحصیلی ارزشیابی و سنجش

 شود. می طراحی و گزینش متوسطه سوم پایة در نهایی دروس از یك هر برای استانی

 

 آموزانوزش بهتر دانشاینترنت برای آم استفاده از -5

 در و آورده روی آموزشی و فناوری اطالعات فناوری به باید پرورش و سنتی آموزش روشهای و معیارها تحول و تغییر برای 

 به پیشرفت امید بتوانیم تا کرده فراهم را ....و اورهد، پروژکتور اینترنت، کامپیوتر، جمله از آموزشی و امکانات وسایل مدارس

 و فرایندها ارزیابی و مدیریت گیری،بهره و توسعه طراحی، عمل و نظریه با بیشتر اطالعات چون فناوری در باشیم تهداش علمی

 (. 7737887داریم. )نجفی، سروکار یادگیری منابع

فردی  عالقة و گرایش زمینة خالقانه کاربرد همین کرد و یاد آموزشی اهداف برای علم خالقانة به کارگیری توانمی آن از 

 گردد.می تحصیلی و پیشرفت علمی رشد موجب دیگر سوی از و کرده علمی فراهم موضوعات و یادگیری به را آموزاندانش

 و تقویت برای و است های آموزشینظام در آموزشی انقالب یك آغازگر خصوص، کامپیوتر به و، آموزشی فناوری این، بر عالوه 

 یادگیری رویکرد تداوم رونق بخش و خودآموز مستقل، منبع یادگیری یك نقش تواندمی مدارس در فرایندهای یادگیری توسعة

 و کالس درون از را یادگیری و توان آموزشمی فناوری این از صحیح گیریبهره با در واقع، و، کند ایفا آموزاندانش برای را

 (.6837887داد. )محبی،  انتقال مدرسه از خارج هایمحیط و به منازل مدرسه

 فناوری .قرارگیرد آموزشی تکنولوژی در خدمت تواندمی تجهیزات اگرچه نیست آموزشی تجهیزات فقط تکنولوژی آموزشی 

 تئوری با هماهنگی برای است که ناگزیر آموزش .است یادگیرییاددهی فرآیند تسهیل برای ابزار کارگیری دربه مهم عاملی

 مهم تهیه به و نسبت نماید اقدام تکنولوژی آموزشی مدرن ابزار و مناسب اتتجهیز کارگیری به نسبت روش و نگرش تغییر

 فراگیران به نیز را آن از استفاده و تکنولوژی تالش کندکه و بگمارد همت رایانه یعنی صنعتی فرا دنیای ابزار و وسیله ترین

 .بیاموزاند

 

 :عبارتنداز آموزشی تکنولوژی فواید و اهداف

  .کند انفرادی را آموزیدانش یادگیری و موزشآ تواند می تکنولوژی -

  .شود نزدیکتر ها روش همه از دهدکه ارائه شرایط طراحی برای را الزم حل راه  -

  .سازد میسر همه برای یکسان طور به را آموزش فرهنگ به دسترسی -

 است. اهداف تحقق برای وسیله مؤثرترین تکنولوژی -

 و علوم از ای گسترده و وسیع های رشته ها آن وسیله به بتواند تا است ای گمشده های حلقه جستجوی در تکنولوژی -

 .نماید متصل هم به را دانش

 .(3337887موجود. )اقبال،  وضعیت در تغییر ایجاد و بردن بهره برای مطمئن است ایوسیله -
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 آموزافزایش مطالعه آزاد دانش -6

 که است درسی مطالعه کنار در مطالعه غیر درسی به توجه یپیشرفت تحصیل به دستیابی برای موجود راهکارهای یکی از 

 .باشد مثمرثمر تحصیلی پیشرفت در تواندمی مندمتفکر، خالق و عالقه افراد تربیت بر عالوه آزاد و غیردرسی مطالعه

 به اکتفا اما گیرد، قرار می استفاده مورد تربیت و تعلیم اهداف پیشبرد برای و است آموزش ابزارهای از یکی کتاب یمطالعه 

 و عزم حصول و آموختن راه به ظاهر که هر چند تحمیلی و کتابی پرورش و آموزش تعبیری به و درسی کتاب یا چند یك

 حوزه و سست را او فعال ذهن و کندمی سلب از دانش آموز را کردن فکر نیروی واقع در اما سازد،می هموار و کوتاه را دانایی

 را او بینی واقع حس و تمیز قوه و فکری استحکام و دارد می باز را او دانش حقیقی کسب از سازدمی نگت را او ذهنی فعالیت

 (.7811)استگیر،  برد.می بین از

 راستای در آموزاندانش تا شود تلقی اساسی یك نیاز عنوان به باید آموزشی نظام درون در کتابخواخی و کتاب یمطالعه بحث 

 به مداوم جستجوی و تحقیق و پشتکار و جدیت با و شوند مندبهره غیردرسی کتب از آن بهتر درک برای و درسی مطالب

 .یابند دست تری مطلوب یادگیری

 پرورش و وزارت آموزش مصوب رسمی درسی کتب فقط آموزاندانش مطالعه حد ما کشور مدارس اکثر در امروزه متأسفانه 

 در که مختلفی هایپژوهش که می پردازند آزاد و غیر درسی منابع و کتب مورد در به خصوص مطالعه امر به کم بسیار و بوده

 به نسبت حتی ما کشور در آموزان دانش یمطالعه که میزان دارد امر این به غیردرسی )آزاد( اشاره کتب مطالعه کمبود زمینه

نیست.  قیاس قابل اصال پیشرفته کشورهای با مقایسه در مقدار این البته است و تر پایین توسعه حال در کشورهای از برخی

 (.7817)شریف مقدم، 

 

 منابع و مأخذ

 .تبریز دانشگاه انتشارات: تبریز شکویی، علی ترجمه کنیم،می مطالعه چرا (7811ن.) سی رالف استیگرن .7

 .تربیت و تعلم پژوهشکده :،تهرانعمل در پژوهش علمی راهنمای (.7887پویا، ) اقبال، .7

 ، تهران3 نشر رشد.آزماییسنجی و رواناصول روان(. 7887، حسن. )پاشا شریفی .8

 در ایرانعالی آموزش نظام در دانشجویان هایآموخته از ارزشیابی به مربوط هایچالش شناسایی (.7837رازقی، طاهره، ) .0

 سانی.ان علوم و ادبیات دانشکده - سینا بوعلی دانشگاه ارشد کارشناسی نامهپایان 34-37تحصیلی سال

 دوران. نشر3 تهران ،آموزشی ارزشیابی و گیریاندازه هایروش (.7887.)اکبر علی سیف، .7

 حل و مطالعه ترویج فرهنگ هایراه و آموزاندانش غیردرسی کتابهای وضعیت بررسی(. 7817هادی.) مقدم، شریف .6

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت ابخوانیکت و مطالعه ترویج فرهنگ هایراه همایش اولین مقاالت خالصه تهران3 آن، مسائل

 متوسطه آموزان دوره دانش غیردرسی و آزاد مطالعه میزان افزایش در موثر هایروش بررسی (.7816.) سیروس فخرایی، .1

 .شرقی آذربایجان استان پرورش و آموزش اداره تحقیقات شورای ،تبریز شهر در

 آورانت فنتهران3 انتشارا ها،نفوذ در دل(. 7887قبادی،ب. ) .8

 برهان. مدرسه فرهنگی موسسه عمل(، )راهنمای درسی ریزیبرنامه(. 7837حسن. ) ملکی، .3

 خلخال. نور پیام دانشگاه تربیتی، علوم نامه کارشناسی پایان ،آموزشی درمسائل کامپیوتر کاربرد (.7887مراد) محبی، .74



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 167-117، صفحات 7047 بهار ،7 شماره ،8 دوره

114 

 

 کارشناسی نامه پایان ،تالش شهر مقاطع متوسطه انآموز دانش یادگیری بر کامپیوتر کاربرد تأثیر (.7887) نجفی مینا، .77

 نور خلخال. پیام دانشگاه تربیتی، علوم

 

 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات  

 167-117، صفحات 7047 بهار ،7 شماره ،8 دوره

117 

 

Strategies to Improve the Mean Scores and Pass Percentage in 

Final Exams in Secondary School 

 

Nasrin Chalik 
M.A. in Civil Engineering, Deputy of School, Secondary School, Hamidieh County Education 

 

 

Abstract 
The education system needs new methods that improve quality, productivity and success. One of the biggest 

challenges facing educational institutions and education system is improving the quality of students' education 

and their acceptance percentage. Score as a variable that is easily measurable and available has always been used 

to evaluate the performance of schools and students. The student's attitude toward exams, tests and his/her 

performance in the tests affects his or her academic and career life. Tests play an essential role in individual 

decision making for choosing a field of study and career or in making decisions for those who are effective in 

determining their educational and career opportunities, such as teachers and employers. In this paper, which has 

been done by descriptive and analytical method and based on library studies, we aim to provide some strategies 

for improving the mean scores and pass percentage in the final exams of secondary school while definitions of 

exams, exam types and objectives. 
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