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 :  همساالن سنجی()ارزیابی دیگران 
  .همساالنش یادگیری فعالیتهای از آموز دانش ارزشیابی از است عبارت

 دانش عملکرد درباره داوری هنگام زیرا کشاند، می دیگر های حوزه به را آموز خودآگاهی دانش رشد ارزشیابی نوع این

 .شود می تقویت آموز در دانش عملکرد و تحلیل بررسی توانایی ،دیگر آموز

 به منجر صورت این غیر در. دارند نیاز دقیق های سازی زمینه و معیارها به معموالً مناسب، سنجش برای آموزان دانش

 سزایی به اهمیت از یادگیری فضای مثال، عنوان به. شد خواهد همدیگر از اشتباه تصورات و های نادرست قضاوت

 بینند، می خود رقیبان از آنچه ارزیابی در است ممکن کارکنند، یکدیگر با رقابتی در شرایط اگر کودکان است؛ برخوردار

  .باشند گیر سخت

 .نماید دقیق ،مشاهدة شده متمرکز شاگردانش نظرات اظهار و ها مداخله بر گیرد قرار کالس حاشیه در تواند می معلم

  مزاياي همسال سنجي:   
 . همسال سنجي كمك مي كند تا دانش آموزان مسائل و مواردي را كه غلط يا ناقص آموخته اند معلوم گردد 

 . دانش آموزان از حمايت هاي فوري يكديگر برخوردار مي شوند 

 . يادگيري با همسال سنجي تعميق مي يابد 

 ان دانش آموزان اغلب به همساالن بيشتر پاسخ مثبت مي دهند تا به آموزگار 

 دانش آموزان در انجام تكاليف وفعاليت ها ،بدليل تسلط بهتر نسبت به والدين ، بيشتر به يكديگر كمك  مي كنند 

 شود مي  مند بهره شونده ارزشيابي نقش از هم و  ارزياب نقش از هم آموز دانش هر . 

 يابد مي افزايش شاگردان ارتباطي و اجتماعي مهارتهاي . 

 نمايد دقيق مشاهدة ، شده متمركز شاگردانش نظرات اظهار و ها مداخله بر گيرد قرار كالس هحاشي در تواند مي معلم . 

 كنند مي بيشتري مسئوليت احساس«  خودشان يادگرفتن»  براي آموزان دانش. 

 برند مي پي  بيشتر ، ارزشيابي به خود نياز و ارزشيابي نقش به آموزان دانش . 

 ست .همسال سنجي زمينه ساز خودسنجي ا 

 در عرصه اجتماعي باشند . « مسئوليت پذير»و « خودمدير»ش آموزان كمك مي كند كه بيشتر  به دان 

 . به دانش آموزان جسارت مي دهد كه با معيارهاي روشن و مشخص تحليل نقادانه از كار ديگران داشته باشند 

 . به دانش آموزان بازه ي وسيع تري از بازخورد مي دهد 

  دستيابي به توفيق رامي آموزد. راه هاي مذاكره و.كند فق دربين دانش آموزان را بيشترميتواامكان رسيدن به 

 بخشد مي ارتقاء را آموز دانش استقالل نهايت در كه است وعادالنه ارزشمند ابزاري. 

 شود مي پذير امكان باال آموزي دانش تراكم با و كمتر وقت در ارزشيابي. 

 شود مي آموزان روشن نشدا براي بندي رتبه معيارهاي. 
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 سنجي  و همسال خودسنجي از اصلي هدف 
 دو که است یادگیری زمینه در خود ضعف نقاط احیانا و قوت نقاط درسی، وظایف بهتراز آگاهی روش این از اساسی هدف

 :  :  داشت خواهد همراه به را خاص ویژگی

 .خود يادگيري به نسبت بيشتر مسئوليت احساس .1

 .يادگيري فرايند از تمراقب حس افزايش .2

 سنجي ل همسا  و سنجي خود اجرايي هاي گام  

A. سنجش هاي معيار و ها مالک تعيين :  اول گام 

B. سنجش معيارهاي و ها مالک نمودن عملياتي :  دوم گام  

C. توصيفي خورد باز ي ارئه :  سوم گام 

A. سنجش های معیار و ها مالک تعیین :   اول گام 

 آن در آموز دانش که هایی موقعیت و اهداف داشتن نظر در ضمن معلم. است معلم یفهوظ معیارها و ها مالک تعیین

 .نماید مدیریت را ها آن های مجموعه زیر و ها حوزه ،حداقل معیارها و ها مالک طراحی در گیرد می قرار

 :  که قبیل این از سواالتی آموز دانش که نماید فراهم فضایی معلم میگردد توصیه

 بدانم؟ رابايد چيزهايي چه درس اين در امروز من

 ام؟ گرفته ياد چيزهايي چه

 دارم؟ نياز معلم ياري به مطالبي چه آموختن در

 .بپرسد خود از را..... و بدانم؟ بيشتر دارم دوست اي زمينه چه در

B. سنجش معیارهای و ها مالک نمودن عملیاتی:   دوم گام 

.                  آموزد می آموزان دانش به عمل آزادی با را شده تعیین معیارهای و ها مالک کاربست های شیوه گام این در معلم

 . است سنجی همسال و خودسنجی آزمایشی اجرای مرحله این

 ، رقابت نامطلوب جو ایجاد جای به مرحله این در تا نماید تالش باید آموز، دانش در مهارت ایجاد ضمن که این مهم نکته

 همیاری و همدلی پراز فضایی .ایجادکند آموزان دانش بین را رفاقت

C. توصیفی خورد باز ی ارئه :   سوم گام 

 برای دهی خودنظم مهارت و فردی معیارهای به توجه با آموزان دانش تا نماید فراهم را مناسب بستر معلم است الزم

 .آورند فراهم مناسب فیتوصی ،بازخورد شده تعیین انتظارات و اهداف و ها سنجه اساس بر خود درسی عملکرد

به  آگاهانه توجه و توصیفی بازخوردهای از گرفتن یاری بای یادگیر یاددهی فرابند در معلم همکاران تا رود می نتظارا

تالش  آموزان دانش فردی های تفاوت و "خورد باز نوع و شیوه" ، "خورد باز مقدار" ،"بازخورد زمان" راهبردهای

 .قراردهند آموزشی انتظارات مسیر در را آموزان دانش یرییادگ های تا فعالیت نمایند

 آموزشی انتظارات و آموزان دانش یادگیری نیازهای بین مثبت، پنداره خود و نفس عزت نفس، به اعتماد پرورش ضمن

 . نماید ایجاد سازگاری و انطباق

 شفاهيالف( کتبي           ب          :  سنجي همسال و سنجي خود اجراي هاي شیوه ) 

A. کتبي  

 کنند تکمیل کوتاه مقیاس با را لیست چک  وارسي فهرست از استفاده .1
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   بندي درجه مقیاس از استفاده .2

  ناقص جمالت از استفاده .3

  تصاوير از استفاده .4

 معلم همکاري با کار ي پوشه بررسي .5

 وارسي فهرست از استفاده .1

 .درآورد وارسی فهرست صورت به آموزان دانش کمک با را ها سنجه ابتدا باید

 مشاهده قابل و واضح اما کوتاه جمالت یا و ها عبارت صورت به را نظر مورد آموزشی انتظار تحقق شواهد و ها فعالیت

 .گویند می وارسی فهرست های سنجه ها جمله یا و ها عبارت این به بنویسد

 .کنید رعایت را ها سنجه انیزم ترتیب باید است شده تعریف فرآیندی صورت به آموزشی انتظار که صورتی در

 رفتار بندي درجه مقیاس .2

a) عددی بندی درجه مقیاس. 

b) ای نگاره بندی درجه مقیاس. 

c) توصیفی ای نگاره بندی درجه مقیاس 

a) عددی بندی درجه مقیاس  : 

 یا فراوانی بودن، خوشایند بودن، مناسب میزان یا درجه کهرا  هرعددی تا آموزیم می آموز دانش به مقیاس این در

  نماید مشخص رساند می را سنجه بیان یک با توافق

 .نماید معین نظررا عددمورد گذاری، عالمت های نشان گذاشتن با یا( دایره) ای بسته خط ترسیم با کار این برای

 مثال  : 
 1=کم خیلی    2=کم    3=متوسط    4=زیاد     5= زیاد خیلی

 دارم عالقه ریاضی متقارن الگوهای درس به

5         4         3           2        1  

 نیست ابتدایی دوره آموزان دانش مناسب 5 از باالتر باشد 5 و 3 ارقام بین ها درجه یا طبقات تعداد میگردد توصیه

b) ای نگاره بندی درجه مقیاس  : 

 نتیجه تا شود می ستهخوا آموزان دانش از .شود می استفاده افقی خطوط از اعداد از استفاده جای به مقیاس این در

 گذاشتن با مستقیم خط یک طول در مشاهده مورد ویژگی ی درباره را همساالنش یا خود یادگیری از را خود داوری

 آموز دانش و شوند می مشخص نقاط یا ها، مکان ، ها مقوله از ای مجموعه خط طول در نماید مشخص عالمت نوعی

 .بگذارد عالمت نیز نقاط این بین است آزاد

  میزان سوال هر به مربوط افقی خط درروی ، دیگری ی نشانه هر یا*  گذاشتن با :  راهنمایی

 نماید تعیین متقارن الگوهای درس خودرابه مندی عالقه

 دارم عالقه ریاضی متقارن الگوهای درس به

c) توصیفی بندی درجه مقیاس  : 
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 در .گردد می توصیه دارند را رفتاری های توصیف درک برای التریبا توان که باال به دوم های پایه در تنها آن از استفاده

 .دهند می نشان رفتاررا چگونگی رفتاری شکل به کندکه می درج هایی عبارت آموزان دانش بامشارکت معلم مقیاس این

 .شود استفاده آموزان دانش شفاهی گزارش کیفیت سنجش برای بیشتر مقیاس این از شود می توصیه

 .نمایید ارزیابی نظررا مورد ویژگی پرسش هر به مربوط خط درروی ، دیگری هرنشانه یا        گذاشتن با :   راهنمایی

 

 

 

 :  ناقص جمالت با سنجي همسال و سنجي خود .3

 و اهداف اساس بر که است یادگیری تعیین معیارهای همان واقع در که را ناقص جمالت از لیستی معلم ابزار این در

 نمودن کامل به نسبت ها آن مطالعه با تا دهد می آموزان دانش دست در را گردیده تعیین هردرس وزشیآم انتظارات

 خواهد آموز دانش همسال یا خود عملکرد بیانگر شود می نوشته جمالت تکمیل در چه آن عبارتی به نماید اقدام هرجمله

 ............... که یادگرفتم.... .............. درس از من         .بود

 :  تصاوير با سنجي همسال و سنجي خود .4

 این ودوم اول پایه آموزان دانش نماید اجرا را آن آموزان دانش فردی های تفاوت و سن با متناسب تواند می معلم

 و سبز رنگ به هایی آدمک که خواسته آموزان دانش از هنر زنگ در معلم کار این برای دهند می انجام رغبت با را روش

 پای در آموز دانش عملکرد اگر مثال  باشند داشته خود همراه همیشه و کنند وصل نی وبه بسازند مقوا با زرد و قرمز

 صورت این غیر ودر سبز آدمک بود درست تخته

 بدهد نشان باید را قرمز آدمک

 :   کار پوشه بررسي با سنجي همسال و خودسنجي .5

 دانش تا نماید فراهم فرصتی گاه چند از هر معلم است بهتر است جیخودسن های روش از یکی نیز کار پوشه بررسی

 .بپردازند خود یادگیری پیشرفت مشاهده به کارشان ی پوشه ی مشاهده ضمن ، او نظارت با آموزان

B. شفاهي  

 خود یا همسال عملکرد توصیف .1

 یا همسال  خود از پرسش .2

  گفتگو و بحث .3

 ها آموخته کردن خالصه و آوری جمع .4

  هاي همسال سنجي وخودسنجينارسايي  
 .ممكن است دانش آموزان فاقد توانايي الزم براي ارزشيابي خود و ديگران باشند 

 .شايد موضوع را جدي نگيرند و نوع روابط بين آنها در تعيين رتبه ارزشيابي دخالت كند 

 دد ممكن است بعضا از همسال سنجي استقبال مطالب آنان درست دريافت نگر داشته شود يا بخاطر اينكه تبعيضي بين دانش آموزان روا

 نكنند.

 بازخورد بايد شفاهي باشد.» ينكه در بدو ورود كودكان به دبستان طراحي كار با محدوديت همراه است.از جمله ا. 
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