
  

  

  

  

  

  1 توصیفی در مدارس ابتدایی شهر تهران–یفی کیابی اجرای ارزشیابی  زمینه
  

   ∗دکتر محمد حسنی
  ∗∗دکتر غالمعلی احمدی

                 
  یدهکچ

  

های آموزشی در دهۀ حاضر در نظام آموزشی  ارزشیابی توصیفی، یکی از نوآوری
ناصر و اجزای خود، با این نوآوری در بسیاری از ع. دورۀ ابتدایی کشور است

از این رو اشاعۀ این الگوی جدید ارزشیابی . ارزشیابی سنتی و رایج در تضاد است
مسئلۀ اساسی لذا . هایی است در بدنۀ نظام آموزشی نیازمند تمهیدات و دوراندیشی

اساس شرایط موجود نظام آموزشی دورۀ ابتدایی شهر تهران، پژوهش این است که بر
این پژوهش با .  توصیفی مناسب است- اشاعه ارزشیابی کیفی ای برای چه شیوه

ای  استفاده از نظریۀ راجرز و شومیکر در اشاعۀ  نوآوری، به بررسی عوامل زمینه
منطقه 11 مدرسه در 36اشاعۀ نوآوری پرداخته است و بر اساس اطالعات حاصله از 

            ابی  مدرسۀ مجری طرح ارزشی15 نفر از کارکنان این مدارس و 410و 

                                                           
  21/9/1386: تاریخ تصویب؛  27/8/1385: ؛  تاریخ آغاز بررسی14/5/1385:  تاریخ دریافت-1
   عضو هیات علمی موسسه پزوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری آموزشی.  ∗
  )mhassani101@gmail.com: ایمیل(
  )gaAhamady@yahoo.com: ایمیل(عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی . ∗∗
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 نفر از مجریان طرح، از طریق دو پرسشنامه و یک فرم 56 توصیفی و -کیفی 
آید که گرایش  از این بررسی بر می. مصاحبه به توصیف وضع موجود پرداخته است

نسبی افراد جامعه به نوآوری، نگرش مثبت به ارزشیابی توصیفی، اطالعات گستردۀ 
 مثبت الگوی ارزشیابی توصیفی، سطح سواد نسبتاً هایی معلمان از این طرح، ویژگی

های مثبت برای اشاعه این طرح است و نگرش مثبت معلمان  مناسب معلمان از زمینه
به ارزشیابی سنتی از عوامل منفی در اشاعه الگوی ارزشیابی توصیفی در سطح شهر 

 نظری سپس بر اساس تصویر به دست آمده از وضع موجود و مباحث. باشد تهران می
  . توصیفی پیشنهاد شده است-مرتبط، شیوۀ تقاضا محور برای اشاعه ارزشیابی کیفی 

 توصیفی، اشاعه نوآوری، آموزش –ارزشیابی تحصیلی، ارزشیابی کیفی : ها کلید واژه
  .و پرورش ابتدایی، آموزش و پرورش شهر تهران

 

  مقدمه
است که در نظام تعلیم و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی همواره یکی از مهمترین مسائلی 

دهد  سابقۀ هشتاد ساله آئین نامه امتحانات نشان می. تربیت رسمی ایران مطرح بوده است
های مهمی که دغدغه معلمان و مدیران  که در این مدت طوالنی نظام آموزشی ما به پرسش

مدارس بوده است پاسخ داده است و آن پرسش مهم این است که پیشرفت تحصیلی 
توان گفت که دانش آموزی پیشرفت تحصیلی داشته است؟ چگونه  گونه میچیست؟ چ

های اساسی در طی سالیان دراز  توان از تحقق و میزان تحقق آن آگاه گشت؟ این پرسش می
گویی نظام آموزش رسمی تالش . با پاسخی تقریباً یکنواخت و یکسان رو به رو بوده است

نگاهی به نظام ارزشیابی موجود . الت بدهدکرده پاسخی مشخص و الیتغیر به این سئوا
) مقیاس فاصله ای صفر تا بیست(دهد که پاسخی با رویکرد کمی  کشور ما نشان می

 و 181 در درس و معدل و استثنائاتی چون ماده 10هایی چون حداقل نمره  معیارها و مالک

                                                           
آموزانی که معدل کل وی در خرداد یا شهریور  طبق مواد مربوط به تک ماده آئین نامه امتحانات دوره عمومی  دانش. 1

 کسب نمایند 10 در دو درس نمره کمتر از  ولی12 و یا معدل حداقل 10 باشد ولی در یک درس کمتر از 10حداقل 
راهنمایی  البته آیین نامه امتحانات دروه  عمومی تغییر یافته و به دو آیین نامه جداگانه برای دوره. شود قبول شناخته می

   .و دوره ابتدایی تبدیل شده است که آیین نامه دوره راهنمایی اخیرا به تصویب شورای عالی رسیده است
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ات آموزشی را به این رویکرد همه انتظار. ابزارهایی چون امتحان کتبی و شفاهی داده است
گرایی به قیمت نادیده  مقیاس کمّی و نمرات کاهش داده است، غافل از آنکه این کاهش
  . گرفتن برخی از اهداف مهم و اساسی تعلیم و تربیت تمام شده است

ــن دســت  ــسایلی از ای ــصمیم  وجــود م ــدگان و  در نظــام ارزشــیابی تحــصیلی، ت گیرن
تری را به این حوزه از آموزش         ت که توجه عمیق   گذاران نظام آموزشی را بر آن داش        سیاست

ــند  ــته باش ــرورش داش ــه  . و پ ــات دو نوبت ــرح امتحان ــستمر(ط ــیابی م ــیابی               ) ارزش و ارزش
این پژوهش، موضـوع دوم     . های توجه عمیق به این موضوع است           توصیفی از نشانه   -کیفی  

  .ه است توصیفی را دستمایه کار قرار داد-یعنی ارزشیابی کیفی 
  

  بیان مسئله
 توصیفی به عنوان نسخه کاملتر ارزشیابی مـستمر، درصـدد آن            -الگوی ارزشیابی کیفی    

حـسنی و کـاظمی،     (است تا شیوۀ متفاوت خود را در بدنـۀ نظـام آموزشـی مـستقر نمایـد                  
 توصیفی،  -رویکرد جدید در ارزشیابی تحصیلی در کشور ما با نام ارزشیابی کیفی             ). 1382

بـسیاری از   .  اجتماعی زیادی از بدنه آموزش و پـرورش رو بـه رو گـشته اسـت                با تقاضای 
مدیران مدارس و مناطق آموزشی کشور امیدوارند که بتوانند آن را جـایگزین شـیوه سـنتی                 

و اسـتقرار   1سـازد کـه سیاسـت اشـاعه         این واقعیت، آشـکار مـی     . ارزشیابی تحصیلی نمایند  
باید مسئوالن و رهبران آموزشی به دقّت بـه آن          رویکرد جدید ارزشیابی امر مهمی است که        

هـا از طریـق       در کشور ما از گذشته و حتـی در حـال حاضـر، عمـدتاً نـوآوری                . توجه کنند 
گیرنده به بدنه آمـوزش و پـرورش تزریـق و             بخشنامه و دستورالعمل مراجع و منابع تصمیم      

س شـیوه دیگـری در      حال اگر بناست رویکرد جدید ارزشیابی بر اسا       . شود  شاید تحمیل می  
نظام آموزش و پرورش ابتدایی اشاعه یابد، مدیران آموزشـی منـاطق و سـازمان آمـوزش و                  
پرورش شهر تهران برای توسعه و گسترش این اندیشه در مدارس چه رویکردی را انتخاب               

  کنند و چه بسترهایی را برای اشاعه آن فراهم سازند؟
  

  

  

  

                                                           
1. Diffusion  
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  پرسشهای پژوهش
  بط با اشاعه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی کدامند؟ ای مرت های زمینه عامل •
ای به دسـت آمـده        های زمینه   وضعیت موجود مدارس شهر تهران بر اساس عامل        •

  چگونه است؟
ای باید انتخاب و اجرا شود تا ارزشیابی کیفی           بر اساس وضعیت موجود چه شیوه      •

 توصیفی در سطح مدارس اشاعه یابد؟
  

   به مثابه اشاعۀ نوآوریاشاعه ارزشیابی توصیفی
 679 و شـماره     5/1/1381 مورخ 674ارزشیابی کیفی توصیفی بر اساس مصوبات شماره        

 ابتـدا بـرای     1381در سـال    ) سـابق (در دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی       30/8/1381مورخ  
 اجرای آزمایشی آن آغاز  1381-82اجرا در پایۀ اول ابتدایی شکل گرفت و از سال تحصیلی          

بهبـود کیفیـت    ) الـف : ن طرح دو هدف عمده را در نظر داشت که عبارت بودنـد از             ای. شد
 یـادگیری   –افـزایش بهداشـت روانـی محـیط یـاددهی           )   یـادگیری و ب     -فرایند یاددهی   

  . اجرای این طرح به مرور به پایه دوم و سوم ابتدایی تسری یافت). 1384حسنی، (
تغییـرات زیـر در نظـام ارزشـیابی            اجرای طرح ارزشیابی کیفـی و توصـیفی موجـب           

  :تحصیلی در دوره ابتدایی شد
  تأکید بر ارزشیابی تکوینی و فرایندی به جای ارزشیابی پایانی -
 به مقیاس ترتیبی) 0-20نمرۀ(ای  تغییر مقیاس فاصله -

آوری اطالعـات از رونـد پیـشرفت تحـصیلی       بخشی به ابزارهای جمـع      تنوع -
 آموز دانش

 )زارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزگ(تغییر ساختار کارنامه  -

 آموز گیری برای ارتقای دانش تغییر در مرجع تصمیم -

این طرح عناصری از رویکردهای کیفـی در ارزشـیابی  را کـه در بـسیاری از کـشورها                    
) ( 1382حـسنی و سـبحانی ،     (هاسـت رواج دارد و پـشتوانه علمـی زیـادی نیـز دارد                 سال
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ــرار داده اســت) 1382ن،بازرگــا) (1382خــوش خلــق،) (1382احمــدی، . مــورد توجــه ق
های انجام شده از اجرای این طرح طی سه سال گذشته نـشان داده اسـت کـه علـی                      بررسی

هـای    رغم وجود مشکالتی که در فرایند اجرای طرح وجـود دارد، نتـایج مثبتـی در کـالس                 
) 1384کریمــی،. (آمــوزان بــه همــراه دارد   درس و نحــوۀ پیــشرفت تحــصیلی دانــش   

حـسنی،سبحانی ،   ) ( 1384کلهر،) (1385شکرالهی،) (1383مرتضایی نژاد، ) (1384حقیقی،(
  )1382محمدی،) (1385

نوآوری آموزشی را تولید، تغییـر،      ) 1999 (1به نقل از تیری و تال     ) 1383(مرتضی منطقی 
بر این اسـاس ایـن طـرح ارزشـیابی کیفـی            .  عمل، روند و قصد نو تازه تعریف کرده است        

شود که در سـطح نظـر و          در نظام آموزشیِ دورۀ ابتدایی محسوب می      توصیفی یک نوآوری    
هایی ایجاد کـرده اسـت و از آنجـا        عمل در زمینۀ ارزشیابی تحصیلی دورۀ ابتدایی دگرگونی       

موضـوع  . که جایگزین الگویی شده است که سابقۀ طوالنی هشتاد سـاله در کـشور مـا دارد        
لـذا  . های سنتی با آن مواجه شـد  با روشتوان   اشاعۀ آن مسئله و چالش جدی است که نمی        

گردد که در کشور ما آنچنان مورد عنایت نبوده           ای از مسایل پژوهشی برمی      موضوع به حوزه  
  .است و آن اشاعۀ نوآوری است

هـای    ها و فنون جدید و برنامه       به گفته فرانک با اینکه ما در زمینه طراحی و تولید روش           
ا از ناحیـۀ پژوهـشگران تعلـیم و تربیـت هـستیم در              های بـسیاری ر     درسی نو، شاهد تالش   

 2فرانک(های جدید اطالعات اندکی داریم      خصوص چگونگی کاربست و اشاعه این اندیشه      
 نیز بر مطالعه جامعه شناختی بـرای کـاهش مقاومـت در محـیط               3شای). 2002و همکاران ،  

سـازی فرهنگـی بـرای       نیز توجه به مسایل انسانی و زمینـه          4ولکوت. نماید  اشاعه تأکید می  
این مسئله به نحو بارزی در   ). 1385منطقی،  (های آموزشی تأکید نموده است        تحقق نوآوری 

گذاران نظام آموزشی همـواره       شود به نحوی که سیاست      نظام آموزشی کشور ما نیز دیده می      
ک های جدید کم ها و روش ها و طرح  از یک الگوی ساده و تقریباً یکسان برای اشاعه برنامه         

  ).1381کاردان، (آمیز نبوده است  اند که در مواردی موفقیت گرفته

                                                           
1 .Tirri,K. & Tella,S. 
2 . Frank 
3 .Shuy,R.W. 
4 .Wolcott,H.E. 
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 مکانیکی است و تفکر مهندسی در عقبۀ آن وجود دارد کـه بـه زعـم                  این الگوی سنتی،  
این الگو جبرگرایانه است و استقرار      ) 1،1994آیزنر(های آموزشی نیست      آیزنر مناسب محیط  

ایـن الگـو شـامل    . نمایـد  تگاه مکانیکی تلقـی مـی  نوآوری را به مثابه تعمیر یک قطعه از دس    
  :مراحل زیر است

  )گیری در سطوح باال تصمیم(انتخاب و گزینش نوآوری  -
 )انطباق با تشکیالت(نامه  تبدیل نوآوری به دستورالعمل و شیوه -

 )ارتباط با فرودست(ارسال و ابالغ  دستورالعمل  -

 )توسط فرودستان(اجرا  -

تواند پاسخگوی تغییرات و ایجاد تحوالت در یک نظام           و نمی بنابر دالیل زیادی، این الگ    
زنده و پویا مانند نظام آموزشی باشد؛ زیرا معلمان به عنوان مصرف کنندگانِ نوآوری، در آن       

هـای آموزشـی اسـت و       هیچ جایگاهی ندارد و اگر هم داشته باشند در حد شرکت در دوره            
اول سـطحی شـدن،     . شـوند   اگوار دچـار مـی    ها عمدتاً به دو فرجام ن       به همین سبب نوآوری   

گرایی یعنی ساده شدن و تبـدیل         محتوا و دوم کاهش     یعنی تبدیل شدن نوآوری، به قالبی بی      
  .اشکم شدن به شیر بی یال و دم و

نظام آموزشـی بـه عنـوان       . تحوالت اجتماعی در عصر حاضر طبیعی و گریزناپذیر است        
رغم   اعی مصون از این تحوالت نیست و علی       یکی از نهادهای مؤثر و حساس در نظام اجتم        

.  ضرورت دارد خود را با نیازهای جامعه همراه و هماهنگ سـازد            2اش  کارانه  ماهیت محافظه 
لذا اصالح و بازسازی و نوآوری در نظام آموزشی در جهـان امـروز ضـرورتی انکارناپـذیر                  

هـای آموزشـی دو       در جهان امروز برای انجام اصالحات و توسعه و اشاعۀ نـوآوری           .  است
  . شود رویکرد عمده زیر استفاده می

رویکرد کالن، همان رویکرد تغییر سیستماتیک و اصالح کامل نظام آموزشی است    ) الف
  .مانند تغییر نظام آموزشی قبل از انقالب و تغییر نظام آموزش متوسطه پس از انقالب

                                                           
1 . Eisner  

   نظام آموزشی استایجاد تحول و محافظه کاری از وظایف متناقض نما. 2
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 بخشـــهای کوچکی    تغییر و اصالح   1 کاربست -رویکرد خرد، همان رویکرد تولید    ) ب
هـای    هـای درسـی، کتـاب    مانند تغییـرات در برنامـه  ) 2001 ،2یاتز(از نظـام آموزشـی است    

های مدیریتی و به ویژه موضوع مورد مطالعه در این پـژوهش کـه بـه عنـوان                    درسی، روش 
  . شود بخشی از اصالح نظام آموزشی محسوب می

ها دو رویکرد فلسفی       و نوآوری  به طور کلی در خصوص نحوۀ دخالت بشر در تغییرات         
رویکرد جبر گرایی و رویکرد ابزارگرایـی       : متفاوت قابل تشخیص وجود دارد که عبارتند از       

  )3،1997ساری و فارکیوهار(
آورانـه   های مسلّط و برتر فـن   که اعتقاد دارد تغییر حاصل نظام 4رویکرد جبرگرایی ) الف

 باشـد یعنـی تحـوالت بایـد از ناحیـه            5 محور کننده  است و در امر اشاعۀ نوآوری باید تولید       
  .رود دهنده هدایت شده و پیش  اشاعه
هـا    رویکرد ابزارگرایی که اعتقاد دارد تحوالت اجتماعی صرفاً تحت تـأثیر فنـاوری            ) ب

اشاعۀ نوآوری بر اساس این دیـدگاه فلـسفی،         . نیست بلکه انسان خود در این امر تأثیر دارد        
هـای    برخی محققان اعتقاد دارند که در محـیط       .  است 6ه محور کنند  پذیرنده محور یا مصرف   

  )2001 یاتز،(تراست  آموزشی رویکرد ابزارگرایی مناسب
ها است که تا حدودی به  نظران برجسته در زمینه اشاعۀ نوآوری  از جمله صاحب7راجرز

ر داده رویکرد دوم گرایش دارد؛ زیرا مبنای تعریف خود را از اشاعه بر ارتبـاط انـسانی قـرا               
: از نظر وی چهار عنصر اساسی در اشاعۀ یک نـوآوری وجـود دارد  کـه عبارتنـد از                   . است

راجـرز، شـومیکر، ترجمـۀ فنـایی و کرمـی،           (نوآوری، کانال ارتباطی، زمان، نظام اجتماعی       
1379: 23(  

یعنـی  . شـود   نوآوری ایده یا روش یا موضوعی است که از نظر فرد، جدید محسوب می             
همین تازگی است که واکنش فـرد را در برابـر آن تعیـین              .  ایده بستگی دارد   به تازگی ذهنی  

یـک نـوآوری بـرای موفقیـت در         . نماید نوآوری شامل دو بخش نمادی و عملی اسـت           می

                                                           
1.  Product – Utilization 
2 .Yates 
3 . surry & Farquhar 
4.  Determinism 
5.  Developer based 
6  .User based 
7 . Rogers 
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پـذیری و     مزیت نسبی، سـازگاری، پیچیـدگی، آزمـون       : فرآیند اشاعه الزم است پنج ویژگی     
  . پذیری نتایج را داشته باشند قابلیت مشاهده

کننده از نـوآوری، اطالعـاتی بـه دسـت            کانال ارتباطی در واقع مسیری است که مصرف       
  .های جمعی و فردی است آورد که شامل کانال می

گیرد و تا زمـانی کـه         از زمانی که نوآوری شکل می     . زمان در اشاعه، امری اساسی است     
ـ         شود فاصله   در یک نظام اجتماعی مستقر می       معـروف   1وآوریای وجود دارد که به شکاف ن

  .زمان به چگونگی مدیریت اشاعه یک نوآوری داللت دارد. است
های نظـام اجتمـاعی       دهد؛ لذا ویژگی    اشاعۀ نوآوری اساساً در یک جامعه انسانی رخ می        

های اجتمـاعی کـه دارای هنجارهـای سـنتی      نظام. کند حد و مرز اشاعۀ نوآوری را معین می 
پذیرند و تحمل کمتـری در برابـر نـوآوری دارنـد در               یها را م    هستند کمتر و دیرتر نوآوری    

. های که هنجارهای نوگرایانه بر آنها حاکم است، پذیرنـدگی بیـشتری دارنـد               حالی که نظام  
، 4، زودپـذیران  3، پیـشگامان  2راجرز افراد جامعه را در برابر نوآوری به پـنج دسـتۀ نـوآوران             

  . کند تقسیم می) شکاکان (6 و کندپذیران5دیرپذیران
یکی از عوامل مهم در اشاعۀ نوآوری تصمیم نوآوری است، یعنی پاسخی است کـه بـه                 

گیـری در مواجهـه بـا         بر اساس الگوی راجـرز چهـار گونـه تـصمیم          . شود  نوآوری داده می  
  :نوآوری وجود دارد

ه به افراد دیگر انجام جاین تصمیم اختیاری به وسیله فرد و بدون تو : 7تصمیم اختیاری .1
لبته این تصمیم تحت تأثیر عوامل محیطی و هنجارهای سازمان و نظام اجتمـاعی              ا. گیرد  می

  .نیز قرار دارد؛ مانند به کارگیری نوعی کتاب کمک آموزشی یا روش تدریس
. گیـرد   این تصمیم با توافق تمامی اعضای نظام اجتماعی صورت می         : 8گروهیتصمیم  .2

  . سازند را با آن منطبق می تمام افراد خود ،زمانی که این تصمیم گرفته شده

                                                           
1. Relative advantage  
2.  Innovator 
3 . Early adopters 
4 . Early Majority 
5 . Late Majority 
6 . Skeptics 
7. Optional decision 
8. Collective decision 
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های رسمی توسط  افراد صاحب اقتـدار    این تصمیم در سازمان :1اقتدار گرایانه تصمیم  .3
 در اینجـا افـراد ردۀ پـایین سـازمان اختیـاری             .شود  به افراد مراتب پایین سازمان تحمیل می      

  . اند گیرنده و اجرا کننده دو گروه متفاوت  تصمیم در واقعندارند و
. هـای قبلـی اسـت       این نوع تصمیم، ترکیبی از دو یا سه نوع تصمیم          :2اقتضاییم  تصمی.4

بعـد از   . مثالً یک نوع آن بعد از تصمیم جمعی فرد آزاد است که نوآوری را اجرا کند یا نـه                  
  . خرید ویدئو تلویزیون برای مدرسه معلم در استفاده یا عدم استفاده از آن آزاد است

ه نوآوری یکـی از مـشهورترین نظریـات کالسـیک در ایـن              نظریه راجرز در مورد اشاع    
ها و تحقیقـات در حـوزه اشـاعۀ نـوآوری در      زمینه است که هنوز مبانی بسیاری از پژوهش     

گرچه هنوز ایـن حـوزۀ      )  2001یاتز،) (3،1997سرو و زرووسکی  (آموزش و پرورش است     
انـد و یـا بـه آن          هـای نـداده     پـردازان بـه پاسـخ       دانش، مسایل و مشکالتی است کـه نظریـه        

  )4،1997ساری و برمن(اند  نپرداخته
تا آنجا  . این پژوهش مبنای چهارچوب نظری خود را بر نظریه راجرز استوار کرده است            

که نگارندگان بررسی نموده است در کشور ما از این زاویـه در حـوزه اشـاعۀ نـوآوری در                    
تـالش شـده اسـت کـه        ای صورت نگرفته است و بر این اساس           آموزش و پرورش مطالعه   

زمینه اجتماعی اشاعۀ نوآوری ارزشیابی توصیفی در میان مدارس ابتدایی شهر تهران بررسی             
  .شود
  

  شناسی روش
در این پـژوهش    .  است  پیمایشی استفاده  –این پژوهش از روش تحقیق توصیفی       برای انجام   

ـ                وآوری ارزشـیابی   واحد مورد مطالعه نظام آموزش و پرورش ابتدایی است که از جنبه اشـاعه ن
در این پـژوهش بـا اسـتفاده از شـیوۀ پیمایـشی             .  توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است      -کیفی

بخشی از اطالعات از مورد مطالعه جمع آوری شده و بخشی از اطالعات هم از منـابع و اسـناد                    
  . کتبی جمع آوری شده است که به شیوۀ کیفی تفسیر و تحلیل شده است

  

                                                           
1 . Authority decision 
2 . Contingent Decision 
3 . Serow& zorowski 
4 . Surry&Breman 
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  مونۀ آماریجامعه آماری و ن
جامعه آماری این پژوهش کلیه مدارس ابتدایی شهر تهران است کـه از میـان آنهـا سـه                   

.  نفـر  57مجریان طرح ارزشـیابی توصـیفی بـه تعـداد           : نمونۀ اول . نمونه انتخاب شده است   
(  منطقـه    11 گانه به تعـداد      19معلمان مدیران و معاونان مدارس ابتدایی مناطق        : نمونۀ دوم 

 نفر از مدیران افراد صاحب تجربه کـه در          12تعداد  : سوم). چهارصد و ده نفر    مدرسه و    34
اند و با همگی آنها مـصاحبه بـه عمـل              توصیفی بوده  -مدارس مجری طرح ارزشیابی کیفی      

  .آمده است
  

  گیری  روش نمونه
هشتاد نفر ،مجریان طـرح     (در نمونۀ اول به دلیل کم بودن تعداد آنها تمامی افراد جامعه             

 پرسشنامه ارسال شـده بـرای       80اند که در نهایت از        انتخاب شده ) مدرسه شهر تهران   15در  
گیری صـورت     بنابر این در این بخش نمونه     . شد   نفر پرسشنامه را عودت داده     57آنها  تعداد    

ای، تصادفی چنـد مرحلـه ای انجـام شـده             گیری دوم به صورت خوشه      نمونه. نگرفته است 
ز میان پنج ناحیه بزرگِ شمالی ،جنوبی ،شرقی، غربـی و مرکـزی             بر این اساس ابتدا ا    . است

شهر تهران با توجه به گستردگی هر ناحیه  هر یک دو الی سه منطقه و سپس از هر منطقـه                     
 مدرسـه در نمونـه پـژوهش قـرار          34 منطقـه و     11 که جمعـاً     1 مدرسه انتخاب شد   4 الی   2

 500ال شـده اسـت کـه از میـان           برای تمامی کارکنان این مـدارس پرسـشنامه ارسـ         . گرفت
های آن مورد تحلیل و تفـسیر          پرسشنامه عودت داده شده و داده      410پرسشنامه توزیع شده    

  .قرار گرفت
  

  آوری اطالعات            ابزار های جمع
های مورد نیاز این پژوهش از دو نوع پرسشنامه الف برای مجریان  برای جمع آوری داده

امه ب   پرسـشن  توصـیفی از دیـدگاه مجریـان و       های ارزشیابی     یطرح به منظور بررسی ویژگ    
بررسی وضعیت نظام اجتماعی از منظـر زودپـذیری نـوآوری و            برای غیر مجریان به منظور      

مصاحبه تلفنی روش دیگـری بـوده       . نگرش نسبت به ارزشیابی توصیفی استفاده شده است       
پایـایی  .  قرار گرفته اسـت    آوری اطالعات مورد استفاده     است که در این پژوهش برای جمع      

                                                           
  .فته بوده اند در هردو شیفت پرسشنامه توزیع شدمدارسی که دو شی. 1
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 و پرسشنامه   79/0پرسشنامه نخست با استفاده از فرمول آلفای کروانباخ در اجرای مقدماتی            
با توجه به این که در نسخه نهایی سؤاالت ضعیف حـذف و یـا               .  محاسبه گردید  70/0دوم  

ایـی دو  برای تضمین رو. اصالح شده است ضریب پایایی آنها از این مقدار باالتر رفته است    
پرسشنامه از طریق انطباق هر دو پرسشنامه با نظریه مربوطه از دیدگاه کارشناسـان و اسـتاد                 

  .ناظر طرح استفاده شده است
  

  های  آماری روش
های آمار توصیفی ماننـد   های این پژوهش، شاخص به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده   

ن و انحراف استاندارد اسـتفاده شـده        تهیه جدول فراوانی و درصد فراوانی و محاسبه میانگی        
: هـای آمـار اسـتنباطی ماننـد         است همچنین به منظور نتیجه گیری و تحلیل نهـایی از روش           

 در ایـن    2 بـرای گروههـای مـستقل، آزمـون فریـدمن          T، آزمون   1ای نسبت   آزمون دو جمله  
  .پژوهش استفاده شده است

  

  بررسی نتایج  و پاسخ به سؤاالت پژوهش
   پژوهشپرسش اول -6-1

  ای برای اشاعۀ ارزشیابی توصیفی کدامند؟ عوامل زمینه
دهد کـه بـه    بر اساس روش مطالعه اسنادی نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می  

ای برای اشاعه وجود دارد       طور کلی بر اساس نظریۀ اشاعۀ نوآوری راجرز چهار عامل زمینه          
 .های ارتباطی، نظام اجتماعی و زمان نوآوری، کانال: که این چهار عامل عبارتند از

منظور از عامل اول یعنی نوآوری، این است که یک نوآوری برای اشاعه نسبتاً موفق در                 
مزیـت نـسبی، سـازگاری،      : هـایی داشـته باشـد کـه عبارتنـد از            بستر اجتماعی باید ویژگـی    

  .پذیری پیچیدگی کم، آزمون پذیری و قابلیت مشاهده
 است که نقـش ایـن کانـال در رسـاندن پیـام دقیـق و روشـن                   عامل دوم کانال ارتباطی   

گیری دربارۀ کاربست به میزان و عمق آگاهی افراد بستگی            از آنجا که تصمیم   . نوآوری است 

                                                           
1 .Binomial 
2 .Friedman 
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رسانی تأثیر بـه سـزایی در اشـاعه در یـک نـوآوری دارد                 دارد کانال ارتباطی و نحوۀ اطالع     
شوند که هر یک کاربردهای خاص خود         کانالها عمدتاً به دو نوع فردی و  جمعی تقسیم می          

  .را  دارند
عامل سوم نظام اجتماعی است که همان بستر و محیطی است که نوآوری در آن اشـاعه                 

یابد؛ بنابراین این عامل بسیار حساس است برای ایـن عامـل چنـد مـالک بـرای اشـاعۀ                      می
م به نوآوری، باورهای گرایش اعضای نظا: که عبارتند از. نوآوری باید مورد توجه قرار گیرد    

 .حاکم بر نظام و تعامل گروهی

رسانی متفـاوت     دهد که اشاعه با اطالع      عامل چهارم زمان است که تأکید بر آن نشان می         
گـردد، زمـان      ها و باورهـا برمـی       است در اشاعه چون موضوع به عمق تأثیرگذاری بر روش         

 اما داللت اهمیت این عامـل بـه         ای ندارد   اگرچه زمان نقش زمینه   . امری غیرقابل انکار است   
  .شود ریزی و مدیریت در امر اشاعه مربوط می موضوع برنامه

  

   پرسش دوم پژوهش-6-2
 و ارزشـیابی     چهارگانـه   وضعیت آموزش و پرورش ابتدایی شهر تهران از منظر عوامل          

  توصیفی چگونه است؟
آمـده از   طبـق اطالعـات بـه دسـت         :  عامل نخست نوآوری ارزشیابی توصیفی     -6-2-1

توصـیفی از پرسـشنامه الـف در مجمـوع ارزشـیابی            _نظرات مجریان طرح ارزشیابی کیفی      
. توصیفی الگوی مناسبی برای ارزشیابی تحصیلی در دورۀ ابتدایی تشخیص داده شده اسـت             

هـای     ویژگی داشته باشد جداول زیر به تحلیل ویژگـی         5طبق نظر راجرز یک نوآوری باید       
  .  ظر مجریان پرداخته استارزشیابی توصیفی از من
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  ای ویژگیها نتایج آزمون دوجمله . 1جدول شماره 
  داری سطح معنی.نسبت آزمون نسبت مشاهده شدهتعدادمقوله گروه ویزگی

 (a)000. 0.5 0.18 9 3 =>1 گروه
 مزیت نسبی   0.82 41 3 < 2گروه
   1 50  کل
 (a)000. 0.5 0 0 3 =>1 گروه
 آثارقابل مشاهده   1 52 3 <2 گروه
   1 52  کل
 (a)000. 0.5 0.06 3 3 =>1 گروه
 آزمون پذیری   0.94 47 3 <2 گروه
   1 50  کل
 (a)000. 0.5 0 0 3 =>1 گروه
 پیچیدگی   1 39 3 <2 گروه
   1 39  کل
 (a)000. 0.5 0 0 3 => 1گروه
 سازگاری   1 34 3 < 2گروه
   1 34  کل

  
  های ویژگیها رتبه. 2جدول شماره 

 میانگین رتبه ها ویژگیها
 2.67 مزیت نسبی

 3.33 آثارقابل مشاهده
 2.83 آزمون پذیری
 2.5 پیچیدگی
 3.67 سازگاری
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  ها نتایج آزمون فریدمن در خصوص رتبۀ ویژگی. 3جدول شماره 
 21 تعداد

 8.7 مجذور خی

 4 درجه آزادی

 068. سطح معنی داری

 توصیفی جایگاه نسبتاً مناسبی     -های ارزشیابی کیفی      ق نتایج جداول فوق همه ویژگی     طب
شـوندگان   همـین مـصاحبه     . داشته و این نوآوری از نظر مجریان مطلوب و قابل قبول است           

نتـایج  . انـد  های مثبت و بر آثار سودمند طرح در مدرسه  و کالس تأکید کـرده     نیز بر ویژگی  
ای کـه میـان مجریـان طـرح در            تایج اجـرای مقـدماتی پرسـشنامه      این بخش از پژوهش با ن     

نـژاد    همچنین با نتایج پـژوهش مرتـضایی      . دهد  کرمانشاه صورت گرفته، هماهنگی نشان می     
و نتایج بررسی کارشناسی ارزشیابی تحصیلی و تربیتـی دفتـر آمـوزش و پـرورش                ) 1384(

). 1385سـبحانی ،حـسنی،   (اسـت    استان انجام شده است مشابه       10ابتدایی که میان مجریان     
دهد که در اجرای طرح و به کارگیری آن توسط معلمان             افزون براین نتایج بررسی نشان می     

  .توان آنها را جبران کرد تر می های عمیق مشکالتی وجود دارد که با اصالح و آموزش
شـهر   وضعیت نظام آموزش و پرورش ابتـدایی      : های ارتباطی   کانال:  عامل دوم  -6-2-2

های مورد استفاده در سئواالت پرسشنامه دوم مورد          هران در خصوص نحوۀ آگاهی و کانال      ت
از % 85دهـد کـه       نتایج به دست آمده از پاسخ گروه نمونه نشان می         . توجه قرار گرفته است   
 توصیفی مطلـع  -های مختلف از نوآوری موجود یعنی ارزشیابی کیفی جامعه نمونه به روش  

 2رغم این که طرح در طول         دهد که علی    تایج این پژوهش نشان می    هستند به عبارت دیگر ن    
 مدرسـه هـم بـه     5حداکثر در   ( سال گذشته در تعداد محدودی از مدارس شهر تهران           3الی  

بایـد  .  میان جمع کثیری از معلمان و مدیران مطرح شده است           اجرا شده است،  ) طور رسمی 
  . چه طریقی صورت گرفته استدید که این گسترش آگاهی از ارزشیابی توصیفی از

های ارتباطی برای کسب آگـاهی کـارگزاران          دهد که کانال    نتایج به دست آمده نشان می     
از طریـق همکـاران، ازطریـق       : آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهـران عمـدتاً بـه ترتیـب            



  توصیفی در مدارس ابتدایی- ارزشیابی کیفییابی اجرایزمینه               

 
99  

های آموزشی، مطالعه کتاب و جزوات، مطالعـه مقالـه و             های کاری، دوره    جلسات و نشست  
 . در نشریات و رادیو و تلویزیون صورت گرفته استخبر

رسانی درونی    دهد که اطالع    اولویت یافتن دریافت اطالعات از طریق همکاران نشان می        
اگـر سـه مـورد اول را کانـال          . میان افراد نظام به نحو بارزی در اشاعه نـوآوری نقـش دارد            

ی جمعی و گروهی تلقی نمائیم، های ارتباط   ارتباطی شخصی بدانیم و سه مورد آخر را کانال        
. انـد   رسانی داشـته    های شخصی و فردی نقش معتبرتری در اطالع         شود که کانال    مشخص می 

هـای اولیـه و در جریـان قـرار دادن اعـضای یـک جامعـه                   درحالی که برای رساندن آگاهی    
 و  های گروهی ابـزار مناسـب       گسترده وسیع مانند کارکنان مدارس ابتدایی شهر تهران، کانال        

توان به حجـم وسـیعی از مخاطبـان اطالعـات منتقـل               یعنی با هزینه کم می    . اقتصادی است 
دهد کـه جلـسات دوسـتانه در مدرسـه کـه              به هر حال نتایج به دست آمده نشان می        . نمود

هـای   رسـانی و بحـث   گیرد محمل مناسبی برای اطالع های تفریح صورت می عمدتاً در زنگ  
  .های نوین در آموزش و پرورش است وشتخصصی کاری در مورد اشاعه ر

های به دست حکایت از آن دارد که بستر اجتماعی نظام آموزشـی بـرای                 به هرحال داده  
و از آنجا که وسایل ارتباط فردی تـأثیر         . استفاده از وسایل ارتباط فردی بسیار مناسب است       

تـوان گفـت    لذا میتر هستند،  پایدارتری داشته و برای ایجاد مهارت و نگرش وسیلۀ مناسب     
بر این اساس الزم    .  توصیفی است  -این فرصت مناسبی برای گسترش طرح ارزشیابی کیفی         

رسـد کـه      بـه نظـر مـی     . های موجود در نظـام اسـتفاده کننـد          ریزان از ظرفیت    است تا برنامه  
های آموزشی بتوانند ظرفیت مناسبی برای ایجاد یـک شـبکه تزریـق               هایی مانند گروه    تشکل

 توصـیفی   -های مرتبط با اشـاعۀ طـرح ارزشـیابی کیفـی               توسعۀ مهارتها ونگرش   نوآوری و 
های کاری رتبۀ دوم را به دست آورده است بی ارتباط با ایـن                اینکه جلسات ونشست  . باشد

  .شبکه نیست
مراد از نظام اجتماعی در اینجا، باورهای حـاکم بـر           :  عامل سوم نظام اجتماعی    -6-2-3

گاه افراد جامعه به تغییر و تحـول و نـوآوری در مفهـوم عـام و           یک جامعه است که همان ن     
در این پژوهش معلمان و کارکنان مدرسـه اعـضای          . نوآوری مورد نظر به نحو خاص است      

گرچه والـدین بـه عنـوان یکـی از عناصـر مهـم از ایـن موضـوع           . اند  اصلی نظام تلقی شده   
امـا  . پوشی شده است    چشمهای پژوهش از آنها       شوند ولی به سبب محدودیت      محسوب می 

دهد که والدین هم نگاه مثبتی به این نوآوری دارنـد و بـه شـیوه                  ها نشان می    برخی پژوهش 
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) ( 1385، حـسنی،      سـبحانی ) (1383نـژاد،     مرتـضایی (کند    سنتی ارزشیابی، بدبنیانه نگاه می    
 هـا در    های بعدی به نقش آنها در اشاعه نوآوری         بی گمان باید در پژوهش    ). 1385شکرالهی،

  .آموزش و پرورش توجه شود

اطالعـات بـه   : بافت جمعیتی نیروهای آموزش و پرورش ابتدایی شهر تهران   -6-2-3-1
از افراد جامعه آمـوزش     % 89ها نمایانگر این واقعیت است که بیش از           آمده پرسشنامه  دست

هـای    حاین موضوع شاید زمینه مناسبی برای اشاعه طـر        . و پرورش ابتدایی تهران زن هستند     
 توصیفی که نیازمند عالقه و      -چرا که اصوالً طرحهایی مانند ارزشیابی کیفی        . نوآورانه باشد 

آمـوزان    تری با دانش    انگیزش فردی برای اجراست و نیازمند ارتباط عاطفی و انسانی مناسب          
است، ممکن است نیروهای آموزشی  زن که طبیعتاً آمادگی بهتری برای این کـار دارنـد در                  

آنچـه مـسلم اسـت در       . ها داشته باشند    ه با مردان عملکرد بهتری برای اشاعه نوآوری       مقایس
های آتی به تفاوت نقش عملکرد دو گروه زنان و مردان برای اشاعه نوآوری بیـشتر      پژوهش

  . توجه شود

بــر اســاس : ســطح تحــصیالت نیروهــای آمــوزش و پــرورش شــهر تهــران-6-2-3-2
 جامعه نمونه مدرک تحـصیلی بـاالتر از فـوق دیـپلم             از% 64جدول فوق بیش از      اطالعات

دارند که شاید این مسئله خود شرایط مناسبی برای گسترش نوآوری را در جامعه آمـوزش                
بر اساس نظریه راجرز میان گرایش به نـوآوری و میـزان            . سازد  و پرورش ابتدایی فراهم می    

کرده آمـادگی بیـشتری بـرای    بنابراین معلمان تحصیل . تحصیالت رابطۀ مستقیم وجود دارد   
البته در مورد رابطه میزان تحصیالت و آمادگی فـرد          . مواجهه مثبت و فعال با نوآوری دارند      

  .  های دیگری پرداخت ها باید به پژوهش برای پذیرش نوآوری

نگرش نیروهای آموزش و پرورش ابتدایی شهر تهران به نوآوری و میزان            - 3 -6-2-3 
دوم که به بررسـی نگـرش کـارگزاران آمـوزش و پـرورش               سشنامهسؤاالت پر : پذیری  زود

های این پرسـشنامه      پرسش. ابتدایی نسبت به نوآوری و میزان زودپذیری آنها پرداخته است         
هـای    گذاری به پاسخ    با نمره . های افراد زود پذیر و پیشگام تهیه شده است          بر اساس ویژگی  

پذیر نـوآوری نـام نهـاد کـه            آن را نمرۀ زود    توان  رسیم که می    این پرسشنامه به یک نمره می     
  .جداول زیر حاوی تحلیل نتایج این نمرات است
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  دامنه نمرات زود پذیری افراد جامعه نمونه. 4جدول شماره 
  میانگین  ترین نمره پایین  باالترین نمره  تعداد
410  34/4  77/1  9337/2  

 است که به میانگین فرضـی       92/2میانگین نمره زودپذیری افراد جامعه نمونه نزدیک به         
  .  بسیار نزدیک می باشد3یعنی 

از افـراد جامعـه نمونـه       % 40دهد کـه        تحلیل و طبقه بندی نمرات زود پذیری نشان می        
تواند زمینۀ مساعد و مناسـبی        نمره زودپذیری باالتر از میانگین دارند وجود این جمعیت می         

و پرورش ابتدایی شهر تهـران محـسوب         توصیفی در آموزش     -برای اشاعۀ ارزشیابی کیفی     
  .شود
   باورهای حاکم بر نظام-4 -6-2-3

  نگرش معلمان و کارکنان نسبت به ارزشیابی سنتی •

الزم اسـت   .    از آنجا که ارزشیابی توصیفی الگو و شیوۀ بدیل ارزشـیابی سـنتی اسـت              
نگر جـدول زیـر بیـا     . بستر اجتماعی موجود یعنی نگرش افراد نسبت بـه آن بررسـی شـود             

نگرش و طرز تلقّی معلمان و مدیران آموزش ابتدایی شهر تهران نسبت به ارزشـیابی سـنتی        
  .است
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  ها به سئواالت مربوط به ارزشیابی موجود فراوانی پاسخ. 5جدول شماره 
بسیار 
  نظری  مخالف  مخالف

بسیار   موافقم  ندارم
  مجموع  موافقم

  مقوله

داد
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

داد  
تع

صد  
در

  

امتحان کتبی به خوبی 
میزان یادگیری 

آموزان را تعیین  دانش
  .نماید می

5  

2/1%  10
4

  

7/
25%  

18  

5/4%  88
5

  

8/
45%  

92  

8/
22%  

40
4

  10
0

%  

اعالم نتایج به صورت نمره 
آموزان را به تالش  دانش

  .دارد بیشتر وامی

7  

7/1%  

66  

5/
16%  

20  

5%  16
1

  

1/4%  14
7

  

7/
36%  

40
1

  10
0

%  

های بهبود  یکی از راه
آموزش در کالس افزایش 
وقت در برگزاری امتحان 

  .است

10  

5/2%  

78  

80/
19%  

50  

7/
12%  

15
3

  

9/
38%  

10
2

  

26%  39
3

  10
0

%  

افزایش تعداد امتحانات در 
طول سال موجب بهبود 

  .شود یادگیری می
21  

2/5%  

95  

5/
23%  

32  

9/7%  17
7

  

8/
43%  

79  

6/
19%  

40
4

  10
0

%  

نات کتبی نتایج امتحا
پایانی بسیار مناسبی برای 

گیری دربارۀ ارتقای  تصمیم
  .آموزان است دانش

18  

5/4%  12
7

  

33%  33  

2/8%  16
3

  

4/
40%  

62  

4/
15%  

40
3

  10
0

%  

دهد کـه عمـدۀ معلمـان و مـدیران نـسبت بـه                اطالعات حاصل از این جدول نشان می      
است اگـر بخـواهیم بـستر       براین  . های اصلی نظام ارزشیابی سنتی نظر مساعدی دارند         مؤلفه

مناسبی برای ارزشیابی توصیفی به وجود آوریم الزم است اندک اندک با آموزش دادن افراد               
در آنها نگرش منفی نسبت به نظام سنتی ارزشیابی را ایجاد کنیم و سپس بـه تـدریج راه را                    

  .برای اشاعه نظام جدید ارزشیابی کیفی توصیفی فراهم کنیم
  ونه نسبت به ارزشیابی توصیفینگرش افراد جامعه نم •

اند، مجمــوعاً     هایی که گروه نمونه به سؤاالت پرسشنامه دوم داده          بر اساس تحلیل پاسخ   
دهندگان نگرش مثبت به طرح دارنـد و ایـن میـزان قابـل تـوجهی اسـت کـه                    از پاسخ % 69
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 گیرنـدگان در     توصیفی را بـرای تـصمیم      -فرصت مناسبی برای اشاعه طرح ارزشیابی کیفی        
مقایسه نمرات زود پـذیری  دو گـروه افـراد بـا             . سازد  سازمان آموزش و پرورش فراهم می     

  Tنگرش مثبت به ارزشیابی توصیفی و افراد با نگرش منفـی بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاری     
. شـود   دهد که میان این دو گروه تفاوت معنی دار دیده می            برای گروههای مستقل  نشان می     

  1.ا نشان می دهندجدول زیر این موضوع ر
  

  میانگین نمرات زود پذیری نوآوری در گروه با نگرش مثبت و منفی. 6جدول شماره 

 میانگین تعدادنگرش نسبت به طرح 
انحراف 
 استاندارد

خطای استاندارد 
 میانگین

 0.03167 0.44112 3.0725 194 دیدمثبتزودپذیری نوآوری 0.04109 0.4445 2.8367 117 عدم تمایل
  

   مقایسه میانگین نمره زودپذیری نوآوری در دو گروهtآزمون . 7دول شماره ج
 آزمون T سطح آزمون

نان
طمی

ه ا
صل

فا
 

 
 F ح

سط
ری  
ی دا

معن
 

t   جه
در

دی  
آزا

 

ری
ی دا

معن
ح 
سط

 

گین
میان

ت 
فاو

ت
 

گین
میان

رد 
ندا
ستا

ی ا
خطا

یین  
پا

 

 باال

ی 
رابر

ب
س

ریان
وا

 

0 0.982 -4.554 309 0 -0.2358 0.05178 -0.33769 -0.1339 

ری
وآو

ی ن
ذیر

د پ
زو

ی  
رابر

ناب
س

ریان
وا

 

  -4.545 243.163 0 -0.2358 0.05188 -0.33799 -0.1336 

  

                                                           
های والدین هم باید لحاظ  های زیر مجموعه عامل نظام اجتماعی، باورها و آگاهی های زمینه  به عنوان یکی از مالک.1

ان می دهد که والدین اما برخی بررسیها نش. های این پژوهش به آن پرداخته نشده است شود که به دلیل محدودیت
، و در )1382حسنی، احمدی، (، )1382مرتضایی نژاد، (آموزان تحت پوشش طرح نگاه مثبتی به طرح دارند  دانش

اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس نمونه در سراسر کشور مدیران مدارس موظف به آموزش والدین 
  .  ببینندبوده اند؛ لذا والدین باید آموزشهای الزم را
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 آگاهی افراد جامعۀ نمونه نسبت به ارزشیابی توصیفی •

از آنجا که مدتی است ارزشیابی توصیفی به عنوان یک نوآوری در نظام آمـوزش و                
آگـاهی معلمـان و مـدیران  نـسبت بـه آن یکـی از                پرورش ابتدایی مطرح شده اسـت       

هـای پـژوهش نـشان        داده. شود  ای مناسب برای اشاعۀ آن محسوب می        های زمینه   مالک
از جامعه نمونه از وجود چنین طرحی مطلع هستند از آنجا کـه             % 79دهد که حدود      می

 مناسـبی   توان گفت کـه فعالیـت نـسبتاً         گیرد می   این آمار حجم نسبتاً وسیعی را دربرمی      
این رقم به   .( توصیفی صورت گرفته است    –رسانی در مورد ارزشیابی کیفی        برای اطالع 

البته میزان و عمق آگاهی افراد از جزئیـات       ) نسبت کل جامعه نمونه محاسبه شده است      
  .بندی کرده است های افراد را طبقه طرح هم بسیار مهم است که جدول زیر پاسخ

  
  فراد از طرحسطح آگاهی ا. 8جدول شماره 

 درصد فراوانی مقوله

 24.9 102 تا این حد مطلعم که طرح جدیدی در زمینه ارزشیابی تحصیلی است
 15.6 64 .اطالعات کلی درباره کم و کیف آن دارم

 4.4 18 ...)مانند روشها و ابزارها و ( از جزئیات آن آگاهی دارم 
 11.5 47 با نحوه اجرا و به کارگیری آن آشنا هستم

 22.2 91 کم و بیش آن را در کالس به کار می گیرم
 78.5 322 کل

 21.5 88 حذف شده
 100 410 کل

اعـالم  % 28 توصـیفی مطلـع بودنـد؛        - نفری که از وجود طرح ارزشیابی کیفـی          311از  
گرچه این میزان درصد کمی از جمعیت را شامل       . داشته اند که آگاهی عمیقی از طرح دارند       

شـوند و لـذا        توان گفت این گروه به عنوان پیـشتاز در ایـن امـر تلقـی مـی                 شود ولی می    می
. شـوند   سرمایۀ خوبی برای گسترش طرح ارزشیابی کیفی توصیفی  در مدارس محسوب می            

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران باید با شناسایی و آمـوزش بیـشتر آنهـا، ایـن امکـان                    
  . توصیفی افزایش دهد-زشیابی کیفی هایی مانند ار بالقوه را برای اشاعه نوآوری
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 های افراد جامعه نمونـه در خـصوص          پاسخ 2-2-6در بند   :  تعامل گروهی  -5 -6-2-3
مهمترین روشی که در این     . نحوۀ کسب اطالع از نوآوری ارزشیابی توصیفی بیان شده است         

ت؛ پژوهش  بیشترین فراوانی را به دست آورده است، اطالع یابی  از طریـق همکـاران اسـ                  
توانـد    رسانی مناسبی  اسـت کـه مـی          یعنی روابط رو در روی همکاران مدارس شبکۀ اطالع        

نظام آمـوزش و پـرورش ابتـدایی شـهر          ( اطالعات مورد نظر را به سرعت در سطح جامعه        
توان از طریق افرادی مطلع مانند مدیران یـا نماینـده معلمـان و                پخش نماید، لذا می   )  تهران

ه اطالعـات دقیـق و درسـتی را نـسبت بـه طرحـی ماننـد ارزشـیابی                            افرادی مانند اینهـا کـ     
این شبکه  . اند؛ اطالعات را به موقع به بدنۀ جامعه تزریق نمود            توصیفی کسب کرده   –کیفی  

شـود؛ یعنـی      تواند یک سرمایۀ مهم اجتماعی محسوب         غیررسمی از روابط میان کارکنان می     
 دهان به دهان به سرعت در بدنه جامعه مـورد نظـر             رفتاری که خبرها و اطالعات جدید را      

  .نماید پخش می

هـای سـؤاالت پرسـشنامه دوم  بـه نـوعی            اطالعات دیگر به دست آمده از تحلیل پاسخ       
  . دیگر به موضوع سرمایۀ اجتماعی، نقش و اهمیت آن در اشاعۀ نوآوری پرداخته است

  

  آوری ارزشیابی توصیفیمنابع انگیزشی پاسخگویان در اجرای نو. 9جدول شماره 
 درصد فراوانی  سؤال

  %5/33  78  .اید خودتان روش را ابداع کرده
  1/45  105  .اید با عالقه شخصی از منبعی اخذ کرده

  %3/7  17  .توقعات و انتظارات همکاران موجب شد که روش جدید را به کار ببرید
  %3/13  31  .اند همکاران شما را به استفاده از این روش تشویق کرده

  %9/12  30  .اند همکاران در به کارگیری روش جدید به شما کمک کرده
  %24  56  .اید بر اساس دستورات اداری آن را اجرا کرده

در یکی از سؤاالت از پاسخگویان پرسیده شده که اگر نوآوری خاصی را یکی دو سـال                
های گروه نمونه     خپاس. اید چه عاملی موجب به کارگیری آن شده است          گذشته به کار گرفته   

دهد که روابط اجتماعی میان نیروهای آموزشگاههای ابتدایی در امر بـه کـارگیری                نشان می 
اند که تحت تأثیر فشار اجتمـاعیِ توقعـات و            اظهار کرده % 7ها زیاد نیست زیرا تنها        نوآوری

وری از طریق تشویق و همکاری بـه نـوآ       % 25اند و     انتظارات همکاران دست به این کار زده      
هرچند این فشار و تشویق برای انجام نوآوری، اصیل و اساسی نیست؛ امـا              . روی آورده اند  
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هـا    تواند در گرایش افراد به نوآوری       عامل مهم و ارزشمندی است که در محیط آموزشی می         
همچنـین همکـاری میـان کارکنـان مـدارس در بـه             . و به کارگیری آنها دخالت داشته باشد      

شود از این منظر بـستر اجتمـاعی نـسبتاً          ار ضعیف است لذا معلوم می     کارگیری نوآوری بسی  
هـای    گروهی نیز تحت تأثیر بخـشنامه     . مناسبی در مدارس برای اشاعه نوآوری وجود ندارد       

ایـن  . انـد   هـای جدیـد دسـت زده        اداری و دستورات افراد باال دست اداری به انجـام روش          
 اجتماعی آموزش و پـرورش ابتـدایی شـهر          دهد سرمایۀ اجتماعی در نظام      پاسخها نشان می  

تـر و     گرچه این موضوع نیازمند مطالعه عمیـق      . تهران برای اشاعه نوآوری قابل توجه نیست      
  . تر است تا ابعاد آن بهتر روشن شود دقیق
است  اشاعۀ موفق یک نوآوری در یک بستر اجتماعی تابعی        :  عامل چهار زمان   -6-2-4

گیری یک نوآوری در یـک ذهـن نـوآور و یـا گروهـی                 شکلبه طور کلی از     . از عامل زمان  
نوآور تا استقرار آن در یک ساختار و ایجاد تغییرات الزم و متناسـبِ نـوآوری مـورد نظـر،                    

. گویند   می 1ای وجود دارد که به آن شکاف نوآوری         یعنی تغییر در ذهن و عمل افراد، فاصله       
 به تناسب نوآوری با نظـام متفـاوت         این شکاف زمانی، امری طبیعی است و میزان آن  بسته          

به طور کلی  زمان عامـل مهمـی بـرای افـزایش آگـاهی کـاربران از نـوآوری اسـت                      . است
لذا این کامالً خردمندانـه و      . کند  این زمان را مدیریت اشاعه پر می      )2003،  2سیمونز رودلف (

تـوان بـا تـصمیمات یـک      گرایانه است که بپذیریم اشاعۀ نوآوری، زمان بر است و نمی     واقع
شبه و دستورات اداری یک نوآوری را به واقع در بدنه یک نظام مستقر نمود؛ زیرا تغییر در                  

از آنجـا  .  هنجاری شدن آن تفکرات  و رفتارها زمـان نیـاز دارد  فکر و اندیشه و عمل فرد و 
ساز اشـاعۀ نـوآوری       که جریان بحث به توصیف وضعیت موجود از نظر عوامل اصلی زمینه           

ای که قابل بحث است؛ سفارش  تنها نکته. توان سخن گفت   اختصاص دارد، در این باره نمی     
بینانه  به امر اشاعۀ ایـن      ، نگرش واقع  دهد، مدیران سازمان      همین پژوهش است که نشان می     

لذا در بحث بعـد تـالش   . اند  اند و به مدیریت منطقی اشاعۀ نوآوری اندیشیده         نوآوری داشته 
ای بـرای اشـاعه منطقـی و مناسـب            شود در پاسخ به سؤال سوم طرح پژوهـشی، شـیوه            می

ی لحـاظ شـده     ارزشیابی توصیفی پیشنهاد شود؛ به سخن دیگر عامل زمان در اشاعه نـوآور            
  .است

                                                           
1 .Innovation gap 
2 .Simons Rudolph, A. 
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 را  ای  شـیوه  چه   ای،  زمینهعوامل   از منظر    بر اساس وضعیت موجود     : پرسش سوم  -6-3
  توان برای اشاعه طرح ارزشیابی توصیفی طراحی و اجرا کرد؟ می

همانطور که قبالً گفته شد اشاعه فرایندی است که شیوه یا فکر        : مدیریت اشاعه -6-3-1
هد و به تغییـر در سـاختار و کـارکرد اجتمـاع منجـر      د جدید را در یک اجتماع گسترش می  

رغم پیچیدگی زیاد و وجـود عوامـل تأثیرگـذار فـراوان و گـاه                 شود، چنین فرایندی علی     می
درست برعکس  . ناشناخته، نباید به تصادف واگذار شود و تمهیدی برای آن اندیشیده نشود           

ن وجـود دارد، آن را      هـای آ    الزم است تا آنجا که آگـاهی و معرفـت نـسبت بـه چگـونگی               
  .مدیریت نمود

مدیریت اشاعه نیازمند انتخـاب یـک الگـو بـرای اشـاعۀ نـوآوری اسـت در خـصوص                 
شناسی اشاعه در آموزش و پرورش گفته شد الگویی کـه فـراوان در نظـام آموزشـی                    آسیب

برای اشاعۀ نوآوری و ایجاد تغییر در ساختار و کارکرد آن مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد،       
توان آن را تولید کننده محور دانست ایـن همـان الگـویی اسـت کـه از                    ویی است که می   الگ

جهاتی شبیه الگوی اقتدارگرایانه راجرز است، زیرا تصمیمات از باال اتخاذ شد و به صورت               
چنین رویکـردی بـرای ایجـاد       . شود  ساده تصمیمات به بدنه یا بازوی اجرایی نظام ابالغ می         

های پیچیده مناسب نیست به ویژه در یک نظام اجتماعی             نوآوری تغییرات عمیق و گسترش   
بدنـه گـستردۀ    . که اعضاء آن افراد تحصیل کرده هستند و قابلیتهای در خور توجهی دارنـد             

نظام آموزشی را مجری صرف دستورات و تـصمیمات بـاال دانـستن، مقاومتهـای روانـی و                  
شود تمرکز قدرت تصمیم گیری       یبرخوردهای نامناسب را با هر تحول و نوآوری موجب م         

همچنـین  ). 1378غالمـی، نعیمـی،     (تواند عامل مقاومت روانی باشـد         در دست گروهی می   
های احتمالی در اشاعه نوآوری از چهـار    صاحب نظر دیگری در خصوص مقابله با مقاومت       

ان  نگرانی در باره ناسـازگاری مخاطبـ       "گروه نگرانی سخن به میان می آورد که یک از آنها            
بنابراین بـا توجـه بـه       ) 1385 به نقل از منطقی،    1،2001لی( است   "ها    در برخورد با نوآوری   

بحثهای مورد اشاره باید در انتخاب رویکرد اشاعه دقت بیشتری نمود و روشی را انتخـاب                
بـه سـخن دیگـر    . کرد که با شرایط و موقعیت نظام اجتماعی و خود نوآوری سازگار باشـد       

بـر ایـن    .   توصیفی سازگار باشد    -ی برای اشاعۀ نوآوری ارزشیابی کیفی       باید شیوۀ پیشنهاد  

                                                           
1 .Lee,H. 
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» تقاضـا محـور   «اساس روش پیشنهادی برای اشاعۀ نوآوری ارزشیابی توصیفی شیوۀ اشاعۀ           
  .است
 تـوان بـه دو گـروه تولیدکننـده          رویکردهای اشاعه را  مـی     :  شیوۀ تقاضا محور   -6-3-2

بندی مالک این است که نوآوری توسط چه  قسیمدر این ت. کننده تقسیم کرد  محور و مصرف  
اگر تولیدکننده  . شود  کسی یا گروهی طراحی شده و بر اشاعه و کاربرد آن تصمیم گرفته می             

انـد؛ بـر اشـاعه آن در گـستره سـازمان              و یا گروهی که نوآوری را طراحی و انتخاب کـرده          
ـ   . تصمیم بگیرند، این حالتِ اشـاعه، تولیدکننـده محـور اسـت            وآوری توسـط اعـضا     اگـر ن

وکاربران، شناسـایی و انتخـاب شـود و ارادۀ کاربـست آن از بدنـۀ نظـام برخاسـته باشـد،                      
گیری در    بندی الگوهای تصمیم    از سوی دیگر راجرز در تقسیم     . شود  کننده، محور می    مصرف

خصوص پذیرش نوآوری به چهار الگوی فردی، گروهی، اقتدارگرایانـه و اقتـضایی اشـاره               
از یــک ســو میــان الگــوی تولیدکننــده محــور و  » تقاضــا محــور« پیــشنهادیِ شــیوه. دارد

گیری در بخش الگوهـای   کننده محور قرار دارد و از سوی دیگر در الگوهای تصمیم          مصرف
یعنـی از یـک     . گیری گروهی و اقتدارگرایانه اسـت       گیرد یعنی میان تصمیم     اقتضایی قرار می  

گـذاران   گیـرد و از سـوی دیگـر سیاسـت     مـی   سو، گروه نسبت به پذیرش نوآوری تـصمیم     
بنابراین نـه تولیدکننـده،     . گیرند  سطوح باال نسبت به انتخاب نوآوری و اشاعۀ آن تصمیم می          

ای بینابینی است کـه       این شیوه . کننده، تعیین کننده اساسی آن      محور اشاعه است و نه مصرف     
 با محیط اجتماعی آمـوزش و     ها را داشته باشد و خود را        تالش دارد مزایای هر یک از شیوه      

  .پرورش مطابق نماید

 توصیفی در   – دالیل توجیهی برای انتخاب این شیوه در اشاعه ارزشیابی کیفی            -6-3-3
  :آموزش و پرورش ابتدایی شهر تهران

گرایش نظام مدیریت آموزش کشور به سوی مدیریت غیر متمرکز و تفویض اختیار              •
دهد که در نظام آموزشی کشور         شواهد نشان می   .برخی تصمیمات به سطوح پایین مدیریت     

ما حرکت به سوی عدم تمرکز آغاز شده است  و محققان آن را به عنـوان راهبـرد اساسـی                     
، بر تفویض اختیار بیـشتر      25 فصل   17در قانون سوم توسعه ماده      . مورد تأکید قرار داده اند    
 )1384جوادی ، . (مدارس تأکید شده است

لیل توجه به دیدگاه و نظر مجریان نـوآوری و اعتمـاد بـه آنهـا                این شیوه اشاعه به د     •
 .کند انگیزش باالیی را برای مجریان ایجاد می
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ایجاد رقابت در میان مدارس در باال بردن استانداردهای آموزشی مدرسه برای پذیرش              •
 طرح

هـای     نتایج ایـن پـژوهش و پـژوهش        .خود نوآوری به نحو مطلوبی تدوین شده است        •
دهد که این طرح جایگزین مناسبی برای          توصیفی نشان می   -ره ارزشیابی کیفی    دیگر دربا 

 . ارزشیابی سنتی است

شرایط موجود در آموزش و پرورش شهر تهران زمینه مناسـب بـرای اسـتفاده از ایـن                   •
ای است    وضعیت نیروهای آموزش ابتدایی شهر تهران به گونه       . الگو را فراهم ساخته است    

اهم ساخته است تا این نوآوری بر اساس انگیزۀ مجریان گسترش یابـد         که این امکان را فر    
  :دالیل این امر به شرح زیر است

یعنـی  . بافت جمعیتی معلمان در مدارس ابتدایی شهر تهران به شدت زنانه اسـت            ) الف
دهـد نیروهـای زن       تجربیات کلی نشان مـی    . از جامعه نمونه را زنان تشکیل داده است       % 89

هایی دارند و در ساختار سازمانی به پذیرش          را برای پذیرش چنین مسئولیت    آمادگی بهتری   
هـای    البته الزم است در این زمینه پـژوهش       . دهند  مسئولیت و وظایف جدید عالقه نشان می      

  .1بیشتری انجام شود
. میزان تحصیالت نیروهای آموزش مدارس ابتدایی نیز تا حدودی امید بخش اسـت       ) ب

از افراد جامعۀ تحصیالتی در سطح کاردانی و بـاالتر          % 65دست آمده   بر اساس اطالعات به     
 توصیفی ایجاد   -این واقعیت دو فرصت مناسب برای اشاعه طرح ارزشیابی کیفی           . اند  داشته
تـری بـرای    نخست این که آنهایی که تحصیالت باالتر دارند زمینه ذهنـی مناسـب            : نماید  می

وم این که افراد با تحصیالت باالتر نقـش مثبتـی در            ها دارند، د    دریافت و فهم دقیق نوآوری    
این موضوع هم در نظریۀ راجرز مورد تأیید اسـت و           . گرایش به نوآوری و پذیرش آن دارد      

های افراد نمونه به پرسشنامه دوم در همین پژوهش نشان داد که میان  هم نتایج تحقیق پاسخ   
تـوان    بنابراین مـی  . دار وجود دارد   زود پذیری نوآوری و مدرک تحصیلی ارتباط مثبت معنی        

نتیجه گرفت معلمانی که مدارک تحصیلی باالتری دارند، زمینه مـساعدتری بـرای پـذیرش               
 .نوآوری دارند

                                                           
این تجربه نگارندگان این مقاله است که در طول  تالش چند ساله در زمینه گسترش تفکر ارزشیابی توصفی و کیفی . 1

  .بی تردید این تجربه محتاج تحقیقات بیشتری می باشد. به دست آمده است 
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بر اساس نتایج این پژوهش در جامعه آماری مورد مطالعه میزان زود پذیری نوآوری         ) ج
باشد  یعنی در       می 3ک به   در حد متوسط قرار دارد میانگین کل نمره زود پذیری رقمی نزدی           

% 40دهد کـه حـدود        ها، هم نشان می     فراوانی نمرات بر حسب دهک    . حد متوسط قرار دارد   
. گیـرد  ای از جامعـه را در بـر مـی     دارند و این رقم حجم گسترده    3ای باالتر از      از افراد نمره  

 که بـیش از  توان استنباط کرد    همچنین از اطالعات به دست آمده از پرسشنامۀ شمارۀ دو می          
اند؛ یعنی طرحـی جدیـد    نیمی از پاسخگویان به نحوی حداقل در معرض یک نوآوری بوده      

هـا نـشان داده       در بخش دیگر این پژوهش، تحلیل یافته      . اند  با روش جدیدی را به کارگرفته     
 توصـیفی رابطـۀ     -است که میان نگرش مثبت به نوآوری و نگرش مثبت به ارزشیابی کیفی              

توان نتیجه گرفت که به لحاظ گـرایش ذهنـی            بر این اساس می   .  وجود دارد  مثبت معنی دار  
جامعۀ مورد مطالعه در این پژوهش نسبت به نوآوری و به ویژه نوآوری مـورد نظـر یعنـی                   

  .ای وجود دارد  توصیفی، وضعیت خوشبینانه-ارزشیابی کیفی 
موزش و پرورش   بر اساس فعالیّتهای که معاونت آموزش و پرورش عمومی سازمان آ          ) د

رسانی شـده   ای اطالع شیوۀ ارزشیابی توصیفی در سطح گسترده    . شهر تهران انجام داده است    
اطالعات به دست آمده از پرسـشنامه      . است جلسات زیادی در این زمینه تشکیل شده است        

. از کل جامعه از طرح ارزشیابی توصیفی مطلع هـستند % 75دهد که حدود    دوم نیز نشان می   
  .رسانی خوبی در این زمینه انجام  شده است  اطالعبنابراین
این . از کل جامعۀ نمونه نسبت به ارزشیابی توصیفی نگرش مثبتی دارند          % 47حدود  ) هـ

میزان نگرش مثبت نسبت به این طـرح در کـل جامعـه بـا توجـه بـه نـوعِ روش دریافـت                        
آن، گـام سـنگینی     تـوان بـه اعتمـاد         اطالعات، تنها نگرش مثبت مشاهده شده است که نمی        

رغم این که این وضعیت در میان معلمان یـک زمینـه و بـستر                 برداشت؛ به سخن دیگر علی    
توان بـیش از حـد بـه آن اتکـا              توصیفی است اما نمی    -مناسب برای اشاعه ارزشیابی کیفی      

توان به نتایج دیگری از این پژوهش بـه دسـت آمـده               برای مدلل نمودن این ادعا، می     . نمود
 سؤال از پاسخگویان در خصوص ارزشیابی سنتی سـؤال شـد کـه تحلیـل                5در  . رداستنادک

دهد، هنوز دیدگاه سنتی نسبت به ارزشـیابی بـه صـورت بـاور عمیـق در                   پاسخها نشان می  
شود؛ بنـابراین، نگـرش مثبـت بـه ارزشـیابی توصـیفی و        اندیشه معلمان و مدیران یافت می   

قـانع  % 47به سخن دیگر رقـم      .  و اندازۀ خود   آگاهی از آن بستری است مناسب، اما در حد        
 توصـیفی را در تمـامی       –توان به یک باره ارزشیابی کیفـی          کننده نیست و در این مورد نمی      
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مدارس گسترش داد بلکه در این مورد باید برای ایجاد آمادگی بیشتر و تغییر نگرش بنیادی                
  . اقدامات جدی صورت داد

ه از نیمـه دوم دهـۀ هفتـاد هجـری شمـسی بـه               ارزشیابی مستمر رویکردی است کـ     ) و
صورت رسمی وارد نظام آموزشی کشور شده است اما به سبب برخی مـشکالت در خـود                 
طرح به طور خاص و شیوۀ مورد استفاده برای اشاعۀ آن، به طور دقیق اجرا نشد و عمالً به                   

مـومی  طی پژوهش در آمـوزش و پـرورش ع        ) 1382(محبّی  . امتحانات مکرر تبدیل گردید   
شهر تهران نشان داد که آگاهی معلمان از ارزشیابی مستمر علی رغم برخی سوء تعبیرها در                
سطح مناسبی قرار دارد، لذا همین مفهوم ابتدایی و سادۀ ارزشیابی مستمر در میـان معلمـان                 

ای مناسـب بـرای نـوآوری جدیـدتر یعنـی             به نوعی جای خود را باز کرده و این نیز زمینـه           
شود که باید مورد توجه اشاعه دهندگان ایـن طـرح     توصیفی محسوب می  -فی  ارزشیابی کی 
  .قرار بگیرد

 کننـده   اساس این شیوه بر انتخـاب مـصرف       :  جزئیات شیوۀ اشاعۀ تقاضا محور     -6-3-4
سـازی آن     هایی طراحی و متناسـب      است به این صورت که نوآوری که توسط گروه یا گروه          

های مجری بـرای اجـرا پیـشنهاد          ام شده است به گروه    از طریق تعامل با مصرف کننده، انج      
ای اسـت کـه بـرای اجـرای آن اعـالم آمـادگی                کننده در این شیوه، مدرسه      مصرف. شود  می
کننـده    از آنجا که واحدِ مـصرف     . شود  نماید و در فرآیند اجرا توسط گروهی پشتیبانی می          می

گیری برای اجرای     د در تصمیم  مدرسه است؛ اعضای اصلی آن که معلمان و اولیاء هستند بای          
مدیر نیز به عنوان رهبـر آموزشـی گـروه، الزم اسـت بـرای               . نوآوری مشارکت داشته باشند   

برخی محققـان بـر ایـن اعتقـاد هـستند کـه بـرای               . گیری تمهیداتی بیندیشد    تسهیل تصمیم 
موفقیت نوآوری در سطح مدرسه الزم است به مدرسه  در تصمیم گیری استقالل بیـشتری                

 و همکـاران،  1راسـل ( د و مسئولیت افزون تری  را به معلم در ایـن زمینـه واگـذار نمـود             دا
همچنین محققان دیگری در زمینه افـزایش میـزان پـذیرش           ) 1385 به نقل از منطقی،      1973

نوآوری توسط معلمان پیشنهاد نموده اند که مخاطبان در تصمیم گیری در مـورد چگـونگی      
 بـه نقـل از منطقـی،        1987 و همکـاران ،    2کندی.(داده شوند به کار گیری نوآوری مشارکت      

1385   (  

                                                           
1 .Russell,H.H. 
2 .Kenndey,K.J. 
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بر این اساس، شیوۀ مذکور  میان دو نوع الگوی اقتدارگرایانه و الگوی گروهی قرار دارد   
گیرد، لذا    توان گفت که آزادی و انتخاب مصرف کننده در آن مدّ نظر قرار می               و به نوعی می   

زیرا اگر نـوآوری همـراه بـا        . هم درست نوآوری است   تحمیلی نبوده و بنای آن بر درک و ف        
) 1385(منطقـی   ). 1383الدریر،  (تمایل داوطلبانۀ مجریان نباشد، مطمئناً شکست می خورد         

ها بهتر است استقالل      های احتمالی در پذیرش نوآوری      کند برای غلبه بر مقاومت      پیشنهاد می 
هـای آموزشـی      لگوی کـه بـرای محـیط      نیز در ا  ) 2002 (1زابو. بیشتری به معلمان داده شود    

  . پیشنهاد کرده است به تفویض اختیار مدیران و معلمان در کاربرد نوآوری توجه کرده است
در پاسخ به این    . بر است    شاید این نکته به ذهن خطور کند که روش مذکور بسیار زمان           

ـ      وآوری بـا  انتقاد باید گفت عامل زمان در اشاعۀ نوآوری عامل مهمی است و هرچـه یـک ن
های اساسی اعضاء یک جامعـه ارتبـاط داشـته باشـد، زمـان در       ها و مهارت تغییر در اندیشه 

ها با این شـیوه       البته  لزوماً نباید تمامی نوآوری     . تری خواهد داشت    موفقیت آن نقش اساسی   
ایـن  . چنانچه پیشتر گفته شد، انتخاب الگوی اشاعه به نوعِ نوآوری بستگی دارد           . اشاعه یابد 

هایش به ویژه اینکه بناست جانشین یـک الگـوی سـنتی ارزشـیابی       نوآوری به سبب ویژگی   
بـه طـور کلـی در       . تحصیلی به قدمت هشتاد و اندی سال شود، نیازمند زمان بیشتری است           

این شیوه به سبب داشتن فرصت بیشتر، مدیران و تـصمیم گیرنـدگان، قـادر بـه بـازبینی و                    
این شـیوه بـه سـبب       . ح و رفع و بهبود آن خواهند بود       شناخت بهتر مسائل و مشکالت طر     

اعتماد نسبی به نیروهای آموزشی و مدیریت مدرسه از اهرم انگیزشی قوی برخوردار است              
. و لذا مشکل شیوۀ اقتدارگرایانه که مقاومت در برابر تصمیمات سـطوح باالسـت را نـدارد                

تردیـدی  . شـود   فع مقاومـت مـی    تر اعتماد شده و ر      زیرا به نوعی به تصمیمات سطوح پایین      
خواهد که با تصویری از وضعیت نیروهای آموزشی دوره           نیست چنین اعتمادی، بستری می    
توان به گروهی از این نیروها اعتماد بیشتری نمود،  به ویژه              ابتدایی شهر تهران ارائه شد، می     

  .اند اهم کردهگروهی که هم خود انگیزۀ کافی دارند و هم بسترهای مساعد برای کار را فر
بر اسـاس نظریـه راجـرز عامـل مهـم و            .  آموزش از عناصر اصلی دیگر این الگو است       

پیشنیاز گرایش و عمل به نو آوری در افراد دانش آنان است بر این اساس آموزش معلمـان                  
بـا اسـتفاده از     ) 1385(منطقـی . آموزان امری ضروری می نماید      و دبیران و حتی اولیاء دانش     

شگران و تجربیات در این زمینـه، بـر اطـالع رسـانی بـه جامعـه، تهیـه مـواد                     نظریات پژوه 

                                                           
1 .Szabo,M. 
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سازی در مسیر کاهش مقاومت برای        سازی آموزش کارکنان و فرهنگ      آموزشی مناسب، غنی  
  .نماید پذیرش نوآوری تأکید می

های دیگر این الگو حمایت و پشتیبانی از پذیرندگان نـوآوری اسـت؛ زیـرا بـا                   از مؤلفه 
بـرای  . شـود  رایش افراد سازمان به این الگو کار اشـاعه تمـام شـده تلقـی نمـی            انتخاب و گ  

استقرار و تبدیل شدن نوآوری به عنصر فرهنگی  در سـازمان الزم اسـت فراینـد کاربـست                   
 اظهـار   1بـه نقـل از لوبینـسکی      ) 1385(منطقـی   . نوآوری توسط افراد حمایت به عمل آیـد       

هـا    های آموزشی برای گـسترش نـوآوری        ر محیط دارد که برخالف فضای رقابتی بازار د        می
  . باید از آنها حمایت نمود

ــرای اشــاعه ارزشــیابی             -6-3-4-1 ــی الگــوی اشــاعۀ تقاضــا محــور ب  مراحــل اجرای
برای اجرای موفقیت آمیز الگـوی پیـشنهادی اشـاعه پـشت سـر گذاشـتن                :  توصیفی -کیفی

  .  رسد مراحل زیر ضروری به نظر می

  کمیته پشتیبانی از اشاعه نوآوریتشکیل) الف 

شود، متشکل از نیروهای اجرایـی و اداری و   این کمیته که در ستاد و سازمان تشکیل می    
 های انجـام     این نکته در مصاحبه   . نمایند  علمی است که از طرح پشتیبانی اداری و علمی می         

ی آن در شده به دست آمد که ضعف اساسی یـک طـرح نوآورانـه عـدم پـشتیبانی از اجـرا                  
  .مراحل اولیه است

 آمادگی و طراحی) ب 

  تهیه و تدوین کلیات و جزئیات نوآوری •

الزم است که کمیته مذکور به کمک نیروهای خود و نیروهـای علمـی خـارج از کمیتـه         
هـر چنـد طـرح      . توصیفی روشن و شفاف از اصول کلی و جزئیات نوآوری را تهیه نمایـد             

زمایشی در حال اجراست، ایـن بـه معنـای کامـل و              توصیفی به صورت آ    -ارزشیابی کیفی   
شاید بر اساس تجربیات گروه مجری الزم باشد، جرح و تعـدیلی در             . دقیق بودن آن نیست   

آن صورت گیرد؛  بنابراین نسخه نهایی نوآوری باید پس از بازبینی و مشورت بـا نیروهـای                
اس این نـسخه نـسبتاً      همچنین الزم است بر اس    . نظران تهیه و تدوین شود      مجری و صاحب  

های اجرایی مناسب تهیه و تدوین شـود تـا مـدارس مجـری و معلمـان                   دقیق، دستورالعمل 
                                                           

1 .Lubienski,C. 
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هـای خـود را تنظـیم         نمایند، بر اساس آن فعالیـت       مجری که اقدام به پذیرش اجرای آن می       
در این بخش کار نیز همکاری نزدیک مجریان بـالقوه ضـرورت دارد تـا راهکارهـای                 . کنند

هـای    به سخن دیگر نوآوری باید متناسب با ویژگی       . ب و قابل اجرا تدوین شود     عملی مناس 
 .مجریان تدوین شود

 هایی برای مدارس متقاضی و انتخاب آنها تهیه و تدوین مالک •

توان به مهمتـرین آنهـا بـه          و بیش بررسی شد که می       های قبل کم      ها در بخش    این مالک 
  .شرح زیر اشاره کرد

 نفر بیشتر نباشد هر چـه ایـن تعـداد کمتـر باشـد             30اکثر  ها حد     جمعیت کالس   -
  . توصیفی بیشتر خواهد شد-تردید امکان اجرای ارزشیابی کیفی  بی

هایی که بتوان از آنها برای کار گروهی استفاده کرد در کنـار      داشتن میز و صندلی    -
  .آن پیش بینی  امکانات جانبی متعارف در کالس درس نیز ضروری است

. ت مدرسه، نقش مهم و اساسی در اجرای درسـت و مناسـب طـرح دارد                 مدیری  -
تجربه نشان داده است که نقش مدیران در موفقیت طرحهـا، نقـش سرنوشـت سـازی                 

مدیران مجری طرح الزم است از تحصیالت مناسـب و تجربـه الزم برخـوردار               . است
قمنـد بـه    های آموزشی مناسب دیـده باشـند؛ غیرسـنتی، خـالق و عال              باشند و یا دوره   
 .نماید برای این کار آموزشهای ویژه ضروری می. نوآوری باشند

آموزان نیز باید با طرح آشنا شده و آمادگی الزم در آنها ایجاد شده                  اولیای دانش   -
باشد به ویژه اعضای انجمن اولیـا و مربیـان مدرسـه الزم اسـت از اجـرای ارزشـیابی                 

 .توصیفی حمایت نمایند

تـوان گفـت کـه        های خاصی داشـته باشـند مـی         یز باید ویژگی    معلمان مدرسه ن    -
 : های زیر را داشته باشند اکثریت معلمان باید حداقل ویژگی

هـای آموزشـی مناسـب را         مدرک تحصیلی آنها حداقل کاردانی باشد و یـا دوره          
 .گذرانده باشند
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ری معلمان مسن آمـادگی الزم را بـرای پـذیرش نـوآو           . بهتر است معلمان جوان باشند     
ندارند در عین این عامل به عنوان عامل اساسی شناخته نشود و در کنار عوامل دیگر به کار                  

 .گرفته شود
های و رویکردهای آموزشی جدید به ویژه رویکردهای فعال تـدریس             معلمان با روش   

 .مند باشند و ارزشیابی فرایندی آشنایی داشته و به اجرای طرحهای جدید عالقه
 .اولیه  را از طرح ارزشیابی توصیفی داشته باشندمعلمان  اطالعات  
انـد،   هـایی داشـته   در اجرای چنین نوآوری  تردیدی نیست مدارسی که تجربیات قبلی        -

هایی دارند و نوگرایی و پذیرش        اند که از نظر مدیریت و نیروهای مجری آمادگی          ه  نشان داد 
  .نوآوری در آنها بیشتر است

های دیگری نیز افزود مثالً نداشتن طرحهـای نوآورانـه            مالکتوان    ها می     به این مالک    -
. هـا شـود     دیگر کـه موجـب کـاهش توجـه و افـزایش و پیچیـدگی وظـایف و مـسئولیت                   

های اخیر گاهی به طور همزمان چند طرح جدید در مدارس به اجرا در آمـده اسـت       درسال
 .که عمالً کارایی آنها را کاهش داده است

  آموزش مناسبهای تهیه و طراحی دوره •
از آنجا که مهارت معلمان در اجرای صحیح و درست ارزشیابی توصیفی نقـش اساسـی                

های آموزشی مناسب برای معلمان، مدیران و دیگـر کارکنـان مدرسـه               دارد، الزم است دوره   
ذکر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه بـرای ایجـاد نگـرش عمیـق مثبـت از           . طراحی و اجرا شود   

هـای آمـوزش ضـمن     عمـدتاً دوره . گاهی و فعال بیشتر استفاده شودهای آموزشی کار    روش
گردد که کارایی و اثربخـشی آنهـا          شود و این باعث می      های سنتی اداره می     خدمت به روش  

اما اگر کارگاههای آموزشی با جمعیت کم و با مدرسان مجرب برگزار         . در سطح پایین باشد   
. شـود    مهارت معلمان و مدیران بسیار می      شود، احتمال تغییرات عمیق در دانش و نگرش و        

دانـشِ  «هـا رسـیدن معلمـان بـه ویـژه بـه سـطح                 از سوی دیگر از آنجا که هدف این دوره        
است الزم است موارد مذکور کامالً مورد مالحظه قـرار          » 2دانشِ اصول «و حتی   » 1چگونگی

  .گیرد

                                                           
 دانشی است که در سطح عملی قرار دارد یعنی فرد با چگونگی انجام نوآوری آشنا بوده و مهارت کافی را پیدا کرده .1

  . است
 دانش است که فرد با مبانی و بنیادهای یک نوآوری به نحو عمیقی درگیر می شود و درک ژرفی از نوآوری پیدا می .2

  . نماید
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ست حداقل سـه    ها بر حسب مخاطبان آن ا       نکتۀ دیگر که شایان ذکر است، تفاوت دوره       
ها وجود دارد که الزم است سه نـوع دورۀ آموزشـی بـرای آنهـا           گروه مخاطب در این دوره    

  : طراحی شود

معلمان با هدف رسیدن به دانش و مهـارت و نگـرش مثبـت دربـارۀ اجـرای طـرح                     •
  توصیفی -ارزشیابی کیفی 

  توصیفی -مدیران با هدف رسیدن به دانش و نگرش مثبت به ارزشیابی کیفی  •

 -والدین با هدف رسیدن به دانـش محـدود و نگـرش مثبـت بـه ارزشـیابی کیفـی                      •
 توصیفی  

تردیدی نیست کـه    . توان بر اساس این نیازها سه نوع دورۀ آموزشی طراحی کرد            لذا می 
توان در قالب آموزش خانواده به مـدارس تفـویض کـرد و               مسئولیت آموزش والدین را می    
فیلم و بروشور،  لوحهـای فـشرده و         : مانند.(  آن فراهم کرد   تنها وسایل و مواد الزم را برای      

  .)مانند اینها

  رسانی معلمان و مدیران برای آگاهی از جزئیات به طرح اطالع) ج 
ای از معلمـان و   بر اساس اطالعات بـه دسـت آمـده از پرسـشنامۀ دوم بخـش گـسترده             

 دورۀ ابتـدایی تنهـا  یـک         مدیران دورۀ ابتدایی از وجود طرحی به نام ارزشیابی توصیفی در          
تـر باشـد، الزم اسـت         تـر و عمیـق      برای اطمینان از اینکـه آگـاهی دقیـق        . آگاهی کلی دارند  

رسانی بیشتری صورت گیرد که بـرای رسـانش ایـن نـوآوری بـه مدرسـه و معلمـان                     اطالع
 ارتباطـات مـورد      ای که در علم     روش دو مرحله  . ای استفاده کرد    توان از روش دو مرحله      می
به این صورت است که     ). 1376ویندال و همکاران، ترجمۀ دهقان،      (جه قرار گرفته است     تو

. ابتدا تعدادی که آمادگی الزم برای درک عمیق نوآوری را دارند از مدارس گـزینش شـوند                
عالقمند به  . بهتر است این افراد تحصیالت باال و توانایی و قدرت بیان مناسب داشته باشند             

ایـن افـراد در طـی       . تر از همه در میان معلمان محبوبیت داشته باشـند           منوآوری باشند و مه   
شـوند کـه    چند نشست با طرح و جزئیات آن در حد آگاهی به طرح آشنا شده و مأمور مـی    
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های دیگری چون     توان از کانال    در کنار این روش می    . دانش خود را به مدرسه منتقل نمایند      
  . نموده و اطالعات الزم را به معلمان انتقال دادانتشار جزوات و نشریات داخلی استفاده

  پذیرش و انتخاب) د
آوری تقاضای مدارس متقاضی و ارزیابی و انتخاب مدارس            در این مرحله باید به جمع     

 .های تعیین شده در مراحل قبل اقدام نمود بر اساس مالک

 آمادگی برای اجرا)هـ 

  های آموزشی و مقدمات دیگر اجرای دوره
  تیبانی و حمایت از مدارس مجری طرح در طول سالپش) و 

 .در این مرحله اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد

  بازدیدها-

 های تبادل تجربه  نشست-

  پاسخ به مسائل و مشکالت اجرایی-

  ارائۀ خدمات علمی بیشتر به مجریان در طول سال-

   پشتیبانی مالی از مدارس مجری طرح-
  ز اجرای یکساله و اصالح و بهبود روند توسعۀ طرحدریافت باز خورد ا)ز 

های اساسی در اشاعۀ طرح توجه به تعاملی است کـه میـان نـوآوری و                  یکی از واقعیت  
ها عمدتاً، نه کامالً رد و نه کـامالً پذیرفتـه             واقعیت این است که نوآوری    . جامعه وجود دارد  

بلکـه نـوآوری در     .  خطی نیست  در واقع روند پذیرش تغییر، یک سویه و جریانی        . شوند  می
. شـود   کند و خود نوآوری هم دچار تغییراتی مـی          جریان اشاعه در جامعه تغییراتی ایجاد می      

این تغییرات الزمۀ برقراری یک تعادل نسبی و پویاست که باید میان نـوآوری و جامعـه بـه      
  .وجود آید

ها یـا      ابزارها و روش   ها،  بعد از دریافت بازخوردها الزم است در نوآوری و دستورالعمل         
همچنـین در حـین بـازخورد بـی         . های گزینش مدارس تغییراتی ایجاد کـرد        حتی در مالک  

شـود کـه منبـع الهـام      های نیروهای انسانی مشمول طرح، وقوف حاصل می      تردید به ضعف  
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هر چـه زمـان بـر نیروهـای         . های تکمیلی مناسب خواهد بود      بخش طراحی و اجرای دوره    
یعنی باید دانش آنها از     . برود» دانشِ اصول « ح دانش آنها باید به سوی       گذرد سط   مجری می 

در نظـر   » ثابت و سخت  «بر این اساس هیچ نوآوری را نباید        . تر شود   نوآوری بیشتر و عمیق   
، بلکه 1نباید چنین تصوّر کرد که یک نوآوری در برابر دستکاری و تغییر مقاوم است             . گرفت

شـکل زیـر فراینـد هفـت        .  اشاعۀ نوآوری وجود داشته باشد     باید تعاملی میان این دو قطب     
  . دهد ای اشاعه را به صورت خالصه نشان می مرحله

  

 ها پیشنهادها و توصیه

های آن محقـق را بـه         نتایج این پژوهش در اساس تجویزی است به این معنا که پرسش           
ای را برای  نیز شیوهتکاپوی ارائۀ طریقی مناسب برای اشاعۀ طرح وادار نموده است و عمالً             

ای از این قبیل که عمدتاً تغییرات آن متوجه محتوای نظام آموزشی              های نوآورانه   اشاعۀ طرح 
لذا مهمترین پیشنهاد کاربردی و جدی این پژوهش همان توصیه به      . است، ارائه نموده است   

 بـه   .هـای مـشابه اسـت       کارگیری شیوۀ تقاضا محور برای اشاعۀ این طرح نوآورانه و طـرح           
ایـن شـیوۀ    . هـای مـشابه نیـز بـه کـار بـرد             توان برای نـوآوری     سخن دیگر این شیوه را می     

پیشنهادی دارای پشتیبانی نظری است و وامدار یک نظریه علمی در بحـث اشـاعه نـوآوری        
با این حال اشـاره     . است و هم از پشتیبانی شواهد مربوط به زمینه اجتماعی برخوردار است           

  : جنبی، در این قسمت ضروری می نمایدبه برخی پیشنهادهای 
 توصـیفی بـا اسـتفاده از       -هـای طـرح ارزشـیابی کیفـی            تالش برای رفع ضـعف     -7-1

بـرای  . تجربیات سه ساله اجرای طرح در مدارس مجری و نظریات کارشناسان ایـن حـوزه              
دهد که استفاده از ابزار چک لیست کـه از ابزارهـای پـر      مثال مشاهدات پژوهشگر نشان می    

                                                           
احب نظران اعتقاد دارند بسیاری از نوآوریها نباید در برابر دستکاری معلـم و مجـری مقـاوم باشـد؛ یعنـی                      برخی ص . 1

Teacher Proofاین خصیصه اگر در نوآوری نباشد به دلیل شرایط انسانی خاص حاکم بر نظامهای آموزشـی  .  باشد
  (Einer,1994).به ویژه دچار فرو کاهش می شود

 پشتیبانی آمادگی برای اجرا پذیرش و انتخاب اطالع رسانی طراحی تشکیل

 بازخورد
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دردسر این الگوی ارزشیابی است که استفاده از آن برای معلمان بسیار دشوار است بر ایـن                 
تـر    های این ابزار اصالح شود که معلمان بـه اجـرای آن راغـب               اساس باید به نحوی ضعف    

ها و شایعۀ وجود آنها در این طرح در مقایسه با ارزشیابی سـنتی در میـان         این ضعف . شوند
.   توصـیفی اسـت     -ع جدی در جهت گسترش و اشاعۀ ارزشیابی کیفی          معلمان یکی از موان   

های دیر پذیر و کند پذیر معلمان که کم هم            ها عمدتاً برای این است که گروه        کاهش ضعف 
  .تر شوند نیستند به نوآوری مورد نظر راغب

هـای    های مـشخص و قابـل تـوجهی از نگـرش             همانطور که بحث شد هنوز رگه      -7-2
ان و کارکنان دورۀ ابتدایی وجود دارد و این مانع مهمی برای درگیری ذهنی       سنتی میان معلم  

بنابراین الزم است مسئولین زمینۀ تغییر را در نگـرش          . عمیق معلمان  با جزئیات طرح است      
رسـد اصـالح تفکـر        بـه نظـر مـی     . معلمان به ویژه نسبت به ارزشیابی سنتی فـراهم نماینـد          

. رست، کار مهمی است که مسئولین باید به آن اقدام کنند          ارزشیابی مستمر به نحو دقیق و د      
هـا    های آموزشی و معرفی طرح از طریق رسـانه          جلسات بحث و گفتگو در مدارس و گروه       

 .یابد در این راستا ضرورت می

ها و گفتگوی با آنها روش دیگری است   بررسی نظریات مخالفان طرح در نشست    -7-3
 1کی از موانع مهم گسترش طرح دیرپذیران و کنـد پـذیران           ی. که باید مورد توجه قرار گیرد     

شنیدن صدای آنها و برگزاری جلساتی برای نقد و بررسی دیدگاه آنها بـه ویـژه بـا                  . هستند
تواند در اجرای طرح هم  به تغییـر نگـرش آنهـا منجـر                 حضور مجریان موفق و موافقان می     

را که در روند گـسترش طـرح   ها و مشکالتی  شده، هم این که ممکن است مسئولین ضعف  
 .از دید آنها مخفی بوده،  شناسایی نمایند

 توصـیفی میـان     - فراهم آوردن مقدمات تشکیل انجمن علمـی ارزشـیابی کیفـی             -7-4
این فعالیـت بـا شـیوۀ    .  و حمایت و پشتیبانی از آنNGOمعلمان  دوره ابتدایی به صورت      

توانـد عالقمنـدان بـه ایـن          انجمـن مـی   های ایـن      اشاعۀ تقاضا محور تناسب دارد و فعالیت      
. یابد  در واقع با این کار ضریب نفوذ نوآوری در جامعه افزایش می           . نوآوری را افزایش دهد   

  . پیشگامان و افراد زودپذیر این طرح بی تردید در این انجمن عضو خواهند شد

                                                           
  .فرادی از جامعه هستند که تمایل به نوآوری نشان نمی دهند و یا بر ای آن مانع تراشی می کنندمنظور ا. 1
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ـ           شایان ذکر است که عوامل زمینه      -7-5 د کـه   ای بسیار دیگری در این حوزه وجود دارن
های خود نتوانسته اسـت آنهـا را          به راحتی قابل بررسی نیستند و این پژوهش با محدودیت         

بر اساس  . الگوی مدیریت حاکم بر مدارس و نظام آموزشی از آن جمله است           . پوشش دهد 
رویکردهای نظام آموزشی، سیاست نظام آموزشی به سوی مـدیریت غیـر متمرکـز اسـت و         

تـوان گفـت کـه مـدیریت          لـذا مـی   . حور در این راستاست   مباحثی چون مدیریت مدرسه م    
مدرسه محور و گرایش به عدم تمرکز خود از بسترهای مناسبی است که در زمینه موضـوع                 

تواند   آموزان می   همچنین دیدگاه والدین دانش   . مورد بحث از عوامل مساعد زمینه ساز است       
   .به عنوان یک عامل مؤثر در اشاعه مورد مالحظه قرار گیرد
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