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بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرایط بومی آموزش و پرورش ایران ،شیوه های فوق
تبیین و الگویی در این خصوص ارائه و اعتبار بخشی علمی شده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اعتباربخشی عملی الگو ،مطالعات انجام
شده ،تجارب و قضاوتهای شهودی و ایمانی ،نتایج بیانگرآن است که شرايط فعلي نظام
آموزشی به هيچ وجه براي اجراي الگوي پيشنهادي فوق مناسب نبوده و زمينه هاي الزم براي
اجراي آن فراهم نمي باشد .از اينرو اكثر متخصصان عقيده دارند كه ابتدا بايد زمينه هاي
الزم الگو فراهم شود و مدرسه اي با ويژگيهاي الگوي پيشنهادي ،تحقق يابد تا بتوان اميدوار
بودكه نوآوري آموزشي در نظام آموزشی کشور تحقق عيني پيدا مي كند.
كليد واژهها :نوآوری آموزشی ،تولید ،پذیرش ،اجرا

مقدمه

بررسیها و مطالعات نشان میدهند که ،در آموزش عمومي ايران ،اغلب تالشها ،طرحها
و برنامههای نوآورانه یا به نتیجة دلخواه نرسیده یا ابتر و ناقص اجرا شده و یا با شکست
مواجه شده است .کمتر طرح یا برنامة نوآورانهاي را میتوان پیدا کرد که اکثريت کارشناسان
آن را موفقیتآمیز بدانند .به عنوان نمونه میتوان به قانون مدارس غیردولتی ،قانون شوراهای
آموزشوپرورش ،اساسنامة مدارس نمونه مردمی ،مجتمعهای آموزشی ،مدارس مشارکتی و
1
آییننامه اجرایی مدارس ،طرح کاد و ...اشاره کرد.
نوآوریها ،افکار و طرحهای جدیدی همواره خلق و تولید میشوند اما به جهت عدم

اشاعه واجرای درست به عرصه عمل نرسیده رنگ میبازند یا اينكه در برخی مواقع با کارآیی

و اثربخشی بسیار پایینی در حوزه اجرا ظاهر میشوند .به عنوان مثال نوآوری یا طرح و اندیشه
جدیدي در حوزههای ستادی يا حوزههای علمی و پژوهشی تولید میشود ،اما یا به سطح

مدارس نمیرسد و یا اگر رسید نمیتواند درست پیاده شود .این امر ميتواند علتهای مختلف
و متفاوتی داشته باشد .برخی از علتها میتواند به میزان کارآیی طرحها و نوآوریها مربوط
شود ،برخی به میزان اثربخشی آنها و برخی به شیوههای تولید و پذیرش ،یعنی یک نوآوری
یا یک طرح به درستی از بین سایر نوآوریها و طرحها انتخاب نمیشود .برخی ممکن است

به شیوههای پذیرش نوآوریها مرتبط باشند و برخی به شیوة اجرای آنها در مدارس .اشاعه و

گسترش نوآوریهای آموزشی نیازمند سرمایهگذاری جدی از لحاظ نرمافزاری و فرهنگسازی

است و تنها با تخصیص بودجه ره به جایی نخواهد برد .وی در تحقیق دیگر خود تحت عنوان
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چالشهای فراروی نوآوریهای آموزشی و نیز بررسی وضعیت نوآوریهای آموزشی در مدارس
کشور معتقد است که وجود بسترهای فرهنگی الزم در جامعه ،ترویج فرهنگ نوآوری و نهادهای

نوآور در امر گسترش نوآوریهای پیشنهادی معلمان و ...در جهت گسترش و تعمیق نوآوریهای
آموزشی مؤثر است ولی اکنون به هیچکدام از این مؤلفهها توجه جدی نمیشود (منطقی.)1384 ،

آموزش و پرورش باید در مواجهه با نوآوریهای علمی و فناورانه ،با توجه به با دگرگونیها
و چالشهای بیسابقة اقتصادی ،اجتماعی ،اصالحات شگفتآور سیاسی ـ اجتماعی و نیز
بیدارگریهای فرهنگی ـ بیش از گذشته آیندهمحور 2باشد (طوسی.)1382 ،هنگام بازاندیشی

درباره آموزشوپرورش بهمنظور همگام شدن با تحوالت پیشرو ،نوآوری و تغییر ابزارهایی
اجتناب ناپذیر برای آموزشوپرورش بهشمار میروند .شکست در تولید ،پذیرش و اجرای
نوآوری به معنی تکرار برنامههای آموزشی گذشته و اتخاذ سیاستهایی برای آینده است ،که تنها
اعتبار آموزشوپرورش را به عنوان یاریگر تالشهای توسعه به خطر میاندازد .نوآوریهای
آموزشی الزامی بدون تردید مؤثراند ،مشروط بر آن که پژوهشمدار باشند .بیشترین مقصد ما در
این پژوهش سازمانهای علمی و آموزشی میباشند .سازمانهایی که دارای شیوههای نامناسب
در تولید ،پذیرش و اجرای نوآوریهای آموزشی هستند و یا در داوریها ،شیوههای متفاوت یا
مغشوش دارند ،موجبات نارضایتی و بیانگیزگی زیادی را در افراد و گروهها و بخشهای ذیربط
در مراحل پذیرش و اجرای نوآوری فراهم میآورند.
داشتن روشها و شیوههای مناسب در تولید ،و پذیرش و اجرای نوآوریهای آموزشی کمک
میکند تا در فرایند تحقق نوآوریها موفق و مؤثر بوده و نیز در قضاوت و داوری از عملکرد و
تالشهای فکری و اندیشه افراد و سازمانها ،رفتاری منصفانه و ارزیابیای عادالنه داشته باشیم.
به عبارت دیگر بدون داشتن برهان ،روشها و شیوههای درست و روشن نمیتوان در فرایند
تحقق نوآوریها موفق بوده و نیز در امور کمی و کیفی برنامهها و فعالیتهای افراد و سازمانها
عادالنه قضاوت کرد .بسیاری از نارضایتیهای افراد و سازمانها ،ناشی از فرایند نامشخص
انجام و تحقق نوآوریها و نیز عدم ارزشیابی درست و قضاوت شفاف و قانعکننده از کارها و
فعالیتهای نوآوران است .بنابراین در این پژوهش سعی بر آن داريم تا با بررسی نوآوریهای
آموزشی چند کشور جهان ،به تولید ،پذیرش و اجرای نوآوریهای آموزشی و فرایند انجام و
تحقق موفقیتآمیز آن در آموزشوپرورش ایران بپردازيم تا به شیوهها و نيز یک الگوی مناسب
دست یابیم.
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پیشینه و ادبيات پژوهش

از ديدگاه راجرز 1991( 3به نقل از منطقي  )1380نوآوري ايده يا توليد نوآوري ،ناظر بر
روش يا موضوعي است كه از نظر فرد ،جديد تلقي شود .جديد بودن ايده به اولين كاربرد و يا
كشف آن بستگي چنداني ندارد ،بلكهبرداشت يا تازگيذهني ايده است كه واكنش فرد را در مقابل
آن تعيين ميكند .اگر ايده به نظر فرد جديد باشد ،نوآوري بهشمار ميآيد .تازگي ايده نوگرا،
مستلزم دانش جديد نيست .ممكن است يك نوآوري مدتي براي فرد شناخته شده باشد و فرد از
ايده آگاه باشد ،اما تا آن لحظه گرايش بهينه يا نهفته در مقابل آن نداشته و آن را رد يا قبول نكرده
است .پس جنبه تازگي يك نوآوري را ميتوان با توجه به دانش ،گرايش يا تصميم در كاربرد
آن توجيه كرد .راجرز همچنين معتقد است كه اگر قصد بر آن است تا معلمان نوآور شوند بايد
حتم ًا خودشان نوآوري و مزاياي آن را تجربه كرده و در اجرا به كار گرفته باشند .منطقي ()1384
در يك جمعبندي معتقد است :نوآوري نتيجة ابتكار و بهرهبرداري از آن است .توليد ،پذيرش و
اجراي نوآوريهاي آموزشي ،مراحل و موارد ابتكاري و اّ
خلقي هستند كه موجب تحول در نظام
آموزشي سنتي شده و به بهينهسازي و ارتقاي كيفي آن خواهند انجاميد.
امروزه ،محققان اجراي نوآوري را فرآيند پيچيدهاي ميدانند که افراد ،سازمانها و جوامع و
همچنين عوامل سياسي ،اقتصادي ـ اجتماعي ،روانشناختي و ديگر سازمانها را شامل ميشود
(الرسن .)1980 ،4مطالعات مربوط به مراحل توليد و اجراي نوآوري،بسياري از رشتههاي علمي
6
و حوزههاي تخصصي را دربرميگيرد (ريچ ،1981 ،5به نقل از مالیی نژاد .)1385 ،هوبرمن
( )1987روند بهكارگيري دانش را حرکت از يک ديدگاه ساده و فعلي به سمت رويکردي پوياتر
و تبادلي معرفي کرده است .از اينرو نوآوري عبارت است از فراهم آوردن چيزي كه در مقايسه
با ساختهاي ذهنيِ حاصل از عادت متفاوت باشد (گنجي .)1381 ،نوآوري با توجه به متن و
زمينهاي كه در آن استفاده ميشود ميتواند داراي نامها و معاني متفاوتي باشد .مانند نوآوري
آموزشي ،نوآوري صنعتي ،نوآوري تكنولوژيك ،نوآوريكسبوكار ،نوآوري محصول و غيره.
براساس آنچه بیان شد ،نوآوري را ميتوان به دو صورت زیر تعريف كرد:
الف .نوآوري به مثابه تبلور خالقيت؛ در این معنا نوآوري متبلورکردن دستاوردهای خالقانه است.
ب .نوآوري به مثابه فرآوردة خالق (در این معنا نوآوری همان و خالقیت است و مراد از
آن پدیدآوری ایده یا راهحلی بيسابقه يا بديع در سازمان است) آقازاده ( ،)1379اعتقاد دارد در
آموزشوپرورش ،نوآوري ،عبارت از كوششهايي است كه براي ايجاد تغيير در نظام آموزشي
و بهطور آگاهانه و هدفدار در جهت بهبود بخشيدن به نظام موجود ،به عمل ميآيد .وي ايجاد
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تغييرات در اداره ،برنامهها وكتابهاي درسي ،روشها و شيوههاي آموزشي و كاربرد آنها را
معموالً با اصطالح نوآوري تعبير ميكند .تغيير در نظام يا فرآيند آموزشوپرورش يك كشور ،در
صورتي نوآوري تلقي خواهد شد كه براي پاسخ گويي به نيازهاي جديدي باشد و نه صرف ًا نتيجه
خواست يك نفر يا يك گروه .نوآوري بايد برايارضاي نياز يا نيازهاي پيشبينيشده انجامگيرد
و كم وكيفآن در ارتباط با هميننيازها ،پيوستهمورد ارزيابي قرار گيرد.
در ديدگاه رئوف ( )1379گستره نوآوريها در سازمانها و واحدهاي آموزشي بيكران
است ،چون نيازها و ضرورتهاي جديدي همواره شكلميگيرد .اساس فعاليتهاي آموزشی
مدارس،بر پايهآماده سازي دانشآموزان و تقويت خود آموزي آنان استوار است و فلسفهآموزش
براي زندگي برفراز تمامي هدفها قرار دارد .بر اساس اين فلسفه ،ميتوان به تغييرات بنياديني
انديشيد كه متضمن ياد گرفتن براي زندگي بهتر باشد .سپس ميتوان حيطههاي تغيير را مشخص
كرد و اولويت آنها را تعيين نمود .در سازمانهايآموزشي ،ايجاد تغييرات بنيادي متعدد امكان
دارد كه برجستهترين آنها را ميتوان تغيير در شيوه كار معلم ،سهيم كردن معلمان و كاركنان
درمديريت مدرسه ،گسترش كارافزارهاي آموزشي و ايجاد عادت به مطالعه در دانشآموزان و
غيره دانست.
تحلیل نتایج حاصل از بررسی راجرز و همکارانشدر سال ( 1969به نقلاز منطقی)1385 ،
در مورد پذیرش نوآوریهای آموزشی در سطح مدارس متوسطة تایلند ،نشانگر آن است که
معلمان جوانتر ،بیشتر تمایل داشتند تا از نوآوریهای آموزشی مطلع شوند .معلمانی که توجه
بیشتری به رسانههای جمعی داشتند ،پذیرش سریعتری از خود نسبتبه نوآوریهای آموزشی
نشان میدادند ،مدیرانی که تجربه سفر خارجی داشتند ،معموالً زودتر از دیگر همکارانشان از
نوآوریهای آموزشی مطلع ميشدند ومدیرانمرد مسنی که تجربهسفر خارجیداشتند ،آمادگی

پذیرش ابتکارهای آموزشی بيشتري را در نظام آموزشی خود داشتند.
ی پذيرش نوآوریهای آموزشیگزارشمیدهد
ولکوت 7در سال  1977نیز در بررسیچگونگ 
که :بسیاری از محققان آموزشی نسبت به این که معلمان با نوآوری و ابتکار چگونه برخورد
میکنند توجهی ندارند .وي ميگويد :هشدارهایمعدود اولین نظریهپردازان نوآوریهایآموزشی
در ارتباط با عدم توجه و مقاومت مجریان ،خاصه دستاندرکاران و مسئوالن مسائل آموزشی ،با
گذر زمان بیشتر شده است .رومبرگ و پرایس ،)1981( 8در همین زمینه مینویسند :افراد مبتکر
و نوآور ،باید بدانند که در برابر نوآوریهای آنها ،مقاومتهایی صورت خواهد پذیرفت .از این
رو ،باید آمادة برخورد با این مقاومتها و مانع تراشیها باشند و با شناخت قبلی از موانع و
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مشکالت فرهنگی موجود ،خود را برای پاسخگویی به آنها آماده سازند .سلطانا )1990( 9نیز از
مقاومت افراد در برابر پذيرش نوآوریها و ابتکارهای آموزشیخبر میدهد .لذا عالوه بر مسائل
فنی ،باید به مسائلانسانی ،زمینهسازیهای فرهنگی و پذيرش نوآوریهای آموزشی ،توجه الزم
رامعطوف داشت.
10
منطقی ( )1384به نقل از نتایج تحقیقات دی.آر.من میگوید :در بررسی انجام شده در

زمینة نوآوریهای آموزشی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته یا بیشتر رها شده اند ،این نتیجه
حاصل شد که ابتکارهای پیچیده و گران که اجرای آنها به سختی انجام میپذیرد ،بیشتر رها
شده و به عكس نوآوریهای سادهتر و ارزانتر که اجرای آنها با سهولت همراه بوده مانند
شبیهسازی و بازی کردن ،مورد استقبال قرار گرفتهاند .لوبینسکی )2001( 11اشاره به اين دارد
كهدر بررسی مقایسهای بین پذيرش نوآوریهای آموزشی در نظام آموزشی و پذيرش نوآوری
در جریان سازوکارهای رقابتی موجود در بازارهای اقتصادی ،نتیجه گرفته میشود که سازوکار
پذيرش نوآوریهای آموزشی با بازار یکسان نیست .به همین خاطر ضرورت حمایت دولت
از طرحهای ابتکاری آموزشی احساس میشود .از ديدگاه روسل 12و همکارانش ( )1973در
بررسی نوآوریها و تحوالت آموزشی ،راهبردهای خطی توسعه آموزشی و اجراي نوآوریهای
آموزشی ،با هم تناسبی ندارند .بنابراین بهترین الگو برای موفقیت نوآوری در سطح مدرسه
عبارت است از استقالل مدرسه برای تصمیمگیری درباره مواد آموزشی و پذیرش مسئولیت
توسط معلم جهت پیشبرد اهداف مورد نظرش .باسکین 13و همکارانش ،در مقالهای که در سال
 ،1967دربارة نوآوریهای آموزشی در سطوح عالی آموزش تهیه کردند ،از این واقعیت سخن
به میانآوردند که نوآوریهای آموزشی ،به سادگی جایگزین شیوههای تدریس سنتی نمیشوند،
بلکه در برابر پذيرش آنها مقاومتهای گوناگونی صورت میپذیرد .اسمارت )1974( 14به
شکل مشابهی هشدار میدهد که روشها و جریانهای آموزشی قبلی ،ممکن است نوآوریهای
آموزشی ارائه شده را سرکوب کنند و نایک )1974( 15در گزارشی خاطر نشان میسازد که مواجه
شدن با سنتها ،مشکل بزرگی در راه پذيرش نوآوریهای آموزشی بهشمار میآید و نباید سلطة
سنتها را( ،خاصه در جوامع شرقی که سنتیتر عمل میکنند) ،در جریان گسترش نوآوریهای
آموزشی در سطح مدارس نادیده گرفت.
گلستان هاشمی ( )1378در تحقیقی با عنوان مديريت خالقيت و نوآوري در سازمانهاي
آموزشي بيان ميدارد که رابطة مستقيمي بین میزان بهرهمندی دبیران از مجاری ارتباط فردی
با دانش نوآوری آنان وجود دارد .ولي بین میزان بهرهمندی دبیران از مجاری ارتباطجمعی و
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همنوایی آنان ،با نوآوری ،رابطة معکوس وجود دارد؛ یعنی رسانهها نمیتوانند برای دبیران تأیید
تصمیم درباره نوآوری را حاصل کنند .بین میزان بهرهمندی دبیران از مجاری ارتباط فردی و
همنوایی آنان با نوآوری رابطة مستقیم وجود دارد و بین میزان بهرهمندی دبیران از مجاری ارتباط
جمعی و مشارکت آنان در اجرای ایدة جدید رابطة معناداری وجود ندارد .همچنین وی در
پیشنهادهاي پژوهشی خود به برخی از نکات مؤثر به شرح زیر اشاره میکند:
باید جریان ارتباط بین بخش سنتی معلمان و دبیران و بخش نوین (پژوهشگران و نوآوران)
نظام آموزشي ،بهبود یابد و شکاف موجود بین آنها از طریق توجه به موضوع نفوذ و تأثیر وسایل
جمعی کم شود .وسایل ارتباط جمعی میتوانند ابزار مهمی برای حرکت نظام آموزشی به سوی
نوگرایی باشند .رسانههای جمعی با ایجاد بستر مناسب فرهنگی و اشاعه آگاهیهای علمی ،زمینه
اجرای سریعتر و بهتر طرحهای نوین را فراهم میکنند .برای تغییر در نگرشها و عقاید معلمان
و دبیران آموزشی و توجیه آنان برای اجرای طرحهای نوین باید از نشریات علمی و تخصصی
بهویژه نشریات آموزشوپرورش بهره گرفت و با مطرح کردن مطالب علمی به شیوههای نوین
و برجستهسازی آنها فرایند نوآوری را تسهیل کرد .الزمه تداوم نوآوری ،ايجاد تغییراتی بنیادی
در شیوههای تصمیم گیری است .بدون پذیرش اختیار نوآوری ،ایجاد تغییر بسیار ناپایدار است.
برای اینکه تصمیم جدیدی به مرحله اجرا درآید ،زمان الزم است اما بیشتر مواقع در این مورد
غفلت میشود .انجمنهای علمی ،گردهماییها و همایشها در توسعه ،گرایشها و بینشهای
آموزشی بسیار اهمیت دارند .راههای ارتباطی مناسب در نظام آموزشی میتوانند کمک کنند که
معلمان ،نوآوریها را باور کنند .یکی از این راههای مناسب ،ارتباطات فردی و خصوصی در
پذيرش نوآوری هاست.
روبرت کوزما 16در سال ( 2002به نقل از امام جمعه )1384 ،در مقالهای تحقیقی با عنوان

فنّاوری ،نوآوری و تغییرات آموزشی؛ یک چشمانداز جهانی كه در کنفرانس فناوری اطالعات
و ارتباطات در آموزشوپرورش در سال  2002ارائه داد با اشارة مختصر به اجرای پروژة تجهیز
مدارس به فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی میگوید این برنامه با هدف افزایش تعداد کامپیوترها
در مدارس ،افزایش دسترسی به اینترنت و تغییر در پارادیمهای تعلیم و تربیت اجرا شده است.
وی استفاده از فناوری را در پذيرش و اجراي نوآوری مورد تأکید قرار میدهد و معتقد است
برای ایجاد تغییر الزم است از نوآوری پشتیبانی شود .همچنین در این گزارش آورده است كه
در کشورهای مورد مطالعه ،از اصالحات آموزشی و پتانسیل فناوری اطالعات و ارتباطات برای
توسعه نوآوری آموزشی و پیشرفت دانشآموزان حمایت میشود .سیاستگذاریهای ملی و محلی
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چشم اندازهای کلی و خاص و نیز برنامههای حمایت از نوآوری با استفاده از فناوری را نیز
تهیه کردهاند .همچنین گزارشها دربارة فناوری اطالعات و فعالیتهای کالسی ،از بهکارگیری
این ابزار برای اجرای تحقیقات گروهی دانشآموزان ،مدیریت اطالعات از سوی معلمان و
دانشآموزان و توسعه ارتباطات بیرونی و پذيرش نوآوری حكايت دارد.
پیرامون اجراي نوآوری به گفتة ریچ ( 1981به نقل از ماليينژاد ،)1385 ،پژوهشگرانی که در
زمینة اجراي نوآوری فعالیت میکنند ،به دنبال اندازهگیری میزان جمعآوری اطالعات مربوط به
نوآوری ،پردازش و بهرهبرداری از آنها هستند .پردازش اطالعات مربوط به نوآوری و امتحان
روایی و پایایی آنهاست .در فرایند اجراي نوآوری ،ممکن است پذیرش یا رد آن نوآوري را به
دنبال داشته باشد .پژوهشگرانی که به مطالعه اجراي دانش میپردازند ،ممکن است به علت بروز
تغییرات منظم در افراد ،سازمانها و جوامع توجه نمایند .آنها همچنین ممکن است به استفاده
کاربردی ،استفاده ادراکی ،استفاده تطبیقی ،استفاده انتخابی ،استفاده نابهنگام ،عدم استفاده ،توقف
در استفاده و استفادة نادرست توجه کنند.
در یک جمعبندی ،صاحب نظرانی که در حوزة نوآوری کار کرده اند ،مراحلی را برای توليد،
پذيرش و اجراي نوآوری ترسیم میکنند .بیشترین نظریه پرداز این حوزه راجرز در سال 1996
(همان منبع) است که نوآوری را با تغییر همراه میداند .وی مالکهایی را برای توليد و پذيرش
نوآوری اعالم نموده است .از دیدگاه وی در توليد نوآوری باید مراحل سهگانه تغیی ِر اکتسابیِ
هدایت شده ،تغیی ِر اکتسابیِ انتخاب شده و تغیی ِر ذاتی را یکی پس از دیگری طی کرد .وي بر
این عقیده است که اگر تغییر معطوف به داخل فرد و سازمان باشد ،تغیر ذاتی است و اگر منبع
ایده جدید ،خارج از سازمان و فرد باشد ،تغییر اکتسابی است .تغییر اکتسابی میتواند انتخابی و
یا هدایت شده باشد .تغییر اکتسابی ـ انتخابی ،آن است که افراد یا معلمان در معرض ایدههای
جدید خارجی قرار میگیرند و براساس نیازشان ایدههای جدید را رد یا قبول میکنند .در این
صورت برخورد با نوآوری ها ،ممکن است خود به خود و یا تصادفی باشد .مث ً
ال اگر معلمی از
معلم يا مدرسهای دیگر ایدهای را کسب کند ،ممکن است بدون هیچ فشاری از طرف مسئولین
آموزشی ،روش تدریس تازهاي را در کالس خود اجرا کند .تغییر اکتسابی هدایت شده زمانی
صورت میگیرد که فردی خارج از کالس درس و مدرسه برای رسیدن به هدفی مشخص ،برای
معرفی افکار و روشهای نو تالش کند .مث ً
ال تألیف کتب جدید از طرف گروه تألیف ،نمونهای
از تغییر هدایت شده و برنامهریزی شده است .مزایای تغییر هدایت شده ،مورد توافق برخی از
نظریهپردازان جامع تغییر اجتماعی نیست .البته باید توجه داشت كه تغییر در نظام آموزشی با
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تغییرات نظام اجتماعی هم تفاوتها و هم شباهتهایی دارد که باید حتم ًا مورد واکاوی قرار گیرد.
باید سعی شود تا در دراز مدت ،به جای اینکه تغییرات هدایت شده باشند ،تغییر ذاتی صورت
گیرد .هرچه معلمان مهارت علمی بیشتری کسب کنند در تشخیص نیازهای خود خردمندتر شده
و تغییرات انتخابی بیشتر بروز میکنند و میتوانند به طور کارآمدتر مؤثر باشند .وی همچنین
معتقد است اگر قصد بر آن است که معلمان نوآور شوند باید حتم ًا خودشان نوآوری و مزایای
آن را تجربه نمایند .راجرز ( ،1996همان منبع) پنج مرحله در توليد ،پذيرش و اجراي نوآوری
مشخص میکند و معتقد است برای استفاده از نوآوری باید به این مراحل توجه کرد.
مورین دابینز و همکارانش 17با استفاده از مدل راجرز در سال ( 2002همان منبع) چارچوبی

را به منظور پذيرش و اجراي نوآوری برای اعمال سیاستهای بهداشتی  -مراقبتی ارائه دادند.
این چارچوب نشان میدهد که فرایند اجراي نوآوری در تصمیم گیریهای بهداشتی – مراقبتی
تحت تاثیر ویژگیهای مختلفی قرار میگیرد که به فرد ،سازمان و محیط مربوط میشوند .این
چارچوب همچنین روابط پیچیدة اجراي نوآوری را با استفاده از پنج مرحله نوآوری راجرز نشان
میدهد .این مراحل عبارتند از :دانش ،ترغیب ،تصمیم ،اجرا و تأیید .اگرچه این چارچوب به
صورت خطی نمایش داده میشود ،ولی باید به خاطر داشت که فرایند پذيرش نوآوری به صورت
ط سو هریسو آلیسونکینگتون 18در سال 2002
خطی رخ نمیدهد .در پژوهش دیگری که توس 
(امام جمعه )1384 ،با عنوان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در کالسهای درس نوین
که در مدارس این کشور انجام شد ،اشاره میشود که در اجرای موفقیتآمیز نوآوریها در این
مدارس عوامل متعدد و مهمي از قبيل تجربة قبلی با نوآوری (هم با فناوری و هم بدون آن)،
حمایت مدیریت ارشد ،نه تنها برای اجرای شیوههای جدید بلکه برای پرداختن به مشکالت مالی
احتمالی ،حضور تعداد زیادی از کارکنان آموزشی مدرسه بهگونهای که فرهنگ حاکم بر مدرسه
ل به انجام ریسکو اقدام به انجام کارهایی
به صورت مشارکتی و حمایت متقابل گردد و تمای 
که میزان موفقیت آنها کام ً
ال مشخص نیست ،سهیم هستند.
حسنی( )1385در مقاله علمی – پژوهشی خود با عنوان الگویی برای اشاعة نوآوری در
نظام آموزشوپرورش ایران معتقد است كه در بررسی سیر تحول نظام جدید آموزشوپرورش
ایران ،نوآوریها به روش بخشنامهای و دستوری بر بدنه نظام آموزشی تحمیل شده اند .لذا در
موارد زیادی میزان موفقیت نوآوری در ورود به مدرسه ،کالس و فرایند یاددهی – یادگیری
دانشآموزان کم بوده و گاهی هم با شکست مواجه شده است .وي معتقد است این الگو از
منظر فلسفی بر اراده و اختیار آدمی استوار است و با راهبرد اساسی در مدیریت نظام آموزشی
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یعنی حرکت به سوی تمرکززدایی ،به ویژه مدیریت مدرسهمحور ،تناسب و هماهنگی نسبی
دارد ،زیرا در این الگو اساس پذیرش نوآوری و کاربست آن ،تصمیم مدرسه و اولیای آن است.
منطقی ( )1384نیز در تحقیق خود با عنوان بررسی نوآوریهای آموزشی در مدارس نشان داد که
بیشترین نوآوریهای آموزشی معلمان و افراد اجرایی – آموزشی در شرایطی به وقوع میپیوندد
که نوآوری آموزشی عمدت ًا در گرو ابداع و ابتکار خود فرد باشد .در این پژوهش نوآوران،
از مقاومتهای بسیار سازمان آموزشوپرورش ،مسئوالن ادارات و نواحی و مناطق آموزشی،
مدیران مدارس ،معلمان همکار ،اولیای دانشآموزان و گاه خود دانشآموزان در برابر نوآوریهای
آموزشی خویش یاد کردهاند.

هدف کلی پژوهش

هدف كلي در اين پژوهش شناسایی نوآوریهای آموزشی از منظر شیوههای تولید ،پذیرش
و اجرا در آموزشوپرورش عمومی ایران با توجه به تجارب جهانی و دانش مربوط و انطباق آن
با وضعیت موجود کشور ميباشد.

اهداف اختصاصی پژوهش

 .1شناسایی شیوههای تولید نوآوریهای آموزشی؛
 .2شناسایی شیوههای پذیرش نوآوریهای آموزشی؛
 .3شناسایی شیوههای اجرای نوآوریهای آموزشی؛
 .4ارائة شیوهها و الگوی مناسب برای هر یک از مراحل تولید ،پذیرش و اجرای نوآوریهای
آموزشی ناشی از تجارب جهانی و دانش و تجارب مرتبط در داخل کشور به منظور استفاده در
آموزش عمومی ایران.

سؤالهای پژوهش

 .1شیوههای تولید نوآوریهای آموزشی  -در بخش آموزش عمومی  -کدام است؟
 .2شیوههای پذیرش نوآوریهای آموزشی  -در بخش آموزش عمومی  -کدام است؟
 .3شیوههای اجرای نوآوریهای آموزشی  -در بخش آموزش عمومی  -کدام است؟
 .4از چه شیوهها و الگویی میتوان برای تولید ،پذیرش و اجرای نوآوریهای آموزشی برای
آموزش عمومی ایران استفاده کرده؟

تجارب جهاني در زمينة نوآوريهاي آموزشي از منظر شيوههاي توليد ،پذيرش و اجراي ...
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پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی (از نوع تركيبي) است .بنابراين در ابتدا با استفاده از
منابع علمی و پژوهشی و مطالعات تطبیقی ،موضوع مورد پژوهش بررسی و سپس الگوی ویژهای
برای این امر طراحی شده است .این الگو با نظام آموزشوپرورش عمومی کشور مقایسه و در
نهایت اعتباریابی شده است .بر این اساس روش تحقیق با عنایت به سنجش نگرش کارشناسان و
متخصصان آموزشوپرورش ،از یکسو در توصیف نمودن نگاه آنها به الگو ،و از سوی دیگر ،از
نوع توصیفی – پیمایشی میباشد .سهولت دسترسی به اسناد و مدارک آموزشوپرورش عمومی
کشورها پیرامون فعالیتها و پژوهشهای انجام یافتة آنها در حوزة نوآوریهای آموزشی پنج
کشور مالزی ،هند ،سنگاپور ،استرالیا و آمریکا مالک اصلی در انتخاب کشورهای هدف بوده
است.
بهطور کلی در پژوهش حاضر برای جمعآوری دادههای مورد نیاز از روشهای زیر استفاده
شده است:
 .1مطالعات نظری :در این مرحله اسناد و منابع مختلف در حوزة نوآوریهای آموزشی مورد
بررسی قرار گرفته است .برای این منظور از روش مطالعة اسنادی یا کتابخانهای بهره گرفته شده است
 .2مطالعات تطبیقی :اين مطالعات ناظر بر وضعیت نوآوری در پنج کشور ،يعني کشورهای
هدف ،میباشد.
 .3مطالعات کیفی :با استفاده از روش گروه کانونی 19چارچوب اولیة بهدست آمده از
مطالعات نظری و تطبیقی با مشارکت جمعی از کارشناسان و اساتید خبره مورد نقد و بررسی
قرار گرفت و الگوی اولیه (پیشنهادی) اصالح شد .آنگاه با مقایسة نوآوریها از منظر شیوههای
تولید ،پذیرش و اجرای نوآوری ،به بررسی نقاط ضعف و قوت و نتایج به دست آمده پرداخته
شده است.
 .4مطالعات اعتباریابی :که در آن با استفاده از نظرات و دیدگاههای کارشناسان و متخصصان
حوزة نوآوری آموزشی ،الگوی مورد نظر اعتبار یابی شد .برای این منظور از پرسشنامة 44
سؤالی (در طیف پنج سطحی لیکرت) که برخاسته از مطالعة منابع و مصاحبه و نظرات کارشناسان
و متخصصان ذیربط بوده استفاده گردیده است.
افراد صاحب نظر در حوزة نوآوریهای آموزشی در آموزشوپرورش  33نفر که از طریق
روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شده بودند .تعداد  33فقره پرسشنامه برای نمونة آماری
پژوهش ارسال شده بود که همه آنها دریافت و تجزیه و تحلیل شدند.
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ابزارهای پژوهش

ـ اسناد و مدارک به ویژه قوانین و پژوهشهای انجام شده مربوط به نوآوریهای آموزشی
در کشورهای هدف؛
ـ اسناد و مدارک به ویژه قوانین و پژوهشهای انجام شده مربوط به نوآوریهای آموزشی در ایران؛
ـ پرسشنامة محقق ساخته (برای اعتباربخشی الگو) است.
در عین حال در جریان انجام پژوهش ،همانند سایر پژوهشهای کیفی ،در جمعآوری اطالعات
مورد نیاز از روشها و ابزارهای دیگری همچون تحليل محتوا استفاده شده است .پس از مطالعه
اسناد و مدارک و قوانین مربوط به نوآوریهای آموزشی در کشورهای هدف و کشور ایرا ن و نتایج
و دادههای حاصل از پرسشنامه ،اطالعات به دست آمده به شیوه مرسوم مقایسه ،دستهبندی و
مقولهبندی شده و در مورد مؤلفههای مورد نظر (تولید ،پذیرش و اجرای نوآوری) نیز همه اطالعات
جمع آوری شده و پس از مقایسه و دستهبندی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.

بررسی برخی تجارب نوآوریهای آموزشی در کشورهای هدف

در این قسمت به ارائه عناوین نوآوریهای آموزشی اجرا شده در کشورهای هدف مورد
نظر(نمونه آماری پژوهش) و مشخصات کلی یک نمونه از آنها پرداخته میشود.
20
نوآوری آموزشی در کشور آمریکا :مطالعه نتایج حاصل از بررسیهای اسپلينگ و جاستين
23
( ،)2008استون هيل و رابرت ،)2009( ،21كشياپ و ميشوك ، )2008( 22لفكويتس و كنراد
( )2007نشانگر تصویری از نوآوری آموزشی انجام پذیرفته در کشور آمریکا است .عمده اين
نوآوريها عبارتند از :تأسیس مدارس هدفمند ،24مدرسه هدفمند آرت اسپیس ،25استفاده از
استانداردها ،توسعه حرفهای کارکنان ،تدریس تیمی ،فراگیری در آموزش و پرورش ،تصویب
قانون هیچ کودکی از آموزش محروم نخواهد ماند ،.26برنامههای تابستانی و بعد از مدرسه،
اجرای آموزشوپرورش شخصیت ،اتحاد بین اقیانوسی نوآوری در مدارس ،تأسیس مدارس
مغناطیسی ،27تأسیس مدارس مجازی  ،برنامههای کمک هزینه تحصیلی ،28برنامههای تشویقی
برای باال بردن کیفیت معلمان ،اصالحات جامع مدرسه ،آموزش دانشآموزان نخبه ،توجه به
مسئله تبعیض جنسیت ،یادگیری توسعه یافته ،طراحی سناریو و ...همچنین در جدول زیرشماره
یک به مشخصات کلی یک نمونه از نوآوریهای آموزشی اجرا شده در کشور آمریکا ،اشاره
شده است.
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جدول شماره  .1نوآوری آموزشی :اتحاد بین اقیانوسی نوآوری در مدارس (آمریکا و انگلیس)
قلمرو

تولید

پذیرش

ارتباط و
فرهنگ
سازمانی

برای توسعه نوآوری
در شبکهای از مدارس
آمریکا و انگلستان

دیدارهای تحقیقاتی
دو جانبه و متقابل
بین دو کشور

اجرا
 تشویق دانشآموزان به یادگیری  -فراهم کردنیک محیط امن برای صحبت درباره کار  -شبکههای

محلی توسط این مشارکت بین المللی تقویت
میشوند  -بهبود ارتباطات  -تسهیم عقاید

نوآوری آموزشی در کشور استرالیا :مطالعه نتایج حاصل از بررسیهای هالكنر)2008( ،29
و كاتنس )2001( 30نشانگر تصویری از نوآوری آموزشی انجام پذیرفته در کشور استرالیا است.
عمدة اين نوآوريها عبارتند از :استفاده از ویدئوي دیجیتالی ،31محیط یادگیری مجازی،32
جستوجوگرهای شبکهای محلی ،33برنامههای محلی و جهانی ،خبرنامه دیجیتالی مدرسه،34
یادگیری حرفهای ،35مدیریت و یادگیری ،36برنامه اشتغال اجتماعی ،منبع سی دی ،نوآوری و
بهترین تمرین ،سواد آموزی ابتدایی ،ریاضیات ،فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،پروژه مدارس
خدمات جامع ،توسعه مهارت در تدریس فهم ابتدایی اعداد به دانشآموزان بومی دور از دسترس،
دانشمندان در جامعه ،گذر از شکاف بین علوم مدرسهای و صنعت ،آموزشوپرورش زیست
محیطی در جزیره کانگرو ،علم واقعی در مدارس ،طراحی تعامل مشارکتی -نمونه برداری سه
بعدی ،ماه ،آموزش زیست محیطی پارکها و حیات وحش .همچنین در جدول شماره  2به
مشخصات کلی یک نمونه از نوآوریهای آموزشی اجرا شده در کشور استرالیا ،اشاره شده است.
جدول شماره  .2نوآوری آموزشی :پروژه دانشمندان در جامعه (پروژههای نوآوری مدارس استرالیایی در
علوم ،فنآوری و ریاضیات)
قلمرو

تولید

پذیرش

اجرا

روشهای یاددهی-
یادگیری

این پروژهها در پی مشاهده
کاهش تمایل دانشآموزان
به یادگیری علوم شکل
گرفتند.

این پروژه شامل تربیت معلمان ابتدایی و راهنمایی برای
تدریس بهتر و مؤثرتر علوم است .گروهی از مربیان تربیت
معلم و دانشمندان و متخصصان این رشته ،مسئولیت این
آموزشها را برعهده دارند.

تدریس
بهتر علوم

نوآوری آموزشی در کشور هندوستان :مطالعه نتایج حاصل از بررسیهای فقیهی ()1379
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وابتسام ابوداهو (به نقل از جهانی )1383 ،نشانگر تصویری از نوآوری آموزشی انجام پذیرفته
در کشور هندوستان است .عمده اين نوآوريها عبارتاند از :ابتکارات دانشگاه ایگنو ،آموزش

و پرورش فراگیر ،برنامه  5ساله یازدهم توسعه ( ،)2007-2012برنامه دهم پنج ساله توسعه،
تجدیدنظر در برنامه درسی و کتابها ،تعیین شاخص توسعه آموزشی و توسعة سیستمهای

اختیاری دروس .همچنین در جدول جدول شماره  3به مشخصات کلی یک نمونه از نوآوریهای
آموزشی اجرا شده در کشور هندوستان ،اشاره شده است.

جدول شماره  .3نوآوری آموزشی :تعیین شاخص توسعة آموزشی
قلمرو

نظارت

تولید

پذیرش

به منظور تشویق ایاالت برای توسعه

این شاخص شامل  4پارامتر است:

بر ورودیها و خروجیهایی که بر

به معلم و نتایج این پارامترها  22متغیر

عملکردشان و نیز داشتن نیم نگاهی

شوپرورش اثر میگذارند.
آموز 

دستیابی ،زیرساخت ،مقیاسهای مربوط

مختلف را اندازهگیری میکنند.

اجرا
بررس��ی

می��زان

پیش��رفت ای��االت به
س��وی جهانی ش��دن

آ مو ز شوپ��ر و ر ش

ابتدایی

نوآوری آموزشی در کشور سنگاپور :مطالعه نتایج حاصل از بررسیهای كندي ،مانیس

و مونتگومری )2008( 37و چانگ )1994( 38و هن چی 39نشانگر تصویری از نوآوری آموزشی
انجام پذیرفته در کشور سنگاپور است .عمده اين نوآوريها عبارتاند از :ایجاد یک نظام

آموزشوپرورش رقابتی ،ایجاد صندوق تحصیلی اعطائی ،40فراهم کردن تحصیالت خانگی،

جهانیسازی دانشآموزان ،خطمشی تدریس کمتر ،یادگیری بیشتر ،آموزشوپرورش ملی،

فعالیتهای برنامه درسی ،برنامه پرورش مهارتهای ذهنی و فکری ،برنامه اصلی فناوری
اطالعات ،آموزشوپرورش اخالقی ،نوآوری در برنامه درسی و تأسیس مدرسه دخترانه کرسنت

41

(هالل ماه) .همچنین در جدول جدول شماره  4به مشخصات کلی یک نمونه از نوآوریهای
آموزشی اجرا شده در کشور سنگاپور ،اشاره شده است.
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جدول شماره  .4نوآوری آموزشی :برنامه اصلی فناوری اطالعات
تولید

قلمرو

دانشآم��وزان بای��د در پروژههای
فن آوری
آموزشی

فناوری اطالعاتی ب��ا دانشآموزان

مدارس دیگر ،ی��ا حتی محلها یا

کش��ورهای دیگر ،هم��کاری کنند
تا برای زندگ��ی در دهکده جهانی
آماده شوند.

اجرا

پذیرش
مجهز کردن دانشآم��وزان به مهارتهای ( - )ITفاز اول

و دوم برنام��ه اصلی برنامه اصلی فناوری اطالعات کامل
شده اس��ت .وقتی که فاز سوم نیز بزودی به اتمام برسد،
همه مدارس کام ً
ال به ش��بکه اینترنتی و به نظام شبکهای
اختصاصی وزیر آموز 
شوپرورش (برای ارتباط راحتتر

با او) متصل میباش��ند .همچنین نس��بت دانشآموزان به

کامپیوتر  2به  1خواهد شد .این یعنی  30درصد از برنامه

خل��ق دانش
جدی��د

و

حرک��ت ب��ه
سوی اقتصاد

بر پایه علم

درسی مجهز به فناوری اطالعات میشود.

نوآوری آموزشی در کشور مالزی :مطالعه نتایج حاصل از بررسیهای شريف و مئوسان
 ،)2001( ،42یونسکو :گزارش توسعة مدارس( 43به نقل از فهیمی )1379 ،و سیدي ،زاکرنیان
و حاجی اونگ )2007( 44نشانگر تصویری از نوآوری آموزشی انجام پذیرفته در کشور مالزی
است .عمدة اين نوآوريها عبارتاند از :آموزشوپرورش فراگیر ،تغییر سیستم ارزشیابی ،تأسیس
مدارس شاخص ،برنامه درسی ابتکاری ،آموزش و پرورش بر پایه فناوری ،و طرح جامع توسعة
آموزش و پرورش .)2006-2010( 45همچنین در جدول جدول شماره  5به مشخصات کلی یک
نمونه از نوآوریهای آموزشی اجرا شده در کشور مالزی اشاره شده است.
جدول شماره .5نوآوری آموزشی :تغییر سیستم ارزشیابی
قلمرو

تولید
ب��رای تغیی��ر سیس��تم

ارزشیابی

ارزش��یابی مبتن��ی ب��ر

تحصیلی

سیستمی که بیشتر مدرسه

پیشرفت

امتحان��ات متمرک��ز ب��ه

محور باشد.

تفسير نتايج و جمعبندي

پذیرش
ایجاد بانک اطالعاتی از پیشرفت دانشآموزان،

کاه��ش تع��داد برگهها و موضوع��ات امتحانی و
ارزیابی دورهای.
فع ً
�لا این سیس��تم جدید در تع��دادی از مدارس
مالزی به طور آزمایشی در حال اجراست.

اجرا
مفرحت��ر

ک��ردن

یادگی��ری و دور

کردن ای��ن فرایند از

یک محی��ط امتحان
ـ محور.

مجموعة مطالعات نظری و یافتههای پژوهشهای داخلی و خارجی و تطبیقی ،ده ( )10مؤلفه
مهم نوآوری را ،به مثابة یک فرایند ،در توليد ،پذيرش و اجراي نوآوري آموزشي مؤثر ميدانند .اين
 10مؤلفه عبارتاند از :فرهنگ نوآوری ،اجزا و مؤلفههای نوآوری ،ویژگیهای مجری نوآوری ،نقش
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چشمانداز در نوآوری آموزشی ،تأثیر فناوریهای نوین ارتباطی در نوآوریهای آموزشی ،ساختار
سازمانی و ارتباط آن با نوآوری آموزشی ،دالیل شکست نوآوریهای آموزشی ،هماهنگی الزم بین
الیههای اجتماعی مؤثر در نوآوری و نظام آموزشیِ حلقة واسط بخش صنعت ،خدمات و کشاورزی.
در کشورهای مورد مطالعه طرحها و برنامههاي نوآورانه از حمایتهای گسترده دولت و
وزارت آموزش وپرورش ـ از جنبههاي گوناگون مالي و معنوي ،توجه خاص به استقالل و
آزادی عمل آنان در تصمیمگیری ،دريافت آموزشهاي الزم اعضاي درگير با موضوع برنامههای
نوآورنه (مانند مدیران ،معلمان و اولیاي دانشآموزان ،افراد ذینفع و ذی نفوذ محلی و ،)..پرورش
حرفهای کارکنان و حمایت از آنان ،انجام به صورت آزمایشی و محدود در وحلة اول و توسعة
طرح به شرط موفقيت و داوطلبانه بودن اجرای طرحها و برنامههای نوآوری ـ برخوردار هستند.
در همین راستا ،ویژگیها و مالکهایی که دربحث تولید و پذیرش و اجرای نوآوری آموزشی
مؤثر بودهاند ،به صورت خالصه در نمایهای که تصویر کلی اما روشني از نظامهای آموزشی
کشورهای هدف(نمونه آماري) ارائه میکند ،مورد مقایسه قرار گرفتهاند .این نمایه برای تدوين
و ارائه الگوی نوآوری در آموزشوپرورش ایران بسیار مؤثر و مفید بوده است(.جدول شماره )6
جدول شماره  .6نمایه ویژگیهای آموزشی مؤثر در تولید،پذیرش و اجرای نوآوری با نگاه به نظام
آموزشی کشورهای هدف
موضوع

کشور

ساختار آموزشی

تنوع مدارس

نظام تصمیمگیری

فرهنگ سازمانی

شعار استراتژیک
آموزش و پرورش

میزان حمایت از
نوآوری توسط دولت

توسط مجریان

میزان پذیرش نوآوری

زیاد – حمایت مالی وفکری  -همراه با نظارت دقیق

در پذیرش نوآوریها استقبال میکنند.

.1محیط یادگیری مجازی  .2جستجو گرهای
شبکهای محلی  .3خبر نامه دیجیتالی مدارس .4
پرورش نوآوری و تمرین شامل ریاضیات ،علوم
تکنولوژی،مدیریت  .5برنامه انتقال اجتماعی

به طور مرتب و منظم بهبود مستمر دارد

آمریکا

غبرمتمرکز -متنوع -انعطاف پذیر

زیاد.مانند مدارس مغناطیسی ،هدفمند،
مجازی وخصوصی

غیر متمرکز واگذاری اختیارات به مناطق
و مدارس

حامی نوآوری و خالقیت

استرالیا

غیر متمرکز  -ایالتی

زیاد.مانند مدارس خدمات جامع ،زیست محیطی،
تعامل مشارکتی -نمونه برداری سه بعدی و ...

غیر متمرکز –آزادی عمل برای ایالتها و مدارس،
مشارکت خانوادهها در تصميمگیری

حامی نوآوری و خالقیت

هیچ کودکی از آموزش محروم نخواهد ماند برابری در تحصیالت – یادگیری مادام العمر – آمادگی
برای دنیای کار
–موفقیت برای همه -دانش توانایی است .

نظارت دقیق

زیاد.حمایت مالی وفکری -همراه یا

در پذیرش نوآوریها استقبال میکنند.

.1مدرسه هدفمند  .2آکادمی گرین بورو
.3اتحادبین اقیانوسی نوآوری در مدارس
نوآوریهای آموزشی
 .4توسعه حرفهای کارکنان .5تدریس تیمی
.6استفاده از استاندارد

رشد حرفهای معلمان

به طور مرتب و منظم بهبود مستمر دارد

در استفاده از فناوری آموزشی ،عالقهمندی و
استفاده از تکنولوژی
پذیرش وجود دارد.

زیاد:استفاده از آخرین تکنولوژی کامپیوتری ،نامه
الکترونیکی گرافیک کامپیوتری
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ادامه جدول شماره 6

خوب -حمایت مالی و فکری

هند

غیر متمرکز – ایالتی

زیاد.مانند مدارس سیستمهای اختیاری دروس،فراگیرو...

متمرکز و
ایالتی

حامی نوآوری و خالقیت .

هیچ کودکی از آموزش محروم نشود – .جهانی سازی
آموش و پرورش ابتدایی -فرصت تحصیالت مدرسهای
جهانیسازی

زیاد – حمایت مالی وفکری متوسط دولت – همراه
بانظارت دقیق

سنگاپور

غیر متمرکز – با انعطاف زیاد – دانشآموزان با تواناییهای
مختلف -باسرعتهای مختلف و درجهبندیهای متفاوت

زیاد -نظام رقابتی ،وجود مدارس مستقل و دارای آزادی عمل
 -مدرسه اسالمی

غیر متمرکز -آزادی عمل دارد برای مدارس

حامی نوآوری و خالقیت

مالزی

غیر متمرکز -دولتی و خصوصی

کم اما با کیفیت ،مدارس ابتکار،مدارس اختراع

غیرمتمرکز ،متمرکز

حامی نوآوری و خالقیت

ایران

متمرکز ،گسترده و غیر منعطف

کم – دولتی – غیر دولتی – شبانه روزی با یکمحتوا و
روشو هدف

متمرکز ،سیاستگذاری و برنامهریزی توسط دولت مرکزی
ـ آزادی عمل کم ـ عدم کارایی کودکان آموزش و پرورش
و مدارس

مقاومت در برابر نوآوری ،غیر خالق

جامعهای خالق،نوآور و آینده نگر -تربیت دانش آموازنمدارسی متفکر ،ملت یادگیرنده-یادگیری مادام العمر -تاکید بهنوآور و مبتکر  -تربیت شهروندانی میهن دوست و در
هویت ملی همزمان با جهانی شدن  -تدریس کمتر ،یادگیری بهتر
عین حال جهانی

زیاد-حمایت مالی و فکری دولت و رهبران همراه با نظارت دقیق

آموزش برای همه -عدالت آموزش برای آموش شهر و
روستا دختر و پسر و...

زیاد ،حمایت مالی و فکری ،همراه با نظارت دقیق

در پذیرش نوآوریها استقبال میکنند.

کم ،همراه با مقاومت در برابر نوآوریها

در پذیرش نوآوریها استقبال میکنند.

ایجاد آموزشوپرورش رقابتی -ایجاد صندوق تحصیلی اعطایوام -فراهم کردن تحصیالت خانگی -جهانی سازی دانشآموزان
برنامه درسی مهارتهای ذهنی و فکری -برنامه اصلی تکنولوژیاطالعات

آموزش و پرورش فراگیر آموزش برپایة تکنولوژیتاسیس مدارس شاخص -برنامه درسی ابتکار  -تغییر
سیستم ارزشیابی

تغییر کتابها ی درسی علوم و ریاضی یا استداللی -طرحارزشیابی توصیفی  -آموزش از راه دور

در پذیرش نوآوریها استقبال میکنند.

.1نوآوریهای میکروسافت .2آموزشوپرورش فراگیر.3
ابتکارات دانشگاه ایگنو .4سیستمهای اختیاری ارائه
دروس.5تضمین شاخص توسعه آموزش

معمولی -ولی در سالهای اخیر توجه شده است .

زیاد -معلمان چون افراد باهوش ،دانشمندان و مهندسان ارزش
گذاری میشوند.

زیاد -باال بردن مقام معلمی،به روز کردن تربیت
معلمان،توسعه نظام انتخاب معلم

متوسط ،همراه با حمایت و سرمایهگذاری

زیاد:توسط توسعه آموزش مجازی – آموزش از راه دور-
استفاده زیاد از تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

زیاد -آشنایی دانشآموزان با IT
-نسبت کامپیوتر به دانش آموز یک به دو است.

زیاد-:آشنایی با رباتها و ابزارهای مکانیکی  -مجهز
کردن دانشآموزان به ابزار IT

کم  -به ویژه در آموزش عمومی

در ادامه ،سؤاالت پژوهش به طور اختصار پاسخ داده شده و در نهايت الگوي پیشنهادیارائه و
تبيين ميشود.

24

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،43سال یازدهم ،پاییز1391

تفسیر سؤاالت پژوهش

سؤال  :1شیوههای تولید نوآوریهای آموزشی در دورة آموزش عمومی کدام است؟
با توجه به یافتههای پژوهش ،در پاسخ به اين سؤال ،میتوان به تولید نوآوریهای
آموزشی به کمک مصوبات و قوانین و اسناد باالدستی آموزش وپرورش (مانند قانون مدارس
غیرانتفاعی (غيردولتي) ،مدارس نمونه دولتي ،مدارس مشارکتی ،تغییر شیوه ارزشیابی فعلی به
ارزشیابی کیفی -توصیفی) ،تولید نوآوریهای آموزشی از طریق تربیت مدیران مدارس (به
عنوان مثال تجلی برخی از نوآوریها در برخی مدیران مدارس خاص و غیر دولتی مشاهده
میشود) ،تولید نوآوریهای آموزشی به روش تربیت و تشویق معلمان مدارس(به مانند آنچه
که در جشنواره الگوهای برتر تدریس ارائه میگردد) ،تولید نوآوریهای آموزشی از طریق
اقتباس از سایر کشورها (طرحکاد و کاردانش) تولید نوآوریهای آموزشی از طریق کاربرد
تکنولوژیهای نوین ارتباطی(رایانه ،اینترنت ،شبکههای مجازی آموزش) ،تولید نوآوریهای
آموزشی از طریق بهکارگیری نظام دریافت پیشنهادات در مدارس و سازمانهای آموزشی ،تولید
نوآوریهای آموزشی توسط گروههايخاص (گروههای ایدهیابی و نوآوری با کمک و نظارت
اساتید دانشگاهها و مدرسان تربیت معلم) و تولید نوآوریهای آموزشی از طریق تقویت قدرت
استدالل ،پرسشگری ،مشاهده ،آزمایش و شبکهسازی در معلمان و دانشآموزان اشاره نمود.
سؤال  :2شیوههای پذیرش نوآوریهای آموزشی در دورة آموزش عمومی کدام است؟
با توجه به یافتههای پژوهش ،در پاسخ به سؤال دوم ،میتوان به آشنایی مدیران و معلمان مدارس
با نوآوری از طریق دریافت بخشنامه یا دستورالعمل مربوط (توسط مقامات مافوق صادر میشود)،
آشنایی معلمان با نوآوریهای آموزشی (از طریق مطالعه مجالت آموزشی ،علمی و تخصصی
مربوط به نوآوری آموزشی) ،از طریق شرکت در جشنواره الگوی برتر تدریس و سایر همایشهای
شوپرورش
مربوط به نوآوری آموزشی ،از طریق اجرای نظام پیشنهادات در مدارس و ادارات آموز 
و از طریق رویارویی با تکنولوژیهای نوین ارتباطی مانندرایانه ،اینترنت و آموزشهای مجازی که
در پذیرش ایدههای نوآورانه كه در سایر کشورها خیلی مؤثر بوده است ،اشاره نمود.
سؤال  :3شیوههای اجرای نوآوریهای آموزشی دردورة آموزش عمومی کدام است؟
با توجه به یافتههای پژوهش ،در پاسخ به سؤال سوم ،مواردي همچون کاربست دستورالعملها و
بخشنامههای مربوط توسط معلمان (مانند تغییر کتابهای درسی ،تغییر نظام ارزشیابی و ،)...بهکار بستن
دستورالعملها و بخشنامههای مربوط توسط مدیران و سایر کارکنان (مانند دستورالعملهای مربوط
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به مدارس نمونه دولتی ،مدارس مشارکتی و مدارس وابسته) ،اجرای نوآوری با توجه به عالقه معلم
یا مدیر و زمینههای اجرایی آن (اجراي موردی در برخی مدارس دولتی و غیردولتی) ،کاربرد نوآوری
آموزشی با توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقلیمی مناطق مختلف (مانند آموزش دختران ،روستاییان،
مدارس شبانهروزی ،مدارس دو زبانه و تدریس در کالسهای چندپایه ،مدارس عشایری و )...و
کاربرد نوآوری آموزشی با توجه به فناوریهای جدید ارتباطات (مانند آموزش ،ITآشنایی با کامپیوتر،
استفاده از صفحات وب ،آموزش برخط ،46فتوشاپ ICDL ،47و )...را استنتاج نمود.
سؤال  :4از چه شیوههایی میتوان برای تولید ،پذیرش و اجرای نوآوریهای آموزشی برای
آموزش عمومی ایران استفاده کرد؟
براساس نتایج پژوهشها و مطالعات تطبیقی و بررسی وضعیت موجود نوآوریهای آموزشی
در ایران ،روشها و راهکارهای زیر به تفکیک از منظر شیوههای تولید ،پذیرش و اجرای نوآوری
ارائه میگردد:
 .1شیوههای تولید نوآوریهای آموزشی در ایران و راهکارهای مناسب آن
از منظر شيوههاي توليد نوآوري ميتوان به تغییر الگوی جاری تولید نوآوری اشاره نمود.
یعنی به جای اینکه در سطح مدیریت رده باالی سازمان به تولید نوآوری بپردازند و آن را برای
اجرا به مدارس ابالغ کنند،تولید نوآوری به یک فرایند دو سویه به شکل زیر تبدیل شود:
تولید نوآوری توسط معلمان و مدیران

حمایت مالی و علمی توسط مدیران عالی آموزش و پرورش

تولید نوآوری توسط مدیران عالی آموزش و پرورش

پذیرش نوآوری توسط مدیران و معلمان

همچنين راهكارهايي از قبيل تمرکززدایی و اعطای استقالل به مدارس (مدیران و معلمان) و
حمایت از نوآوریهای آموزشی ،اجرای دقیقتر و هوشمندانهتر جشنوارههای الگوی برتر تدریس
در مدارس ابتدایی و راهنمایی؛ آموزش و واگذاری ساخت وسایل آموزشی و نرمافزارهای آموزشی
به معلمان ،تشکیل گروههای نوآور (معلمان و اساتيد دانشگاه) ،فراهم نمودن زمینههای فرهنگی
تولید نوآوری در جامعه و مدرسه ،استفاده از روشهاي نوين از قبيل مشاهده (مسافرت به سایر
ی نظام
ی آموزشی سایر کشورها) ،بهكارگیر 
کشورها ،بازدید از مدارس نوآور و اقتباس از نوآوریها 
ی پيشنهاد ميشود.
ي پیشنهادات در مدارس و سازمانهای آموزش 
دریافت و بررس 
 .2شیوههای پذیرش نوآوریهای آموزشی در ایران و راهکارهای مناسب آن
براي پذیرش نوآوری نیاز به فرهنگ نوآوری داريم .چنانچه فرهنگ حاکم بر جامعه و مدارس

26

فصلنامه نوآوریهای آموزشی .شمارة ،43سال یازدهم ،پاییز1391

حامی نوآوری باشد ،پذیرش نوآوری نیز با کمترین مقاومت صورت میگیرد .همچنين فراهم کردن
زمینههای نیاز به نوآوری میتواند در پذیرش نوآوری بسیار مؤثر باشد ،یعنی مدیران و معلمان باید در
شرایطی قرار گیرند که ادامه کار و حیات شغلی آنها بستگی به نوآوری داشته باشد و هنگامی که این
نیاز ایجاد شد ،پذیرش نوآوری نیز بدون کمترین مقاومت صورت خواهد گرفت و چنانچه مدیران و
معلمان در معرض نوآوریهای آموزشی قرار گیرند ،به علت مشاهده و آشنایی با نوآوریهای مختلف،
در پذیرش آن نیز واکنش مثبتی از خود نشان میدهند (مانند شرکت در همایشها و کالسهای
آموزشی ،جشنوارههای الگوی تدریس برتر ،بازدید از سایر مدارس و حتی در صورت امکان بازدید
از سایر کشورها) .از اينرو یکی از بهترین راههای پذیرش نوآوری آموزشی ،روش اقناعی است،
یعنی به جای ارائه و صدور نوآوری به صورت بخشنامه ،عرضه نوآوری و اقناع مدیران و معلمان از
طریق بحث و تبادل نظر تأثیر بسیار مثبتی در پذیرش نوآوری خواهد داشت و سرانجام اينكه ایجاد
و بهکارگیری مکانیزمهای تشویقی میتواند مدیران و معلمان را در پذیرش نوآوری راغبتر نماید.
 .3شیوههای اجرای نوآوریهای آموزشی در ایران و راهکارهای مناسب آن
چنانچه نوآوری آموزشی دارای ویژگیهايی از قبيل داشتن قابلیت اجرایی ،متناسب با نیازهای
دانشآموزان و معلمان ،انعطاف پذيري الزم ،رعايت شرایط متفاوت فرهنگی اجتماعی ،برخورداري از
حمایتهاي مالی و علمی مقامات باالدستی و وجود مکانیزمهای تشویقی مناسب باشد ،اجرای آن با
موفقیت همراه خواهد بود.از اين رو یک اصل مهم در اجرای نوآوری ،آزمایش است ،یعنی برای کاربرد
نوآوری،آزمایش کرده و نوآوریهای آموزشی ابتدا به صورت آزمایشی اجرا شود و پس از برطرف
کردن موانع موجود و نواقص آن به اجرای آن در سطح وسیع اقدام گردد .در سایر کشورها این یک
اصل است که اجرای نوآوری همیشه همراه با آزمایش آن است .در ضمن اجرای مطلوب نوآوری
مستلزم مجریانی است که دارای ویژگیهایي از قبيل خطرپذیري ،ریسکپذيري ،داشتن نگرش مثبت
نسبت به نوآوری ،شجاع ،انتقادپذیر ،خوشبين ،سختکوش و متعهد ،تحول خواه ،داراي قدرت
تشخیص نیازهای خود و سازمان ،هنگام با تغییرات فناوري ،پرسشگر و كنجكاو و ...باشند .اینگونه
افراد مجریان مشتاقی برای نوآوریهای آموزشی خواهند بود .غايت نوآوری آموزشی ،اجرا است .یعنی
تمام مراحل نوآوری از ایدهپردازی تا پذیرش و اشاعه باید به اجرا منتهی شود .بنابراین همگام اجرای
نوآوری آموزشی باید دقت الزم صورت گیرد ،زیرا اجرا امري زمانبر است و مستلزم صرف وقت
و حوصله و دقت نظر میباشد همچنين موفقیت یا عدم موفقیت یک طرح نوآورانه تأثیر زیادی در
گامهای بعدی نوآوری دارد .شکست یک طرح نوآورانه ،مجریان را نسبت به آینده هر نوآوری دیگری
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بدبين میکند و توليدکنندگان نيز نسبت به مجريان نوآوری اعتماد خود را از دست میدهند .بنابراين
قبل از اجرای نوآوری بايد تمام شرايط و زمينهها و عواقب آن مورد توجه قرار گيرد.

الگوی پيشنهادی

مبانی نظری الگو ،ناظر بر راهبردهای نوآورانه است که به کمک پيشينه نظری ،يافتههای پژوهشهای
انجام شده و همچنين با استفاده از تجارب و قضاوتهای شهودی و ايمانی صاحبنظران و متخصصان
موضوعي ،طراحی و تدوين شده است .رويکرد حاکم بر طراحی اين الگو ،نگرش سيستمی و توجه
همه جانبه به اجزای نظام و زيرنظامهای آموزشوپرورش میباشد .اين الگو در واقع چارچوبی برای
توليد ،پذيرش و اجرای نوآوریهای آموزشی در حوزههای مختلف آموزشوپرورش ايران است.
آن"
" مدرسه به عنوان یک نظام باز و زیر نظامهای آن
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مدرسه :ناظر بر عوامل تاثير گذار بر توليد،
پذيرش و اجرای نوآوری

خردهنظام مديريت و رهبری
خردهنظام کارکنان و معلمان
خردهنظام ارتباطات و اطالعات
خردهنظام اداری مالی (قوانين و مقررات)
خردهنظام ارزشيابی
خردهنظام توليد محتوا (مواد درسی)

الگوی توليد ،پذیرش و اجرای نوآوریهای آموزشی
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در اين الگو ،مدرسه به مثابه یک نظام باز كه در برگيرنده خردهنظامهايي است تبیین میشود.
هر خرده نظام داراي ويژگيهايي به شرح زیر است.

 .1نظام مدیریت و رهبری مدرسه كه شامل مراحل جذب ،استخدام ،آموزش ،نگهداری و پاداش میشود:

ـ نظام مدیریتی حاکم بر مدرسه باید مشارکتی ،پویا ،چالش برانگیز و دارای ارتباط مؤثر با
زیر مجموعه و ادارة مرکزی باشد؛ البته همراه با مدیریت خالق ،غیردستوری و رابطه مداری و
ضابطه مداري قوی.
ـ مدیر این مجموعه فردی است ،خالق ،خطر پذیر ،آزاد اندیش ،دارای مسئولیت و آزادی
عمل ،واجد مهارتهای حرفهای سطح باال ،با هوش ،و دارای سالمت جسمی و روانی.
 .2نظام کارکنان مدرسه که شامل مراحل جذب ،آموزش ،نگهداری و پاداش میشود:

ـ معلمان و سایر کارکنان افرادی با هوش ،خالق ،آزاد اندیش ،خطرپذیر ،دارای استقالل عمل،
واجد مهارتهای حرفهای سطح باال و عالقهمند و با انگیزه و دارای سالمت جسمی و روانی هستند.
ـ مدرسه دارای نظام پویا و به روز در مورد جذب ،به کارگیری و نگهداری کارکنان است،
نظام پاداش عادالنه است ،به آموزشهای قبل ،حین و بعد از استخدام توجه میشود ،کارکنان
در مقابل اشتباه توبیخ نمیشوند ،به نوآوری ارج مینهند .معلمان نوآور تشویق میشوند و مورد
حمایت قرار میگیرند.
 .3نظام ارتباطات مدرسه که دو سویه و مؤثر است ن ه یکسویه و از باال به پایین ،دارای نظا م ارتباطی

مؤثر و انعطافپذیر در اشکالارتباطی زیر است:

ـ ارتباط مدرسه با اداره (منطقه آموزشی)
ـ ارتباط مدیر با کارکنان
ـ ارتباط مدرسه با والدين
ـ ارتباط معلم با دانشآموزان

ـ ارتباط دانشآموزان با یکدیگر
ـ ارتباط مدرسه با اجتماع
ضمن ًا ارتباطات غیر رسمی و غیر بوروکراتیک بر ارتباطات رسمی و بوروکراتیک ترجیح داده میشود.
 .4نظام اداری و مالی (قوانین و مقررات) مدرسه که دارای ویژگیهای زیر است:

ـ مدرسه از نظر اداری و مالی تا حدود زیادی مستقل است؛
ـ قوانین و مقررات از انعطاف الزم برخوردار است؛
ـ قوانین به روز میباشد ،تشریفات اداری کم و در حد ضرورت است؛

تجارب جهاني در زمينة نوآوريهاي آموزشي از منظر شيوههاي توليد ،پذيرش و اجراي ...
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ـ شرح وظایف مدیر ،کارکنان ،معلمان و دانشآموزان و اولیاء به روشنی بیان شده است،

ـ مدیر و معلمان میتوانند یک مشکل را به روشهای گوناگون حل کنند.
 .5نظام ارزشیابی مدرسه که دارای ویژگیهای زیر است:

ـ کیفی و فرایند مدار است نه انحصارا ً ک ّمی و نتیجهمدار؛

ـ وسیلهای برای رفع کاستیها و نواقص است نه برای بیان کاستیها و نقصها؛
ـ بر خود کنترلی ،خود رهبری و خود ارزیابی استوار است؛

ـ معلم ،دانش آموز ،مدیر و والدين در ارزشیابی دخیل هستند و از نتایج آن نیز به صورت

روشن مطلع میشوند.

 -6نظام تولید محتوا (مواد درسی و آموزشي) مدرسه که دارای ویژگیهای زیر است:

ـ محتوای مورد نظر براساس نظر معلمان و نیاز دانشآموزان انجام میشود؛

ـ معلمان در انتخاب و تولید محتوای آموزشی از آزادی عمل قابل قبولی برخوردارند؛

ـ مدارس مواد درسی خاص ارائه میدهند که منطبق با شرایط اجتماعی،سیاسی ،جغرافیایی

و طبیعی محیط مدرسه است؛

ـ تولید کتابهای درسی براساس روش چند تألیفی است.

 .7نظام فرهنگی حاکم بر مدرسه ـ جو مدرسه ـ که دارای ویژگیهای زیر است:

ـ جو حاکم بر مدرسه حامی نوآوری است؛

ـ سرزنش ،توبیخ و خرده گیری در مدرسه جایی ندارد؛

ـ جوی صمیمانه توام با همفکری وهمکاری بر مدرسه حاکم است؛

ـ هرکس حق دارد هر سؤالی را بپرسد و هر راهحلی را ارائه دهد بدون آنکه مورد سرزنش

یا توبیخ قرار گیرد؛

ـ مدرسه محیطی شاد و با نشاط است زیرا ترس ،کشنده نوآوری است؛

ـ برای ایدههای نو هر چند به ظاهر ساده یا پیشپا افتاده و بیارزش باشند ،احترام قائل

هستند؛

ـ هیچ کس به خاطر اشتباه توبیخ نمیشود ،همه چیز با سؤال شروع میشود و هیچ پاسخ از

قبل تعیین شدهای وجود ندارد.

 .8نظام اجتماعی حاکم بر مدرسه که دارا ی ویژگیهای زیر است.

ـ ارتباط دوسویه و همراه با اعتماد متقابل بین مدرسه و اجتماع برقرار است؛
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ـ نظام حاکم بر مدرسه ،نظامی پویا ،حامی نوآوری و خالقیت است؛

ـ جامعه (مردم ،والدين و افراد ذینفوذ) نسبت به عملکرد مدرسه ابهامی ندارد و همه چیز
برای آن روشن است؛
ـ مدرسه نسبت به جامعه پاسخگو است وجامعه نسبت به مدرسه حامی است؛
ـ جامعه در مقابل مدرسه مسئولیتپذیر است.

نتایج ناشی از اعتباربخشی علمی الگو

براساسنتايج حاصل ازپژوهش ،الگوي پیشنهادی طراحیشد .بهمنظور اعتبار بخشي علمي

آن ،عالوه بر بهرهگیری از ادبیات پژوهش و تجارب کشورهای هدف ،نوآوریهای آموزشی در
سه زمینه تولید ،پذیرش و اجرا و نیز ده مؤلفه مؤثر در تحقق نوآوری ،در قالب پرسشنامهای

با  44سؤال از  33نفر متخصص و صاحب نظر در امور آموزش و نوآوریهای مربوط بهآن

اعتباربخشی شد که نتایج حاصل از اجرای پرسشنامه ،در چهار محور توليد نوآوريآموزشي،

پذيرش نوآوري آموزشي ،اجراي نوآوري آموزشي و مؤلفههاي مؤثر در تحقق الگوي پيشنهادي،

تبيين و تفسيرشدكهبه شرح ذیل ارائه میگردد.

الف .توليد نوآوري آموزشي(پرسشهاي شماره1تا :)14براي اعتباربخشي اين محور،

چهارده سؤال در نظرگرفته شد .سؤاالت با هدف شناسايي و تبيين طرق گوناگون توليد

نوآوریهای آموزشی از طرق مختلف ارائه شده بود :اسناد باالدستی ،تربیت مدیران و معلمان

خالق و نوآور ،برگزاری جشنوارهها و همايشهاي نوآوري يا از طریق اقتباس از سایر کشورها
و بومیسازی آن و همينطور از طریق توسعه و کاربرد فناوريهاي نوین ارتباطی ،به کارگیری
نظام پیشنهادها ،حمايت مدارس و سازمانها و نیز از طريق گزينههايي مانند ایدهیابی و نوآوري

با کمک و نظارت اساتید دانشگاهها و مدرسان تربیت معلم و معلمان ،تمرکززدایی واعطای
استقالل به مدارس ،آموزش و واگذاری ساخت وسایل کمک آموزشی و نرمافزارهای آموزشي

به وسیله معلمان و ایجاد زمینههای فرهنگی الزم در جامعه و مدرسه و مهمتر از همه بررسي
جايگاه ،سابقه و تاريخ فرهنگي ايران به مثابه زمينهساز و حامي توليد نوآوريهاي آموزشي و

سرانجام تأثيرات شيوههاي تعامل و ارتباط خانواده با مدرسه و خانواده با دانشآموزان در توليد
نوآوريهاي آموزشي و طراحي ارائه شده بودند.
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جدول  .7درصد و فراواني مؤلفههاي مؤثر در توليد نوآوري آموزشي (محور الف پرسشنامه)
گزينه

ارزش

فراواني

درصد

درصد خالص

درصد تراكمي

كام ً
ال مخالف

11

2.4

2.4

2.1

مخالف

33

7.1

7.1

9.5

تاحدودي موافق

106

22.9

22.9

32.5

موافق

164

35.5

35.5

68

كام ً
ال موافق

148

32

32

100

جمع

462

100

100

جدول  .8نتایج آزمون کای دو مؤلفههای مؤثر در تولید نوآوریهای آموزشی (محور الف پرسشنامه)
مقدار كاي دو

درجه آزادي

احتمال

مقدار بحراني

نتيجه گيري

200/83

4

0/000

9/48

معنادار

در مجموع  67/5درصد از پاسخدهندگان با يافتههاي پژوهش در مورد نحوة توليد نوآوري
موافق يا كام ً
ال موافق هستند ،چنان چه پاسخهاي نسبت ًا موافق ( 22/9درصد) را نيز بهآن اضافه

كنيم 90/4 ،درصدپاسخدهندگان ،يافتههايپژوهشدرمورد مؤلفههاي توليد نوآوري آموزشي را

تائيد كردهاند .كمترين توافق در مورد توليد نوآوري آموزشي مربوط به سؤال شماره يك است

كه فقط  12/1درصد پاسخدهندگان ،با توليد نوآوري توسط مقامات باالدستي موافق هستندكه
اين موضوع به نوعي الگوي پيشنهادي را تائيد ميكند .بيشترين توافق نيز در مورد توليد نوآوري
آموزشي مربوط به سؤال شماره  3است كه  97درصد پاسخدهندگان با توليد نوآوري از طريق

تربيت معلمان نوآور و خالق موافق هستند .كه اين موضوع نيز به نوعي تائيد الگوي پيشنهادي
است  .ساير مؤلفههاي مربوط به توليد نوآوري آموزشي يعني سؤالهاي  2تا  14با توافق بااليي
مورد تائيد كارشناسان قرار گرفته است.

ب .پذيرش نوآوري آموزشي (پرسشهاي  15تا  :)24براي سنجشاعتباراين محور،تعداد

ده سؤال با مضامين پذیرش وآشنایی مدیران و معلمان مدارس با نوآوریهای آموزشی از
طریق دریافت بخشنامه و یا دستورالعمل ،مطالعه مجالت آموزشی علمی وتخصصی،شرکت
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در جشنواره الگوی برتر تدریس و سایر همایشها ،اجرای نظام پیشنهادات ،رویارویی

باتکنولوژیهای نوین ارتباطی مانند رایانه ،اینترنت وآموزشهای مجازی ،فراهم کردن بسترهای

فرهنگی الزم درمدارس ،مشاهده ،ایجاد وبه کار گیری مکانیزمهای تشویقی ،سابقه و تاريخ
فرهنگي و شيوههاي تعامل و ارتباط خانواده با مدرسه و خانواده با دانشآموزان در نظر گرفته

شده بود كه در مجموع  71/2درصد پاسخدهندگان با يافتههاي پژوهش در زمينه پذيرش نوآوري
آموزشي كام ً
ال موافق يا موافق هستند چنان چه پاسخهاي تا حدودي موافق ( 19/7درصد) را به
آن اضافه كنيم 90/2 .درصد پاسخدهندگان يافتههاي پژوهش در مورد مؤلفههاي پذيرش نوآوري
آموزشي را تائيد كردهاند.

جدول  .9درصد و فراواني مؤلفههاي مؤثر در توليد نوآوري آموزشي (محور ب پرسشنامه)
گزينه

ارزش

فراواني

درصد

درصد خالص

درصد تراكمي

كام ً
ال مخالف

14

4.2

4.2

4.2

مخالف

16

4.8

4.8

9.1

تاحدودي موافق

65

19.7

19.7

28.8

موافق

129

39.1

39.1

67.9

كام ً
ال موافق

106

32.1

32.1

100

جمع

330

100

100

جدول  .10نتایج آزمون کای دو مؤلفههاي مؤثر در توليد نوآوري آموزشي (محور ب پرسشنامه)
مقدار كاي دو

درجه آزادي

احتمال

مقدار بحراني

نتيجه گيري

163/24

4

0/000

9/48

معنادار

كمترين توافق در مورد پذيرش نوآوري آموزشي مربوط به سؤال شماره  15است كه فقط
 36/4درصد پاسخدهندگان با پذيرش نوآوري از طريق دريافت بخشنامهها و دستورالعملهايي كه
توسط مقامات مافوق صادر ميشود موافق هستند ،كه اين موضوع به نوعي تائيد الگوي پيشنهادي
است .بيشترين توافق در مورد پذيرش نوآوري آموزشي مربوط به سؤال شماره  20است كه93/9
درصد پاسخدهندگان با پذيرش نوآوري از طريق فراهم كردن بسترهاي فرهنگي الزم در مدارس
و سازمانهاي آموزشي موافق هستند و  6/1درصد نيز تا حدودي موافق ميباشند ،اين گزينه

تجارب جهاني در زمينة نوآوريهاي آموزشي از منظر شيوههاي توليد ،پذيرش و اجراي ...
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بدون مخالف است بنابراين ميتوان گفت كه  100درصد مورد تائيد قرار گرفته است كه خود
دليل بر تائيد الگوي پيشنهادي است ساير مؤلفههاي مربوط به پذيرش نوآوري آموزشي يعني
سؤالهاي  15تا  24با توافق بااليي مورد تائيد كارشناسان قرار گرفته است.
ج .اجراي نوآوري آموزشي (پرسشهاي 25تا  :)36براياعتبار

بخشيمحوراجراي

نوآوريآموزشي دوازده سؤال به شرح اجرای نوآوریهای آموزشی از طریق کاربست
دستورالعملها و بخشنامهها از طريق معلمان ،از طريق مديران ،فراهم نمودن زمینههای اجرایی

آن توسط مقامات باالدستی ،در نظر گرفتن با شرايط و ويژگيهاي اجتماعي و اقليمي مناطق
مختلف ،كاربرد تكنولوژيهاي جديد ارتباطي ،دارا بودن قابليت اجرايي ،اجراي آزمايشی ،در نظر

گرفتن برخي ويژگيهاي خاص براي مجريان ،سابقه وتاريخ فرهنگي ،شيوههاي تعامل و ارتباط

خانواده با مدرسه و خانواده با دانشآموزان و پذيرش نقش اجتماعي دانشآموزان ومشاركت

آنان در سازمانهاي مدني،مد نظر قرار گرفت كه پس از تجزيه و تحليل سؤاالت مشخص شدكه

در مجموع  76درصد پاسخدهندگان با يافتههاي پژوهش در زمينه مؤلفههاي اجرايي نوآوري
آموزشي موافق و كام ً
ال موافقاند و چنانچه پاسخهاي تا حدودي موافق ( 16/9درصد) را به آن
اضافه كنيم  92/9درصد پاسخدهندگان يافتههاي پژوهش در زمينة اجراي نوآوري آموزشي را
مورد تائيد قرار دادهاند.

جدول  .11درصد و فراواني مؤلفههاي مؤثر در توليد نوآوري آموزشي (محور ج پرسشنامه)
گزينه

ارزش

فراواني

درصد

درصد خالص

درصد تراكمي

كام ً
ال مخالف

9

2.3

2.3

2.3

مخالف

23

5.8

5.8

8.1

تاحدودي موافق

67

16.9

16.9

25

موافق

149

37.6

37.6

62.6

كام ً
ال موافق

148

37.4

37.4

100

جمع

396

100

100

جدول  .12نتایج آزمون کای دو مؤلفههاي مؤثر در توليد نوآوري آموزشي (محور ج پرسشنامه)
مقدار كاي دو

درجه آزادي

احتمال

مقدار بحراني

نتيجه گيري

225/26

4

0/000

9/48

معنادار
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كمترين توافق در مورد اجراي نوآوري آموزشي مربوط به سؤال شماره  26است كه فقط

 42/4درصد پاسخدهندگان با اجراي نوآوري آموزشي از طريق به كار بستن دستورالعملها و

بخشنامههاي مربوط توسط مديران موافق هستند كه خود به نوعي تائيد الگوي پيشنهادي است.
بيشترين توافق مربوط به سؤالهاي شماره  30با  94درصد توافق و سؤال شماره  31با  91درصد

توافق و شماره  32با  91درصد توافق و شماره 33با  97درصد توافق مورد تائيد قرار گرفته است
كه خود به نوعي تائيد الگوي پيشنهادي است .نتايج فوق نشان ميدهد كه  94درصد كارشناسان

معتقدند چنان چه نوآوري داراي قابليت اجرايي و متناسب با نيازهاي دانش آموان و معلمان

باشد اجراي آن با موفقيت همراه است و 91درصد پاسخدهندگان معتقدند كه نوآوري آموزشي

ابتدا بايد به صورت آزمايشي اجرا شود (سؤال  )31و  91درصد كارشناسان معتقدند كه اجراي
مطلوب نوآوري مستلزم مجرياني است كه خطر پذير و اهل ريسك باشند ،در مورد نوآوري

تغيير نگرش مثبت داشته باشند ،شجاع باشند و از شكست نهراسند ،انتقاد پذير باشند ،راضي

به وضع موجود نباشند و تحول خواه باشند (سؤال  )32و  97درصد پاسخدهندگان معتقدند كه

اجراي مطلوب نوآوري مستلزم مجرياني است كه در كار خود به نوآوري احساس نياز كنند و

نوآوري راالزمه شغل خود بدانند (سؤال )33ساير مؤلفههاي مربوط به اجراي نوآوري با توافق
بااليي مورد تاييد كارشناسان قرار گرفته است .اين نتايج نشان ميدهد كه اكثريت قريب به اتفاق

كارشناسان معتقدند چنان چه نوآوري داراي قابليت اجرايي و متناسب با نيازهاي دانشآموزان و

معلمان و نظام آموزشي باشد اجراي آن با موفقيت همراه خواهد بود.

د .مؤلفههاي مؤثر در تحقق الگوي پيشنهادي :براي اعتبار بخشي مؤلفههاي مؤثر در تحقق
الگو ،مجموع ًا هشت سؤال كه در برگيرنده موضوعاتي از قبيل مناسب بودن شرايط فعلي نظام
مديريت و رهبري مدرسه ،نظام منابع انسانی ،نظام اداري ،مالي ،نظام ارتباطات مدرسه ،نظام
ارزشيابي ،نظام توليد محتوا ،نظام فرهنگي حاكم بر مدرسه و نظام اجتماعي حاكم بر مدرسه براي

توليد،پذيرش و اجراي نوآوري ،بوددر پرسشنامهارائه شد.

تجارب جهاني در زمينة نوآوريهاي آموزشي از منظر شيوههاي توليد ،پذيرش و اجراي ...
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جدول  .13درصد و فراواني مؤلفههاي مؤثر در توليد نوآوري آموزشي (محور د پرسشنامه)
گزينه

ارزش

فراواني

درصد

درصد خالص

درصد تراكمي

كام ً
ال مخالف

80

30.3

30.3

30.3

مخالف

89

33.7

33.7

64

تاحدودي موافق

80

30.3

30.3

94.3

موافق

5

1.9

1

96.2

كام ً
ال موافق

10

3.8

3.8

100

جمع

334

100

100

جدول  .14نتایج آزمون کای دو مؤلفههاي مؤثر در توليد نوآوري آموزشي (محور د پرسشنامه)
مقدار كاي دو

درجه آزادي

احتمال

مقدار بحراني

نتيجه گيري

130/81

4

0/000

9/48

معنادار

در مجموع  64درصد پاسخدهندگان شرايط فعلي را براي تحقق الگوي پيشنهادي در زمينه
توليد ،پذيرش واجراي نوآوري مناسب نميدانند فقط  5/1درصد پاسخدهندگان عقيده دارند كه
شرايط فعلي براي تحقق مؤلفههاي مؤثر در الگوي پيشنهادي مناسب است .كمترين توافق در
مورد شرايط فعلي (وضع موجود) براي اجراي مؤلفههاي مؤثر در تحقق الگوي پيشنهادي است
به گونهاي كه در تمام موارد (سؤالهاي  37تا  )44كمتر از  10درصد كارشناسان عقيده دارند كه
شرايط فعلي براي تحقق الگوي پيشنهادي مناسب است به اين ترتيبكه سؤال ( 37نظام مديريت و
رهبري آموزي مدرسه) با  6درصد وسؤال ( 38نظام منابع انساني مدرسه) با  9/1درصد و سؤال 39
(نظام اداري مالي مدرسه) با  3درصد و سؤال ( 40نظام ارتباطات مدرسه) با  3درصد و سؤال 41
(نظام ارزيابي مدرسه) با  6/1درصد و سؤال ( 42نظام توليد محتواي مدرسه) با  3درصد و سؤال43
(نظام فرهنگي حاكم بر مدرسه) با  3درصد و سؤال ( 44نظام اجتماعي حاكم بر مدرسه) با  3درصد
توافق مورد تاييد قرار گرفته است .براساس جمع بندي نتايج و يافتههاي حاصل از بررسيها ميتوان
گفت كه شرايط فعلي نظام آموزشي براي اجراي الگوي پيشنهادي مناسب نيست .بنابراين اگر چه
مؤلفههاي الگوي پيشنهادي و يافتههاي پژوهشي در زمينه توليد پذيرش واجراي نوآوري با توافق
بااليي مورد تاييد قرار گرفته است اما شرايط و زمينههاي الزم براي اجراي الگوي پيشنهادي به هيچ
وجه فراهم نميباشد .يعني اكثر كارشناسان عقيده دارند كه ابتدا بايد شرايط و زمينههاي الزم براي
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اجراي الگوي پيشنهادي فراهم شود تا مدرسهاي با ويژگيهاي الگوي پيشنهادي ،تحقق يابد .از اين
رو اميدوار خواهيم بود ك ه نوآوري آموزشي تحقق عيني پيدا ميكند.

مزیتها و ویژگیهای الگوی پیشنهادی

مزیت الگوی ارائه شده نسبت به وضعيت جاری نوآوریهای آموزشی را میتوان در موارد
زیر بر شمرد:
 -1تولید نوآوری توسط مجریان ،یعنی به جای اینکه نوآوری فقط از طرف سطوح باالی
سازمان ارائه شود ،مدارس (معلمان و مدیران) خود به تولید نوآوری دست میزنند.
 -2این الگو مانع تولید نوآوری توسط سطوح باالی سازمان آموزشوپرورش نیست بلکه
به سبب ویژگیهای ذاتی برشمرده ،حامی و مجری خوبی برای نوآوریهای آموزشی ارائه شده
توسط ادارات كل آموزشوپرورش استانها خواهد بود.
 -3این الگو یک فرایند دوسویه تولید و اشاعه نوآوری را به شرح زير ارائه نموده است.
تولید نوآوری توسط سطوح باالی آموزش و پرورش
تولید و اجرای نوآوری توسط مدارس

پذیرش واجرای داوطلبانه نوآوری توسط مدارس

حمایت علمی ومادی نوآوری توسط سطوح باالی آموزش وپرورش

 -4ایجاد رقابت واقعی و طبیعی بین مدارس به منظور تولید ،پذیرش و به کارگیری نوآوری
آموزشی به عنوان اصلیترین و مهمترین هسته تعلیم وتربیت
 -5تولید ،پذیرش و اجرای نوآوری توسط مدارس نیاز به هزینههای اضافه ،قوانین دست
و پاگیر و زمان طوالنی برای طی مراحل قانونی ندارد ،چون مدارس خود در تولید ،پذیرش
واجرای نوآوری نقش اصلی را بازی میکنند.
 -6استفادة بهینه از همة استعدادهای موجود و ظرفیتهای بالقوة آموزشوپرورش چه در

حوزة ستادی و چه در مدارسامکانپذیراست.
 -7به تدریج نوآوری آموزشی امری بدیهی ،طبیعی و ذاتی در اینگونه مدارس خواهد شد
و دیگر به عنوان امری تشریفاتی و لوکس به آن نمینگرند.

نتيجهگيري

بررسي و مطالعه كشورهاي هدف بيانگر استفاده از شيوهها و ايجاد زمينههاي مناسب براي

تجارب جهاني در زمينة نوآوريهاي آموزشي از منظر شيوههاي توليد ،پذيرش و اجراي ...
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انتخاب ،اشاعه و كاربرد نوآوريهاي آموزشي در مدارس بهويژه نزد معلمان ميباشد .اما كمتر
بهطور مجزا و طبقهبندي شده به اين شيوهها پرداخته شده است .برآيند بررسيها و مطالعات
راجرز و همكارانش در سال ( 1996به نقل از منطقي )1384 ،اين نكته را تأييد ميكند .به عبارت
ديگر ،براي انتخاب ،اشاعه وكاربرد نوآوريهاي آموزشي كمتر از ارائه الگو و يا مدل نظري يا
عملياتي صحبت به ميان آمده است .لذا اغلب يافتههاي اين پژوهش به واسطة ورود خالقانه و
نفوذ و خبرگي پژوهشگر در عرصه تجارب كشورهاي هدف ،به دست آمده است .اين نوع ورود
به مؤلفههاي توليد ،پذيرش و اجراي نوآوريها ،با نظر مورين دابينز و همكارانش با استفاده از
مدل راجرز در سال ( 2002به نقل از ماليينژاد )1385 ،و سوهريس و آليسون كينگتون درسال
( 2002به نقل از امامجمعه )1384 ،و همچنين پژوهشهاي حسني ( )1385و منطقي ()1384
همخواني دارد .نماية ويژگيهاي آموزشهای مؤثر در توليد ،پذيرش و اجراي نوآوري با نگاه
به نظام آموزشي كشورهاي هدف و نيز استفاده مؤثر از روششناسي پژوهش همچون تحليل و
فراتحليل محتوا براي شناخت پديدههاي مورد نظر ،اين ادعا را تأييد ميكند.
ضمن ًا نتیجه مطالعات نظري و يافتههاي پژوهشهاي داخلي و خارجي ،مبین ده مؤلفه ،تحت
عنوان مؤلفههای توليد ،پذيرش و اجراي نوآوري ،به شرح ذيل ميباشد:
ـ نوآوري به مثابه يك فرايند
ـ فرهنگ نوآوري
ـ اجزا و مؤلفههاي نوآوري
ـ ويژگيهاي مجري نوآوري
ـ نقش چشمانداز در نوآوري آموزشي

ـ تأثير فناوريهاي نوين ارتباطي در نوآوريهاي آموزشي

ـ ساختار سازماني و ارتباط آن با نوآوري آموزشي
ـ داليل شكست نوآوريهاي آموزشي
ـ هماهنگي الزم بين اليههاي اجتماعي مؤثر در نوآوري
ـ نظام آموزشي حلقه واسط بخش صنعت ،خدمات و كشاورزي
همة اين ده مؤلفه در فرآيندهاي توليد ،پذيرش و اجراي نوآوريهاي آموزشي نقش فعال
و سازنده داشته و نقطة عزیمت و مبناي ارزيابيهای نوآوريهاي آموزشي ،در كشور ميباشند.
شيوههاي توليد ،پذيرش و اجراي نوآوريهاي آموزشي در ايران و راهكارهاي مناسبي كه
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براي هر يك از آنها ذيل سؤال چهارم پژوهش پيشنهاد شده و نيز ساير يافتههاي ارائه شده ذيل
سؤاالت يكم تا سوم این پژوهش ،شالوده و الزامات تدوین الگوي پيشنهادي را فراهم كرده که
با نگاه مديريت سيستمي و استفاده از تجارب و قضاوتهاي شهودي و ايماني صاحبنظران
ومتخصصان موضوعي ،اين الگو تدوين و اعتباربخشي علمي شده است .به نظر ميرسد با
توجه به مزيتها و ويژگيهاي اين الگو از قبيل دادن فرصت به مجریان برای ايجاد نوآوري
و همزمان با آن ،ايجاد فرصت پذيرش نوآوريها در سطوح باالي آموزش و پرورش ،معلمان،
مجريان و دوسويه بودن آن ،ايجاد رقابت واقعي و طبيعي بين مدارس،كاهش هزينههاي اضافي
و  ...ميتواند در پيشرفت و تعميق قدرت خالقيت و بروز نوآوريها در مدارس و منابع انساني
آن ،تأثيرگذار باشد.
در پایان ،میتوان نتیجه گرفت که تحقق نوآوریهای آموزشی در سطح آموزش و
پرورش ،نه تنها بستگی به تغییر برخی از خطمشیهای موجود در نظام آموزشی و تخصیص
سرمایهگذاریهای الزم دارد ،بلکه ایجاد زمینة فرهنگی الزم برای پذیرش نوآوریها ،موضوع
مهمی است که اگر از اهمیتی بیش از سرمایه گذاریهای مادی برخوردار نباشد ،کمتر از آن
نيست .زیرا همان گونه که در ادبیات تحقیق آمده است ،با تحقق یافتن نوآوریهای آموزشی،
اقشاری از مدیران ارشد نظام آموزشی ،مدیران مدارس ،معلمان ،اولیای دانشآموزان و حتی
خود دانشآموزان ،مقاومتهایی را در برابر پذیرش و اجرای این نوآوریها نشان خواهند داد
که ممکن است نتیجة آن به هرز رفتن سرمایهگذاریهای انجام یافته باشد .از این رو ضمن
ضرورت داشتن سرمایهگذاری جدی آموزشوپرورش از نظر سخت افزاری و تهیه امکانات
اولیه الزم برای گسترش نوآوریهای آموزشی ،سرمایه گذاری این نهاد از نظر نرمافزاری نیز
به عنوان مکمل سرمایهگذاری پیشین ،مورد نیاز است .گسترش و تعمیق نوآوریهای آموزشی
نیز ،با سرمایه گذاری توأم با فرهنگسازی ،شناخت مقاومتها و تالش برای فائق آمدن بر این
مقاومتها در سه حوزه تولید ،پذیرش و اجرا ،تحقق عملی خواهد یافت.
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