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چکیده
هدف از پژوهش حاضر مطالعه شرایط تسهیل کننده کاربرد و نهادینه سازی نوآوریهای آموزشی (ارزشییابی
کیفی ،توصیفی) است .در پژوهش حاضر ارزشیابی کیفی ،توصیفی به عنوان نمونهای از نوآوری آموزشی مید
نظر قرار گرفت .در طرحی از نوع همبستگی تعداد  100نفر از معلمان مقطع ابتدایی از پنج مدرسیه مجیری
طرح ارزشیابی کیفی توصیفی (شامل پایههای اول تا پنجم ابتدایی) به شییوه نمونیه گییری خوشیهای چنید
مرحلهای از شهر تهران انتخاب شدند .سپس مشارکت کنندگان پرسشینامه محقیس سیاخته شیرایط تسیهیل
کننده اجرا و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی با لیکرت پنج ارزشی از کامالً مخالفم تا کامالً موافقم را
تکمیل کردند .روایی آن توسط اساتید صاحب نظر به تأییید رسیید و پاییایی آن بیا اسیتفاده از روش آلفیای
کرونباخ محاسبه شد ( .)α=0/92برای تجزیه تحلیل دادهها از روش تحلییل عیاملی اکتشیافی بیا چیرخش
متمایل ،آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون در سطح معنیداری  p≤0/01استفاده شید .بیر اسیا
نتایج تحلیل عاملی  29گویه ،در هشت عامل عدم رضایت از شرایط موجود ( 4گوییه) ،دانیش و اطالعیات
موجود ( 4گویه) ،دستر پذیری منابع ( 4گویه) ،زمان کافی ( 3گویه) پاداش و /ییا مشیوق هیا ( 3گوییه)،
مشارکت در تصمیم گیری ( 3گویه) ،تعهد ( 4گویه) و رهبیری ( )4شیناخته شیدند .نتیایج نشیان داد عیدم
رضایت از شرایط موجود و وجود دانش و اطالعات از بیشترین اولویت در تسهیل کاربرد و نهادینه سازی این
نوآوری آموزشی برخوردارند .سایر شرایط شامل رهبری ،تعهد ،دستر پذیری منابع ،زمان کیافی ،مشیارکت
در تصمیم گیریها و در نهایت پاداش و/یا مشوق ها به ترتیب در رتبههای بعدی قرار دارند.
واژگان کلیدی :نوآوریهای آموزشی ،شرایط تسهیل کننیده ،اجیرا ،نهادینیه سیازی ،ارزشییابی کیفیی،
توصیفی

 1عضو هیأت علمی گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی hfardanesh@modares.ac.ir
 2دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبایی

142

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره 38

مقدمه
یکی از مهمترین فعالیتهای نظامهای آموزشیی یکپارچهسیازی نوآوریهیای آموزشیی 1در محییط
آموزشی است .کیرک جوز ،)2008( 2نوآوری را یک ایده ،عمل و یا شیء میداند که توسیط فیردی
یا مجموعهای از افراد به صورتی جدید و نو درک و مورد پذیرش قیرار میگییرد .بیه عبیارت دیگیر
نوآوری خالقیت متجلی شده و اندیشه خالق تحقس یافته و به کیارگیری تواناییهیای ذهنیی بیرای
ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است .برای یکپارچه سازی نوآوری آموزشی در محییط تنهیا طراحیی
خوب نوآوری کافی نیست .تحقیقات ،که اغلب آنها بر اسا

کارهیای ای .ام .راجیر )2003( 3قیرار

دارند ،نشان دادهاند که بسیاری از عوامل اجتماعی ،شخصی ،سازمانی ،اقتصادی و فنیی بیا یکیدیگر
ترکیب شده و بر نرخ گزینش 4و اشاعه ،5کاربرد 6و نهادنیه سازی 7نیوآوری تیأریر میگذارنید .حیوزه
علوم تربیتی و به خصوص فناوری آموزشی 8نییاز دارد تیا بیه موضیوع یکپارچیه سیازی نوآوریهیای
آموزشی توجه دقیقی داشته باشد ،زیرا در گذشته شاهد بودیم که بسییاری از نوآریهیای بیا پیذیرش
اندک در حوزه فناوری آموزشی مواجه بوده اند (برکمن .)1987 ،9اگرچه برخی موارد استثناء ماننیده
استفاده از رایانامه ، 10واژه پرداز 11و فناوری بهبود عملکرد انسانی 12وجود دارد.
یکی از دالیل تمایل اندک در به کارگیری این نوآوریها تالش پیشگامان تغیییرات آموزشیی و
فناوران آموزشی برای تولید محصوالت آموزشی مفید با فناوری باال و توجه اندک بیه بافیت کیاربرد
نوآوری است .هر چند برتری فناورانه اهمیت دارد ،اما تنهیا عامیل تعیینکننیده اسیتفاده گسیترده از
نوآوری نیست .این عامل حتی نمیتواند مهمترین عامل نیز باشد (پیول .)1997 ،13بیرای شیناخت
کامل حوزه فناوری آموزشی ،دست اندرکاران این حوزه باید دانشی فراتیر از سیخت افیزار ،نرمافیزار،
. instructional innovation
. Kirkgoz
3
. E. M. Rogers
4
. adoption
5
. diffusion
6
. implementation
7
. Institutionalization
8
. instructional technology
9
. Burkman
10
. Email
11
. word processer
12
. human improvement performance technology
13
. Pool
1
2
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الگوهای طراحی و نظریههای یادگیری داشته باشند .درک این نکته که چرا افراد از فناوری آموزشی
استفاده میکنند و شاید مهمتر از آن ،چرا از آن استفاده نمیکنند ،در مرکز ایین فراینید اسیت .ایین
مرکز همان جایی اسیت کیه مطالعیه دربیاره روشهیای کمیک بیه گیزینش ،1اشیاعه ،2کیاربرد 3و
نهادینهسازی 4تغییرات حضور دارد.
مطالعه در باره گزینش اشاعه و کاربرد و نهادینیه سیازی نوآوریهیای آموزشیی از حیوزه جامعیه
شناسی روستایی با موضوعاتی مثل توزیع دانههای دو رگه و فرایند اشاعه آن آغاز شده است (راجیر،
 .)1995پر ارجاع ترین و مؤررترین پژوهشی مربوط به گیزینش و اشیاعه از آن اورت راجیرز اسیت.
کتاب گزینش و اشاعه شاید تنها کتاب بسیار مهم در این زمینه اسیت ،کیه نظرییهها و کاربردهیای
گزینش و اشاعه را به طور کامل بررسی کرده است .این کتاب در حال حاضر به ویرایش پنجم خیود
رسیده است (راجرز.)2003 ،
راجرز ( )2003درباره مفهوم طبقهبندی گزینش گران 5بحثی دارد .این مفهوم بیان میدارد کیه
درصد معینی از افراد هر نوآوری را انتخاب خواهند کرد ،در حالی که برخیها تمیایلی بیه اسیتفاده از
آنها ندارند .طبس گفته راجرز ،طبقهبندی گزینشگران مختلف معموالً دارای توزیع طبیعی بوده و بیه
شکل قو

زنگوله است .مبدعان کسانی هستند که مشتاقانه آماده گزینش یک ابیداع هسیتند ،کیه

حدود  %2/5هر جمعیتی را تشکیل میدهند .گزینش گران اولیه حدود  %13/5جمعیت را بیه خیود
اختصاص میدهند .بخش اعظم جمعیت ( )34%در اکثریت اولیه و ( )34%در اکثرییت رانوییه قیرار
دارند؛ و باقی مانده (حدود )%16کسانی هستند که تا پایانی تلخ در مقابل نوآوری مقاومت میکننید.
مفهوم طبقهبندی گزینش گران اهمیت بسیاری دارد ،زیرا نشان میدهد که تمام نوآوریهیا قبیل از
اینکه به طور گسترده توسط افراد به کار گرفته شوند از فرایندی طبیعیی ،قابیل پیشبینیی و گیاهی
طوالنی عبور میکنند.

1

.adaption
.diffusion
.implementation
4
.institutionalization
5
. adopter categories
2
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مفهوم برداشت مشارکت کنندگان( 1راجرز )2003 ،یکی دیگر از مفاهیم حوزه کاربرد و نهادینه
سازی است .در این مفهوم عقیده گزینشگران بالقوه یعنی احسا

و برداشت آنها درباره نوآوری ،به

پنج طبقه اصلی – شامل فواید نسبی ،سازگاری ،پیچییدگی ،آزمیون پیذیری ،برجسیتگی ،قیرار داده
می شود .به طور خالصه این ساختار بر آن است که افراد تمایل بیشتری به گزینش آن نوع نیوآوری
دارند که راه بهتری برای انجام کارها نشان دهد؛ با ارزشها ،عقاید و نیازهای آنها سازگار باشد؛ زیاد
پیچیده نباشد؛ قبل از گزینش نوآوری امکان استفاده آزمایشیی از آن وجیود داشیته باشید؛ و آشیکارا
سودمند باشد .برداشت مشارکت کنندگان اهمیت بسیاری دارد زیرا نشان میدهد کیه گیزینشگیران
بالقوه بر اسا

عقایدشان دربارهی یک نوآوری نکات بسیار متنوعی را مد نظر قرار میدهند و فقیط

به فواید نسبی نوآوری توجه ندارند .فناوران آموزشی باید درباره چگونگی برداشت گزینشگران بالقوه
درباره نوآوری بر اسا

این پنج عامل و نه فقط برتری فناورانه دست به مطالعه بزنند.

در پژوهشهای مربوط به نوآوری نقطه تمرکز از گزینش و اشاعه به کاربرد و نهادینهسازی تغییر
کرده است .کاربرد به اسیتفاده واقعیی از نیوآوری در موقعیتهیای عملیی گفتیه میشیود (فیوالن،2
 .)1996تا قبل از فوالن و پیومفرت )1988( 3کیه فراینید و موضیوعات موجیود در پژوهشهیای
مربوط به کاربرد را به دقت بازبینی کرده بود ،چیز زیادی دربارهی گامهای بعد از گزینش گفته نشده
بود .اکنون پژوهشگران زیادی تمایل دارند نقش اساسی کاربرد در تغییر فراینید را شناسیایی کننید.
کاربرد باید از آغاز و بخش یکپارچهای از طرح تغییر نظامند و جامع باشد.
یکی از ابزارهایی که اغلب برای هدایت فعالیتهای مربوط به کاربرد در مدار

انجام میگییرد

الگوی گزینش مبتنی بر بررسی ) (CBAM4هال است (هال و هیورد .)1987 ،5در مرحلیه کیاربرد
این الگو ،مقیا

سطوح کاربرد توصیف میگردد (هال و لیوکس .)1975 ،6سیطوح اصیلی عبارتنید

است از عدم استفاده ،گرایش (اطالعات اولیه) ،آمادگی (برای استفاده) ،اسیتفاده مکیانیکی ،اسیتفاده
روزمره ،پاالیش ،یکپارچهسازی و تجدید نظر .چهار سطح آخر در واقع بیه حیوزه نهادینهسیازی وارد
می شود .یکی از اصطالحاتی که در الگوی سطوح کاربرد از آن استفاده شیده اسیت ،سیطوح کیاربرد
1

. perceived attributer
. Fullan
3
. Pomfert
4
.concerns based adoption model
5
. Hall & Hord
6
. Loucks
2
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اندازهگیری استفاده کالسی از رایانه توسیط میورش )1995( 1پیشینهاد

تکنیکی است ،که بر اسا

شده است .مورش سطوح هال را به منظور فراهم کردن راهنمیایی بیرای تعییین مییزان گسیتردگی
کاربرد نوآوریها اصالح کرده است او هفت سطح را به کار گرفته است شامل ،عدم استفاده ،آگاهی،
جستجو ،درونی سازی ،یکپارچه سازی ،گسترش و پاالیش.2
در طول سالهای متمادی درباره عوامل مؤرر بر خنثی شیدن تالشهیای مربیوط بیه اشیاعه و
کاربرد مطالعات و بررسیهای بسیاری انجام شده اسیت .زالیتمن و دانکین )1977( 3از چهرههیای
شاخصی هستند که به این عرصه بسیار معما برانگیز وارد شدهاند .این مؤلفان مقاومت را ’هیر گونیه
تالشی که برای حفظ شرایط موجود در مقابل فشار برای تغییر شرایط موجود‘ تعریف میکنند .بحث
اصلی بر سر این است که اگر ما بدانیم چه نوع مقاومتی وجود دارد ،شاید بتوانیم راهبردهیایی بیرای
مبارزه با آن طراحی کنیم.
مقاومت دارای انواع بسیار متفاوتی است .پیاجو و واال  )2001( 4موانیع اسیتفاده از ییادگیری
مبتنی بر شبکه را شامل’موانع شخصی‘’ ،موانع نگرشیی‘ و ’موانیع سیازمانی‘ طبقهبنیدی میکننید.
برگ ،میولنبرگ و ون هنگهیان 64 )2002( 5میانع بیرای گیزینش ییادگیری از راه دور شناسیایی
کردهاند .با تجزیه و تحلیل عاملی به  10عامل شامل ’تهدید به وسیله تکنولوژی‘’،قوانین حیاکم‘ و
’دسترسی‘ دست یافتهاند .موانع را میتیوان بیه فرهنگیی ،اجتمیاعی ،فناورانیه و روانشیناختی نییز
دستهبندی کرد؛ در این زمینه از طرحهای دیگری نیز میتوان استفاده کرد.
یکی از رویکردهای کمتر معمول اما در حال شکوفایی رویکرد شناخت فراینید کیاربرد بیه جیای
شناسایی موانع است ،در این رویکرد دالیل موفقیت مورد توجه قرار میگییرد .چیه شیرایطی سیبب
تسهیل در به کارگیری نوآوریهای گزینش شده میگردد .چه اشتراکهایی میان شرایط تسهیلکننده
از ابداعی تا ابداع دیگر و از محیطی تا محیط دیگر وجود دارد؟ تغییر منطقی نقطه تمرکز از پیژوهش
درباره مقاومت به ابعاد مثبتتر شامل عوامل تسهیل کننده ،زمینه را برای انجام کاوشهیای بیشیتر

1

. Moersch
. nonuse, awareness, exploration, infusion, integration, expansion, and refinement
. Zaltman & Duncan
4
. Pajo & Wallace
5
. Berge, Muilenburg, & Van Haneghan
2
3
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فراهم ساخت .در دستهای از مطالعات به جای بررسی مقاومت در مقابل نوآوری ،به کارگیری موفیس
نوآوریها را مد نظر قرار دادند و این پرسش را مطرح کردند ’چرا این نوآوری موفس شد؟‘ یافتههای
این مطالعات هشت شرط مؤرر در استفاده از نوآوریها را شناسایی کردهاند.
.1عدم رضایت از شرایط موجود .یکی از عقاید کاربران نهایی این است کیه امیور میتواننید
بهبود یابند و دیگران در حال پیشرفت هستند در حالی که ما ایستادهایم .عیدم رضیایت
ممکن است از احساسات درونی سرچشمه بگیرد اما راهبردهایی بیرونی نیز در ایجاد آن
نقش دارند .راهبردهایی که نوعاً به وسیله کیارگزاران تغیییر بیرای ایجیاد نارضیایتی از
شییرایط موجییود بییه کارگرفتییه میشییوند ،شییامل نمییایش محصییول ،اشییاعه و تییرویج
’عملکردهییای بهتر‘یییا یافتییههای پییژوهش ،بازدییید از سییایتهایی کییه محصییوالت و
فعالیتهییای بهتییر  /جدیییدتری اسییتفاده میکننیید ،توصیییههای شخصییی ،حضییور در
کنفرانسها یا مسافرت به منظور تماشای این نوآوریها و اسیتفاده از بازارییابی و سیایر
اطالعاتی که توسط خرده فروشان ارائه میشود.
 .2دانش و اطالعات موجود .دانش و مهارتها چیزهایی هسیتند کیه کیاربر احتمیالی بیرای
استفاده از نوآوری به آنها احتیاج دارد .بدون این دانش و اطالعات ،تمایل افراد سرکوب
شده و متوقف میشود .دانش و اطالعات در اغلب ابداعات موفس آموزشی بخش حیاتی
آن بوده است.

.3دستر

پذیری منابع .منابع آن چیزهایی هستند که برای اسیتفاده از نیوآوری میورد نییاز

هستند ،شامل :سخت افزار ،نرمافزار ،رسانههای سمعی و بصری و از ایین قبییل .بیدون
آنها کاربرد نوآوری دچار وقفه میشود.
.4زمان کافی .برای کسب و تمرین دانش و مهارت به زمان بسیاری احتیاج است .منظیور از
زمان ،زمان مفید است یعنی ساعات کار نه فقط زمان شخصی در منزل.
.5پاداش و /یا مشوقها .مشوق چیزی است که به عنوان پیاداش ییا محرکیی بیرای انجیام
کاری قابل قبول است .پاداش چیزی است که برای دسیتیابی بیه اسیتاندارد و عملکیرد
قابل قبول اهدا میشود.
.6مشارکت در تصمیم گیری .ارتباط میان تمام بخشهای درگیر در فرایند یا میان نمایندگان
آنها.
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.7تعهد .در این شرایط شواهد عینی و قابل اعتمادی از حمایتهای مداوم و پایدار از نیوآوری
به نمایش گذاشته می شود .این عامل بیشیتر بیرای طرفیداران نیوآوری و نیاآران آنهیا
اهمیت دارد.
.8رهبری .این عامل شامل ( )1رهبری کارکنان اجرایی سازمان و گاهی ،رهبیری از راه دور
و ( )2هدایت درون مؤسسه یا پروژههای میرتبط بیا فعالیتهیای روزانیهای اسیت کیه
نوآوری در آن به کار گرفته میشود.
این هشت شرط تسهیلکننده که توسط الی ( )1999شناسایی شدهاند برای تعدادی از مطالعات
کاربردی دیگر مبنایی فراهم ساختهاند .برای مثیال گیرین )1996( 1از ایین شیرایط بیرای مطالعیه
کاربرد برنامه مربی گری همتایان در مدار

استفاده کرد و دریافت’عدم رضایت از شرایط موجیود‘و

’دانش و مهارت‘ شرایط ضروری هستند.
کاربرد باید به نهادینهسازی ختم شود .نهادینهسازی هنگامی رخ میدهد که نیوآوری بیا سیاختار
سازمان انطباق یابد و آن سازمان را به روشی پایدار تغییر دهد (میلز ،اکهلیم و ونیدنبورگ.)1987 ،2
برخی از نویسندگان این فرایند را روزمرهسازی یا مداومسازی مینامند .معیار تقریبی بیرای موفقییت
نوآوری استفاده روزمر ه از آن در موقعیتی است که برای آن طراحی شده است و با سازمان ییا نظیام
اجتماعی هماهنگ بوده و از آن به بعد به عنوان نوآوری به آن نگاه نشود.
هدف استفاده از این اندیشهها ارتقاء کاربرد و نهادینهسازی نوآوریها است .پیچیدگی و منحصیر
به فرد بودن هر تغییری در موقعیت به معنای عدم وجود طرح تجویزی واحد ،ساده و جیادویی بیرای
ارتقاء کاربرد است .به هر حال هشت شرط سادهسازی میتواند بیه عنیوان چیارچوبی بیرای مطالعیه
موقعیتهای محلی و توسعه طراحی برای ارتقاء تغییر استفاده کرد.
شاید ،دو راه اصلی پیش روی کارگزاران تغییر بیرای اسیتفاده از هشیت شیرط ارتقیاء کیاربرد و
نهادینه سازی موجود است .اولین آنها استفاده از شرایط به عنیوان مبنیایی بیرای ’تجزییه و تحلییل
کاربرد‘ است .چنین تجزیه و تحلیلی میتواند شامل تعریف هر ییک از شیرایط بیرای ییک نیوآوری
خاص و تعیین سطحی باشد که هر کدام از آنها درون یک سازمان قبل از گزینش وجیود داشیتهاند.
. Green
. Miles, Eckholm, & Vandenburghe

1
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برای مثال مدرسهای محلی که برنامه درسی جدید خواندن را انتخاب کرده است ،در تجزیه و تحلیل
کاربرد باید به هر یک از هشت شرط از دیدگاه تمام گروههای سرمایه گذار توجه کرد؛ بیرای مثیال،
تعریف ’عدم رضایت از شرایط موجود‘ و تعیین سطوحی که میدیران ،معلمیان ،کارکنیان پشیتیبانی،
والدین و دانش آموزان از شرایط موجود انجام کار نارضیایی هسیتند .هنگیامی کیه کیارگزاران تغیییر
متوجه چگونگی تعریف سرمایه گذاران از موقعیت شدند و ارزش هر ییک از شیرایط را در رابطیه بیا
نوآوری خاص شناختند ،امکان تدوین طرحی برای به حیداکثر رسیاندن اریر شیرایط مهمتیر فیراهم
میشود .برای مثال اگیر ’پیاداش و مشیوق‘ بیه عنیوان مهمتیرین شیرط شناسیایی شید ،میتیوان
راهبردهایی را برای به حداکثر رسانی آن شرط در طرح کاربرد به خدمت گرفت.
راه دومی که کارگزاران تغییر میتوانند از هشت شرط ارتقاء کاربرد و نهادینهسازی استفاده کنند،
توسعه فرهنگ سازمانی است ،که در آن تمام هشت شرط بیه طرییس نظامنید ،کیلگرا و در جرییان
حاضر باشند .این روش نسبت به روش تجزیه و تحلیل کاربرد برای نوآوری خیاص بسییار دشیوارتر
است ،اما شاید در ارتقاء کاربرد و نهادینهسازی بسیار مؤررتر باشد .توسعه جو سیازمانی بیرای کیاربرد
شامل دو فعالیت است .فعالیت اول ارزیابی مداوم توسط کارگزاران تغییر و مدیریت به منظور تعرییف
هر یک از شرایط ،سطوح شیرایط موجیود درون سیازمان ،ارزش نسیبی هیر ییک از شیرایط بیرای
گروههای سرمایه گذار درون سازمان است .دومین فعالیت ،تالش خالصانه مدیریت بیرای خلیس ،بیه
روز رسانی و حفظ سطح مناسب هر یک از شرایط در درون سازمان است.
مطالعات بین المللی در زمینه ارزشیابی نشان میدهد ،که کشورهای بسیاری در نظام آموزشیی و
نظام ارزشیابی خود دست به اصالحات زده اند .و از ارزشیابی دانش محور به سوی ارزشیابی قابلییت
محور حرکت کرده اند (وست و کریکتون .)1999 ،در ایران نیز در سالهای اخیر بحثهای زییادی
در باره اصالحات آموزشی و بهبود کیفیت آموزشی مدار

مطرح شده اسیت .سینجش و ارزشییابی

دانش آموزان در سطح ملی ،یک اهرم و یک عنصر کلیدی برای اصالح مدار

و بهبیود آمیوزش و

یادگیری در نظر گرفته میشیود (اسیتیگینز .)2005 ،1انتظیار مییرود ارزشییابی درسیت ،مقیدمات
اصالحات آموزشی را فراهم کند .تغییرات نظیام ارزشییابی کالسیی را میتیوان حیداقل از دو ریشیه
مرتبط به هم تبیین کرد :یکی رویکردهای جدید روان شناسیی ییادگیری ،نظییر شیناخت گراییی و
. Stiggins

1
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سازنده گرایی و دیگری نهضت اصالحات آموزشی و تغییرات برنامه درسی و مقایسههای بین المللی
در موضوعهای مختلف درسی و نیاز به افزایش استانداردهای آموزشی است (شپرد.)2000 ،1
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از عناصر مهم و اساسی برنامههای درسی و نظامهای آمیوزش
و پرورش جهان است .ارزشیابی پیشرفت از عناوین برجستهای اسیت کیه میورد توجیه وییژه بیشیتر
صاحب نظران و سیاست گذاران آموزشی قرار دارد (ملی تلو ،شیوید و سریسیی .)2010 ،2ارزشییابی
توصیفی از دیدگاه مجریان طرح ارزشیابی ،به معنای ’به کارگیری مقیا
خوب ،خوب ،قابل قبول ،نیاز به تالش) به جیای مقییا

مقولیهای ربتیهای (خیلیی

فاصیلهای ( )20-0و نییزه بیه کیارگیری

کارنامه توصیف و ابزارهایی برای سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آمیوزان متناسیب بیا
مقیا

مورد نظر است‘ (حسنی .)1382 ،مک فایل و هالبرت )2010( 3روش ارزیابی بیرای نمیره

گرفتن را روش مناسبی برای نیل به پیشرفت دانش آموزان نمی داننید .بروخیارت ،میو
 )2010در بررسی نقش ارزیابی تکوینی در کال های جبرانیی نشیان دادنید کیه انعکیا

و النیگ،
نتیایج

پیشرفت به دانش آموزان و مشاهدات نظارتی در طول اجرای آموزش میتواند نقش قابل توجهی در
پیشرفت دانش آموزان داشته باشد.
روش:
بر اسا

هدف پژوهش -شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی در

آموزش ابتدایی  -از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش
شامل کلیه معلمان ابتدایی مجری طرح ارزشیابی کیفی ،توصیفی شهر تهران است .نمونه آماری
پژوهش حاضر به روش خوشهای چند مرحلهای انتخاب گردید ،بدین شکل که از میان مناطس 21
گانه تهران منطقه  4انتخاب گردید و در منطقه چهار 5 ،مدرسه انتخاب شد و پرسشنامه در میان
تعداد  100نفر از معلمان توزیع شد .به دلیل نبود پرسشنامه متناسب با موضوع پژوهش از پرسشنامه
محقس ساخته استفاده شد .برای این منظور ضمن بررسی کتب و نیز مقاالت متعدد علمی و مصاحبه
با اساتید ،صاحبنظران و معلمان ،فهرستی از مهمترین متغیرهای مرتبط با موضوع تهیه شد که به
1

. Shepard
. Militello, Schweid & Sireci
3
. MacPhail, & Halbert
2
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لحاظ مستندات علمی معتبر و از نظر تعداد بیشترین تکرار و تأکید را در مقاالت داشته است .پس از
استخراج این متغیرها ،تعدادی از متخصصان صاحبنظر در مورد روایی صوری و محتوایی آن اآهار
نظر نمودند؛ پرسشنامهای مقدماتی با  36سؤال تهیه شد و طی یک مطالعه راهنما ،بر روی نمونه
 20نفری از معلمان اجرا گردید و با توجه به آلفا و نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت
پرسشنامهای  29سوالی با مقیا

 5ارزشی لیکرت (از کامالً مخالفم=  1تا کامالً موافقم = )5

تهیه شد ،سپس پرسشنامه بر روی نمونه اصلی شامل  100نفر از معلمان در پنچ مدرسه اجرا گردید
که تعداد  46پرسشنامه مطلوب به دست آمد و پس از تجزیه و تحلیل آنها ،پایایی پرسشنامه با
استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ ( )α=0/92به دست آمد و ربات درونی هر یک از
شرایط تسهیل کننده کاربرد این نوآوری آموزشی بین  r=0/70تا  r=0/92برآورد شد .از روش
تحلیل عاملی اکتشافی 1با چرخش متمایل 2برای شناسایی شرایط تسهیل کننده کاربرد و نهادینه
سازی نوآوریهای آموزشی استفاده شد و از آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون در سطح
معنی داری  p≤0/01جهت رتبه بندی شرایط بکار گرفته شد.
ابزار
پرسشنامه شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی نوآوری آموزشی :در پژوهش حاضیر جهیت
اندازه گیری شرایط تسهیل کننده کاربرد و نهادینه سازی نوآریهای آموزشی از پرسش نامیه محقیس
ساخته استفاده شده است .این پرسشنامه  29سوال داشته و با طیف لیکرت پنج درجیهای از (کیامالً
مخالفم) تا (کامالً موافقم) هشت شرط الزم برای تسهیل کاربرد و نهادینه سازی نوآوری شامل عدم
رضایت از شرایط موجود ،دانش و اطالعات موجود ،دستر

پذیری منابع ،زمان کافی ،پاداش و /ییا

مشوقها ،مشارکت در تصمیم گیری ،تعهد ،رهبری را میسنجد .برای شناسیایی و تعییین شیرایط از
تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .روایی پرسشنامه با توجه نظر متخصصان و پایایی مقیا

جدیید

با محاسبه آلفای کرونباخ ( )α=0/92به تایید رسیده است .یک نمونه از عباراتی که پاسخ دهنیدگان
باید موافقت یا مخالفت خود را به آن ابراز دارند به این شرح است :بیه دنبیال روشهیای جیایگزین
روش مبتنی بر نمره برای ارزشیابی دانش آموزان بودم.

. Exploratory factor analysis
. Direct Oblimin rotation

1
2
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یافتهها:
در این پژوهش از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین و شناسایی شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه
سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی استفاده شد .به همین دلیل پیش از انجام تحلیل عاملی ،بیه منظیور
اطمینان از کافی بودن تعداد نمونهها از معیار کایرز ،میجر ،الکین )KMO: 0/75( 1و بیرای تعییین
همبستگی بین متغیرها از آزمون بارتلت )p=0/001( 2استفاده شد کیه نتیایج نشیان داد اسیتفاده از
تحلیل عاملی مناسب بوده و عاملهای ساخته شده از اعتبار الزم برخوردار است و تعداد نمونهها نییز
برای تحلیل عاملی کافی است.
با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی 29گویه با توجه به پیشینه پژوهش و بیار عیاملی بیشیتر
برخی سؤاالت ،با نظر متخصصین در هشت عامل شامل عدم رضایت از شیرایط موجیود ( 4گوییه)،
دانش و اطالعات موجود ( 4گویه) ،دستر

پذیری منابع ( 4گویه) ،زمان کافی ( 3گوییه) ،پیاداش

و/یا مشوق ها ( 3گویه) ،مشارکت در تصمیم گیری ( 3گویه) ،تعهد ( 4گوییه) و رهبیری ( 4گوییه)
شناسایی و معرفی شد.
نتایج آزمون آماری فریدمن نشان داد که بین اولویت از دیدگاه معلمان تفاوت معنیاداری وجیود دارد
است .اولویت عوامل بر اسا

میانگین رتبه هر یک از عوامل در جدول  1ارائه شده است .همچنیان

که مشاهده میشود مهمترین شروط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی کیفیی و توصییفی
به ترتیب عدم رضایت از شرایط موجود ،دانش و اطالعات موجود ،رهبری ،تعهید ،دسیتر

پیذیری

منابع ،زمان کافی ،مشارکت در تصمیم گیری ،و پاداش و  /یا مشوق ها هستند.

. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy
.Bartlett's test of sphericity

1
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جدول  1اولویت بندی شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی
میانگین رتبه
شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی
ردیف
1
عدم رضایت از شرایط موجود
5/60
2
دانش و اطالعات موجود
5/13
3
رهبری
4/96
4
تعهد
4/90
5
دستر پذیری منابع
4/59
6
زمان کافی
4/34
7
مشارکت در تصمیم گیری
3/53
8
پاداش و/یا مشوق ها
2/96

در بررسی دقیستر با استفاده از آزمون تعقیبی ویلکاکسون ،نتایج ارائه شده در جدول  2بدسیت آمید.
بر این اسا بین پاداش و /یا مشوق ها با دانش و اطالعات موجود ،و دسترسی به منیابع موجیود و
زمان کافی تفاوت معنادار است .بین مشارکت در تصمیم گیری با دانش و اطالعات موجود ،دسترسی
به منابع موجود ،زمان کافی تفاوت معنادار است .بین تعهید بیا پیاداش و مشیوق هیا و مشیارکت در
تصمیم گیریها تفاوت معنادار است .بین رهبری با پاداش و مشوق ها و مشارکت در تصیمیم گیریهیا
تفاوت معنادار است .بین عدم رضایت با زمان کافی ،پاداش و/یا مشیوق هیا و مشیارکت در تصیمیم
گیریها تفاوت معنادار است.
جدول  2نتایج آزمون تعقیبی ویلکاکسون برای مقایسۀ دو به دو شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی
کیفی ،توصیفی
تعهد رهبری
مشارکت در
پاداش و
زمان
دسترسی
دانش و
مشوق ها تصمیم گیریها
کافی
به منابع
اطالعات
موجود
موجود
0.32
دسترسی به منابع
موجود
0.48
0.28
زمان کافی
پاداش و مشوقها
*0.00
*0.00
*0.00
0.06
مشارکت در
*0.01
*0.00
*0.00
تصمیم گیریها
0.40
0.75
0.51
تعهد
*0.00
*0.00
0.70
0.38
0.65
0.73
رهبری
*0.00
*0.00
0.31 0.26
0.08
0.30
عدم رضایت از
*0.00
*0.00
*0.01
شرایط موجود
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*تفاوت معنی دار در سطح p ≤ 0/01
جدول 3

توصیف اولویت گویههای عدم رضایت از شرایط موجود

بار
گیوییه
عاملی
نظام آموزش و پرورش با معرفی کردن ارزشیابی کیفی ،توصیفی گامی مثبت در /827
0
ارتقاء آموزش و یادگیری برداشته است.
ارزشیابی کیفی ،توصیفی بیش از ارزشیابی مبتنی بر نمره به یادگیری و پیشرفت /745
0
تحصیلی دانش آموزان کمک میکند.
نظام آموزش و پرورش با نشان دادن خطرات و مشکالت عدیده ارزشیابی مبتنی /667
0
بر نمره ضرورت حرکت به سوی ارزشیابی کیفی توصیفی را برجسته کرده است.
/648
ارزشیابی مبتنی بر نمره مشکالت زیادی داشت.
0
در بررسی گویههای مربوط به عدم رضایت از شرایط موجود ،مشخص شد که معرفی ارزشیابی
کیفی ،توصیفی از سوی نظام آموزشی و نقش ارزشیابی کیفی ،توصییفی در پیشیرفت تحصییلی بیه
ترتیب بیشترین اهمیت را در میان شرایط این عامل داشتند .در صورتی کیه نشیان دادن خطیرات و
مشکالت عدیده ارزشیابی کیفی ،توصیفی از سوی نظام آموزشی و وجود مشکالت زیاد در ارزشییابی
مبتنی بر نمره از پایینترین اولویت برخوردار بود (جدول .)3
جدول 4

توصیف اولویت گویههای دانش و اطالعات موجود

گیوییه
نظام آموزش و پرورش با توزیع بروشور ،کتابچه ،جزوه و غیره اطالعات الزم برای
اجرای طرح را در اختیار قرار داد.
نظام آموزش و پرورش با برگزاری همایش روش اجرای ارزشیابی کیفی ،توصیفی را
آموزش داد.
اطالعات کافی درباره شیوه اجرای ارزشیابی کیفی ،توصیفی توسط نظام آموزش و
پرورش در دستر است.
زمینه آشنایی با روشهای مختلف ارزشیابی کیفی ،توصیفی مثل برگه ربت مشاهدات
(واقعه نگاری) ،فهرست برسی (سیاهه رفتار) ،آزمونهای عملکردی و غیره فراهم است.

بار
عاملی
/749
0
/711
0
/697
0
/660
0
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اطالعات جدول  4نشان میدهد از بین 4گویه مربوط به عامل دانیش و اطالعیات موجیود ،توزییع
بروشور ،کتابچه ،و غیره در باره ارزشیابی کیفی ،توصیفی بیشیترین اهمییت را در تسیهیل کیاربرد و
نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی داشته است .در صورتی که برگیزاری همیایش ،ارائیه شییوه
اجرای ارزشیابی کیفی ،توصیفی ،و زمینه آشنایی با روشهای مختلف ارزشیابی کیفیی ،توصییفی بیه
ترتیب از اهمیت کمتری را در بین سایر شرایط این عامل دارد.
جدول 5

توصیف اولویت گویههای دسترسی پذیری منابع
گیوییه

ابزارهای مورد نیاز برای اجرای ارزشیابی کیفی ،توصیفی مثل برگههای ربت مشاهدات،
فهرست بررسی و غیره به راحتی در دستر است.
دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای اجرای صحیح ارزشیابی کیفی ،توصیفی به راحتی صورت
میگیرد.
ساز و کار یافتن پاسخ درباره ارزشیابی کیفی ،توصیفی در صورت بروز مشکل در دستر بود.
جو کلی حاکم بر نظام آموزشی از اجرای ارزشیابی کیفی ،توصیفی حمایت میکند.

بار
عاملی
0/554
0/545
0/510
0/501

اطالعات جدول  5نشان میدهد که از بین گویههای دسترسی پذیری منیابع،گوییههیای دسترسیی
پذیری ابزارهای مورد نیاز و بیشترین اهمیت را دارد .و دسترسی به اطالعات مورد نیاز برای اجیرای
صحیح ارزشیابی کیفی ،توصیفی و وجود ساز و کار یافتن پاسخ سؤاالت و جو کلی حاکم بر نظام بیه
ترتیب از بار عاملی کمتری در شرایط تسهیل کننده دسترسی پذیری منابع داشته است.
جدول  6توصیف اولویت گویههای زمان کافی
گیوییه
زمان تخصیص یافته برای آموزش روشهای ارزشیابی کیفی ،توصیفی از زمانهای استراحت و
آزاد معلم نبود.
زمان مورد نیاز برای آموزش روشهای ارزشیابی کیفی ،توصیفی از زمانهای استراحت و آزاد
معلمان تخصیص یافت ولی جبران مادی و معنوی آن صورت گرفت.
زمان کافی برای آموزش روشهای ارزشیابی کیفی ،توصیفی تخصیص داده شد.

بار
عاملی
0/604
0/585
0/560

از بین  3شاخص مربوط به عامل زمان کافی ،گویه عدم تخصیص زمان آموزش از زمیان اسیتراحت
معلم بیشترین اهمیت را در شرایط تسهیل کاربرد و نهادینه سازی ارزشبای کیفیی ،توصییفی داشیته
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است .در صورتی که جبران مادی و معنوی استفاده از زمان استراحت معلمیان و کیافی بیودن زمیان
برای آموزش روشهای ارزشیابی کیفی ،توصیفی در مراتب بعدی قرار دارند (جدول .)6
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جدول  7توصیف اولویت گویههای پاداش و/یا مشوق ها
گیوییه
نظام آموزش و پرورش با حمایتهای روحی خود از مجریان طرح ارزشیابی کیفی ،توصیفی
قدردانی کرد.
از مجریان پیشگام ،و فعال ارزشیابی کیفی ،توصیفی به شکل شایسته قدردانی شد.
پاداش و مشوقهای قابل قبولی برای اجرای طرح ارزشیابی کیفی ،توصیفی به معلمان اعطا
شد.

بار
عاملی
0/883
0/853
0/827

اطالعات جدول  7نشان میدهد که از بین  3گویه پاداش و/ییا مشیوق هیا ،حماییت روحیی نظیام
آموزش و پرورش نسبت به سایر متغیرها بیشترین اهمیت را داشته است .ضیمن ایین کیه قیدردانی
شایسته از مجریان پیشگام و اعطای پاداش قابل قبول به معلمان در رتبههای بعدی قرار دارند.
جدول 8

توصیف اولویت گویههای مشارکت در تصمیم گیری
گیوییه

نظر معلمان در مقاطع مختلف اجرای شیوه اجرای ارزشیابی کیفی و توصیفی مد نظر قرار
گرفت و بر اسا آن تغییراتی در اجرا ایجاد شد.
نظر معلمان در تدوین برنامه ارزشیابی کیفی و توصیفی اعمال گردید.
با دخیل شدن نظرات معلمان در اجرای ارزشیابی کیفی و توصیفی معلمان نسبت به آن
احسا تعلس کردند.

بار
عاملی
0/847
0/802
0/800

در بررسی گویههای مربوط به مشارکت در تصمیم گیری ،توجه به نظیر معلمیان و ایجیاد تغیییر در
روش اجرای طرح ارزشیابی کیفی ،توصیفی بیشترین اهمیت را در میان شرایط این عامل داشیت .در
صورتی که دریافت نظر معلمان در باره تدوین برنامه و دخالت دادن نظیر معلمیان در اجیرا و ایجیاد
احسا تعلس در آنها در درجات بعدی اهمیت قرار دارند (جدول .)8
جدول  9توصیف اولویت گویههای تعهد
گیوییه
معلمان متعهدانه و با پیگیری ارزشیابی کیفی و توصیفی را اجرا میکنند.
معلمان به طور مداوم از روش ارزشیابی کیفی و توصیفی استفاده میکنند.
معلمان متعهدانه با تولید اطالعات در باره ارزشیابی کیفی توصیفی از آن حمایت کردند.
نیروهای اداری با پیگیری و متعهدانه از فعالیتهای معلمان حمایت کردند.

بار
عاملی
0/828
0/813
0/805
0/795
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از بین  4شاخص مربوط به تعهد ،گویه اجرای متعهدانه و پیگیرانه ارزشیابی کیفی ،توصییفی توسیط
معلمان بیشترین اهمیت را در شرایط تسهیل کاربرد و نهادینه سازی ارزشبای کیفی ،توصیفی داشیته
است .در صورتی استفاده مداوم معلمان از ارزشیابی کیفی ،توصیفی ،تولید متعهدانه اطالعات در بیاره
آن و پیگیری و تعهد نیروهای اداری در حمایت از معلمان در مراتب بعدی قرار دارند (جدول .)9
جدول  10توصیف اولویت گویههای رهبری
گیوییه
مدیر مدرسه با تأکید بر اهمیت ارزشیابی کیفی ،توصیفی زمینه حمایت و اجرای صحیح آن را
فراهم کرد.
مدیر و کارکنان اداری مدرسه زمینه اجرای درست این ارزشیابی را فراهم نموده اند.
مدیر و کارکنان اداری مدرسه آموزشهای الزم در زمینه ارزشیابی کیفی و توصیفی را دیده ،از
معلمان حمایت کرده و به عنوان الگو ایفای نقش کردند.
مدیران و کارکنان اداره منطقه و اداره کل حمایتهای آشکاری از اجرای طرح ارزشیابی کیفی
توصیفی به عمل آوردند.

بار
عاملی
0/842
0/772
0/763
0/676

اطالعات جدول  10نشان میدهد که از بین  4گویه رهبری ،تأکید مدیر مدرسه بر اهمیت ارزشیابی
کیفی ،توصیفی نسبت به سایر متغیرها بیشترین اهمیت را داشته است .ضمن این کیه زمینیه سیازی
مدیر و کارکنان اداری مدرسه ،ارائه آموزشهای الزم از سوی میدیر و کارکنیان اداری مدرسیه و در
نهایت حمایت مدیران و کارکنان اداره منطقه و اداره کل در رتبههای بعدی قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری:
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که شرایط تسهیل کننده کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی
کیفی ،توصیفی را میتوان در هشت شرط طبقهبندی کرد .به طور کلی عامل عدم رضایت از شرایط
موجود و دانش و اطالعات موجود در صدر شرایط تسهیل کننده کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی
کیفی ،توصیفی قرار گرفته اند  .این موضوع بیانگر آن است که نشان دادن نقاط ضعف شرایط
موجود و نقاط قوت شرایط بهینه به معلمان و وجود دانش و اطالعات الزم در باره شرایط موجود
بیشترین تاریر را در تسهیل کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی داشته اند .این یافته با
نتایج تحقیس گرین ( )1996که نشان داد ’عدم رضایت از شرایط موجود‘ و ’دانش و مهارت‘
شرایط ضروری برای آن هستند ،همسو است .همچنین با تحقیقات انسمینگر و همکاران)2004( 1

.Ensminger,. et al

1
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در باره عوامل مؤرر بر کاربرد نوآوریهای آموزشی و پاجو و واال  )2001( 1در باب موانع انتخاب
تکنولوژی مبتنی بر شبکه توسط اساتید دانشگاه هم راستا است.
سومین و چهارمین شرط تسهیل کننده کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی شرط
رهبری و تعهد است که به عنوان شروط مهم بعدی در تسهیل کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی
کیفی ،توصیفی است .این موضوع نشان میدهد بعد از عدم رضایت از شرایط موجود و دانش و
اطالعات در باره آن شرط رهبری صحیح و تعهد و پیگیری امور از سوی مدیران و کادر اداری از
اهمیت بسیاری برخوردار است .در تحقیقات مختلف توجه به این متغیرها مهم شمرده شده است از
جمله میتوان به بوچان و سوان )2007( 2در باره ارزیابی برخط ،ابرسول و ورندام )2003( 3در باب
گزینش روش شناسی آموزش مبتنی بر رایانه اشاره کرد.
دستر پذیری منابع و زمان کافی ،به عنوان پنجمین و ششمین شرط در تسهیل کاربرد و
نهادینه سازی ارزشیابی کیفی و توصیفی از سوی معلمان تشخیص داده شد .دسترسی به منابع
جهت اجرای طرح ارزشیابی کیفی ،توصیفی و وجود زمان کافی برای یادگیری و به کارگیری این
ارزشیابی از دیدگاه معلمان دوره ابتدایی در مرتبه پنجم و ششم قرار دارد .این امر با یافتههای ساری،
انسمینگر و هاب )2005( 4در باب راهبردهای یکپارچه سازی تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی،
بنسون و پالسکا ( )2006معرفی نظام مدیریت یادگیری ،و بوچان و سوان ( )2007در باره
ارزیابی برخط همسو است.
مشارکت د ر تصمیم گیری ،پاداش و/یا مشوق ها به عنوان آخرین شروط تسهیل کننده کاربرد و
نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی از سوی معلمان تعیین گردید .از نظر معلمان مشارکت در
تصمیم گیری و دریافت پاداش از کمترین اهمیت نسبت به سایر شروط برخوردار اند .این یافته با
تحقیقات اسمیت و موریر )1999( 5با عنوان کاربرد عنصر کلیدی در تغییر سازمان ،ساری انسمینگر
و هاب ( )2005در باره یکپارچه سازی تکنولوژی آموزشی در آموزش عالی ،هرسون و

همکاران6

( )2000راهبردهای کاربرد منابع اینترانت آموزشی و سیمز و سیمز )2002( 7در باب مشارکت
کارکنان عامل کلیدی در مدیریت موفس تغییر همسو است.

1

.Pajo & Wallace
.Buchan & Swann
3
.Ebersole & Vorndam
4
.Surry, Ensminger & Haab
5
.Smith & Mourier
6
.Herson, et al
7
.Sims & Sims
2
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به طور کلی با توجه به یافتههای پژوهش حاضر به نظر میرسد توجه و بکار گیری ایین شیرایط در
تسهیل کاربرد و نهادینه سازی ارزشیابی کیفی ،توصیفی بسیار مفید باشد .همچنین با توجه به اینکه
شروط عدم رضایت از شرایط موجود و دانش و اطالعات موجود از اولویتهیای بیاالتری نسیبت بیه
سایر شرایط برخوردارند توجه به این شرایط جهت تسهیل کاربرد و نهادینه سازی ارزشییابی کیفیی،
توصیفی میتواند ارر بخش تر باشد .به تبع آنها سایر شرایط یعنی رهبیری ،تعهید ،دسیتر پیذیری
منابع ،زمان کافی ،مشارکت در تصمیم گیریها و در نهایت پیاداش و/ییا مشیوق هیا در اولویتهیای
بعدی جهت تسهیل کاربرد و نهادینه سازی این نوآوری آموزشی میتوانند مورد توجه قرار گیرند ،هر
چند که توجه همزمان به آنها ارربخش تر و کارآمدتر خواهد بود.

... توصیفی، مطالعه موردی ارزشیابی کیفی:شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی نوآوریهای آموزشی
161

:کتابنامه
 دفتر آموزش و پرورش پیش: تهران. راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی.)1382(  محمد،حسنی
.دبستانی و ابتدایی
Benson, R. & Palaskas, T. (2006). Introducing a new learning management
system: Aninstitutional case study. Australasian Journal of Educational
Technology, 22(4), 548-567. http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet22/benson.html
Berge, Z. L., Muilenburg, L. Y., and Van Haneghan, J. (2002). Barriers to
distance education and training: Survey results. Quarterly Review of Distance
Education, 3(4) ,409-418.
Brookhart, Susan M. Moss, Connie M & Long. Beverly A. (2010). Teacher
inquiry into formative assessment practices in remedial reading classrooms.
Assessment in Education, Abingdon: Vol. 17, Iss. 1; pg. 41.
Buchan, J. F. & Swann, M. (2007). A bridge too far or a bridge to the
future? A case study in online assessment at Charles Sturt University.
Australasian Journal of Educational Technology, 23(3), 408-434.
http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet23/buchan.html
Burkman, B. (1987). Factors affecting utilization. In R. M. Gagne (Ed.)
Instructional Technology: Foundations (pp. 429-455). Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
Dackert, I., Loov, L. A., & Martensson, M. (2004). Leadership and climate
for innovation in teams. Economic and Industrial Democracy 25(2), 301-318.
Dhanarajan, G. (2001). Distance education: Promise, performance and
potential. Open Learning,16(1), 61-68.
Ebersole, S. & Vorndam, M. (2003). Adoption of computer based
instructional methodologies: A case study. International Journal of E-Learning,
2(2), 15-20.
Ely, D. P. (1999). Conditions that-facilitate the implementation of
educational technology innovations. Educational Technology, 39(6) , 23-27.
Ensminger, D. C., Surry, D. W., Porter, B. E. & Wright, D. (2004). Factors
contributing to the successful implementation of technology innovations.
Educational
Technology
&
Society,
7(3),
61-72.
http://www.ifets.info/others/download_pdf.php?j_id=1&a_id=7

38 شماره/دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/ پژوهشنامه تربیتی

162

Fullan, M. (1996). Implementation of innovations. In D. P. Ely & T. Plomp
(Eds.), International encyclopedia of educational technology (pp. 273-281).
Oxford: Elsevier Science.
Fullan, M., & Pomfret, A. (1977). Research on curriculum and instructional
implementation. Review of Educational Research, 47(1), 335-397.
Green, K. C. (1996, March/April). The coming ubiquity information
technology. Change, 259-263.
Hall& Hord, S. (1987). Change in schools: facilitating the process. Albany,
NY: SUNY Press.
Hall,G., & Loucks, S. (1975). Levels of use of the innovation: A framework
for analyzing innovation (‘adoption. Journal of Teacher Education, 26) 1, 52 -56.
Herson, K, Sosabowski, M., Lloyd, A., Flowers, S., Paine, C. & Newton, B.
(2000). Implementation strategies for educational intranet resources. British
Journal of Educational Technology, 31(1), 47-55.
Kirkgoz Y.(2008). A case study of teacher’s implementation of curriculum
innovations. Journal of Teaching and Teacher Education. 24(7): 1859-1875.
MacPhail, Ann & Halbert, John. (2010). we had to do intelligent thinking
during recent PE': students' and teachers' experiences of assessment for
learning in post-primary physical education. Assessment in Education,
Abingdon: Vol. 17, Iss. 1; pg. 23.
Miles, M. B., Eckholm, M., & Vandenburghe, R. (Eds.). (1987). School
improvement: Exploring the process of institutionalization. Leuven, Belgium:
ACCO.
Moersch, C. (1995). Levels of technology implementation (LoTi): A
framework for measuring classroom technology use. Learning & Leading with
Technology, 23(3),40-42.
Pajo, K. & Wallace, C. (2001). Barriers to the uptake of web based
technology by university teachers. Journal of Distance Education, 16(1), 70-84.
[verified 31 Oct 2008] http://www.jofde.ca/index.php/jde/article/view/171/127
Pajo, K., & Wallace, C. (2001). Barriers to the uptake of web-based
technology by university teachers. Journal of Distance Education 16(1),70-84.
Pool, R. (1997). Beyond engineering: How society shapes technology. New
York: Oxford University Press.
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.).New York: Free
Press.
Shepard, L. (2000). The role of assessment in a learning culture.
Educational Researcher. 29, 1-14.

... توصیفی، مطالعه موردی ارزشیابی کیفی:شرایط تسهیل گر کاربرد و نهادینه سازی نوآوریهای آموزشی
163
Sims, S. J. & Sims, R. R. (2002). Employee involvement is still the key to
successfully managing change. In R. R. Sims (Ed.), Changing the way we
manage change. Quorum Books, Westport,CT.
Stiggins, R. (2005). From formative assessment to assessment for learning:
a path to success in standards-based schools. Phi Delta Kappan, 87, 324-332.
Surry, D. W., Ensminger, D. C. & Haab, M. (2005). Strategies for
integrating instructional technology into higher education. British Journal of
Educational Technology, 36(2), 327-329.
West, R. & Crighton, J. (1999). Examination reform in central and eastern
Europe, Issues and Trends Assessment in Education, 2, 45-58.
Zaltman, G., & Duncan, R. (1977). Strategies for planned change. New
York: John Wiley & Sons.

164

پژوهشنامه تربیتی /دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد/شماره 38

