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 چکیذٌ
جؼکیتی آقیاٌَ ای ىغل آزىایكی پیاده ؿازی انگّی ارزقیاةی جّمیفی ُغف کهی ایً پژوُف 

درآىّزش وپؼورش ىی ةاقغ.درةعف کیفی ایً پژوُف قاىم ىعانػَ جسارب زیـحَ درؿَ 

ىؼصهَ  کَ در آن جسارب فؼاگیؼان را از ارائَ انگّی ارزقیاةی جّمیفی پیف  از ارائَ 

ةعف کيی ٌیؽ یک جضلیق ٌیيَ آزىایكی ىحغیؼىـحلم،در ٍُگام وپؾ از آن کكف گؼدیغ.در

گؼوه آزىایف وکٍحؼل ویک پؾ آزىّن ةػغازارائَ انگّةَ گؼوه 2قاىم یک پیف آزىّن از

آزىایف ىی ةاقغ.زاىػَ آىاری درةعف کیفی وکيی قاىم داٌف آىّزان آىّزقگاه ؿيیَ 

ىكارکث قِؼؿحان فارؿان ىی ةاقغ کَ ةارویکؼدٌيٌَّ گیؼی یکـان داٌف آىّزان ةَ غٍّان 

کٍٍغگان ظّاٍُغ ةّد.اةؽار پژوُف ةؼای اؿحعؼاج جسارب فؼاگیؼان ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحاریافحَ 

وةؼای ؿٍسف ىیؽان اظالغات اونیَ در پیف آزىّن، آزىّن ةّدکَ در ةعف کيی ةؼای ىضاؿتَ 

روایی آزىّن از جضهیم گّیَ ُا و ةؼای آزىّن پایایی ازضؼیب آنفای کؼوٌتاخ اؿحفاده گؼدیغ. 

ؼای جسؽیَ وجضهیم داده ُادرةعف کیفی ازجضهیم ىضيّن وةؼای ىیؽان ىّفلیث انگّی ىّرد ة

ٌظؼ از آزىّن جضهیم واریاٌؾ اؿحفاده گؼدیغکَ ٌحایر ٌكان دادکَ درکم انگّی ارزقیاةی 

جّمیفی ظتق ٌظؼ داٌف آىّزان ازوضػیث ظّةی ةؼظّردار ٌیـث و انگّی جهفیلی ارائَ قغه 

 ىكکالت ازؼایی انگّی ارزقیاةی جّمیفی راةؼظؼف ٌيایغ ىی جّاٌغ ةـیاری از

 .ارزقیاةی جّمیفی،دوره اةحغایی،پژوُف جؼکیتی: کلمات کلیذی

 

 

 

 

 

 

 

وم 
 عل

صی
ص

تخ
ی 

علم
له 

مج
م(

سو
ل 

سا
ی )

سان
ی ان

الم
اس

 

ره 
ما

ش
01

  /
ان

ست
تاب

 
09

31
  

ص 
 /

01- 3
 

 5معصًمٍ اسالمی ،4فرضتٍ یذالُی ،3، فاطمٍ پسىذ2، ضقایق فذایی1رضاعقیلی
 ىغرس داٌكگاه فؼٍُگیان،اؿحان چِارىضال و ةعحیاری 1
 قِؼکؼد ةاٍُؼ قِیغ پؼدیؾ جؼةیحی، غهّم کارقٍاؿی ىػهو داٌكسّ 2
 قِؼکؼد ةاٍُؼ قِیغ پؼدیؾ جؼةیحی، غهّم کارقٍاؿی ىػهو داٌكسّ 3
 قِؼکؼد ةاٍُؼ قِیغ پؼدیؾ جؼةیحی، غهّم کارقٍاؿی ىػهو داٌكسّ 4
 قِؼکؼد ةاٍُؼ قِیغ پؼدیؾ جؼةیحی، غهّم کارقٍاؿی ىػهو داٌكسّ 5

 
 ٌّیـٍغه ىـئّل:يیم ٌام و ٌكاٌی ای

 رضا عقیلی
rezaaghili48@yahoo.com 

 پريرش: ايش الگًی ارزضیابی تًصیفی در آمًزش يک

 مطالعٍ ترکیبی



 3 -01، ص 0931 تابستان ،01، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 مقذمٍ
جادیؼ قؼایط زِاٌی وُيچٍیً چانف ُای پیف روی ٌظام آىّزقی ؿتب قغه اؿث کَ ةِتّد کیفیث آىّزش را ةَ غٍّان یکی 

ٌظام آىّزقی ىعؼح گؼدد. درُيیً راؿحا ارزقیاةی ةَ غٍّان یکی از غٍامؼ اؿاؿی ةؼٌاىَ درؿی از غّاىم ىّدؼ در  ازضؼورت ُای اؿاؿی

 (.1387ةِتّد کیفیث آىّزش ىعؼح ىی گؼدد)ةیؼىی پّر،

ةَ غٍّان ةَ ظّر کهی ُؼ فػانیحی کَ ةؼای اٌحلال، ةؼاٌگیعحً وکـب داٌف، ٌگؼش وجّاٌـحً ةَ غيم ىی آیغازارزقیاةی آىّزقی 

 (.1388فؼایٍغی ىـحيؼ وىٍظو ةؼای جّمیف کؼدن، ُغایث واظيیٍان یافحً از کیفیث فػانیث ُای آىّزقی ظّد اؿحفاده ىی کٍغ)قؼیفی،

ارزقیاةی جّمیفی ٌیؽ ىاٌٍغ ُؼظؼح وجغییؼزغیغی در ٌظام آىّزقی ةا ىكکالت وىّاٌع ظاص ظّد روةؼو اؿث کَ ایً ىكکالت 

اُغاف ایً ارزقیاةی راةا ىكکم ىّازَ ىی ؿازد.امم ظالیی دررویکؼدُای زغیغارزقیاةی ةؼای یادگیؼی اؿث ٌَ  دؿحیاةی کاىم و دكیق ةَ

 ارزقیاةی از یادگیؼی.

ىػهو ظارج ىی ؿازدو او را در ىّرد پیكؼفث داٌف آىّز -رویکؼدُای زغیغرجتَ ةٍغی کؼدن داٌف آىّزان را از دؿحّر کار ارزقیاب

حؼام آىیؽ ةَ فؼاگیؼ را ةؼىی اٌگیؽاٌغوةازظّرد ىذتث ورقغ دٍُغه رافؼاُو ىی ٌيایغ و از صافظَ ىغاری روی ةؼىی صـاس ىی ؿازد، ٌگاه اص

گؼداٌغ وؿٍسف ىـحيؼ وگام ةَ گام را زایگؽیً آن ىی ٌيایغ وةَ غتارت دیگؼُغف رویگؼداٌی از ارزقیاةی ٌيؼه گؼا ارجلای کیفیث جسؼةیات 

 ٌحایر ةِحؼ در فؼایٍغ یادگیؼی اؿث.یادگیؼی درىغرؿَ ودؿحیاةی ةَ 

ارزقیاةی جّمیفی ٌَ یک رویکؼد زغیغ ةهکَ یک ارزقیاةی جکّیٍی ةا رویکؼدةازظّرد جّمیفی و ٌـعَ کاىهحؼی ازارزقیاةی ىـحيؼ 

ی ىی زّیغ اؿث کَ ةَ زای ةَ کارگیؼی ىلیاس فامهَ ای یا ٌيؼه ای از ىلیاس رجتَ ای ةؼای جؼؿیو پیكؼفث جضنیهی داٌف آىّزان یار

 واز آٌسا کَ ارزقیاةی جّمیفی ٌّغی ارزقیاةی کیفی اؿث ازاىحیازات ایً ٌّع ارزقیاةی ٌیؽ ةؼظّردارؿث.

درىسيّع ازؼای ارزقیاةی جّمیفی در ىغارس اةحغایی ةؼظی از ىٍاظق کكّر ٍُّز ٌحّاٌـحَ اؿث ةَ ُيَ اُغاف ىّرد ٌظؼ ظّددؿث 

يّىی وقّرای غانی آىّزش وپؼورش جضلق یافحَ اؿث اىا در جضلق ىِو جؼ ىاٌٍغ ارجلای کیفی یاةغ اگؼچَ ةػضی ازاُغاف ىػاوٌث آىّزش غ

 (.1387ؿعش یادگیؼی، اؿحفاده از ةازظّردُای فؼایٍغی ىّفلیحی ةَ دؿث ٌیاورده اؿث)صتیتی،

پی ةؼد کَ ایً ُؽیٍَ ُای  از آٌسا کَ آىّزش ٌیؽىاٌٍغؿایؼ فػانیحِا ُؽیٍَ ةؼاؿث یک ؿّال ةَ ذًُ ىحتادر ىیكّد:چگٌَّ ىیحّان

ىانی،ىادی وکانتغی واٌـاٌی ةَ درؿحی مؼف وظؼج قغه اؿث؟ةَ غتارجی آیا ٌظام آىّزقی کكّر وظؼده ازؽا آن ىحٍاؿب ةاٌیازُا وظّاؿحَ 

 ُای زاىػَ غيم ىی کٍغ؟آیا ٌیازُای اؿاؿی زاىػَ درٌظام اىّزقی ةَ ظّةی دیغه قغه اؿث؟

 ىی جّاٌغ ةَ اذُان ُؼکـی ىحتادر قّدوُؼفؼد غالكَ ىٍغ وفکّری را ةَ جاىم وادارد. ایً ؿّاالت وقایغمغُاؿّال دیگؼ

غيهکؼد داٌف آىّزان ایؼاٌی درایً ىعانػات، ضؼورت جّزَ زغی ةؼای امالصات وةِتّد کیفیث آىّزش را ایساب ىی کٍغ. ٌظام 

پیٌّغ ةیً دو ىّنفَ یاددُی ویادگیؼی راایساد ىی کٍغ.  ارزقیاةی  جضنیهی ٌیؽ یکی ازىّنفَ ُای اؿاؿی ٌظام آىّزقی اؿث کَ ىّزتات

ةؼرؿی ٌظام ارزقیاةی وجػییً ایٍکَ ةاچَ ىكکالت و چانف ُایی روةؼوؿث کيک قایاٌی ةَ ٌظام آىّزقی کؼده وجالش ةؼای رفع ایً 

یر غیٍی وىهيّس جّزَ ىی قغ ىكکالت وُيچٍیً ةِتّدی کیفیث یادگیؼی ویاددُی اٌسام ىی قّد. درٌظام ارزقیاةی ؿٍحی جٍِاةَ ٌحا

د وجياىی جالش ىػهو، داٌف آىّز،وانغیً وکم ٌظام آىّزقی ىػعّف ةَ آزىّن ٌِایی وٌيؼه ةّد. دادن ٌيؼه و یا رجتَ ادؼ ىٍفی ةؼیادگیؼی دار

 (.2004وداٌف آىّزان ةا گؼفحً ٌيؼه یارجتَ، رٍُيّدُا رافؼاىّش ىی کٍٍغ)ةهک،

 ده ؿازی انگّی ارزقیاةی جّمیفی ةَ ؿّاالت زیؼپاؿط دُغ:ةَ ُيیً ىضلق ةؼآن قغ جا زِث پیا

 کیفی:فؼاگیؼان چَ ادراکی ازانگّی ارزقیاةی جّمیفی در آىّزش وپؼورش دارٌغ؟

 کيی:آیاجفاوت ىػٍاداری ةیً ٌيؼات پیف آزىّن وگّاه وزّد دارد؟

 ٍغ؟کیفی:فؼاگیؼان گؼوه ُای آزىایف وکٍحؼل جسارب ُيؽىان ظّد راچگٌَّ جّمیف ىی کٍ

 کيی:آیاجفاوت ىػٍاداری ةیً ٌيؼات پؾ آزىّن دو گؼوه آزىایف وگّاه ٌـتث ةَ انگّی ارزقیاةی جّمیفی وزّد دارد؟

ةایک زيع ةٍغی ىی جّان ىِو جؼیً ىكکالت ارزقیاةی جّمیفی را کَ درپژوُف ُای داظهی ةَ مّرت یافحَ ُای فؼغی گؽارش 

 قغه اؿث اقاره کؼد

 (.1388ٍایی ىػهيان وىغیؼان ةااُغاف وویژگی ُاواةؽارُای ارزقیاةی جّمیفی)کهِؼ،ٌتّدىػهيان کیفی وغغم آق-

 (.1387فؼاُو ٌكغن زیؼؿاظث ُای الزم ةؼای ازؼای ظؼح)ىِازؼ،-

 (.1386ٌاىعهّب وٌاکافی ةّدن ىٍاةع آىّزقی وآىّزش ُای ضيً ظغىث ارائَ قغه ةَ ىسؼیان وصسو زیاد کحاةِا)ىیؼصـیٍی،-

 (.1388یاةی جّمیفی درکالس ُای پؼزيػیث)صاىغی،غغم ةازدُی ارزق-

 (.1385غغم ُياٍُگی کحاةِاونّح ُای آىّزقی ةااُغاف ظؼح)اصيغی وصـٍی ،-

 (.1389ٌاُياٍُگی ةیً آىّزش ؿٍحی وارزقیاةی جّمیفی)ظّش ظهق،-
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 (.1383وكث گیؼةّدن کارارزقیاةی جّمیفی ةَ دنیم جٍّع اةؽارُا)صـٍی،-

 (.1390درؿی كنغقغه)ةیيی پّر،غغم ُياٍُگی ةاةؼٌاىَ -

 جّمیفی-کیفی ارزقیاةی ىفِّىی ىغل

 

 
 

 1در ایً پژوُف ةؼای جغویً وازؼای چارچّب پیاده ؿازی انگّی ارزقیاةی جّمیفی در آىّزش وپؼورش ، از روش پژوُف جؼکیتی

اؿحفاده ىی قّد . ىٍعق اؿحفاده از ظؼح  جؼکیتی در پژوُف صاضؼ ایً اؿث کَ ةا جّزَ ةَ اُغاف ، ؿئّاالت وىحغیؼُای جضلیق، اؿحفاده 

از پژوُف کیفی یا کيی مؼف، ٌيی جّاٌغ پاؿعگّی ؿّاالت پژوُف ةاقغ نػا از ظؼح جضلیق جؼکیتی اؿحفاده ىی قّد. از ؿّی دیگؼ، ظؼح  

ةَ غٍّان   2ی ىحفاوجی دارد کَ در ایً پژوُف ةا جّزَ ةَ اُغاف و ؿئّاالت از ظؼح  جؼکیتی آقیاٌَ ای ىغل ازىایكیجؼکیتی ىغل ُا

قّد. ىٍعق اؿحفاده از ظؼح جؼکیتی آقیاٌَ ای در پژوُف صاضؼ ایً اؿث کَ ىكعل قّد چَ جؼیً ظؼح جضلیق اؿحفاده ىیىٍاؿب

صیً و پؾ از ىغاظهَ  مّرت ىی گیؼد. نػا در ایً ىغل آزىایكی آقیاٌَ ای اةحغا پیف از ورود جغییؼاجی در جسؼةَ ُای فؼاگیؼان در پیف، 

ةَ ةعف کيی، جسارب اونیَ فؼاگیؼان کكف قغه و ؿپؾ پیف آزىّن در ةعف کيی ةؼای ىلایـَ اظالغات دو گؼوه آزىایف و گّاه در دوره 

                                                           
1
. Mixed method 

2
 . Embeded mixed method Dsign-Exprimental model 



 3 -01، ص 0931 تابستان ،01، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 
صیً ازؼا، ىسغدا جسارب صاضؼ فؼاگیؼان کكف قغه   و ؿپؾ پؾ ازىّن  ُای ىٍحعب ازؼا ىی گؼدد. ةػغ از اغيال ىحغیؼ ىـحلم و در

ةؼای ىلایـَ اظالغات ٌِایی دو گؼوه در دوره ُای ىٍحعب مّرت ىی گیؼد و ؿپؾ جسارب ٌِایی فؼاگیؼان در ظنّص ارائَ انگّی 

 مّرت ظّاُغ گؼفث.ارزقیاةی جّمیفی کكف ىی گؼدد. در ٌِایث ةؼ اؿاس ٌحایر کيی و کیفیث، ةضخ و ٌحیسَ گیؼی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزىایكی ی¬دوره ازؼای از پؾ و صیً در یادگیؼٌغگان جسارب اؿحعؼاج قاىم کیفی ةعف ةَ ىؼةّط ىؼصهَ ؿَ در پژوُف روش

 ٌیيَ ُای ظؼح ٌّع از کيی ةعف در پژوُف روش و پغیغارقٍاؿی ٌّع از آزىایف از پؾ و آزىایف ٍُگام در آزىایف، قؼوع از پیف

 پؾ آزىّن ةا گؼوه گّاه ىی ةاقغ. -پیف آزىّن آزىایكی
 زاىػَ آىاری، ىكارکث کٍٍغگان و روش اٌحعاب آٌِا: 

زاىػَ آىاری پژوُف صاضؼ در ةعف کيی و کیفی قاىم داٌف آىّزان آىّزقگاه ؿيیَ قِؼؿحان فارؿان ىی ةاقغ کَ ةا رویکؼد 

ؼٌغ و ُيیً دو گؼوه در فؼاگیؼان دو کالس  کَ ةَ قیّه جػییً جنادفی در دو گؼوه آزىایف و گؼوه گّاه كؼار ىی گی 3ٌيٌَّ گیؼی یکـان

 ؿَ ىؼصهَ کیفی ةَ غٍّان ىكارکث کٍٍغگان ظّاٍُغ ةّد. 

 

 ابسار پژيَص
اةؽار پژوُف ةؼای اؿحعؼاج جسارب فؼاگیؼان ىناصتَ ٌیيَ ؿاظحار یافحَ غيیق و ةؼای ؿٍسف ىیؽان اظالغات اونیَ درپیف ازىّن و 

 ةی جّمیفی(ازىّن ظّاُغ ةّد.ىیؽان ىّفلیث اٌان پؾ از اغيال ىحغیؼ ىـحلم)انگّی ارزقیا

 

 اعتبار یابی دادٌ َا
در ةعف کيی ةؼای ىضاؿتَ روایی آزىّن ازجضهیم گّیَ و ةؼای ىضاؿتَ پایایی آن از ضؼیب انفای کؼوٌتاخ اؿحفاده  قغ. اغحتار داده 

و ب:  4: كاةم كتّل وىػحتؼ ةّدن ُای  کیفی صامم از جسارب فؼاگیؼان در كتم، صیً و ةػغ از ازؼای آىّزش ٌیؽ از ظؼیق دو جکٍیک انف

 قغ. ده از ُيـّ ؿازی داده ُا اؿحفادهةا اؿحفا 5كاةم اغحياد ةّدن
 

 يش اجرار

 ةَ ٌظؼ ىی رؿغ ةؼىتٍای اُغاف پژوُف، ىؼاصم زیؼ در پژوُف ظی قّد:

قّد، در ىلاةم  دوره ازؼا ىیضيً ةؼرؿی ادةیات پژوُف و دؿث یاةی ةَ ىّنفَ ُای انگّی ارزقیاةی جّمیفی،  در گؼوه آزىایكی  

 در گؼوه گّاه، فؼایٍغ آىّزش ةَ ُيان قیّه ؿٍحی ازؼا گؼدد. كتم از ىغاظهَ)ازؼای انگّی ارزقیاةی جّمیفی( جسارب فؼاگیؼان از ارزقیاةی

قّد. ةػغ از جّمیفی، و ؿپؾ پیف آزىّن در ةعف کيی ةؼای ىلایـَ اظالغات دو گؼوه آزىایف و گّاه در انگُّای ىٍحعب گؼفحَ ىی

                                                           
3
 Identical sampling approach 

4
. Credibility  

5
. Dependability  

  کیفی

 كتم از ىغاظهَ

 

کیفی در صیً 

 ىغاظهَ

 کیفی 

 پؾ از ىغاظهَ

 

 کيی

پیف از ىغاظهَ   

 کيی

پؾ از ىغاظهَ   

 جفـیؼ

ٌحایر ةؼ اؿاس 

 داده ُای 

(کيی)کیفی  

 

 ىغاظهَ
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اغيال ىحغیؼ ىـحلم و ةَ غتارت دیگؼ ازؼای آىّزش ةا انگّی جّمیفی، در صیً ازؼا، ىسغداٌ جسارب فؼاگیؼان کكف قغه و ؿپؾ پؾ از 

اجيام ىغاظهَ) ازؼای آىّزش ةا دو رویکؼد جّمیفی و ؿٍحی( پؾ آزىّن ةؼای ىلایـَ اظالغات ٌِایی دو گؼوه مّرت ىی گیؼدو ُيچٍیً 

گؼدد. پؾ از  زيع یادگیؼی ةَ قیّه جّمیفی و ؿٍحی پؾ از اجيام دوره اؿحعؼاج ىی –ِایی فؼاگیؼان در ظنّص فؼایٍغ یاددُی جسارب ٌ

 آوری داده ُای کيی و کیفی، ٌحایر از جؼکیب داده ُای کيی و کیفی صامم ظّاُغ قغ.

 

 ريش تجسیٍ ي تحلیل اطالعات 
ؼٌغگان در كتم، صیً و ةػغ از ازؼای دوره، از جضهیم ىضيّن و ةؼای ىیؽان ىّفلیث در ةعف کیفی ىؼةّط ةَ ىعانػَ جسارب یادگی

 دوره آىّزقی ةا رویکؼد جّمیفی، ازآزىّن جضهیم واریاٌؾ اؿحفاده گؼدیغ.
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 جمع بىذی يوتیجٍ گیری
 ةؼای جضهیم در ةعف کیفی از جضهیم ىضيّن اؿحفاده گؼدیغ کَ در جضهیم ىضيّن ىّارد زیؼمّرت پػیؼفث:

ضهیم ىضيّن، روقی ةؼای قٍاؿایی، جضهیم وگؽارش ىضاىیً در داظم داده ُاؿث کَ صغاكم ایً روش ىی جّاٌغ ىسيّغَ داده ُا ج

را ةَ جفنیم ؿازىاٌغُی وجّمیف ٌيایغ. ةا ایً وزّد، اکذؼاوكات از ایً ُغف فؼاجؼ ىی رود وزٍتَ ُای ىعحهف ىّضّع پژوُف را جفـیؼىی 

. جضهیم ىضيّن دارای ىؼاصهی اؿث کَ انؽاىاىؼاصم آن یک فؼایٍغ ظعی ٌتّده وةیكحؼ صانث ةازگكحی دارد کَ (2006ٌيایغ)ةؼاوان وکالرك

ىـحهؽم صؼکث ُایی رو ةَ غلب و زهّ در ؿؼجاؿؼىؼاصم جضهیم ىی ةاقغ. ُيچٍیً ةا جّزَ ةَ آٌکَ غيغه ىضاىیً اؿحعؼاج قغه درةعف 

جضهیم "وپؼورش ىی ةاقٍغ، درٌحیسَ رویکؼدجضهیم کیفی پژوُف صاضؼجضث غٍّان ىتاٌی وامّل ىتحٍی ةؼاؿٍادجضّل ةٍیادیً آىّزش

 "ىضيّن جػغیم قغه ىتحٍی ةؼجضهیم اؿٍادجضّل ةؼاؿاس رویکؼدُای ؿَ گاٌَ ىفِّم قٍاظحی،روش قٍاظحی،ؿاظحاری ةؼٌاىَ درؿی

 ىػؼفی ىی قّد کَ ىؼاصم آن غتارجٍغ از:

ةؼاؿاس ىناصتَ ُای فؼاگیؼان وؿایؼىٍاةع ىؼجتط ذٍُیث اونیَ ازکهیث ىّضّع ةؼای .ىؼور و ةؼرؿی ىٍاةع پژوُف؛ درایً ىؼصهَ 1

 پژوُكگؼ قکم گؼفث وظتق ٌظؼ ظتؼگان، اؿاجیغوکارقٍاؿان، ىٍاةع كاةم اؿحٍاد و ىؼجتط درفؼایٍغجضهیم کیفی نضاظ گؼدیغه اٌغ.

َ ىٍظّر کغگػاری جياىی ىفاُیو ىؼجتط ةاىّضّع .اؿحٍتاط ىفاُیو وپیام ُای ىؼجتط ازجفـیؼ ىحّن ةؼگؽیغه؛ درایً ىؼصهَ ة2

پژوُف ةَ ىٍظّرؿِّنث ةازیاةی وپؼدازش اظالغات، ایساد ىضاىیً فؼغی و امهی مّرت گؼفث، و درٌِایث جؼؿیو ٌلكَ ىضيّن پژوُف 

عحهفی کَ درىیان ىسيّغَ گؼدیغ. پؾ ازاجيام کغگػاری داده ُا وىلاةهَ اونیَ آٌِا، فِؼؿحی از داده ُای ى QSR NVIVOوارد ٌؼم افؽار 

 داده ُا قٍاؿایی قغه جِیَ گؼدیغ

.جتغیم پیاىِای جفـیؼی ةَ ىضاىیً امهی وفؼغی؛ درگام ؿّم ةاىؼور وجغةؼ در پیام ُای اؿحعؼاج قغه درگام كتم جّأم ةاىّردجّزَ 3

ٌّی ىفاُیو ىـحعؼج ىحٍاؿب افؽایف كؼار دادن ىّضّع پژوُف، پیاىِا ظالمَ گؼدیغٌغ وضيً یکـان ؿازی ىسيّغَ ىضاىیً ىكاةَ، ُيگ

 یافث واىکان قٍاؿایی ىضاىیً ىؼجتط و ُيگّن فؼاُو گؼدیغ.

.اظحناص غٍاویً ىفِّىی ةَ ىضاىیً امهی و فؼغی؛ ىؼصهَ ىِو ةػغی فؼایٍغکغگػاری جعنیل غٍاویً ةؼای ُؼیک از ىفاُیو 4

ی وىحّن ىؼجتط ةَ آٌِا مّرت پػیؼفث،ؿؼاٌسام ىٍسؼةَ جكکیم ىی ةاقغ.ایً ىؼصهَ کَ ةاظی زؼیان رفث وةؼگكحی ةیً ىفاُیو اؿحٍتاظ

ىضيّن امهی وفؼغی گؼدیغ.ایً فؼآیٍغ صامم ىلایـَ ىـحيؼ ىضاىیً وزؼیان رفث وةؼگكحی ىحػغد ةیً آٌِا ةّدکَ صغاكم ُؼیک  33

 ازىضاىیً ُفث ىؼجتَ ىّرد ةؼرؿی كؼارگؼفث.

ِای ٌظؼی وكضایایی کَ ةیاٌگؼارجتاط ةیً ىضاىیً امهی ةایکغیگؼ)ةَ .دتث یادٌّقث ُا؛ درزؼیان کغگػاری ىضاىیً یادداقح5

ىٍظّرایسادارکان امهی وفؼغی انگّپژوُف(،ارجتاط ةیً ىضاىیً فؼغی ةایکغیگؼ)ةَ ىٍظّرایسادىضاىیً امهی(وارجتاط ةیً ىضاىیً امهی 

 وفؼغی)ةَ ىٍظّرایسادارجتاط ؿهـهَ ىؼاجتی غٍامؼىضاىیً(ةّدٌغ،دتث گؼدیغ.

غٍاویً وىضحّای ىضاىیً امهی وفؼغی؛ ةَ ىٍظّر ةِتّد، جکيیم وامالح ىضاىیً امهی وفؼغی وىفاُیو ىؼجتط)اغحتارؿٍسی .ةِتّد6

ىؼجتَ( ٌظؼات ةؼظی از اؿاجیغ و ماصب ٌظؼان ةَ ویژه درزىیٍَ ىیؽان جّافق وافحؼاق ةیً 3کیفی ىتحٍی ةؼازياع(،ضيً اؿحفاده از فً دنفی)

 گؼدیغ.ىضاىیً قٍاؿایی قغه،اغيال 

رویکؼدامهی ظتلَ ةٍغی گؼدیغ. نػا ٌلكَ ىفِّىی ٌِایی پژوُف راةاجّزَ ةَ 3.ارائَ انگّی ىفِّىی؛ ىضاىیً امهی وفؼغی دركانب 7

جكاةِات وجفاوت ُای ةیً ىضاىیً فؼغی ىی ةاقغ کَ درکم ٌكان دٍُغه غغم ارجتاط ىٍعلی ةیً انگّی ارزقیاةی جّمیفی و درك 

 .ىی ةاقغفؼاگیؼان،رضایث ىٍغی و.

 ُای ىعحهف از آزىّن جضهیم واریاٌؾ اؿحفاده قغه اؿث.ةؼای ةؼرؿی ىیؽان جفاوت در پیاده ؿازی انگّی ارزقیاةی جّمیفی در پایَ

 

 َای مختلف(، تعذاد، میاوگیه ي اوحراف معیار در پای1ٍجذيل )

 اٌضؼاف ىػیار ىیاٌگیً جػغاد ىحغیؼ )پایَ جضنیهی(

 4.118 14.12 34 پٍسو

 4.243 16.22 25 قكو

 4.822 15.17 59 زيع
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 َای مختلف(، آزمًن تحلیل ياریاوس  در پای2ٍ-4جذيل )

 ىحغیؼ

 
 ىسيّع ىسػورات

درزَ 

 آزادی
 ىیاٌگیً ىسػور

جّان 

 آزىّن

ؿعش 

 ىػٍاداری

ٌحیسَ 

 آزىّن

انگّی  ارائَ

ارزقیاةی جّمیفی 

در پایَ ُای 

 ىعحهف

درون 

 گؼوُی
144.109 2 72.055 

3.214 0.044 
جفاوت وزّد 

 دارد
ةؼون 

 گؼوُی
2645.775 118 

22.422 

 120 2789.884 ىسيّع
 

را ةؼای ىیؽان  (، ٌحایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ2-4ُای زغول )(، جػغاد، ىیاٌگیً و اٌضؼاف ىػیار ىحغیؼُا و داده1ُای زغول )داده

 دُغ.ُای ىعحهف را ٌكان ىیفِو ىكحؼك داٌف آىّزان ازارائَ انگّی ارزقیاةی جّمیفی در پایَ

(، صاکی از آن اؿث کَ، ةیكحؼیً ىیاٌگیً  در پایَ قكو و کيحؼیً ىیاٌگیً ةؼای یادگیؼی  در 1ُای آىار جّمیفی در زغول )داده

 قّد.پایَ پٍسو دیغه ىی

(، صاکی از آن اؿث کَ ةیً فِو ىكحؼك ارائَ انگّی ارزقیاةی 2حٍتاظی و ٌحایر آزىّن جضهیم واریاٌؾ در زغول )ُای آىار اؿداده

 گؼدد( گؼدد. )یا فؼضیَ جضلیق جأییغ ىیةٍاةؼایً فؼضیَ مفؼ رد ىی 05/0pُای ىعحهف جفاوت ىػٍاداری وزّد دارد. جّمیفی در پایَ
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 بحث يوتیجٍ گیری
ةؼاؿاس یافحَ ُای صامم از پژوُف ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغیو در ةعف کیفی ةا جّزَ ةَ جضهیم ىضيّن ىناصتَ ُای مّرت گؼفحَ 

داٌف آىّزان ةیكحؼیً جيایهكان ةَ اؿحفاده انگّی جهفیلی از ارزقیاةی جّمیفی ةا جّزَ ةَ فِو ىكحؼکكان از ایً انگّ ىی ةاقغ و ُيچٍیً 

جضهیم واریاٌؾ در ةعف کيی ٌیؽ ىّیغ ایً اىؼ ىی ةاقغ ةَ ُيیً ظاظؼ ىتاصذی ٌظیؼ زىان ارزقیاةی،روش  یافحَ ُای صامم از ازىّن

(،گؽارش ةَ ظاٌَ،جکؼارپایَ،دروس ازتاری واظحیاری،اىحضان ُياٍُگ،ٌيؼه ىـحيؼ و..اقاره کؼد)كهحاش 6جا1ارزقیاةی،ؿیـحو ٌيؼه گػاری)

 (.1394وُيکاران،

ً داٌف آىّزان ةَ درس در ؿایَ رویکؼد ٌظام ىٍغةؼٌاىَ درؿی وىؼاصم ىحّانی اززيهَ ارزقیاةی ةؼاٌگیعحً و غالكَ ىٍغؿاظح

اؿث.ُغف ارزقیاةی ظغىث ةَ آىّزش اؿث ٌَ درکيیً ٌكـحً ةؼای غافهگیؼکؼدن داٌف آىّزوىضک زدن وةا ىػیار آٌچَ ٌيیغاٌغ.ازؿّی 

یادگیؼی -ی آىّزقی ویادگیؼی ىكّكی ةؼای جغاوم فػانیث ُای یاددُیدیگؼ آگاُی ىػهو وداٌف آىّز ازىّدؼةّدن فػانیث ُاوکّقف ُا

(وکیفی ٌيیحّاٌغُغف ُای ةاالی ارزقیاةی پیكؼفث جضنیهی را 20جا0آٌان ةَ قيارىی آیغ. ةٍاةؼایً مؼف ٌحایر ارزقیاةی ةَ مّرت کيی)

 ان ىغل ارزقیاةی اؿحفاده کؼد.پّقف دُغ.ةٍاةؼایً ىی جّان ازىغل ىفِّىی وانگّی جهفیلی ارزقیاةی جّمیفی ةَ غٍّ

 

 پیطىُادات
 ةؼگؽاری دوره ُای آىّزقی جّاٌيٍغ ؿازی ٌیؼوی اٌـاٌی ةاُغف ارجلاٌگؼش آ ٌِا ٌـتث ةَ قیّه ُای ؿٍحی/جّمیفی

 ةازةیٍی ىضحّای ةؼٌاىَ درؿی دوره اةحغایی ةاجّزَ ةَ انگُّای زغیغ ارزقیاةی

 فؼایٍغ ارزقیاةی فؼاُو کٍیوزىیٍَ ىكارکث ةیكحؼ اونیا/داٌف آىّزالن رادر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 -01، ص 0931 تابستان ،01، شماره علوم اسالمی انسانی
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

 راجعممىابع ي 
،ةؼرؿی جضهیهی ارزقیاةی کیفی جّمیفی درىغارس اةحغایی کكّر وارائَ یک چارچّب ٌظؼی ةؼای 1389ةیؼىی پّر،غهی، [1]

 ازؼای ىٍاؿب آن،پایان ٌاىَ دکحؼی،داٌكکغه غهّم جؼةیحی،داٌكگاه امفِان

َ ارزقیاةی کیفی جّمیفی دراؿحان ؿيٍان.پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ،ارزقیاةی ازازؼای ةؼٌاى1388صاىغی،ُازؼ، [2]

 ارقغ،داٌكگاه انؽُؼا

،ةؼرؿی ىّاٌع وچانف ُای پیف روی ةَ کارگیؼی ارزقیاةی جّمیفی.گؽیغه ىلاالت ُيایف ؿازىان 1387صتیتی،فؼزاٌَ، [3]

 ،ظؼم آةاد،قاپّرظّاؿث.1387آىّزش وپؼورش اؿحان نؼؿحان.اردیتِكث

 رزقیاةی جّمیفی انگّیی ٌّدرارزقیاةی جضنیهی.جِؼان:اٌحكارات ىغرؿَ،ا1384صـٍی،ىضيغ، [4]

،ةؼرؿی ىكکالت ازؼای ظؼح ارزقیاةی کیفی جّمیفی پایَ اول جاچِارم ىغارس اةحغایی اؿحان ایالم 1388صیغری،زػفؼ، [5]

 .پایان ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ،داٌكگاه جؼةیث ىػهو جِؼان.

ایكی ارزقیاةی جّمیفی در ىغارس اةحغایی ةؼظی از ىٍاظق اىّزقی ،ارزقیاةی ازؼای آزى1386ظّش ظهق،ایؼج، [6]

 133-22،120،ؿال4کكّر.فنهٍاىَ جػهیو و جؼةیث.قياره

،آؿیب قٍاؿی انگّی ارزقیاةی جّمیفی ةَ ىٍظّر ارائَ انگّی ىٍاؿب در دوره اةحغایی،فنهٍاىَ 1394كهحاش،غتاس، [7]

 16-7دُو،پژوُف در یادگیؼی آىّزقگاُی وىسازی،ؿال ؿّم،قياره 

،ىلایـَ اٌگیؽش جضنیهی وکیفیث زٌغگی داٌف آىّزان پـؼ،ىسهَ پژوُف در ةؼٌاىَ ریؽی 1393کارقکی،صـیً، [8]

 114-1393،104،ةِار13درؿی،دوره دوم،قياره

،جادیؼارزقیاةی جّمیفی ةؼپیكؼفث جضنیهی وؿالىث روان داٌف آىّزان پـؼپایَ چِارم 1391ٌاظلی،فائؽه، [9]

 146-129-91،زىـحان41در ىغیؼیث آىّزقی،ؿال ؿّم،قيارهاةحغایی،رُیافحی ٌّ 
 


