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Abstract 
Purpose: The purpose of the research was to study the dimensions and components of 

descriptive qualitative evaluation in multi-grade classes of the primary period from a process 

point of view. 

Method: The research method was based on qualitative approach and data theory method 

of the foundation. The participants were academic progress evaluation specialists, 

educational science specialists, educational psychology specialists, in all universities of the 

country, and also included the staff managers of the Ministry of Education in primary 

education (with at least three works in the field of evaluation, teaching in multi-grade 

classes). Considering the nature of the subject, purposeful and theoretical sampling was used 

for sampling. According to the new approach used in this research, open, axial (theoretical) 

and selective coding were used for data analysis.  

Findings: The findings from a process point of view showed that descriptive qualitative 

evaluation should provide confidence builder, comfort and satisfaction and self-esteem of 

students in multi-grade classes, in such a way that by using Khalifa and the method of 

observation with diagnosis and correction the answers will reduce the anxiety of multi-grade 

students. 

Conclusion: The diversity of self-assessment tools, peer assessment and parent assessment 

and qualitative criteria and emphasis on group learning with emphasis on problem solving 

method and time management and strengthening self-management were among other 

process components. 

Keywords: process components, academic progress evaluation, descriptive qualitative 

evaluation, multi-grade classes. 
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Identifying and examining the dimensions and components of the descriptive 

qualitative evaluation process in multi-grade classes of the elementary school (a 

qualitative study) 

 

Introduction: Trying to universalize education, especially in deprived areas and multi-level classes, is 

one of the missions of the education system. UNICEF has emphasized this mission and the role of 

universalizing education by educational systems by holding global education conferences. In the 

national curriculum document (2013), comprehensiveness is emphasized as a principle in meeting the 

various needs of students at the local levels and in all areas of education. It has also been said that while 

emphasizing common features, curriculum and education programs should take into account the 

differences caused by the living environment (urban, rural, nomadic, cultural and geographical), gender 

and individual students (talents, abilities, needs and interests). Pay attention and have the necessary 

flexibility. The aim of the research was to study the dimensions and components of descriptive 

qualitative evaluation in multi-grade classes of the elementary school from a process point of view. 

Materials and methods: The research method was based on qualitative approach and data theory 

method of the foundation. The statistical population in the theoretical part of the Iranian and English 

research works of the last ten years that were related to descriptive evaluation and in the interview part 

included experts in the evaluation of educational progress (authors and researchers in the field of 

educational progress evaluation with at least three significant works in the field of evaluation, teachers 

of multi-grade classes with bachelor's degrees and above) were specialists in educational sciences, 

curriculum, educational psychology, in all universities of the country, and also included the staff 

managers of the Ministry of Education in elementary education. The interview questions were designed 

in the framework of the Strauss coding paradigm (Filk, 2014, translated by Jalili) and were asked to the 

interviewees in order. Considering the nature of the subject, purposeful and theoretical sampling was 

used for sampling. According to the new approach used in this research, open, central (theoretical) and 

selective coding were used for data analysis. 

Findings: The findings from a process point of view showed that descriptive qualitative evaluation 

should provide confidence builder, comfort and satisfaction and self-esteem of students in multi-grade 

classes, in such a way that by using Khalifa and the method of observation with diagnosis and correction 

The answers will reduce the anxiety of multi-grade students. The variety of self-assessment tools, peer 

assessment and parent assessment and qualitative criteria and emphasis on group learning with 

emphasis on problem solving and time management and strengthening self-management were among 

other process components. 

Conclusion: The purpose of the current qualitative research was to study and analyze the dimensions 

and components of descriptive qualitative evaluation of multi-level elementary school classes from a 

process point of view. In this regard, the results of the analysis of digital documents and resources and 

interviews with experts in educational sciences, curriculum and educational evaluation indicated 13 

theoretical categories in the field of process. One of the components of the descriptive qualitative 

evaluation process was the component of building trust, strengthening calmness, satisfaction and self-

esteem of students in multi-grade classes. This component is consistent with the results of Azizi and 

Heydari (2013) and Elham and Ebadi (2014) regarding the effect of descriptive evaluation on 

strengthening self-esteem in learners during evaluation. 

The tendency to dwell on weaknesses and mistakes can be very harmful to a student's academic and 

social life. Therefore, it is the teacher who can help the academic and social progress of students by 

raising their self-confidence, especially in multi-level classes that need support in terms of economic 
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and cultural deprivation. A higher level of self-confidence can help students not to be anxious and 

discover and strengthen all their abilities and progress in their studies. If a student is helped to build 

their confidence and take small steps towards their goals, they will feel successful. This feeling of 

success makes him progress both in social life and in academic courses. 

The second component was reducing the anxiety of multi-level students by using Khalifa and the 

method of observing, recognizing and correcting answers. The teachers of multi-grade classes can get 

help in implementing the lesson plan from the assistant teacher (Khalifa) and the parents of the students 

or other members of the local community and even plan for the days when he will not be in the class 

due to necessity and how to evaluate the academic progress in this field. Prepare The third component 

was qualitative criteria with qualitative terms and reporting in report card and other feedback. This 

component is in accordance with the origin of descriptive qualitative evaluation, which is the 

constructivist approach to learning (Karamalian et al. 2013). 

Keywords: process components, academic progress evaluation, descriptive qualitative evaluation, 

multi-grade classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ... ابعاد و بررسیناسایی ش                                                                                                                                                103

 1401ویژه نامه شاپور، سال سیزدهم، ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_علمیی فصلنامه

 شاپوری آموزش جندیی توسعهمجله              

 ی آموزش علوم پزشکی توسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                                          

   1401 ویژه نامه، سیزدهمسال                                                                                                                                                                

 

 هیچندپا یدر کالس ها یفیتوص یفیک یابیارزش یندیفرا  یابعاد و مؤلفه ها یو بررس ییشناسا
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 چکیده

ش یهدف پژوهش، مطالعه ابعاد و مؤلفه ها :دفه ص یفیک یابیارز دوره  هیچند پا یدر کالس ها یفیتو

 بود.  یندیاز منظر فرا ییابتدا

با رو روش کار: از نوع نوخاستتتته بود. مشتتتارکت  ادیداده بن یو روش تئور یفیک کردیروش پژوهش 

 هیدر کل ،یتیترب یروانشناس ،یتیمتخصصان علوم ترب ،یلیتحص شرفتیپ یابیکنندگان، متخصصان ارزش

)با  ییوزارت آموزش و پرورش در آموزش ابتدا یستتتاد رانیشتتامم مد نیکشتتور و هم ن یدانشتتگاهها

موضوع  تی( بودند. با توجه به ماههیپا چند یدر کالسها سیتدر ،یابیسه اثر در حوزه ارزش مداشتن حداق

داده ها با توجه به  میتحل یاستتتتفاده شتتتد. برا ینظر یریاز روش هدفمند و نمونه گ یریجهت نمونه گ

 یتخاب( و انی)نظر یباز، محور یاز کدگذار بیپژوهش به ترت نینوخاستتتته مورد استتتتفاده در ا کردیرو

 استفاده شد.

کننده  تیاعتمادستاز، توو دیبا یفیتوصت یفیک یابینشتان داد که ارزشت یندیها از منظر فرا افتهی نتایج:

که با  یبه گونه ا د،یرا فراهم نما هیچند پا یو عزت نفس دانش آموزان کالستتها یمند تیآرامش و رضتتا

ستفاده از خل شخ فهیا شاهده با ت ضطراب دانش آموزان  صیو روش م سخ ها منجر به کاهش ا صالح پا و ا

 گردد. هیچندپا

و  ارهایمع یستتاز یفیو ک یستتنج نیو والد یهمستتال ستتنج ،یخود ستتنج یوع ابزارهاتن نتیجه گیری:

 گریاز جمله د یخودراهبر تیزمان و توو تیریبر روش حم مساله و مد دیبا تاک یگروه یریادگیبر  دیتاک

 بود. یندیفرا یمولفه ها
 

ش ،یندیفرا یمؤلفه ها کلیدی: واژگان ص یابیارز شرفت تح ش ،یلیپی ص یفیک یابیارز کالس  ،یفیتو

 .هیچندپا یها
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 مقدمه

گانی کردن آموزش ناطق  تالش برای هم بویژه در م

یکی از ماموریت های نظام  محروم و کالس های چندپایه

شد.  سف با آموزش و پرورش می با برگزاری کنفرانس یونی

همگانی کردن براین ماموریت و نوش  های جهانی آموزش

نظام های آموزشتی تاکید نموده استت. در آموزش توست  

رفع نیازهای (، جامعیت در 1391) سند برنامه درسی ملی

ر کلیه ساحت گوناگون دانش آموزان در سطوح محلی و...د

ست.  شده ا صم تاکید  های تعلیم و تربیت به عنوان یک ا

شتتده که برنامه های درستتی و تربیتی باید  گفتههم نین 

شترک شی ضمن تاکید بر ویژگی های م ، به تفاوت های نا

شایری، فرهنگی و  از محی  زندگی ستایی، ع شهری، رو (

استتتعدادها، ) ، جنستتیتی و فردی دانش آموزانجغرافیایی(

طاف الزم تو جه کرده و از انع ها و عالیق( تو یاز نایی، ن ا

  برخوردار باشد.

 ای برجستتته عناوین از تحصتتیلی پیشتترفت ارزشتتیابی

جه مورد که استتتتت  و صتتتتاحبنظران بیشتتتتر ویژه تو

 (.1995 نوو) استتت گرفته قرار آموزشتتی ستتیاستتتگذاران

ستیگنیس  فرایند یک به ارزشیابی "است معتود( 2005) ا

سیر و تحلیم آوری، جمع برای مند نظام  گفته اطالعات تف

عات (.1393 نژاد خانی از نوم به)  "شتتتود می  بین مطال

 نظام استتاستتی نوش به توجه با که دهد می نشتتان المللی

یت در ها، آموخته ستتتنجش ند ستتتازی غنی و هدا  فرای

ندرال ؛2012  پاوری) یادگیری – یاددهی  ؛2011  ستتتی

 و 2009 جیتومر ؛2010لیو ؛2011 وستتتتا دی و شتتترمیز

 ارزشتتتیابی زمینه در بستتتیاری کشتتتورهای( 2007 نیمالو

 به ،2008  لی)  زدند اصتتالحات به دستتت خود، تحصتتیلی

   (.1394 صالحی و خصالی از نوم

 دلیم به توصیفی -کیفی ارزشیابی الگوی در این راستا

 حال در آزمایشتتی ستتاله پنج دوره در موفق نستتبتا اجرای

 4/87//18 مورخ 769 شتتماره مصتتوبه استتاس بر حاضتتر

لی شتتتورای موزش عتتا لیتته در پرورش و آ  متتدارس ک

تدایی)عادی و کالس های چند یه( اب  می اجرا حال در پا

 یک عنوان به توصتیفی ارزشتیابی(. 1393 حستنی) باشتد

 ها فعالیت وقوع مشاهده اش الزمه ،غیرنظام مند ارزشیابی

 رویدادهای و شتتترای  تغییر بدون که استتتت رفتارهایی و

 (.2006 آندرسون و انگلیش) باشد می محیطی

شان می دهد که  شی ن شینه مطالعات پژوه سی پی برر

صیلی شرفت تح شیابی پی سی ارز سا از  )امتحانات( هدف ا

 جدید( )رویکرد توصتتیفیکیفی آغاز تا شتتروع ارزشتتیابی 

شرح وظایف و  شکیالت، آئین نامه ها،  ساختار ت ساس  برا

عملکرد واقعی ، جمع آوری اطالعات از عملکرد تحصتتیلی 

دانش آموزان برای تصتتمیم گیری در باره ارتواآ آن به پایه 

ساس امتحان به ویژه  ست. براین ا باالتر یا دوره دیگر بوده ا

سر این خرده نظام سرا س از نوع کتبی آن در  می )به طور ر

( ابزاری برای تصمیم گیری در مورد عملکرد 1302از سال 

سبب  شمار می رفت. به همین  صیلی دانش آموزان به  تح

شیابی پایانی یا تراکمی  بود  رویکرد غائی در امتحانات، ارز

ضوع را به  شیابی، این مو سی محتوایی آئین نامه ارز که برر

(. ولی همانطور 1396)حستتنی، طور کامم آشتتکار می کند

شد شیابی برنامه که گفته  شرفت تحصیلی ارز  عنوان به پی

رویکرد  اتخاذ با درسی های برنامه اصلی های مؤلفه از یکی

 رویکرداز  تغییرات این. استتتت یافته تغییر ،ستتتازی کیفی

شیابی طرح ارائه با و کیفی به کمی صیفی در  ارز کیفی تو

 و آموزش عالی شتتتورای در آن دوره ابتدایی و با تصتتتویب

 .است شده آغاز پرورش

عات طال جام م ته ان ند می نشتتتان گرف  اجرای که ده

 یادگیری، بهبود به درس کالس در توصتتتیفی ارزشتتتیابی

شرفت صیلی، پی  دانش نفس به اعتماد و انگیزه افزایش تح

 هاتی ؛2015 همکاران و تریدان) شتتتود می منجر آموزان

 به ،1391 همکاران و باقرپور ،2007 الوین و میلر ؛2012

 (.1397 همکاران و آذر فتحی از نوم

به لحاظ ماهوی مبتنی بر  کیفی توصتتیفیارزشتتیابی 

ها گاهی رویکردی  مؤلفههایی استتت که این  مؤلفهابعاد و 

دادی استتتت. این و نهایتا برون و گاهی زمینه ای و فرایندی

ارزشیابی  فرایندیهای  مؤلفهمطالعه با هدف تبیین ابعاد و 

انجام شتتده استتت.  در کالستتهای چندپایه کیفی توصتتیفی

 مؤلفهارزشیابی کیفی توصیفی  فرایندیهای  مؤلفهابعاد و 
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 کیفی ارزشیابیراهبردها و نحوه  وش ها،ر هستند که یهای

همانطور .ندنکمربیان تبیین می  برای توصتتیفی در عمم را

در کنار  ایران پرورش و آموزش نظام ردکه اشتتتاره گردید 

ها دانش یمیل عداد آموز مدارس عادی،ون بم ت  از توجهی قا

ستایی و محروم مناطق در بویژه آموزان دانش شیه و رو  حا

 در .هستند تحصیم مشغول چندپایه های کالس در نشین

سیاری سر در جوامع از ب سهای ، جهان سرا  پایه چند کال

شد گزینه تنها سب برای آموزش اثربخش می با از این  .منا

سهای منظر شورهای در پایه چند کال  محبوبیت اروپایی ک

 در مطالعات و دارند شتتمالی آمریکای به نستتبت بیشتتتری

  (.2019 نیکول) دهد می نشان را مثبتی نتایج اروپا

شی و تجربی شواهداما در ایران،  شان پژوه  دهد می ن

 در جدی های چالش با کالستتتها این و مدیران معلمان که

 آموخته از ارزشتتتیابی بویژه در یادگیری و یاددهی فرایند

یازهای رفع و آموزان دانش های  کالس یک در فراگیران ن

. چالش هستتتند مواجه تحصتتیلی مختلف ستتطوح با درس

مم  تاثر از عوا چه م تدایی گر یه اب پا ند مان چ های معل

مولفه ضتتعیف  تبیینمختلفی می باشتتد ولی نکته مهم در 

شیابی  های فرایندی صیفیکیفی ارز صریح آن برای  و تو ت

 اجرایی راهنمای و . عالوه براین، طرحاستتتت این معلمان

 شتتده تهیه عادی مدارس برای ارزشتتیابی کیفی توصتتیفی

ست سئوالن و ا  و ها ویژگی شرای ، به چندانی توجه امر م

 توجه با هم نین .اند نکرده پایه چند های کالس مشکالت

 چندپایه های کالس یادگیری مدیریت متفاوت ماهیت به

 وجنستتتی ستتتنی ترکیب مختلف، های پایه وجود دلیم به

فاوت ،مختلف یه، تک های کالس با مت  این همواره پا

 حد چه تا که داشته وجود مدیران و مسئوالن برای دغدغه

 های کالس در مدیریت ماهیت با توصیفیکیفی ارزشیابی 

 این کردن پر برای بایستتت می و اجراستتت قابم پایه چند

 (.2014اصالنپور) گیرد صورت الزم مطالعات خالآ

لفه های این مستتتاله که مو بررستتتیبرای این پژوهش 

 کالس هاس چندپایه ارزشتتیابی کیفی توصتتیفی فرایندی

معلمان را این توانمندی  آگاهی از آنها کهمدارس ابتدایی 

و  بخشتتدمی بهبود  توصتتیفیکیفی در اجرای ارزشتتیابی 

  کدامند، انجام شتتده استتت. توجهی نشتتدهتاکنون به آنها 

ضتترورت  و اهمیت شتتده، ارائه مطالب به توجه با بنابراین

 کالس در توصتتیفی کیفی پژوهشتتی در رابطه با ارزشتتیابی

 از هدف لذا. استتتت مشتتتهود ابتدایی دوره چندپایه های

  های مؤلفه و ابعاد بررستتی و شتتناستتایی حاضتتر، پژوهش

شیابی فرایندی صیفی کیفی ارز  چندپایه های کالس در تو

 بود. (کیفی مطالعه یک) ابتدایی دوره

 

 مواد و روش ها

داده  یو روش تئور یفیک کردیروش پژوهش بتتا رو

 یدر بخش نظر یاز نوع نوخاستتتته بود. جامعه آمار ادیبن

ش سال یسیو انگل یرانیا یآثار پژوه مرتب  با  رکهیاخ ده 

بودند و دربخش مصتتتاحبه شتتتامم  یفیتوصتتت یابیارزشتتت

ش صان ارز ص ص شرفتیپ یابیمتخ و  سندگانی)نو یلیتح

 یدارا یلیشتترفت تحصتتیپ یابیپژوهشتتگران حوزه ارزشتت

ش شاخص در حوزه ارز سه اثر  معلمان کالس  ،یابیحداقم 

پا یها ند  ناستتت یدارا هیچ کارشتتت باالتر(  یمدارک  و 

 ،یتیترب یروانشناس ،یبرنامه درس ،یتیمتخصصان علوم ترب

 رانیشتتامم مد نیکشتتور و هم ن یدانشتتگاه ها هیدر کل

بودند.  ییوزارت آموزش و پرورش در آموزش ابتدا یستتتاد

شتراوس  یکدگذار میسواالت مصاحبه در چارچوب پارادا ا

از  بیتتو بتته ترت ی( طراحیلی،ترجمتته جل1394لتتک،ی)ف

موضوع  تیه به ماهشد. با توج دهیمصاحبه شوندگان پرس

 ینظر یریاز روش هدفمند و نمونه گ یریجهت نمونه گ

 کردیداده ها با توجه به رو میتحل یاستتتتفاده شتتتد. برا

ته مورد استتتت خاستتت به ترت نیدر ا فادهنو از  بیپژوهش 

 استفاده شد.  ی( و انتخابی)نظر یباز، محور یکدگذار

این پژوهش موازین اخالقی شتتتامم اخذ رضتتتایت  در

آگاهانه، تضتتمین حریم خصتتوصتتی و رازداری رعایت شتتد. 

هم نین زمان تکمیم پرستتتشتتتنامه ها ضتتتمن ت کید به 

تکمیم تمامی سؤال ها، شرکت کنندگان در مورد خروج از 

پژوهش در هر زمان و ارائه اطالعات فردی مختار بودند و 

ه اطالعات محرمانه میماند و به آنها اطمینان داده شتتتد ک
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این امر نیز کامالً رعایت شتتد. پژوهش حاضتتر با کد اخال  

IR.IAU.TMU.REC.1401.982 .ثبت شد 

 

 یافته ها

 ارزشتتتیابی یها مولفه و ابعاد ستتتوال پژوهش این بود

شرفت صیلی پی شیابی) تح صیفیکیفی  ارز  کالس در( تو

 ؟چیستاز منظر فرایندی  چندپایه های

 کیفی توصتتیفی ارزشتتیابی فرایندی های مؤلفه و ابعاد

 و متخصتتتصتتتان نظرات و نظری های یافته از مستتتتخرج

 پرورش و آموزش فعلی نظام در توصیفی ارزشیابی طراحان

 ام تی جی نستتتخه در داده تحلیم الگوی از گیری بهره با

شف، ،(CO-GTM) گرا ساختن  مووله98 در و انتزاع ک

 مووله انتخابی مووله 1 و نظری یا محوری مووله 13 و باز

 گرفت: صورت سازی یکپارچه زیر شرح به و بندی
 

 یفیتوص یفیک یابیارزش یندیفرا ی( ابعاد و مؤلفه ها2) زبا ی( و کدگذار1) باز یازکدگذار ی. نمونه ا1جدول

Table 1. An example of open coding (1) and open coding (2) dimensions and components of descriptive 

qualitative evaluation process 
 (2) کدگذاری باز (1) کدگذاری باز

وجودآرامش، رضایتمندی، عزت نفس، تقویت اختیار  و برانگیختگی دانش آموز و ایجاد 

 فضای اخالقی
 اعتمادسازی و تقویت آرامش و ایجاد عزت نفس

خیص و اصالح موقعیت و سازماندهی دانش آموزان و استفاده از روش خلیفه و خود تش

 سنجی

و تشخیص  هکاهش اضطراب با استفاده از روش خلیفه و روش مشاهد

 موقعیت

 خودسنجی و همسال سنجیتنوع ابزارهای  خودارزیابی، همسال سنجی، والدین سنجی و قابلیت آزاد سازی استفاده از ابزار

 سنجی همسال در چندپایه آموزاندانش فعاالنه مشارکت تقویت جامعیت در مشارکت محوری، همیاری عوامل ارزشیابی

 چندپایه آموزاندانش برای تدریس زمان مدیریت زمان و استمرار ارزشیابی در گستره زندگیاصل همزمانی نتیجه و فرایند، 

 قضاوت و تحلیل اطالعات، آوریجمع دقیق، ابزار تعیین شناخت همه جانبه فراگیران، جمع آوری و تحلیل اطالعاتویژگی پیچیده بودن، 

 محوری مراقبت و محوری معلم با ارزشیابی با تدریس آمیختگی ارزشیابیشفافیت نقش معلم، مراقبت محوری و آمیختگی تدریس با 

 اهداف با امکانات ها،روش هماهنگی و انطباق انطباق روش با امکانات، برنامه درسی و آفرینش محیط انسانی و مناسب ارزشیابی

 کاربردی کردن پوشه کار، مدیریت دانش آموز به پوشه کار
 خود توسط کار پوشه مدیریت با آموزاندانش راهبری خود تقویت

 آموزاندانش

 

 یفیتوص یفیک یابیارزش یندیفرا یابعاد ومؤلفه ها یو انتخاب یمحور ی( و کدگذار2باز) یاز کدگذار ی.  نمونه ا2جدول 

Table 2. An example of open coding (2) and central and selective coding of the dimensions and 

components of the descriptive qualitative evaluation process 
 کدگذاری انتخابی ) نظری( کدگذاری محوری (2کدگذاری باز)

(، تقویت اختیار 72)، بعد عزت نفس داشتن(69)آموزمندی دانشبعد رضایت (،63)وجود آرامش

 (،103)زآمو(، تاکید بر عمل دانش73آموز )دانش

 (،132)آموزاناستعدادهای دانشمحوریت 

 و (203)مشارکت محوری فعال، (197)آموز نسبت به ارزشیابی کیفیدانشبرانگیختگی 

 (293)اعتمادسازی با ایجاد فضای اخالقی

 آرامش، تقویت اعتمادسازی،

 نفس عزت و رضایتمندی

 چندپایه هایکالس آموزاندانش

 

 

 

 

 

های  مؤلفهابعاد و 

ارزشیابی  فرایندی

 کیفی توصیفی

معیار اطالعات با (، 40)تاکید بر کیفیت(، 27)اجرای استاندارد(، 9)تلفیق نمره و عبارات کیفی

 (80)کیفیت

 (106)بخشی در فرایندانتظام و (94)دهی در کارنامهسازی گزارشکیفی

کیفی سازی معیارها با عبارات 

کیفی و گزارش دهی در کارنامه 

 بازخوردهاو سایر 

یادگیری گروهی با (، 59) تنوع در یاددهی(، 46)های یادگیریتاکید بر سبک(، 10)شمولیت یادگیری

 (114و فراگیرمحوری) (83)عامل یادگیری ،(68)تاکید بر روش حل مساله

های گروهی تاکید بر یادگیری

آموزان چندپایه با تاکید بر دانش

 روش حل مساله
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وجود (، 61)آموزیمشارکت بین دانش(، 60)مشارکت عوامل ارزشیابییت در جلب جامع

(، 162)مشارکت محوری(، 137)و عوامل سهیم و موثر در ارزشیابی(، مشارکت ارکان 62)همیاری

(، مشارکت 185)آموز در ارزشیابیت فعاالنه دانش(، مشارک182)مشارکت محوری ارزشیابی

 (219)عوامل ارزشیابیمولفه ( و 186)سنجیآموز در همسالدانش

 تقویت مشارکت فعاالنه

آموزان چندپایه در همسال دانش

 سنجی

ن درارزشیابی برای آموزا(، استفاده ازدانش148)ایتمام حیطه(، 66)اصل همزمانی نتیجه و فرایند

(، 207)استمرار ارزشیابی در گستره زندگی(، 190)مولفه زمان در ارزشیابی(، 173)رفع مانع زمان

مدیریت زمان (، عنصر 214(، اجرای تدریجی ارزشیابی توصیفی )212)آموزانمدیریت حضور دانش

ی (، کاربست خودسنج225)گیری در فرایند نه در پایان کالس(، رصد یاد223)های چندپایهدر کالس

 (266)تسری ارزشیابی به محیط زندگی( و 234)و همسال سنجی برای مدیریت زمان

س برای مدیریت زمان تدری

آموزان چندپایه با دانش

 بکارگیری روش همسال سنجی

، (96)اصالت مشاهده عملکرد(، 89)خالقیت محوری(، 39)پویایی(، 26)توجه به تکالیف معنادار

خارج از کالس و ارزشیابی از تعیین تکالیف آموزشی ، (267)ن امتیاز بیشتر به تالش و عملکردداد

ارزشیابی از و  (300)دگی، بسطی و امتدادی خالقیت محورتمرینی، آماارائه تکالیف ، (299)آنها

 (301)رمستقیم مثل همساالن سنجی فرایندهای مستقیم و غیتکالیف درسی با شیوه

اصل توجه و امتیاز دادن بیشتر به 

های عملکردی تکالیف و تالش

 آموزان چندپایهخالقانه دانش

میختگی تدریس با ( وآ226)معلم محوری(، 222)بت محوریرویکرد مراق(، 105)شفافیت نقش معلم

 (232)ارزشیابی توصیفی

آمیختگی تدریس با ارزشیابی با 

 معلم محوری و مراقبت محوری

( و 136)ارزشیابیدرسی با های تدریس و برنامه(، انطباق روش129)انطباق روش با امکانات

 (238)مناسب ارزشیابی در کالس چندپایه آفرینش محیط انسانی و

ها، انطباق و هماهنگی روش

 امکانات با اهداف هر درس

وجه خود راهبری ( و 147)کارآموز به پوشهمدیریت دانش(، 146)کارکاربردی کردن پوشه

 (224)درچندپایه

تقویت خود راهبری 

آموزان با مدیریت پوشه دانش

 آموزانکار توسط خود دانش

 نتیجه گیریو بحث 

ضر، مطالعه و واکاوی ابعاد و  هدف از پژوهش کیفی حا

صیفی کالس های چندپایه  مؤلفه شیابی کیفی تو های ارز

تدایی ندیاز منظر  دوره اب تایج  فرای تا ن بود. در این راستتت

مصتتاحبه با حاصتتم از واکاوی استتناد و منابع دیجیتال و 

متخصصان علوم تربیتی، برنامه درسی و ارزشیابی آموزشی 

لت بر  له نظری در حوزه  13دال ندی موو  یکی از بود.فرای

فه ندی هایمول یابی فرای فه ،توصتتتیفی کیفی ارزشتتت  مؤل

 نفس عزت و رضتتتایتمندی آرامش، توویت اعتمادستتتازی،

یه هایکالس آموزاندانش فه این. بود چندپا تایج با مول  ن

یدری و عزیزی هایپژوهش هام و( 1391) ح بادی و ال  ع

 عزّت توویت بر توصتیفی ارزشتیابی ت ثیر بر مبنی( 1398)

 انطبا  دارد. ارزشیابی هنگام یادگیرندگان در نفس

 اشتتتتباهات و هاضتتتعف مورد در کردن فکر به تمایم

 بسیار آموزدانش اجتماعی و تحصیلی زندگی برای تواندمی

 بردن باال با تواندمی که استتت معلم این پس. باشتتد مضتتر

بتته ویژه در کالس هتتای  آموزان،دانش نفس بتته اعتمتتاد

چندپایه که به لحاظ محرومیت های اقتصتتادی و فرهنگی 

 هاآن اجتماعی و تحصیلی پیشرفت بهنیاز به حمایت دارند، 

 به تواندمی نفس به اعتماد از باالتری ستتتطح. کند کمک

 تمام و نشتتتوند اضتتتطراب دچار تا کند کمک آموزاندانش

 شانتحصیم در و کنند توویت و کشف را خود هایتوانایی

 به اعتماد شتتود کمک آموزدانش به اگر .نمایند پیشتترفت

یت را خود نفس ند توو هت در کوچکی هایقدم و ک  ج

 احستتتاس این. کندمی موفویت احستتتاس بردارد، اهدافش

 درهم در زندگی اجتماعی و هم  شتتتودمی باعث موفویت

 . کند پیشرفت تحصیلی هایدوره

 با چندپایه آموزاندانش اضتتتطراب کاهش دوم مؤلفه

 اصتتالح و تشتتخیص مشتتاهده، روش و خلیفه از استتتفاده

 بود. معلمان کالس های چندپایه می توانند در هاپاستتتخ

جرای لم از درس طرح ا ع یفتته) یتتار م ل ین و (خ  والتتد

ضای سایر یا آموزاندانش  و بگیرند کمک محلی جامعه اع

 حضتتتور کالس در ضتتترورت جهت به که ایامی برای حتی

هد مه داشتتتت نخوا نا ند ریزیبر مای یابی نحوه و ن  ارزشتتت
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 مؤلفه ببیند. تدارک را زمینه این در تحصتتتیلی پیشتتترفت

 دهیگزارش و کیفی عبارات با معیارها ستتازی کیفی ستتوم

 بود. این مولفه با خاستتتگاه بازخوردها ستتایر و کارنامه در

 ستتتازنده گرایی که رویکرد توصتتتیفی، کیفی ارزشتتتیابی

در انطبا   (1392 همکاران و کرمعلیان)استتتت، یادگیری

 می باشد.

 سنجیهمسال ،خودسنجی هایابزار تنوع چهارم مؤلفه

لدین و ته این. بود درس هر اهداف طبق ستتتنجیوا  با یاف

 انطبا  در( 1391) ملی درستتتیبرنامه ستتتند رویکردهای

 توویت برای که استتت شتتده تاکید ستتند این در. باشتتدمی

 و هاروش بکتارگیری از آموزاندانش مثبتت خودپنتداره

 پرهیز کننده، م یوس و آور اضتتطراب ارزشتتیابی ابزارهای

 . شود

 آموزاندانش گروهی هاییادگیری بر تاکید پنجم مؤلفه

ستفاده از با چندپایه  کردن تبدیم. است مساله حم روش ا

 یک به استتتت آموزدانش تعدادی شتتتامم که درس کالس

 همبستتتگی و تعلق احستتاس که شتتودمی باعث ،اجتماع

سترش گروهی  کالس در شرای  این گیریشکم با. یابد گ

 گیرندمی یاد هم با که کنندمی حس آموزاندانش درس،

ته در راستتتتای اصتتتول .هم کنار در نه یاف  بر حاکم این 

تحصتتیلی که شتتورای عالی آموزش و  پیشتترفت ارزشتتیابی

 .پرورش تصویب کرده، می باشد

 فرایند در تکوینی ارزشتتتیابی توویت ،شتتتشتتتم مؤلفه

صالح به کمک منظور به عمدتا آن ه .بود تدریس  موضوع ا

یابی، مورد مه یعنی ارزشتتت نا  مورد آموزشتتتی، روش یا بر

یابی گیردمی قرار استتتتفاده  این. دارد نام تکوینی ارزشتتت

 فعالیت که زمانی یعنی آموزشتتی دوره طول در ارزشتتیابی

 یتتادگیری و استتتتت جریتتان در هنوز معلم آموزشتتتی

 انجام استتتت گیریشتتتکم یا تکوین حال در آموزاندانش

 برنامه بهبود و اصتتالح تکوین ، ارزشتتیاب  هدف. شتتودمی

 وگستردگی پویایی تکوینی، ارزشیابی عمده ویژگ  و است

 تحصتتیل  پیشتترفت موجب تکوین  ارزشتتیاب . استتت آن

 توانای  که فراگیرانی مورد در امر واین شتتود م  فراگیران

سوس دارند کمترى ست ترمح شیابی. ا  یک از تکوینی ارز

 نیز و معلم تدریس شتتتیوه و هاروش ضتتتعف نواط ستتتو،

ها به را آموزاندانش هایآموخته در موجود اشتتتکاالت  آن

 و اصتالح فرصتت کافی، زمان داشتتن علت به و نمایاندمی

شکالت رفع شیاب  در. دهدمی آنها به را م  م  تکوین  ارز

صویر یک تواند صیت از کلی ت ست به فراگیر شخ  و آورد د

 از. رود انتظارم  او ورشتتتد توان درحد فو  فراگیر هر از

 براى انگیزه ایجاد موجب تکوین  ارزشتتتیاب  دیگر ستتتوى

 تبع به و انتوادى تفکر مهارت کستتتب یادگیرى، و مطالعه

بویژه در دانش  فراگیران در امتحان اضتتتطراب کاهش آن

 . گردد م  آموزان کالس های چندپایه

فه یت هفتم مؤل کت توو نه مشتتتار عاال  آموزاندانش ف

سال در چندپایه شتم مؤلفه و سنجیهم  زمان مدیریت ه

یه آموزاندانش برای تدریس پا ند کارگیری با چ  روش ب

مانی. بود ستتتنجیهمستتتتال  و عملکرد آموز،دانش که ز

یت عال یابی را خودش یادگیری هایف ند،می ارزشتتت  ک

 در درصتتورتیکه استتت؛ گرفته انجام خودستتنجی گوییممی

 و عملکرد از ارزشتتتیابی به آموزدانش ستتتنجیهمستتتال

یت عال و این  پردازدمی هایشهمکالستتتی یادگیری هایف

 فعالیت در کالس های چندپایه بسیار موثر می باشد.

 تفکر نوعی توصیفی کیفی ارزشیابی الگوی این ماهیت

 همه حمایت همان مراقبتی تفکر از منظور و است مراقبتی

 زمانی حمایت این وجه بهترین. استتت آموز دانش از جانبه

 آموزان دانش به یادگیری، فرایند رصتتد با معلم که استتت

 یعنی میرساند؛ یاری یادگیری مسیر در پویاتر حرکت برای

 مراقبت. کندمی مراقبت یادگیری مسیر در آموزان دانش از

 کند؛می بروز یادگیری فرایند عرصتته در نخستتت وهله در

 مراقبت آموزان دانش از یادگیری فرایندهای در معلم یعنی

 ارزشتتتیابی، الگوی این در معلم مراقبت دیگر وجه. کندمی

یامدهای تحوق به توجه  این در معلم. استتتت یادگیری پ

 پیامدهای بروز و تحوق از حال عین در ارزشتتتیابی رویکرد

 این. کندمی مراقبت نیز آموزان دانش عملکرد در یادگیری

 و اهداف مستتیر در را یادگیری تکاپوی که معناستتت بدان

 شامم هم نین معلم مراقبت. دهد می قرار تربیتی اغراض

ضا  وجه، این از. شود می نیز درس کالس بر حاکم جوّ و ف
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سبات تا کندمی مراقبت معلم سباتی کالسی، درون منا  منا

سانی سیب و اخالقی و ان سان غیرآ صیت به ر  دانش شخ

 .باشند آموزان

له از های مهمترین جم جاد مراقبتی، چنین راهبرد  ای

ضایی شارکتی ف ستدر کالس های چندپایه  م  آن در که ا

ند می تالش آموزان دانش مدیگر از که کن ند یاد ه . بگیر

ست افراد از گروهی از متشکم یادگیری اجتماع  هدف که ا

ند؛ مشتتتترکی گرایش و ید آموزان دانش یعنی دار  در با

ماع عنوان به کالس ند حس یادگیری، اجت هداف که کن  ا

 یکدیگر با کالسی هایفعالیت در و دارند مشترک یادگیری

صتتورت  این در. برستتند اهداف این به تا میکنند همکاری

یه  آموزان دانش بین  و دوستتتتی حسکالس های چندپا

 توستتعه برای بایستتته ها این. شتتود می ایجاد همبستتتگی

 خواهد مفید آن از مراقبت و درس کالس اخالقی فضتتتای

  بود.

این یافته ها نشتتتان داد که معلمان کالس های چند 

 مؤلفهپایه دوره ابتدایی می توانند با توجه به این ابعاد و 

نگاه تحول یافته ای نستتتبت به ارزشتتتیابی  فرایندیهای 

شند.  شته با صیفی دا ست و هایی که مؤلفهکیفی تو  کارب

ها یک از آن یه اجرای هر پا ند های چ ند  در کالس  می توا

بخشتتد. از منظر دیگر بهبود کیفیت یاددهی و یادگیری را 

پیام این یافته ها به مدیران آموزش و پرورش این است که 

یابی کیفی توصتتتیفی های  الزمه بهبود ارزشتتت در کالس 

یه مدیران از این  چندپا گاهی  فهآ ها و فراهم نمودن  مؤل

     زمینه های اجرایی آنها می باشد.
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