
تسهیل همیاری در دانشجویان از طریق ارزشیابی همتایان
FACILITATE COLLABORATION IN STUDENTS THROUGH PEER ASSESSMENT

دکتر سحر الماسی ترک، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه بوشهر



به چه معناست؟( COLLABORATION)همیاری 

 مشترککار کردن با یکدیگر برای خلق و ایجاد چیزی جدید، با داشتن یک دیدگاه و هدف

 عنوان تیم کلیدی این تعریف، تالش فراگیران برای ایجاد چیزی جدید به صورت غیر فردی می باشد، چیزی که آنها را در کنار هم بهنکته
.نگه می دارد در حالی که هدف و دیدگاه مشترک است

گی روحیه ای خاص یا فسلفه ای از سبک زندهمیاری . همیاری دستورالعمل مشخص  و راهنمای عملی موفقیت عملکرد آکادمیک نیست
طراحی محصول یا هدف نهایییک انجام تسهیل یک ساختار از تعامل است که برای ( تشریک مساعی)مشارکت شخصی است، در حالیکه 

.می شود

ارگیری اما منظور از مشارکت در یادگیری بک؛ ایجاد یک ذهنیت و نگرش خاص در دانشجویان است نه یک تکنیک کالسیمنظور از همیاری
.می شودمجموعه ای از فرایند ها است که به تعامل داشتن افراد با یکدیگر به منظور انجام هدفی خاص یا توسعه یک محصول نهایی منجر

محور استنتیجه و مشارکت فرآیند محور همیاری.

 می باشد بیشتر از فعالیت هائی که در زمینه همیاری اعمال می شود قابل هدایت و تحت کنترل استادیادگیری، فعالیت های در مشارکت
همیت پدید می آید، اروح و ذهن دانشجو درهمیاری، تر است و به نگرش ها و قابلیت هایی که قبل از فعالیت های فراگیر محورهمیاری، اما 

.می دهد



به چه معناست؟( COLLABORATION)همیاری 

:مشارکتوهمیاریتفاوت

باشدهداشتملموسبازدهیتادهدمیانجامراخودوظیفهگروهعضوکهنحویبهاستوابستهبیرونیانگیزهبهفعالیتدرمشارکت

(پائینهبباالازعمودی،ساختار)گیردمیصورتمراتبیسلسلهتقسیموگیردمیصورتاساتیدتوسطمشارکتیهایگروهساختار.
.استشدهبندیطبقهانعطافبدوناعضاءهاینقشوبرخوردارندقویساختارازمشارکتیهایگروه

دارندفردیپاسخگوئیپاداش،درمتقابلوابستگیوظایف،درمتقابلوابستگیافرادمشارکتدر.



چرا بایستی همیاری در آموزش ترویج شود؟

 محصول همیاری در آموزش استارتقأ اخالق حرفه ای و رفتار اجتماعی رشد یافته چون بروز.



چرا بایستی همیاری در آموزش ترویج شود؟

 قائل هستیماخالق حرفه ای چهار حیطه کلی برای :

 آداب(Ethic)

 تعامل(Interaction)

 توانمندی مستمر(Continues Improvement)

 قابل اعتماد شناخته شدن(reliability)



نظام مند

انتخابی
ادغام یافته

مبتنی بر 
مسئله

اهداف 
ویژه



عوامل زمینه ای همیاری در آموزش

رخواندتمیتعامالتانواعبرخیآنهاتحتکههائیموقعیتهایویژگیقرارداداین.استاجتماعیقراردادازشکلییکهمیاریموقعیت
بایستیارخاصیوظیفهافرادکهمتقابلتوترینگهایروشبرخالف.نداردوجودآنهارخدادبرایتضمینیالبتهکهکندمیمشخصدهد،
.دهندمیانجامایویژهدرزمانوخاصیتعاملتحت

متقابلمشترکاهداف(common mutual):برسندمتقابلشدهپذیرفتههدفیکبهافراد

یافتن،انتقادیتأمالت،هااستداللکالمی،توضیحاتدرگروهاعضاءدرگیرسازیوتعامل:دانشازمشترکطرحوارهساختنبرایتعامل
.ودشفعالیتیامسئلهمورددرمشترکدانشساختموجباتتواندمیکهاستانتزاعیسازیمفهومواصالحاتمشترک،نظرنقطه

تعامالتبودنپذیرمذاکرهظرفیت

کمشترهدفمیدهند،انجاممشابهکارهایدارند،قرارسطحیکدربیشوکمهمتایان:موقعیتومهارتدانش،میزاندرافرادهمگونی
.کنندمیکارباهمودارند

همیاریتوضعییکوکنندمیکارهماهنگشکلبهیکدیگرباارتباطوتعاملایجادباهدفیکبهرسیدنبرایافراد:هماهنگوضعیت
.آورندمیوجودبهراآموزشیمحیطدر



همیاری مبتنی بر شواهد

 Social-cognitive learning theory

جهانمعاصرروانشناسانبزرگترینازیکیآمریکایی-کاناداییروانشناسبندوراآلبرت



همیاری مبتنی بر شواهد

باشدمیفردیخصوصیاترشدعاملبهترینفرهنگ.

واندشدهمحصورآندرزندگیابتدایازافرادکه"خانوادهمحیطدرفرهنگ"شامل
"آموزشیهایمحیطوجامعهفرهنگ"سپس

یشبافرادفرهنگازاستفادهبااول،:داردپیدرافرادبرایعقالنیرشدنوعدوفرهنگ
یملحاظفردیهرآگاهیودانشجزءکهآورندمیبدستچیزهاییفکرشانظرفیتاز

یابزاهاوفرآیندهاکردنفراهمباعثمحیطیهربرشدهاحاطهفرهنگاینکهدوم.شود
.شودمیفرهنگی،محیطهمانمخصوصافرادفکری



همیاری مبتنی بر شواهد



همیاری مبتنی بر شواهد

 اثبات شده است که محیط یادگیری و وظایف یادگیری بر سبک یادگیری(VARK & 

Colb )افراد مؤثر است.

 ق می اتفا( مثل توضیح دادن، اختالف نظر، تنظیم متقابل)های مازادی جمع، فعالیت در
به تبدیل دانش ضمنیمثل )را شروع می کند ویژه ای  شناختی فرآیندهای  افتد که 

عالیت اینگونه فبه همیاری موضوع (. آشکار، درونی سازی و کاستن از بار شناختیدانش 
اتفاق می یادگیری همیارانه این ها اغلب در موقعیت های . ها و فرآیندها مرتبط است

.یادگیری فردیدر شرایط نه افتند 



همیاری مبتنی بر شواهد

تعامالت اجتماعی به دو طریق موجب یادگیری هستند :

 ازی درونی س. استسطح درونی به عنوان ابزار انتقال یادگیری از سطح اجتماعی تعامالت اجتماعی به
.اجتماعیتعامالت شالوده یادگیری است نه صرفاً تأثیر 

 ا توجه که در آن یک فرد عملکرد خودش را برا فعال می کند سازی تعامالت اجتماعی مکانیسم متناسب
(.  عینی سازی یادگیری)کند داد، متناسب می می دهد یا خواهد به آنچه همتای او انجام 



همیاری و توانمندی های مورد انتظار از فارغ التحصیالن

مهارت های بالینی1.

ارتباطبرقراری مهارت های 2.

(تشخیص، درمان و بازتوانی)بیماراز مراقبت 3.

در آنپزشک فارغ التحصیل نظام سالمت و نقش در پیشگیریسالمت و ارتقای 4.

و فراگیری مستمرفردیپیشرفت 5.

پزشکیتعهد حرفه ای، اخالق و حقوق 6.

مسأله، استدالل و حل تصمیم گیری7.



برای ترویج همیاری در دانشجویانپیش زمینه های الزم 

 استتنوعی از کانتکس ها و تعامالت همیاری در یادگیری شامل .

 همیاری و تعامالتایجاد بستری برای شکل گیری الگوهای به عنوان پیش زمینه، به کلی با پنج اقدام
وجب تعامالت آغاز کننده مکانیسم های شناختی و به نوبه خود م. )کانتکس آن نزدیک تر می شویم

(اثرات شناختی

(Organization and engagement)سازماندهی و درگیرسازی دانشجویان -1

(  Cognitive conflict)رفع تناقضات شناختی -2

(Scaffolding and error management)داربست زنی آموزشی و مدیریت اشتباهات -3

(Communication)ارتباطات -4

(Affect)نگرش -5



DUNDEE READY EDUCATIONAL ENVIRONMENT MEASURE (DREEM)

دانشگاهآموزشیمحیطسنجشابزارالگوی

نیزودرسیبرنامهمشکالتبرایتشخیصیابزارعنوانبهالگواینگردید،تدویناسکاتلندداندیدانشگاهدر1997سالدر
.رودمیکاربهمطلوبمحیطبهنسبتواقعیمحیطتفاوتشناسایییاآموزشدرتغییراثربخشی

شوندمیسنجیدهحیطهپنج،سنجشالگویایندر:

یادگیریبهنسبتدانشجویاندیدگاه:1حیطه

اساتیدبهنسبتدانشجویاندیدگاه:2حیطه

خودعلمیتواناییبهنسبتدانشجویاندیدگاه:3حیطه

آموزشیمحیطبهنسبتدانشجویاندیدگاه:4حیطه

خوداجتماعیشرایطبهنسبتدانشجویاندیدگاه:5حیطه



PEER ASSESSMENT



ارزشیابی همتایان

:معرفی

نمطمئ،(شدانجامکشوردراخیراً که)عمومیپزشکآموزشیکوریکولومدربازنگریوجهمهمترین
داشته(ربزرگتمقیاسدرجامعهودانشجویان)ذینفعانبرایرافایدهحداکثرآموزشکهبوداینازشدن
.باشد

ستیابیدمیزانبررسیبرایتنهاارزشیابیکهاستاعتباربخشیمراکزمقبولیَتباهمراستامهم،این
یکقطریازارزشیابیبلکهنیست،کردنقضاوتوشدهتعیینپیشازآموزشیاهدافبهفراگیران

یلتسهبرایروشیپویا،مسیرهایدرجلوبهحرکتفرصتکردنفراهموبازخوردهامستمرفرآیند
.استیادگیریدستاوردهایبهدستیابی

کاربهاجبهودرستاگرکهاستگراییسازندهرویکردباارزشیابیابزارهایازیکیهمتایانارزشیابی
.باشدپزشکیآموزشمختلفهایحیطهدرتکوینیارزیابیدرمؤثررویکردیکتواندمیرود



ارزشیابی همتایان

:موجودوضعیت

استشدهمعطوفتجمیعیهایارزشیابیبراصلیتوجهکشورپزشکیآموزشنظامدرامروزه

محوریرفراگراخودکههائیدانشکدهیااساتیدحتی.نیستآموزشیطراحیدراجباریجزءیکتکوینیهایارزشیابیبرگزاری
.دادندنمیآموزشیکوریکولومازتفکیکقابلغیرجزءراتکوینیهایارزشیابینیز،اندکردهمعرفی

کنندمیخاصمواقعبهمنحصرراآنونداشتهارزشیابیازپسبازخوردارائهبهالزامی.

شودمیتوجهدادنبازخوردبهترکمولیگرددمیفراگیرانارزشیابیمتنوعهایشیوهآموزشصرفزیادیزمان.

ترمیمتنهایدرومناسببازخوردارائهیادگیری،دردانشجویانضعفوقوتنقاطتعیینبهموقعبهآموزشیدورهطولدراساتید
.ورزندنمیمبادرتدانشجویانبهیادگیریراهبردهایارائهباضعفنقاط

ندارندذهندرموفقیتازروشنیتصویریادگیریمسیردردانشجویانترتیباینبه.

اندنکردهدریافتمؤثروسازندهعینی،بازخوردارائهنحوهمورددررسمیآموزشعلمیهیأتاعضاء.

یرندگمیقرارفشارتحتیادگیریهایکاستیبهتوجهبدونعالی،نمرهکسبوهاآزموندرخوبعملکردبرایعموماًفراگیران.
.باشدفراگیرانیادگیریمیزانازواقعیانعکاستواندنمیخودخودیبهتجمیعیهایارزشیابینتایجکهصورتیدر



ارزشیابی همتایان

:مطلوبوضعیت

ایجادوانفراگیریادگیریتجربهسازیغنیبرایتکوینیهایارزشیابیاقساموانواعازاستشایسته
شانایانهمتوخوداساتید،فعالیتازصرفنظردانشجویانهمه.کرداستفادهویپیشرفتبرایفرصتی

دوجوهائیدشواریخودشانرفتارهایهدایتبرایآننتایجازگیریبهرهدراماکنندمیارزیابیرا
.یابدپرورشوشوددادهآموزشبایدکهدارد

بتواندودانشجکهشودایجادفرصتیرقابتیفضایجایبهمشارکتیودوستانهآرام،فضائیدرباید
تایانهموخودارزشیابیچگونگیآموزشبنابراین.کندمقایسهخودهمتایعملکردباراخودعملکرد

هلحظبهلحظهواولدستبازخوردتوانندمیکههمتاافرادباتعاملبازمانهماستاد،نظارتتحت
تایانهمارزشیابیوخودارزشیابیانجامدرمشارکتچگونگیبایستیاساتید.استمهمآورند،فراهم

شیاعتباربخومشخصهویتخودآگاهی،چونبرآیندهائیبهتادهندآموزشدانشجویانبهراسازنده
.شودمنجرباورها،ونتایجبه



نحوه پیاده سازی ارزشیابی همتایان در آزمون های کتبی
 تعیین تکلیف به دانشجویان از جلسه اول تدریس برای طراحی سه سئوال از مطالب هر جلسه

 آموزش در مورد طراحی سئواالت روا بر اساس اصول میلمن در جلسه بعدی

تصحیح ساختار سئواالت توسط دانشجویان و ارائه آن ها به همکالسی ها و استاد مربوطه

 محتوای مورد نظر و تاریخ برگزاری آزمون توسط اساتیدتعیین

 (استاداستفاده از سئواالت دانشجویان و سئواالت )آزمونرعایت شرایط امنیتی در زمان برگزاری

 دانشجویان در کالس بعد از آزمون همراه با منابع آموزشی مختلف و مورد تأیید حضور

 تعیین یکی از دانشجویان به عنوان دبیر جهت نگارش پاسخ های صحیح

 زم از با نقد و بررسی پاسخ ها در این مرحله، دانشجویان همزمان در حال دریافت بازخورد ال)اختصاص زمان کافی برای استخراج سنجه های هر سئوال و پاسخ های مربوطه از منابع آموزشی مورد تأیید به شیوه بارش افکار
(  عملکرد خود در آزمون بودند

 (بارم بندی پاسخ ها)تعیین میزان نمره به اجزای پاسخ ها بر اساس اهمیت آنها

ثبت پاسخ ها توسط دبیر بعد از تفاهم همگانی دانشجویان در مورد نحوه پاسخ دهی و اختصاص نمره

 (حدودا یک پنجم آنان در هر آزموندانشجویانمتناسب با تعداد کل )جهت مرحله تصحیح اوراق دانشجویان تعدادی از نام نویسی

 خودکار قرمز به هر مصحح توسط استادعددقرارگیری در شرایط قرنطینه شامل ممنوعیت به همراه داشتن هر گونه منابع آموزشی کتبی یا الکترونیک، کیف، موبایل، خودکار و تحویل یک

 (دقت شد که اوراق امتحانی به شکل ضربدری در دسترس دانشجویان قرار نگیرد)تقسیم اوراق همتایان به مصححین توسط استاد

یادداشت نام مصحح در باالی برگه امتحان

 بازخوانی پاسخ هر سئوال توسط دبیر و تصحیح ارزیابان بر اساس اعالم دبیر

 جمع زدن نمره اخذ شده توسط دانشجویان

ندسازی دانشجویان از با توانم)ه شیوه رتبه بندی کیفی و توصیفی توسط اساتید ن ببازبینی تصادفی برخی اوراق برای اطمینان از عملکرد صحیح دانشجویان، گزارش لیست نمره ها و ارائه بازخورد فوری و مؤثر به نتیجه آزمو
(.می شودبازخورد آنها به همتایانشان نیز استفاده 

رفع سؤتفاهمات احتمالی دانشجویان در صورت مراجعه حضوری آنان











(برگرفته از مقاله های اصیل)اهمیت پیاده سازی ارزشیابی همتایان 
 خودافزایش درک فراگیر از سبک یادگیری

 فراگیران به مسؤولیت پذیری در یادگیری خود تشویق

 هادر فرایند آموزش با شرکت در بحث درگیری

 دهدو بهبود مهارت های ارزیابی نقادانه از طریق پیشنهاداتی که برای کار سایر فراگیران می کسب

 نفرو اخذ بازخورد فوری از یک یا چند ارائه

 فراگیرانشدن ضعف و قوت یادگیری مشخص

 بازخوردآگاهی از حساسیت های فردی در زمان دریافت افزایش

یادگیری تفکر انتقادی

 هاو پیشگویی پیشنهادات

 موقعیتقضاوت در یک توانایی

 سطحیفراگیران به یادگیری عمیق به جای یادگیری تشویق

 متفاوتبندی عادات رفتاری درجه

 اعتمادقابل افراد تعداد افزایش

 بالینیهمبستگی با آینده درسی و کارآیی ایجاد

 به استاد برای کم کردن حجم کاری اوکمک



(برگرفته از تجارب کاری)اهمیت پیاده سازی ارزشیابی همتایان 

بازهردمشخصاهدافمنعطف،غیرهایدستورالعملگروه،افرادتعیینبافراگیرانعملآزادیکهزمانی(شواهدتأییدو)تجربهبنابر
.استخودفهوظیتکمیلفکربهفقطاعضاازیکهرکهشودمیتبدیلمراتبیسلسلهساختاریکبهتیمشود،میترمحدودخاصزمانی
.شودمیمختلهمگانیتوافقومشکالتحلمنظوربهاطالعاتودانشگذاشتناشتراکبهبرایهماهنگپیوستهتالشحالتدراین

استافرادمتقابلوابستگیازفراترهمیاری.

نداردوجودفوریتواضطرارشرایطیچنیندرزیراشود،محققخوبیبهکالسیهایمباحثههنگامفراگیرانهایگروهدرهمیاری.
در.کنندبازنگریباشند،مخالفکنند،انتقادبیازمایند،بگذارند،اشتراکبهمسئلهیکبهراجعمختلفیهایدیدگاهتوانندمیتیماعضای

.شودقلمدادتیمکالسیدستاوردتواندمیمختلفهایدیدگاهارائهواقع،



(برگرفته از تجارب کاری)اهمیت پیاده سازی ارزشیابی همتایان 

کردنرهمذاکفرآیند.استآنبودنپذیرمذاکرهظرفیت،(مشارکتییا)مراتبیسلسلهتعامالتوهمیارانهتعامالتمیانعمدهتفاوت
.ارددهمیاریهایفعالیتپویائیدهیشکلدرمهمیعضوسؤتفاهم.کنندپیدادستمشترکحلراهبهافراداینکهبرایاستراهی
بیانبهتریهشیوباراخوداظهاراتکنند،اصالحراخودرفتاربدهند،بیشتریتوضیحکهبایستیشوند،میفهمیکجدچارافرادکهوقتی
.کندمیرهنمونبیشتریادگیریسمتبهراافراداینهاهمه.آخرالیوکنند

درکهکندایجادتیموقعیعوضدرببرد،بینازکامالًرافهیکجاحتمالکهباشدنحویبهنبایستیهمیارانهیادگیریاتمسفرترتیباینبه
فهمیجکبرذهنیتالشبااووکنددرگیرموضوعدرحدودیتارافراگیربتواندکهشودایجاداشتباههایبرداشتازمفیدیمیزانآن

optimal.باشدخطرناکیادگیریبرایتواندمیاشتباهبرداشتاززیادمیزانالبته.کندغلبهخود collaborative effortپیشنهاد
.استمؤثرتعامالتبرقراریووظائفتکمیلازتابعیکهایمکاشفههایتالش.دهدمینشانراایمکاشفههایتالشکهشده



(برگرفته از تجارب کاری)اهمیت پیاده سازی ارزشیابی همتایان 

ذهندرفقطآنهاجایگاهوگیردمیشکلدانشجویاندرکهارزشینظاموکاریهایدیدگاهوهامهارتتجارب،ازایمجموعه
عنوانحتتکهایپدیدههمان.استهاهمکالسیدیگربهانتقالقابلکهشودمیدانشیبهتبدیلاست،آنانهایفعالیتودانشجویان

Implicit).شودمیشناختهصریحدانشبهضمنیدانششدنتبدیل knowledge to explicit knowledge)

روشنبیانیبابتوانددانشجو:همتایانبهدانشانتقال(Clarify)روانو(Prompt)خودویژهعباراتباراتوضیحاتودهدتوضیح
هایپرسشطرحبااو.کندتفهیمو(Simplify)سازیسادهکاربردی،هایمثالباراخودمنظوروکند(Rehearse)بازگو

(Question)رایبوکردهتفکرپاسخدربارهکهخواستمیآنانازوکردمیدعوتمفیدچالشیبهراخودهمتایانموضوع،بامرتبط
سوالدادن،توضیح.کند(Revise)اصالحو(listening)دادهگوشفعاالنهراخودهمتایانتوضیحاتکهبودقادراو.کنندبازگودیگران

قیمتیگرانهایمهارتهمه(Speculate)سازیفرضیهو،(Speculate)زدنحدس،(Summarize)کردنخالصهپرسیدن،
.شدمیمنتقلکوچکگروهتعامالتحیندرکههستند

آید،میوجودبهالزمانگیزشآنهادروکنندمیدرکهمتایانشانکهایگونهبهقادرند.گیرندمیفرارادادنبازخوردنحوهدانشجویان
self-monitoring)فراشناختیوشناختیتوصیفیبازخوردهاییکدیگربه and self-regulation)رشدتأثیرکهبازخوردی.بدهند

Zone)راندمیپیشبهگامیکبعدیآزموندررااوگیرندهکمکدانشجویتوسطآندریافت.(Scaffolding)دداردهندگی of

Proximal Development).



(برگرفته از تجارب کاری)اهمیت پیاده سازی ارزشیابی همتایان 

کهاستالزمذال.شوندمیتثبیتوتقویتیادگیریباوهستنداکتسابیارتباطیواجتماعیتعامالتانجاموآناجرایومسئولیتقبول
انشجود.نشودمحولتنهائیبهتجربهکسببهمهماینوشوددادهالزمهایآموزشزمینهایندردانشکدهبهورودابتدایازدانشجویان

.هستنددرونیانگیزهاستمراردراثربخشهایروشجملهازکهپردازدمیتنظیمیخودوخودکردنرصدبهاجتماعیتعامالتبا

انگیزهپایینسطحوخودتنظیمییادگیریراهبردهایازاستفادهپایینسطحبااهمال کاری(Motivation)کهدانشجویانی.استهمراه
استنادیخودو(Self-esteem)نفسبهاعتماداحتماالًونمی کنند،کارسختیبهبرخوردارند،پایینیانگیزشازموفقیتبهنسبت

(Self-attribution)دارندضعیفی.

آموزشدرکهحالیدر.گیردمیانجاممحتوارویکهشودمیمطرحشناختیهایمهارتآموزشدررویکردیعنوانبهانفعالیآموزش
.شودمیپرداختهشناختیفرآیندهایوراهبردهاکاربردموقعیتواهمیتبهآموزشبهفعاالنهرویکردبافراشناختی،



(برگرفته از تجارب کاری)اهمیت پیاده سازی ارزشیابی همتایان 

راهنمائیدانشجویکهشودمیباعثموضوعاین.استهمسانبیشوکمدانشجویاندرمشخصموضوعیکدرکوفهمیدنسطح
Role)عینینمونهیککننده Model)یرانفراگ.شوندترغیببیشترارتقاءبرایوکنندپیداانگیزهشوند،تلقیهاهمکالسیبرای

کمتریتهدیدهمدالنهتعاملباوکردهدرکشوندمیمتحملآموزشیدورهطیدرکهراخودهمتایانعصبیفشارهایوهااضطراب
Social)کنندمیاحساس Congruence).شودمیارائهخودشانشناختیسطحاساسبردانشجویانبهآموزش(Cognitive

Congruence).نندکبیانحلراههاهمکالسیدرکبامتناسبوندانبفهمیادگیری،مشکالتمورددرتوانندمیبهترحالتایندر.

انباشتفرآینددانشجویانذهندرکهبودشدهریزیبرنامهنحویبهیادگیریهایفعالیت(Accretion)،مجددسازماندهی
(Restructuring)سازیمیزانو(Retuning)ایندر.شودمیافزودهموجوددانشبهجدیددانشانباشتفرآینددر.بگیردصورت

افظهحمناسبهایطرحوارهازبخشییعنیهستند،قبلیشدهفهمیدهموضوعاتازبخشیبگیردیادخواهدمیفردکهمطالبیمرحله
رایمطالببتواندتادهدتشکیلجدیدیهایطرحوارهیامفهومیساختارهایبایدیادگیرنده،مجددسازماندهیدر.داردوجودقبلازکه
وتغییریوستهپفرایندهایمستلزمسازیمیزان.استیادگیرندهسویازتوجهیقابلتالشمستلزممرحلهاین.کندتفسیرگرفتهفراکه

صوریمحتواییادگیریازمرحلهاین.گیردمیبردرراحافظههایطرحوارهدروندردانشتعمیمهموکردنمحدودهم.استتبدیل
.سازدمیترکارآمدوموثرتررادانشکاربردامادهد،نمیافزایشرافرددانش



(برگرفته از تجارب کاری)اهمیت پیاده سازی ارزشیابی همتایان 

خبرگیبهخودهمتایانباتعاملطریقازدانشجویان(Expertise)گروهدر.نداردوجودانفرادییادگیریدرکهکنندمیپیدادست
وارتمهدانش،شامل.شودمیکشفایتازههایدیدگاهافراد،مناظرهنتیجهدروشودمیکشیدهچالشبهواقعیتازافرادهایبرداشت

متأثررااندانشجویعملکردکلیاتوجزئیاتهمهخبرگی.باشدداشتهمثبتتأثیرعملکردهاشدنبهترهرچهدرتواندمیواستنگرش
.کندمی

ایندرراخودسهممروربهوبالیدهخویشبهها،همکالسیوخودیادگیریجهتشدهمعیننقشپرزنتبارونداینواسطهبهدانشجو
ائی،چرمورددربحثباوکردهبیشترراتعاملیقویراهبردهایارادیجویککردنفراهمباکهشودمیمشتاقوبردمیباالفرآیند

.کندنرمپنجهودستمطالبکاربردوچگونگی

تمرین(Practice)روانسازیبهباشدداشتهخاصىویژگىوشرایطاگرمؤثرتکرارو(Fluency)شودمیمنجرحرکتیمهارتو.
ازاصلهبالفبایدفراگیر.پذیردانجامطبیعىوواقعىشرایطدروباشدمناسبدوره هاىطولدرومنظمبایدکهاستاینشاملشرایط
.مى داردواکوششبهرااوپیشرفت،ازاطالعزیراشود؛مطلعخودکارکردوتمریننتیجه

پنهانکوریکولومتأثیراتنفعبهآموزشیاتمسفرکردنترمثبت
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