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چکيده

هر دهه براي مفهوم و معناي آموزش ،مسئوليتها و مطالبات جديد ،چالشهاي جديد،

دعوتي تازه براي نوآوري دارد .دستاندركاران نظام تعليم و تربيت به منظور ارتقاي كمي

و كيفي فعاليتهاي آموزشي در زمينههاي گوناگون ،بايد به نوآوريها آموزشي اهتمام
ورزيد .تحليل محتواي  50طرح برگزيده در اولين همايش ملي نوآورهاي آموزشي حاكي
از آن است كه در بافت كنوني نظام آموزشي  %90نوآوران آموزش و پرورش را معلمان

و دبيران تشكيل ميدهند %88.نوآوريها در برنامه درسي و %12آن در ساير ابعاد برنامه

آموزشي است .نوآوريها در برنامه درسي فقط در روش تدريس مشاهده شده است و در

ابعاد ديگر برنامه درسي چون محتواي آموزشي و شيوه ارزشيابي نوآوري از طرف معلمان
مشاهده نشده است .بيشترين نوآوري در روش تدريس با 13فراواني مربوط به تلفيق هنر
در برنامه درسي و كمترين آن در روش ايفاي نقش ،پيش سازمان دهندهها ،يادسپاري و

آموزش برنامهاي با  2فراواني بوده است .پژوهش نشان ميدهد معلمان مهمترين ركن تحقق
نوآوري و شكوفايي آموزش و پررورش محسوبميشوند و شايسته است از نيروي بالقوه
اين استعدادها در ابعاد گوناگون حوزه برنامه درسي استفاده شود.
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مقدمه

موفقيت آموزش و پرورش در زمينه سازگاري و تطابق با نيازهاي جامعه و همجنين زمينه سازي تحول

در جامعه ،بستگي به آن دارد كه نظام آموزش و پرورش خود از پويايي الزم برخوردار باشد و تغييرات
و اصالحات الزم بهطور پيوسته درآن صورت گيرد (پرداختچي ،1379،ص .)13محيطهاي جهاني و
سبكهاي زندگي در حال تغيير ،خود القا كننده نيازي پيوسته براي پويايي برنامه درسي است .بيشتر مردم
احساس ميكنند آموزش و پرورش از روند پرشتاب صنعتي شدن ،محوريت اطالعات و ديگر تحوالت
همراه با زمان معاصر جدا بوده ،از آن تأثير نميپذيرند .در حالي كه واقعيت امر جز اين است و سيستم
آموزشي يك كشور به دليل جايگاه و نقش حساسي كه دارد يك عامل هميشگي و پابرجا براي توجه
است (حسنزاده ،1398 ،ص.)7
انقالب اطالعاتي و انفجار دانش امکان پيشبيني دانشهاي الزم براي برخورد مؤثر با شرايط محيطي
را با مشکل روبهرو ساخته است .لذا انديشمندان و محققان راه چاره را در توجه به خالقيتها و
توانمنديهاي فکري بشر دانسته اند (تافلر  ،1980رنزولي .)1993
در آموزش و پرورش ،نوآوری عبارت است از کوششهایی است که برای ایجاد تغییر در نظام
آموزشی و بهطور آگاهانه و هدفدار در جهت بهبود بخشیدن به نظام موجود به عمل میآید( سام خانیان و
همکاران )1381:153،و تغییر در آموزش و پرورش« :یعنی چیزی غیر از چیز موجود»(میرکمالی.)1375:52،
نوآوري به شكل انتخاب و استفاده بديع و تازه ازمنابع انساني و مادي و خلق روشهاي تازهاي كه
هدفها را درسطح بهتري به تحقق برسانند نيز تعريف شده است (هانر . )2005،گنجي ( )1381نوآوري
را انحراف از الگوهاي ذهني موجود ميداند و معتقد است كه ميتوان آنرا به جاي خالقيت بهكار برد
زيرا خالقيت در فرهنگ بزرگ روانشناسي ، 1توانايي توليد آثار تازه ،به كاربردن رفتارهاي تازه و پيدا
كردن راه حل تازه براي يك مسئله تعريف شده است.
استفاده از نوآوريها به عنوان يك اصل به بهبود كبفيت  ،جايگزين روشهاي كهنه با روشهاي نوين،
سهولت دسترسي به اطالعات تازه و تسريع در كارها و درنهايت به برآورده شدن انتظارات جديد مخاطبان
ميانجامد (محسنپور .)74 :1380 ،اگر چه نوآوري به منظورارتقاي كمي و كيفي آموزش ضروري است
ليكن بهعلت سروكار داشتن با كودكان و نوجوانان ضرورت آن دوچندان ميشود ساجدي ()1386
درپژوهش توصيفي خود معتقد است كه انسان ها به ويژه جوانان ،تازه پسند ،نوگرا و كهنه ستيزند.
1.. Bloch، Henrietta (1991). Grand Dictionaries de la Psychologies، Larousse، FRANCE
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در اين راستا مؤسسه پژوهشي برنامهريزيدرسي و نوآوريهاي آموزشي اقدام به برگزاري همايش ملي
نوآوريهاي آموزشي در ديماه  1385نمود تا از اين طريق زمينهاي مناسب براي دستيابي به طرحهاي
نوآورانه با مشاركت معلمان ،مديران ،كارشناسان ،اساتيد و متخصصان فراهم نمايد  .اگر چه محورهاي

همايش 1تقريب ًا تمام جنبههاي فعاليت نظام آموزش و پرورش را در برميگرفت ليكن در بسياري از
محورهاي همايش  ،طرحي ارائه نشد يا به عبارتي طرحهاي ارائه شده محدود به چند موضوع خاص
بود  .طرحهاي ارائه شده در همايش بيشتر حول كدام محور و توسط چه كساني ارائه شده است؟اگر
چه معلمان ،كارشناسان و متخصصان ديگري هم هستند كه طرحهاي نوآورانه داشته و دارند ولي به هر
دليلي در اين همايش شركت نكردهاند .اما دستاورد اين همايش براي مسئوالن و دستاندركاران آموزش
و پرورش به منظور شناخت بيشتر از توانمنديهاي موجود بسيار با اهميت است.
پيشينهپژوهش

مطالعه در ادبيات و پيشينه پژوهش ،نوآوريها را در زمينههاي  .1برنامه درسي .2 ،ساختار و فرايند

سازماني .3،محيط فيزيكي و فن آوريها .4،محيط فرهنگي و اجتماعي و .5ويژگيهاي فردي و شخصيت
نوآوران راهنمايي ميكند.
 .1نوآوري در برنامه درسي شامل چهار بخش اهداف آموزشي ،محتواي كتب ،روش تدريس و
ارزشيابي است پژوهش هاي مرتبط با نوآوري در اهداف آموزشي به سياستهاي راهبردي ،مأموريت،
ف كالن و خرد نظام آموزشي توجه دارد كه به دليل افزايش رشدجمعيت ،تحول
چشمانداز و اهدا 
فنآوريهاي اطالعاتي -ارتباطي ،روندهاي توسعه اجتماعي و اقتصادي بهشدت تحت تاثير قرارگرفته
است ونياز به تغيير دارد (ابوضحي ،ترجمه گرايينژاد و ديگران .)11 :1385 ،بسياري از كشورهاي جهان
به دليل حضور در بازار جهاني و رقابت فزاينده در آن ،تأمين نيروي انساني كارآمد و ماهر را از وظايف
نظامهای آموزشي تلقي نمودهاند و مأموريتنظام آموزش و پرورش را آموزش مهارتهايزندگي به
ويژه مهارتهايحرفهايميدانند تا بدين وسيله نيروي مورد نياز بازار كار را تأمين نمايند (عزيزي،
 .)17-19 :1385لذا تغيير محتوا و جهتگيري برنامههاي درسي از جمله مسائلي است كه زمينهساز
 .1نوآوري در روشهاي تدريس ،نوآوري درتجهي زات و وسايل كمكآموزشي  ،نوآوري درم وادآموزشي ،نوآوري درمدي ريت آموزشي،
نوآوري دراستفاده از فن آوري ،نوآوري درمدي ريت زمان ب راي كالس درس ،نوآوري درشيوه هاي ارتباط بين معلمان ودانشآموزان،
نوآوري درشيوههاي ارتباط بين اوليا وم ربيان ،نوآوري در رسانههاي كمك آموزشي ،نوآوري درفضا و امكانات مدرسه ،نوآوري
درشيوههاي ارزشيابي دانشآموزان ،نوآوري در فعالي تهاي مكمل فوق ب رنامه.
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اصالح و تغيير در مباني برنامهريزي درسي و چارچوب برنامة درسي ملي در بسياري از كشورها شده
است (گوازي.)1387 ،
زمينه نوآوري در بسياري از نظامهاي آموزشي به دنبال ارائة دانش ،مهارتها و نگرشهاي مورد
نياز براي آمادهسازي فراگيران در برخورد با مسائل و چالشهاي زندگي آينده آنان هستند و با استفاده
ی كه
از سياستهاي راهبردي گوناگون امكان رشد و گسترشمباني آموزشمداوم را ب ه عنوان فرايند 

برنامههايدرسي تسهيلكننده آن است ،دنبال مينمايند (اوليور و هيتر  ،1944 ،1صص .)156-159
تورنس ( )1990و مللو ( )1996ضمن انتقاد از آموزش و پرورش سنتي ،بر اهميت تغيير و تحول
برنامههاي سنتي و هدايت آموزش به سمت برنامههاي خالق تاکيد ميورزند .متخصصان برنامه درسي
به اين سمت متمايل شدند كه معلمان را به عنوان افراد ياري دهنده در فرايند برنامهريزيدرسي ببينند.
درنتيجه ،برنامهريزيدرسي مدرسه-محور به عنوان نظام مكملي براي فعاليتهاي برنامهريزيدرسي
متمركز مشروعيت يافت ( اسكيل بك ،1985،هاريسون ،1981،بردي.)1987،
محتواي آموزشي كه درقالب كتب درسي نمود پيدا ميكند ،زمينه نوآوري در شيوههاي مختلف انتخاب
و سازمان دهي محتوا و غنا بخشيدن به تجارب يادگيري دانشآموزان ديده ميشود كه بيشتر به دليل
كاستيها و معايب برنامههاي درسي متداول -تأكيد برموضوع مدون درسي ؛ يعني ،برنامههاي درسي
رشته  -محور و موضوعي ،بيشتر صاحبنظران به مقوله برنامة درسي سازمان دهي تلفيقي محتوا روي
آوردهاند ((بي ين ،1997،مهرمحمدي ،1379 ،هارتر و ديگران،1989،جي كوبز ، 1998،وارس .1997،2
بهنقل از احمدي) :1380 ،
گاهي نوآوري به طرح موضوع هايي نو در كتاب هاي درسي اشاره ميگردد بهطورمثال ترنی -پرتا
و همکاران )13 :1999( ، 3آموزش شهروندي را مطرح نمودهاند .يادگيري باهم زيستن در قالب پروژه
اجتماعي كه انواع مختلف آموزشها مانند آموزش براي تفاهم بينالمللي ،آموزش براي توسعه ،آموزش
چندفرهنگي ،آموزش جهت ترويج فرهنگ صلح در قالب پروژة آموزش جهاني مطرح شده است (بري،
ترجمه معدندار )224-285 :1384،و پژوهشگران داخلي به لزوم آشنايي دانشآموزان به موضوعاتي
چون، :آموزش مهارت هاي زندگي(آقاجاني ،1381 ،رمضانحاني و سياري )1379،آموزش محيط زيست،
آموزش رسانهاي (سلطانيفر )1387،پرداختهاند.

1. Oliver & Heater
2. Vars
3. Torney-Purta et al.
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گوناگوني تدريس و يادگيري وسيله مهمي براي پيشبرد اصل برابري فرصتهاي يادگيري است .هر
دانشآموزي  ،روشهاي يادگيري خاصي را ترجيح ميدهد .نوآوري در روش تدريس يعني معلمان
عملکرد خود را تجزیه و تحلیل کرده و تالش میکنند راه های بهتری برای دست یافتن به اهداف آموزشی
پیدا کنند .مطمئن ًا این امر به سادگی صورت نمیپذیرد بلکه مستلزم یک رویکرد نظاممند است که طی آن

معلمان درباره فرایند تدریس خود اطالعاتی جمعآوری کرده و دیدگاه ها ،پیش فرض های آموزشی و
عملکرد خود را با دیدی انتقادی بررسی میکنند .این کار ممکن است به تغییراتی در تدریس معلمان منجر
شود(تایس2006،؛ پیکت ،2006 ،ریچاردز و الک هارت1994،؛ پنینگتون.)1992

اهميت شيوههاي سنتي تدريس با ظهور شيوههاي آموزشي جديد زير سؤال رفته است توماس.)1994( 1

گوارنيو )2001( 2هارلين )2001( 3پرستون  4وهمکاران ( )2003سيمور  )2007( 5در بررسيهاي خود
به اين نتيجه رسيده اند که ميان نوآوريها وفراهم آوردن فرصت هاي يادگيري بيشتر براي دانشآموزان
و افزايش توانمنديهاي آنها رابطه وجود دارد و باید از روشهاي آموزشي سنتي به سمت روشهاي
غير سنتي وجديد روی آورد .معلمان بايد شيوه تدريس خود را تغيير دهند تا دانشآموزان نيز آگاهانه با
مسائل جديد و نو روبرو شوند .عبادي ( )1384،177ميگويد الزمه رسيدن به آموزش و پرورش خالق
و نوآورانه به كارگيري شيوههاي مدرن و تازه در امر ياددهي و يادگيري است .از طرفي محمدي و قربان
زاده مقدم ( )1385آشنا نبودن معلمان با روشها و فنون پيشرفته تدريس را يكي از عوامل عدم استقبال
دبيران از نوآوري و ابتكار در زمينه تدريس دانستهاند .
رويكرد جديد در ارزشيابي تحصيلي در كشور ما با نام ارزشيابي كيفي – توصيفي ياد ميشود (حسني و
احمدي)1383 ،و نتايج مثبتي در كالسهاي درس و نحوة پيشرفت تحصيلي دانشآموزان به همراه دارد.
(كريمي( )1384،حقيقي( )1384،مرتضايي نژاد( )1383،شكرالهي( )1385،كلهر ( )1384،حسني،سبحاني
( )1385 ،محمدي.)1384،
 . 2نوآوري در ساختار سازماني ،شامل برنامهريزي سازماني ،نقش مديران  ،مشاركت در تصميم
گيري و بودجه و حمايت هاي قانوني ميشود .در اين نوع پژوهش ها ايجاد نوآوريها  ،استمرار و
1. Tomas
2. Guarino
3. Harlin
4. Preston
5. Simor
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فراگيري آنها در سازمان به فراهم آمدن مجموعه و سيستمي از عوامل در سطح فردي و گروهي همراه با
ساختارها ،كاركردها و نقش هاي مرتبط با آنها و نيز ارزش ها و باورهاي خاص سازماني است (سلطاني
تيراني.)11،1378،
پژوهشهاي بسياري در زمينه اثربخشي سازمانها انجام گرفته است كه نقش مدير و شيوة مديريت
او را در كارايي و اثربخشي سازما ن مورد تأكيد قرار ميدهند سرجيواني ،)1989( ،مورفي و هالنگير،
( ،)1982بازرگان. ) 1382 ،دروكر( )1992معتقد است كه در سازمانهاي بسيار نوآور ،ساختار سازماني
مشوق نوآوري و انعطافپذير است و شرايط را براي تغيير و بهبود عملكرد كاركنان مهيا ميسازند گاهي
از اين شرايط به يادگيري مستمر (سنگه )1990،و گاهي به مشاركت و همكاري كاركنان (بارنارد،1938 ،
مورهد و گريفين ) ،اشاره ميشود.
مديران براي آن كه خالقيت و نوآوري را در كاركنان تشويقكنند به آنها آزادي عمل ميدهد ، ،كنترل
را به حداقل ميرساند و براي جذابتر كردن كار و ارضاي نيازهاي سطوح عاليتر كاركنان ميكوشد
(کريتنر .)1998 ،خطاهاي كاركنان و افراد سازمان را ميپذيرند و تالش براي جبران آنها را محترم
ميشمرند و ترويج ميكنند (سركار آراني .)1385 ،مورالس )2005(1و پاريال )1992( 2در پژوهش هاي
خود در ارتباط با عوامل مؤثر بر نوآوري معتقدند که مدارس نوآور حداقل داراي يک فرد حمايت کننده
از نوآوري هستند.
يكي از عوامل مهم مؤثر بر فرآيند انگيزش معلمان براي ارائه خالقيت و نوآوري مشاركت آنان
درتصميمگيري است (مورهد و گريفين ،همان .)127،توراني( )1385معتقد است كه نقش و سهم
نظريههاي سيستمي و مشاركتي ،بهويژه نظرية سازمان يادگيرنده و سبك هاي مشاركتي و تفويضي ،در
بروز خالقيت و نوآوري در افراد و كاركنان سازمان بيش از ساير نظريهها و سبكهاست و از طرفي
منطقي( ،)1385نبود حمايت سازماني را يكي از موانع مهم در بروز نوآوري ميداند.
 .3تحقيقات در محيط آموزشي كه شامل نوآوري در فضاهاي فيزيكي و استفاده از امكانات
فناوريهاست؛ به عقيده محققان محيط آموزش در مدرسه نقش مهمي درپيشبرد نوآوري و خالقيت
فراگيران دارد .،ع دهاي محيطي فيزيكي را مانند كالس درس ،آزمايشگاه يا محيط خودآموز تلقي ميكنند
1. Morales
2. Parilla
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كه در آن فرايندهاي يادگيري رخ ميدهد( ،تسمر و هريس  .)1992 ،1عدة ديگر آنرا در قالب محيط نرم
4

افزاري خاص آموزش تعريف ميكنند (پاپرت1980 ، 2؛ وينك و روبلير .)2000 ، 3پژوهش هاي ارتمن

( )2002هنري )2001( 5فاستر و مارتينز )1981( 6نشان ميدهد كه ميان طراحي صحيح و دقيق ابعاد و
اجزاي گوناگون مدرسه و يادگيري دانشآموزان رابطة معنادار وجود دارد.
استفاده از رايانه در كالسهاي درس ،استفاده از نرمافزارهاي آموزشي و چندرسانهايها ،بهرهگيري
از اينترنت و پست الكترونيكي ،گسترش شبكههاي آموزشي ،ظهور آموزش (يادگيري) الكترونيكي و ...
از پيامدهاي نوين به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در امر آموزش بوده است .اين مفاهيم ما را
واميدارد تا به الگوهاي نوين ،كارا و مؤثر مناسب در آموزش و پرورش براي برخورد با پيچيدگيها و
نيازهاي روزافزون دنياي كنوني روي آوريم (سامپات .)1378 ،تحقيقات ديگري كه به لزوم استفاده از
فنآوري به عنوان نوآوري در امر آموزش تأكيد دارند عبارتند از عبادي ،1384 ،حداد ،2000 ،گيتس،1999 ،
اندرسون ،1372 ،احديان.1382 ،

وادی حدود و دراکسلر 2003( 7ترجمه سرکار آرانی )1384از موضعی دیگر با اشاره به دالیل و

واقعیت هایی مانند انقالب ارتباطات و نیازهای جدید اقتصاد نوین و بازار کار و نیز چالش های پیش روی
نظامهای آموزشی جوامع مانند عدالت و برابري فرصتهاي يادگيري ،ارتقاي كيفيت آموزش و يادگيري
متنوع و توسعه مواد آموزشی چند رسانهای ،تحول در نظامهای آموزشی و تلفیق فناوری اطالعات و
ارتباطات با سیستمهای یادگیری را مورد پژوهش قرار دادهاند.
 .4فرهنگ به عنوان بستر نوآوري ايفاي نقش ميكند .منطقي در تحقيق خود اذعان داردكه()1384
گسترش و تعميق نوآوريهاي آموزشي  ،با سرمايه گذاري روي فرهنگسازي ،شناخت مقاومتها و
تالش براي فايق آمدن برمقاومتها ،تحقق خواهد يافت .وي همچنين جلب همكاري دانشآموزان ،اوليا

و معلمان و ساير نهادهارا از عوامل مؤثر نوآوري درمدارس ايران ميداند .شاي 8نيز بر مطالعه جامعه
1. Tessmer & Harris
2. Papert
3. Wienck and Roblyer
4. Earthman
5. Henry
6. Foster & Martinez
7. Vadi ، Hadod & Draksler
8. Shuy،R.W.
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شناختي براي كاهش مقاومت در محيط اشاعه تأكيد مينمايد .ولكوت 1نيز توجه به مسايل انساني
و زمينهسازي فرهنگي براي تحقق نوآوريهاي آموزشي تأكيد نموده است (منطقي .)1385 ،شاطريان
محمدي و عيني ( )1385نيز معتقدند كه تبعيت از روشهاي تدريس قديمي و سنتي مانند سخنراني بدون
توجه به سطح فرهنگي جامعه نتيجهاي نخواهد داشت .از سويي فرايند نوآوري به زمينه فرهنگ و محيطي
كه در آن عمل تربيتي انجام ميگيرد هم بستگي دارد (گنجي،1382،ص.)8
 .5نوآوري حاصل توانمندي هاي فردي است كه به عوامل شخصيتي بستگي دارد .پژوهشهايي كه
نوآوري را بيشتر يك امر روان شناختي و مربوط به ميزان هوش و استعدادهاي فردي تلقي مينمايد و
انگیزه مبنای بسیاری از خالقیت ها را تشکیل میدهد .یکی از مهمترین انگیزههای خالقیت ،کنجکاوی
است .خالقیت مبتنی بر کنجکاوی و تمایل برای تجربه در امور گوناگون است .یکی دیگر از انگیزههای

خالقیت ،خودشکوفایی است .به اعتقاد«راجرز »2آفرینندگی نوعی خودشکوفایی و انگیزه آن خود
فرهیختگی است .انگیزه موفقیت و پیشرفت از انگیزههای دیگر انسانی است که با خالقیت ارتباط
نزدیکی دارد(سام خانیان و همکاران.)99 ،1381

درزمینهعواملشخصیتیمؤثردرنوآوریهممیتوانبهپژوهشهایزیراشارهنمود:هارینگتون)1990(3

آمابیل و ترسا )1998( 4در تحقیقات خود بیان کرده است که بین انگیزههای شخصی و نوآوری یک رابطه
قوی وجود دارد  .عوامل شخصیتی به عنوان مرکز کنترل درونی بهطور مستقیم با نوآوری ها در ارتباطند؛
5

این عوامل داوری مستقل  ،خطر ریسک کردن و خود کنترلی در شرایط متفاوت میباشند .استرنبرگ

( )2004بر پنج صفت افراد نوآور که در شخصیت افراد ریشه دارد ،تأکید میکند .این صفات عبارتند
از :تحمل ابهام ،پشتکار و مداومت ،اراده ،خطرپذیری و ریسک و استقالل فردی .بلند فورد()2005در
پژوهش خود نشان داد که تقویت قابلیتها و ویژگیهای شخصی میتواند نوآوری و افزایش کارآیی به
همراه داشته باشد .لطفآبادي( )1385معتقد است كه سه ويژگي اساسی خردمندي ،تسلط بر دانش عيني
و شخصيت رشد يافتة علمي پژوهشگر ،مهمترين نقش را در نوآوري آموزشي و تربيتي دارند.
1. Wolcott،H.E.
2 . Ragers
3. Harrington
4. Amabile & Teresa
5. Sternberg
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اهداف وسؤاالت تحقيق

اولين همايش ملي نوآوريهاي آموزشي كه توسط مؤسسه پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي

آموزشي وابسته به سازمان پژوهش وبرنامهريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش درديماه 1385
برگزار گرديد ،از كليه اصحاب علم و انديشه  ،معلمان خالق و نوآور ،مديران مدارس و دست اندركاران
نظام تعليم و تربيت در سراسر كشور به منظور اعتالي كيفيت آموزش و پرورش دعوت به عمل آورد

تامقاله و طرحهاي نوآورانه خود را ارائه نمايند و از اين طريق زمينه اي مناسب براي شناسايي و معرفي

نوآوريهاي آموزشي و آخرين يافتههاي پژوهشي با مشاركت معلمان  ،مديران  ،كارشناسان  ،صاحبان
انديشه  ،نخبگان فكري و سايرنوآوران آموزشي فراهم نمايد.

مهمترين هدف اين تحقيق ،تحليل طرحهاي نواورانهاي است كه در اولين همايش نوآوريهاي

آموزشي توسط كميته داوري منتخب شمرده شده است .درپي يافتن زمينههاي بروز نوآوريهاي آموزشي

در بافت كنوني نظام آموزشي است .به عبارتي انگيزههاي فردي و سازماني  ،توانمنديهاي افراد (اساتيد،

متخصصان ،كارشناسان ،معلمان  ،دانشجويان و حتي دانشآموزان ) در همين سيستم متمركز ،با توجه به
شرايط فرهنگي و اجتماعي بيشتر در چه محورهايي ميتواند باشد

سوال  .1طرحهاي نوآورانه بيشتر در چه محورهايي از محورهاي همايش بوده است؟

سوال  .2بيشترين طرحهاي نوآورانه در چه درس هايي بوده است؟

سوال .3بيشترين طرحهاي نوآورانه در چه دوره تحصيلي بوده است؟
سوال .4نوآوران چه افرادي هستند؟

سؤال .5ميزان تحصيالت نوآوران چه بوده است.
جامعه آماري و روش تحقيق

 1500اثر به دبيرخانه همايش ملي نوآوريهاي آموزشي ارسال شد .در ابتدا اين آثار به دو بخش

مقاله و طرحهاي نوآورانه تفكيك شدند .پژوهشگران در مقاله ،به مباني نظري نوآوريهاي آموزشي و

آخرين يافته پژوهشي خودپرداخته اما در قسمت طرحها ،به معرفي ايده هاي نو و چگونگي به كارگيري
1

آنها ،اهتمام داشتهاند .بررسيهاي ما روي طرحهاي نوآورانه ارايه شده به همايش بر پايه تعريف روبرتز

ازنوآوري انجام گرفته تا زمينههاي بروز نوآوري در كشور شناخته شود.

 .1روب رتز( )1998معتقد است كه اگر نوآوري را ف رايند ايجاد فكر جديد و تبديل آن به عمل و كاربرد سودمند آن بدانيم ،در سازمانها
اين كاربرد به صورت نوآوري در ف رايند  ،در محصول و در كاربرد بروز م يكند.
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داوران علمي همايش ،كليه طرحها را مورد ارزيابي قرار دادند و ازميان  720طرح ارسالي 50 ،طرح راكه
حد نصاب امتياز را دريافت نمود؛ به عنوان طرحهاي برگزيده نوآورانه انتخاب نمودند .براي دستهبندي
طرحهاي برگزيده از روش تحليل محتوا استفاده شده است .تحليل محتوي يكي از روشهاي اساسي
مشاهده اسنادي محسوب ميشود كه بوسيله آن ميتوان متون و به واقع هرنوع سند ثبت و ضبط شدهاي
را مورد ارزيابي و بررسي و تحليل دقيق قرار داد .برلسون تحليل محتوا را شيوه تحقيقي ميداند كه براي
تشريح عيني ،منظم و كمي محتواي آشكار پيام ها به كار ميآيد .به منظور جمعآوري اطالعات درتحليل
محتوا مقوالتي مورد شناسايي قرار مي گيرد و سپس بر اساس آن واحدها مشخص ميشوند .تعيين مقوله
ها بايد با رعايت سه اصل فراگير بودن ،طرد متقابل و همگني صورت گيرد(ساروخاني.)296 :1383 ،
آزمون پايايي در تحليل محتوا كه همان درصد توافق ميان دو يا چند كدگزار است ،محاسبه ميشود.
اين آزمون نسبت قضاوتهاي صحيح نشانه گذاران را به كل قضاوت هاي انجام شده مشخص ميكند.
در اين تحقيق براساس فرمول اسكات(

%OA − % EA
1 − % EA

= pi

) قابليت اعتماد  0/93محاسبه شد كه نشان

ميدهد  93درصد ميان دو كدگزار توافق وجود داشته است و اين عدد حاصل تعاريف عملياتي روشن و
مهارت كد گذاران در تحقيق بوده است.
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يافتهها

سوال اول :زمينههاي نوآوري كدام است؟
جدول .1طبقهبندي طرحهاي نوآورانه در برنامه آموزشي
طرحها
تلفيق هنر در برنامه درسي
آزمايشگاهي
شبيه سازي
بازي
برنامه

درسي
%88

روش

فن آوري اطالعات و فناوري اطالعات

تدريس

آموزش گروهي
بديعه پردازي
آموزش برنامهاي
ايفاي نقش
پيشسازماندهنده
يادسپاري
تلفيق چند روش
فضاهايفيزيكي

ساير

مديريت

%12
جمع

فراواني

درصد

13

26

7

14

5

10

4

8

3

6

3

6

2

4

1

2

1

2

1

2

1

2

3

6

2

4

4

8

50

100

بررسي اين طرحها در همايش نشان ميدهد:
 -1از 50طرح نوآورانه 44 ،طرح ( )%88در محور روشهاي تدريس ارائه شده است و  6طرح به غير
از روش تدريس بوده است.
 -2بيشترين فراواني و درصد در روش تدريس به ترتيب مربوط به تلفيق هنر در برنامه درسي با فراواني
، )%26( 13آزمايشگاهي با فراواني  )%14( 7و شبيهسازي و بازي با فراواني به ترتيب  5و  %10( 4و )%8
است در مواردي نيز از تلفيق هر يك از روش ها با يكديگر استفاده كردهاند مانند تلفيق كار گروهي با
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بازي و  ...كمترين فراواني و درصد مربوط به روش ياد سپاري ،پيش سازمان دهنده ها ،آموزش برنامهاي

ال بهطور معمول توسط معلمان انجام مي شده است و در زمره
و ايفاي نقش ست چراكه اين روش ها قب ً
نوآوريها محسوب نميشود.
سوال  .2بيشترين طرحهاي نوآورانه در چه درس هايي بوده است؟
نمودار .1فراواني طرح ها در ارتباط با موضوع درسي
12
10
8
6

Series1

4
2
0
ﻣﺸﺘﺮﻙ

ﻋﻠﻮﻡ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻓﻨﻲ ﻭ
ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ

ﺯﺑﺎﻥ

ﻓﺎﺭﺳﻲ

ﻋﻠﻮﻡ

ﺭﻳﺎﺿﻲ

بيشترين طرحها مربوط به درس رياضي (رياضي ،هندسه ،ديفرانسيل و )...و علوم (فيزيك  6مورد ،
شيمي 1مورد و  5مورد علوم ) با فراواني  11است و فارسي با فراواني ( 10شامل خواندن و نوشتن و
انشا) د رمرتبه دوم قرار دارد4.مورد به زبان انگليسي3 ،مورد به علوم اجتماعي (2مورد جغرافيا و 1مورد
اجتماعي) و از همه كمترموضوع فني و حرفهاي با دو مورد مشاهده ميباشد كه يكي از آنها به درس
حرفه و فن اختصاص دارد .موضوع مشترك به اين مفهوم است كه اين روش در دروس متفاوت قابل
استفاده است مثل طرح دستهاي سحرآميزو يادگيري فعال .درسهايي كه در بين طرحها ديده نشد عبارتند
از درس عربي ،تاريخ ،ديني ،زيست شناسي ،فلسفه و منطق ،هنر ،ورزش ،زمينشناسي است و براي درس
شيمي هم تنها يك مورد ارايه شده است.
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سوال .3بيشترين طرحهاي نوآورانه در چه دوره تحصيلي بوده است؟
نمودار .2طرحهاي نوآورانه بر اساس دوره تحصيلي
16
14
12
10
Series1

8
6
4
2
0
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ

ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺶ
ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻲ

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ

همانگونه كه نمودار 2نشان ميدهد؛ بيشترين طرحها با فراواني  15به دبيرستان و پيشدانشگاهي بوده
و دوره دبستان و پيش دبستاني  ،دوره راهنمايي به ترتيب داراي فراواني 13و  12است 5 .طرح مشترك
هم به طرحهاي گفته شده است در مقاطع گوناگون قابليت اجرا دارند و خاص يك دوره خاص نيست.
سوال .4نوآوران چه افرادي هستند؟
نمودار  .3نوآوزان براساس فراواني طرحهاي ارائه شده

ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ

1 1

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ
ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ
ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ

45
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 45طرح از 50طرح منتخب از طرف معلمان و دبيران بوده است(يعني  )%90و 3مورد از طرف
كارشناسان آموزش و پرورش  ،اساتيد دانشگاه و مدرسين تربيت معلم هر كدام يك نمونه طرح داشته اند.
در بين اين افراد مدير ديده نشده است.
سوال .5ميزان تحصيالت نوآوران چه بوده است؟
3دكتري 9 ،كارشناس ارشد 21 ،ليسانس 6،ديپلم و فوق ديپلم 1 ،مورد تحصيالت حوزوي و  13مورد
نامشخص ديده شده است .فراواني افراد داراي مدرك ليسانس نشان ميدهد كه براي فعال كردن معلمان
در برنامه درسي و افزايش مشاركت آنان ،آموزش و پرورش بايستي از ظرفيت مناسب معلم شايسته
حداقل داراي تحصيالت كارشناسي در سه دوره تحصيلي برخوردار باشد.
بحث و نتيجه گيري

بيشترين گرايش نوآوري در روش تدريس حاكي از آن است كه معلمان با اختياراتي كه در كالس دارند،
اين فرصت را بدست مي آورند كه شيوههاي جديد تدريس را آزمايش نمايند .پژوهش شوآب1996(،به
نقل از نلر  )1997،به خالقيت ،پژوهش ،استقالل و حود مداري معلمان براي فرايند يادگيري بهتر و
عميق تر دانشآموزان تأكيد ميكند .تحقيق حاضر نيز نشان ميدهد كه همين آزادي نسبي باعث شده كه
معلمان بيشتر واردنوآوري در روش تدريس شوند .البته برگزاري جشنواره هاي الگوي تدريس برتر در
سال هاي اخير معلمان را بيشتر به ارائه ايده ها و فعاليتهاي خود تشويق كرده است اما در زمينههاي
ديگر(اهداف،محتواي كتب درسي و ارزشيابي) شاهد نوآوري نبودهايم و فعاليت كمتري در حوزههاي
ت و ورود معلما ن در عرص ه فعاليتها و تصميمات
ديگر صورت گرفته است .با وجود اين كه مشارك 
ي درسي
ت و برنامهريز 
ت تعلي م و تربي 
ي بسيار در ادبيا 
ت و پشتيبان 
ي از حماي 
ي درس 
ط با برنامهها 
مرتب 

برخوردار است( سابان ،1995،يونگ،1993 ،بير  ،2001كيليون 1993 ،و سابار )1987 ،ليكن عم ً
ال معلمان
ي شركت داده نميشوند.
ي گوناگو ن تصميمگير 
ي و در حوزهها 
ي درس 
ي برنامهريز 
در كميتهها و گروهها 
ش ايرا ن فاقد هرگون ه اختيار و قدرت
ش و پرور 
فتحي واجارگاه ( )1383معتقد است معلما ن در نظا م آموز 

ي در برنامه درسي هستند و نظام برنامهريزيدرسي به گونهاي سازمان دهي شده است كه عم ً
ال
تصميمگير 
هر گونه تغيير ،تحول و نوآوري در برنامه درسي را غير ممكن ميسازد و حتي در صورت اقدام معلم ،
قوانين موجود به شكلي است كه به اين نوآوريها و تغييرات بازخورد منفي ارائه ميكند.
سيستم متمركز برنامهريزيدرسي امكان مشاركت در تعيين اهداف آموزشي را فراهم نميسازد
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درحاليكه درنظامهاي آموزشي غبر متمركز ،به واسطه حيطه اختيارات و امكانات مقامات آموزشي محلي
در جهت تدوين ،انتخاب و يا سازگار كردن برنامههاي درسي با شرايط محيطي تفويض اختيار شده است.
محتواي كتب هم كه در حوزه وظايف دفتر تأليف است و سيستم متمركز تأليف ،رقابت و يا تنوع
تأليف كتب درسي را غير ممكن ميسازد و ارزشيابي هم كه در چارچوب قوانين و مقررات بخشنامههاي
آموزش و پرورش است.
گرايش معلمان نوآور به استفاده از روشهاي تلفيق هنر در برنامه درسي بوده است .برودي ميگويد
هنر يكي از كانالهاي شناخت و ادراك انسان ازجهان و پديدههاي هستي است از اين رو چيزي را آشكار
ميسازد و اين راز گشايي و پرده برداري يك نوع بي نظير و منحصر به فرد از دانستي است كه «زيبايي
شناسي» نام دارد (برودي  1965نقل شده توسط رضايي  .)1383فكر كردن با استفاده از ديدن آثار هنري
و خلق آن به عنوان محمل و تكيه گاه ،به بروز رفتار هوشمندانه ميانجامد .دانش آموز در تأمل و تعمق
كردن با استفاده از آثار هنري (فرم زيباشناختي) به شفافيت دادن ايدهها ،سازمان دادن فكر و فزايندگي
خالقيت ،تقويت زيباشناسي و توسعه ارتباط دست و ذهن ميپردازد .در رويكرد مبتني بر توليد هنري و
در تلفيق با دروس ديگر،مهارت شروع تدريس با هدف برانگيختن دانش آموران در يادگيري اهميت دارد.
زيرا انگيزش،مهمترين شرط يادگيري است (كديور.)1385 ،
رويكرد هنري موضوعي است كه ميتواند با زمينههاي ديگر برنامه درسي ارتباط داشته باشد .توانايي
دانشآموزان در ساختن و توليد كردن با استفاده از تلفيق اشكال دانش (واقعي ،مفهومي و  )...در حيطه
يك موضوع مشخص و يا موضوعات مشترك ميتواند در انواع كارهاي پروژهاي به نمايش گذاشته شود
و بر اساس آن ميتوان يك اثر هنري (فرم) در قالب رشتههاي مختلف هنري (طراحي و نقاشي ،عكاسي،
كاردستي ،خوشنويسي ،نمايش و موسيقي) و تلفيق آنها توليد كرد.
تحقيقات درزمينه روش تدريس در عين با ارزش بودنشان ما را به يك تجويز كلي در زمينه رفتار
كارآمد معلم هدايت نكرده است .مورفي و هالنگير ( ،)1982معتقدند كه «عناصر رويكردهاي تدريس
ميبايد در متدهاي منظم به گونهاي هماهنگ شوند كه با نيازهاي دانشآموزان به نحوي كه توسط
معلمان و خط مشيسازان ديده شده است متناسب باشد .پژوهش در تدريس ميتواند حمايت علمي
را براي تصميمگيريهاي خط مشي تربيتي فراهم آورده  ،ولي نميتواند چنين تصميماتي را ديكته كند.
كارآمدترين رفتارهاي تدريس براي معلم يك كالس درس بستگي به متغيرهايي نظير سطح كالسي،

تحليل محتواي طرحهاي برگزيده و نوآورانه اولين همايش نوآوريهاي آموزشي

141

موقعيت اقتصادي اجتماعي دانشآموزان ،توانايي دانشآموزان وهدف هايي كه بايد تحصيل كرد دارد.
طرحهاي برنامهدرسي و به ويژه پيشنهادها د رمورد اجراي آن نيازمند اين است كه فراهم آورنده انعطاف
و تشويق معلمان در زمينه يافتن و به كار گرفتن كارآمدترين رفتارهايشان باشد.
پيشنهادات:

برگزاري همايش يكي از راههاي انتقال تجربه و يادگيري غير رسمي است .يانگ ولو )2001( 1در
پژوهشي يافتند كه يادگيري غير رسمي ،عملكرد علمي در آموزش شغلي را بهتر پيش بيني ميكند.
برگزاري سمينارها و همايشها امكان الگو برداري از يادگيري انعكاسي ديگران ،مشاركت در سياست
گذاري و اجرا ،تجربيات شغلي ،جمعآوري اطالعات و تجربه اندوزي با گوش دادن به الهامات و بررسي
مسائل با رويكردهاي چندگانه را فراهم ميسازد(كونلن .)2004 ،2

برگزاري همايش عالوه بر يادگيري غيررسمي ،موجب تمركز زدايي در بروز نوآوريها ميشود .تا
معلمان ،كارشناسان و اساتيد نقش فعالتري در نظام آموزش و پرورش داشته باشند .عصر ارتباطات
و تغييرات سريع باعث گسترش انتظارات گوناگون از نظام آموزش و پرورش شده است و اين امر
نيازمند نوآوريهاي متعددي در زمينههاي گوناگون را ايجاد ميكند .نيازهاي كه با درگير شدن در چنين
همايشهايي برطرف ميشود.
از عوامل مؤثر در بروز نوآوري ،زمينهسازي و بسترسازي در بين معلم ها ،ايجاد فرهنگي است كه در
آن همگان در تالش براي رشد دادن ديگري هستند و با تأثير روي يكديگر به پيشرفت نظام آموزشي
كمك ميكنند .پايداري و اثربخشي نوآوري در آموزش و پرورش در گرو مشاركت همه معلمان ،دبيران
و كارشناسان آن نظام است .اما همان گونه كه اين تحقيق نشان ميدهد معلمان بهترين موتورهاي محرك
ت معلمان
ش مشارك 
ب افزاي 
ي ك ه موج 
نوآوري و توسعه كشور هستند و بايد زمينه الزم هرگون ه اقدام 
ي شده
ي سازمان ده 
ي بهگونها 
ي درس 
شود -براي فعاليتهاي علمي آنها فراهم شود ليكن نظا م برنامهريز 

ت ك ه عم ً
ي درصورت
ن ميسازد و حت 
ي را غيرممك 
ي در برنام ه درس 
ال هرگون ه تغيير ،تحو ل و نوآور 
اس 
ت بازخورد منفي
ن نوآوريها و تغييرا 
ت ك ه ب ه اي 
ي اس 
ن موجود ب ه شكل 
ن امر ،قواني 
ي اي 
اقدا م معل م برا 
ارائ ه ميكند.
1. Yang & Lu
2. Conlon
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در اين زمينه معلمان به دليل ارتباط تنگاتنگي كه با ابعاد مختلف برنامه درسي خصوص ًا تدوين هدفهاي
آموزشي(از نوع رفتاري) ،شيوه هاي تدريس ،ارزشيابي و استفاده از وسايل كمك آموزشي دارند ،چنانچه
فعاليتهاي نوآورانهاي در زمينه هاي مختلف آموزشي ارائه نمايند ،اين كوشش آنها به دليل آشنايي كه با
واقعيت هاي حوزه كاري خود دارند ،ميتواند از اهميت بسزايي در فرايند ياددهي – يادگيري برخوردار
باشد.
معلمان در محيط مدرسه ميتوانند از طريق پژوهش ،تحقيق و تفكر چيزهايي را ببيند كه ديگران
نديدهاند و به چيزهايي بينديشد كه ديگران نينديشيدهاند و آثار بينش و انديشة خويش را در آموزش
خويش بروز و ظهور دهد .معلمان به عنوان مروجان فرهنگ نوآوري در مدرسه و آموزش و پرورش
به عنوان خاستگاه علمي نوآوريهاي آموزشي ميتوانند نقش مهمي در در ايجاد فرهنگ نوآوري در
جامعهباشند.
بنابراين شايسته است در راستاي حمايت از معلمان نوآور اقدامي صورت گيرد تا از نيروي بالقوة اين
استعدادها استفاده شود .چنانچه آموزش و پرورش از ايده هاي جديد به عنوان يك ثروت معنوي حمايت
نكنند ،نه خالقيتي تبديل به نوآوري خواهد شد و نه كسي رغبت به نوآوري و اشاعه آن خواهد كرد .تا
زماني كه مسئوالن عزمي ملي و جدي درعرصه حمايت از مالكان فكر نداشته باشند ،بدون ترديد ما مشكل
خواهيم داشت .معلماني كه صاحبان فكر و ايده هستند در حال حاضر از حمايت برخوردار نيستند و حتي
مكاني براي ارائه ايدههاي خود ندارند و فرايندي براي ارزيابي نوآوريها ايجاد نشده است چه رسد به اين
كه ايده آنها به ثبت رسيده و از مالكيت فكري آنها دفاع شودعالوه بر اين ،افرادي كه به صورت واقعي
توانسته اند ايده و فكرشان را به كاربست تبديل كنند ،زير چتر حمايت قرار نميگيرند.
اما آنچه در حال حاضر از نوآوريهاي آموزشي معلمان استنباط ميشود ناظر بر اين است كه اقدامات
نوآورانه آنها بيشتر مبتني بر تجارب شان در حوزه روش تدريس است .اين ابداعات بيشتر تحت تاثير
مسائلي است كه آنها در مقام عمل در فرايند ياددهي – يادگيري با آن مواجه اند .در اين راستا كمتر معلمي
را ميتوان يافت كه از طريق بررسي مباني نظري و تئوري ها و سوابق فعاليتهاي پژوهشي مبادرت به
خلق آثاري تحت عنوان نوآوري نموده باشد .همچنين يكي ديگر از مشكالتي كه معلمان نوآور ك موبيش
با آن مواجه اند ،مسئله عدم بررسي سوابق پژوهشي و فعاليتهاي مرتبط با موضوع نوآوري است كه
خالق آن هستند .در چنين حالتي نوآور بدون ارتباط با سوابق مربوط به موضوع ،چيزي را ارائه مينمايد
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كه ممكن است در يك كنكاش علمي مشابه آن وجود داشته و بعض ًا با كيفيت و نتايج بهتري مورد استفاده
قرارگرفته و يا ميگيرد .عدم ارتباط نوآوريهاي آموزشي معلمان با مباني و سوابق پژوهشي مربوط،
صرفنظر از مواردي كه ذكر شد ،اصل نوآوري را نيز زيرسؤال خواهد برد .زيرا نوآوري زماني قابل تبيين
و دفاع است كه مشابه آن براي آن كار خاصي كه قرار است مورد استفاده قرار گيرد ،قب ً
ال وجود نداشته

باشد و يا حداقل ويژگيهاي آنرا نداشته باشد .اين يكي از نقائص بزرگي است كه ميتواند متوجه
نوآوريهاي معلمان باشد .كه البته با ايجاد نظام نوآوري ميتوان اقدام به مديريت نوآوريهاكرده و ضمن
شناسايي ،ارزيابي و معرفي نوآوريها ،به نوآوران امكان دادهشود تا با قابليتهاي ديگران آشنا شوند و به
خلق فرصتهای جديد بينديشند.
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