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دکتر عبدالحميد رضوی
ــالي كه در نيمه دوم آن به سر مي بريم  س

ــال نوآوري  ــام معظم رهبري س ــوي مق از س

ــت. نوآوري در  ــده اس ــكوفايي ناميده ش و ش

حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي 

و فرهنگي در دستگاه ها و نهادهاي حكومتي 

بازتاب هاي قابل تاملي داشته است و اندازه گيري 

ميزان شكوفائي آن ها را فقط نهادهاي نظارتي 

انجام خواهند داد. اما در حوزه ي پژوهش هاي 

آموزشي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

وظيفه خاصي به عهده دارد. در يكي از جلسات 

هيات تحريريه پژوهش نامه آموزشي، به عنوان 

ــی پژوهشگاه، تصميم  ارگان خبري و آموزش

ــار يك شماره از پژوهش نامه با عنوان  به انتش

نوآوري گرفته شد. پس از آن فراخواني انجام 

ــد و مقاالت واصله پس از طرح در جلسات  ش

مختلفي براي چاپ آماده شدند. 

ــي در هيات تحريريه ماهنامه،  به نمايندگ

ــندگان، همكاران  از همه پژوهشگران، نويس

ــاني  ــگاه، كارشناس عضو هيات علمي پژوهش

كه در تهيه ي  محتواي اين ويژه  نامه زحمت 

ــعي  ــگزاري مي نمايم. س ــيده اند، سپاس كش

ــده مقاالت، گزارش ها و مصاحبه هاي اين  ش

ويژه نامه با محوريت نوآوري تهيه شوند . اين كه 

ــت، پژوهش، آينده پژوهی،  نوآوري ها، خالقي

ــبتي دارند موضوعي است  فرهنگ چه مناس

كه نويسندگان مقاالت و گزارش ها و مصاحبه 

 هاسعي در پوشش دادن آن داشته اند. 

ــماره به مبانی نظری نو آوری در  در اين ش

ــای  ــی نظرات رؤس ــوزش و پرورش، بررس آم

ادارات آموزش و پرورش کشور در مورد تحول 

ــت آوردهای  و نوآوری، نوآوری باتوجه به دس

پژوهشی،  رويکرد فرهنگی به نوآوری و اشائه ی 

نوآوری و خالقيت و رابطه آن با نوآوری اشاره 

شده است. 

الزم است در اينجا از کارشناس تحقيقات 

ــات،  ــورای تحقيق ــای ش ــتان ها و اعض اس

ــته به آن  ــيون های تخصصی و وابس کميس

ــی  ــز اعضای محترم کميته های پژوهش و ني

ــوت کنم تا  ــتادی دع ــای حوزه س معاونت ه

ــريه ارسال  مقاالت خود را جهت درج در نش

نمايند.

نظرات، انتقادات و پيشنهادات خوانندگان 

محترم، ما را در باال بردن كيفيت نشريه ياري 

خواهد رسانيد. 

سخن سردبير

انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (IEA١) و چهل و نهمين اجالس مجمع عمومي برلين
 مهرماه ۱۳۸۷

گزارش سفر دکتر هاجر تحريری نيک صفت

بسيار مناسب است كه در كنار 
انتشار نتايج، مشابه پيام هايي كه 
براي سياست گذاران تهيه مي شود، 
رهنمودهايي عملي براي معلمان نيز 
تهيه و ارائه شود
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 (IEA) انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

نهادي علمي-پژوهشي و غيردولتي است كه در دهه ی 

۱۹۵۰ از سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد 

(يونسكو) منشعب شده است. انجمن IEA، كه سازمان 

مركزي آن در هلند مستقر است، فعاليت رسمي خود را 

به عنوان يك نهاد بين المللي براي ارزشيابي از پيشرفت 

ــال ۱۹۵۸ آغاز كرد و تا كنون مطالعات  آموزشي در س

ــيابي از موضوعات درسي گوناگون  متعددي را در ارزش

در دوره هاي تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه به 

اجرا گذاشته است. طبق اساسنامه، يكي از اركان انجمن 

ــاالنه و با حضور  ــت كه به طور س مجمع عمومي آن اس

نمايندگان همه ی مؤسسات عضو تشكيل جلسه مي دهد 

ــه بحث و تبادل نظر  ــاره برنامه هاي آتي انجمن ب و درب

مي پردازد. لذا در سال جاري نيز چهل و نهمين اجالس 

مجمع مذكور در شهر برلين تشكيل شده بود. 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش هم، كه از سال 

۱۳۷۲ در چند دوره مطالعات بين المللي انجمن شركت 

داشته، به عنوان نماينده جمهوري اسالمي ايران و عضو 

رسمي مجمع عمومي، در اجالس هاي ساالنه آن شركت 
مي كند.۲

چهل و نهمين اجالس مجمع عمومي در ۱۵ الی ۱۹ 

مهر ماه ۱۳۸۷ در برلين آغاز به كار كرد. جلسه افتتاحيه 

به سخنان رييس انجمن، وزيرآموزش و تحقيقات كشور 

آلمان، و مدير اجرايي انجمن IEA اختصاص يافته بود. آنان 

ضمن خوش آمدگويي به نمايندگان بيش از ۴۰ مؤسسه 

ــر جهان، به سابقه تأسيس انجمن و  پژوهشي از سراس

ــال برنامه هاي مطالعاتي آن و نقش اين مطالعات  ۵۰ س

ــي جهان  ــده در نظام هاي آموزش در تغييرات ايجاد ش

اشاره كردند. آنان سپس ضمن تأكيد بر نقش مطالعات 

ــترده اي از  ــي انجمن در جمع آوري حجم گس بين الملل

داده هاي پيشرفت تحصيلي، اظهار اميدواري كردند كه 

ــا بتواند بيش از پيش زمينه حضور و  اينگونه اجالس ه

ــي را در مطالعات آينده، و  ــاركت مؤسسات پژوهش مش

همكاري آنان را در ارتقاي دانش آموزش و پرورش فراهم 

آورد.

ــا قدرداني از مديران  ــه، رييس انجمن ب در اين جلس

ــر در اجراي  ــي جهت همكاري مؤث ــات پژوهش مؤسس

پروژه ها، اعالم داشت شواهد موجود حاكي از آن است كه 

سياست گذاران آموزشي هم اكنون به طور جدي تري به 

اهميت و جايگاه IEA و كيفيت ارزشيابي ها و تحليل هاي 

ــراي اين  ــوري كه تقاضا براي اج ــد. به ط آن پي برده ان

مطالعات و شركت در آنها رو به افزايش است.

ــن خوش آمدگويي  ــن نيز ضم ــر اجرايي انجم مدي

ــازمان هاي  ــركت كننده از س به نمايندگان و ناظران ش

آموزشي بين المللي، از همكاري سازمان ها و دولت هاي 

ــازمان ملل  تأمين كننده بودجه (مانند برنامه عمران س

متحد، بانك جهاني، بنياد فورد، و دولت هاي ژاپن، نروژ و 

هلند) و مديران مؤسسات پژوهشي در تأمين هزينه هاي 

مترتب بر مطالعات و فعاليت ها قدرداني كرد.

ــاره به فعاليت ها و تالش هاي  ــپس ضمن اش وي س

بي وقفه مركز داده پردازي انجمن در تجزيه و تحليل داده ها 

و انتشار گزارش هاي مطالعات، تغييرات و پيشرفت هاي 

ــده در انجمن IEA را، از بدو تأسيس تاكنون،  حاصل ش
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نتيجه مشاركت فعال و جمعي مؤسسات پژوهشي، هم 

در ْبعد كمي و هم در ْبعد تنوع و گستردگي دانست.

جلسات بعدي اجالس، طبق برنامه تنظيم شده ، به 

بحث هاي مورد نظر اختصاص يافت. به طور كلي برنامه كار 

اجالس هاي مجمع عمومي سرفصل هاي نسبتًا مشخصي 

را دنبال مي كند به گونه اي كه مي توان آن را به دو بخش 

ــتيباني و پژوهشي تقسيم كرد. در بخش پشتيباني  پش

بحث هايي مانند طرح و بررسي پيشنهادها/اصالحيه هاي 

ــرح و تصويب  ــد، ط ــاي جدي ــرش اعض ــي، پذي اجراي

ــتماع  ــيده براي مطالعات جديد، و اس پروپوزال هاي رس

ــزارش كار كميته هاي اجرايي- و اظهار نظر در مورد گ

فني، داده پردازي، انتشارات و امور مالي ارائه مي شود. در 

ــي، كه در واقع بخش علمي اجالس هاي  بخش پژوهش

مجمع عمومي است، گزارش هايي در خصوص پيشرفت 

ــاي ادامه كارآنها ارائه  ــت اجرا و رونده مطالعات در دس

مي شود. در اين بخش همچنين گزارش هايي در خصوص 

تأثير مطالعات IEA بر سياست ها و سياست گذاري هاي 

آموزشي در برخي از كشورها، كه هدف اصلي مطالعات 

انجمن است، ارائه مي گردد.

ــا كه انجمن IEA به دليل ماهوي يك انجمن  از آنج

ــطح  ــيابي تحصيلي با حوزه فعاليتي در س علمي ارزش

ــده براي  ــت، موضوعات در نظر گرفته ش بين المللي اس

ــات عمومي مجمع نيز عمدتًا بر برنامه ريزي براي  جلس

ــال هاي آتي متمركز است. با وجود اين، چون يكي از  س

ــاي انجمن جمع آوري و ارائه اطالعات به منظور  هدف ه

ــي است، و ارتباط هاي  كمك به سياست گذاري آموزش

ــي همواره  ــش و يافته هاي پژوهش ــردي در پژوه كارب

ــؤوالن پژوهشي همه مؤسسات  يكي از دغدغه هاي مس

ــر جهان، و از آن جمله مسؤوالن و  ــي در سراس پژوهش

ــركت كنندگان در اين مطالعات است، تأثير و كاربرد  ش

نتايج مطالعات در سياست ها و تغييرات آموزشي موضوع 

ــت كه به  ــث ها در گروه هاي تخصصي اس محوري بح

ــي قرار گرفته، و سپس در جلسات  تفصيل مورد بررس

عمومي ارائه و به تصويب مي رسند.

بديهي است كه بحث كاربست يافته هاي پژوهشي در 

كشور ما نيز از اهميت و جايگاه بااليي برخوردار است، و 

لذا در اينجا به خالصه اي از تصميمات گروه هاي تخصصي 

اشاره مي شود.

۱. يكي از بحث هاي مطرح شده 

ــًا توجه  در گروه هاي تخصصي اساس

به جنبه هاي ظريف اما مهمي بود كه 

مي تواند در تقويت رويكرد استفاده از 

نتايج مطالعات مؤثر باشد. اين جنبه ها 

به دو دسته تقسيم مي شدند. دسته 

ــب و كيفيت نتايج  اول به نوع، تناس

ــد كه از طرف انجمن  مربوط مي ش

منتشر مي شوند. و دسته دوم به نحوه 

انتشار و انتقال نتايج به تصميم گيران 

ــت گذاران و استقبال آنان از  و سياس

ــتفاده از اين نتايج. در مورد نوع و  اس

ــج، گروه هاي تخصصي  كيفيت نتاي

توصيه هايي را در مورد حذف برخي 

ــزودن برخي  ــل آزموني يا اف از عوام

ــنامه هاي زمينه اي،  يا  ــل ديگر، به ويژه در پرسش عوام

ــيوه تجزيه و تحليل داده ها و بنابراين تغيير  تغيير در ش

در نوع نتايج استخراج شده، به طراحان و دست اندركاران 

ارائه مي كردند.

۲. بحث درباره جنبه هاي دسته دوم، يعني چگونگي 

انتشار و انتقال نتايج به مخاطبان مورد نظر و افراد جامعه 

بسيار گسترده بود. گفته مي شد كه انتشار نتايج بعضًا 

ممكن است به صورت برجسته و مؤثر از طريق رسانه ها 

صورت بگيرد، اما پيام هايي كه از آن گرفته مي شود علمي 

و عملياتي نباشد. بسيار مهم است كه نتايج مطالعات ابتدا 

ــب خود قرار گيرد و پژوهشگران بتوانند  در بستر مناس

ــاط اين نتايج را با نتايج حاصل از مطالعات ديگر، و  ارتب

تشابهات و تفاوت هاي آنها را با يكديگر بازشناسند و ارائه 

نمايند. همه اين مراحل بايد قبل از انتشار عمومي نتايج 

صورت گيرد، به طوري كه انجام اين عمليات و استنتاج ها 

به عامه مردم واگذار نشود.

ــودن فاصله زماني  ــي از گروه ها به طوالني ب ۳. برخ

ــاره مي كردند.  ــار نتايج اش بين اجراي مطالعات و انتش

متأسفانه هميشه بين ضرورت انجام تحليل هاي دقيق و 

قابل اطمينان، و نياز سياست گذاران به نتايج آني تناقض 

ــت گذاران انتظار دارند كه  وجود دارد. بسياري از سياس

ــج مطالعات را خيلي زود دريافت كنند و مي گويند  نتاي

«ما نتايج را ظرف ۶ ماه مي خواهيم، فقط نتيجه را به ما 

بدهيد.» اما وقتي نتايج را دريافت ميكنند به دنبال داليل 

ــد. و اگر از ابتدا زمينه ها مورد  و زمينه هاي آن مي گردن

بررسي قرار ميگرفت، مسلمًا اعالم نتايج به مدت زمان 

طوالني تري مي انجاميد. در اين بحث يک تناقض ذاتي 

وجود دارد كه همه ما چه در مطالعات كشوري و چه در 

بين المللي شاهد آن هستيم.

ــيوه انتقال پيام ها بين پژوهشگران و  ۴. عده اي به ش

فرايندهاي سياسي اشاره كرده و براين باور بودند كه عدم 

استفاده از نتايج مطالعات منحصر به مطالعات بين المللي 

نيست و لذا پيشنهاد مي كردند كه نهادهاي واسطي بايد 

ــت گذاران وجود داشته باشند  بين پژوهشگران و سياس

ــي را به زبان آنان ترجمه كنند. در  تا پيام نتايج پژوهش

همين ارتباط گفته ميشد كه بعضًا مشكالت سيستمي 

هم وجود دارند كه حتي مانع جريان آزاد و آسان نتايج 

پژوهشي بين پژوهشگران و سياست گذاران مي شوند.

ــده در  ــي از افراد به نوع گزارش هاي تهيه ش ۵. بعض

ــاره مي كردند. اينان توصيه مي كردند  ــطح كشور اش س

ــت گزارش هايي  به جاي گزارش هاي تفصيلي، بهتر اس

كوتاه و تنها در مورد سؤاالتي كه براي هرگروه مخاطب 

مطرح است، تهيه شوند. گزارش هاي تهيه شده مي تواند 

ــان، وزرا، مدارس و غيره را مدنظر قرار  نمايندگان پارلم

ــاره مي شد  ــال گردد. همچنين اش داده و براي آنان ارس

كه انتشار نتايج حتي براي معلمان و والدين نيز مي تواند 

گامي مؤثر در بهينه سازي كاربرد نتايج باشد.

ــد كه هرچند اولين  ۶. در مواردي ديگر مطرح مي ش

ــج مطالعات IEA مجامع  ــار نتاي گروه مخاطب در انتش

علمي و سياست گذارانند، اما نقش و واكنش معلمان را 

هم نسبت به نتايج اين مطالعات نمي توان ناديده گرفت. 

آنان بحث ميكردند بسيار مناسب است كه در كنار انتشار 

ــابه پيام هايي كه براي سياست گذاران تهيه  نتايج، مش

ــود، رهنمودهايي عملي براي معلمان نيز تهيه و  مي ش

ارائه شود.

ــن اجالس بر آن تأكيد  ــه طور كلي، آنچه در اي ۷. ب

ــتفاده مؤثر از داده هاي مطالعات  مي شد اين بود كه اس

ــتهاي آموزشي منوط به اشاعه گسترده آن ها  در سياس

است، نه فقط براي سياست گذاران، 

ــت اندركاران،  بلكه براي ساير دس

ــن. و آنچه  ــد معلمان و والدي مانن

ــاعه نقشي كليدي دارد  در اين اش

ــناخت تفاوت هاي موجود بين  ش

ــار  اين گروه هاي مخاطب و انتش

گزارش هايي كوتاه و در عين حال 

ــب با دغدغه ها و نيازهاي  متناس

هريك از آن گروه ها است.

پانوشت
1- International Asso-

ciation for the Evaluation 

of Educational Achieve-

ment 

ــران در انجمن  ــت اي ۲-عضوي

ــس  IEA در ۱۳۸۱/۴/۸ در مجل

شورای اسالمی به تصويب رسيد.
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مقدمه 
واژه تحول و تغيير به معناي حركت از يك وضعيت به وضعيت 

ديگر است. در آموزش و پرورش اين واژه به معناي بهبود، نوسازي، 

اصالح؛ توسعه؛ حركت به سوي كمال و يا كيفيت بخشي در يك يا 

چند مولفه ی نظام آموزشي تعبير شده است (جان اليوت، ۲۰۰۰) 

اين اصطالح نخستين بار بعد از واقعه اسپوتينگ (۱۹۵۳ ميالدي 

) كه شوروي سابق اولين قمر مصنوعي خود را در مدار زمين قرار 

داد؛ در آمريكا مطرح شد و بعداً در اروپا در فاصله دهه هاي ۱۹۶۰ 

ــي اين  ــد. در اين دوره نظام هاي آموزش تا ۱۹۸۰ به كار گرفته ش

ــي و تحوالت اقتصادي و  ــورها، يا به دليل رقابت هاي سياس كش

اجتماعي و يا با توجه به نظرات متخصصان آموزشي خواستار خارج 

كردن آموزش و پرورش از حالت ركود بودند (پيشين)

كشورهاي در حال توسعه نيز در آسيا و افريقا در طول اين مدت 

كوشش هاي قابل توجهي در زمينه آموزش و پرورش از خود نشان 

دادند. در اين دوره دولت ها و رهبران سياسي، اولويت بااليي براي 

آموزش و پرورش و توسعه منابع انساني قائل شدند. 

تغييرات در كشورهاي توسعه يافته، عمدتًا متأثر از بهبود شرايط 

اقتصادي واجتماعي و يا رقابت سياسي غرب با شرق صورت گرفت. 

اما در كشورهاي در حال توسعه كه تازه به استقالل سياسي دست 

ــاء سياسي داشت. اين كشورها به  يافته بودند، تحول بيشتر منش

ــازي و نظام  ــران عقب ماندگي هاي خود از طريق بازس دنبال جب

ــا ۱۹۸۰ دولت ها و  ــال هاي ۱۹۶۰ ت ــي بودند. در فاصله س آموزش

رهبران كشورهاي تازه به استقالل رسيده در تخصيص منابع مالی 

ــدند. داليل  ــادی براي آموزش و پرورش، اولويت بااليي قابل ش م

اين امر را بايد در اراده نيرومند سياسي رهبران اين كشورها براي 

همگاني كردن دسترسي آحاد مردم کشورشان به آموزش و پرورش 

و نيز اعتقاد بر استحكام بخشيدن به وحدت ملي و برقراري عدالت 

ــتجو كرد. در عين حال،  اجتماعي از طريق آموزش و پرورش جس

دادن اولويت باال به آموزش و پرورش حاكي از نياز فوري و مبرمي 

ــاني خود و ياري رساندن  ــعه منابع انس بود كه دولت ها برای توس

ــاس  ــعه اقتصادي و اجتماعي در جامعه خويش احس به امر توس

مي كردند. (ژان هلك، ۱۹۹۰). 

تياك (۱۹۹۷، ص ۳۷) معتقد است كه زمان تغيير و نوسازي در 

آموزش و پرورش هنگامي است كه وضعيت اجتماعي و اقتصادي 

ــت. تحوالت در آموزش و پرورش را به  جامعه طالب اين تغيير اس

هر صورت نبايد به عنوان يك تب موقت و زودگذر نگاه كرد. دست 

اندركاران آموزش و پرورش به انجام تغيير و اصالحات در آموزش 

و پرورش بايد به عنوان يك هدف دائمي و هميشگي نگاه كنند. اما 

ــاله فرق می کند. در واقع آنها از حل  اولويت ها در هر برنامه پنجس

يك مشكل بايد به حل مشكل ديگر روي آورند. از سوي ديگر اين 

نكته را بايد مدنظر داشته باشند كه تغيير در آموزش و پرورش بدون 

شناخت مشكالت نظام آموزشي،  اولويت بندي؛ شناخت عواملي كه 

ما را به نتايج رضايت بخش می رساند و داشتن طرح و برنامه و بسيج 

امكانات مقدور نيست. 

ــزء از نظام آموزش و پرورش  ــر نوع اصالح يا تغيير در هر ج ه

ــاير اجزاء  ــخصی بگذرد، پيامدهايي بر س وقتي كه از يك حد مش

ــت و ضرورت دارد كه اين اثرات در هنگام برنامه ريزي  خواهد داش

اصالحي مورد توجه كامل قرار گيرد. مقصود اين نيست كه سياست 

اصالحات بايد براي تمام نظام آموزشی به صورت يك جا و در يك 

زمان طراحي شود، يا آنكه تمام اجزاي نظام بايد از اولويت يکسان 

برخوردار شوند. برعكس اين قبيل اقدامات آموزش و پرورش را به 

بي نظمي مي کشاند،  و به طور مسلم يك عمل ضد مولد است. با 

توجه به محدوديت هاي بودجه اي، بايد بين زمينه هايي كه از لحاظ 

ــتگذاران آموزشي دست به انتخاب  ــت؛ سياس اهميت همطراز اس

بزنند. 

در حال حاضر سوال اساسي اين است كه تحوالت در آموزش و 

پرورش در كدام ابعاد بايد صورت گيرد؟

ــور ديگر و يا حتي از يك  ــخ اين سوال از كشوري به كش پاس

ــور، فرق مي  ناحيه جغرافيايي به ناحيه ديگر و در داخل يك كش

ــايل و اولويت هاي خاص  ــور و يا ناحيه آن با مس كند. زيرا هر كش

خود مواجه است. 

از سوي ديگر امروزه برداشت ها از تغيير و نوآوري در آموزش و 

ــان نيست و هر كس برداشت هاي خاص خود را دارد  پرورش يكس

ــايل خاصي تاكيد مي ورزد. واژه ی تغيير و تحول  هر گروه بر مس

ــت كه براي همه چيز و همه جا به كار گرفته می شود.  واژه اي اس

ــن حال مي توان براي آن كاربردهاي محدودتري نيز در نظر  در عي

گرفت. داليل آن نيز روشن است. حتي اگر بخواهيم  همه چيز را 

تغيير دهيم، به خاطر محدوديت در منابع مالي و انساني و رعايت 

اصل توازن در توسعه كشور،  ناچار هستيم كه فقط به بخش هاي 

محدودي از آموزش و پرورش و آن هم با رعايت اولويت بندي فكر 

كنيم. 

ــي است كه به  آموزش و پرور ش داراي چندين مولفه ی اساس

ترتيب عبارتند از:

۱) خط مشي ها و استراتژي هاي كالن آموزشي ۲) نظام اداري 

وماموريت ها ۳) مديريت آموزشي (كالن و خرد ) ۴) نيروي انساني 

(اداري و آموزشي) ۵)  فضاي آموزشي و تجهيزات (مدارس، مراكز 

ــكده هاي وابسته) ۶) منابع مالي و مادي ۷)  تربيت معلم و آموزش

برنامه درسي ۸) نظام تحقيق و توسعه ۹) نظام نظارت و ارزشيابي از 

عملكردها  هر يك از اين مؤلفه هاي اصلي نيز داراي چندين خرده 

مؤلفه است (سند ملي توسعه آموزش و پرورش۱۳۸۶). 

تغيير و نوسازي در آموزش و پرورش  چه از نوع وسيع آن و چه 

از نوع محدود آن مستلزم تهيه ی طرح عمل است. چنين طرح هايي 

الزم است كه بر پژوهش ها، شناخت مسايل وتنگناهاي آموزشي در 

سطح ملي/ ناحيه اي، اولويت بندي مسئله ها و تهيه ی برنامه  (عمل 

پيش بيني انتظارات در هر تغيير اعم از كمي و كيفي، فرايند انجام 

تغيير نيروي انساني موردنياز و تأمين منابع مالي) استوار باشد. جلب 

حمايت سياسي و پشتيباني مالي رهبران كشور از ابتداي كار بايد 

ــتگذاران آموزشي قرار گيرد. (ژان هلك، ۱۹۹۰،  مورد توجه سياس

اليوت و آلتر پچتر، ۲۰۰۰). 

تحوالت در آموزش و پرورش گاه منشاء دروني دارد وبه عبارتي 

از خود آموزش و پرورش سرچشمه مي گيرد به عبارت ديگر ناشی 

ــت وگاه ناشي از  ــئوالن آموزش و پرورش اس ــاس نياز مس از احس

ــت. نظير تحوالت اقتصادي، تحوالت سياسي و  عوامل بيروني اس

به قدرت رسيدن دولت جديد، تحوالت اجتماعي و فناوري و مسايل 

فرهنگي. اين عوامل ممكن است كه گاه مستقل از يكديگر عمل 

ــط با يکديگر بر روی آموزش و  ــد و يا به طور هم زمان و مرتب كنن

پرورش عمل کنند. در هر شكل آن، هماهنگي بين نظام آموزشي با 

تصميم گيرندگان سياسي؛ مالي و مردم يک ضرورت است. 

تحول و نوسازي در آموزش و پرورش و مقاصد آن

در ايران به رغم موفقيت هايي كه در 
آموزش هاي عمومي و عالي صورت 
گرفته است. مسأله رو به تزايد 
بيكاري در بين فارغ التحصيالن دوره 
متوسطه ومراكز آموزش عالي به شكل 
نگران كننده اي توجه مسئوالن را به 
خود جلب کرده است



آبان ۱۳۸۷. شماره ۱۰۳

۷

t UI

ــه و تحليل عوامل  ــت كه ضمن تجزي اين مقاله در تالش اس

ــر آموزش و  ــي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري ب ــادي، سياس اقتص

پرورش(عوامل بيرونی تغيير)، برخي از عوامل دروني نظير نوسازي 

در برنامه هاي درسي،  تجهيزات و فضای آموزشي،  تربيت معلمان، 

آموزش هاي نظري و مهارتی و تنگناهای نظام پژوهشی را بررسی 

کرد، و اصالحات الزم را در اين خصوص پيشنهاد  كند. 

  نقش عوامل بيرونی در تحوالت آموزشی
۱- تحوالت آموزشي و رابطة آن با شرايط اقتصادي 

پيشرفت آموزش و پرورش را نمي توان از پيشرفت هاي اقتصادي 

جامعه جدا كرد. براي مثال بهبود شرايط اقتصادي کشور در افزايش 

نرخ نام نويسي در مدارس ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، آموزشكده ها، 

دانشگاه ها،  مدرسه سازي،  استخدام معلمان، گسترش مراكز تربيت 

ــوادي مؤثر است.  معلم، مراكز آموزش عالي و مراكز مبارزه با بيس

پژوهش ها همواره نوعي همبستگي آماري بين افزايش سطح درآمد 

ــش تحصيلي را نشان می دهند. با اين حال  كشور با افزايش پوش

ــري بودجه آموزش و پرورش  كاهش درآمد ملي   مي تواند به كس

منجر شود و اجراي برخي از برنامه ها را تحت تاثير قرار دهد. 

آموزش و پرورش از طريق طراحي برنامه هاي درسي متناسب 

با نيازهاي بازار كار، تربيت نيروي انساني ماهر خالق و مبتكر، مي-

تواند به پيشرفت اقتصادي كشور كمك كند. نظريات جديد حاکی 

از آن است كه تأثيرات آموزش و پرورش بر رشد اقتصادي جامعه 

به مراتب خيلي بيشتر از تاثيرات اقتصاد بر آموزش و پرورش است. 

ــتر دهنده است تا گيرنده و  به عبارت ديگر آموزش و پرورش بيش

توليدي است تا مصرف كننده. (ارنست هاوس، ۲۰۰۰).

ــه در آموزش هاي عمومي و  ــران به رغم موفقيت هايي ك در اي

عالي صورت گرفته است. مسأله رو به تزايد بيكاري در بين فارغ-

ــكل نگران  ــطه ومراكز آموزش عالي به ش التحصيالن دوره متوس

ــت. خانواده ها  ــئوالن را به خود جلب کرده اس كننده اي توجه مس

ــت و يا غلط بر اين باورند كه آموزش متوسطه و عالي،  نيز به درس

ــي در اين زمينه به  هر نوع فداكاري را توجيه مي كند و هر كوشش

زحمتش مي ارزد. 

ــئله ازدياد بيكاري تحصيلكرده ها در كشور، نشانه اي از  اما مس

ــب بين دنياي كار و دنياي آموزش است. هر چندكه در  عدم تناس

برخي موارد عوامل ديگري نظير رشد بي رويه جمعيت، توجه زياد به 

آموزش هاي نظري، افزايش دانشجويان و فارغ التحصيالن در مقايسه 

ــور و يا به عبارتي (نابرابري در عرضه و تقاضاي نيروي  با نياز كش

ــاني )، تنوع محدود آموزش هاي فني و حرفه اي، كمبود مراكز  انس

ــم از دولتي و يا غير دولتي،  عالقه  ــاي فني و حرفه اي اع آموزش ه

به پشت ميزنشيني و عدم تمايل به انجام كارهاي يدي، وابستگي 

صنعتي، ركود پنهان اقتصادي ، ضعف برنامه ريزان و مهندسان در 

ــردم به خودكفايي را نيز بايد  ــي و باالخره كم عالقگي م كار آفرين

دخيل دانست. 

ــرمايه گذاري در آموزش هاي فني و حرفه اي اعم  بدون شك س

ــدت، تلفيق آموزش هاي حرفه اي با نظري،  از كوتاه مدت و بلندم

كاربردي شدن رشته هاي علمي؛ گسترش مراكز آموزش مهارتي و 

تقبل بخشي از شهريه وهزينه هاي كارآموزي توسط دولت، توجه 

به آموزش هاي مهارتي بومي و مهارت هاي نوظهور نظيرICT، ابداع، 

ــي با توجه به  اختراع و كارآفريني بازنگري دوباره برنامه هاي درس

ــاز  ــت می  تواند به ايجاد يك اقتصاد ثروت س نيازهاي بازاركار اس

ــتر به آموزش متوسطه و عالي و  كمك كند. موارد فوق توجه بيش

آموزش هاي حرفه آموزي (رسمي و غير رسمي) را طلب مي كند. 

توجه به توسعه نيروي انساني چه به لحاظ اخالقي، اقتصادي؛ 

اجتماعي، فرهنگي فناوري و زيست محيطي الزم است. دليل آن 

ــرورش در تربيت همه جانبه فرد، كمك به  ــم نقش آموزش و پ ه

بروز خالقيت فردي و تربيت افرادي مشاركت جو در ايفاي وظايف 

ــان مي دهد  ــت. پژوهش ها نش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اس

ــرمايه گذاري در آموزش هاي عمومي( به ويژه در نه سال اول  كه س

تحصيل) به ميزان ۲۷ درصد و در آموزش متوسطه بين ۱۵ تا ۱۷ 

ــورها نقش داشته است (جي. بي سا  درصد در بازده اقتصادي کش

چارويولوس، ۱۹۸۵).

ــن، كره جنوبي و  ــورهايي نظير ژاپ ــن حال، عملكرد كش با اي

انگلستان نشان داده است كه تنها توجه به سواد عمومي شرط الزم 

برای توسعه نيست. بلكه سادگي قوانين و مقررات توليد؛ كمك هاي 

ــادي و عالقه مردم به  ــه تربيت متخصصان، اقتص ــت، توجه ب دول

پيشرفت و خودكفايي نيز موثر است. براي توسعه اقتصادي، آموزش 

و پرورش احتماًال شرط الزم  هست اما شرط كافي نيست. 

ــك، مهندس،  ــاني متخصص (پزش توجه به تربيت نيروي انس

ــعه اقتصادي، فرهنگي و  ــته ها) براي توس ــمند در همه رش دانش

اجتماعي يک ضرورت است. استاندارد مطلوب در اين زمينه وجود 

۷۰/۰۰۰ نفر به ازاي يك ميليون جمعيت است (شاخص كشورهاي 

صنعتي). اما در صورتي كه اراده سياسي پايداري براي تربيت اين 

ــود. تفاوت ها با گذشت زمان به جاي آن كه  تعداد نيرو متمركز نش

كمتر شود؛ وسعت خواهد يافت؛ زيرا عقب ماندگي هاي قبلی نيز با 

توجه به رشد جمعيت بر روي کمبودهای قبلی انباشته مي شود. 

ايجاد ارتباط بين برنامه هاي درسي دوره متوسطه يا دانشگاه وتنوع 

ــرط الزم برای تربيت نيروي انساني  ــي به رشته ها، پيش ش بخش

متخصص است. 

 ۲- تحوالت آموزشي و رابطه آن با سياست 
هر نوع تصميم گيري عمده پيرامون آموزش و پرورش يك عمل 

سياسي است. خواه به صورت علني به وجود آن ها اعتراف بشود و يا 

نشود. در اعالميه هاي رسمي پيرامون سياست هاي آموزشي، حتي 

ــاي آموزش و پرورش  ــالم نظرهاي عمومي درباره ی هدف ه در اع

ــخني به ميان مي آيد. به نظر  ــي س به ندرت از تعارض هاي سياس

ــد كه در اكثر اوقات و در غالب كشورها – اگر نه همه وقت  مي رس

– نوعی توافق آشكار نشده اي برقرار است كه تعارض ها و واقعيات 

دنياي سياست پيش از رسيدن به مدرسه بايد از صافي هايي بگذرد 

و بر روي آن تفاهم شود. دولت هاي جديد ممكن است كه با خود 

برنامه هاي تازه اي را براي آموزش و پرورش تدارك ببينند. اما مسأله 

عمده گزينه هايي است كه دولت در سطح كالن، و وزارت آموزش و 

پرورش در اولويت بندي هاي خود با آن مواجه است. 

گزينه هاي سياست گذاري كه ممكن است سبب بروز تنش  بين 

ــاير بخش ها و يا در داخل آموزش و پرورش  آموزش و پرورش و س

گردد، غالبًا بر سه نوع است: 

گزينه هاي كالن يا ميان بخشي به عبارت ديگر تصميم گيري 

ــاير بخش ها در جامعه به لحاظ  بين منافع آموزش و پرورش  وس

ــورت ناكافي بودن بودجه آموزش و پرورش،  گرفتن بودجه. در ص

دامنه برخي فعاليت ها و با اجراي طرح ها ممكن است كه با مشكل 

مواجه شود. 

ــت. براي مثال  ــاي آموزش و پرورش اس ــه  دوم اولويت ه گزين

ــيم اعتبارات بين بخش هاي  گزينش بين كيفيت و كميت و تقس

مختلف آموزش و پرورش، مدرسه سازي، تربيت نيروي انساني در 

سطح ستادی، ميانی و يا مدرسه و مسايلي از اين قبيل. هنگامي 

كه       سياست گذاران آموزش ناگزير از تقسيم اضافه بودجه بين 

اجزاي نظام آموزش و پرورش گردند، تنش ها با ظرافت و پيچيدگي  

بيشتري خود را نشان می دهد. پيش بيني و اثرات اين اولويت بندي-

ها بر گروه هاي متفاوت اجتماعي و اقتصادي جامعه دشوار است. اما 

در داخل نظام آموزشي مي توان تا حدی نتايج را پيش بيني كرد. با 

اين حال يك تصميم گيري خاص ممكن است كه بسيار قابل توجه 

ــد. براي مثال در سال جاري، وزارت آموزش و پرورش به علت  باش

کمبود منابع مالی، ناچار از تصويب طرح تعديل نيروي انساني شد. 

ــكل تعارض خود را در نارضايتي معلمان حق التدريسی و  اين مش

سؤال نمايندگان مجلس از وزير آموزش و پرورش نشان داد. 

گزينه هاي زير بخشي كه بر روي شيوه ها و وسايل، ديدگاهها؛، 

روش ها و چگونگي ارائه ی خدمات آموزشي كه دستيابي به هدف ها 

و مقاصد مورد توافق را مد نظر قرار دارد، متمركز مي شود. گزينه هاي 

زيربخشي بيشتر بر اجرا تأثير مي گذارد تا سياست گذاري، اما نبايد از 

پيامدهای آن غافل شد. 

با اين حال رهنمودهايي وجود داردكه در صورت كمبود منابع 

مالي به ويژه به هنگام رکود اقتصادی و يا کاهش قيمت نفت مي توان 

مورد توجه قرار داد. اين رهنمودها به شرح زير است :

- وارد كردن بخش خصوصي به آموزش و پرورش و در نظر گرفتن 
سود منطقي براي آن 

- مشاركت دادن خانواده ها در تامين بخشي از هزينه هاي آموزش 
و پرورش 

- به تعويـق انداختن برخي از برنامه هـا و گرداندن اولويت ها به 
سمت برنامه هايي كه برحفظ كيفيت آموزش و شرايط مناسب كار 

در مدرسه تاكيد دارد. 
- پيش بيني منابع مالي كمكي براي آموزش و پرورش 

- جابجايي در اولويت ها 
ــرورش، ايجاب  ــه آموزش و پ ــورت كاهش بودج حتي در ص

ــي از بازار  ــاني كه قادر به خريد خدمات آموزش مي كند، براي كس

خصوصی نيستند، منابع مالي الزم براي حمايت از اين افراد پيش-

بيني شود. 

نقش «توسعه دهندگي»  آموزش و پرورش نيز ايجاب مي كند 

كه دولت ولو به طور ناقص، برخي از سطوح و انواع آموزش و پرورش 

و حرفه آموزي را تأمين كند، زيرا آن هايي كه قادر به خريد خدمات 

آموزشي به حدكافي نيستند به ناچار قدري از آن را خريداري مي 

كنند. (براي مثال ممكن است كه برخی از خانواده ها بچه هاي خود 

را تا پايان دوره ی ابتدايي و يا راهنمايي به مدرسه بفرستند؛ اما براي 
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ــتان به علت نداشتن پول کافی فرزندان  ادامه تحصيل در دبيرس

خود را منع كنند). 

براي پر كردن شكاف بازار كار، دولت بايد از برخي برنامه ها كه 

منفعت خصوصي شان به اندازه اي نيست كه افراد را جلب كند، اما 

منافع عظيمی برابر جامعه دارد،  حمايت كند. تشخيص آن بر عهده 

سياست گذاران آموزشی است. 

 ۳- تحوالت آموزشي و رابطه آن با تحوالت اجتماعي 
جامعه و تحوالت آن قويًا بر روي آنچه كه دركالس درس اتفاق 

مي افتد؛ تاثير دارد. جامعه از طريق باورها و عقايد خود؛ آرمان ها؛ 

عاليق وا نتظارات از مدرسه؛ طرح نيازها، عامل جمعيت و ساختار 

ــات اجتماعي، تحركات اجتماعي (براي مثال  آن؛ نهادها و مؤسس

ــيني). اقليت ها؛ گروه هاي  ــهر و گرايش به شهرنش مهاجرت به ش

ديني و سياسي مي تواند برنامه هاي آموزشي و درسي را تحت تاثير 

قرار دهد. يك برنامه درسي موفق برنامه اي است كه هم به جامعه 

ــري دانش آموزان كمك كند و هم به اصالح جامعه وتغييرات  پذي

مطلوب در آن بينديشد. 

نظام آموزشي در هر صورت بايد به دنبال ايجاد شايستگي هاي 

پويا در افراد باشد، اين شايستگي ها شامل تربيت افرادي مشاركت 

ــي، اجتماعي، فرهنگي و علمي و ديني است  جو در زندگي سياس

به گونه ای که آنها در گفتگو و برقراري ارتباطات دو جانبه، زندگي 

كاري توانمند باشند و به مانند يك بازيكن حرفه اي و چند پيشه در 

فرايند تحوالت مثبت اجتماعي باشد نقشی سازنده ايفا کنند. 

۴- تحوالت آموزشي و رابطه ی آن با توسعه فناوری
ــتاب فناوري هاي عصر جديد، آموزش  در عرضه تغييرات پرش

ــود. مردم يک  و پرورش بايد يك نقش كليدي و مهم عهده دار ش

کشور نبايد انتظار داشته باشند كه فناوري هاي مورد نياز آن ها به 

وسيله ديگران فراهم شود. بلكه مسئوالن يک کشور بايد از طريق 

ــين ها و كارگران ماهر، نيروي  تربيت متخصصان، مديران، تكنس

انساني مورد نياز خود را تامين كنند، سپس به توسعه فناوري اقدام 

نمايند. 

ــبه ميسر  احراز موفقيت های علمی و فناوری هيچگاه يك ش

ــد. گروه انبوهي از مهندسان؛ دانشمندان و تكنسين ها  نخواهد ش

بايد تربيت شوند و سطح سواد جمعيت بايد به حدي باال برده شود 

كه شكوفايي و ترقي و توسعه اقتصادي و اجتماعي را تسهيل نمايد. 

عالوه بر آن كارشناسان متخصص وقتي قادر به ارائه ی كامل خدمت 

خواهند بود كه در نهاد هايي مرتبط با تخصص خود و با جهت گيري 

صحيح؛ به كار و فعاليت مشغول باشند. اين امر توجه خاصي را از 

سوي دولت و بخش خصوصي طلب مي كند. 

ــدن در كار توسعه علمی، توجه به دانش هاي جديد  درگير ش

نظير بيوفناروي، الكترونيك، نانوتكنولوژي؛ بيوشيمي، انفورماتيك؛ 

ــته اي و به  ــازي، علوم بين رش ــوم فضايي، علوم دريايي، داروس عل

ــاي اطالعاتي و ارتباطي  ــانه هاي جديد و فناوري ه كارگيري رس

ــد بازنگري در  ــته هاي علمي نيازمن را طلب مي كند. توجه به رش

برنامه هاي درسي، توجه بيشتر به تحقيقات و كنكاش هاي علمي در 

سطوح مختلف (ابتدايي، مياني و پيشرفته)، آگاهي از روش تحقيق، 

كسب توانايي در انجام تجارب علمي، توانايي در پيدا كردن راه حل 

ــي به ملزومات اوليه براي مطالعه در دانش های  مسايل و دسترس

مورد نياز است. 

۵- تحوالت آموزشي و رابطه آن با مسايل فرهنگي 
ــري از باورها و  ــر مبناي يك س ــي معموًال ب تغييرات آموزش

اعتقادات صورت مي گيرد و آن چيزي جز فرهنگ نيست. فرهنگ 

مشخص مي كندكه گذشته يك كشور در زمينه هاي اعتقادي، ادبي، 

هنري، اجتماعي، فناوري، علمي، آداب و رسوم، اخالقيات،  ارزش ها، 

ــت. از سوي  هنجارها، انتظارات از افراد و زندگي، چه بوده و چيس

ــت و مي تواند به آرامی تغيير  ديگر فرهنگ داراي خصلتي پويا اس

كند و توسعه يابد. 

ــتا باقي  ــروزه فرهنگ هاي معدودي در جهان به حالت ايس ام

ــه انجام دو  ــوزش و پرورش بايد ب ــد و يا خواهند ماند. آم مانده ان

وظيفه همزاد و دشوار به طور همزمان عمل كند و آن حفظ هويت 

ــي به عناصر  ــي افراد و در عين حال فراهم كردن دسترس فرهنگ

ــاير فرهنگ ها با توجه به ارزش هاي بومي است. اين هم  مثبت س

ــي آن ها،  ــتلزم آموزش در باره فرهنگ ها و اديان و نقد و بررس مس

شناخت تاريخ و جغرافياي ملل، حقوق بشر؛ آموزش درباره صلح؛ 

ــت، توجه به  آموزش معنويت جهاني، آموزش درباره محيط زيس

ميراث فرهنگي و هنر بومي و راه هاي تقويت هويت ملي و ديني در 

برنامه هاي درسي است. توجه به انتخاب يك رويكرد متعادل بين 

دروس سنتي و آموزش هاي جهاني يك ضرورت است. 

سنت هاي فرهنگي به طور كلي عوامل تعيين كننده گرايش هاي 

آينده اند. هنگامي كه از طرف سياستگذاران مورد بي اعتنايي قرار 

ــد؛ پيامدهای آن مي تواند در جامعه به عواقب ناگواري منجر  گيرن

شود. 

 تغيير در عوامل درونی
۱- نوسازي در برنامه هاي درسي 

برنامه درسي مجموعه فرصت هاي يادگيري است كه در پاسخ 

به نيازهاي فردي، محلي، ناحيه اي، ملي، و جهاني طراحي مي شود 

ــي  ــي ملي هند، ۲۰۰۰) ، يك برنامه درس (چارچوب برنامه درس

ايده ال برنامه اي است كه در آن مدرسه، منطقه ی آموزشي، ناحيه؛ 

كشور و متخصصان جهاني در طراحي آن مشاكرت داشته باشند. 

در حقيقت برنامه درسي دانش آموز برنامه اي مرکب از برنامه درسي 

مدرسه + برنامه درسي شهر + برنامه درسي ناحيه +  برنامه درسي 

ملي و برنامه درسي جهاني است.    گروه هاي مختلفي در طراحي 

ــاركت خواهند داشت. برنامه درسي مدرسه توسط  اين برنامه مش

معلمان يك مدرسه با توجه به نيازهاي خاص مدرسه طراحي مي-

شود. برنامه درسي شهر توسط منتخب معلمان شهر، برنامه درسي 

ناحيه توسط برنامه ريزان استاني، برنامه درسي ملي توسط برنامه-

ريزان در مركز و برنامه درسي جهاني با مشاركت برنامه ريزان مركز، 

كشورهاي همسايه وسازمان يونسكو طراحي مي شود. برنامه جهانی 

بر آموزش هاي جهاني و مشترك براي همه ی ملت ها تأكيد دارد. 

در كشور ما برنامه هاي درسي كمتر توانسته است كه پاسخ گوي 

نيازهاي خاص مدرسه، محلي، منطقه اي و جهاني باشد. علت آن را 

بايد در نظام برنامه ريزی درسی متمرکز جستجو کرد.

توجه به نيازهاي حال و آينده فرد، جامعه و جهان، انعطاف در 

ــي با توجه به جنيست، مكان زندگي، شيوه ی زندگي؛  برنامه درس

شيوه ی معيشت؛ باورها و عقايد افراد و تربيت افرادي مشاركت جو، 

برخوردار از هويت ملي و ديني و معنويت گرا از جمله مالحظاتي 

است كه در طراحي برنامه درسي بايد مد نظر قرار گيرد. 

۲- فضاي آموزشي، مواد و تجهيزات 
 ۱-۲- احداث فضاي آموزشي 

ــعه فضاهاي آموزشي از مطمئن ترين  ــرمايه گذاري در توس س

سرمايه گذاري هاي در نظام آموزش و پرورش است. توجيه آن اين 

است كه يك فضاي آموزشي بر بهبود كيفيت آن چه كه در كالس 

مي گذرد، تاثير خواهد داشت. نرخ ترك تحصيل كاهش مي يابد و 

چند نسل مي توانند از يك فضاي آموزشي استفاده كنند. (هلک، 

(۱۹۹۰

بدترين ساختمان ها آن هايي هستند كه داراي فضايي محدود، 

بيش از حد شلوغ، كثيف؛ بدون نشاط و رنگ آميزي مناسب باشد. 

ــيوه هاي جديد تدريس را غير  در چنين فضاهايي امكان اجراي ش

ممكن می کند. طراحي مدارس بايد به گونه اي انجام گيرد كه در 

آن ها انواع تسهيالت، آزمايشگاه ها،  كارگاه ها، اتاق کامپيوتر، مركز 

ــاي الزم و فضاي  ــاور، انباره ــمعي و بصري، كتابخانه، اتاق مش س

يادگيري کافی دركالس ها، راهرو ساختمان و حياط مدرسه پيش 

بيني شده باشد. 

ــه رعايت مالحظات  ــي نظير مدرس ــاب مکان آموزش در انتخ

ــراي مثال در دوره ی ابتدايي و راهنمايي  مختلفي ضرورت دارد. ب

سهولت دسترسي به مدرسه، اهميت بيشتري در مقايسه با دوره 

ــتان دارد. اولويت بعدي تعداد كودكان در سن تحصيل بر  دبيرس

حسب سطح و جنس و راه هاي دسترسي به مدرسه است. مدارس 

ــتثنايی که در آن کودکان معلول تحصيل می کنند، معماری  اس

خاص خود را طلب می کند. خوابگاه های مراکز تربيت معلم دختران 

نمی توانند عين خوابگاه های پسران طراحی شوند.

ــد تنها به جنبه هاي زيباي  ــي نباي در طراحي فضاهاي آموزش

ــتحكام و مقاومت آن در برابر زلزله توجه  شناختي ساختمان، اس

ــت.  ــي آن نيز توجه داش كرد، بلكه بايد به كاركرد مطلوب آموزش

جدول زير گزينه هاي تهيه و توليد تجهيزات آموزشي را براي تصميم گيران آموزشي نشان مي دهد.
تدارك ازخارج ازكشور

 خريد بر اساس كاتالوگ 
 همه كارهاي دو جانبه و يا چند جانبه 
 دريافت كمك از يونيسف و يونسكو 

توليد به وسيله معلمان،  والدين و دانش آموزان
مكان توليد 

 آموزش در مراكز تربيت معلم 
 كارگاه هاي آموزشي ضمن خدمت 

 كارگاه هاي مدرسه ، كالس ها و منازل 

موضوع توليد 
 اقالم منفرد و يا اقالمي كه از نظر يادگيري مهم است. 

 ابزارهاي دستي ساده

توليد در استان ها و مناطق
مكان توليد

 صنعت كاران محلي 
 كارگاههاي كوچك محلي 
 كارگاههاي دولتي وتعاوني 

موضوع توليد 
 بسته هاي كوچك آموزشي 
 وسايل پرمصرف و حجيم 

توليد در سطح ملي
مكان توليد

  مراكز توليد دولتي 
 شركت هاي بزرگ خصوصي

موضوع توليد 
مقادير زياد 

 اقالم دقيق و كوچك 
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و وسايل آموزشی اقدام كنند. گروه برنامه ريزان درسي با همكاري 

ستاد تجهيزات و نوسازي مدارس و بخش خصوصي در بدو امر بايد 

مشخص كنندكه كداميك از مواد آموزشی از طريق محيط محلي، 

 كداميك توسط معلم، كداميك توسط آموزش و پرورش و يا بخش 

خصوصي توليد شود. و يا كداميك از مواد بايد قطعات آن از خارج 

تهيه گردد و يا با همکاری کشورهای همسايه توليد شود.

طراحي وسايل كمك آموزشي بايد بر اساس استانداردهاي فني 

ــي انجام شود و نه بر اساس سهولت تهيه آن ها، اين  و برنامه درس

كار مستلزم مطالعه، توجه به سهولت و كاربرد اين وسايل در کالس 

ــت معقول و قابليت تعمير ونگه داري مواد و تجهيزات  درس،  قيم

ــي اوليه مانند محصوالت  ــي است. بسياري از مواد آموزش آموزش

طبيعي (انواع سنگ ها، نمونه گياهان بوته اي محلي و حشرات بومي 

را مي توان از محيط زندگی دانش آموزان تهيه كرد. 

يونسكو؛ ساخت وسايل، از طريق معلم – جامعه را تشويق را مي 

كند. اگرچه اين نوع از وسايل به تنهايي كافي نيست؛ اما به هر حال 

ياري رساندن معلمان در توليد وسايل كمك آموزشي الزم است. 

۳- آموزش و تربيت معلمان 
در بيشتر كشورها مدت تحصيالت حرفه اي براي معلمان بين ۲ 

تا ۴ سال و آن هم پس از ۱۲ سال تحصيالت عمومي در نظر گرفته 

ــت. امروزه ديگر نمي توان تربيت معلمان را به يك دوره  ــده اس ش

ــاله در مراكز تربيت معلم محدود كرد. همانند ديگر  دو يا چهار س

حرفه ها، آموزش ضمن خدمت در فرايند حرفه اي شدن معلم عنصر 

مهمي به شمار مي رود و بدون آموزش هاي ضمن خدمت،  كيفيت 

دانش حرفه اي حفظ نخواهد شد. و به مرور ضمن مهارت های اوليه 

ــت به  ــی می رود و معلمان در برابر ايده های جديد دس به فراموش

مقاومت خواهند زد.

خطري كه يك نظام آموزشي را تهديد مي كند، ورود معلمان 

ــژه با ورود  ــت. اين پديده بوي ــي اس كم صالحيت به نظام آموزش

ــاهده است. (رجوع شود  معلمان نهضتي به دوره ابتدايي قابل مش

به اسناد توسعه آموزش و پرورش در استان هاي كشور).  برخي از 

ــن معلمان براي آموزش دادن موضوعي كه تدريس مي كنند از  اي

ــتند. اگرچه از طريق مراكز آموزش  صالحيت کافی برخوردار نيس

ــراي افزايش صالحيت اين  ــي و ضمن خدمت و ديگر مراكز ب عال

معلمان چاره انديشي شده است. اما نيازهاي آموزشي بزرگتر از آن 

است كه اين موسسات بتوانند آن را آماده كنند. پيشرفت حرفه اي 

ــي بلند مدت (۲۵  معلمان، نيازمند پيش بيني يك برنامه آموزش

ــت. آموزش ضمن خدمت در حال حاضر با ضعف هاي  ــاله) اس س
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ــت که در  ــده اس ــكو توصيه ش درگردهمايي هاي منطقه اي يونس

ــان تعليم و تربيت،  ــی گروهي از متخصص طراحی فضای آموزش

جامعه شناسان و  برنامه ريزان تسهيالت آموزشي را گردآورد كه به 

همراه معماران و مهندسان بايد عهده دار تدوين سياست هاي مرتبط 

با ساختمان هاي آموزشي باشند. سياست هاي تدوين شده پس از 

تصويب در اختيار سازندگان مدارس قرار مي گيرد. 

ــي، سادگي و  مهمترين ويژگي در طراحي يك فضاي آموزش

ــت. فضاها و تجهيزات بايد از قابليت انعطاف  منعطف بودن آن اس

برخوردار باشند. چون نيازها از سالي به سال ديگر و يا از درسي به 

درس ديگر فرق مي كند. مواد و مصالح بايد به گونه اي انتخاب شود 

كه نياز به تعمير و نگه داري به حداقل برسد، دسترسي به شبكه آب 

و برق ميسر باشد و لوله ها محكم و با دوام انتخاب شود. شيوه هاي 

ــنتي معماري خاص در مناطقي كه دسترسي به آن ها  محلي و س

دشوار است كامًال مناسب است. 

ــراي خود  ــر محيط جغرافيايي ب ــب فرهنگ ها تحت تأثي غال

ساختمان هايي مناسب؛ پر دوام و سازگار با شرايط اقليمي به وجود 

آورده اند كه نبايد مورد بي اعتنايي قرار گيرد. 

۲-۲- تعمير و نگهداري مدارس 
تعمير و نگهداري فضاهاي آموزشي يكي از حادترين مسائل در 

كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران است. كم توجهي به مسأله 

نگه داري مدارس موجب مي شودكه در درازمدت هزينه گزافي به 

آموزش و پرورش تحميل شود. 

ــه، اعتباري براي تعمير و نگه داري  معموًال در بودجه وزارتخان

بناها، جايگزينی لوازم فرسوده در نظر گرفته نمي شود. و اين يك 

ــئله ريشه داري است كه به تفكر كامًال تازه اي درباره چگونگي  مس

تخصيص بودجه نياز دارد.. 

پيش بيني گروه تعميركاران سيار واعزام گروه هاي تعميركار از 

طرف مناطق آموزشي با نظارت مركز، سازمان هاي آموزش و پرورش 

ــتخدام تعميركار چند كاره براي مدارس  به مدارس و تربيت و اس

بزرگ، اختصاص ۱/۵ تا ۲ درصد از هزينه احداث يك ساختمان و 

۵ درصد از بهاي تجهيزات و اثاثه به عنوان اعتبار تعمير و نگهداري، 

بازرسي منظم و دوره اي، پيش بينی واحد عمران و تعمير مدارس 

ــازمان هاي آموزش و پرورش از جمله راهبردهاي اساسي در  در س

جهت پيش گيري از خرابي هاي قابل جبران مدارس است. 

 ۳-۲- تجهيزات و اثاثيه كالسي 
نكته ديگر ميزها، صندلي ها و نيمكت هاي مدارس است كه نه 

تنها بايد محكم و راحت باشند، بلكه بايد با سطح رشد دانش آموزان 

نيز هماهنگ بوده و به آساني قابل جا به جا شدن باشند. به گونه اي 

كه بتوان آن ها را در ظرف تنها چند دقيقه براي فعاليت ديگري جا 

به جا كرد.مثال صحنه کالس را از حالت تدريس به طريق سخنراني 

به يك كالس بحث و يا كار گروهي تبديل كرد. 

۴-۲- مواد و تجهيزات آموزشي 
ــي، راهنماي  ــي نظير كتاب هاي درس مواد و تجهيزات آموزش

معلم، كتاب هاي كار، نقشه ها، عكس ها و تصاوير، وسايل سه بعدي،  

تجهيزات علوم و وسايل كارگاه حرفه آموزي و كتاب هاي آموزشي 

ممکن از جمله ادواتي است كه بدون آنها امكان يك يادگيري مؤثر 

فراهم نخواهد شد. سخن گفتن و نوشتن به تنهايي كافي نيست. 

اگر تجهيزات مختلف در كنار كتاب درسي پيش بيني شود؛ بدون 

شك كار بهتر پيش خواهد رفت. همان گونه که يک بنا بدون وسيله 

نمی تواند کاری انجام می دهد، معلمی که بدون تجهيزات پشتيبان 

وارد کالس درس شود، عمًال خلع سالح است.

ــورهاي مختلف ترتيبي داده اند كه هم بخش خصوصي و  كش

هم بخش دولتي در يك عرصه همكاري بين بخشي به توليد مواد 

ــت از جمله تاكيد زيادي بر جنبه هاي نظري  متعددی مواجه اس

ــودن آموزش ها به  ــتفاده نب به جاي جنبه هاي كاربردي، قابل اس

دليل فراهم نبودن امكانات الزم در مدارس، محدود بودن دوره هاي 

آموزشي و يا ضعف صالحيت علمي و عملي خود مدرسان ضمن 

خدمت.(معافی، ۱۳۸۶)

مدرسان ضمن خدمت غالبًا فاقد يك برنامه آموزشي منظم و 

ــتماتيك هستند و خود آن ها به آموزش هاي زيادي نيازمند  سيس

هستند. مدرسان و معلمان در جهت افزايش دانش نظري و حرفه اي 

خود مسئوليت دارندو براي پيشرفت خود بايد برنامه ريزي كنند. 

روش هاي آموزش ضمن خدمت نيز  نيازمند تنوع بيشتري است. 

آشنايي با ديدگاه هاي تربيتي جديد، اهداف و مقاصد تعليم و تربيت، 

محتواي برنامه درسي، شيوه هاي نوين تدريس، دانش روان شناسي، 

برنامه ريزي درسي؛ طراحي آموزشي، تجزيه و تحليل محتوا، نحوه 

ارتباط با كودكان،  نحوه استفاده از مواد آموزشي، شناخت فرايند 

يادگيري و ارزيابي از آموخته ها و چگونگي انجام تحقيقات عملي 

در كالس و درس از جمله مواردي است كه معلمان بدان نيازمند 

هستند. 

آنجل پرزگومز معتقد است كه معلمان آينده كافي نيست كه 

ــس فرو روند. آن ها بايد حرفه اي، محقق و متفكر بار آيند.  در تدري

راه حل نيز درگير كردن آن ها در تحقيق عملي در كالس درس و 

ــه در كنار ساير محققان آموزشي است. (آلتر بچتر و اليوت،  مدرس

 (۲۰۰۰

 ۴- آموزش هاي نظري در برابر آموزش هاي حرفه اي 
موفقيت در آموزش هاي نظري الزامًا به معناي موفقيت آموزشي 

نيست. فراوانی ديپلمه های بيکار و فاقد مهارت هيچگونه افتخاری 

نيست، اين افراد تنها عامل فشار سياسی بيشتر بر دولت هستند. 

به هر حال چنين فرضي مي تواند دولت ها و خانواده ها را به زحمت 

بياندازد. آموزش چه از نوع نظري و چه از نوع حرفه اي آن ناچار از 

توجه به بازار كار است. باال بودن هزينه مدارس فني و حرفه اي دال 

بر آن نيست كه دانش آموزان را با آموزش هاي نظري سرگرم كنيم. 

وجود مراكز آموزش هاي حرفه اي كوتاه مدت و خصوصي كه بتوانند 

ــر نظر دولت دروس مهارتي را با توجه به نيازهاي بازار كار ارائه  زي

كنند و واحدهاي عملي آن مورد پذيرش نظام آموزشي قرار گيرد 

و بخشی از واحدهای اصلی را شامل شود يک الزام و اقدامي براي 

برون رفت از تنگناها و آسيب هاي آموزش هاي نظري است. شهريه 

اين نوع از مراكز آموزش حرفه اي ممكن است که از سوي خانواده ها 

و يا دولت تأمين گردد. 

ــن نوع از مراكز حرفه آموزي  كوتاه مدت در بدو امر می توانند  اي

ــدود و با نظارت آموزش و پرورش آغاز  ــود را در مقياس مح كار خ

كنند تا بتوان با كارايي بهتر آن ها را اداره كرد. همچنين گسترش 

محتاطانه اين مراكز براي حصول اطمينان از ثبات بلندمدت آن ها 

ــرمايه گذاری مطمئن به حفظ كيفيت تدريس در اين كمك  و س

مي كند. وجود مربيان كارآزموده با دستمزد مكفي و به تعداد الزم؛  

منابع آموزشي، نظام ارزيابي و دستگاههاي اجرايي كارآمد، از شرايط 

ــت. دانش آموزان حداقل يك  عمده موفقيت اين نوع از مراكز اس

ــته است كه وقت خود را در اين مراكز كه تنها  روز در هفته شايس

مورد استفاده دانش آموزان رشته نظري را خواهدبود، صرف كنند. 

اين نوع از آموزش ها مسلمًا در تأمين نيازهاي فراوان و ارضا نشده 

پايه ومهارت هاي اساسي مورد نياز توسعه كشور، نقش عمده اي را 

بازي خواهد کرد. 

شرايط مشتركي كه ثمربخشي اين نوع از آموزش ها را تضمين 

مي كند تا حد زيادي به موارد زير بستگي دارد :

· اجراي تجربي اين طرح قبل از گسترش اين مراكز، 
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· پيوند بين آموزش هاي اين مراكز و نيازهاي بازار كار، 

· تنوع آموزش هاي مهارتي در اين مراكز تا شاگردان براساس عاليق 

خود دست به انتخاب بزنند، 

· داشتن فضاي كافي براي اجراي طرح ها، 

· وجود مواد آموزشي به مقدار كافي در اين مراکز، 

· حمايت دولت از طريق تامين شهريه كارآموزان 

ــتادكاران توسط وزارت كار و افراد حرفه ای، (مدرسان  · آموزش اس

ــی می توانند با  اين مراکز از طريق     دوره های کوتاه مدت آموزش

مسايل اوليه تعليم و تربيت و آموزش آشنا شوند).

  ۵- نظام تحقيق و توسعه 
تا زماني كه يك كشور نتواند حداقل معيني از تحقيقات آموزشي 

ــود را انجام دهد احتمال مي رود برنامه ريزي و مديريت آموزش  خ

ــرورش نتواند به نحو كارا و مؤثر تصميم گيري كند، زمينه هاي  و پ

چندي شايسته برخورداري ازاولويت و توجه از سوی مسئوالن است 

كه ما به تعدادي از آن ها اشاره مي كنيم: 

- توجه به انجام تحقيقات تجربي 

- تربيت محقق در سطح كشور 

ــاز آموزش و  ــنجی در خصوص تخصص های مورد ني - نيازس

پرورش

- نيازسنجي در خصوص اولويت هاي پژوهشي 

- مطالعه درخصوص كارايي بيروني آموزش و پرورش 

ــي در كالس درس و  ــنا كردن معلمان با تحقيقات عمل - آش

مدرسه 

ــش در خصوص كاهش هزينه هاي آموزش و پرورش با  - پژوه

حفظ كيفيت (برای مثال احداث مدارس در شهرها را می توان به 

شهرداری ها واگذار کرد).

- مطالعه در خصوص نيازهاي آموزشی ضمن خدمت كاركنان 

ــي با بازار  - مطالعه در خصوص ميزان ارتباط برنامه هاي درس

كار 

- مطالعه در خصوص بازدهي اقتصادي آموزش و پرورش 

- بررسی ميزان توجه به برنامه درسي و نيازهاي حال و آينده 

- برنامه درسي و پديده جهاني شدن 

ــش آموزش و پرورش در توليد نيازهاي مصرفي مورد نياز  - نق

خود، چگونگی توليد و حدود توليد 

ــاي آموزش و پرورش  ــه به پژوهش ها بايد جزء اولويت ه توج

ــي بايد در پي راه هايي باشند كه  قرار گيرد. سياستگذاران آموزش

ــگاهيان، متخصصان تعليم و تربيت و متخصصان رشته هاي  دانش

ــته را به همكاري با آموزش و پرورش و مدارس ترغيب كنند  وابس

– كاري كه براي هر دو منفعت بسيار به همراه دارد. 

 منابع :
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۲- معافي، محمود (۱۳۸۶) جمع بندي گزارش هاي اسناد توسعه 

آموزش و پرورش در استان هاي كشور، دبيرخانه طرح سند ملي 
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Fu-  يا  Futures Study ــن ــده پژوهی معادل لغت التي آين

tures studies  در زبان فارسي با عناوينی نظير «آينده نگري» ، 

«آينده پژوهي» ، «آينده شناسي» و نظاير آن نيز ياد مي شود.۱

ــي نسبتًا نو پديدي است كه قلمرو آن همه عرصه  حوزه پژوهش

هاي معرفت نظري و تكاپوهاي علمي آدمي را درمي نوردد و نتايج 

حاصل از آن مي تواند تأثيرات گسترده اي در هر يك از اين عرصه ها 

داشته باشد.  . کلمه جمع Futures به اين دليل استفاده شده است 

که با بهره گيری از طيف وسيعی از متدلوژی ها و بجای تصور «فقط 

يک آينده»، به گمانه زنی های منظم و خردورزانه، در مورد نه فقط 

«يک آينده» بلکه «چندين آينده متصور» مبادرت می شود.

آينده پژوهی مشتمل بر مجموعه تالش هايی است که بااستفاده 

از تجزيه و تحليل منابع، الگو ها و عوامل تغيير و يا ثبات، به تجسم 

ــردازد. آينده پژوهی  ــای بالقوه و برنامه ريزی برای آنها می پ اينده ه

منعکس می کند که چگونه از دل تغييرات (يا تغيير نکردن) «امروز»، 

واقعيت «فردا» تولد می يابد. آينده انديشان، در هر عرصه اي كه به 

فعاليت اشتغال دارند، با اتکا به اين آموزه كه «آن چه قابل تصور است 

امكان پذير است» مي كوشند از ميان همه امكانات موجود در عالم، تا 

آن جا كه قوه تخيل خالقشان اجازه مي دهد، شمار هرچه بيشتري را 

متصور سازند و آن گاه از ميان اين حاالت ممكن، آينده هاي محتمل 

را مشخص سازند و سپس از ميان اين احتماالت، مطلوب ترين ها را 

توصيه كنند اما همه انانی که در اين زمينه تحقيق می کنند بر اين 

باورند که  «هيچ واقعيتی در مورد آينده وجود ندارد»، اشتياق بشر 

برای دانستن در باره آينده از عهد باستان وجود داشته است پيشگويان 

و کاهن ها نمونه هايی از کسانی هستند که در گذشته تالش داشتند 

ــا قرين به عدم  ــخ دهند. آينده اساس ــتياق پاس به نحوی به اين اش

قطعيت است. با اين همه آثار و رگه هايی از اطالعات و واقعيات که 

ريشه در گذشته و حال دارند، ميتوانند رهنمون ما به آينده باشند. 

ــرای بعضی، توجيه کننده عدم دور  عدم قطعيت نهفته در آينده ب

انديشی آنان است وبرای عده ای ديگر منبعی گرانبها از فرصت ها.

ــان امری  ــر درباره آينده برای کارها و اقدامات کنونی انس   تفک

مناسبت پژوهش،  آينده پژوهی و نوآوری
 دکتر عبدالحميد رضوی 

سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ــت , اما  ــش بدون تفکر به  آينده امکان پذير اس ــت. واکن ضروری اس

کنش امکان پذير نيست، چرا که عمل نياز به پيش بينی دارد. بدين 

ترتيب , تصويرهای  آينده (آرمان ها، اهداف , مقاصد, اميدها, نگرانی ها 

ــم انداز اقدامات فعلی ما هستند. بنابراين  آينده امری  و آرزوها) چش

است که مردم می توانند آن را با اقدامات هدفمند خود طراحی کرده 

ــکل دهند. مردم برای آنکه عاقالنه عمل کنند، بايستی نسبت  و ش

به پيامدهای اقدامات خود و ديگران آگاهی و شناخت کافی داشته 

باشند. همچنين واکنش های ديگران و نيروهايی را که خارج از کنترل 

ــی کنند. اين پيامدها تنها در آينده خود را نشان  ــت بررس آن هاس

می دهد. بدين ترتيب , افراد نه تنها می کوشند امور در حال وقوع را 

بفهمند، بلکه می کوشند اموری را که شايد اتفاق بيفتد يا بالقوه امکان 

وقوع دارد و يا تحت شرايط خاصی در آينده اتفاق خواهد افتاد, نيز 

بشناسند. افراد با استفاده از اين شناخت حدسی موقعيت کنونی خود 

را تشخيص داده , کارهايشان را دنبال می کنند.

سرعت تغييرات آنچنان شگفت انگيز  است که  کمترمی توان با 

ــويد، زير  روش های رايج با آنها کنار آمد. «اگر با تغييرات همگام نش

چرخ عظيم تغيير خرد خواهيد شد». اما آيا امکانی برای اطالع يافتن 

ــده برای ما وجود دارد؟ قطعا در مورد آينده هيچ چيز يقينی  از آين

وجود ندارد و اين از اصول اوليه آينده شناسی است. اما اصل ديگری 

هم وجود دارد که: انسان می تواند در سرنوشت آينده تأثيرگذار باشد. 

در اين ميانه دانشی زاده می شود که سعی می کند با پيش بينی عوامل 

ــی دوگانه، هم مهار تغييرات را در  ــر در تغييرات آينده به صورت موث

دست گيرد و هم جامعه را برای اين تغييرات آماده کند. اينده پژوهی 

فراتر از پيش بينی است و ادعای پيش گويی هم ندارد. آينده پژوهی 

هنر شکل دادن به آينده است، به آن شکل که آينده را می خواهيم. 

کسانی که اين دانش را در دست دارند هم اکنون هم به آينده جهان 

به دلخواه و مطلوب خود، شکل می دهند. 

ــای «ممکن»  ــی دربرگيرنده گونه ه ــده پژوه ــات آين  موضوع

،«محتمل» و «مطلوب» برای دگرگونی از حال به آينده می باشند

يکی از پيش فرض های  آينده پژوهی اذعان به وجود گزينه های 
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متعدد آينده است :

ــا بد, محتمل يا بعيد,  ــن: هر چيزی اعم از خوب ي ــده ممک آين

می تواند در آينده رخ دهد.

آينده های محتمل: آنچه به احتمال بسيار زياد در آينده به وقوع 

خواهد پيوست (مبتنی بر استمرار روندهای کنونی در آينده).

آينده های مطلوب: آنچه مطلوب ترين و مرّجح ترين رويداد آينده 

به شمار می رود.

مناسبت ها
برای اينکه بهتر به مناسبت های مورد نظر بنگريم به اجمال به  

برخی روش های مورد استفاده در آينده پژوهی نظری می اندازيم . 

ترکيب روش ها ( يک مثال )
ــری از تعداد متنوعی از رويکرد های آينده  بهترين کار، بهره گي

پژوهی در يک پروژه است. 

 تصور کنيد در جايگاه يک مديرموسسه پژوهشی تربيتی 
هستيد. هنگامی که مشغول ديده بانی افق اينده هستيد (رصد 
محيطـی)، دو چيز نظر شـما را به خود جلب می کنـد. «طرح 
انسـان مطلوب نظام آموزشـی که بـرای ان کار می کنيد»  که 
بايد تحقق يابد و «تهديد هايی که ياد گيرندگان را هدف گرفته 
اند». شـما سرعت ها و جهت های محتمل تهديد ها  و نيز طرح 
انسـان مطلوب  را بررسی می کنيد (تجزيه و تحليل روند ها) و 
اطالعـات حاصله را نظم می دهيد (مدلينگ). سـپس مسـير 
حرکت را چنان ترسـيم می کنيد که بجای برخورد با موانع اتی 
به تربيت انسـان مطلوب نظام نايل شويد (نقشه راه). در حين 
انجام تمام اين فعاليت ها به جامعه ای می انديشيد که تک تک 
اعضای ان را متربيانی تشکيل داده اند که از امکانات حد اکثری 
انسان مطلوب برخوردارند (چشم انداز سازی). متوجه می شويد 
که سـرعت  و جهت  تغييرات جهانی  ممکن اسـت تغيير کند. 
لذا شـروع به بررسی بر روی گزينه های ممکن در خصوص اين 
تغييرات می کنيد تا اين اطمينان حاصل شود که بيشترين بخت 
برای تحقق چشـم انداز وجود داشته باشـد (سناريو پردازی). 
عليرغم تمامی ايـن برنامه ريزی ها، شـما ميدانيد که احتمال 
وقوع حادثه ای غير منتظره و برخورد با موانع پيش بينی نشده 
ای وجود دارد. لذا از همکاران پژوهشگر  خود می خواهيدکه به 
تمرين (پژوهش)برنامه ريزی هايی بپردازند که در آن تغييرات 
سـريع  جامعه را در بر گرفته است  (شبيه سازی). هنگامی که 
آنان مشـغول به اين تمرين هستند، شـما خود را در موقعيت 
محتمل ترين وضعيت چشم انداز  فرض کرده و مراحل رسيدن 

به اين وضعيت نهايی را ترسيم می کنيد. (پس نگری ).
ــي يك علم تركيبي۲  است  ــود که آينده انديش مالحظه می ش

ــكيل شده. هر يك از اين دو  كه از دو مؤلفه توصيفي و تجويزي تش

مؤلفه به نحوي متفاوت از ديگري با «واقعيت» ارتباط برقرار مي كنند 

.در قلمرو«توصيف »، آينده انديش .همچون ديگر محققان در همه 

شعبه هاي علوم جديد، با استناد به  نظريه هايي كه در قلمرو فعاليت 

خويش دراختيار دارد و يا ابداع مي كند، ابتدا به توصيف آينده هاي 

ممكن  الوقوع۳ اقدام مي ورزد و آن گاه از ميان اين آينده هاي ممكن 

ــوع، محتمل ترين آنها را، با بهره گيري از انواع روش هاي كمي  الوق

ــخص مي سازد. در قلمرو «تجويز»، آينده انديش مي  و كيفي، مش

كوشد با توجه به محتمل ترين روندهايي كه شناسايي كرده، شرايط 

و راهكارهايي را براي تحقق مطلوب ترين آنها توصيه كند. مالحظه 

می کنيم که يک آينده پژوه اصالتا يک پژوهش گر و نو آور است.

ــرد (نو اوری )؛  ــدارد بايد آن را ابداع ک ــی که آينده وجود ن جاي

يعنی بايد ايده هايی رامطرح ساخت که رويدادهای احتمالی آينده 

ــان دهند.اهميت اين ايده ها ازآنجا است که تفکرما آميزه ای  را نش

ديده بانی آينده  

دلفی  

تجزيه و تحليل 

   
روند ها

سناريوپردازی 

چشم اندازسازی 

نقشه راه  

پس نگری  

مدلينگ  

شبيه سازی  

زير نظر داشتن يک حيطه خاص با هدف شناسايی چالش ها و فرصت های آتی موجود در آن حيطه به 
منظور تعيين اوليه حوزه های کليدی جهت انجام تجزيه و تحليل عميق بعدی و تهيه سناريو يا نقشه راه 

برای آن ها بسيار رويکرد مفيدی است 

نوعی مشاوره شامل ۲ مرحله است. مرحله اول شامل توزيع پرسشنامه با هدف استعالم نقطه نظرات 

اوليه از طيف وسيعی از کارشناسان يک حوزه خاص می شود. پاسخ ها جمع آوری و جهت اظهار نظر 

مجدد برای همه شرکت کنندگان در همه پرسی ارجاع می شود. 

ديگر سوالی که از شرکت کنندگان همه پرسی مطرح می شود، خود ارزيابی آنهااز سطح صالحيت 

خودبرای پاسخ به سواالت است. 

دلفی روش خوبی برای بدست آوردن يک تصوير کلی از چيز هايی است که در يک زمينه خاص از علوم 

در حال رخ دادن است. ارسال مجدد پرسشنامه ها برای شرکت کنندگان نهايتا باعث می شودکه نوعی 

اجماع نظر در مورد پيش بينی آينده آن حوزه حاصل گردد. 

اين روش در حقيقت پيش بينی آينده از روی قرائن و شواهد تاريخی است که تغييرات يک داده در 
گذشته را نشان می دهد. 

سناريو ها تصاويری از آينده های محتمل هستند. اين تصاوير از درون به هم وابسته هستند. 
سناريوها، از اطالعات مربوط به احتماالت و روندهای متنوع (و بعضًا واگرا)، تصاويری باورپذير و درونًا 

سازگار از آينده ايجاد می کنند. 

هدف از بکارگيری سناريوها، ايجاد فضايی از ممکنات است که در آن کارايی سياست های اتخاذ شده در 

برابر چالش های موجود آينده در بوته آزمايش قرار می گيرند. سناريو ها همچنين کمک می کنند که هم 

چالش ها و هم فرصت های بالقوه ولی غير منتظره شناسايی شوند. 

چشم اندازسازی، تجسم و ايجاد تصويری غنی والبته نه چندان دقيق از آينده است. 

چشم انداز بر خالف سناريو که در آن رد پا از اکنون به آينده مشهود است، بيشتر شبيه پرش به 

Stake-) آينده است و لزوما نمی توان نحوه تدوين چشم انداز را ديد. به همين دليل اخذ تاييد متوليان

holders) برای شروع کاری صرفًا بر اساس چشم انداز، کاری مشکل است. 

برای مثمر ثمر بودن، چشم انداز بايد مقرون به واقعيات و به دور از خيال پردازی باشد

نقشه راه، گام هايی را که بايد برای نيل به يک هدف برداشت، تعيين می کند. نقشه راه به گمانه زنی درکشف 

محصوالت مختلف ممکن در آينده کمک می کند اين روش بويژه برای تعيين فهرست اقدام های الزم که بايد برای 

ظهور يک فناوری جديد به انجام رسانده شود، بسيار مفيد است. 

پس نگری با تصور آينده مطلوب شروع می شود و سپس با تعيين قدم های الزم برای افزايش شانس 

رسيدن به آن آينده ادامه می يابد. اين رويکرد تنها زمانی عملی است که اهداف آينده به روشنی و به 

دور از هر گونه ابهام تعيين شده با شند. در غير اينصورت و در جايی که تعدادی اهداف بالقوه متناقض 

وجود داشته باشند بکارگيری متدولوژی سناريو ارجح است. 

کاربرد اين روش در بررسی آينده يک سيستم و نيز جايی که درکی ازعوامل موثر بر تغييرات سيستم 

در طول زمان، وجود دارد، می باشد. 

اين روش ابزار ارزشمندی جهت بررسی يک موضوع پيچيده می باشد و در آن بررسی ها بيشتر بر پايه 

ادراکات افراد صورت می گيرد تا شواهد. نکته مهم در اين روش اين است که برای ساختن و کاليبره 

کردن مدل ها،الزم است داده های خوبی در اختيار باشد. 

شبيه سازی، روش خوبی برای مفاهمه با طيف وسيعی از مخاطبان در باره ماهيت پيچيده تصميمات و 

سياست ها و ايجاد تصوير گسترده ای از تأثيراجرای اين سياست ها، می باشد

ــته وتصويرهای ذهنی ما از رويدادهای محتمل آينده  ازادراک گذش

است.(آينده پژوهی و پژوهش ). 

ــر futures studies از واژه  ــالوه ب ــز ع ــي ني ۱ در انگليس

futurology, futures research, prospective re-ــاي ه

ــته استفاده  search, foresight و امثال آن براي ناميدن اين رش

مي شود.

hybrid ۲

Possible Futures ۳

منابع ومأخذ:
ــف آينده وشکل بخشيدن  ۱.الفبای آينده پژوهی:علم وهنرکش

ــی فروهمکاران،تهران، کرانه علم   به دنيای مطلوب فردا،عقيل ملک

۱۳۸۵

۲.مقاله،آينده انديشی هست ها وبايدها، گفتگوبادکترعلی پايا، 

روزنامه همشهری ،۷مرداد۱۳۸۳.
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۱۲

ــت كه مورد        نوآوري و خالقيت از جمله مباحثي اس

توجه انديشمندان و صاحب نظران علوم تربيتي و مديريت 

بوده است. در اين نوشتار به بحث نوآوري، خالقيت و مباني 

نظري نوآوري در آموزش و پرورش خواهيم پرداخت. 

۱- مفهوم نوآوري و ارتباط آن با واژه هاي مشابه: 
نگاهي به منابع معتبر مربوط به خالقيت، نوآوري و تفكر 

ــان مي دهد كه ريشة همه اين واژه ها در نوع فكر  خالق نش

و روش فكري انسان نهفته است (ميركمالي، ۱۳۷۹، ۱۰۸) 

اصطالحات تغيير۲، نوآوري۳ اختراع۴ را معموًال مترادف و به 

جاي يكديگر به كار مي برند، اما واژه هاي مذكور معنا و مفهوم 

كامًال يكساني ندارند. تغيير به هر گونه دگرگوني اشاره دارد 

كه در ساختار، فرآيند، درون داد يا برونداد يك سازمان صورت 

مي گيرد. ابداع يا نوآوري مفهومي خاص تر است و به تغييراتي 

اشاره دارد كه براي سازماني كه آن را انجام مي دهد و به كار 

مي بندد تازگي داشته باشد. بنابراين تمامي نوآوري ها تغيير 

محسوب مي شوند، اما همه تغييرات لزومًا نوآوري نيستند. 

ــازمان جديد و تازه باشد نوآوري  اگر تغيير تنها براي يك س

است؛ اما اگر براي تمامي سازمان هايي كه آن تغيير را پذيرا 

ــوند و به كار مي بندند جديد باشد؛ در اصطالح آن را  مي ش

اختراع مي نامند (پرداختچي، ۱۳۷۹: ۱۴).

ــاد ديدگاههاي اصيل و تصوري  خالقيت۵ را فرايند ايج

ــته اند و داشتن ذهني آفريننده و  روشن از موقعيت ها دانس

مولد از طريق تصور و به تصوير كشيدن موقعيت ها، خالقيت 

ــل از ميركمالي ۱۳۸۷:  ــد و گريفين به نق ــام دارد. (موره ن

 .(۱۰۱

نوآوري از ديدگاه جوزف شومپيتر اقتصاددان ايجاد كسب 

و كار جديد با استفاده از يكي از موارد زير است: 

۱- مواد يا قطعه جديد
۲- ارائه فرآيندهاي جديد
۳- ايجاد بازارهاي جديد 

۴- به كارگيري تشكل هاي سازماني جديد 
ــي ديگر نوآوري به معناي ايجاد، قبول و اجراي  در تعريف

ايده ها و فرايندها و محصوالت يا خدمات جديد است بنابراين 

ــاق را به وجود مي آورد.  ــتعداد و توانايي يا انطب نوآوري، اس

(زارعي متين، ۱۳۷۳ :۵۹).  

از تعاريف فوق مي توان برداشت كرد كه مفاهيم نوآوري، 

تغيير، اختراع و خالقيت با هم به طور نزديك درهم تنيده اند، 

ــه اي (معنايي) و  ــوآوري از لحاظ ريش ــا مفهوم تغيير و ن ام

كاركردي، نزديكي بسيار زيادي با همديگر دارند، لذا در اين 

گفتار واژگان تغيير و نوآوري در كنار يكديگر و تقريبًا مترادف 

و تقريبًا هم معنا به كار برده است. (رابينز، ترجمه پارساييان و 

اعرابي و دفت ترجمه پارساييان و اعرابي، ۱۳۷۷). حال پس از 

تعيين وضعيت مفاهيم به بررسي بيشتر در خصوص عوامل، 

فرآيندها و تأثيرات تغيير و نوآوري در سازمان ها مي پردازيم. 

۲- عوامل تغيير در سازمان ها و موسسات 
ــت كه در محيط،  ــارد دفت۶ معتقد اس ريچ

ــازمان  ــادي موجب مي گردند كه س عوامل زي

ــر و نوآوري كند.  ــاس نياز به تغيي همواره احس

ــازمان  ــو موجب تهديد س اين عوامل از يك س

مي گردند و از سوي ديگر فرصت هاي بيشتري 

ــي آورند. نيروهاي قدرتمند موجود  به وجود م

ــرفته، يكپارچگي  در محيط و تكنولوژي پيش

ــباع بازارهاي داخلي و روي  سيستم، اقتصاد بين المللي، اش

ــرمايه داري و تشديد اصل  ــتم س ــورها به سيس آوري كش

فردگرايي كه همه شركت ها و مؤسسات براي شناخت اين 

ــدات و بهره برداري از فرصت ها بايد در همه زمينه ها و  تهدي

ــي و تحول زيربنايي به  جنبه هاي عملياتي تغييرات اساس

خود بدهند. «رابينز و دسنزو» معتقدند كه يكسري نيروهاي 

ــر و نوآوري  ــازمان ها را ناگزير از تغيي ــي و داخلي س بيرون

ــامل بازارها و رقابت، قوانين و  مي نمايند نيروهاي بيروني ش

اكبر فرجي ارمكي 
   دورة دكتري تخصصي دانشگاه شهيد بهشتي 

مباني نظري نوآوري در آموزش و پرورش 

مقررات دولتي، وضعيت ماليات ها و عوامل داخلي نظير تغيير 

استراتژي (راهبرد)، نيروي كار متغير،  نظام حقوق و دستمزد 

ــنزو، ترجمه اعرابي و  ــاي كارمندان (رابينز و دس و نگرش ه

ــكاران ۱۳۷۹: ۲۴۴)، در زمينه آموزش، ژاك هلك۷، در  هم

مقدمه كتاب نوآوري در مديريت دانشگاهي كه توسط بيكاس 

سانيال۸ تاليف شد. عواملي چند از قبيل محدوديت هاي مالي، 

ــعه سريع  فقدان ارتباط ميان محتوا و روش (در دوران توس

دانش به طور كلي و عصر فناوري اطالعات و ارتباطات به طور 

اخص)، اشتغال كاذب دانش آموختگان و تقاضاي اجتماعي 

ــوآوري و تغيير در  ــي ن ــخگويي را از عوامل اساس براي پاس

مديريت مؤسسات آموزشي دانسته است (سانيال، ترجمه نوه 

ابراهيم و ميري، ۱۳۷۹). شايد بتوان گفت عصر انفجار دانش 

و دانايي و ارتباطات نياز به نوآوري را بيشتر كرده ولي سوال 

ــوآوري را در كارگزاران  ــت چگونه مي توان فرهنگ ن اين اس

آموزشي ترويج كرد؟     

۳- استراتژي هاي تغيير و نوآوري هاي سازماني 
ــود جستن از  ــت كه مديران براي س «دفت» معتقد اس

مزاياي استراتژيك مي توانند در سازمان چهار نوع تغيير ايجاد 

كنند كه آنها عبارتند از كاالها و خدمات، استراتژي و ساختار، 

ــي (دفت،  ترجمه پارساييان و  مردم و فرهنگ و فن شناس

ــه  ــنزو به س اعرابي، ۱۳۷۷: ۴۹۶)،  در حالي كه رابينز و دس

موضوع تغيير شامل ساختار، فرايندها و نيروي انساني اشاره 

ــي و همكاران ۱۳۷۹:  ــنزو، ترجمه اعراب دارند (رابينز و دس

۲۴۲) كه نمودار آن را به شكل ذيل ارائه ی داده اند 

۳-۱- تغيير در خدمات و كاالها 
ــه ارائه  ــات و محصوالت مربوط ب ــه خدم ــر در ارائ تغيي

ــيوه ي  توليد يا به طور كامل  محصوالت جديد، تغيير در ش

ــوًال براي  ــود. معم ــوط جديد توليد مي ش ــدازي خط راه ان

افزايش سهم بازار يا ايجاد بازار، دستيابي به مشتريان جديد 

ــراي مثال،  ــوند، ب ــوالت تازه اي توليد و عرضه مي ش محص

شركت خودروسازي جنرال موتورز (G.M)   خودروي جديد 

ــاترن توليد و به بازار عرضه كرد. ارائه نوعي خدمت  به نام س

t UI

ساختار
روابط قدرت 

راهكارهاي هماهنگي 
طراحي مجدد مشاغل 

محدوده كنترل 

فن آوري
فرايندهاي كار 
شيوه هاي كار 

ابزار

نيروي انساني
ديدگاه ها 
انتظارات 

درك و دريافت 
رفتارها 

 يكي از پيش نيازهاي مهم تحول 
در نظام آموزشي كشور، تحول 
در مجموعه مفاهيم، فرآيندها،  
باورها، روش ها و محصوالت نظام 
پژوهش هاي آموزشي كشور مي باشد

 بدون حضور فرهيختگاني كه اهل 
همكاري، گفتگو، مباحثه و كارتيمي  در 
امور علمي باشند،  جوانه انديشه هاي 
نو، امكان رشد پيدا نمي كند.
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۱۳

t UI

جديد در دانشگاه مي تواند به صورت درس هايي بدون واحد 

(صفر واحدي)  باشد كه براي بزرگساالن ارائه مي شود (دفت، 

ــي، ۱۳۷۸: ۳۱۵) ، مثال ديگر در  ــاييان و اعراب ترجمه پارس

ــگاه ها تاثير رشته هاي جديد يا نوع  رابطه با نوآوري در دانش

خدمات تخصصي به جامعه است و در مدارس ارائه محتوايي 

جديد يا كتابي نو در دوره هاي مختلف باشد.  

۳-۲- تغيير در استراتژي و ساختار 
اين تغييرات در مورد سيستم مديريت حاكم بر سازمان 

صورت مي گيرد. مقصود از مديريت حاكم بر سازمان شيوه ي 

سرپرستي و مديريت آن است. اين ها شامل تغييراتي است 

كه در ساختار سازماني،  استراتژي، سياست ها، سيستم هاي 

پاداش، روابط كارگري، شيوه هاي ايجاد هماهنگي، سياست 

هاي كنترل و اطالعات مديريت و سيستم هاي بودجه بندي 

و حسابداري صورت مي گيرد (پيشين: ۳۱۵). 

۳-۳- تغيير در افراد و فرهنگ
ــت كه در شيوه ي  اين گونه تغيير به معناي تغييراتي اس

نگرش،  مهارت ها، انتظارات، باورها، توانايي ها و رفتار كاركنان 

رخ مي دهد، برخي از تغييرات ديگري كه در اين زمينه رخ 

مي دهد. عبارتند از بهبود ارتباطات، شيوه حل مساله و شيوه 

برنامه ريزي براي آموزش مهارت به كاركنان (پيشين: ۳۱۶) 

گرچه تغيير در فرهنگ (شامل باورها، ارزشها، هنجارها)  بسيار 

مشكل است ولي تغيير در فرهنگ، بطئي و كند است. 

۳-۴- نوآوري  در فناوري (تكنولوژي): 
اين نوع تغيير، تغيير فرايند توليد و يا افزايش حجم توليد 

و نيز روش هايي براي توليد و ارائه خدمات و كاالها را شامل 

مي شود (سلطاني تيراني، ۱۳۷۸: ۲۱)، در موسسات آموزشي 

منظور از فناوري الگوهاي تدريس و آموزش است كه از طرح 

درس تا ارزشيابي را در بر مي گيرد. در موسسات آموزش عالي 

و دانشگاهي آنچه به عنوان فناوري مطرح است عبارت است 

از روش ها و فرايندهاي آموزشي و فراهم سازي فرصت هاي 

متنوع يادگيري در سطوح و رشته هاي مختلف. 

در ادبيات و پيشينة تحقيقات آموزشي، حوزه هاي نوآوري، 

تحول و تغيير برحسب كاركردهاي خاص تعريف شده است 

در پيشينه ي تحقيقاتي كه «سانيال» ارائه كرده است حوزه ها 

و زمينه هاي نوآوري را در قالب بسترهاي ذيل دسته بندي 

ــت (سانيال: ترجمه نوه ابراهيم و همكاران،  و ارائه نموده اس

 .(۱۳۷۹

۱- مديريت امور مالي ۲- مديريت اعضاي هيات علمي 

(معلمان) ۳- مديريت تحقيقات و روابط با بنگاه هاي اقتصادي 

ــاي ارائه آموزش  ــت فضاهاي فيزيكي ۵- نظام ه ۴- مديري

(مجازي و ساير نظام ها)

در مطالعه اي كه «سانيال» تحت عنوان مطالعات موردي۹ 

ــور انجام داده است اشاره نموده كه  در خصوص چندين كش

براي هر مطالعه نمونه اي چند از نوآوري و تغيير به قرار ذيل 

انتخاب شده است (همان: ۵). 

۱- تغيير و تحول در سازماندهي موسسات آموزشي كه 

ــامل ايجاد انواع جديد ساختارها و تصميم گيري و اطالع  ش

ــكده ها و واحدهاي  ــاني، ادغام و تلفيق موسسات، دانش رس

آموزشي مختلف مي شود. 

۲- تحول در مديريت مالي و شيوه هاي تخصيص منابع 

كه شامل دو مولفه ي ذيل است :

- بودجه بندي متفاوت 

- ايجاد منابع جديد 

ــي: تحول از نظام  ۳- تحول در نظام ارائه خدمات آموزش

يك ترمي به سه ترمي، از روش يكپارچه و كلي ارائه دروس به 

روش واحدي، توجيه منطقي برنامه هاي درسي، اعمال روش 

پذيرش دو نوبتي 

ــيوه هاي  ــول در مديريت كاركنان از جمله در ش ۴- تح

بهسازي و ارزشيابي آنان 

ــي فعاليت هاي  ــازماندهي يا تأمين مال ۵- تحول در س

تحقيقاتي و بهسازي 

 مي توان گفت نوآوري در فناوري (تكنولوژي)  در مراكز 

ــي و مدارس هم نياز به بسترهاي فكري و فرهنگي  آموزش

ــايد با آموزش معلمان، مديران و ... بتوان آن را  است، كه ش

اشاعه داد. 

۴- فرآيند تغيير و نوآوري در سازمان ها و 
موسسات آموزشي 

در خصوص چگونگي فرايند تغيير و نوآوري در سازمان ها، 

الگوهاي متفاوتي توسط صاحبنظران ارائه گرديده است برمن 

و مك الفلين۱۰ طبق يك تقسيم بندي قديمي فرآيند تغيير 

را شامل سه مرحله دانسته اند. 

۱- آغاز۱۱ 
۲- اقدام ۱۲
۳- اجرا ۱۳

در مرحله آغاز است كه ايده ي نوآوري به ذهن مي رسد، 

ــول مرحله اقدام طرح ها با واقعيت هايي كه در محيط  در ط

ــازمان وجود دارد ادغام مي گردد و در مرحله آخر پروژه ي  س

جديد در زمره ي فعاليت هاي متداول قرار مي گيرد (هنسن، 

ترجمه نائلي، ۱۳۷۰: ۳۸۶). 

يونگ و لي پيت مدلي را ارائه داده اند كه اساسًا يك مدل 

مساله گشايي يا تصميم گيري است كه عوامل و مراحل زير 

را در بر مي گيرد:

شناسايي مساله، تشيخص مساله، جمع آوري اطالعات 

ــاله،  ــث و گفتگو در كاربرد آن به منظور حل مس الزم و بح

ــاير بديل هاي كاركردي، آزمون امكان استفاده از  تنظيم س

بديل ها، منطبق ساختن و به كار گرفتن بديل انتخاب شده 

(لي فام و هووئه، ترجمه نائلي، ۱۳۶۷: ۱۴۷). 

و شايد مدل ارائه شده توسط كرت لوين۱۴ كه به مدل سه 

ــت معروفترين و محبوترين مدل  مرحله اي وي معروف اس

ــوز هم از اعتبار خاصي  ــي گردد كه با وجود قدمت، هن تلق

ــان گهر، ۱۳۸۳)،  ــت (ايران نژاد پاريزي و ساس برخوردار اس

ــه مرحلة انجماد زدايي۱۵، حركت يا تغيير۱۶ و  كه شامل س

تثبيت۱۷ مجدد باشد. 

انجماد زدايي مستلزم اختالل در نيروهاي برقرار كننده  

تعادل موجود در ميدان است، حركت يا تغيير در موقعي كه 

ــطح جديد جايگزين مي گردند و تثبيت مجدد  نيروها به س

ــت كه حالت جديد به عنوان الگوي رفتاري در  هنگامي اس

ــخصيت افراد و ساختار سازمان وارد شده و تثبيت  درون ش

ــي، ۱۳۷۹: ۳۶). الگوي ديگر، مدل  ــود. (فرجي ارمك مي ش

منحني رشد سازماني است كه از سه مرحله مي گذرد. 

ــتن  الف – مرحله تكوين كه با ويژگي هايي چون نداش

ساختار، آزمايش و خطا، دست زدن به ريسك هاي نوآفرينانه، 

نگريستن به اشتباهات به عنوان فرصت هاي يادگيري و مهم 

بودن نوآوري در سازمان توصيف مي شود. 

ب – مرحله هنجاري: در اين مرحله ثبات ايجاد مي شود و 

نيرو هايی که تغيير را آغاز می کنند

عامل تغيير

آنچه تغيير می يابد

ساختار؟
تکنولوژی؟

فرآيند های سازمانی

فرآيند تغيير 

انجماد زدايی حرکت تثبيت مجدد

روش های عملياتی
توزيع قدرت

تفويضی     مشارکتی     يک

تغيير

اثر بخشی سازمانی

تعيين کننده  ها

آغازگر

اجرا(اعمال تغيير)

نتايج

استراتژی های مداخله



آبان ۱۳۸۷. شماره ۱۰۳

۱۴

بر حفظ ساختار موجود تاكيد مي شود. رشد و توسعه از قابليت 

پيش بيني برخوردار است و اشتباهات موجب برخورد يا شايد 

ــك (مخاطره)  ــود. چنين جوي منجر به ريس مجازات مي ش

كمتري مي گردد، سازمان ديوان ساالرانه مي گردد و نوآوري 

صوري و به واحد تحقيق و توسعه  (R&D) محول مي گردد. 

ج- مرحله يكپارچگي، در اين مرحله سازمان دوباره خود 

ــف مي كند و راهي نوين را در پيش مي گيرد در اين  را تعري

ــطوح باال سعي در تغييرات بيشتر دارند و  مرحله مديران س

اهداف عالي و سياست هاي نويني را براي سازمان معرفي مي 

كنند. در اين مرحله تفاوت بيشتري در مقابل تغيير روي مي 

دهد. اين مرحله با ابهام و عدم اطمينان همراه است .

الگوي ديگري از فرايند و عناصر تغيير را رابينز در كتاب 

تئوري سازمان ارائه مي دهد كه مي توان از آن به مدل جامع 

و پويا نام برد. اين مدل براي تغييرات برنامه ريزي شده به كار 

مي رود و عناصر مهمي از فرايند را شامل مي شود. 

۱- نيروهايي كه تعيين كننده ي  اصلي تغيير هستند  

۲- عامل تغيير (آغازگر) 

۳- استراتژي هاي تغيير سازماني 

۴- فرآيند تغيير 

۵- روش اعمال و توزيع قدرت 

۶- بازخورد كه پوياي اين الگو را تضمين مي كند 

تعيين كننده ها عبارتند از عوامل دروني يا بيروني كه مدير 

سازمان بر اساس آن تغيير را تشخيص مي دهد و آن را تجويز 

مي كند. تعيين كننده هاي اساسي عبارتند از تغيير در اهداف 

سازمان، خريد تجهيزات نو، كمبود نيروي كار، به كارگيري 

ــك نظام اطالعاتي، مقررات دولتي و حكومتي، اتحاديه اي  ي

ــاي طرفدار  ــار از جانب گروه ه ــدن، اقتصاد افزايش فش ش

ــرات در قيمت مواد و تجهيزات، اقدامات  ارباب رجوع، تغيي

ــش كناره گيري ها از  ــا، كاهش روحيه ي كاركنان، افزاي رقب

ــتيباني ناكافي  ــت ناگهاني دروني يا بيروني، پش كار، خصوم

ــازمان، كاهش منافع سازماني  نمايندگان اجرايي داخل س

 (۱۹۸۷:۳۰۸ ,Robbins)

ــريحي فرايند تغيير و نوآوري  وي نمودار توضيحي و تش

سازماني را به شكل ذيل ترسيم مي نمايند. 

ــازمان به صورت  ــت كه نوآوري در س «دفت» معتقد اس

اقدامات متوالي و از مجراي مراحل پياپي صورت مي گيرد، 

t UI

نخست اعضاي سازمان از نوآوري ها مطلع مي شوند، قابل اجرا 

بودن يا متناسب بودن آن با سازمان را مورد ارزيابي قرار مي 

دهند و سپس عقيده يا نظر جديد را مي پذيرند. براي اين كه 

تغيير و نوآوري به صورت موفقيت آميز به اجرا درآيد،  مديران 

بايد نسبت به اين امر اطمينان حاصل كنند كه مراحل مورد 

نظر به ترتيب در سازمان رخ مي دهد. اگر در آن فرايند يكي 

از مراحل اجرا نشود يا يكي از اركان وجود نداشته باشد فرآيند 

نوآوري با شكست مواجه خواهد شد. 

۱- نظر يا عقيده: نظر يا عقيده يعني ارائه راه جديدي براي 

انجام دادن كارها. اين نظر مي تواند به صورت يك الگو، طرح 

يا برنامه اي باشد كه يك سازمان بايد آنرا به اجرا درآورد. 

ــاز: نياز براي تغيير و نوآوري زماني بوجود مي آيد  ۲- ني

كه مديران نسبت به عملكرد جاري سازمان ناراضي باشند. 

ــكان دارد عملكرد واقعي با عملكرد  ــدگاه يك مدير ام از دي

ــد چنين مساله اي باعث مي شود كه  مورد نظر متفاوت باش

مديران در پي روش هاي جدي برآيند و در اين ميان از وجود 

روش هاي تازه ارائه شده آگاه گردند. 

۳- پذيرفتن: مديران يا تصميم گيرندگان در صددد برمي 

ــنهادي را به اجرا درآورند. براي اين كه  آيند نظر يا ايدة پيش

نوآوري در سازمان وارد شود مديران اصلي و كاركنان بايد آنرا 

تأييد و از ايده جديد حمايت كنند. 

۴- اجرا: زماني است كه اعضاي سازمان دست به كار ايجاد 

ــده اند، يعني به يك ايده، روش يا رفتار جديد جامع  تغيير ش

عمل مي پوشانند. مرحله اجرا اهميت بسيار زيادي دارد، زيرا 

ــين بيهوده خواهد بود. اغلب در فرآيند  بدون آن مراحل پيش

ايجاد تغيير، مرحل اجرا از مشكل ترين مراحل است. 

۵- منابع: براي ايجاد تغيير و نوآوري، منابع انساني الزم 

است و بايد فعاليت هايي صورت گيرد. چون نوآوري مستلزم 

صرف وقت و منابع است، هم براي ارائه نظر يا ايده جديد و 

هم براي جامع عمل پوشانيدن به آن توجه به منابع ضروري 

است (دفت، ۱۳۷۷: ۵۰۲).   

۵- موانع نوآوري در سازمانها 
ــوآوري، با توجه به اين كه تا چه حد نافع  ــد آوردن ن پدي

باشد، هميشه دشوار است، زيرا انسان معموًال راهي را انتخاب 

مي كند كه برايش مشكالتي ايجاد نكند. استفاده از روش هاي 

ــناخته شده به مراتب آسان تر از روش هاي جديدي است  ش

كه نتايج و پي آمدهاي آن معلوم نيست (ايران نژاد پاريزي و 

ساسان گهر، ۱۳۷۰: ۵۳۳). 

ــنزو» اعتقاد دارند كه تغييرات، ابهام و عدم  «رابينز و دس

ــده ها را تشديد مي كند (رابينز  قطعيت در برابر شناخته ش

ــنزو ،  ۳۸۴: ۱۳۷۹)، و يكي از صاحبنظران به نام فرد  و دس

فلت۱۸ در مقاله اي تحت عنوان نوآوري در سازمان هاي رشد 

يافته، موانع اصلي موجود در مراحل اوليه پيشرفت نوآوري 

را «ساختار»، «سبك مديريت » و «تشريفات»  مي داند. وي 

معتقد است كه يك عامل مهم و قطعي در زمينه ي نوآوري 

، حمايت مديريت عالي است (حاج كريمي ، ۱۳۷۳: ۴۵). 

«بيكاس سانيال» اشاره مي نمايد كه در هر حال، تحول 

و نوآوري در مديريت سازماني همواره با موانع و محظوراتي 

مواجه است از جمله اين موانع، مقاومت درون سازماني، بي 

ــع مالي الزم براي موثر كردن  كفايتي كاركنان، فقدان مناب

ــزي را مي توان  ــايي فرصت برنامه ري تغيير و تحول و نارس

ــانيال، ۱۳۷۹: ۲).  مي توان گفت هر تغيير و  ــمرد (س برش

تحولي با موانع انساني و ترس و نگراني افراد در دورن سيستم 

(نظام) مواجه مي شود، يعني در مراكز آموزشي هر نوآوري، 

تغيير و تحولي قبل از همه معلمان و مديران بايد آنرا پذيرا 

ــايد به علت ابهام و نداشتن با آن مقاومت  ــند و آن ها ش باش

كنند. اگر آن ها را آشنا كنيم بسيار از كارگزاران آموزشي نه 

ــا با نوآوري و تغيير و تحول مقابله نمي كنند بلكه آن ها  تنه

طالب و جوياي نوآوري و تغييرند.  

  چگونه مي توان نوآوري را در سازمان رواج داد ؟
سه مجموعه متغيرها وجود دارند كه مي توانند نوآوري را 

تشويق كنند. ساختار سازماني، فرهنگ و توانمندي نيروي 

انساني (رابينز و دسنزو، ترجمه اعرابي و همكاران ، ۱۳۷۹). 

ــوآوري دارند زيرا  ــاختارهاي ارگانيكي اثري مثبت بر ن س

تخصص كاري پايين، قوانين كمتر و عدم تمركز بيشتري 

ــارور كردن را كه  ــد. انعطاف پذيري قدرت انطباق و ب دارن

پذيرش نوآوري را آسان تر مي كند بيشتر مي كنند. دوم اين 

ــي آسان به منابع فراوان ، عامل كليدي نوآوري  كه دسترس

است.  فراواني منابع به مديران نيرويي مي دهد كه بتوانند 

براي نوآوري هزينه كنند و شكست ها را بپذيرنند در نهايت 

ارتباط بين واحدها، تسريع در كنش متقابل خطوط سازماني 

به شكستن سدهاي احتمالي در برابر نوآوري مدد مي رساند  

سازمان هاي نوآور، فرهنگي مشابه دارند آن ها تجربه كردن را 

تشويق مي كنند. به موفقيت ها و شكست ها پاداش مي دهند. 

يك فرهنگ نوآور داراي هفت ويژگي است: 

ــر عملي  -  ــكيبايي در امور غي ــام - ش ــرش ابه - پذي

كنترل هاي كم بيروني - بردباري در خطر پذيري - شكيبايي 

در برخوردها - تاكيد بر نتايج تا وسايل و تاكيد بر نظام بازي 

كه به سرعًت به تغييرات پاسخ دهد در مقوله منابع انساني، 

ــعه دانش اعضاي خود را  ــازمان هاي نوآور آموزش و توس س

ــغلي فراهم مي نمايد تا ترس از  تشويق مي كنند،  امنيت ش

اخراج كاهش و نوآوري را ترويج كنند. 

ــنهاد مي توان اشاره كرد كه اگر  در جمع بندي و پيش

ــي و آموزش عالي كشور چنين  ــازمان هاي آموزش در س

شاخص ها و ويژگي هايي توسط مديران تعريف و بر آن ها 

تاكيد شود مي توانيم در كالس ها و محيط آموزشي شاهد 

ــعه باشيم. در غير اين صورت جز  نوآوري و تحول و توس

روزمرگي و درجا زدن و حتي پس رفت حاصلي برنخواهد 

آمد. 
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نوآوري علمي مهارت شروع تغيير و نوآوري هاي آموزشي؛ 

تفكر پيش از اقدام عملي و توانايي به كارگرفتن فعاالنة  قواي 

ــايل به روش  علمي و  ــت. به عبارت ديگر حل مس تعقلي اس

ــته به رويكردهاي ساختن گرايي امكان شكل  الگوهاي وابس

ــاختن آن را  ــپس س دادن به مفهوم را به صورت ذهني و س

به صورت عيني، يعني (تغيير و تبديل آگاهانه مفاهيم تصور 

و تصوير).

ــعه شناخته شده است و  در عصري كه دانايي، محور توس

آموزش و پرورش هم موتور محرك توسعه است به مانند قلب 

موجود زنده، مي بايستي خودش را تقويت و تغذيه كند و هم 

به بقيه ارگان ها واعضاي بدن ياري برساند. از اين رو مسووليت 

ــردورز در آموزش و  خطير تربيت نيروها متوجه مديريتي خ

ــور، استان، منطقه و كالس  ــطوح در كش پرورش در تمام س

ــت كه بايد همت خود را صرف تحقق توسعه ی آن  درس اس

نيروها كه در رأس آن پرورش تفكر است، نمايد. نوآوري علمي؛  

ــگاه مطالعات آموزش و پرورش است كه  هدف عمده پژوهش

ــنامه آن آمده است . اگر اين مکانی که مي خواهيم  در اساس

به آن برسيم به عنوان هدف پژوهشكده تعليم و تربيت در ده 

سال گذشته مي بود و يا در نظر گرفته شده است آيا مي توان 

مصداق هاي آن را به روشني بيان كرد؟ در اين نوشتار به برخي 

از چالش ها، راهبردها و تجربه ها در بخشي از آموزش و پرورش 

اشاره مي شود. 

تغيير و نوآوري رمز ادامه حيات هر موجود زنده  از جمله 

سازمان ها و نظام ها است. سازگاري و تطابق با شرايط محيطي 

از حساس ترين وظايف مديران است ومديريت مهم ترين عامل 

تغيير و نوآوري در سازمان است. براي اين كه تغيير نوآورانه اي 

ــاوت بين وضعيت موجود  ــيم تف صورت پذيرد بايد قادر باش

ــه كنيم مانند ساختار،  ــته و آينده را مشاهده و مقايس گذش

عملكرد، سياست ها، رويه ها، فرهنگ، سبك مديريت، فن آوري 

و نظاير آن.؛ مدير عالوه بر وظايف معمول هدف گذاري، برنامه 

ريزي، سازمان دهي ، كنترل و نظارت وظيفه مهم ايجاد و تقويت 

ــب براي ظهور ايده هاي خالق را بر عهده دارد.  محيط مناس

براي اين كه نوآوري  و تغيير را تشويق كنيم، موانع را كاهش 

ــهولت بخشيم مي بايستي ساختار  دهيم و فرايند تغيير را س

سازماني را انعطاف پذير، جو سازماني را آزاد، نياز اعضا را ارضا 

و رهبري را دموكراتيك کنيم در اغلب جهت گيري اصالحي 

به تدريج موجب تغيير و تحول در فعاليت محصول، فرايند و 

ابزار مي شود. (۱) مهارت شروع  تغيير نوآورانه، مشخص كردن 

جهت گيري هاي اصالحي است مثًال محورهاي مطالعاتي و 

جهت گيري اصالحي گروه و برنامه هاي درسي و روش هاي 

تدريس در تدوين برنامه ملي اصالحات در آموزش و پرورش 

عبارت است از: نوآوري و تحول در نقش و رويه حرفه اي معلم، 

ــذار در طراحي و تدوين برنامه هاي  تربيت معلم، عوامل اثرگ

ــي، فرآيند ياددهيـ  يادگيري، تمركز و عدم تمركز در  درس

ــب، فناوري  ــتجوي الگوي مناس ــي و جس برنامه ريزي درس

ــش مي شود  اطالعات و تحوالت آموزش هنر، از اين رو كوش

ــتهاي اصالحات در آموزش و پرورش  در اسناد حاوي سياس

ــاي اصالحات پيش گفته به  ــالمي ايران جاي پ جمهوري اس

روشني ديده شود و به عنوان محورهاي اساسي اصالحات از 

غفلت  و بي مهري رهايي يابد. بدين ترتيب پايه و اساس چشم 

انداز بيست ساله آموزش و پرورش در اين بخش  هم محسوب 

ــود كه در انتهاي نوشتار به همراه راهبردهاي اصالحي  مي ش

محورها اشاره خواهد شد.

  بيان مسأله
ــازي و نوآوري در آموزش و پرورش، دستاورد نظري  نوس

فعاليت  هاي پژوهش است كه به تازگي به عنوان هدف عمده 

پژوهشگاه آموزش و پرورش به منزلة نوآوري هاي علمي مدنظر 

ــت و محورهاي اصالحات براي تغيير و نوآوري  قرار گرفته اس

هم بر اين اساس مشخص مي شود. بدين ترتيب ازيك سو بر 

نقش سازمان هاي اجرايي و پشتيباني در اجراي  رهنمودهاي 

پژوهشي تأكيد مي كند و از سوي ديگربه همخواني نيازهاي 

پژوهشي و ارائه راه هاي برآوردن آن نيازها در سطوح مختلف ( 

 كشور، استان، منطقه آموزشي، كالس درس) توجه دارد.

ــري  يافته هاي  ــش و به كارگي ــكاي مديريت بر پژوه ات

پژوهشي به منظور تغييرونوآوري، دردرجة  اول در گرو غناي 

ــت الزم است هرگونه نوسازي اي بر  فضاي توليد پژوهش اس

اطالعات و يافته هاي علمي استوار باشد تا به سهولت تصميم 

ــردد. بدين تربيت ارائه تجربه  گيري اصولي و بهينه اتخاذ گ

ــت يافته هاي پژوهشي در سطوح پيش  هاي اشاعه و كاربس

نوآوري در نظام آموزش وپرورش متناسب با 
دستاوردهاي پژوهشي

چالش ها، راهبردها و تجربه ها

حسن شرفي
عضو هيأت علمي پژوهشكده تعليم و تربيت
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گفته  فرصت مناسبي براي نمايش اثرات كاربست رهنمودهاي 

ــايل  ــت و آثار نيکوی آن در حل مس ــي بر پژوهش اس مبتن

ــگاه است.  آموزش و پرورش همان تحقق هدف عمده پژوهش

مأموريت اصلي سازمان هاي پژوهشي و برنامه ريزي و پشتيباني 

پيدا كردن راه هاي برون رفت از مشكالت براساس فعاليت هاي 

ــي و كاربست رهنمودهاي علمي است كه هر دو اين  پژوهش

مرحله پيچيدگي هاي خاص خودش را دارد و الاقل پيشرفت 

ــايل در طول زمان را به دنبال دارد. زيرا  تدريجي و بهبود مس

طراحي و اجراي موفقيت آميز تغيير و نوآوري تأمين منابع و 

برخورداري از دانش ومهارت الزم را ايجاب مي نمايد.

ــوزش و پرورش ،معموًال قادر به  ــه ها و ادارات آم وزارتخان

حمايت هاي مداوم و يكنواخت  مدارس و همچنين تغييرات 

ــي نيستند و آنچه در اين خصوص در  و نوآوري هاي آموزش

سطوح باالي نظام آموزشي طراحي مي شوند و دستور اجرايي 

آن به مدارس ابالغ مي گردد معموًال منجر به ايجاد تغيير در 

فرآيند اصلي تدريس و يادگيري در سطح مدرسه نمي شود. 

به همين خاطر امروزه مديريت مدرسه محور براي فزايندگي 

نوآوري هاي آموزشي در سطح مدرسه، مطرح شده است. به 

عبارت ديگر توجهات را به سوي راه حل هاي مسايل  آموزشي  

و نوآوري هاكه در سطح محلي طراحي و به اجرا گذاشته مي 

شود جلب مي كنند. البته بافت فرهنگي و اجتماعي، سياسي، 
اقتصادي اين سطوح تعيين كننده است.(۲)

تحليی از تغيير  و نوآوري در فعاليت هاي سـازماني آموزش  
وپرورش

تغيير و نوآوري در سازمان ، تشكيالت  ومديريت آموزشي 

ــور نزديك به ده سال گذشته يكي از اولويت هاي كالن  كش

پژوهشي در بدو تأسيس پژوهشكده تعليم و تربيت بوده است. 

اكنون شايد مهم ترين شاخص ، بيان تجربه ها و مصداق هاي 

روشن از نوآوري  هاي آموزشي باشد.

ــر و نوآوري،  ــوان عوامل  تغيي ــازمان ها به عن مديران س

تحوالت  زيادي را در سازمان  پي ريزي مي كنند و مجريان 

ــازمان ها  ــكان  تغيير را فراهم مي آورند هر روز اهداف س ام

ــود و باروش هاي عمليات اصالح  مي گردد،  متعالي تر مي ش

ــن و مقررات مورد تجديد  نظر قرار مي گيرد، تجهيزات  قواني

وتكنولوژي جديد معرفي و عرضه مي شود،  برنامه ها  و خط 

مشي هاي سازماني  تغيير مي كند، ساختارهاي سازماني دچار 

ــود؛ همان طور كه شرايط داخلي و  خارجي  دگرگوني مي ش

ــازمان هم به ناچار بايد خود را با تغييرات  تغيير مي كند، س

تطبيق دهند. خيلي اوقات تغيير آسانتر انجام  مي شود زيرا 

ــره ، حمايت. برنامه ريزي و...  ــؤام با آموزش و ارتباط ، مذاك ت

است و برخي  هم در برابر آن ايستادگي و مقاومت نشان مي 

ــخيص دهند كه از آن به عنوان   دهند در اين صورت بايد تش

يك راهنما استفاده شود و ارزشها و نتايج  تغيير را بررسي و 

تحليل كنند. از جمله مي توان  به مؤلفه هايي  مانند عادت، 

امنيت، عوامل اقتصادي، منابع موجود، ساختار سازماني و نظاير 
آن اشاره كرد. (۳)

ــايل و مشكالت  اگر انتظار نوآوري علمي را براي رفع مس

ــته باشيم مي توان پيش نياز اصلي آن  آموزش و پرورش داش

ــت از اين  ــتاوردهاي نظري و توليد علم دانس را پژوهش، دس

ــتاوردهاي نظري، نتايج پژوهشي، راهبردهاي  روشنايي دس

اصالحي و بيان رهنمودهاي روشن را به عنوان پيش نياز هدف 

عمده پژوهشگاه آموزش و پرورش يعني نوآوري هاي علمي در 

مسايل آموزش و پرورش اگر طبق هدفي را براي پژوهشكده 

ــته قايل باشيم به برخي از  ــال گذش تعليم و تربيت در ده س

مصاديق آن به شرح زير اشاره مي شود: 

ــدن وضعيت پيشرفت تحصيلي دانش آموزان   ۱. بهتر ش

ــبت به  در درس هاي علوم و رياضي در طرح تيمز ۲۰۰۳ نس

گذشته براساس انديشه ورزي درباره يافته هاي آن و همچنين 

ــدي دراين خصوص ( تغيير  ــي فراين تهيه برنامه هاي درس

برنامه ها و به كارگيري تجربه هاي بين المللي)

ــوزش از راه دور  ــعه فن آوري اطالعات وفزايندگي آم ۲. توس

(معرفي و عرضه تجهيزات و تكنولوژي) و امكان تحقيق دربارة 

اثرات آن 

ــدف و مأموريت اصلي  ــوان ه ــي به عن ــوآوري علم ۳. ن

پژوهشگاه با آموزش  وپرورش جمهوري اسالمي ايران ( تغيير 

ساختارهاي سازماني)

ــن جهت گيري هاي  ــي اصالحات و تعيي ــش مل ۴. هماي

اصالحي در آموزش وپرورش مانند تهيه سند ملي اصالحات 

در آموزش و پرورش به عنوان پايه يكي چشم انداز بيست  ساله( 

اصالح و تعيين خط مشي ها)

ــاختار و تشكيالت به عنوان تقويت  ۵.كم حجم كردن س

ــوزش و پرورش (تغيير  ــدت ميان بخش هاي مختلف آم وح

ساختارهاي سازماني) 

۶. تجربه تأسيس مجتمع هاي آموزشي در ايران ( اصالح 

روش عمليات)

با اين وجود آنچه تقريبًا انجام نمي دهيم تحقيقات بنيادي 

و نظريه پردازي علمي است و آنچه را هم كه درباة پژوهش ةاي 

ــت و پاسخگوي رفع  ــود راهبردي نيس كاربردي انجام مي ش

معظالت كنوني تعليم و تربيت نمي باشد زيرا در دستگاه هاي 

ــين لطف آبادي،  ــود. (حس اجرايي كمتر به كار گرفته مي ش

 .(۱۳۸۲

 تحليل تغيير و نوآوري در فعاليت هاي آموزش مدارس 
در نظام هاي غيرمتمركز آموزش وپرورش، مديريت مدرسه 

ــوآوري در امر آموزش  وپرورش  را مهم ترين عامل تغيير و ن

مي دانند، زيرا امر تدريس و يادگيري كه محور اساسي تمامي 

فعاليت هاي آموزش  و پرورش است،  به طور عمده در مدرسه 

صورت مي گيرد .” ليپ هام” مدرسه را كانون  اصلي تغييرات 

اساسي  و مهم آموزش و پرورش و مدير مدرسه را عامل عمدة 

ــئوالهايي به  ــر و اصالح  آموزش و پرورش مي داند و س تغيي

ــدارس در اجراي  ــرح مطرح مي كند: چرا بعضي از م اين ش

تغييرات اساسي و مهم موفق ترند؟ چه كسي ابتدا بايد نياز به 

ــاس كند و سپس فرآيند تغيير را طراحي، اجرا  تغيير را احس

ــه هاي نوآورانه از كجا  ــه ها و برنام و پي گيري نمايد؟ انديش

سرچشمه مي گيرد؟ انگيزه هاي تغيير كدام اند و چگونه ايجاد  

و تقويت مي شوند، تغييرات عمده در آموزش و پرورش چقدر 

طول مي كشد؟ پول، اعتبارات، امكانات مادي و تسهيالت تا 

ــرات آموزش و پرورش  نقش دارند؟ آموزش  چه حد در تغيي

ــي دارد و  كاركنان  براي تغيير در آموزش و پرورش چه نقش

تا چه حد الزم است؟ ليپ هام معتقد است كه مدير مدرسه 

بايد به دنبال پاسخ سئوالهاي مذكور باشد و به عنوان عاملی 

ــر آموزش و پرورش اقدام كند، زيرا  اثر بخش در فرآيند تغيي

مدرسه تصميم گيرنده اصلي در امر تغيير و نوآوري در آموزش 

و پرورش است. بديهي است چنانچه مدير مدرسه و معلمان به 

ضرورت و ماهيت تغيير كه قرار است در حيطة كار آنها صورت 

گيرد واقف  و معتقد نباشد و در فرايند طراحي و اجراي برنامة 

تغيير موردمشورت قرار نگرفته باشد يا مشاركت نشده باشند، 

دلبستگي چنداني به تحقق تغييرات مورد نظر نخواهد داشت. 

ــي در آموزش  وپرورش  به همين دليل هيچ تغيير و اصالح

ــناخت، حمايت مشاركت كاركنان صنفي آموزش و  بدون ش

پرورش، به خصوص مديران و معلمان موفق نخواهد بود. 

ــده درزمينة تغيير و نوآوري  و اثر  اكثر تحقيقات انجام ش

بخشي مدرسه، نشان مي دهد كه مديران مدارس مي توانند 

نقشي مهم در ايجاد تغيير در آموزش و پرورش داشته باشند. 

اما در عمل نقش خود را در پيشگامي و رهبري امر تغيير  و 

تحول مدرسه به خوبي ايفا نمي كنند. البته در نظام  متمركزي 

ــور ما، ضمن اينكه نقش  همچون نظام آموزش و پرورش كش

ــران صفي را در  ــاير مدي ــم معلمان، مديران مدارس و س مه

ــي و استمرار طرح هاي تغيير و تحول كه  موفقيت ، اثر بخش

محل تحقق آنها مدرسه است را نمي توان ناديده گرفت. زيرا 

ــتادي و سازماني رده هاي باالتر نظام  مديران و واحدهاي س

ــتادي وزارتخانه  آموزش و پرورش ، به خصوص واحدهاي س

ــئوليت اساسي را در زمينة تغييرات عهده دار  ها، نقش و مس

هستند. به همين لحاظ اجراي موفقيت آميز طرح هاي تغيير 

و تحولي كه از طرف واحدهاي ستادي تدوين  وابالغ مي شود 

به شناخت ، توان مندي و مهارت  مديران آموزشي واحدهاي 

ــتگي دارد. چنانچه مديران  صفي به ويژه مديران مدارس، بس

مذكور مايل نباشد، هرگونه طرحي براي تغيير در عمل معطل 

خواهد ماند يا اين كه به خوبي به اجرا در نمی آيد.

در نظام آموزش و پرورش كشورمان طرح هاي نسبتًا خوبي 

ــتادي آموزش  ــيله واحدهاي س را مي توان  نام برد كه به وس

ــده اما به دليل بي اعتقادي مديران  و پرورش تهيه و ابالغ ش

ــناخت آنها، در عمل با  ــي به طرح هاي مذكور يا عدم ش صف

موفقيت كامل مواجه نشده است از جملة اين طرح ها دستور 

عمل مربوط به ضوابط و چگونگي گزينش و بركناري مديران 

آموزشي، دستور عمل به كارگيري معلمان  راهنما درمدارس 

ــتور عمل مربوط به شرح وظايف و فعاليت هاي  شهري ودس
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ــي را مي توان نام برد كه در عمل ، اهداف  گروه هاي آموزش

مورد نظر اين طرح ها چندان تحقق نيافته است.(۴)

 تجربة تغيير و نوآوري مبتني بر پژوهش در ساير 
كشورها

ــورهاي توسعه يافته براي تعيين راه كارها و  در اغلب كش

پيدا كردن  راه حل مسايل و مشكالت  و حتي براي ساختن 

يك كاال متوسل به پژوهش مي شوند. تجربه  استفاده ازيافته 

هاي پژوهشي كشورهاي جهان، بيانگر روند توسعه يافته هاي 

پژوهشي در تصميم گيري  و برنامه ريزي است. براي تأييد اين 

موضوع به مصداق هاي زير اشاره مي شود:

ــي آموزش و پرورش  ــايل جهان يكي از علماي آگاه به مس

كشورمان تعريف مي كرد: از نمايشگاه وسايل  و البسة ورزشي  

ــود بازديد مي كردم،  ــده ب ــهر كلن آلمان برگزار ش كه در ش

ــت: براي اينكه كفش  ــؤول غرفه يك كمپاني اظهار داش مس

ــه  فوتبال از ميدان رقابت موفق بيرون آيد.كمپاني حدود س

ميليون مارك جهت تعيين نقطة ضربة زدن كفش به توپ ، 

سرمايه گذاري كرده است.

ــان  و  ــران ، مربي ــب گي ــازان ، قال ــدل س ــان ، م طراح

فوتباليست هاي حرفه اي و گروه هاي ديگر در ساختن كفش 

ــاركت صميمانه داشتند تا اين كه امسال  پس از  نمونه مش

ــش ها و تجربه هاي فراوان  كه حاصل كار آنها بود، اين  آزماي

كفش به مرحلة توليد رسيد. اواضافه  كرد كه اين كفش مورد 

استقبال شديد ورزشكاران (فوتباليست ها)در سراسر دنيا قرار 

گرفته است و در سطحي بسيار وسيع توليد مي شود، چرا كه 

ــتن چنين كفشي مي دانند كه كجا ضربه به توپ  آنها با داش

وارد كنند و چه جهتي به توپ بدهند.(آقازاده، ۱۳۷۵). 

مثال ديگري كه مي تواند در اين زمينه دربارة تعليم وتربيت 

كشورمان ارائه داد آن است كه ازيك سو با داشتن يك فلسفه 

آموزش و پرورش و از سوي ديگر مراجعه  به آن  و دستيابي 

به مباني نظري و نقشة  راهنما و كاربردي برنامة درسي،  و نگاه 

دوباره به آن مي توانيم نقطه ضربه زدن و جرقه زدن به خرمن 

قابليت هاي دانش آموزان را شفاف تر سازيم به عنوان مثال:

ــكوفا كردن  ــي مثل خوب ديدن ، ش ــا زماني كه اهداف ت

ــتعدادها و تلطيف  عواطف ، پرورش روحيه آزادي، تفكر و  اس

خالقيت، تقويت دقت و ذوقيات، انتقال فرهنگ و احساس ابراز 

ــد، سخن  وجود و توانايي هاي خود و نظاير آن در ميان نباش

گفتن از نياز به درس هنر و اين كه چرا در آموزش  وپرورش 

ــت ، به  درس هنر را آموزش مي دهيم ، معنايي نخواهد داش

عبارت ديگر ما مي خواهيم دانش آموزان در نهايت چه ويژگي 

هايي را براي مثال در درس هنر به دست آورند؟

يكي از يافته هاي بررسي نتايج آموزش ابتدايي در فيليپين 

آن بود كه هيچ تفاوت معني داري بين ميزان يادگيري دانش 

آموزان پاية پنجم  و ششم وجود ندارد . در اين ارتباط به جاي 

حذف پاية ششم برنامه جديدي ارائه گرديد كه طي آن تعداد 

ــي در اين پايه محدودتر و تمركز اصلي بر خواندن  مواد درس

،نوشتن و رياضي قرار گرفت.

يكي ديگر از برنامه هاي نوآورانه و اصالحي فيليپين” برنامه 

ارتقاي پيشرفت تحصيلي در آموزش ابتدايي” است كه در آن، 

راهبرد يادگيري با كمك والدين به بررسي گذاشته شد. اين 

برنامه نشان داد كه يادگيري با كمك والدين حتي در ارتقاي 

پيشرفت تحصيلي ضعيف ترين دانش آموزان بسيار مؤثر بوده 

است.اين برنامه تأكيد ويژه اي بر مشاركت و همكاري فعال در 

فرآيندهاي يادگيري كودكان دارد.

برنامه ۹۰۰ مدرسه يك برنامة ملي در كشور شيلي براي 

اصالح كيفيت آموزش در ۹۰۰ مدرسة ضعيف ابتدايي ، به ويژه 

ــي رياضيات  و زبا ن مادري است. در اين برنامه  در مواد درس

ــطح، براي اجراي برنامه  ــه با پايين ترين س ابتدا ۹۰۰ مدرس

درطي مدت زماني مشخص انتخاب مي شوند. در پايان پس از 

اصالح سطح پيشرفت مدارس، اين ۹۰۰مدرسه از برنامه خارج  

و ۹۰۰ مدرسه ضعيف ديگر جايگزين آنها مي شوند.

در بيشتر كشورهاي جهان سعي بر آن است كه از طريق 

ــز تحقيقاتي ، دوره هاي آموزش مكاتبه اي انجمن هاي  مراك

ــا ومربيان ، مجله هاي تخصصي و تهيه مواد خواندني  و  اولي

ــداوم آخرين يافته هاي علمي و تجربي را  نظاير آن به طور م

در اختيار مربيان بگذارند. به عنوان مثال ، گروهي در كشورها 

ــأله فقر كودكان، بي سوادي، عقب ماندگي و نظاير آن را  مس

مورد توجه قرار داده اند. مربيان مي بايستي هدف گروه را كه 

ــتن دور باطل فقر است بپذيرند و اعتقاد داشته  همانا شكس

باشند كه اگر اين كودكان توان جسمي بيشتر داشته باشند و 

با سواد  و معلومات شوند مي توانند كار بهتري دست  و پا كنند 

و در نهايت خود و خانواده خود را از فقر برهانند.

در نيوزلند مادرها خود ابتكار عمل را به دست گرفتند  و 

گروه هاي بازي ترتيب دادند. اين گروه ها به اين طريق عمل 

مي كنند كه كودكان خردسال يك كوچه  يا محله به صورت 

مهماني به خانة همديگر مي روند و به نوبت بعد از ظهرها مادر 

خانه همراه يكي ديگر از مادران براي مهماني برنامه اي ترتيب 

مي دهند و مادران ديگر مي توانند از وقت آزاد برخوردار باشند. 

ــامل بازي دسته جمعي ، كاردستي، قصه  برنامه ها عمومًا ش

گويي و نقاشي مي شود.

ــه هنگام كار مادران ، گروه  ــنگال در كنار مزارع  و ب در س

هاي بازي تشكيل مي شوند، چند مادر مسئوليت نگهداري  و 

بازي بچه ها را به عهده مي گيرند. 

نمايش ترتيب مي دهند ، قصه مي 

گويند و با وسايل ابتدايي كاردستي 

مي سازنذ. براي اين كار نه به فضاي 

اختصاصي نياز دارند و نه به وسايل 

پيشرفته ، از آنچه در محيط زندگي 

و كار وجود دارد استفاده مي كنند.

   چشم اندازها
ــي در حوزة  راهبردهاي اصالح

ــي و روش هاي  ــاي درس برنامه ه

تدريس 

ــنهادي    “ طرح راه كارهاي پيش

براي احياي آموزش هنر  ونهادينه 

ساختن آن به عنوان قلمرو اساسي 

آموزشي و تربيتي در نظام آموزش و 

پرورش ايران به شرح زير است:

ــاختار برنامه ريزي  ــالح س ۱.اص

درسي هنر: به اين منظور تأسيس 

ــوراي هماهنگي برنامه ريزي  و  ش

آموزش هنر  توصيه مي شود . وظيفه 

اين شورا ارائه رهنمودها، سياست ها و 

جهت گيري هاي كلي ناظر به برنامه 

هاي درسي، تربيت معلم و نظارت 

بر حسن اجراي آنهاست. اين شورا 

ــت وزير آموزش و پرورش و  با رياس

عضويت مجموعه اي از معاونان ومديران كل ذيربط در مدارس 

آموزش و پرورش، متخصصان دانشگاهي و كارشناسان دورن و 

بيرون وزارت آموزش و پرورش شكل خواهد گرفت.

۲.ظرفيت سازي براي توسعه هنر در نظام آموزشي: الف) 

از طريق هم سو ساختن دستگاه هاي دولتي: همكاري ميان 

ــتگاه هاي ذيربط  ــرورش وتك تك نهادها و دس ــوزش و پ آم

مي تواند قابل توجيه باشد. ب) انجمن منطقه اي ترويج هنر در 

ــئوالن در وزارت  مدارس: جا دارد اين موضوع مورد توجه مس

آموزش و پرورش قرار گيرد.

۳.عطف توجه به پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و تطبيقي: 

ــان فرهنگي در حوزه آموزش هنر  پژوهش هاي تطبيقي ومي

بايد در زمرة اولويت هاي مؤسسات و نهادهاي سياست گذاري 

پژوهشي قرار گيرد.

۴.تالش براي طراحي واجراي الگوي مطلوب برنامه درسي 

هنر: الفـ   اجراي ركن تجويزي و عملياتي شده مانند برنامه 

درسي هنر جديد دوره ابتدايي بـ  اجراي ركن تلفيق مانند 

استفاده از كليه فعاليت هاي كالسي جـ  اجراي ركن تجويزي 

عملياتي شده مانند چارچوب كل برنامه دـ  اجراي ركن غير 

تجويزي مانند استفاده از ظرفيت استان ها و مناطق آموزشي 

مطابق با عاليق ويژه دانش آموزان

۵.سير آموزش هنر از شكل عمومي به سوي تخصصي تر

ــطوح تحصيالت  ۶.بر خورداري آموزش هنر براي تمام س

ما قبل دانشگاه

ــص ( كوتاه مدت، ميان  ــاني  متخص ۷.تربيت نيروي انس

مدت، بلند مدت)

۸.افزايش ساعت آموزش هنر به خصوص در سالهاي (دوم 

و سوم راهنمايي از يك ساعت به دو ساعت)

ــتفاده پتانسيلIT دربسط و توسعه و بهبود كيفيت  ۹.اس
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ــاوري اطالعات وارتباطات و  ــتفاده از فن آموزش هنر ماننداس

ترتيب دادن بازديدهاي مجازي از موزه ها و نگارخانه ها.

۱۰.زيبا سازي فضاي فيزيكي مدارس يا ايجاد محيطي با 

ويژگي هاي زيبا شناسي.

۱۱.راه اندازي مدارس نمونه هنر

۱۲.راه اندازي سايت اينترنتي آموزش هنر

۱۳.فزايندگي فعال ساختن نشريات علمي  و ترويج مثل 

رشد آموزش هنر و همچنين فصل نامه مطالعات برنامه درسي 

و آموزش هنر.

  چالش هاي تربيت معلم
يافته هاي بعضي محورهاي مطالعاتي از مجموعه مسايل  

اساسي حوزه برنامه هاي درسي  و روش هاي تدريس تربيت 

معلم به شرح زير است:

ــات از طريق برنامه هاي  ــتر به انتقال معلوم ۱.توجه بيش

درسي و تكرار فرايند آموزش سنتي وجود دارد.

۲.فقدان پشتوانه نظري در طراحي نظام آموزشي  و برنامه 

هاي درسي

۳.عدم توانايي در جذب، انتقال  وتوسعه تحوالت ، بازسازي 

برنامه ها، روش ها  وآموزش ها

۴.عدم باز بودن به روي تجربيات تازه  و نوآوري  در روش 

ها و برنامه ها

ــش علميـ   ــاخص هايي چون: بين ــدان توجه به ش ۵.فق

ــي، قدرت انتخاب، انگيزش  وفرصت يادگيري، واقع  پژوهش

ــاركت پذيري، فعال بودن، پاسخ گو بودن و ايجاد  گرايي، مش

تركيبي هماهنگ از ديدگاه ها و فلسفه تربيتي، برنامه ريزي ها، 

تصميم سازي ها و مديريت آموزش و ايجاد فضاي يادگيري 

مناسب.

۶.بيشترين موفقيت هايي كه در روند آموزش 

ــي از الگوهاي  ــت ناش ــده اس معلمان گزارش ش

تلفيقي آموزش معلمان است  و مي بايستي  نمونه 

عملي ارائه كرد  و فرصت الزم را براي ورود فناوري 

ارتباطات و اطالعات به تدريس را بررسي نمايد  و 

در بارة آن تفكر كنند از اين رو جا دارد كاربرد فن 

ــر درس به طور اختصاصي  آوري اطالعات در ه

ارائه شود.

۷.هر چقدر معلم ها از صالحيت وشايستگي هاي 

حرفه اي بيشتري برخوردار باشند امكان مشاركت 

آنها در فرايند برنامه ريزي درسي بيشتر مي شود و 

انعطاف پذيري برنامه درسي افزايش مي يابد.

   يافته هاي محورهاي مطالعاتي روش 
هاي تدريس فعال

ــود در عرصة  ــش ها و نظريه هاي موج پژوه

ــد بكارگيري  ــي دهن ــان م ــم وتربيت نش تعلي

ــادي را در  ــاي تدريس فعال بهره هاي زي روش ه

پي دارد و منجر به ظهور استعدادهاي انساني مي 

شود. تربيت يافتگان روش هاي فعال، مسئوليت 

پذير ، خالق، توانا براي حل مسئله، قادر به فعاليت  

ــتاق  ومتمايل به تفكر هستند. اما  جمعي و مش

ــن راه وجود دارد  ــر اي در عين حال موانعي بر س

مانند عادات اجتماعي، تجربيات آموزشي، سهولت 

روش هاي غير فعال، سنت هاي موجود تعليم و 

ــود زندگي از جمله  تربيت  و واقعيت هاي موج

موانع محسوب مي شوند، همچنين راه هاي مقابله 

ــكالت  استفاده از روش هاي تدريس فعال به شرح زير  با مش

ــت كه به مواردي در اين خصوص در بخش پيشين اشاره  اس

شده است.

  فاصله ها و شكاف ها
۱.فاصله ميان خانواده، مدرسه، جامعه  و نظام آموزشي و 

ــي دهند، در مجموع تقويت كنندة يادگيري  تعليماتي كه م

هاي يكديگر  و كسب مهارتهاي اساسي يادگيري نمي باشند

ــي قصد شده و مورد نظر با آنچه   ۲.فاصله بين برنامه درس

كه در عمل تدوين شده  و به اجرا گذاشته مي شود.

۳.فاصله با مراكز علمي، پژوهشي و آكادميك در حوزه علوم 

انساني و اجتماعي در برنامه ريزي ها و تصميم سازي ها.

  تضادها و تعارض ها
۱.تضاد ميان برنامه هاوروش هاي موجود با تحوالت فرهنگ

ي واجتماعي درسطح ملي و فراملي

۲.تضاد بين انتقال ارزش هاي محافظه كارانه يك سويه  و 

ارزش هاي مبتني بر تغيير تجربه پذيري  و نوآوري در جهت 

بهبود شرايط 

 توصيه هاي راهبردي
۱.داشتن نگاه عميق به تربيت و مطالعات فرهنگي

۲.داشتن نظريه

۳.بهره گيري بهينه از تمام ظرفيت ها وانديشه ها

۴.مشاركت جويي  و فعال سازي 

۵.جهاني انديشيدن و منطقه اي عمل كردن.

ــاخت هاي مردم ساالري تؤام با معنويت  ۶.تقويت زير س

و دين داري 

۷.گسترش بينش علمي

۸.محور قرار دادن  يادگيري به جاي ياددهي

۹.تحول جويي  و بازبودن به روي تجربه  و نوآوري

۱۰.توجه به كثرت گرايي و تحمل افكار

۱۱.تقدم اصالح وتحول در روش ها

۱۲.عدم خيال پردازي  و توجه به واقعيت ها

۱۳.جلوگيري از نابرابري در فرصت ها

۱۴.تبديل مديران آموزشي به رهبران آموزشي

ــت گذاري  ۱۵.ايجاد مركز هماهنگي  مطالعات  و سياس

كالن

 نكته هاي اساسي در توسعه فن آوري اطالعات در برنامه 

درسي (۱۰)

رهنمودهايی براي توسعه فن آوري اطالعات دربرنامه درسي 

به شرح زير بيان مي شود

ــز مدارس به امكانات  ــخت افزار و تجهي ۱.قبل از ورود س

ــت كه سند راهبردي آموزش  و پرورش در  كامپيوتر الزم اس

زمينه توسعه فناوري اطالعات تنظيم شود.

۲.باب بحث و گفت گو با معلمان دربارة كامپيوتر و استفاده 

از آن را حتمًا بايد باز نمود.

ــد ورود فناوري  ــي را در فراين ــان بايد نقش اصل ۳.معلم

ــته باشند و نبايد نقش را به  اطالعات به تعليم و تربيت داش

فناوران سپرد.

۴.بايد مشخص شود كه دقيقًا فناوري اطالعات با چه شيوه 

هايی ابزار اصالحات در تعليم و تربيت شود.

۵.روش تدريس هر درس اختصاصی با استفاده از ابزارهاي 

فناوري اطالعات بايد به صورت ويژه ارائه شود.

۶.فقدان نرم افزارهاي مناسب براي استفاده در تدريس از 

كمبودهاي جدي معلمان است كه بايد نسبت به 

توليد  و نشر آن اقدام كرد.(۱۱)

توصيه ها و پيشنهادهايي دربارة الگويي نيمه 

ــي و حركت تدريجي  متمركز برنامه ريزي  درس

ازتمركز به سمتعدم تمركز 

تمركز زدايي مي بايستي فراتر از يك راهبرد  

ــالت عمدة نظام آموزشي ايران در  وبه عنوان رس

نظر گرفته شود كه بدين وسيله رهنمودهايي به 

شرح زير اشاره مي شود:

ــي با  ۱.الگوي نيمه متمركز برنامه ريزي درس

تأكيد بر نقش مشاركت معلمان يكي از بسترهاي 

مناسب مشاركت معلمان را آموزش ضمن خدمت 

و اتخاذ رويكرد”معلم به عنوان محقق” در نظر مي 

ــر  تحقيق به عنوان بخش  گيرد. به عبارت ديگ

عمده اي از توسعه حرفه اي معلمان در نظر گرفته 

شود.

ــت  ــان آموزش ديده رابط بين سياس ۲.معلم

گذاران  و تصميم گيرندگان حوزه ستادي  و ساير 

معلمان خواهند بود.

ــه به جنبه هاي مادي و رفاهي زندگي  ۳.توج

شغلي و حرفه اي معلمان خالق  و تشويق مادي 

آنها يك ضرورت است.(۱۲)

  جمع بندي و نتيجه گيري
نوآوري علمي، دستاورد نظري  و هدف اصلي 

پژوهشگاه آموزش و پرورش است. اتكاي مديريت 

ــي  بر پژوهش و به كارگيري يافته هاي پژوهش

ــوآوري ، در درجه اول در  ــه منظور تغيير  و ن ب
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ــت. از طريق كاربست  گرو غناي فضاي  توليد پژوهش اس

رهنمودهاي پژوهشي و تجربه هاي  حاصل از آن مي توان 

ــازنده آن را در بهبود مسايل آموزش و  ــاز و س اثرات كارس

پرورش مورد بررسي قرار داد. عواملي مانند آموزش  وارتباط 

، مذاكره ، حمايت، برنامه ريزي و... ازعوامل تغيير و نوآوري  

ــايل اقتصادي،  ــل ديگر مانند عادت ، امنيت  و مس و عوام

ــازماني و... از عوارض نوآوري به  ــاختار س منابع محدود، س

شمار مي آيد.

ــي برنامه هاي درسي و  محورهاي مطالعاتي گروه پژوهش

روش هاي تدريس در خصوص مسايل، راهكارها و راهبردهاي 

اصالحي را پيشنهاد مي كند.

۱.آموزش هنر: سياستگذارهاي اصالحي در نظام آموزشي،  

ــه عنوان يك راهبرد  اصالحي  به علت عطف توجه به هنر ب

ميل كرده است.

ــان  ــي: تحقيقات نش ۲.فن آوري اطالعات در برنامه درس

ــت كه تغييرات آموزشي در صورتي كه آموزگاران به  داده اس

مهارت ها و دانش هاي مورد نياز در طول فرايند مجهز نباشند 

ــوند. آمادگي معلمان عامل مهمي براي  معموًال موفق نمي ش

ورود فناوري اطالعات به مدارس مي باشد.

ــي: برخي ازعمده ترين  ۳.عوامل تأثير گذار در برنامه درس

ــل فرهنگي و اجتماعي مؤثر در  ــت از: عوام عوامل عبارت اس

برنامه درسي، نياز به نظريه تعليم و تربيت، مطالعه سير تاريخي 

ــرورش وتحليل وضعيت  ــوالت ديدگاهي در آموزش و پ تح

موجود جهت گيري هاي برنامه درسي، اصول، سياست ها و 

راهبردهاي تحول در ديگاه هاي برنامه درسي قصد شده.

ــول در فرايند ياددهي ـ  ــاي تدريس فعال و تح ۴.روش ه

يادگيري: توجه به ديدگاه بنيادي، ضرورت هاي كاربست تدريس 

فعال، چالش هاو مخاطرات، تدابير الزم براي استفاده ازروش هاي 

تدريس فعال  از مهم ترين محورهاي مطالعه است.

ــاي تحول در تربيت  ــش حرفه اي معلم و داللت  ه ۵.نق

معلم:

منابع
ـ يونسكو / يونيسف (۱۳۷۹)، ترجمه فاطمه فقيهي، نوآوري 

در مدريت مدرسه محور، ناشر: پژوهشكده تعليم و تربيت 

ــش تغييرونوآوري  ــده مقاالت هماي ــاكي رضا، چكي ـ س

درسازمان ومديريت آموزشي، ناشر: پژوهشكده تعليم و تربيت

ــوآوري و تحول در نقش   ــبيلي، نادر(۱۳۷۹)، ن ـ سلس

ــت هاي تحول در برنامه هاي  ــه حرفه اي معلم، دالل و روي

درسي ورويكرد به تربيت معلم، پژوهشكده تعليم و تربيت

ــي پور، دكتر نعمت اهللا(۱۳۸۲)، روش هاي تدريس  ـ موس

ــي  فعال و تحول در فرآيند ياددهيـ  يادگيري، گروه پژوهش

برنامه هاي درسي و روش هاي تدريس 

فتح اهللا توحيدلو: پژوهشكده تعليم و تربيت به منظور 
ــر صاحب نظران پيرامون  پژوهش انگيزي و جلب نظ

موضوع تغيير و نو آوري در سازمان و مديريت آموزش 

ــوراي  در مهرماه ۱۳۷۶ با همكاري دفتر هماهنگي ش

ــوزش و پرورش اقدام به برگزاري همايش با همين  آم

ــه اي از  ــود  و خالص عنوان نم

مقاالت ارائه شده در آن همايش 

در كتابي به نام "تغيير و نوآوري 

در سازمان و مديريت آموزشي"-

ــه همت  ــت ۲۸-  ب ــك نگاش ت

پژوهشكده تعليم و تربيت توسط 

دكتر رضا ساكي به چاپ رسيد .

ــالع  اط ــت  جه ــن  درضم

از  ــه اي  خالص ــدگان  خوانن

پيش گفتار كتاب كه توسط آقاي 

ــاكي نگارش يافته مي  دكتر س

آوريم .

پيش گفتار :

ــوآوري در عرصه ي  تغيير و ن

ــي در راستاي بهسازي  فعاليت هاي سازماني كوشش

ــود. در واقع، هر اقدامي كه در  ــازمان ها تلقي مي ش س

جهت توسعه و بهسازي سازماني انجام مي پذيرد اصوًال 

با اعمال يك تغيير يا به كارگيري يك نوآوري همراه 

است .

ــازمان هاي آموزشي كه الگوي كلي نهاد ها و  در س

ــيـ   ــبيلي،   نادر(۱۳۸۲)، عوامل تأثيرگذار سياس ـ سلس

 اجتماعي، تفاوت در تأكيدها و تعارض هاي ارزشي، فلسفي و 

ديدگاهي در طراحي و تدوين برنامه هاي درسي، پژوهشكده 

تعليم و تربيت، گروه پژوهشي برنامه هاي درسي و روش های  

تدريس

ـ مهر محمدي، محمود (۱۳۸۲)، تحوالت آموزش هنر در 

برنامه درسي، پژوهشكده تعليم و تربيت، گروه پژوهشي برنامه 

هاي درسي و روش هاي تدريس 

 (IT) ــد،(۱۳۸۲)، فناوري اطالعات ـ  عطاران، دكتر محم

ــي،  ــتر  اصالحات در آموزش  وپرورش وبرنامه هاي درس بس

پژوهشكده تعليم و تربيت(گروه پژوهشي برنامه هاي درسي 

روش هاي تدريس)

ــي ملي، تمركز  و عدم تمركز در  ـ گويا، زهرا، برنامه درس

برنامه درسي درجستجوي الگوي مناسب، پژوهشكده تعليم و 

تربيت گروه پژوهشي برنامه هاي درسي و روش هاي تدريس 

ـ شرفي، حسن(۱۳۸۱)، تجربه عملی و كاربست يافته هاي 

يك پژوهش و پژوهش هاي وابسته به آن در برنامه هاي درسي 

ــكده تعليم و تربيت(گروه پژوهشي برنامه هاي  هنر، پژوهش

درسي وروش هاي تدريس)

ـ روؤف، علي(۱۳۷۰)، نگاهي به آموزش و پرورش پيش  از 

دبستان در جهان امروز؛ انجمن  پژوهش هاي پويا، تهران، 

مؤسسـات موجود در جوامع محسوب مي شوند، بهسازي 

ــازماني  و در نتـيجه ، توجه به موضوع تغيير و نوآوري  س

از اهميت بيش تري برخوردار است. اين سازمان ها بايد در 

پاسخگوئي به نياز هاي روزافزون محيطي از حساسيت الزم 

برخوردار باشند؛ به اين منظور آن ها ناچار به تغيير مداوم در 

ساختار تشكيالت خود هستند.

جامعه ي ما طي سال هاي اخير 

تغيير و تحوالت مهمي در عرصه هاي 

ــت؛ اما  ــرده اس ــف تجربه ك مختل

ــي هنوز خود  ــازمان هاي آموزش س

ــا همگام ننموده اند.  را با آهنگ آنه

هماهنگي نظام آموزشي با اين تغيير 

ــخ گويي  ــوًال در پاس و تحوالت اص

ــت و نياز  هم زمان به چندين خواس

جامعه است.

به طور نمونه، جلب مشاركت هاي 

مردمي و  واگذاري انجام امور به مردم 

و ميل به عدم تمركز. در فعاليت هاي 

ــكار  دولتي هم اكنون از اولويتي آش

برخوردار است. در عرصه ي فعاليت هاي آموزشي ميل به 

ــخگوئي تعدادي از نياز هاي مهم نظام  اين اولويت كه پاس

آموزشي كشور مي باشد، مستلزم بستر سازي از طريق ايجاد 

تغيير و تحول در ساختار و تشكيالت موجود است.

ــان مي دهد كه تاكنون مطالعه در  ــوابق موجود نش س

ــور به  ــي كش خصوص تغييرات مورد نياز در نظام آموزش

داليل متعدد و از جمله به دليل دشواري و حساسيت 

اجتماعي بسيار باالي موضوع از كفايت الزم برخوردار 

ــت و از اين رو؛ شناسايي تغييرات مورد نياز  نبوده اس

و چگونگي اعمال آن ها در نظام آموزشي و همچمان 

اولويت نظام آموزش و پرورش كشور نيازمند مطالعات 

گسترده و عميق تر است.

تغيير و نوآوري در سازمان ، تشكيالت و مديريت 

ــور همچنين يكي از اولويت  هاي كالن  آموزشي كش

پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت در سال هاي اخير 

بوده است و نياز به پژوهش و مطالعه ي هر چه بيشتر 

ــي گسترده  پيرامون آن برپايه ي نتايج يك نظر پرس

كشوري مورد تأكيد قرار گرفته است.

هدف  ها

طرح دست آوردهاي نظري ناظر به تغيير و نوآوري 

ــام آموزش و پرورش  ــت و كاربرد آن در نظ در مديري

كشور .

بررسي موانع ايجاد تغيير و نوآوري در سطوح خرد و 

كالن نظام مديريت آموزشي و دست يابي به راه كارهاي 

عملي.

ــه در مديريت نظام  ــي اقدامات نوآوران نقد وبررس

آموزش و پرورش در سطوح خرد و كالن.

ــي در  ــه هاي نو براي افزايش اثربخش طرح انديش

آموزش و پرورش .

موضوع ها 

زيربناي نظري مديريت تغيير ونوآوري در سازمان 

آموزش و پرورش 

ــازمان آموزش و  ــر و نوآوري در مديريت و س تغيي

پرورش 

شوراي آموزش و پرورش منطقه اي ( قانون مصوب 

سال ۱۳۷۲ )

معرفی کتابمعرفی کتاب
تغيير و نو آوری در سازمان و مديريت آموزشی
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 چه انتظـاري از پژوهشـگاه مطالعات آمـوزش و 
پرورش داريد؟

ضمن تشکر که اين فرصت به من داده شد، در مورد 

سؤاالت مطرح شده نظرات خود را تقديم می کنم.

ــا ثبت طرح هاي  ــرم افزار جامع در رابطه ب تهيه ن

تحقيقاتي انجام شده در صورت امکان.

ــتانها از كتابخانه پژوهشگاه توسط  بهره برداري اس

اينترنت از سايت مورد نظر. تهيه كتابهاي مرجع روش 

ــايت پژوهشگاه. ارائه ی  تحقيق بصورت Ebook در س

آموزش روش تحقيق آنالين براي محققين كل كشور. 

تهيه تحقيقات كاربردي در رابطه آموزش و پرورش از 

كل كشورهاي جهان و ترجمه آن و ارائه ی آن در سايت 

پژوهشگاه

 عمده ترين مساله (مشكل) شما در بخش پژوهش 
چيست؟

نياز به آيين نامه اجرايي در رابطه با نحوه ی هزينه 

كرد اعتبارات پژوهشي در استان ها.

عدم اعالم برنامه ريزي زمانبندي شده جهت اجراي 

به موقع برنامه هاي پژوهشي در استان ها.

نداشتن متن قرارداد طرح تحقيقي واحد در سراسر 

كشور.

ــگاه  ــكده ها با پژوهش ارتباط كم و محدود پژوهش

مطالعات و نياز به نشست هاي مشترك بيشتر. شفاف نبودن 

ــتانها.  ــي كالن و ابالغ به موقع آن به اس ــتهاي اجراي سياس

شيوع فرهنگ برخورد حذفی بجای برخورد اصالحی با امر 

پژوهش.

 آيا نحوه ی انتخاب معلم پژوهنده مورد قبول و پذيرشتان 
ميباشد، چنانچه راهكار بهتري داريد ارائه فرمائيد.

ــيوه نامه  ــيوه نامه اجرايي نياز به ش بله، فقط عالوه بر ش

مالي هم دارد.

 تا چه حد اقدام پژوهي و معلم پژوهنده در اسـتان شما 
توانسته روحيه ی پژوهشگري را بين معلمان و دانش آموزان 
رونق دهد. ضمنًا موانع پيش روي گسـترش اقدام پژوهي و 

معلم پژوهنده چيست؟
از نظر ايجاد تحرك و انگيزه خوب و مطلوب مي باشد.

از موانع موجود ۱- عدم برگزاري دوره هاي تكميلي اقدام 

پژوهي   ۲- كافي نبودن ميزان ساعات تدريس دوره ی اقدام 

پژوهي جهت انتقال اطالعات و تجربيات به معلمان پژوهنده   

ــب امتياز بيشتر در ارتقا (کمی  ۳- ايجاد رقابت جهت كس

ــار و نبودن  ــدم توجه به كيفيت   ۴- عدم انتش ــری)و ع نگ

دسترسي به طرح هاي برگزيده معلمان پژوهنده كشور براي 

فرهنگيان.

 تا چه حد در اخذ تصميمات و رفع مشكالت سازمان، از 
يافته هاي پژوهشي استان خود بهرهمند شده ايد، مواردي 

را مطرح نماييد.
ــاي  ه ــه  يافت از  ــتفاده  اس

ــي برای رفع مشكالت  پژوهش

ــال ۸۶ به  ــتان گيالن در س اس

شرح زير مي باشد. بررسی تاثير 

خدمات راهنمايی و مشاوره های 

مدارس در تامين سالمت روانی 

ــري: آقاي  ــوزان مج ــش آم دان

غالمحسين اعالئي.

بررسی وضعيت آموزش درس 

ــا در دوره ی ابتدايی استان  انش

گيالن در سال تحصيلی۸۴-۸۵ 

ــادات  مجري: خانم مليحه الس

ــی و تعيين  ــاله ياب جابري مس

ــی سازمان  اولويت های پژوهش

آموزش و پرورش استان گيالن 

 ۸۵-۸۶ ــی  تحصيل ــال  س در 

ــليمان كابيني  مجري: آقاي س

مقدم. ميزان آشنايی معلمان با 

ــتفاده از  مهارتهای زندگی و اس

آن در کالس  ۸۵ مجري: آقاي 

مقصود فقيرپور.

تعيين و تبيين عوامل موثر در 

پيشرفت تحصيلي درس فيزيك 

دانش آموزان متوسطه استان گيالن   ۸۳ مجري: خانم 

سيما درويش پور.

  نحوهی انتخاب پيشنهاده ی پژوهشي در استان 
شما چگونه است؟

اوًال – شركت محققين در فراخوان و تهيه پروپوزال 

و بررسي پروپوزال رسيده توسط ۳ ارزياب عضو كميته 

تخصصي استان، پذيرش يا عدم پذيرش پروپوزال.

ثانيًا – طرح مستقيم پيشنهاده ی شوراي تحقيقات 

ــراي يك طرح  ــاز مبرم به اج ــاس ضرورت و ني براس

تحقيقي در استان.

 نحوه انتخاب پژوهشـگران براي انجام موضوعات 
تحقيق مصوب از چه فرايندي برخوردار است؟

نحـوه راهنمايـي شـما در امـر پژوهش براي سـاير 
مديريت ها و كارشناسـي هاي اسـتان خـود چگونه 

است.(ذكر چند مورد).
ارائه ی نظرات و پيشنهادات مورد نياز توسط اعضاي 

ــاير مديريت ها و كارشناسي  كميته تخصصي براي س

هاي استان به عنوان مثال، راهنمايي كارشناسي ها در 

رابطه نحوه ی صحيح نوشتن پروپوزال طرح تحقيقي يا 

راهنمايي چگونگي استفاده از يافته هاي طرح تحقيقي.

 تا چه حد نشـريات و كتب منتشـر شده از سوي 
پژوهشگاه، مورد مطالعه عالقمندان و معلمان شما در 

استان قرار گرفته است؟
نشريات و كتب منتشره مورد استفاده بوده و استقبال 

خوبي از آنها مي شود ولي متاسفانه به تعداد كافي و به 

موقع به استان ارسال نمي گردد.

 از نظر شما تحول چيسـت؟ براي ايجاد تحول در 
آموزش و پرورش چه توصيه اي داريد؟

تحول به معناي تغيير در ساختار و روش هاي تعليم 

و تربيت به نحوي كه منجر به تربيت انساني گردد كه 

صفات الهي در او متجلي است. ثمره تحول تربيت انسان 

انديشمندي خواهد بود كه متخلق به اخالق الهي است 

ــتفاده نموده و در جهت  ــت حيات دنيوي اس و از فرص

ــتر خويش و همنوعانش در حيات  اعتالي هرچه بيش

ابدي عاشقانه مي كوشد و از اين كار حظ وافر مي برد.

ــی متون درسی جهت اصالح و تدوين آن  ۱) بررس

براساس نظام تعليم و تربيت اسالمی.

۲) گزينش نيروهاي مخلص در مراكز تربيت معلم 

ــه در طيف مدرس كه  ــجويي و چ چه در طيف دانش

ــق يادگيري و ياددهی و تربيت براساس تعليم و  عاش

تربيت اسالمي باشند . 

ــهاي ضمن خدمت  ــت و نظارت بر آموزش ۲) هداي

ــاس مباني ناب تعليم و  ــاه مدت فرهنگيان بر اس كوت

تربيت اسالمي. 

ــت مطالعاتي  ــب براي فرص ــتر مناس ۳) ايجاد بس

فرهنگيان .

گفت وگو با خانم سونيا زارع کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان گيالن

نبودن سياستهاي اجرايي كالن از موانع پژوهش
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۱) نام گروه: ارزشيابي آموزشي 

۲) مديرگروه: ايرج خوش خلقـ  عضو هيأت علمي پژوهشكده تعليم و 
تربيت 

۳) اعضاي گروه: 

- دكتر حسن پاشا شريفي 

- دكتر احمد جاللي 

- دكتر ولي اله فرزاد 

- زهرا ميرزارضايي 

- ليال علي محمدي

۴) وظايف گروه : 
۱. بررسي و شناسايي نيازهاي ارزشيابي آموزشي وزارت آموزش و پرورش 

۲. اجراي پژوهشهاي مرتبط باساخت و هنجاريابي انواع ابزارهاي سنجش مورد نياز 

آموزش و پرورش 

ــا و طرحهاي اجرايي وزارت  ــيابي هاي كاربردي در مورد انواع برنامه ه ۳. انجام ارزش

متبوع 

۴. همكاري پژوهشي با دانشگاه ها و موسسات داخلي و خارجي كشور 

ــاوره اي در حوزه ی روانسنجي و تحليل هاي آماري به اشخاص  ۵. ارايه خدمات مش

حقيقي و حقوقي 

۶. تهيه مقاله ها، جزوات و كتاب هاي آموزشي در حوزه ارزشيابي 

۷. برگزاري همايش هاي ارزشيابي مرتبط با نيازهاي آموزشي 

۵)فعاليتهاي انجام شده:
الف: پژوهش  هاي پايان يافته :

ــيابي اجراي آزمايشي امتحانات دونوبتي در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰و ارايه  ۱. ارزش

گزارش آن به شوراي عالي كه منجر به دونوبته شدن امتحانات دوره هاي آموزش ابتدايي 

و راهنمايي گرديد. 

ــيابي و عملياتي كردن اهداف دوره ی آموزش مهارتيـ   ۲. ارزش

نظري به سفارش معاونت مربوطه 

ــي از راه دور در دوره متوسطه و  ــيابي آيين نامه آموزش ۳. ارزش

پيش دانشگاهي مصوب شوراي عالي. 

۴. ارزشيابي محتواي كتاب هاي شيمي دوره آموزش مهارتي ـ  

نظري و پيش دانشگاهي به سفارش حوزه ستادي.

۵. بررسي روانسنجي آزمون هاي دوره راهنمايي و متوسطه.

۶. ساخت و اعتباريابي آزمون تشخيص اختالالت نوشتاري.

ــيابي توصيفي در برخي از  ــيابي اجراي آزمايشي ارزش ۷. ارزش

مناطق آموزشي كشور به مدت ۵ سال، مصوب شوراي عالي. 

۸. ارزشيابي نرم افزارهاي آموزشي دورهی متوسطه و راهنمايي .

۹. ارزشيابي مهارت هاي تدريس معلمان در دوره ی ابتدايي.

ــي دانش آموزان  ــنجش پيشرفت تحصيلي درس فارس ۱۰. س

دوره ي متوسطه. 

۱۱. هنجاريابي آزمونهاي پيشرفت تحصيلي زبان فارسي براي 

دوره هاي ابتدايي و راهنمايي. 

۱۲. هنجاريابي پرسشنامه ي رضايت شغلي مينه سوتا.

 ب : مقاله هاي پژوهشي 
۱. دو مقاله درباره ارزشيابي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در سال هاي ۸۴-۸۳ 

و ۸۵-۸۴ ‚ چاپ شده در  فصلنامه تعليم و تربيت 

ــده در فصلنامه  ۲. مقاله امتحانات دونوبتي در مدارس ابتدايي و راهنمايي چاپ ش

تعليم و تربيت 

۳. مقاله تدوين الگويي براي ارايه بازخوردهاي كيفي در ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي 

چاپ شده در مجله ی نوآوري هاي آموزشي 

۴. مقاله بازنگري در روش هاي سنجش و نقش آن در اصالحات آموزشي چاپ شده 

در مجموعه مقاالت اولين همايش ارزشيابي تحصيلي 

۵. چالشهاي فراروي ارزشيابي توصيفي.

۶. پيامدهاي حذف نمره از ارزشيابي پيشرفت تحصيلي: چالش ها و راهكارها. 

۷. ارزشيابي تكويني و كيفي: شباهت ها و تفاوتها.

ج: تأليف و ترجمه:

۱. ترجمه كتاب انگيزش در كالس درس انتشارات دانشگاه تربيت معلم تبريز. 

۲. تأليف كتاب آموزش و ارزشيابي رياضيات در پايه ی پيش دبستان. نشر زرين. 

۳. تاليف كتاب آموزش و ارزشيابي مهارت امال. نشر زرين. 

۴. تاليف كتاب ۲۴ روش آسان آموزش و ارزشيابي امال در خانه. نشر زرين. 

۵. تاليف كتاب راهنماي عملي اجراي ارزشيابي كيفي در مدارس (۲ جلد) نشر پادرا. 

زيرچاپ 

 spss۶. تاليف كتاب آموزش گام به گام آمار استنباطي مقدماتي و پيشرفته با نرم افزار

آماده براي چاپ. انتشارات رشد. 

۷. چكيده تحقيقات مرتبط با ارزشيابي پيشرفت تحصيلي پژوهشكده تعليم و تربيت 

د: پژوهش هاي در حال اجرا: 
   ۱. ارزشيابي آموزش تلفيقي دانش آموزان استثنايي 

   ۲.ارزشيابي اجراي آزمايشی برنامه ي جديد قرآن در پايه هاي سوم 

معرفي گروه ارزشيابي آموزشي

معرفی گروه های پژوهشی پژوهشکده تعليم و تربيتمعرفی گروه های پژوهشی پژوهشکده تعليم و تربيت
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ــت  ــکوفايي وهم زمان با برگزاری بيس ــال نوآوری وش درس

وپنجمين سال اجالس روساي مناطق آموزش و پرورش سراسر 

کشور (اردوگاه شهيد باهنر، مرداد ماه ۱۳۸۷)، پژوهشگاه مطالعات 

ــد، براساس وظايف خود درشناسايي  آموزش وپرورش بر آن ش

ــير تحول ونوآوری،  ــايل آموزش وپرورش در مس مهمترين  مس

حدود، اهميت واولويت در پرداختن به مسايل آموزش وپرورش 

ــخص  ــگاه اين گروه بزرگ از مديران آموزش وپرورش مش راازن

ــنجي هايي توسط  ــال های  ۷۹ و ۸۳  نيز نظر س نمايد.  در س

ــکده تعليم وتربيت،  انجام شده بود، باتوجه به نتايج اين  پژوهش

نظرسنجي ها و ساير مطالعات مرتبط با موضوع، استفاده از نظر 

کارشناسان، به سرعت،مقدمات اجراي يک پژوهش فراهم گرديد، 

پرسشنامه ي مقدماتي آماده، فهرستي ازنياز ها ومسائل معتنابه 

ــرورش، درآن درج، و از خبرگان موضوع - به منظور  آموزش وپ

اعتبار پرسشنامه-  نسبت به حذف، اضافه و يا اصالح موارد کمک 

خواسته شد، پرسشنامه اي حاوي ۶۲ مورد از مهمترين مسائلی 

که روساي آموزش وپرورش با آن مواجه و در تعامل اند، ساخته 

شد ۲  ازآن جايي که پيش بيني مي شد همه موارد داراي اهميت 

ــند، ونتوان براساس ميزان اهميت رتبه بندی دقيقي انجام  باش

داد، ستوني در پرسشنامه به منظور انتخاب سه اولويت مهمتر از 

نگاه روساي مناطق، درج گرديد، تا اجماع نظر آنان در پرداختن 

به مهمترين اولويت هاي کاري مشخص شود، پرسش نامه از سه 

بخش عمده ذيل تکميل شود:

- اطالعات جمعيت شناختي
- موارد ۶۲ گانه به صورت سواالت پنج گزينه اي

- وچهار سوال باز از وضعيت آموزش وپرورش 
ــمت اول پرداخته ومطالعه  ــي دوقس دراين گزارش  به بررس

قسمت سوم به ارائه ی متمم گزارش، موکول مي گردد. 

 تعداد ۴۸۱پرسشنامه ازمجموع ۷۲۰ پرسشنامه اي که بين 

ــاي مناطق توزيع گرديد، چمع آوري شد ۳، پس از بررسي  روس

ــش۴   وانعکاس الزم و  ــريع پژوه هاي اوليه به منظور انجام س

دستيابي به اولويت هاي آموزش وپرورش ازنگاه روساي مناطق، 

به ورود اطالعات مبادرت، پردازش الزم نيز به سرعت انجام يافته، 

نتايج به شرح زير ارائه مي شود:

الف : معرفي نمونه  (ويژگي هاي جمعيت شناختي)

اتفاق نظر وتاکيد روي موارد" زياد وخيلي زياد" است،(اين موضوع 

كه از قبل قابل پيش بيني بود، منجر به درج و انتخاب سه اولويت 

در پرسشنامه گرديد، که نتايج آن  بررسي خواهد شد).

  همان طورکه در جدول مشاهده می شود، با اختصاص  عدد 

ــه کم، عدد ۳ به گزينه  ــه گزينه خيلي کم، عدد ۲ به گزين ۱ ب

ــدد ۵ به گزينه خيلي زياد،  ــط، عدد ۴ به گزينه زياد، وع متوس

مبادرت به محاسبه ميانگين نموده، تا بهتر و ساده تر به اهميت 

حدود اختصاص يافته به موارد توجه گردد. 

ــاي آموزش وپروش  جدول حاکی از اختصاص اهميت روس

به همه موارد مطر ح شده است، عموما ميانگين نمره ای بيش 

از ۴ (در مقياس۵) متناظر با  اهميت بيش از ۸۰ درصد داشته 

ــد، (همه موارد اهميتی در حد زياد در تحول ونوآوری آموزش  ان

ــده از سوی روسای  ــترين  مواردمطرح ش وپرورش دارند).  بيش

ــته ديگري را مطرح مي نمايد،  آموزش و پرورش، اهميت خواس

ــي همه جانبه،  براي رفع مسائل ومشکالت  وآن  تقاضاي تالش

آموزش وپروش، ازهمه  مسئولين رده هاي با التر است. 

- دارندگان مدرک تحصيلی کارشناسی و کارشناسی ارشد 

ــده اتفاق  (عموما) در تخصيص حدود اهميت به موارد مطرح ش

 .(p<۰/۰۵ آزمون های آماری)نظردارند

ــای آموزش وپرورش(به رغم اشتغال همسر درآموزش  -روس

وپرورش، يا عدم اشتغال) در حدود اهميت به مواردی که منجر 

ــه ايجاد تحول ونوآوری در آموزش وپرورش می گردد، اختالف   ب

.(p<۰/۰۵ آزمون های آماری) نظری ندارند

-محاسبه همبستگی وآزمون معنی دار بودن آن حاکی است 

ــی که دارای فرزند بيشترميباشند  ــای آموزش وپروش که روس

(p>۰/۰۱):برموارد زير تاکيد بيشتری دارند

- آموزش وپرورش عمومي

- مهارت آموزي وتوجه به اشتغال

ــت رقابتي كردن  ــي، درجه ــه هاي درس ــردن برنام - بازك

آموزش،...

-روسای آموزش وپروشی که دارای سابقه خدمت بيشتراند 

(p>۰/۰۱):برموارد زير تاکيد بيشتری دارند

ــناخت وبررسي نياز هاي واقعي جامعه، وتطابق آموزش  - ش

وپرورش باآن 

- قريب به اتفاق همه استان های کشور در نمونه  حضورداشته 

اند(۲۹ استان).

ــکيل  ــای آموزش وپرورش را مردان تش -بخش عمده روس

می دهند، تنها دونفر ازنمونه را زنان تشکيل می دهند.

-تمام آنان متاهل بوده ونزديک به ۴۰ درصد روسای ادارات، 

همسرشان درآموزش وپرورش شاغل می باشند.

ــاله بوده، ميانگين سن ۴۳,۵ سال و مد وميانه  -۲۹ تا ۵۶ س

سن آنان نيز در همين حدود است.

-۶,۵ درصد دارای يک فرزند، ۳۴ درصد دوفرزند،۳۸ درصد۳ 

فرزند، ۱۵ درصد۴ فزند، ۴,۵ درصد ۵فرزند داشته اند.

-ميانگين سابقه خدمت روسای آموزش وپرورش ۲۳,۵ سال، 

ميانه ۲۴سال و مد ۲۵ سال است.

ــای آموزش وپرورش يک سال وکمتر، ۲۹  -۲۴ در صد روس

درصد ۲ سال، ۲۹ درصد ۳سال، ۶درصد ۴سال و تنها ۱۱درصد، 

ــت) سابقه خدمت  ــت فعليشان (رياس ــال وبيشتر در پس ۵ س

داشته اند.

-۶۶,۱درصد روسای آموزش وپرورش دارای مدرک ليسانس، 

ــی ارشد، و۱,۱ درصد دارای مدرک دکترا  ۳۲,۲درصد کارشناس

بوده اند و به طور متوسط ۱۲ سال از سال اخذ باالترين مدرک 

تحصيلی آنان گذشته است.

-از لحاظ رشته تحصيلی، ۳,۳ درصد فارغ التحصيالن رشته 

ــی بوده، ۳,۳ درصد فارغ التحصيل  های علوم رياضی و مهندس

ــکی وعلوم تجربی، و۹۳,۴ درصد دانش آموخته  رشته های پزش

رشته های علوم انسانی می باشند.

ب : پاسخ نمونه به ۶۲سوال اصلي پرسشنامه:
ــه موارد(مربوط به ايجاد تحول ونوآوری  تخصيص  اهميت ب

در آموزش وپرورش)   

ــاره شد موارد مطرح شده در پرسشنامه همگی از مسائل  اش

ــت، و طبيعي است که عموم روساي  آموزش و پرورش بوده اس

ــته وآن را دارای اهميت  ــرورش روي آن تاکيد داش ــوزش وپ آم

ــوند  ــتند، هرچند، حدود اهميتي که به آن قائل مي ش می دانس

تاکيدی خواهد بود، تا مديرا ن باالترآموزش وپرورش برآن وقوف 

داشته باشند. در جدول (۱) پاسخ روساي ادارات آموزش وپرورش 

ــاهده مي کنيم، نتايج حاکي از  را به صورت فراواني و درصد، مش

تحول ونوآوری
ازنگاه روساي 

آموزش وپرورش: 
اولويت ها
 محمود مرادي مقدم

 مدير خدمات پژوهشی پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش
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- طرح مسائل آموزش وپرورش ازطريق رسانه ها

- تعيين چشم اندازها وتبيين برنامه ها ي ميان مدت وكوتاه 

مدت

- وضعيت معيشتي ورفاهي كاركنان آموزش وپرورش

- آموزش وپرورش عمومي

ــروش  با مدرک تحصيلی باالتر تاکيد  ــای آموزش و پ -روس

(p<۰,۰۱):بيشتری بر آموزش هاي ضمن خدمت  دارند

 ج: پاسخ نمونه به سه اولويت مهم (در ايجاد تحول 
ونوآوری)با رتبه هاي ۱و۲و۳ :

 همانطور که اشاره شد، هنگام طراحي پرسشنامه پيش 

بيني مي شد که در تخصيص اهميت به عموم موارد مطرح 

ــد، وبه نحوي همه روساي  ــده، اجماع وجودداشته باش ش

آموزش وپرورش  به موارد مطرح شده امتياز زياد وخيلي 

ــنامه  زياد تخصيص دهند، لذا از تکميل کنندگان پرسش

خواسته شده بود، سه مورد مهمتر را با رتبه هاي ۱و۲و۳ 

ــر تکميل کننده  ــر از ۴۸۱ نف ــخص نمايد، ۱۸۸ نف مش

ــنامه، اين اولويت گذاري را انجام داده اند، اولويت  پرسش

گذاري به ماخواهد گفت: ازکجا شروع کنيم؟ قدم هاي اول 

در تحول ونوآوری چيست؟ آيا مي توان شعار واحدی براي 

آموزش وپرورش ازنگاه روساي مناطق طرح نمود؟...

ــه به  ــا، به اولويت ۱ ارزش س ــي اولويت ه ــه منظور بررس ب

ــب نموده  ــت ۲ ارزش دو وبه اولويت ۳ارزش ۱يک، منتس اولوي

ــده به هر سوال محاسبه شده  ومجموع ارزش اختصاص داده ش

ــواالت (اولويت دار) پرسشنامه را همراه با  ــت،  جدول ۲، س اس

ارزش اختصاص داده شده (ازطريق رتبه داده شده توسط روساي 

ــه  صورت نزولي  ــان مي دهد، جدول را ب آموزش وپرورش) نش

مرتب، و مالحظه مي نماييم:

 در جدول ۲ مشاهده مي شود يازده مورد زير به ترتيب:

مورد۳- منزلت واحترام اجتماعي فرهنگيان (رتبه ۱)

مورد ۵۲- تربيت معلم وتربيت دبير(رتبه ۲)

مورد ۴- پرداخت هاي مالي، اجراي نظام هماهنگ پرداخت 

ها(رتبه ۳)

مورد ۱- برنامه ريزي وتاليف كتب درسي(رتبه ۴)

ــان آموزش  ــتي ورفاهي كاركن ــورد ۲۴- وضعيت معيش م

وپرورش(رتبه ۵)

مورد ۵۴- مديريت درآموزش وپرورش(رتبه ۶)

ــارج از آموزش  ــازمانهاي خ ــورد ۲۳- تعامل بانهادها وس م

وپرورش(رتبه ۷)

ــناخت وبررسي نياز هاي واقعي جامعه، وتطابق  مورد ۷- ش

آموزش وپرورش باآن(رتبه ۸)

مورد ۱۹- عدم تمركز، تفويض اختيارات بيشتربه مناطق و 

استانها(رتبه ۹)

مورد ۳۲- ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب نخبگان به 

آموزش وپرورش(رتبه ۱۰)

ــوزش  ــات (IT) درآم ــاوري اطالع ــعه فن ــورد ۱۰- توس م

وپرورش(رتبه ۱۱)

ــناخت مسائل، واولويت هاي  مورد ۸- پژوهش به منظور ش

آموزش وپرورش(رتبه ۱۲)

مورد ۵۰- روش هاي تدريس معلمان(رتبه ۱۳)

ــوزش  آم كالن  ــعه،  توس ــزي  ري ــه  برنام  -۵۵ ــورد  م

وپرورش(رتبه۱۴)

مورد ۲- ساختار اداري آمورش وپرورش(رتبه ۱۵)

ــرورش برای ايجاد  ــن اولويت هاي کاري آموزش وپ مهمتري

تحول ونوآوری ازنگاه روسای آموزش وپرورش مطرح شده است.  

همانطور که در جدول مشاهده مي شود فاصله ارزش گزاری بين  

اولويت اول ودوم نسبتا زياد است، لذا مي توان  "ارتقاي منزلت 

ــاي مناطق  واحتـرام اجتماعي فرهنگيـان " را از نگاه روس
ــوزش وپرورش  به مهمترين اولويت کاري برای ايجاد تحول  آم

ونوآوری در آموزش وپرورش مطرح نمود، هرچند که موارد ديگر، 

درجاي خود اهميت داشته وبايستي به آن ها پرداخته شود، ولي 

ــت: که مهمترين دغدغه آموزش  به خوبي مي توان اذعان داش

وپرورش منزلت واحترام معلم است.

پانويس ها:

۱ - همکاران معاونت پژوهشی: آقايان دکتررضوی،  ابوالفضل 
بختياری، دارايی، حقيقت خواه ومحمودی در اجرای بخش های 

مختلف همکار بوده اند. 

۲ - اين مقاله چکيده ای از گزارش مفصل يک  تحقيق 
ــت پژوهش نامه ، به درج خالصه  بوده که به لحاذ محدودي

وحذف بخش عمده جداول آماری اقدام شده است، مشروح 

ــنامه پژوهش ،  ــامل پرسش گزارش ، همراه باضمائم آن: ش

آزمون روايی(Reliability)  وتحليل های مفصل تر آماری ، 

... در پژوهشگاه موجود بوده و عنداللزوم قابل استفاده خواهد 

بود. 

۳ - جمع آوری  اين تعداد پرسشنامه به رغم  تالش فراوان 
ــه روزه اجالسی بزرگ حتی  ــرده س صورت گرفت ، برنامه فش

فرصتی نيم ساعته برای تکميل پرسشنامه را به سختی ميسر 

می نمود. 

Action research -۴

جدول ۱)  ميزان اهميت اختصاص داده شده  به موارد ۶۲ کانه پرسشنامه از نگاه ۴۸۱ نفر روساي  ادارات آموزش وپرورش سراسر کشور

برای تحول ونوآوری در آموزش وپرورش پرداختن به موارد زير تاچه حد 

اهميت دارد؟

جمعخيلي زياد(۵)زياد(۴)متوسط(۳)کم(۲)خيلي کم(۱)
ميانگين

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

۱۰۰۴,۵۹٪۶۶,۵۴۷۸٪۲۶,۸۳۱۸٪۵,۹۱۲۸٪۰,۸۲۸٪۴  ۱- برنامه ريزي وتاليف كتب درسي

۱۰۰۴,۲٪۳۷,۷۴۷۸٪۴۶,۷۱۸۰٪۱۴,۰۲۲۳٪۱,۵۶۷٪۰,۲۷٪۲۱- ساختار اداري آمورش وپرورش

۱۰۰۴,۷٪۷۷,۶۴۷۸٪۱۶,۳۳۷۱٪۵,۰۷۸٪۰,۶۲۴٪۰,۴۳٪۳۲- منزلت واحترام اجتماعي فرهنگيان

۱۰۰۴,۵۳٪۶۵,۳۴۷۸٪۲۶,۴۳۱۲٪۵,۲۱۲۶٪۲,۱۲۵٪۱,۰۱۰٪۴۵- پرداخت هاي مالي، اجراي نظام هماهنگ پرداخت ها

۱۰۰۴,۰۲٪۳۰,۹۴۷۹٪۴۶,۱۱۴۸٪۱۸,۲۲۲۱٪۳,۸۸۷٪۱,۰۱۸٪۵۵- آموزش هاي ضمن خدمت،

۱۰۰۴,۲٪۳۸,۵۴۸۰٪۴۵,۶۱۸۵٪۱۳,۳۲۱۹٪۱,۹۶۴٪۰,۶۹٪۶۳- امور ” پرورشي وتربيتي“ دانش آموزان، وفعاليت هاي فوق برنامه

۱۰۰۴,۵٪۵۷,۸۴۷۶٪۳۵,۷۲۷۵٪۵,۹۱۷۰٪۰,۴۲۸٪۰,۲۲٪۷۱- شناخت وبررسي نياز هاي واقعي جامعه، وتطابق آموزش وپرورش باآن

۱۰۰۴,۴۱٪۵۰,۹۴۸۱٪۳۹,۹۲۴۵٪۸,۱۱۹۲٪۱,۰۳۹٪۵  ۸- پژوهش به منظور شناخت مسائل، واولويت هاي آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۴۶٪۵۳,۲۴۸۱٪۴۰,۱۲۵۶٪۶,۰۱۹۳٪۰,۴۲۹٪۰,۲۲٪۹۱- فراهم نمودن امكانات وآموزش هاي الزم به منظورارتقاي دانش مديران

۱۰۰۴,۴٪۵۲,۳۴۸۰٪۳۷,۵۲۵۱٪۸,۳۱۸۰٪۱,۷۴۰٪۰,۲۸٪۱۰۱- توسعه فناوري اطالعات (IT) درآموزش وپرورش

۱۰۰۳,۷۷٪۱۴,۶۴۷۹٪۵۲,۲۷۰٪۲۹,۲۲۵۰٪۳,۵۱۴۰٪۰,۴۱۷٪۱۱۲- شوراها در بخش هاي مختلف آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۱۸٪۳۶,۰۴۸۰٪۴۶,۹۱۷۳٪۱۶,۰۲۲۵٪۱,۰۷۷٪۵  ۱۲- نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس كشور

۱۰۰۴,۳۷٪۴۷,۶۴۷۹٪۴۳,۲۲۲۸٪۸,۴۲۰۷٪۰,۴۴۰٪۰,۴۲٪۱۳۲- راهكار هاي مناسب به منظور تثبيت مديران آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۱۷٪۳۳,۵۴۸۰٪۵۱,۷۱۶۱٪۱۲,۹۲۴۸٪۱,۹۶۲٪۹  ۱۴- آموزش هاي فني وحرفه اي ومهارتي

۱۰۰۳,۹۸٪۱۹,۲۴۷۹٪۶۱,۸۹۲٪۱۶,۵۲۹۶٪۲,۵۷۹٪۱۲  ۱۵- آموزش متوسطه نظري 

۱۰۰۳,۹۷٪۲۲,۲۴۷۳٪۵۴,۸۱۰۵٪۲۰,۵۲۵۹٪۲,۵۹۷٪۱۲  ۱۶- طرح مسائل آموزش وپرورش ازطريق رسانه ها

۱۰۰۴,۰۶٪۲۷,۰۴۷۸٪۵۳,۶۱۲۹٪۱۸,۲۲۵۶٪۱,۳۸۷٪۶  ۱۷- امتحانات، وچگونگي ارزشيابي ازآموخته هاي دانش آموزان

۱۰۰۳,۷۲٪۱۷,۹۴۷۴٪۴۴,۱۸۵٪۳۱,۰۲۰۹٪۶,۱۱۴۷٪۰,۸۲۹٪۱۸۴- كنكور واثرات آن برنظام آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۴۹٪۵۸,۵۴۷۷٪۳۴,۲۲۷۹٪۵,۲۱۶۳٪۱,۷۲۵٪۰,۴۸٪۱۹۲- عدم تمركز، تفويض اختيارات بيشتربه مناطق و استانها
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۱۰۰۴,۳۱٪۴۲,۳۴۷۸٪۴۸,۵۲۰۲٪۷,۵۲۳۲٪۱,۵۳۶٪۰,۲۷٪۲۰۱- تعيين چشم اندازها وتبيين برنامه ها ي ميان مدت وكوتاه مدت

۱۰۰۴,۱۴٪۳۳,۴۴۷۶٪۴۹,۴۱۵۹٪۱۵,۵۲۳۵٪۱,۷۷۴٪۸  ۲۱- تعريف وشفاف سازي شرح وظايف بخش ها وسازمان هاي آموزش وپرورش حسب شرايط وتحوالت جامعه

۱۰۰۴,۲۶٪۴۰,۲۴۷۸٪۴۷,۵۱۹۲٪۱۰,۹۲۲۷٪۱,۳۵۲٪۰,۲۶٪۲۲۱- نظارت وارزشيابي بر عملكرد اجزاي سيستم اجرايي آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۱۱٪۳۲,۳۴۸۰٪۴۸,۵۱۵۵٪۱۶,۹۲۳۳٪۲,۱۸۱٪۰,۲۱۰٪۲۳۱- تعامل بانهادها وسازمانهاي خارج از آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۶۴٪۷۳,۳۴۸۰٪۱۹,۸۳۵۲٪۵,۰۹۵٪۱,۰۲۴٪۰,۸۵٪۲۴۴- وضعيت معيشتي ورفاهي كاركنان آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۳۲٪۴۴,۷۴۷۹٪۴۳,۸۲۱۴٪۱۰,۲۲۱۰٪۰,۸۴۹٪۰,۴۴٪۲۵۲- ارتباط باخانواده ها، ازطريق توسعه انجمن هاي اوليا ومربيان

۱۰۰۴,۰۱٪۳۱,۷۴۸۰٪۴۲,۳۱۵۲٪۲۱,۷۲۰۳٪۳,۸۱۰۴٪۰,۶۱۸٪۲۶۳- آموزش هاي پيش دبستاني

۱۰۰۳,۵۹٪۱۴,۰۴۷۹٪۴۴,۳۶۷٪۳۱,۱۲۱۲٪۸,۴۱۴۹٪۲,۳۴۰٪۲۷۱۱- سوادآموزي وجذب بازمانده هاي ازتحصيل دوره ابتدايي

۱۰۰۳,۲۵٪۷,۹۴۷۸٪۳۱,۴۳۸٪۴۱,۸۱۵۰٪۱۵,۵۲۰۰٪۳,۳۷۴٪۲۸۱۶- بازمانده هاي ازتحصيل بزرگسال(تكميلي)

۱۰۰۴,۵۴٪۶۳,۹۴۷۹٪۲۸,۰۳۰۶٪۶,۷۱۳۴٪۰,۸۳۲٪۰,۶۴٪۲۹۳- تامين منابع مالي وافزايش بودجه سرانه هاي آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۲۱٪۳۸,۴۴۷۹٪۴۶,۶۱۸۴٪۱۳,۲۲۲۳٪۱,۵۶۳٪۰,۴۷٪۳۰۲- راهكار هاي مناسب يراي گسترش مشاركت هاي مردمي
۱۰۰۴,۲٪۳۷,۷۴۷۵٪۴۶,۵۱۷۹٪۱۴,۱۲۲۱٪۱,۳۶۷٪۰,۴۶٪۳۱۲- آموزش وپرورش عمومي

۱۰۰۴,۵٪۶۱,۰۴۸۰٪۳۰,۰۲۹۳٪۷,۱۱۴۴٪۱,۳۳۴٪۰,۶۶٪۳۲۳- ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب نخبگان به آموزش وپرورش
۱۰۰۴,۲۵٪۳۹,۵۴۷۸٪۴۷,۳۱۸۹٪۱۱,۷۲۲۶٪۱,۳۵۶٪۰,۲۶٪۳۳۱- شناسايي قوا نين،مقررات ورويه هاي بازدارنده توسعه درآموزش وپرورش

۱۰۰۳,۸۶٪۲۰,۲۴۷۵٪۵۲,۲۹۶٪۲۱,۷۲۴۸٪۴,۸۱۰۳٪۱,۱۲۳٪۳۴۵- تربيت بدني

۱۰۰۳,۹۵٪۲۴,۹۴۷۸٪۵۰,۸۱۱۹٪۲۰,۱۲۴۳٪۳,۱۹۶٪۱,۰۱۵٪۳۵۵- برنامه ريزي وتوجه به پركردن بهتر اوقات فراغت دانش آموزان

۳۶- برگزاري اجالس هاي منطقه اي به منظور تبادل نظروانتقال تجربيات 
۱۰۰۴,۰۸٪۳۰,۷۴۷۹٪۴۹,۳۱۴۷٪۱۸,۲۲۳۶٪۱,۵۸۷٪۰,۴۷٪۲روساي مناطق به يكديگر

۱۰۰۴,۰۴٪۳۰,۰۴۷۷٪۴۷,۸۱۴۳٪۱۹,۳۲۲۸٪۲,۳۹۲٪۰,۶۱۱٪۳۷۳- تغذيه وبهداشت مدارس

۱۰۰۳,۹٪۲۳,۶۴۷۹٪۴۶,۱۱۱۳٪۲۶,۹۲۲۱٪۳,۱۱۲۹٪۰,۲۱۵٪۳۸۱- تسريع در جريان امور و مكاتبات

۱۰۰۴,۲۲٪۴۲,۰۴۷۹٪۴۱,۳۲۰۱٪۱۳,۸۱۹۸٪۲,۳۶۶٪۰,۶۱۱٪۳۹۳- تحول دركاركنان اداري وستادي

۱۰۰۴,۰۸٪۳۵,۴۴۷۵٪۴۳,۴۱۶۸٪۱۷,۳۲۰۶٪۲,۳۸۲٪۱,۷۱۱٪۴۰۸- موضوع نيروهاي مازاد وغيركارامد

۱۰۰۴,۱۵٪۳۴,۷۴۷۸٪۴۸,۱۱۶۶٪۱۴,۶۲۳۰٪۲,۱۷۰٪۰,۴۱۰٪۴۱۲- سيستم هاي ارزشيابي معلمان، مديران وكاركنان

۱۰۰۴,۰۲٪۲۷,۷۴۷۷٪۵۰,۷۱۳۲٪۱۸,۴۲۴۲٪۲,۳۸۸٪۰,۸۱۱٪۴۲۴- توجه به روشهاي نوين آموزش، صورمجازي، غير حضوري و ...

۱۰۰۳,۳۴٪۸,۶۴۷۷٪۳۵,۰۴۱٪۴۱,۳۱۶۷٪۱۱,۵۱۹۷٪۳,۶۵۵٪۴۳۱۷- گسترش مدارس غيرانتفاعي

۱۰۰۴,۰۸٪۳۴,۱۴۷۸٪۴۲,۷۱۶۳٪۲۱,۵۲۰۴٪۰,۶۱۰۳٪۱,۰۳٪۴۴۵- مهارت آموزي وتوجه به اشتغال

۱۰۰۳,۹۹٪۲۳,۹۴۷۷٪۵۳,۲۱۱۴٪۲۰,۸۲۵۴٪۱,۷۹۹٪۰,۴۸٪۴۵۲- توليد اطالعات وآماردر تمامي حوزه هاي آموزش وپرورش

۴۶- روابط عمومي واطالع رساني، توسعه كمي وكيفي نشريات، غني سازي 
۱۰۰۳,۹۴٪۲۴,۵۴۷۸٪۴۹,۰۱۱۷٪۲۳,۴۲۳۴٪۲,۵۱۱۲٪۰,۶۱۲٪۳وگسترش سايت ها

۱۰۰۳,۵۷٪۱۲,۴۴۷۷٪۴۲,۶۵۹٪۳۷,۳۲۰۳٪۵,۷۱۷۸٪۲,۱۲۷٪۴۷۱۰- اهتمام به آموزش هاي استثنايي

۱۰۰۳,۹۹٪۲۹,۷۴۷۸٪۴۵,۲۱۴۲٪۲۰,۷۲۱۶٪۳,۳۹۹٪۱,۰۱۶٪۴۸۵- توجه به المپيادها و دانش آموزان با استعدادهاي درخشان

۱۰۰۴,۰۸٪۳۰,۵۴۷۸٪۴۹,۰۱۴۶٪۱۸,۴۲۳۴٪۱,۷۸۸٪۰,۴۸٪۴۹۲- بازكردن برنامه هاي درسي، درجهت رقابتي كردن آموزش،...

۱۰۰۴,۴۸٪۵۸,۲۴۷۹٪۳۳,۲۲۷۹٪۷,۱۱۵۹٪۱,۵۳۴٪۷  ۵۰- روش هاي تدريس معلمان

۱۰۰۴,۰۹٪۳۵,۴۴۸۰٪۴۲,۳۱۷۰٪۱۹,۲۲۰۳٪۲,۳۹۲٪۰,۸۱۱٪۵۱۴- اقدام پژوهي فرهنگيان (برنامه معلم پژوهنده)

۱۰۰۴,۶۷٪۷۵,۶۴۸۰٪۱۸,۳۳۶۳٪۴,۰۸۸٪۱,۹۱۹٪۰,۲۹٪۵۲۱- تربيت معلم وتربيت دبير

۱۰۰۴,۳۷٪۵۰,۲۴۷۸٪۴۰,۰۲۴۰٪۷,۵۱۹۱٪۱,۷۳۶٪۰,۶۸٪۵۳۳- بررسي ومطالعه تحليلي دروضعيت كنوني آموزش وپرورش، آسيب شناسي آن

۱۰۰۴,۵۹٪۶۳,۴۴۷۶٪۳۲,۸۳۰۲٪۳,۴۱۵۶٪۰,۴۱۶٪۲  ۵۴- مديريت درآموزش وپرورش

۱۰۰۴,۳۹٪۴۸,۳۴۷۸٪۴۳,۵۲۳۱٪۷,۱۲۰۸٪۱,۰۳۴٪۵  ۵۵- برنامه ريزي توسعه، كالن آموزش وپرورش

۱۰۰۴,۱۵٪۳۲,۴۴۷۶٪۵۱,۵۱۵۴٪۱۴,۷۲۴۵٪۱,۵۷۰٪۷  ۵۶- شيوه هزينه كردن منابع

۱۰۰۳,۶۹٪۱۸,۶۴۷۸٪۳۹,۵۸۹٪۳۵,۶۱۸۹٪۴,۶۱۷۰٪۱,۷۲۲٪۵۷۸- نقل وانتقال فرهنگيان

۱۰۰۴,۰۳٪۳۱,۴۴۷۵٪۴۵,۹۱۴۹٪۱۷,۹۲۱۸٪۳,۶۸۵٪۱,۳۱۷٪۵۸۶- مدرسه محوري

۱۰۰۳,۶۵٪۱۴,۹۴۷۷٪۴۳,۴۷۱٪۳۴,۶۲۰۷٪۶,۱۱۶۵٪۱,۰۲۹٪۵۹۵- بازرسي ورسيدگي به شكايات

۱۰۰۴,۳۶٪۴۸,۰۴۷۷٪۴۱,۹۲۲۹٪۸,۲۲۰۰٪۱,۷۳۹٪۰,۲۸٪۶۰۱- شيوه هاي مديريت مدارس

۱۰۰۳,۸۴٪۲۸,۵۴۷۳٪۳۷,۰۱۳۵٪۲۶,۶۱۷۵٪۵,۹۱۲۶٪۱,۹۲۸٪۶۱۹- حمايت هاي قضايي از فرهنگيان

۱۰۰۳,۸۸٪۲۷,۶۴۷۴٪۴۰,۹۱۳۱٪۲۵,۳۱۹۴٪۴,۴۱۲۰٪۱,۷۲۱٪۶۲۸- گروه هاي آموزشي

ادامه جدول ۱)  ميزان اهميت اختصاص داده شده  به موارد ۶۲ کانه پرسشنامه از نگاه ۴۸۱ نفر روساي  ادارات آموزش وپرورش سراسر کشور

برای تحول ونوآوری در آموزش وپرورش پرداختن به موارد زير تاچه حد 

اهميت دارد؟

جمعخيلي زياد(۵)زياد(۴)متوسط(۳)کم(۲)خيلي کم(۱)
ميانگين

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد
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جدول ۲) اولويت هاي کاري آموزش وپرورش ازنگاه روساي ادارات(با تخصييص رتبه) 

ترتيبوزن اولويت هااولويت سوم(ضريب۱)اولويت دوم(ضريب۲)اولويت يکم(ضريب۳) 

۳۷۵۲۱۲۷۲۹۴۱- منزلت واحترام اجتماعي فرهنگيان

۵۲۲۲۲۲۳۸۱۴۸۲- تربيت معلم وتربيت دبير

۴۲۷۲۳۱۲۱۳۹۳- پرداخت هاي مالي، اجراي نظام هماهنگ پرداخت ها

۱۳۲۱۱۶۱۲۴۴- برنامه ريزي وتاليف كتب درسي

۳۴۳۳۱۰۱۵ ۲۴- وضعيت معيشتي ورفاهي كاركنان آموزش وپرورش

۵۴۱۵۱۴۱۸۹۱۶- مديريت درآموزش وپرورش

۱۶۷۷ ۲۳۲۲- تعامل بانهادها وسازمانهاي خارج از آموزش وپرورش

۷۱۲۹۸۶۲۸- شناخت وبررسي نياز هاي واقعي جامعه، وتطابق آموزش وپرورش باآن

۱۹۷۱۱۱۲۵۵۹- عدم تمركز، تفويض اختيارات بيشتربه مناطق و استانها

۳۲۹۱۲۲۵۳۱۰- ايجاد زمينه هاي مناسب براي جذب نخبگان به آموزش وپرورش

۱۰۸۱۰۱۴۵۱۱- توسعه فناوري اطالعات (IT) درآموزش وپرورش

۸۶۷۹۴۱۱۲- پژوهش به منظور شناخت مسائل، واولويت هاي آموزش وپرورش

۵۰۳۱۱۹۴۰۱۳- روش هاي تدريس معلمان

۵۵۷۵۹۴۰۱۴- برنامه ريزي توسعه، كالن آموزش وپرورش

۲۷۷۴۳۹۱۵- ساختار اداري آمورش وپرورش

۲۰۷۵۳۳۴۱۶- تعيين چشم اندازها وتبيين برنامه ها ي ميان مدت وكوتاه مدت

۵۳۸۴۲۳۴۱۷- بررسي ومطالعه تحليلي دروضعيت كنوني آموزش وپرورش، آسيب شناسي آن

۶۰۱۶۱۲۲۷۱۸- شيوه هاي مديريت مدارس

۸۱۰۲۶۱۹ ۲۹- تامين منابع مالي وافزايش بودجه سرانه هاي آموزش وپرورش

۱۲۳۶۴۲۵۲۰- نوسازي، توسعه وتجهيز مدارس كشور

۶۱۸۴۲۳۲۱- امور ” پرورشي وتربيتي“ دانش آموزان، وفعاليت هاي فوق برنامه

۲۳۲۲ ۲۲۳۷- نظارت وارزشيابي بر عملكرد اجزاي سيستم اجرايي آموزش وپرورش

۸۴۲۰۲۳ ۱۳- راهكار هاي مناسب به منظور تثبيت مديران آموزش وپرورش

۵۸۳۴۳۲۰۲۴- مدرسه محوري

۵۴۱۴۲۵ ۴۲- توجه به روشهاي نوين آموزش، صورمجازي، غير حضوري و ...

۹۱۳۳۱۲۲۶- فراهم نمودن امكانات وآموزش هاي الزم به منظورارتقاي دانش مديران

۵۲۱۲۲۷ ۱۴- آموزش هاي فني وحرفه اي ومهارتي

۳۹۲۱۳۱۱۲۸- تحول دركاركنان اداري وستادي

۶۲۱۳۲۱۱۲۹- گروههاي آموزشي

۲۵۲۱۲۱۰۳۰- ارتباط باخانواده ها، ازطريق توسعه انجمن هاي اوليا ومربيان

۳۴۱۰۳۱ ۳۰- راهكار هاي مناسب يراي گسترش مشاركت هاي مردمي

۳۱۱۳۱۱۰۳۲- آموزش وپرورش عمومي

۳۳۱۱۵۱۰۳۳- شناسايي قوا نين،مقررات ورويه هاي بازدارنده توسعه درآموزش وپرورش

۴۱۰۳۴ ۴۱۲- سيستم هاي ارزشيابي معلمان، مديران وكاركنان

۹۳۵  ۲۸۳- بازمانده هاي ازتحصيل بزرگسال(تكميلي)

۳۱۷۳۶ ۵۱- اقدام پژوهي فرهنگيان (برنامه معلم پژوهنده)

۲۳۷۳۷ ۵۶- شيوه هزينه كردن منابع

۲۲۶۳۸ ۱۷- امتحانات، وچگونگي ارزشيابي ازآموخته هاي دانش آموزان

۲۲۶۳۹ ۲۶- آموزش هاي پيش دبستاني

۲۵۴۰ ۵۱- آموزش هاي ضمن خدمت،

۲۵۴۱ ۱۶۱- طرح مسائل آموزش وپرورش ازطريق رسانه ها

۲۱۵۴۲ ۴۰- موضوع نيروهاي مازاد وغيركارامد

۲۱۵۴۳ ۴۹- بازكردن برنامه هاي درسي، درجهت رقابتي كردن آموزش،...

۲۵۴۴ ۶۱۱- حمايت هاي قضايي از فرهنگيان

۱۴۴۵ ۱۱۱- شوراها در بخش هاي مختلف آموزش وپرورش

۴۴۶ ۲ ۴۴- مهارت آموزي وتوجه به اشتغال

۱۴۴۷ ۴۷۱- اهتمام به آموزش هاي استثنايي

۴۴۴۸  ۵۷- نقل وانتقال فرهنگيان

۳۳۴۹  ۱۸- كنكور واثرات آن برنظام آموزش وپرورش

۳۵۰  ۲۷۱- سوادآموزي وجذب بازمانده هاي ازتحصيل دوره ابتدايي

‘—«eÖ
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ــپاريد، من دنيا را  بهبود آموزش و پرورش را به من بس

اصالح خواهم كرد 

 التاتوي

 دانشمند مصري ( به نقل از يمني ۱۳۷۸، ۱۲)

فرهنگ يكي از جلوه هاي زندگي عقالني و معنوي آدمي 

است، كه بخش بنيادي زندگي هر فرد و جامعه را تشكيل 

ــرورش از مهمترين عوامل فرهنگ  مي دهد و آموزش و پ

ساز است (يونسكو، ترجمه محالتي، ۱۳۷۸، ۴).  فرهنگ 

به يك معنا گنجينه  انباشته ي از نوآوري و آفرينندگي بشر 

ــوري، ۱۳۸۶). تمام نمودها و نمادهاي بشري  ــت (آش اس

ــت، فرهنگ  ــان اس ــري از آفرينندگي و نوآوري انس مظه

ــاز پرورش نوآوري و شكوفايي و يا زمينه  مي تواند زمينه س

سوز و مانع نوآوري و نوجوئي باشد. فرهنگ بيانگر تمامي 

ــهاي مشترك افراد است  باورها، رفتارها، هنجارها و ارزش

ــيوه زندگي هر ملت را باز مي  ــته و ناخواسته ش كه خواس

ــرانجام فرهنگ عبارتست از هر آنچه يك ملت  نمايد و س

دارد، هر كاري كه مي كند و هر آنچه مي انديشد (آشوري، 

ــكويتس ۱۹۴۸،  ۵۱)؛ فرهنگ را  ــه نقل از هرس ۱۳۸۶، ب

مي توان شامل آنچه براي مردم ارزش دارد تلقي كرد، از اين 

منظر نگاه به رويكرد فرهنگي به نوآوري  "فرهنگ نوآوري 

ــازد،  ــوآوري فرهنگ"، ما را به اين نكته رهنمون مي س و ن

ــوِق نوآوري يا مانع نوآوري باشد. در  فرهنگ مي تواند مش

نظام آموزشي، آيا «ارزشهاي مشترك» (فرهنگ ) كاركنان، 

ــي  و مدارس، ما را به نوآوري و نوجويي  كارگزاران آموزش

تشويق و ترغيب مي كنند؟! آيا معلمان ما هر اقدام نوآورانه 

(خالقانه) را تشويق يا توبيخ و تنبيه مي كنند؟! آيا فرهنگ 

مدارس، شوق  نوآوري و تغيير را پاس مي دارد؟ آيا فرهنگ 

سكون و سكوت مورد تاكيد و تقدير است؟  آيا خانواده  ها  و 

والدين نوآوري و نوجوئي را پاس مي دارند ؟ آيا در فرهنگ 

مدارس نوآوري يك ارزش است ؟ آيا دانش آموزان ساكت و 

كم حرف را مورد سپاس و ستايش قرار مي دهند؟ 

ــراي پرورش نوآوري و خالقيت   به زعم صاحبنظران ب

در دانش آموزان، بايد از دوره پيش دبستاني و ابتدايي آن ها 

ــويق به انجام كارهاي نوآورانه و خالقانه در كالس و  را تش

مدرسه كرد، و بايد در اين دوره روحيه نوآوري، نوجويي و 

اميدواري را در كودكان ايجاد كرد و تالش، روحيه، انگيزه را 

افزايش داد و باعث اعتماد به نفس در آن ها شويم. چه بسا 

ــود روش هاي آموزشي ما خالقيت ُكش است و  ادعا مي ش

ترس از ابراز وجود – ترس از حرف زدن – ترس از تحقير 

و تهديد – تنبيه افراد را  محتاط و محتاج بار مي آورد. در 

نظام آموزشي شوق يادگيري فراموش  شده، به محفوظات 

ــي   ــود. با نگاهي به نظام هاي آموزش توجه و تاكيد مي ش

كشورهاي پيشرفته و  پيش رو مي بينيم – آموزش دوره 

ــتاني و ابتدايي نقش بسزايي در پرورش نوآوري  پيش دبس

ــاگردان  و خالقيت آن ها دارد. براي مثال: ژاپني ها براي ش

ــرح مي كنند (كردي،  ــي خود معماي رياضي را مط ابتداي

ــا از كودكي     دانش آموزان به تفكر و تأمل  ۱۳۸۶، ۶ )، ت

ــي كه نوآورانه و  ــي به كارهاي ــوند و در دوره ابتداي وادار ش

خالقانه توجه مي شود؛ ژاپني ها در آموزش رياضي به فهم 

ــأله همان قدر اهميت مي دهند كه به حل آن؛ درگير  مس

كردن دانش آموزان با رياضيات مهم ترين نقش معلم است 

ــازماندهي درس انجام مي شود  كه در مرحله طراحي و س

ــه ي راه حلهاي متنوع،  ــأله و ارائ و بر فرايند فهم وحل مس

نوآورانه، تاكيد مي شود  (استيگلر، هيبرت، ترجمه سركار 

ــي ژاپني ها  ــي و مقدم، ۱۳۸۴، ۶)؛ آيا در نظام آموزش آران

ــوآوري»  نيز پرورش پيدا مي كنند؟ اين  در «خالقيت و ن

پرسش براي آمريكايي ها، و نيز ژاپني ها بسيار مهم است. 

ــت ولي!،  ــده اس اما در اين مورد مطالعات دقيق انجام نش

"كاترين لوئيس"  (۱۹۹۵):  در مطالعاتي كه به تازگي درباره 

نظام آموزش ژاپن (از دوره پيش دبستاني تا ابتدايي) انجام 

داده به اين مطلب اشاره شده است كه در آمريكا خالقيت، 

ــود، حال آنكه در ژاپن،   موجب موفقيت هاي علمي مي ش

ــتكار، توفيق علمي را به همراه دارد  (لوئيس؛ ترجمه،  پش

افشين منش و ايلبگي ۱۳۸۵، ۸).   يكي از راه هاي افزايش 

نوآوري و خالقيت، مثبت انديشي است، با مثبت انديشي 

ــوز، روحيه اعتماد به نفس پيدا كرده و با روحيه  دانش آم

سالم به خوشبختي و خوشحالي دست پيدا مي كند، ترس، 

يكي از موانع نوآوري و خالقيت است. براي پرورش نوآوري 

و خالقيت بايد كارهاي مخاطره آميز و ريسك گونه را در 

افراد تشويق شود. 

هر سفري را خطري در ره است 

هر خطري را خبري در ره است.     

 (خواجوي كرماني)

بدون ترديد هزاره جديد به انسان هاي نوآور، نوانديش، 

ــان هايي بر عهده نظام  نوجو نياز دارد و تربيت چنين انس

ــت  ــي به ويژه آموزش و پرورش و در نهايت به دس آموزش

عامالن اين شكوفايي، تغيير و تحول، يعني معلمان مي باشد 

كه مي توانند در شكوفايي و پرورش خالقيت و نوآوري دانش-

آموزان نقش مؤثري داشته باشند. در حقيقت نوانديشي و 

نوآوري نگريستن مجدد به خود و به اطراف خود با ديدي 

تازه است. «اديسون»  ] مخترع برق[ مي گويد»: من كارم را 

از جايي شروع كردم كه آخرين پژوهشگر (محقق) كارش 

را ناتمام گذاشته بود. نوآوري و خالقيت به مانند گل ظريفي 

ــت كه تعريف، تمجيد، تشويق آن را شكوفا مي كند و  اس

ــه، يأس، نااميدي آن را در نطفه خفه  تحقير، تهديد، تنبي

مي كند. اگر تالش هاي هر يك از انسان ها مورد قدرداني و 

قدرشناسي قرار گيرد، ايده هاي بيشتر و بهتري ارائه خواهند 

ــرد. نوآوري و تفكر خالق در محيطي كه داراي انگيزش  ك

دو طرفه، بازخورد و نقد سازنده باشد (محيط خالق) رشد 

مي كند و شكوفا مي شود (ادر، ترجمه كرمي، ۱۳۸۷، ۷۰)، 

ــتاد دانشگاه هاروارد و بوستون) اعتقاد  «وارن بنيس»  (اس

دارد كه انسان ها در دوران سالمندي نيز از ايده هاي نو و فكر 

بكر و نوآورانه فارغ نيستند (بنيس، ترجمه اميني ۱۳۸۱، 

۱۰)  و افراد بايد تدبيرهاي نو بياموزند يا بساط را برچينند، 

رويكرد  فرهنگي   به نوآوري
فرهنگ نوآوري  نوآوري فرهنگ

 ابوالفضل بختياري، کارشناس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
ab146222@yahoo.com

t UI

معاون آموزشي با ترديد سوال كرد: « 
دكتر ! چگونه مي توانيد يك نوع سوال 
امتحاني را براي يك كالس در دو 
سال متوالي بدهيد؟ !!» 
جواب اينشتين كالسيك بود. او گفت: 
«درست است سئواالت يكي است 
ولي جواب ها تغيير كرده اند».
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ــران  و افراد موفق مهارتهاي نو مي آموزند و نوآوري و  مدي

ــي را ارج مي نهند. مي توان گفت فرهنگ نوآوري  نوانديش

ــي بايد توسط كارگزاران آموزشي به عنوان يك  و نوانديش

ــر قرار گيرد تا "نوآوري فرهنگ"  ارزش مورد توجه و تقدي

ــود. «الزمة شكوفا شدن گل، وجود خاك و بذر  حاصل ش

مناسب است؛ در شكفته شدن انديشه هاي خوب نيز همين 

ــول به نقل از برونباخ، ترجمه  ــت  (ماكس اصل صادق اس

ــكوفايي و نوآوري هم بايد  ــي،  ۱۳۸۶، ۶۳ ). براي ش امين

زمين و زمينه (ساخت و ساختار) مناسب باشد اگر توانايي 

ذاتي براي ابداع فكر نو ] نوآوري [ نداشته باشيم، دست كم 

ــه چين خرمن افكار جديد ديگران شويم  مي توانيم خوش

(ماكسول، ترجمه اميني  ۱۳۸۶، ۱۳۷).

نوآوري در پاسخ
اينشتين: سؤاالت يكي است  جواب ها تغيير كرده اند؟

در سال ۱۹۵۱، فيزيك دان نامدار جهان و برنده جايزه 

ــگاه پرينستون آزموني از  نوبل، آلبرت اينشتين، در دانش

ــجويان يكي از كالس هاي فيزيك پيشرفته به عمل  دانش

ــت به دفترش بود. معاون او كه اوراق  آورده و در راه بازگش

امتحاني را با خود حمل مي كرد، سؤال كرد:  «دكتر اينشتين 

! آيا اين همان سواالت امتحاني نبودكه سال قبل از همين 

كالس فيزيك گرفتيد؟!!

اينشتين پس از لحظه اي گفت: بله، اين همان سواالت 

امتحاني بود.!! 

ــوال كرد: « دكتر ! چگونه  ــي با ترديد س معاون آموزش

مي توانيد يك نوع سوال امتحاني را براي يك كالس در دو 

سال متوالي بدهيد؟ !!» 

ــتين كالسيك بود. او گفت: «درست است  جواب اينش

سئواالت يكي است ولي جواب ها تغيير كرده اند».

نكته جالب توجه اين واقعه آن است كه سوال ها ممكن 

ــند، ولي در نتيجه پيشرفت هاي سريع  است يكسان باش

ــفيات جديد جهان فيزيك در آن زمان، جواب هاي  و كش

ــخ هايي كه يك سال پيش داده شده بودند  صحيح با پاس

متفاوت است (تريسي، ترجمه قاري نيت ۱۳۸۵، ۱۱) 

تحول فرهنگي، بستري براي نوآوري و شكوفايي

تقدم تحول فرهنگي بر تحول در ساير شئون 

ــي ابعاد مختلف توسعه، به جنبه هاي  اگرچه در بررس

مختلفي نظير اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و نيز فرهنگي 

اشاره مي شود وظاهراً توسعة فرهنگي فقط يكي از اركان و 

ابعاد توسعه است (ابوالقاسمي، ۱۳۸۵، ۲۰۲).  اما پژوهش ها 

ونيز ديدگاه هاي انديشمندان معاصر بر آن است كه توسعه 

و پيشرفت در تمامي شئون اقتصادي، سياسي واجتماعي 

يك جامعه متكي به "فرهنگ" آن جامعه است و تا زماني 

ــرفت وتوسعه نباشد،  كه فرهنگ جامعه اي موافق با پيش

تحّقق رشد،  ترقي و توسعه امكان پذير نخواهد بود. (عزتي، 

ــوان نتيجه گرفت كه اگر فرهنگ  ۱۳۷۵، ۲۹) پس مي ت

جامعه اي موافق و تسهيل كننده ی توسعه نباشد، توسعه و 

ترقي اتفاق نمي افتد. لذا پيش شرط اساسي گام برداشتن 

ــعه ی درون زا، «اصالح فرهنگ» است. بي  در مسير توس

ــك نمي توان انكار كرد كه توسعه ی   فرهنگي،  بخشي  ش

ــعه ی همه جانبه است، اما در عين حال بايد توجه  از توس

ــت كه "فرهنگ خود عامل زمينه ساز توسعه"، تحول  داش

ــت. فرهنگ در ارتباط با توسعه داراي عوامل  و نوآوري  اس

ــته از عوامل فرهنگي  ــت: نخست به آن دس متعددي اس

مربوط مي شود كه درجريان توسعه پيشرفت مي كنند و 

شاخص هايي براي توسعه يافتگي جامعه محسوب مي شوند 

(عزتي، پيشين).

اهداف توسعة فرهنگي 
ــعه فرهنگي اهداف متفاوت و گاه متناقضي  براي توس

ــت، اما در يك جمع بندي كلي اهداف  ــده اس ترسيم ش

توسعه فرهنگي را مي توان به شرح زير برشمرد:

الف-  يراي رساندن به جامعه در كسب و رشد اصالت-

ــا، نوآوري، خالقيت ها و فضيلت هاي اجتماعي از طريق  ه

بازشناسي و بازآفريني فرهنگ مستعد و مساعد دروني. 

ــاي كيفيت زندگي در تقابل با دگرگوني هاي  ب - ارتق

ــريع اجتماعي، اقتصادي و صنعتي و بهره مند ساختن   س

جامعه از توسعه مادي به جاي محروم ماندن از آن. 

ــاركت  ج - همگاني كردن فرهنگ از طريق جلب مش

تمامي آحاد جامعه و گروه هاي اجتماعي در فرهنگ آفريني 

و تقويت گسترش رقابت هاي سازنده] در مدارس هم براي 

ــي مشاركت داشته  ــد فرهنگ بايد كارگزاران آموزش رش

باشند[.

ــوارض تاريخي و اجتماعي  ــانيدن ع د-  به حداقل رس

توسعه نيافتگي كه اغلب موجب بروز نوعي توسعه ناموزون، 

ناهمزان و نامتوازن در جامعه مي شود. 

 عوامل مؤثر بر تغيير و توسعه ی فرهنگي 
ــي  دگرگوني و  ــول فرهنگ ــه تغيير و تح ــتيم ك دانس

ــت كه در پديده هاي فرهنگي نظير معرفت،  تغييراتي اس

ــي و اخالقي، هنر،  ــوم آيين هاي دين آرا، افكار، آداب و رس

اعتقادات، باورها، انتظارات و توقعات، شيوه زندگي، اميال و 

خواسته ها، ارزش ها، هنجارها، پوشاك، غذا و به طور كلي 

در فرهنگ مادي و غيرمادي صورت مي پذيرد. پس فرهنگ 

تغيير مي كند و دگرگون مي شود اما چه چيزي اين تغيير 

را ايجاد مي كند؟ به اين سؤال مي توان از جنبه هاي مختلف 

پاسخ داد. 

مي دانيم، تغيير و تحول و توسعة فرهنگي تابع عوامل 

و پديده هاي متعددي است كه با همديگر ارتباط و تعامل 

دارند.  بنابراين در تحليل علل مؤثر بر توسعه ی فرهنگي، 

ــه قرار داد.   ــر عوامل مختلف بر هم را مورد توج بايد تأثي

مهمترين عواملي كه بر ميزان و 

سرعت دگرگوني مؤثر هستند 

عبارتند از:   ۱- محيط طبيعي  

۲- نيازهاي ساخته شده   ۳- 

جمعيت  ۴- تحوالت سياسي   

ــاي   ــرفت فناوري ه ۵-  پيش

نوين  (ICT)  ۶- ارتباطات 

 ويژگي هاي فرهنگ 
معطوف بر نظريه ی جديد 

فرهنگ از بحث انگيزترين 

ــري  ــت بش ــاي معرف حوزه ه

ــت و دركمتر زمينه ی آن  اس

ــن صاحب نظران و  مي توان بي

متخصصان آن، وحدت و اتفاق 

نظر را مشاهده نمود. گسترده 

بودن «واژه ی فرهنگ» زمينه 

و  ــرات  نظ ــه ی  ارائ ــراي  ب را 

ديدگاههاي متفاوت، آن هم در 

سطوح مختلف امكان پذير ساخته است و همين امر باعث 

شده است كه تبيين حدود و ثغور اين  واژه  بسيار مشكل 

باشد. در اين بخش، براي روشن تر نمودن مفهوم فرهنگ، 

مشخصات و ويژگي هاي فرهنگ مبتني بر نظريه ی جديد 

را بررسي مي كنيم. به طور كلي براي فرهنگ و پديده هاي 

مرتبط با آن ها ويژگي هاي مختلفي مي توان شمردكه در 

ميان آن ها مي توان از موارد زير نام برد. 

۱- ذاتي و اكتسابي بودن فرهنگ؛

۲- فردي واجتماعي بودن فرهنگ،

۳- عام وخاص بودن فرهنگ، 

۴- ذهني و عيني بودن فرهنگ،  

۵- ثابت ومتغير بودن فرهنگ؛ 

۶- فرهنگ،  وسيله اي براي برطرف كردن نيازها؛

۷- سازگاري يافتن فرهنگ؛             

۸-فرهنگ به عنوان عامل وحدت بخش؛

۹-اجباري و اختياري بودن فرهنگ؛

۱۰-  يكسان و متكثر بودن منبع فرهنگ ساز؛ 

۱۱-  يكسان و متكثر بودن فراورده هاي فرهنگي؛         

۱۲-  توليد و مصرف كننده بودن (ارزش ها )  فرهنگ؛

۱۳-  متعالي و پست بودن فرهنگ.

ــمندان از  ــوق، برخي از انديش ــر موارد كلي ف عالوه ب

فرايندهاي مؤثر بر تغيير و تحول فرهنگي سخن مي گويند. 

اين فرآيندها اگرچه در قالب موارد ششگانه فوق الذكر (۱- 

ــناخته شده  ۳- جمعيت   محيط طبيعي  ۲- نيازهاي ش

 -۶  (ICT) ــرفت فناوري ــي  ۵- پيش ۴- تحوالت سياس

ارتباطات؛ عمل مي كنند اما درجاي خود شايسته ی تأمل 

ــاي مؤثر بر تغيير و تحول  ــتند. به طور كلي فراينده هس

ــي عبارت اند از: ۱-  نوآوري؛  ۲-  ابداع؛ ۳-  اختراع؛    فرهنگ

۴-  اكتشاف؛  ۵-  اشاعه. 

۱- نوآوري فرهنگي 
ــارت از پديداري عادات جديد فرد  نوآوري فرهنگي عب

است كه به تدريج مورد قبول و پذيرش اعضاي ديگر جامعه 

ــيوه اي در انجام امور از  ــرار مي گيرد. نوآوري به عنوان ش ق

ــم يادگيري فرد را طي  لحاظ روان شناسي همان مكانيس

مي كند با اين تفاوت كه افراد ديگر اجتماع بعدها در اين 
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عادات شريك مي شوند. صفت ويژه ی پوياي نوآوري، تمايل 

ــت و اگر بخواهيم آن را در زمينه هاي كلي  به نوجويي اس

اجتماعي و اقتصادي مد نظر قرار دهيم، به عوامل چندي 

ــتگي دارد: اول - عوامل انساني (روحيه اختراع، ابداع،  بس

ــدام و....)؛  دوم - عوامل فني و  نوآوري،روحيه ی خلق و اق

ــترش پژوهش و توانايي مالي ) ؛ سوم -  عوامل  مالي (گس

سياسي و اقتصادي (زمينه ی كلي اقتصاد ملي، انگيزه هايي 

كه حكومت به كار مي گيرد و...). 

۲- اختراع 
اختراع هنگامي صورت مي گيرد كه رفتارهاي معمول 

ــوند. بيشتر  ــرايطي تدريجي،  مجبور به تغيير ش تحت ش

ــل هاي مختلف صورت  ــوالت تدريجي كه در طي نس تح

گرفته،  اين گونه هستند. فرهنگ ها، هر چقدر هم دور افتاده 

باشند، در معرض آن قرار دارند. بسياري از ارزش ها،  آداب، 

رسوم و ابزارهاي ساختة دست بشر در آغاز ساده و به تدريج 

پيچيده شده اند. 

۳-ابداع 
ــي از  ــري ايده هاي نوين كه ناش ــداع يعني به كارگي اب

خالقيت (نوآوري) است؛ يعني قدرت توانايي ايجاد فكر و 

ايده هاي نو. ابداع، انتقال عناصر فرهنگي از يك موقعيت به 

موقعيت هاي ديگر و يا تلفيق جديدي از اين عناصر است 

كه در تلفيق عناصر قديم به نوع جديد، همواره  نوآوري و 

ــت، مانند هواپيما كه صورت جديد از  خالقيت سهيم اس

تلفيق و برداشت بال پرندگان، موتور تكميل شده اتومبيل 

و... است (قرائي مقدم، ۱۳۷۶، ۲۳۶)  

۴-اكتشاف 
ــه در عادات موجود در  ــالف انواع  قبلي نوآوري ك برخ

ــد، و يا تركيب و تلفيقي  ــي ايجاد مي كن فرهنگ، تغييرات

ــت موجد  ــاف ممكن اس ــازد، اكتش ــد از آنها مي س جدي

ــودكه الزامًا ادامه عناصر قبلي فرهنگ نباشد.  عناصري ش

ــم ايجاد اين نوآوري همان است كه روان شناسان  مكانيس

ــا ناميده اند. يعني هر گاه  ــري، آن را آزمايش و خط يادگي

عناصر فرهنگي موجود جامعه، جوابگوي نيازها و مسائل آن 

نباشد، در چنين حالتي فرد نخست همان رفتارهاي قديمي 

را با كمي تغيير انجام مي دهند. اگر به نتيجه مطلوب نرسيد، 

تلفيقي جديد از رفتارهاي معمولي را بر مي گزيند و اگر باز 

ــيد، رفتارهاي كامًال جديدي را  هم به نتيجة مطلوب نرس

آزمايش مي كند. هر كدام از اين رفتارها، كه بر حسب اتفاق، 

فرد را به جواب مطلوب رساند، باقي مي ماند و به تدريج جزء 

پايدار فرهنگي مي شود. بسياري از اكتشافات در طول تاريخ 

نتيجة تمايل به نوجويي، نوپوئي و  آزمايش هاي جديد بوده 

است. (ابوالقاسمي، ۱۳۸۴، ۲۱۰) 

۵-اشاعه 
اشاعه فرايندي است كه نوآوري و ديگر عناصر فرهنگي 

را از يك جامعه به جامعه ديگر گسترش مي دهد و تغييرات 

سريع تر در جوامع را موجب مي شود. درچنين وضعيتي فرد 

نوآورخود مبتكر عادات جديد نيست بلكه معرف آن است. 

ــه فرهنگ ديگر را اخذ  ــه بيان ديگر فرد عادات متعلق ب ب

ــرده و در جامعه اي كه به آن تعلق دارد معرفي مي كند،  ك

روان شناسان آن را در بستر يادگيري تقليد مي نامند. يعني 

ــأله اي قرار گرفت كه "راه حل هاي  وقتي فرد در مقابل مس

فرهنگي" موجود در جامعه نتوانست وي را به حل آن نائل 

ــت به كار  آورد، رفتاري را كه از فرهنگ ديگر آموخته اس

ــاعه" به عنوان يكي از اشكال نوآوري، باعث  مي گيرد. "اش

تطور جامعة بشري شده است وانسان شناسان بزرگي چون 

اليوت اسميت، گروبنر، اشميت و فرانس بواس از اين نظر 

ــت و اخذ عناصر فرهنگي از  حمايت كرده اند. دليل اهمي

ــت؛ زيرا  نوآوري، اختراع،  جوامع ديگر، ساده بودن آن اس

ــكل و طوالني ولي اخذ  ــاف كاري است مش ابداع و اكتش

عناصر فرهنگي ديگران، در مواقعي كه اين عناصر جوابگوي 

ــت. اخذ عناصر  ــاده اس ــد، كاري بس س نيازهاي فرد باش

فرهنگي هنگامي صورت مي پذيرد كه فرهنگ ها با يكديگر 

تماس داشته باشند و هر چه مدت تماس، طوالني باشد، 

احتمال تاثير فرهنگ ها زيادتر است. فرهنگ ها بر اعمال و 

افكار تأثير مي گذارند و تأثير مي پذيرند ولي اين تأثير 

و تأثر بسيار ُكند است. برخي كارشناسان معتقدند 

توسعه و تعالي در نظام آموزشي در گرو توسعه 

فرهنگ است. 

 فرهنگ بستر توسعه و نوآوري
ــبختي ها و  ــداء همه ی خوش فرهنگ، مب

بدبختي هاي يك ملت است  (امام خميني ره)

نكته فوق مبين اين اصل است كه فرهنگ 

ــان ها و مبدأ مسير تكاملي  ــأ اعمال انس منش

جوامع 

ــازنده ی جامعه  ــت. از اين منظر انسان ها س اس

ــان ها نيز مورد  ــتند و تاثير فرهنگ بر انس هس

ترديد 

ــان هاي  ــگ متعالي، انس ــت؛ فرهن نيس

متعالي مي سازد و آن ها نيز جامعه را به 

سوي مقصد نهايي 

ــد.  مي كنن ــت  هداي آن 

ــي  (ره) نيز چنين  ــام خمين ام

فرموده اند:

ــت كه فرهنگ آن  ــه تربيت يك ملت به اين اس «قضي

ملت، فرهنگ صحيح باشد. شما كوشش كنيد كه فرهنگ 

ــالمي درست كنيد، جوان هايي كه  را فرهنگ مستقل اس

در اين فرهنگ تربيت مي شوند،    همان هايي هستندكه 

ــت. اگر اين ها درست بار  مقدرات كشور در دست آ   ن هاس

بيايند،  همه خدمتگزار به مردم، امين به بيت المال؛ و همه ی 

اين ها در تحت رهبري اسالم تحقق پيدا مي كند،  اگر ملتي 

فرهنگش اين طور تربيت شود؛ اين فرهنگ، فرهنگ غني 

اسالمي است و مملكت، يك مملكت آرام ومترقي خواهد 

بود». 

هدف از نقل سخنان باال، اشاره به يكي از مباحث پرطرفدار 

ــه انگيز امروزي است و آن رابطه ی ميان فرهنگ،   و مناقش

ــعه و نوآوري  است. به عبارت ديگر،  در اين بخش به  توس

ــود كه ايجاد و پذيرش توسعه و  ــرايطي پرداخته مي ش ش

نوآوري را كند و يا تند مي كند. اگر چه ميزان و چگونگي 

ــي درگروه هاي  ــول  درجوامع مختلف و حت ــر و تح تغيي

مختلف يك جامعه متفاوت است. مي توان عواملي كه تغيير 

و تحول را موجب يا مانع مي شوند بررسي نمود. بي ترديد 

ميان عوامل مختلفي كه تغيير ايجاد مي كنند، ارتباط وجود 

دارد. افرادي كه نسبت به تغيير و تحول بي تفاوت هستند، 

بيشتر تحت تاثير عوامل اجتماعي، فرهنگي و رواني هستند 

ــي كه از تأثيرات و نتايج مثبت تغيير و نوآوري آگاه  و زمان

مي شوند، تمايل خود را مبني بر مشاركت در فرآيند توسعه 

بروز مي دهند و هزينه و بهاي اقتصادي آن را نيز مي پردازند. 

به عبارت ديگر، وقتي افراد با فرصت هاي جديد روبرو مي-

شوند. پذيرش يا عدم پذيرش فرصت هاي جديد، با برخي 

عوامل روان شناسي مربوط است. اين عوامل را مي توان در 

انگيزه،  نيازهاي شناخته شده، الگوهاي ارتباطات،  وجه نظرها 

و اشكال نفوذ شخصي خالصه نمود. (واگو، ترجمه غروي 

زاده، ۱۳۷۳، ۲۳۱) امروزه "فرهنگ" در كشورهاي در حال 

رشد از حالت ايستايي و سكون، به حركت و پويايي درآمده 

ــيدن به توسعه ی  و نوجويي و ديناميك بودن را براي رس

ــته، توسعه از منظر  ــت. در گذش همه جانبه برگزيده اس

اقتصادي نگريسته مي شد و رشد اقتصادي با توسعه برابر 

ــته مي شد، در حالي كه توسعه روندي جامع و فراگير  داش

است كه همة جنبه هاي زندگي را شامل مي شود. توسعه، 

ــرمايه گذاري در  بيش از آنكه فقط نيازمند تكنولوژي و س

اين زمينه باشد، عمدتًا عرصه ی انتخاب گزينه هاي متعددي 

است كه در آن خالقيت و نوآوري – آن هم بسته به شرايط 

ــور بهره بردار – نقش مهمي دارد (ساولي،  ۵۲). يعني  كش

توسعه درون زا و ارتقاي خصيصه فرهنگ پذيري توده هاي 

مردم، دو روي يك سكه هستند. 

ــه تأكيد افراطي بر خاص بودن هر فرهنگ ممكن  البت

ــت به خطر تعارض بين فرهنگي منجر شود (توراين،  اس

بختياري، ترجمه گودرزي  ۵۰-  ۴۹) ، ارتباط ميان فرهنگ 

ها و «فرهنگ پذيري و اشاعه» فرهنگ را بارورتر مي كند 

ولي تنها يك فرهنگ را برتر از همه دانستن و تعصبات به 

ــق در اين زمينه، خطر تعارض را افزايش مي- دور از منط

ــه اي است كه تنها  دهد. بهترين گواه در اين زمينه، انديش

ــو (فرهنگ و الگوي غربي) را براي  يك فرهنگ و يك الگ

ــت مي دانست و تالشي وسيع و طوالني  همه جوامع درس

را براي حاكميت آن به كار برد،  اما نتيجه آن تقابل جدي 

ساير فرهنگ ها و الگوها با آن بود. از سوي ديگر بسياري از 
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روشنفكران مستعمرات پيشين براي كسب "هويت فرهنگي" 

خود حاضر به هر كاري هستند حتي انكار كردن موضوع 

توسعه (همو، ۱۳۷۳، ۵۰ – ۴۹) .  بدين ترتيب الگوي ضد 

ــد كه معتقد بود يك  غربي به اين خطاي جدي مبتال ش

اقتدار مطلب تنها به اتكاي آرمان هايش و نيروي اجبار و به 

بهاي قرباني كردن يك يا چند نسل مي تواند به نوگرايي و 

نوآوري برسد (همو، ۱۳۷۳)، "فرهنگ هاي به هم پيوسته و 

از هم گسسته" وانسجام فرهنگي از مواردي دانسته شده كه 

شرايط فرهنگي پذيرش تغيير  و نوآوري را نشان مي دهد. 

در فرهنگ هاي به هم پيوسته، بيشتر رفتار انسان ها پوشيده 

يا غير صريح است و در فرهنگ هاي گسسته، رفتارها صريح 

تر هستند. در فرهنگ هاي گسسته، پيام ها صريح تر هستند 

ــادي را در ارتباطات با خود دارند و  ــا و اطالعات زي و واژه ه

فرق ميان خودي ها و غيرخودي ها زياد نيست. در چنين 

ــان  سريع به وسيله ی همه مردم  فرهنگ هايي تغيير آس

پذيرفته مي شود. در فرهنگ هاي به هم پيوسته، اطالعات 

ــفاهي دريافت مي شود و اطالعات  كمتري از پيام هاي ش

بيشتر در محتواي ارتباطات و در زمينه سابقه و ارزش هاي 

ــان افراد و  ــتگي هاي مي ــاس آدميان وجود دارد. پيوس اس

ــت. در اين نوع فرهنگ، زندگي  افراد با يكديگر بسيار اس

فرد در اين قيد و بندها خالصه مي شود. الگوهاي فرهنگي 

ــت. درجه ی انسجام فرهنگي در  با دوام و تغييرات آرام اس

ــيار مهمي دارد. فرهنگ هاي  پذيرش تغييرات، نقش بس

ــت. از طرف  متجانس موجب امنيت و رضايت افراد آن اس

ديگر فرهنگ با درجه ی انسجام كمتر، به راحتي با اموري 

ــوند، تطبيق مي يابد. در فرهنگي  كه موجب تغيير مي ش

ــجام آن باالست، حتي تغيير در يك جنبه موجب  كه انس

ــجام كلي مي شود. در جامعه اي با انسجام كمتر،  عدم انس

معموًال تضاد، تعارض سر درگمي، عدم امنيت و خستگي 

ــتر وجود دارد. كه اين خود شرايط تغيير را  اجتماعي بيش

فراهم مي كند؛ چنين فرهنگي با درجه بااليي از فرد گرايي 

ــت (واگو، ۱۳۷۳، ۹-۲۳۷). به هرحال در جامعه  همراه اس

عواملي وجود دارد كه تغيير را رواج  مي دهد و عواملي نيز 

هستند كه مانع تغيير مي شوند. فرهنگ هم يكي از همين 

عوامل بشمار مي آيد. يعني فرهنگ مي تواند هم مشوق و 

تسريع كننده توسعه و نوآوري باشد و هم مانع جدي از برابر 

آن ايجاد كند (ابوالقاسمي، ۱۳۸۵، ۲۱۵). 

نوآوري و شكوفايي در نظام آموزشي و پژوهشي امري 

جدي است، خواه و ناخواه الگوهاي آموزشي خالقيت كش 

جاي خود را به «فرهنگ آموزشي نوآور»  بدهد. اگرچه به 

باور پژوهشگران، آموزش فعاليتي فرهنگي است (استيلگر 

ــركارآراني و مقدم)، و رويكرد   و هيبرت  ۱۹۹۱، ترجمه س

ــوآوري ما را به اين نكته رهنمون  ــي به آموزش و ن فرهنگ

مي سازد براي نوآوري، تغيير وتحول كه امري اجتناب ناپذير 

است، بايد بسترهاي فرهنگي آن را فراهم آورد و زير ساخت 

هاي ارزشي (فرهنگي ) از دوره پيش دبستاني و ابتدايي بايد 

كم كم با آموزش متحول شوند. 

به نظر مي رسد ما براي بازنگري گذشته آمادگي نسبتًا 

ــتيم. براي  خوبي داريم، اما براي نوآوري  چندان مهيا نيس

ــده اي كار آمد به تغييري جمعي (گروهي ) و حركتي  آين

ــه نياز به نوآوري و  ــتا ك نوآورانه نيازمنديم. در همين راس

نوانديشي ضرورتي تام و تمام براي قرن بيست و يكم است. 

در هزاره سوم بايستي تفكر فرهنگي به آموزش و نوآوري 

رواج يافته و مورد پذيرش همگان قرار گيرد. 

نوآوري و نوانديشي نه تنها براي هزاره نوين، بلكه براي 

پاسداشت از نسلهاي آينده و البته تمامي فعاليتهاي بشري 

الزم و ضروري است . 

ــالتر ۱۹۹۵، ترجمه ملكي فر، ابراهيمي و وحيدي  (اس

مطلق، ۱۶ )
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در تعريف نوآوری آمده اسـت: نوآوری فرايندی 
اسـت که دانش و علم را بـه ارزش تبديل می کند. 
آموزش و پرورش مهد دانش و علم اسـت و بايد در 
خلق نوآوری، بسـتر اوليه را ايجاد کند. به عبارتی 

ديگرآمـوزش و پـرورش سرچشـمه و 
بستر نوآوری است. همچنين نوآوری را 

می توان اين گونه تعريف نمود:
منظور از نوآوری، فرآورده ی جديد و 
يا محصول خالقی است که توسط يک 
سـازمان ارائه می گردد. فرآروده خالق 
می تواند نرم افزاری مانند انواع خدمات 
از جمله آموزش باشـد. يا سـخت افزار 
نظير يک کاال باشد. در رابطه با نوآوری 
در عرصـه ی آمـوزش و پـرورش بايد 
گفت، با عنايت به مشـکالت و مسائلی 
که آموزش و پـرورش از بيرون و درون 
به آن دچار اسـت، امـکان بروز نوآوری 
بعيد است. چنانچه تحول بنيادين بايد 
از داالن آمـوزش و پـرورش عبور کند، 

به عنوان يک نياز ضروری اسـت که برای آموزش و 
پرورش اهميت ويژه قائل شـد و در ايجاد نوآوری و 

تحول در آن از هيچ تالشی دريغ نکرد.
اما جدای از اين نگاه کلی، پيشـرفت و توسعه ی 
اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی جوامـع نيازمند 
مقدماتی است که عمده ترين آن ها وجود نوآوری و 

قبل از آن، پرورش نوآوران است.
پرورش نوآوران بر عهده کيسـت؟ آيا آموزش و 
پرورش در پرورش نوآوران سهيم است؟ اگر هست 
تا چه ميزان؟ به نظر می رسـد از اين نگاه نيز نقش 
اساسـی به عهده ی آموزش و پرورش اسـت. اما از 
آموزش و پـرورش کنونی که پی گيـر راه حل های 
سنتی است و هميشـه از تکرار کارها لذت می برد، 
انتظار نوآوری نبايد داشت. چنانچه آموزش و پرورش 

به نوآوری باور داشت، ابتدا از خود آغاز می نمود.
بعد ديگر نوآوری به سياست گزاری ها و تقسيمات 

کالن کشور مرتبط است. شايد در جهان کنونی، هيچ 
جامعه ای همانند کشور ايران منابع انسانی با اين حجم 
گسترده در خدمت توسـعه ی ساير کشورهای جهان 
نبوده انـد، درحالی که خود کشـور؛ سـهم ناچيزی در 

استفاده از آن ها داشته است. داليل اين گونه مهاجرت-
ها را بايد شناخت، زيرا نوآوری محصول تفکر انسان-
های خالق است. با توجه به نکات فوق و ساير شواهد، 
برای نوآوری و شکوفايی بايد طرحی نو درانداخت و به 
پرورش     انسان های نو و باورهای تازه اقدام کرد و راهی 

جديد و متفاوت برگزيد.
به نظر می رسـد بايد کار را از آموزش  وپرورش آغاز 
کرد. شکوفايی و نوآوری در کشور در سايه ی شکوفايی 
و نوآوری در آموزش و پرورش است. چنانچه در کشوری 
به مزايای نوآوری و اعتمادبه نفس ملی، برای نوآوری و 
نقش آموزش و پـرورش در اين مورد توجه ويژه ای به 

عمل نيايد، بحث از نوآوری راه به جايی نخواهد برد.
نوآوری مفهومی علمی اسـت کـه نيازمند اهتمام 
ملی و عزم مسئوالن اسـت. بايد پژوهش گران، علما، 
دانشگاهيان و آموزش و پرورش به اين پرسش ها پاسخ 

دهند:

۱- لزوم نوآوری در ابعاد آموزشی و پژوهشی جامعه 
با توجه به شرايط موجود جامعه چيست؟

۲- موانع تحقق نوآوری کدامند؟
۳- چـه راه کار هايی برای رفـع موانع توصيه نمی-

شود؟
تقويت آموزش و پرورش و مراکز علمی و پژوهشی 
کشور و اهتمام جدی به امر پژوهش درکنار مراقبت و 
مواظبت ويژه از آموزش، می توانند در پرورش خالقيت 

و بروز ايده های نو؛ تأثير به سزايی داشته باشد.
در کنار توسعه ی سرمايه ی انسانی، توجه به مديريت 
و بومی سـازی اين دانش در نوآوری نيروی کار بسيار 
حائز اهميت اسـت. از جمله شاخص هايی که می تواند 
بيانگر توان نوآوری در کشـور باشـد، ميزان سرمايه-

 GDP گذاری و هزينه های آموزش برحسب درصدی از
و يا درصدی از هزينه های دولت است که در اين رابطه، 
 UNDP)طبق تحقيقات انجام شده و آمارهای منتشره
در سال ۲۰۰۸) ايران پس از کشورهای کويت و عربستان 

قرار گرفته است.
در اين رابطه سـهم هزينه های آموزش از محصول 
ناخالـص داخلـی، از ۴/۱  درصد در سـال ۱۹۹۱ به ۴/۷ 
درصد در فاصله ی سال های  ۲۰۰۲تا ۲۰۰۵ رسيده است. 
اين رقم، نسـبت به بودجه دولت در سـال ۱۹۹۱، رقم 
۲۲/۴ درصد بوده که به ۲۲/۸ درصد در فاصله ی سال-

های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ رسيده است.
شاخص ديگر نوآوری، هزينه های تحقيق و توسعه 
است که بر حسب درصدی از محصول ناخالص داخلی 
محاسـبه می شـود. درايـن خصوص نيز کشـور ما در 
مقايسه با ساير کشور ها، آن گونه که بايد، سرمايه گذاری  

نمی کند.
چنان که مالحظه می شـود، امکانات نوآوری فراهم 
نيست و رسيدن به آن بدون ايجاد زيرساخت ها ميسر 

نمی گردد.
پايه نخست هرگونه تغيير و تحول زيربنايی و حرکت 
نوآورانه، برمبنای دو مقوله اساسی «علم» و «فن آوری» 
استوار است و همين موضوع باعث توجه متخصصين 
امر بيش از هرچيز به نوآوری در قالب نظام آموزشی و 
فنی و توسعه ی زيرسـاخت های دانش محور است. در 
اين راسـتا اهميت و اعتبار منابع و ظرفيت های بالقوه 
موجود در جامعه، اعم از منابع طبيعی و سـرمايه های 
مادی موجود، در کنار سـرمايه ی معنوی و انسانی به-
عنوان مهم ترين ثروت جامعه بر کسی پوشيده نيست.

به عنوان منابع اصلی ثروت جامعه بايد منابع انسانی 
را از نگاه ويژه بررسـی نمود. کانون اين ثروت آموزش 
و پرورش اسـت. از اين منظر آموزش و پرورش سنگ 

زيربنای شکوفايی و تحول است.
در بحث علم و توسعه ی علمی کشور که از مصاديق 
نوآوری اسـت، تالش در جهت شناسايی  ظرفيت های 
علمی کشور و کانون های توليد کننده ی معرفت بسيار 
ضروری است. اصلی ترين کانون در اين خصوص نظام-

های آموزشی است که بايد به آن ها توجه ويژه نمود.
بررسـی مفاهيم پايه ای توسـعه ی علمی بر مبنای 
فاکتورهايی چـون ميزان مقاالت علمی چاپ شـده، 

آموزش و پرورش و نوآوری
دکتر نعمت اله متين

استاديار پژوهشکده تعليم و تربيت
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تعداد پژوهشگران، سهم سرمايه گذاری در پژوهش 
و توسعه از محصول ناخالص داخلی، بيانگر اين نکته 
است که بايد برای آموزش و پرورش جايگاه ويژه ای 
قائل شـد. و از آن طريق راه نوآوری و شـکوفايی را 

فراهم آورد.
 مهمترين نتايج مثبت و ثمرات نوآوری 
۱- ارتقای بهبود کيفيت نظام آموزشی

۲- توسـعه ی خالقيـت در عرصه هـای جديد و 
کشف زمينه ها و بسترهای قابل رشد.

۳- کاهش هزينه های اجتماعی
۴- توسعه ی ملی و جلوگيری از وابستگی

۵- توسعهی علم و مرزهای دانش
از مطالب فوق می توان به اين نتيجه رسـيد که با 
افزايش سرمايه گذاری در جهت نوآوری، به خصوص 
در حوزه ی آموزش، ايجاد نوآوری ممکن خواهد شد. 
اما به نظر نگارنده تا موانع سـر راه نوآوری برداشته 
نشـود امکان توسـعه ی آموزش و پـرورش و خلق 

نوآوری ممکن نخواهد شد.
از جمله مهمترين موانعی که می توان در مسـير 

نوآوری کشور به آن ها اشاره کرد عبارتند از :
۱- فراهـم نبـودن بسـتر مشـارکت جمعی در 

مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
۲- عدم توجه به آموزش و پرورش و سـرمايه ی 

انسانی
۳- بی توجهی به مزايای نوآوری

۴- نبود زيرسـاخت های اجتماعـی و فرهنگی 
نوآوری

۵- عدم اهتمام جدی به امر تحول در کشور
۶- بی توجهی جدی به امر پژوهش و آموزش

۷- ضعف خردجمعی و غلبه خردفردی و فقدان 
ساختارهای عقالنی برای مواجهه با مسائل کشور.

۸- نارسـايی و ناکارآمـد بـودن نظام آموزشـی 
کشور

۹- فقـدان برنامه روشـن و جامع االطـراف برای 
توسعه ی علمی

۱۰- فقـدان مديريت علمی در کشـور و غلبه ی 
مديريت های تنگ نظر و کوتاه بين

۱۱- ضعف آينده نگری و به روزمره گی افتادن
۱۲- سرخوردگی نيروهای خالق

۱۳- کمبود سرمايه گذاری در بخش های علمی و 
آموزشی.

از هفته پژوهش در آموزش و 
پرورش چه خبر ؟

  خبـر كوتاهـي در خصوص برگزاري مراسـم هفته 
پژوهش 

 «دكتـر نعمت ا... متين دبير سـتاد برگـزاري هفته 
پژوهش در آموزش و پرورش »

 به منظور ارج نهادن به پژوهش و نهادينه كردن آن 

در سطوح گوناگون جامعه و نيز ساماندهي فعاليت هاي 

پژوهشي، در آذرماه هر سال، هفته پژوهش در سطح 

كشور برگزار مي شود. 

ــعه ی آموزش و  ــت به نقش پژوهش در توس با عناي

پرورش،  وزارت آموزش و پرورش چون سال های گذشته 

مراسم ويژه اي را در هفته پژوهش برگزار خواهد نمود. در 

سال جاري رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،  

خانم دكتر تحريري نيك صفت طي ابالغي از سوي مقام 

ــتاد  ــي وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئيس س عال

برگزاري هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش منصوب 

ــدند.  اينجانب نيز به عنوان دبير ستاد هفته پژوهش   ش

مشغول انجام وظيفه هستم. با توجه به ضرورت و اهميت 

ــتادي با عنوان ستاد هفته پژوهش تشكيل  موضوع، س

ــئوليت برنامه ريزي،  ــتاد مس ــت كه اين س گرديده اس

برگزاري و نظارت مراسم مربوط به اين هفته را بر عهده 

دارد. نمايندگان سازمان ها، معاونت ها و پژوهشكده هاي 

وابسته به وزارت آموزش و پرورش در اين ستاد عضويت 

دارند، اين ستاد تاكنون پنج جلسه در پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش برگزار نموده است. 

ــتاد سياست هاي الزم در خصوص هفته  در اين س

پژوهش ارائه مي شود و پنج كار گروه، با عناوين گروه 

پشتيباني، علمي، روابط عمومي، انتشارات، برگزاري 

ــت ها  ــم روز ملي، براي عملياتي كردن سياس مراس

ــده اند. در روز ۸۷/۹/۲۴ برنامه ی  مشغول فعاليت ش

متمركز برگزاري مي شود كه در اين روز پژوهشگران 

ــد.   ــده برگزيده معرفي خواهند ش ــان پژوهن و معلم

همچنين در اين روز سخنران ويژه خواهيم داشت. از 

پژوهشگران و مديران پژوهش در استان ها دعوت به 

عمل خواهد آمد تا در مراسم مزبور شركت نمايند. در 

اين روز ميزگردهاي هم انديشي در خصوص مسايل 

و مشكالت پژوهش تشكيل مي شود و تالش خواهد 

شد به منظور معرفي دستاوردهاي پژوهش نهادهاي 

ــگاه  ــرورش در نهمين نمايش ــي آموزش و پ پژوهش

ــي و فن آوري كه از ۲۳ الي ۲۷  ــتاورهاي پژوهش دس

ــود،  ــگاه بينالمللي تهران برگزار ش آذرماه در نمايش

شركت فعال داشته باشيم.  

ــري نيز در اين هفته  البته برنامه هاي متنوع ديگ

بخصوص در استان هاي مختلف كشور از سوي شوراي 

ــد كه در اطالع  ــتان ها برگزار خواهد ش تحقيقات اس

رساني هاي بعدي مخاطبان محترم را مطلع خواهيم 

نمود. 

نگاهي اجمالي به برنامه معلم 
پژوهنده

 نسرين حق گو: اقدام پژوهي الگويي از روش تحقيق و توسعه 
ــاي روش تحقيق زيرمجموعه  ــت كه در بعضي از كتاب ه اس

ــت و نوعي از  ــاي توصيفي مورد بحث قرار گرفته اس روش ه

مطالعه و بررسي است كه افراد براي تغيير وضعيت نامطلوب 

براي  رسيدن به شرايط مطلوب و در نهايت بهسازي كارها در 

محيط كاري خود  انجام مي دهند.  افرادي كه در نظام آموزشي 

دست اندركار فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مي باشند و با 

ــر و كار دارند، مي توانند براي  ــد ياددهي - يادگيري س فراين

ــائل مبتالبه آموزش و پرورش» و پيبردن به  ــناخت «مس ش

راه هاي كاهش مشكالت به «پژوهش در عمل» بپردازند و از 

آن جاكه معلمان در هر نظام آموزشي نقش اصلي را بر عهده 

ــتفاده از روش اقدام پژوه ي فعاليت هاي  دارند مي توانند با اس

ــند.  اين امر باعث شده است كه معلمان  خود را بهبود بخش

نقش موثرتري در شناخت مسائل و مشكالت آموزشي خود 

داشته و عالوه بر آن نتايج تحقيق هم كاربرد بيشتري داشته 

ــد، زيرا كه برخي از تحقيقات آكادميك (دانشگاهي) به  باش

ــت كه معلمان بالفاصله بتوانند از آن ها استفاده  گونه اي نيس

ــم را به عنوان محقق  ــدام پژوهي مي توان معل ــد .  در اق كنن

(معلم پژوهنده) دانست، زيرا كه معلم به عنوان مجري اصلي 

ــئله اي را كه با آن روبروست همچون مشكالت  مي توانند مس

فرايند تدريس را به طور گام به گام در طول يك مدت معين 

ــتفاده از ساز و كارهاي گوناگون پژوهش (پرسشنامه ،  و يا اس

ــاهده و ....) مورد بررسي قـرار دهد . در همـين  مصاحبه، مش

ـــتا برنامه معلم پژوهنده از سال ۷۶ – ۷۵ با برنامه ريزي  راس

ــت گذاري و نظارت و هماهنگي پژوهشگاه مطالعات  ، سياس

ــوراي تحقيقات  ــاركت جدي ش ــوزش و پرورش و با مش آم

استان ها در سراسر  كشور به اجرا درآمده است و همواره تالش 

ــت اندركاران بر اين بوده است كه ضرورت و  مسئوالن و دس

اهميت فلسفه و روش اقدام پژوهي به آگاهي معلمان و ديگر 

ــور برساند و اقداماتي از قبيل  كاركنان آموزش و پرورش كش

انتشار فراخوان، برگزاري همايش در خصوص معلم پژوهنده 

در استان هاي سراسر كشور، تاليف كتاب ويژه ي اقدام پژوهي، 

ــوزش ضمن خدمت براي فرهنگيان  برگزاري كالس هاي آم

عالقمند، تدوين وانتشار ويژه نامه معلم پژوهنده، انجام داده كه 

با استقبال گسترده فرهنگيان روبرو بوده است. هر چند كه تا 

ــيدن به وضعيت مطلوب راه طوالني در پيش است.  قابل  رس

ذكر است كه يازدهمين برنامه معلم پژوهنده در سال جاري  با 

اعالم فراخوان و همكاري شوراي تحقيقات استان هاي كشور 

نيز در جريان مي باشد و طبق شيوه نامه انتخاب معلم پژوهنده،  

ــط دبيرخانه معلم پژوهنده،  ــتان ها توس گزارش هاي برتر اس

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دريافت می شود و پس 

از، ارزشيابي، و انتخاب گزارش هاي برتر كشور، جهت قدرداني 

از آنان توسط مقام عالي وزارت و پژوهشگاه مطالعات آموزش 

ــه پژوهش، تنظيم بانك اطالعاتي معلمان  و پرورش در هفت

ــتان ها و اجراي همايشي در دست اقدام مي  پژوهنده برتر اس

باشد. 

اخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشاخبار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
از آموزش و پرورش کنونی 
که پی گير راه حل های سنتی 
است و هميشه از تکرار کارها 
لذت می برد، انتظار نوآوری 
نبايد داشت. چنانچه آموزش و 
پرورش به نوآوری باور داشت، 
ابتدا از خود آغاز می نمود.
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اصغر فرهودي محمدزاده 

نوآوري و اصول آن

ــازمان ها براي بقاء نيازمند انديشه هاي نو،  نظرات  همه س

ــع و تازه اند. افكار و نظرات جديد همچون روحي در كالبد  بدي

سازمان دميده مي شود و آنرا از نيستي و فنا نجات مي دهد. 

در عصر ما براي بقاء و پيشرفت و حتي حفظ وضع موجود 

، بايد جريان نوجوئي و نوآوري را در سازمان تداوم بخشيد تا از 

ركود و نابودي جلوگيري شود، براي آن  كه به توان در دنياي 

ــه داد، بايد به نوآوري و  ــم و متغير امروز به حيات ادام متالط

خالقيت روي آورد و ضمن شناخت تغييرات و تحوالت محيط 

براي رويارويي با آ نها پاسخ هاي بديع و تازه تدارك ديد و همراه 

تاثير پذيري از اين تحوالت بر آن ها تاثير نهاد و بدان ها شكل 

دلخواه داد. 

نامگذاري سال ۱۳۸۷ از سوي مقام معظم رهبري به عنوان 

ــبي است كه به ابعاد  ــال نوآوري و شكوفايي فرصت مناس س

مختلف آن پرداخته شود. 

  نوآوري 
بعضي از صاحب نظران نوآوري را معادل تغيير و خالقيت 

دانسته اند . خالقيت نيز پيدايي و توليد يك انديشه ي نو است 

ــه و فكر است، به عبارت ديگر  ــاختن آن انديش اما نوآوري س

ــه هاي نو دارد و نوآوري  خالقيت اشاره به قدرت ايجاد انديش

ــاختن آن افكار نو و تازه است.  نوآوري  به معناي كاربردي س

نوعي تغيير را ايجاد مي كند، اما هر تغييري را نمي توان نوآوري 

ــت كه بر اساس انديشه اي  ناميد. نوآوري تغيير بديع و تازه اس

ــته بوجود مي آيد و از اين رو اگرچه  ــابقة قبلي نداش نو كه س

نوآوري تغيير است اما هر تغيير نوآوري نيست . (الواني، ۱۳۸۲) 

ــن تر ، نوآوري فرآيندي است كه براي ايجاد  .  در تعريفي روش

يك خدمت يا يك محصول جديد و همچنين استفاده جديد 

ــازمان صورت مي پذيرد  از محصوالت و خدمات موجود در س

(سام خانيان ، ۱۳۸۱) .  كونتر (۱۹۸۸) نوآوري را بكار گيري 

ايده هاي نوين ناشي از خالقيت ، ياد كرده است و معتقد است 

كه نوآوري مي تواند محصولي جديد ،  خدمتي جديد يا راهي 

ــد در حاليكه خالقيت توانايي و  ــد براي انجام كاري باش جدي

قدرت ايجاد فكر  و يا ايده جديد و نو است. به اعتقاد آلبرشت 

خالقيت يك فعاليت ذهني و عقاليي براي بوجود آوردن ايده 

جديد و بديع است حال آن كه نوآوري تبديل خالقيت به عمل 

و يا نتيجه است. 

ــت و نوآوري تالش براي  خالقيت نقطه آغاز هر نوآوري اس

ــد. نكته حايز اهميت  تبديل ايده خالق به محصوالت مي باش

اين كه انديشه هاي حاصل از خالقيت يعني پردازش مبتكرانه 

ــرايط  ــوند كه در ارتباط با ش اطالعات بايد بگونه اي پرورده ش

ــوآوري را حاصل  ــوآوري بينجامد. برخي ن ــاي واقعي به ن دني

تجاري كردن خالقيت دانسته اند.  از نظر معني خالقيت بيشتر 

در جنبه هاي فكري و نظري و نوآوري در جنبه هاي كاربردي و 

عملي به كار مي رود (نصيري ، ۱۳۸۳ ) . 

يكي از  زمينه هاي الزم براي نوآوري در يك سازمان وجود 

ــت.  آمادگي براي يافتن و پذيرش روش ها و نظرات جديد اس

ــه ايي اين نوع آمادگي را نداشته  بنابراين اگر كاركنان موسس

باشد و طوري به گذشته وابسته باشد كه حاضر نشوند رسوم 

ــتلزم اصالح كردار گذشته است بپذيرد. در  جديدي را كه مس

نتيجه با مشكل اساسي تغيير رفتار  روبرو خواهد شد. 

ــد نظر و اصالح  ــا به طور مداوم تجدي ــت ه ولي اگر نشس

شوند در راه تغيير و نوسازي مانعي ايجاد نمي كند (فرهودي، 

 .(۱۳۸۱

ــت ، اما  ــه هاي جديد اس  خالقيت به وجود آوردن انديش

ــتفاده از اين انديشه ها در دنياي واقعي است. البته  نوآوري اس

حركت از مرحله خالقيت به مرحله نوآوري ، يكي از تغييرات 

مهم در سازمان است. و نياز به وقت زيادي دارد . به طور مثال 

براي به اجراء درآوردن يك برنامه راهبردي ، سازمان با مرحله اي 

بحراني براي تغيير مواجه خواهد شد. و به عبارت ديگر ، اين امر 

مستلزم نوآوري است و دارا بودن انديشه هاي خالق به تنهايي 

ــت ، نوآوري براي سازماني كه  ــت ، بايد اظهار داش كافي نيس

مي خواهد آينده مورد نظر خود را بدست آورد، مستلزم تغيير 

دگرگوني و تجديد نظر است. (نوالن ، ۱۳۷۹) . 

  فرآيند نوآوري :
ــت از به هم پيوستن تكنولوژي  فرآيند نوآوري ؛ عبارت اس

و اختراعات موجود جهت آفريدن محصول، فرايند يا سيستم 

ــرفته تر ، نوآوري ، به مفهوم اقتصادي آن ، يعني تجاري  پيش

كردن محصول، فرآيند يا سيستم پيشرفته تر ، و بهره برداري 

از آن ها پيش از رقبا (آر . كي جين ، ۱۹۹۰) . 

ــازمانهاي تكنولوژي – پايه نسبت به فرآيند  هر يك از س

ــي متفاوت دارند. فرآيند نوآوري ، به شكل عام  نوآوري نگرش

خود شامل گامهاي زير است :

۱- شناخت نياز بازار يا فرصت تكنولوژيك 

ــرش يا تغيير تكنولوژي موجود كه برآورنده ي اين  ۲- پذي

نياز يا فرصت باشد. 

۳- در صورت لزوم اختراع و انتقال اين تكنولوژي از طريق 

تجاري كردن با ساير روش ها 

فرآيند نوآوري پيوند دهنده ي نياز پروژه ، اختراع ، توسعه 

ــت. در هر يك از اين گام ها،  و انتقال تكنولوژي با يكديگر اس

ايده ها و مفاهيمي آفريده مي شود . اما فرايند نوآوري هنگامي 

تحقق مي يابدكه اين گامها در پايان؛  به بهره برداري و تجاري 

كردن يك محصول ، فرآيند يا سيستم پيشرفته تر بيانجامند. 

انتقال تكنولوژي يكي از مسائل كليدي در فرآيند نوآوري است. 

در واقع ، فرايند نوآوري بدون اين مرحله هرگز كامل نمي شود. 

اگرچه پژوهشگران هميشه درباره ي فعاليتهاي مربوط به انتقال 

تكنولوژي ترديد دارند، ولي بهره برداري و تجاري سازي، بدون 

انتقال تكنولوژي تحقق نمي يابد.  سازمان هايي كه نوآوري در 

ــود، در حقيقت با كمبود انديشه هاي خالق  آن انجام نمي ش

مواجه هستند. در اين صورت بايد محيطي به وجود آورد كه در 

افراد شوق ايجاد كند و تمايل و فرصتي نيز براي تجربه كردن 

اين انديشه ها به وجود آيد. سازمان ها نيز در مورد انجام طرح 

و راهي كه قبًال انجام مي داده اند عادت و عرف مشخصي دارند.  

يك سازمان قديمي بيشتر از هر موردي به وجود آورنده عادات 

ــت ، بويژه اگر فرهنگ مسلط در جامعه،  ــنت در كار اس و س

ــته باشد. تمام فرهنگ ها براي  نقش راهنمايي كننده نيز داش

حل مشكالت به آداب و رسوم و سنت ها تكيه مي كنند و اين 

دليلي است بر اين كه فرهنگ ها به طور واقعي توسط گذشته 

خودحمايت مي شوند. به هر حال ، نقش راهنمايي فرهنگ ها 

ــت كه در مورد عادات و رسوم خيلي محكم اعتماد به  اين اس

وجود آورند و به طور كلي ، كمتر سوال مطرح شود.  در بسياري 

از سازمان ها، انديشه هاي جديد به آساني جايگاه مناسبي پيدا 

نمي كند، بويژه اگر اين انديشه ها در محلي ديگر و توسط فرد 

خالق ديگري به وجود آيد. 

ــت كه زماني اگر معلوم شد يك  ــوال واقعي اين اس اما س

ــازمان بايد ديدگاهي را به واقعيت تبديل كند؛ آيا مي تواند  س

ــه اجراء درآورد، اين اجراء به نوآوري ، تغيير و مبارزه با  آن را ب

ــوم سازماني نياز دارد. اغلب سازمانها طي دوره ي  عادات و رس

ــد و توسعه ي خود به طور ناخودآگاه ، فرهنگ هايي را در  رش

ــازمان به وجود مي آورند كه براي تغيير هيچ امكان نفوذي  س

باقي نمي گذارند. اين نوع سازمان ها مدتي طوالني در مرحله 
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ــي حركتي يا يخ زدگي توقف مي كنند.» در چنين حالتي  «ب

سازمان براي تغيير آماده نيست و هر انديشه جديد يا ديدگاهي 

براي آينده، مدتي طوالني بايگاني و داراي شكنندگي همراه با 

عمري كوتاه مي شود (نوالن ، ۱۳۷۹) . 

  افزايش نوآوري 
بخشي از مديريت جامع كيفيت مي گويد كه كار روز آينده 

ــود. اين موضوع به قانون «بهبود  بايد بهتر از روز قبل انجام ش

ــت. و اين بدان  مداوم يا  kaizen (در زبان ژاپني) معروف اس

معناست كه هر فرد مي تواند خالق و مبتكر باشد. 

ــن راند» در كتاب خود  ــل از (پاركر ، ۲۰۰۱) ، «آري به نق

ــد: «هر كاري را مي توان خالق و ابداعي ناميد تنها  مي نويس

ــط يك فرد خالق انجام پذيرد. و هيچ كاري را نمي  اگر توس

ــط فردي بي عالقه انجام  توان خالق و ابداعي خواند، اگر توس

شود كه تنها تقليد از ديگران را مي داند.  اغلب سازمانها خود 

ــال ۱۹۷۵ مطرح كرد.  را در موقعيتي مي يابندكه لوين در س

ــل وجودي مختلف «يخ زده» ،  ــازمان را به صورت مراح او س

«باز شدن يخ»  و سپس دوباره به صورت «يخ زده»  توصيف 

كرد و گفت :

مرحله قبل از تغيير ، مرحله ي يخ زدگي سازمان ، طول مدت 

ــس از اتمام تغييرات ، باز هم  ــدن يخ ، پ تغيير ، مرحله ي باز ش

ــازمان ايجاد مي شود. بنابراين با تغيير  مرحله ي يخ زدگي در س

سريع در سازمان مرحله ي «باز شدن يخ»  طي مي شود 

بنابراين ، نوآوري تنها براي كسب سود بيشتر نيست ؛ بلكه 

به وسيله  ي آن مي توان براي مواجه شدن  با ديگر شركت ها و 

رقباي بين المللي نيز آماده شد. 

ــوآوري در عصر حاضر يك ايمني براي  به عبارت ديگر ، ن

كسب موفقيت راهبردي مي باشد . (نوالن ، ۱۳۷۹) . 

  اصول نوآوري 
پيتر دروگر دركتاب حرفه ي مديريت مي نويسد :

نقطه مشترك تمام مديران موفق كه تاكنون ديده است ؛ 

شخصيتي از نوع مخصوص نيست ، بلكه تعهد و وفاداري آنان 

به ادامه بي وقفه در اجراء و تمرين نوآوري است. 

نوآوري در ذات خود براي مديران يك وظيفه است. 

ــيله اي است كه يك مدير خالق ، منابع توليد  نوآوري وس

ثروت را بوجود مي آورد و يا به منابع فعلي موجود آن و استعداد 

و خاصيتي را اهداء مي كند تا موجب خلق ثروت گردد. 

ــديد و اختالف  ــروزه در تعريف يك مدير خالق ابهام ش ام

ــدود به اندازه و يا  ــي وجود دارد . و اين عبارت مح نظر فراوان

سن يك شركت تجاري نيست بلكه معطوف به نوع خاصي از 

ــت كه در قلب آن عنصر خالقيت نهفته است كه  فعاليت هاس

مسئول ايجاد تغييرات «هدفدار» اقتصادي و اجتماعي است. 

  منابع نوآوري 
خالقيت هايي يافت مي شوند كه از يك جرقه ي نبوغ آسا 

حاصل شده اند، ولي اثر نوآوري ها بويژه آنها كه موفق بوده اند 

محصول جستجوهاي آگاهانه و هدف دار در فرصت ها ايست 

كه فقط در زمينه هاي محدودي ديده مي شوند به طور كلي، 

چهار منطقه فرصت در داخل زمينه هاي تجاري يا صنعتي و 

خدماتي جهت نوآوري ديده مي شود:

• اتفاقات غير منتظره 

• مسايل متناقض و غير همجنس 

• نيازهاي فرايندي 

• تغييرات ايجاد شده در تجارت ، صنعت و خدمات 

منابع اضافي فرصت هايي كه در خارج از محيط هاي تجاري 

يا صنعتي هستند به شرح زير مي باشند.

• تغييرات جمعيتي 

• تغييراتي كه در ادراكات ذهني حاصل مي شود 

• دانش جديد 

ــوده و درهم مخلوط  ــترك ب ــع فوق الذكر گاهي مش مناب

ــوند و گاهي مجاز و متفاوتند چراكه ماهيت خطرشان  مي ش

ــان باعث مي شود هر  ؛ پيچيدگي هايشان و استعداد خالقش

ــدام بطور همزمان در بيش از يك طيف فعاليت كنند. ولي  ك

به هر حال و به هر طريقي عمل كنند و مسئول اكثر مقاطع 

فرصتهاي نوآوري در جامعه هستند . (دروكر ، ۱۳۸۰) . 

  اصل نوآوري 
نوآوري هدفدار و منسجم، با تحليل منابع جديد فرصت ها 

آغاز مي شود. بر اساس اين نظريه ، منابع گوناگون؛ اهميت هاي 

ــت. از آنجايي كه  ــي در زمان هاي مختلف خواهد داش متفاوت

ــت پس نوآوران آتي  ــت يك امر ذهني و هم عيني اس خالقي

بايد وارد بازار شده همه چيز را تماشا كنند؛ از همه چيز سوال 

ــد.  نوآوران موفق معموًال  ــرده و به افكار ديگران گوش كنن ك

ــت مغز خود را بكار مي برند (بصري  هر دو جنبه چپ و راس

ــاس باشند و به  ــمعي). آن ها بايد در خصوص ارقام حس و س

ــائلي كه فرصت ها را  عملكردهاي مردم دقت كنند و آن مس

مي سازند، تحليلي بررسي نمايند و سپس از دنياي افكار خود 

بيرون رفته و سازندگان بالقوه موجود در بازار را به دقت زير نظر 

بگيرند تا انتظارات آنان، ارزشهايشان و نيازمنديهايشان مطالعه 

شود. جهت افزايش كارايي ؛ نوآوري ، بايد ساده بوده و متمركز 

باشد و بايد يك كار واحد انجام شود و گرنه مردم گيج شده و 

سرگردان خواهد ماند. 

   در واقع باالترين ستايشي كه هر نوآوري مي تواند كسب 

كند اين است كه به مردم بگويند : خوب! اين كه خيلي روشن 

است ! پس چرا تاكنون بفكر من نرسيده بود ؟  

ــوده و در حقيقت  ــد زرق و برق ب ــر فاق ــاي موث نوآوري ه

هيچكس نمي تواند پيش بيني كند 

كه يك نوآوري فرضي به يك تجارت 

برزگ ختم مي شود، يا به يك موفقيت 

كوچك و ضعيف. اما اگر نتايج ضعيف 

باشد نوآوري موفقيت آميز از همان 

ــازي مي كند؛  ابتداء ميل به معيارس

ــد يا صنعت  ــير تكنولوژي جدي مس

ــد را تعيين مي كند؛ حرفه اي را  جدي

ــه رهبران ديگران  بوجود مي آورد ك

مي گردد و اگر نوآوري از همان لحظات 

اول بفكر رهبري نباشد احتماًال فقط 

ــت ولي  حالت خالقيت خواهد داش

فاقد نتايج سودآور خواهد بود.  بهتر از 

همه اين كه ؛ نوآوري بيشتر يك كار 

عادي است تا اين كه نبوغ آميز باشد 

زيرا احتياج به دانش ، ذوق و تمركز 

مفيد دارد. مردمي هستندكه بعنوان 

افراد خالق ، مستعدتر از ديگرانند، اما 

ــان در قسمت هايي است  استعدادش

كه كامًال تعريف شده است. نوآوران 

ــمت كار  بندرت در بيش از يك قس

مي كنند. 

در  نوآوري ،  هر تالش همچون، 

استعداد ، هوش ، ذوق ، و دانش الزم است اما هنگامي كه تمام 

اين عوامل مفيد در آدمي جمع گرديد و در عمل پياده شدن 

كه آن نيازمند كار شديد و متمركز و هدفدار مي باشد. اما اگر 

يك نوآور فاقد پشتكار ، پافشاري و تعهد باشد تمام آن امتيازات 

گفته شده ؛ بي ثمر خواهد بود. (دروكر ، ۱۳۸۰) . 

  زمينه هايي نوآوري 
جان تاونسند و ژاك نيوبر به نقل از مهين خالصي در كتاب 

ــاي طاليي مديريت خالق » به زمينه هاي نوآوري به  «كليده

شرح زير اشاره نموده است :

۱- بهبود محصوالت / خدمات 

۲- بهبود خدمات به مشتري 

۳- تنوع محصوالت / خدمات 

۴- محصوالت / خدمات جديد 

۵- تبليغات سازنده تر 

ــه / هزينه هاي كاهش  ــي و كيفيت افزايش يافت ۶- كاراي

يافته 

۷-  افزايش کارايی و خالقيت حين عمل 

   ويژگيهاي مخترعان و نوآوران 
نخستين عالئم آگاه كننده در شناسايي مخترعان و نوآوران 

ــت. با وجود اين تنها بخش  ــتعداد و تحصيالت آنان اس ، اس

كوچكي از اين گروه برگزيده ، اختراعات و نوآوريهاي  متعدد 

دارند. (جين، ۱۳۸۱) . 

برخي از ويژگيهاي يك مخترع و نوآور موفق عبارتند از :

 سابقه ي تخصصي قوي 

توانايي انجام كار با لوازم و وسائل ، نه افراد 

ــالمت رواني در بررسي و بحث در مورد ايده ها به جاي  س

انجام كار در يك سازمان رسمي 

عاليق بيشتر به محصوالت فني تا مسائل بازاريابي 

تمايل به كوچك کردن قضاوت هاي حرفه اي سايرين 

تعهد نسبت به نوآوري و مفاهيم محصول 
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اشاعه  نوآوري
 آموزشي

جعفر افقهي
پژوهشكده اوليا و مربيان (خانواده ) 

d³š

ــوآوري در  ــت و ن ــوآوري پيامي براي «تغيير» اس ۱-ن

آموزش نيز پيامي براي تغيير در عناصر ، فرآيند و سازمان 

يادگيري و ياددهي (تغيير آموزشي) است. تغيير آموزشي 

از جهتي تغيير فرهنگي تلقي شده است . زيرا با الگوهاي 

ــي مرتبط است. و از  رفتار ، معاني و باورهاي علمي آموزش

جهتي در قالب تغيير اجتماعي شناخته شده است. چون 

سازمان آموزش (كالس و مدرسه ) و نقش هاي آموزشي را 

تحت تاثير قرار مي دهد. تغيير آموزشي از جهت سومي نيز 

با تغييرات اجتماعي و فرهنگي در پيوند است و آن اين كه 

آموزش خود يكي از مكانيزم هاي تغيير است. بسياري براي 

تغيير و بهبود، آموزش را نشانه مي گيرند و همچون يافته اي 

اطمينان بخش نگاهي ابزار گرايانه و بسيط ارائه مي دهند. 

۲-تغيير يا منشاء دروني دارد يا تحت تاثير عوامل بيرون 

اتفاق مي افتد . تغيير با منشاء بيروني نتيجه تماس با بيگانه 

است . تماس فرهنگي۱ ، اشكال و مراحل مختلف دارد.  اگر 

اتفاق بيفتد نتيجه تماس، آگاهي از پديده ی جديد است. 

ــدي جذب۲ و اقتباس گردد. اما  و احتمال دارد طي فرآين

تغيير با منشاء دروني نتيجه نواوري ، اختراع و ارائه ايدهاي 

جديد و نو است. نوآوري۳ و اختراع در خالء اتفاق نمي افتد. 

گاهي ضرورت هاي اجتماعي و فرهنگي بستر ساز نوآوري 

ــوند و گاهي چالش ها وتنگناهاي فكري ، سياسي و  مي ش

علمي  مي تواند زمينه ساز اختراع و نوآوري در موضوعات 

مختلف باشد. البته تاثير زمينه هاي اجتماعي و مسأله هاي 

موجود براي ظهور نوآوري كافي نيست . خالقيت در حل 

چالش يا مشكل و يا پاسخ جديد به يك وضعيت تكراري 

نيز در كنار عوامل مذكور شرط پديدار شدن نوآوري است. 

ــمندان ، فعاليت آموزشي  ۳-به نظر بسياري از انديش

اساسًا فرهنگي است.  

فعاليت هاي فرهنگي در قالب سناريو هاي فرهنگي نشان 

داده مي شوند و دانش عمومي درباره رويدادي هستندكه 

در ذهن شركت كنندگان وجود دارند. اين سناريوها رفتار 

ــركت كنندگان مي  را هدايت مي كنند و همچنين به ش

گويند كه چه انتظاراتي داشته باشند. سناريوهاي ياد شده 

ــك فرهنگ مورد  ــترده در درون ي ــيار گس به صورتي بس

استفاده قرار مي گيرند . بنابراين به سختي مي توان آن ها را 

رؤيت كرد . ... سناريوهاي فرهنگي به طور ضمني از طريق 

ــوند نه از راه مطالعه  ــاهده و مشاركت آموخته مي ش مش

آگاهانه . اين ويژگي فعاليت فرهنگي را از ساير فعاليت ها ، 

متمايز مي كند. براي مثال : فعاليت يادگيري نحوه استفاده 

از رايانه را در نظر بگيريد. براي بزرگساالن ، يادگيري روش 

هاي استفاده از رايانه معموًال يك فعاليت فرهنگي نيست. 

ما استفاده از رايانه را به وسيله تمرين آگاهانه مهارت هاي 

ــت كردن،  ــود ، با خواندن كتابچه هاي راهنما ، يادداش خ

ــاركت ، ياد مي گيريم.  كمك گرفتن از متخصصان و مش

استفاده از رايانه مثال جالبي است ، زيرا به سرعت به يك 

فعاليت فرهنگي تبديل مي شود. و كودكان به طور طبيعي 

در كنار برادر وخواهران بزرگتر خود آن را ياد مي گيرند ... 

آموزش نيز همچون ساير فعاليت هاي فرهنگي از طريق 

مشاركت غير رسمي در مدت زمان طوالني انجام مي پذيرد 

ــس گرفتن به يك فرهنگ آن را  ــخص با ان . آموزش را ش

دريافت مي كند نه با مطالعه رسمي آن. مردم يك جامعه 

، تصويري ذهني از چگونگي آموزش دارند .ما اين تصوير را 

سناريو script مي ناميم. . در واقع سناريو نسخه اي ذهني 

از الگوهاي آموزشي است۴. 

اين سناريو ها به بسياري سئواالت براي اجراي آموزش 

ــخ مي دهند . البته عموماًًسئواالت مورد اشاره مطرح  پاس

ــوند . مثًال معلم چگونه وارد كالس شود ؟ چگونه  نمي ش

درس را شروع كند ؟ چگونه از دانش آموز سوال كند؟ چه 

ــوال كند ؟ ابتدا درس بدهد بعد سوال كند يا اول  موقع س

سوال كند سپس درس بدهد؟ از تخته سياه استفاده كند؟ 

استفاده نكند؟ دانش آموزان چگونه در كالس بنشينيد ؟ 

چگونه از معلم سئوال نمايند؟ و سواالت بسيار ديگري كه 

ممكن است هيچگاه طرح نشود و پاسخ بصورت مدون ارائه 

نگردند اما در ذهن همه، اشكال آن  بعنوان دانش عمومي 

فرهنگي شده موجود است، همه يا دانش آموز بوده اند يا 

ويژگي و نوع رفتار آنرا از بقيه شنيده اند و  مي دانند معناي 

دانش آموز يا معلم  و مدرسه چيست .

ــد را دوباره  ــح مي خواهيم اين تاكي ــال با اين توضي ح

ــي ، تغيير در  ــته كنيم . تغيير در الگوهاي آموزش برجس

ــت. لذا تابع شرايط و مقتضيات  ــناريوهاي فرهنگي اس س

تغيير فرهنگي خواهد بود. 

ــو يا نوآوري  ــد، ارائه ايده ن ــاره ش ۴-در ابتدا مقاله اش

ــت . چنانچه اين پيام فراگير شود و  پيامي براي تغيير اس

ــط كارگزاران پذيرفته شود . تغيير اتفاق افتاده است.  توس

در رابطه با تمايز ميان مخترعان (تحقيقات پايه اي) و نوآوران 

(تحقيقات كاربردي) در دانشگاه ساسكس انگلستان ۲۹ زوج، 

پروژه اي نوآورانه مشابه ، مورد مطالعه قرار گرفت. هر زوج پروژة 

مشابه يكي موفق و ديگري تقريبًا ناموفق بود. 

ــه يك اندازه  ــارزي در زوج پروژه هايي كه ب ــاوت هاي ب تف

موفق بودند وجود داشت ويژگيهاي يك نوآور موفق و ساختار 

سازماني مناسب فعاليتهاي نوآورانه به صورت زير خالصه كرد 

(جين ، ۱۳۸۱) . 

ــق ، درك بهتري از  ــود كه نوآوران موف ــاهده مي ش • مش

نيازهاي مشتري دارند. 

• نوآوران موفق ، توجه بيشتري به بازاريابي دارند. 

ــوآوران ناموفق؛ كارهاي  ــه با ن ــوآوران موفق در مقايس • ن

ــعه اي را با كارايي بيشتري انجام مي دهند ، ولي نه لزومًا  توس

با سرعت بيشتر 

ــازمان  • نوآوران موفق ، از تكنولوژي و اطالعات خارج از س

به گونه اي اثربخش تر استفاده مي كنند (هر چند بيشتر كارها را 

در محل كار خود انجام مي دهند) . 

ــديت و  ــاي موفق،  مدير پروژه معموًال از ارش • در پروژه ه

اختيارات بيشتري در مقايسه با همتايان ناموفق خود، برخوردار 

است. اين امر شايد به دليل سوابق موفقيت آميز فرد باشد. 

ــوان هيچ يك از اين عوامل را به طور مجرد در نظر  نمي ت

ــد از ميان افرادي كه با هم روي  گرفت ؛ ليكن به نظر مي رس

ــه داراي اين  ــي كار مي كنند، آن هايي ك يك پروژه تحقيقات

ويژگيها هستند ، موفق ترند. 

ويژگيهاي مخترعان و نوآوران را نمي توان به طور دقيق سنجيد. 

اين ويژگيها ، نمايانگر يك ارزيابي نسبتًا نظري از توانايي ها ، رفتارها 

و فضائل انساني هستند. در نتيجه ، هر گونه رسميت بخشيدن غير 

قابل انعطاف به اين ويژگي ها ، ممكن است به استفاده ناصحيح از 

ــده ؛ در نتيجه به كاهش بهره وري بيانجامد. براي  آن ها منجر ش

مثال بسياري از افراد فاقد تحصيالت رسمي يا ديگر  ويژگي هايي 

ــاره شد؛ در گذشته اختراع ها و نوآوري هاي مهمي  كه به آن ها اش

انجام داده اند و در آينده نيز چنين خواهد بود. 

فهرست منابع
ــف آينده،  ترجمه ي  • آرتور باركر ، جول (۱۳۸۰) ، هنر كش

نغمه خادم باشي ؛ تهران انتشارات : انستيتو ايز ايران. 

ــيد مهدي (۱۳۸۲) ، مديريت عمومي ، تهران ،  • الواني ، س

انتشارات : نشر ني 

ــكاران (۱۳۸۴) ، كليدهاي طاليي  ــند ؛  جان و هم • تاونس

ــارات  مديريت خالق ، ترجمه ي مهين خالصي ، تهران ، انتش

: جيحون . 

ــن ، آر. كي و همكاران (۱۳۸۱)، مديريت بر مديريت  • جي

ناپذير، ترجمه ي مهيار سرحدي و حسن محمدرضاي بيدگلي، 

تهران، انتشارات : موسسه آموزشي و تحقيقاتي صنايع دفاعي 

ــيد  ــر ، پيتر (۱۳۸۰)، حرفه مديريت،  ترجمه ي س • دروك

مصطفي ميراسالمي، تهران، انتشارات : انستيتو ايز ايران 

ــكاران (۱۳۸۱) ، اصول مديريت،  ــودي، اصغر و هم • فره

 تبريز، ناشر مولف 

ــي ميزان وجود  ــي (۱۳۸۳) ، بررس ــري،  حمزه عل • نصي

ــي و راهكارهاي  ــاي آموزش ــاي خالقيت در واحده زمينه ه

تقويت آن، تهران، شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش 

شهرستانهاي تهران . 

• نوالن ، تيموني و همكاران (۱۳۷۹) ، برنامه ريزي يا مرگ ، 

ترجمه ي مهري نوحي ، تهران ، انتشارات : جامعه نو.
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 diffusion «ــاعه ــوآوري را «اش ــدن ن فرايند فراگير ش

ــت كه ابتداء توسط انسان  ــاعه مفهومي اس مي نامند. اش

ــان بكار گرفته شد و آنان معتقد بودند، اغلب رسوم  شناس

ــز عمده فرهنگي قديم مانند  ــدات قديمي از مراك و معتق

ــده اند. اين ايده در  مصرف بين النهرين و هند استنتاج ش

ــه تكامل گرايان مطرح گرديد. جامعه شناسان  برابر انديش

بويژه صاحب نظران علم ارتباطات ،  نگاه كاربردي به اشاعه 

ــتره مبادله فرهنگي ملت ها به سطح  دارند . و آن را از گس

ــط اجتماعي افراد وگروه ها در هر جامعه آوردند. آنچه  رواب

جامعه شناسان در تالش براي درك آن هستند، نحوة تاثير 

پذيري افراد وگروه ها از انديشه هاي و الگوهاي جديد است. 

يك ايدة جديد و نو چگونه پذيرفته مي شود؟ چرا در برابر 

ــكل مي گيرد؟  پذيرش برخي از پديده هاي نو مقاومت ش

شرايط پذيرش چيست؟ آيا كانال ها وشبكه هاي اشاعه بر 

ميزان و نحوه پذيرش فرهنگي اثر گذار است؟ كدام كانال 

اشاعه فراگير تر است ؟ كداميك موثرتر يا نافذتر است؟  و 

ــبكه ها وكانال هاي اشاعه بسيار است. آموزش،  ...  امروز ش

رسانه هاي جمعي، نهادهاي مدني، نظام     سياسي سيستم 

ــاعه راهدايت مي كنند.  بوروكراتيك و ... همگي فرآيند اش

ــتند. اما متفاوت از  ــاعه      هس همه اين ها كانال هاي اش

يكديگر در هدايت فرآيند اشاعه رفتار مي كنند. آنچه مهم 

است؛ اين است كه 

ــاعه در دل مطالعات فرهنگي شناخته شده  مفهوم اش

ــي آورده  ــاعه فرهنگ ــن رو در اغلب متون اش ــت. از اي اس

مي شود. 

۵-دانستيم : شيوه ها و فرآيندهاي آموزشي و تربيتي از 

جنس فرهنگي هستند. و تغيير آن به معناي تغيير فرهنگي 

شناخته مي شود. از طرفي مشخص شد برخي از تغييرات 

نتيجه نوآوري است. سئوال اصلي اين است :

«در آموزش و پرورش اگر نواوري رخ دهد؛ چگونه اشاعه 

پيدا مي كند؟»

اين سئوال چند فرض را در خود دارد:

ــده است ،  فرض  اول : آنچه به عنوان نوآوري عرضه ش

به معناي واقعي نوآوري است. (يعني پيام جديدي است از 

تغيير الگوهاي آموزشي يا برنامه آموزشي)

ــوآوري و بكار گرفتن  ــرض دوم : پس از مواجهه با ن ف

ــده است. (نگرش  آن مفيد و اثربخش تلقي ش

مثبت) 

ــوم : اراده اي براي اشاعه و نوآوري   فرض س

شكل گرفته است. فرد نوآور ياگروه حامي پديدة 

نو قصد دارند آن را ترويج نمايند. 

ــوال قبل را مجدداً به گونه اي ديگر  حال س

ــاعه  مطرح مي كنيم: نوآور يا نوآوران، براي اش

پديده ي جديد در آموزش و پرورش چگونه فكر 

و عمل مي كنند؟ چه كانال هايي را براي ترويج 

انتخاب مي كنند؟ آن ها براي آگاه كردن معلمان 

ــد؟ و براي اقناع  ــده و طرح نو چه مي كنن از اي

آن ها در پذيرش نو از چه مكانيزم هايي استفاده 

مي كنند؟

ــئواالت مذكور نيازمند  هر چند پاسخ به س

انجام طرحهاي پژوهشي و نگرش سنجي است. 

ــي كه با سيستم آموزش  اما بنظر براي هر كس

و پرورش ما آشنايي اندكي داشته باشد . اولين 

ــاعه و نوآوري آموزشي، اشاره  ــاده ترين پاسخ براي اش و س

به نظام بروكراتيك آموزش و پرورش است. اشاعه نوآوري 

معموًال و غالبًا با عدم پذيرش مخالفت و مقابله مواجه مي 

شود. فرد نوآور يا حامي پديده نو، متوجه اين موضوع است. 

لذا انتخاب و ترجيح نظام بوروكراتيك ناگفته اين نگراني 

را برطرف مي كند. يعني چنانچه متوليان و صاحبان نظام 

ــتم  ــوند كه پديدة نو ، از كانال سيس بوروكراتيك قانع ش

ــكننده عدم  ــد. تحقق اين امر ش ــاعه ياب بوروكراتيك اش

پذيرش مخالفت ها و مقابله هاست. چرا كه اين سيستم در 

ــت و اين اقتدار مهار كننده  دل خود اقتدار قانوني را داراس

همه زمينه هاي عدم پذيرش و مخالفت ها است. 

اما اين ترجيح و انتخاب سيستم بوركراتيك براي اشاعه 

و انتشار نوآوري آموزشي نكاتي دارد. 

الف- صاحب منصبان نظام اداري پديده هايي نو و جديد 

را با منطق موقعيتي خويش مي پذيرند. يعني پديده ي نو و 

جديدي توجه آن ها راجلب مي كند كه به سيستم كمك 

ــد. اين امر دايره پذيرش نوآوري ها را در درون آموزش  نماي

و پروش بسيار كوچك و تنك مي كند و حتي سبب مي 

شود كه در معنا و ويژگي نوآوري تغيير و تعديالتي با هدف 

حفظ موقعيت و تعادل سيتسم بعمل آورند. 

ــاعه  ــبي براي اش ــام بوروكراتيك عامل مناس ب -نظ

ــتم دچار  ــت ؛ چون معموًالخود سيس پديده هاي نو نيس

ــتم  ــت و به عبارت ديگر سيس ــودگي و كهنگي اس فرس

بوروكراتيك تنها پيام آور حفظ وضع موجود است . و اين 

امر سبب كاهش جذابيت اوليه پديده نو در اشاعه مي گردد. 

و حتي ممكن است، نو بودن پديده تحت تاثير عامل قرار 

گيرد. 

۵-پذيرش ناشي از اقتدار قانوني سيستم بوروكراتيك با 

پذيرش آزادانه و همراه با احتياط و اشتياق متفاوت است. 

پذيرش بايد فرهنگي نيز باشد. يعني فرد يا گروه پذيرنده به 

لحاظ فكري ، نگرشي و آمادگي براي عمل را دروني كرده 

باشند.  لذا ممكن است ايده و پديده جديد توسط كارگزاران 

آموزش و پرورش به واسطه حمايت سيستم بوروكراتيك 

تنها به شكل ظاهري پذيرفته شود . و عمًال عدم پذيرش 

و مخالفت ها پنهان گردد. اين امر ممكن است، سبب تلقي 

غير مفيدبودن پديده نو را دامن بزند. 
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پس آموزش و پرورش ظرفيت هاي ديگري براي اشاعه 

ايده هاي نو آموزشي را داراست. همچون گروههاي آموزشي 

، نشريات تخصصي ، معلم پژوهنده، فيلم رشد و ... اما دقت 

در ساز و كار تصميم گيري و انتشار و اشاعه ديدگاه هاي نو 

ــد كه با نظارت  و جديد در اين كانال ها مالحظه خواهد ش

و كنترل نظام بوروكراتيك همراه است و نقص هاي اشاره 

شده در آن ها نيز كم و بيش جاري است. 

ــي، نبود  به نظر نقص عمده ترويج نوآوري هاي آموزش

ــخصيت هاي چالش برانگيز خارج از سيستم  نهادها و ش

بوروركراتيك آموزش و پرورش است. نهادهايي كه مدافع پر 

شور و با احتياط از پديده هاي نو آموزشي باشند ، نهادهايي 

ــيده درك نمايند و مورد  كه نوآور را همان گونه كه انديش

ــي عدم پذيرش و مخالفت در  حمايت قرار دهند. از طرف

برابر پديده نوي آموزشي ، نيز واقعيتي است كه بايد اتفاق 

بيفتد ، تا آن نيز مطالعه و تحليل شود. چنانچه ايده نو توان 

مقابله با مخالفت ها را داشته باشد و بتواند ظرفيت پذيرش 

ــعه دهد، مي تواند امكان تغيير و دگرگوني را نيز به  را توس

همراه خود به وجود آورد. 

پي نوشت ها :
۱-پهلوان ،  چنگيز  - فرهنگ شناسي – انتشارات پيام 

امروز ۱۳۷۸ ، تهران 

وي  تماس فرهنگي را با توجه به پنج متغير موثر مورد 

بررسي قرار داده است. 

۱-ميزان تفاوت و تمايزات فرهنگي 

ــلطه  ــدت تماس ، تماس تجاري ، س ــرايط و ش ۲-ش

سياسي ، دوستانه ، خصمانه 

۳-موقعيت فرادستي و فرودستي در تماس 

۴-ويژ گي كارگزاران تماس معمولي يا سطح عالي 

۵-جهت جريان تماس مبادله يا اقتباس 

ــذب و اقتباس  ــد از تماس فرهنگي صرفًا ج  ۲-فراين

نيست . چنگيز پهلوان انواع تاثير ناشي از تماس فرهنگي را 

در شش قالب فهرست نموده است. اولين قالب و چگونگي 

تاثير "جذب" است و آخرين نوع آن مخالفت و مقاومت در 

ــت. انواع شش گانه تاثير  برابر پذيرش پديده ي جديد اس

ــاس را در كتاب فرهنگ  ــي را از تم پذيري فرهنگي ناش

شناسي به تفصيل تبيين نموده است. 

ــين ، بهسازي و  ۳-پرداختچي، محمد حس

بالندگي سازماني ، ۱۳۷۹ ، پژوهشكده تعليم و 

تربيت ، تغيير به هر گونه دگرگوني اشاره دارد 

ــد، درون داد يا برون داد  ــاختار، فرآين كه در س

ــازمان صورت مي گيرد . ابداع يا نوآوري  يك س

ــاره  ــت و به تغييراتي اش مفهومي خاص تر اس

ــازماني كه آن را انجام مي دهد  دارد كه براي س

ــته باشد. بنابراين تمامي نوآوري ها  تازگي داش

تغيير محسوب مي شوند اما همه تغييرات لزومًا 

نوآوري نيستند. نمودار زير نشان دهنده رابطه 

بين تغيير ، نوآوري و اختراع است. 

تغيير اختراعي  تغيير نوآورانه تغيير اقتباسي 

باال پايين ميزان پيچيدگي، هزينه ،  عدم اطمينان 

،  امكان مقاومت در برابر تغيير 

ــكاف آموزشي ،   ــتلگر و هيبرت ، ش  ۴-اس

ترجمه سركارآراني و علي رضا مقدم ، انتشارات 

مدرسه ، ۱۳۸۳ . 
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بحث انکار نا پذير(خّالقيت و نوآوری) در راهبرد هدايت 

نظام آموزش و پرورش؛ را به عنوان موضوعی قابل بحث، 

ــور، در کانون توجه بسياری از  از سوی مقامات عالی کش

محققان و صاحب نظران انديشه قرار داده است.

امروزه در کشورهای متمدن و در حال توسعه؛ آموزش و 

پرورش به عنوان محوری ترين رکن در ساخت زيربناهای 

ــی و پژوهشی جامعه حرف اول را می زند،  علمی؛ آموزش

چرا که ظهور و بروز استعدادهای درخشان و نخبه پروری، 

نيازمند آموزش و پرورشی است که تحول و نوآوری، پويايی 

و شور و نشاط را سرلوحه ی کاری خود قرار دهد. 

ــت. و امر ثابتی  ــه چيز در حال تغيير و تکامل اس هم

درجهان وجود ندارد، همه چيز در حال نوشدن است، در 

قرآن مجيد خداوند خود را کل يوم هو فی شان می خواند، 

مولوی در اشعار نغز خود در اين خصوص سروده است :

هرنــفس نو مــی شــود دنيا و مــا

بی خــبر از نو شدن اندر بقا

عمر همــچون جـوی نو نو می رسد

مستمری می نمــايد در جــسد

 نوآوری (Innovation) در ذات هستی موج می زند 

و انسان بصير نوآوری را در طبيعت هم می تواند ببيند. نو 

شدن و نوآوری و نو ماندن مقوله ای است که اگر در جامعه 

ــوده شده و گرفتار احتضار  فراموش گردد، آن جامعه فرس

ــدن و نو ماندن  ــی می گردد و چنانچه روح نو ش و کهنگ

ــود، افراد آن جامعه  شادابی  در پيکره جامعه ای دميده ش

ــان می آورند و به آن ماندگاری  ــاط را با خود به ارمغ و نش

ــتور کار  ــالتی که خداوند در دس ــند. همان رس می بخش

طبيعت هم گذارده است.

ــرعت فوق العاده تحّول در همه شئون زندگانی، به  س

ويژه در حوزه فرهنگ، ارتباط، ومبادله اطالعات از يک سو 

ــدن، و به هم پيوستن سرنوشت  کشورها به  و نزديک ش

يک ديگر، از سويی ديگر، نوعی انگيزه اجتماعی پديد آورده 

است که می توان به آن نوجويی و نوآوری نام گذاشت.

ــان نمی تواند در اين  چون با افکارکهنه ومنجمد، انس

جهان که دهکده جهانی اش می نامند تعامل داشته و روی 

پای خود بايستد و ادامه حيات دهد، بلکه بايد با دنيا تعامل 

نموده و افکار خود را  صادر کرده و از دانش و اندوخته های 

ــته ای در جهت پيشبرد  علمی ديگران هم؛ به نحو شايس

ايده هايش استفاده نمايد.   

منظور از کهنه بودن چيست؟ کهنه بودن به چيزی و 

انديشه يا رفتاری اطالق می شود که با شرايط تازه سازگار 

نباشد و نتواند نيازهای تازه را برآورده نمايد. اين عدم انطباق 

است که  انسان را به  نوجويی  و نوآوری بر می انگيزد.

برای نو کردن از کجا آغاز کنيم؟
ــه به آموزش  ــی آغاز گردد ک ــردن بايد از جا نب ــو ک ن

ــق تر و  ــد و يادگيری عمي ــا و مهارت های جدي دانش ه

سريع تر بينجامد۰(نوآوری در مدرسه، شهين افتخاری ، 

روزنامه اطالعات)

پيش نيازهای تحقق نوآوری (موانع نوآوری)
ابتدا بايد پيش نيازهای الزم در نوآوری شناخنه شود؛ 

ــعاری  ــون همگان واقفند که برای تحقق هر پيام و ش چ

ــرايط و زمينه هايی الزم است؛ که بدون فراهم ساختن  ش

آن ها، آن آرزوها در حد شعار و تعارف باقی می ماند.

ــود و کمبودها و  ــناخت وضع موج ــت - ش گام نخس

کاستی های آن در مقايسه با وضع مطلوب است، که باعث 

می شود، انسان های خالق و نوآور با اعتماد به نفس بااليی 

در رسيدن به ايده هايشان تالش کنند. 

ــه در آن  ــت ک ــرايطی اس ــم آوردن ش گام دوم -فراه

الگوهای نو می توانند به وجود آيند وجود ترس و نگرانی و 

عدم امنيت روانی فرد در سازمان، مانع بزرگی است که تا 

ــده باشد، افراد نوآور و خالق از ترس بر چسب  آن رفع نش

ــال ابداع روش های  ــًا اخراج از کار به دنب خوردن و احيان

ــعی گردد چنانچه اين گونه  جديد نخواهند رفت. بايد س

افراد تشويقی نمی گيرند، الاقل محاکمه هم نشوند.

گام سوم - يک نوآور بايد اهل ريسک باشد، الزم است 

ــئوالن امر به هر طريقی که شايسته است نوآوران را  مس

بدين امر تشويق نمايند.

ــم که ابزارها و  ــت، بايد بداني نوآوری نوعی اجتهاد اس

روش ها و سيستم های جديد در به کارگيری آن ها، برای 

ــی جلوه کند، تا بتواند بدون دغدغه  نوآور نبايد امر مقدس

ــتن از افکار ديگران به خالقيت و نوآوری بپردازد و با  داش

ــان خالق به  جرات آن ها را ابراز نمايد. در اين صورت انس

ــی می تواند راه های مختلف را آزمون کند و به نتايج  راحت

مطلوب خود به رسد.

ــوآوری می توان ( تعامل  ــارم - از موانع ديگر ن گام چه

ــوا  ــوی رس به همرنگی و هم گونی) را نام برد، خواهی نش

ــو، که باعث می شود جرات ابراز نظر  همرنگ جماعت ش

جديد را در مقابل ديگران نداشته باشی.

موارد ده گانه زير از مقاله( شکست نوآوری) برگرفته از 

سايت اينترنتی اين گونه است.

۱ - نبود فرهنگی که از نوآوری حمايت کند.

ــتن  ــاس مالکيت نکردن و از آن خود ندانس ۲- احس

سازمان توسط مديران

۳- فقدان يک فرآايند گسترده و فراگير جهت نوآوری

۴- تخصيص ندادن منابع کافی برای اين فرايند

ــتراتژی  ــدم ارتباط  بين پروژه ها و طرح ها با اس ۵ - ع

سازمان

۶- صرف نکردن زمان و انرژی کافی برای رفع ابهامات 

سازمانی

ــاد نکردن تنوع در فرآايند ها( عقايد مختلف و  ۷ -ايج

متضاد)

ــنجش های اندازه گيری  ــعه ندادن ابزارها و س ۸ -توس

پيشرفت

۹- عدم وجود مربيان توانا در تيم های نوآوری.

۱۰- فقدان يک سيستم ايده پرداز مديريتی

 خالقيت و نوآوری در سازمان
همه سازمان ها برای بقا، نيازمند انديشه های نو و نظرات 

ــرات جديد همچون روحی در  ــع و تازه اند. افکار و نظ بدي

کالبد سازمان، دميده می شود و آن را از نيستی و فنا، نجات 

می دهد.

ــده اند که  خالقيت و نوآوری آن چنان به هم عجين ش

شايد به دست دادن تعريف مستقلی از هر کدام دشوار باشد. 

اّما برای روشن شدن ذهن می توان آن ها را به گونه ای مجزا 

از هم تعريف نمود.

خالقيت پيدايش و توليد يک انديشه و فکر نو است. در 

حالی که نوآوری عملی ساختن آن انديشه و فکر است. به 

عبارت ديگر خالقيت اشاره به قدرت انديشه های نو دارد و 

نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است.( 

مديريت و تحول، دکتر منوچهر جواهری)

استيفن رابينز در کتاب مبانی مديريت خود در تعريف 

خالقيت و نوآوری می گويد:

خالقيت به طور عام يعنی توانايی ترکيب انديشه ها به 

ــيوه منحصر به فرد يا ايجاد ارتباطی غير معمول بين  ش

ــه ها، برای نمونه نوالن بوشل انديشيد که ترکيب  انديش

ــد.  تلويزيون و بازی می تواند برای مردم آمريکا جالب باش

پس انديشه خود را تبديل به اختراع ۱۰۰ميليون دالری 

ــت،  ــوق نوآوری اس ــازمان که مش ويديويی  کرد. بک س

ــت که ديدگاه های ناشناخته به مسائل يا راه  سازمانی اس

حل های منحصر برای حل مسائل را ارتقا می دهد.

ــزر درتعريف خالقيت در کتابش به نام خالقيت و  کاي

شما، می گويد:به کارگيری توانايی های ذهنی برای ايجاد 

ــری در کتاب اصول  ــد. جرج ت ــر يا مفهوم جدي يک فک

ــان  مديريت اين گونه خالقيت را تعريف می کند: هر انس

مدير با غير مديری از استعداد خالقيت برخوردار است، ولی 

ــت، جلوگيری از عوامل  آنچه مهمتر از وجود خالقيت اس

باز دارنده ظهور آن است، که در صورت آزاد سازی ذهن از 

پارادايم ها و الگوهای زنجيره ای، می توان در مدت کوتاهی 

شاهد رشد و خالقيت بود. ايشان در ادامه موانع، خالقيت 

را به ترتيب زير معرفی می کند.

۱- ترس از انتقاد و شکست

۲- عدم اعتماد به نفس

۳- تمايل به همرنگی با جماعت

۴- عدم تمرکز ذهنی

    فتح اهللا توحيدلو
 کارشناس پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش

خّالقيت و نوآوری 
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۵- عادت ها و سنت های دست و پا گير

۶- انسدادهای ادراکی

خالقيت فرآيندی است که دارای مراحل ذيل است

۱- انديشيدن به ايده های جديد، علی رغم واکنش های 

نامربوط

۲- شناسايی و تعيين مشکالت و حساسيت نسبت به 

آن ها

۳- استفاده از تجربيات و انديشه های ديگران برای ارائه 

راه حل های جديد

۴- عدم اعمال فشار بر ذهن و اجازه فعاليت  به ضمير 

ناخودآگاه

ــازمان هايی  که نوآوری را تشويق می کنند اين ويژه  س

ــاختارها انعطاف پذير، دسرسی آسان به  گی ها را دارند.س

منابع فراوان، فرهنگ انعطاف پذير، حمايت از انديشه های 

ــويق و کنترل محيط، دسترسی به افرادی که  جديد، تش

ــته خود  خوب آموزش ديده اند، آخرين اطالعات را در رش

دارند و دارای امنيت شغلی هستند.

طبق نظريه گيلفور، خالقيت يعنی حل يک مشکل يا 

سلسله ای از مسائل کوچک و بزرگ.

ــتقالل  نظريه راجرز، خالقيت يعنی اظهار وجود و اس

طلبی و حفظ شخصيت انسان.

 سخن آخر
چگونه می توان خالقيت و نوآوری را در سازمان تسريع 

کرد؟

توجه:
ــت گذاران  ــطوح عالی و سياس تا زمانی که مديران س

ــازمان،خود به خالقيت و نوآوری به عنوان فعاليت های  س

ضروری و حياتی باور و اعتقاد نداشته باشند، هيچ فعاليتی 

در اين زمينه دوام و بقا نخواهد داشت. حال به شرط  داشتن 

مديران محقق، راه های تسريع نوآوری چنين است.

۱- قيد و بند ها وضوابط سخت برداشته شود، تا محيطی 

مناسب برای خالقيت کارکنان سازمان ايجاد شود.

۲- عوامل توسعه و تقويت قدرت خالقيت و نوآوری در 

سازمان برای هدايت، پشتيبانی و تشويق کسانی باشد که 

از خود نظر و انديشه های خالق بروز می دهند.

۳- ايجاد سيستم پاداش دهی و تشويق افراد  نوآور 

۴- بکارگيری جذب نيرو های خالق و نوآور

۵- امکانات مناسب تحقيقاتی و مالی برای کوشش های 

نوآوران.

۶- آزادی عمل کافی در انجام فعاليت ها و تالش های 

خالق

 ۷- بکار گيری نتايج حاصل از فعاليتهای خالق و دادن 

پاداش مناسب به افراد خالق.

اين همه گفتيم ليک اندر بسيج

بی عنايات خدا هيچيم هيچ

 منابع: 

ــه. روزنامه  ــوآوری در مدرس ــهين. ن ۱- افتخاری، ش

اطالعات

۲- مقاله شکست نوآوری. روزنامه اطالعات

۳- جواهری، منوچهر(۱۳۷۹). مديريت تحول. تهران 

دفتر همکاری های علمی و بين المللی

ــتفن(۱۳۸۰). مبانی مديريت ترجمه سيد  ۴- رابينز، اس

محمد اعرابی- پارسائيان. تهران دفتر پژوهش های فرهنگی

كتاب شناسي نوآوري و شكوفايي
 دکترسيما ويسی نژاد،  عضو هيات علمی مرکز اطالع رسانی ايزانداک هندوستان 

ــات و ارتباطات، با وجود  در عصر اطالع

انبوه اطالعات روزافزون، بازيابي و دسترسي 

به اطالعات، بدون سازماندهي علمي،  نتايج 

مطلوبي را در بر نخواهد داشت. اطالعات ارائه 

شده در كتاب شناسي از اجزاي ضروري حلقه 

ــات بين توليدكننده و مصرف كننده  ارتباط

نهايي اطالعات به حساب مي آيد، كه موجب 

ــريع به جديدترين يافته هاي  دسترسي س

ــي نوآوري و شكوفايي با استفاده از  علمي است. كتاب شناس

ــايت اطالع رساني كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران با  س

ــت آمده است كه جهت اطالع  آدرس www.nlai.ir بدس

خوانندگان قرار مي گيرد. 

۱- گنجايش براي نوآوري 

۲- ۲۰ اصل شاه كليدي TRIZ براي نوآوري 

ــي /  ــازمان و مديريت آموزش ــر و نوآوري در س ۳- تغيي

همايش تغيير و نوآوري در سازمان مديريت آموزشي، ۱۳۸۰ 

نخستين چكيده مقاالت 

ــي (valididty) در پژوهش ها و مقاالت  ۴- اهميت رواي

علمي نوآوري هاي آموزشي / حسيني لطف آبادي 

ــيني،  افضل  ۵- نقش نيمكره هاي مغز در خالقيت / حس

السادات ۱۳۸۶

۶- مديريت نوآوري / جانسن؛ فليكس، ۱۳۸۳ 

۷- مديريت نوآوري / لواليه، توماس، ۱۳۸۵

ــين  ــه نوازي / عموزاده، افش ــي نوآوري بداه ۸- چگونگ

 ۱۳۸۲

۹- گام هاي نوآوري / ملكي فر، عقيل 

ــازماني با نوآوري مديران /  ۱۰- بررسي رابطه فرهنگ س

يداهللا صالحي، ۱۳۸۲ 

ــي مجدد. با تجديد  ــوزش و پرورش تطبيقي: مفهوم ۱۱- آم

ــي براي تحول، نوآوري و توسعه / مكلين، روبرت،  ــاختار آموزش س

۱۳۷۹

ــليمي  ــويم / س ۱۲- الگوريتم نوآوري، چگونه مخترع ش

نميني، محمد حسين، مترجم . ۱۳۸۱ 

۱۳- اقسام واحكام نوآوري / محمدتقي مصباح

۱۴- مديريت فناوري و نوآوري / رضا صفايي 

۱۵- خالقيت و نوآوري / عباس موسوي

۱۶- شبكه نوآوري / راحله چليپا

۱۷- اولين نوآوري سال نوآوري / مهدي عامري 

۱۸- نظام نوآوري / پيتر دراكر 

۱۹- معناشناسي نواوري / امير وحيدزمان 

20- Six th regional consultation meething on 

the Asian programme    - Of educational Inno-

vation for Developmemt, Bangalor,India,22

30 April reviw and developments: final 
report: 1979. 

ــاوره درباره برنامه هاي آسيايي  ــت منطقه اي - مش نشس

نوآوري آموزشي براي توسعه

(ششمين: ۱۹۷۹ م = ۱۳۵۸ : بنگلور  - هند 

ــكوفايي در ورزش /  ــوآوري و ش ۲۱-  ن

ابوالقاسم شاه مرتضي 

ــر بر خالقيت و  ــي عوامل موث ۲۲- بررس

نوآوري سازمان از ديدگاه مديران سازمان هاي 

دولتي/ محمود الهي، ۱۳۷۸ 

ــورهاي در  ۲۳- مديريت نوآوري در كش

حال توسعه / سليمي 

ــت و نوآوري الزمه مديريت صحيح / غالمرضا  ۲۴- خالقي

قلندريان

۲۵- نوآوري و شكوفايي، شاخص پيشرفت و عدالت/ جواد 

عقيلي پور، ۱۳۸۷ 

۲۶- خالقيت و نوآوري در سازمان ها

۲۷- نوآوري ومشاركت اجتماعي / عباس ساالري 

۲۸- دي.ان. اي نوآوري / سعيد باقر سليمي 

۲۹- نوآوري، موانع و راهكارها / محمود احمدي نژاد 

۳۰- مديريت؛ نوآوري و خالقيت / علي مدد سليماني 

۳۱- نوآوري از چه كساني / رضا رهگذر

۳۲- مديريت فناوري و نوآوري / رضا صفايي 

۳۳- نوآوري در مسيرهاي مشابه / محمود كريمي 

۳۴- نوجويي نوآوري / علي محمد كاردان

۳۵- نوآوري در صنعت تبليغات / جواد كاميابي 

۳۶- خالقيت ونوآوري / سليمان 

ــتماتيك وهدفمند در ورزش چيست /  ۳۷- نوآوري سيس

حبيب هنري 

۳۸- تز نوآوري تا شكوفايي / محمود عباس زاده مشكيني 

۳۹- نوآوري بستر پيروزي 

۴۰- خالقيت و نوآوري / عنايت اهللا آقايي 

ــال ۱۳۸۷ /  ــكوفايي در س ــاي نوآوري و ش ۴۱- مولفه ه

حميدرضا حاجي بابايي 

۴۲- خالقيت و نوآوري و لزوم حضورمستمر آن در سازمان 

/ فرانك زند نامدار

۴۳- خالقيت و نوآوري سازماني و فناورانه / مهدي گلسان 

هاشمي 

۴۴- نوآوري و انطباق در سازمان ها / رضا موسوي 

۴۵- پيام نوآوري و خودشكوفايي / احسان اهللا محمدي 

۴۶- نهادي كردن نوآوري در سازمان / محمد نجفي ملكي 

۴۷- نوآوري، كالغ و رفتار كبك / مهدي سرگزي 

۴۸- تاملي بر مفهوم نوآوري و شكوفايي / محمد تواليي، ۱۳۸۷ 

ZTRI -۴۹ ، و حل مسائل سازماني – نوآوري در سازمان ها 

با تلفيق ۳ نظريه علمي / محمود كريمي 

ــرورش / رضا  ــوزش و پ ــوآوري در آم ــت و ن ۵۰- خالقي

شيرازي 

۵۱- عناصر اصلي در نوآوري و شكوفايي / عليرضا صدرايي 

ــوآوري ابتكار از ديدگاه مقام معظم رهبري / آيت ا..  ۵۲- ن

سيدعلي خامنه اي – رهبر جمهوري اسالمي / ۱۳۸۴

۵۳- نوآوري هاي حافظه / حسين علي پور اسفرايني 
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علي مظهرسرمدي كارشناس اداره خدمات پژوهشي

ــاوري اطالعات و ارتباطات تحول عظيمي در عصر  فن

ــت. امروزه با توجه به تحول پيش  حاضر ايجاد كرده اس

ــاز به ابزارهاي جديد  ــده در حجم داده هاي موجود،ني آم

ذخيره و بازيابي اطالعات ضروري بنظر مي رسد.

ــزات ذخيره  ــازنده ي تجهي ــركت ها(كمپاني ها) س ش

Blu- ــل جديدي از اين ابزار را با نام سازي اطالعات، نس

 Blu-ray كه با عنوان Blu-Ray .معرفي مي كنند  ray

Disk (BD) نيز شناخته شده است، نام فرمت نوري نسل 

جديد ديسك ها است و توسط سيزده كمپاني بزرگ توليد 

ــده است. اين فرمت به منظور  كامپيوتر به بازار عرضه ش

ــازي باز نويسي مجدد و مرور مجدد داده هاي  ذخيره  س

ــده  تلويزيوني با كيفيت باال (HDTV) به بازار عرضه ش

است. با استفاده از Blu-ray Disk مي توان بيش از دو 

 SDTV و يا سيزده ساعت فرمت HDTV ساعت فرمت

را بر روي ديسك ۲۷ گيگا بايتي ذخيره كرد. همچنين به 

زودي ديسك هايي با ظرفيت ۵۴ گيگابايت به بازار عرضه 

خواهند شد.

 فناوري اطالعات و ارتباطات تحول عظيمي در عصر 

حاضر ايجاد كرده است.

DVD+RW/- ديسك هاي نوري موجود در بازار مانند

RW , DVD-RAM , DVD+R/-R از تكنولوژي ليزر

قرمز براي نوشتن و خواندن اطالعات استفاده مي كنند، 

ــده و  ــتفاده ش در حاليكه در فرمت جديد از ليزر آبي اس

ــناخته مي شوند.  به همين دليل با عنوان Blu-ray ش

ــتفاده از ليزر آبي، طول موج ۴۰۵ نانومتري آن  مزيت اس

است كه نسبت به ليزر قرمز (۶۵۰ نانومتر) كوتاهتر بوده و 

توسط آن وضوح اشعه ليزر دقيق تر خواهد شد در نتيجه 

ــك حجم كمتري را  ــده بر روي ديس اطالعات ذخيره ش

اشغال كرده و گنجايش ديسك افزايش مي يابد. از ديگر 

مزاياي Blu-ray قابليت تطبيق آن با تكنولوژي ليزر قرمز 

مي باشد. با فراگيرتر شدن HDTV تقاضاي بازار مصرف 

براي برنامه ذخيره سازي HDTV افزايش خواهد يافت. 

ــتن اين نكته صورت  ــي Blu-ray با در نظر داش طراح

 ۲-MPEGــتقيمًا با فرمت گرفته تا انتقال اطالعات مس

ــت در پخش ديجيتالي برنامه  ــام گيرد. اين فرم TS انج

هاي تلويزيوني مورد استفاده قرار مي گيرد و داراي آخرين 

استانداردهاي تلويزيون ديجيتالي است. انتقال اطالعات 

ــكان را فراهم مي آورد  ــت TS ۲-MPEG اين ام با فرم

 HDTV ــده تلويزيوني با فرمت كه برنامه هاي پخش ش

مستقيمًا و بدون هيچگونه ويرايش يا كاهش كيفيت به 

ديسك منتقل شوند. از آنجا كه حجم داده هاي مورد نياز 

 Blu-rayزياد است، سرعت انتقال اطالعات با HDTV

معادل ۳۶ مگابايت در هر ثانيه (۳۶Mbps) مي باشد.

با اين سرعت كيفيت تصاوير منتقل شده بخوبي حفظ 

ابزارهاي نو براي پژوهش و نو آوری
نسل جديد ديسک ها

مي شود. عالوه بر آن با بكارگرفتن ويژگي هاي دستيابي 

تصادفي به اطالعات ديسك نوري مي توان بطور همزمان 

ــده روي ديسك را مشاهده و  تصاوير ويدئويي ذخيره ش

تصاوير ديگري را بر روي ديسك با كيفيت باال ذخيره كرد. 

با معرفي اين تكنولوژي به بازار انتظار مي رود كه بزودي 

Blu-ray جاي VCRها و تكنولوژي DVD را بگيرد و 

به استاندارد ذخيره سازي اطالعات و تصاوير ويدئويي با 

كيفيت باال در كامپيوترهاي شخصي تبديل شود.

ذخيره كننده هايي كه از Blu-ray استفاده مي كنند:

 HP,Zenith , Sony , Sharp , Samsung ,

 Pioneer , Philips , Panasonic , LG , JVC ,

Hitachi. رسانه هاي Blu-ray عبارتند از:

TDK , Sony , Samsung ,Pana-
sonic , Mitsubishi , Maxell , JVC , 
Fujifilm,HP

منبع :

http://phoenix69.blogfa.com/post-264.

aspx
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