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پژوهش حاضر با هدف شناســایی موانع حمایت از نوآوری ها و ارائة مدل مناســب به منظور استقرار 
نظام نوآوری در آموزش وپرورش انجام شــد. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته )کیفی و کّمی( بوده 
و به لحاظ هدف، از نوع پژوهش های  کاربردی اســت. جامعة آماری پژوهش را صاحب نظران، کارشناسان و 
متخصصان موضوعی؛ نوآوران آموزشی شرکت کننده در اولین همایش ملی نوآوری های آموزشی )منتخب(؛ 
مدیران و معاونان حوزة ستادی وزارت آموزش وپرورش؛ تحقیقات و پژوهش های انجام شده و اسناد مرتبط 
با موضوع تشکیل داده اند. روش های نمونه گیری، هدفمند، تصادفی طبقه ای، گلوله برفی و سندکاوی بوده 
و برای تجزیه وتحلیل، از تحلیل های آماری و منطقی اســتفاده شده است. یافتة اصلی پژوهش، شناسایی 
موانع اصلی فراروی نوآوری ها در ســه زمینة ساختاری، قانونی و نگرشــی و نیز راهبردها و راهکارهای 

حمایت از نوآوری ها همراه با ارائة »مدل حمایت از نوآوری های آموزشی در آموزش وپرورش«، است.

موانع حمایت از نوآوری ها 
و ارائۀ مدل مناسب به منظور 

استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش
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مقدمهوبيانمسئله
سال هاســت موضوع نوآوری و نوآوران آموزشــی در آموزش وپرورش و نیز راهبردها، روش ها و 
چارچــوب یا مدل حمایت از نوآوران، دغدغة ذهنی و مســئلة کاری مداوم نگارندة این پژوهش بوده 
است. برگزاری اولین همایش ملی نوآوری های آموزشی در سال 1385 از نشانه های آغازین پرداختن به 
این دغدغه هاست. استقبال زائدالوصف معلمان نوآور از آن همایش و ارسال حدود 700 مقاله از سراسر 
کشور برای آن و حضور گسترده در همایش دوروزة مذکور گواه بر لزوم توجه و پرداختن به موضوع 

نوآوری ها و نوآوران آموزشی در مدارس کشور بود.
چهار ســال بعد، در 24 خرداد 1389، دومین همایش ملی نوآوری های آموزشی با عنوان »همایش 
ملی رویکرد اســامی در مدیریت آموزش وپرورش: نوآوری هــا و تجربه های موفق« در مدارس کلید 
خورد. این همایش با هدف زمینه سازی برای تدوین نظریه اسامی مدیریت در حوزه آموزش وپرورش 
و شناســایی نوآوری ها و تجربه های موفق مدیران مدارس و نیز شناسایی پیش نیازهای تحقق رویکرد 
اسامی در مدیریت مدرسه برگزار شد. محتوای همایش از طریق سفارش مقاالت، پژوهش ها، فراخوان 
مقاالت، مصاحبه ها و بررســی دست نوشــته های موجود فراهم شد. دبیری علمی هر دو همایش که از 
سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشــی و مؤسسة پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های 
آموزشی )سابق( برگزار می شد بر عهده پژوهشگر و نگارندة این مقاله بود. خائی که در فرآیند این دو 
همایش به وضوح برما شد، وجود موانع بسیار در پیش روی نوآوری های آموزشی معلمان و نیز نداشتن 
متولی مشــخص و به اصطاح بی صاحب بودن نوآوران و نوآوری های آنان در وزارت آموزش وپرورش 
بود. متأســفانه هیچ تشــکیات یا دبیرخانه ای در آموزش وپرورش پاسخگوی نیاز و خواست نوآوران 
و نوآوری های آنان نیســت. چنانچه معلمی نوآوری داشته باشد، مؤسسه، نهاد، مرجع و یا دبیرخانه ای 
نیست تا این نوآوری ها را دریافت کند و مورد بررسی، ارزیابی و داوری قرار دهند تا در صورت تائید، 

مورد حمایت مادی و معنوی قرار گیرد.
البته در زمان وزارت دکتر علی احمدی، وزیر وقت آموزش وپرورش در سال 1388، دبیرخانه ای با 
عنوان »دبیرخانة خاقیت و نوآوری ها« تأسیس شد و نتایج تاش های آن در کنفرانس ملی نظام خاقیت 
و نوآوری وزارت آموزش وپرورش در مردادماه همان سال بروز و ظهور یافت، لکن با رفتن وزیر وقت، 
فعالیت های این دبیرخانه بی سرپرست و تعطیل شد. مسئولیت این دبیرخانه را خانم سارا سلیمی بر عهده 

داشته است. عاوه بر این، در سال های اخیر، پژوهش هایی با عناوین:

1. بررسی تجارب جهانی در زمینة نوآوری های آموزشی از منظر شیوه های تشخیص، انتخاب اشاعه 
و کاربرد نوآوری در آموزش عمومی

2. تأثیر ســبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی شــهر تهران در زمینه سازی برای هدایت معلمان 
به ابداع و کاربرد نوآوری های آموزشــی - از سوی پژوهشــگر و نگارندة این مقاله در ارتباط با 
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نوآوری های معلمان انجام گرفته که در آن ها مباحث مختلف مرتبط با نوآوری و تعریف، جایگاه 
و ســطوح آن ها، با نگاه به مدارس کشورهای مختلف جهان و ایران، تبیین شده است. دسته ای از 
نوآوری ها از پایین به باالست و دسته ای دیگر از باال به پایین. آن دسته از نوآوری هایی که خاستگاه 
آن ها از باالســت بیشتر نیازمند اقناع و پذیرش در ســطوح اجرا هستند نه دستور و بخشنامه، که 
کمتر به این راهبرد توجه شده است. نوآوری هایی که خاستگاه آن ها از پایین )مدرسه( است بیشتر 
نیازمند حمایت های قانونی، ساختاری و نگرشی هستند که این نیز تقریباً به فراموشی سپرده شده 

است.

در این پژوهش بیشــترین تمرکز، بر نوآوری هایی است که از سوی معلمان مدارس انجام می گیرد، 
یعنــی از پایین به باال. البته مبحث مربوط به نوآوری هــا از باال به پایین مغفول نخواهد ماند. یافته های 
عمدة حاصل از پژوهش های مذکور، لزوم توجه به نوآوران و نوآوری های آموزشی را برجسته تر کرده 
اســت. بنابراین بیشترین اهتمام پژوهشــگر در انجام پژوهش حاضر، تعیین تکلیف برای نوآوری های 
معلمان اســت. اکنون نوآوری های زیادی از سوی معلمان سراسر کشــور در قالب ایده، طرح، ابزار و 
تجهیزات انجام می گیرد، اما فرایند و نهادی برای ارزیابی، داوری و حمایت از آن ها در سطح وزارتخانه 
و ســایر سطوح منطقه ای و اســتانی وجود ندارد. ناگفته نماند که تمرکز عمدة این پژوهش در مرحلة 
»کسب نوآوری ها«ست نه خلق آن ها. چراکه اگر نوآوری خلق شود اما مورد حمایت قانونی، ساختاری 
و نگرشــی قرار نگیرد، نمی تواند در جامعة هدف عرضه شــود و مورد استفاده و بهره گیری قرار گیرد. 
گرچه برخی از نوآوری های معلمان، در واقع نوآوری نیســت لکن جایی هم نیست که آن ها را داوری 
و رفع ابهام کند و به ادعای آنان در نوآوری هایشــان پاســخ دهد و یا در صورت تأیید نوآوری، نتیجه 
را به نوآوران اعام کرده تا آنان بتوانند فرآیند معرفی، اشــاعه، ترویج و اجرایی شدن نوآوری خویش 
را تعقیب نمایند. ازاین روی، عمده مســائل و محورهای مطرح شــده از سوی نوآوران آموزشی در این 
همایش، موانع متعدد ساختاری، نگرشی و قانونی و نیز عدم حمایت و به کارگیری نوآوری های آنان در 

فرآیند یاددهی - یادگیری و نداشتن متولی و صاحب بوده است.
بنابراین، این پژوهش ضمن بررســی موانع ساختاری، قانونی و نگرشی با ارائة الگویی برای تبیین 
مراحل و روند استقرار نوآوری در آموزش وپرورش، در پی تعیین تکلیف نوآوری ها و نوآوران آموزشی 

در این وزارت خانه است. اینکه نوآوری معلمان:
- چگونه اشاعه یافته و اجرایی شود؟

به عبارتی دیگر، چگونه می شــود فرآیند ایده تا محصول را در فرصت و با هزینه کم رقم زد؛ یعنی 
ایده ها را جمع آوری، مطالعه و ســپس غربال نمود و پــس ازآن در چهار زمینة مکانی، قیمت، انگیزه و 
محصول )البته ناظر بر بازار و نیازهای مشتریان یا گیرندگان خدمات(، مفهوم سازی و برنامه ریزی کرد 
و نظر مردم یا مشــتریان را نیز جویا شــد تا بدین سان تجاری ســازی/ جاری سازی )که در واقع همان 
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حمایت ها از نوآوری ها و نوآوران در عرصه خلق ارزش هاست(، جریان یابد.
تمامی بررســی ها، مطالعات و پژوهش ها پیرامون ابعاد مختلف موضوع نشان می دهند که مفهوم و 
گسترة نوآوران آموزشی آموزش وپرورش و همچنین نوآوری های آموزشی، بسیار وسیع و درهم تنیده 
است و همواره، مطالعة آن ها، قلمرو و اهداف جدیدی را دربر دارد. ازاین رو می بایست ضمن شناسایی 
موانع ســاختاری، قانونی و نگرشــی حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، یک مدل و چارچوب 
زیربنایــی و اساســی را که مبتنی بر مبانی نظری و تجربی برای مطالعــه و تبیین نوآوری ها و نوآوران 

آموزشی در گستره آموزش وپرورش کشور باشد ارائه داد.

سؤالهایپژوهش
1. موانع ساختاری حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، کدامند؟

2. موانع قانونی حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، کدامند؟
3. موانع نگرشی حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، کدامند؟

4. راهبردها، روش ها و راهکارهای مناسب برای حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش کدامند؟
5. مدل مناسب یا چارچوب زیربنایی استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش چیست؟

مروری بر پیشــینة نظری: از دیدگاه راجرز1 )1991 به نقل از مایی نژاد، 1385( نوآورِی ایده و 
تولید آن، ناظر بر روش یا موضوعی اســت که از نظر فرد، جدید تلقی شود. جدید بودن ایده به اولین 
کاربرد و یا کشــف آن بستگی چندانی ندارد، بلکه برداشت یا تازگی ذهنی ایده است که واکنش فرد را 
در مقابل آن تعیین می کند. اگر ایده به نظر فرد جدید باشد، نوآوری به شمار می آید. تازگی ایده نوگرا، 
مستلزم دانش جدید نیست، ممکن است یک نوآوری مدتی برای فرد شناخته شده باشد و فرد از ایده 
آگاه باشــد، اما تا آن لحظه گرایش بهینه یا نهفته در مقابل آن نداشــته و آن را رد یا قبول نکرده است. 
جنبه »تازگی« یک نوآوری را می توان با توجه به دانش، گرایش یا تصمیم در کاربرد آن، تشــریح کرد. 
همچنین وی معتقد اســت اگر قصد بر آن است که معلمان نوآور شوند باید حتماً خودشان نوآوری و 
مزایای آن را تجربه کرده و در اجرا به کار گرفته باشند. منطقی )1384( در یک جمع بندی معتقد است: 
»نوآوری نتیجة ابتکار و بهره برداری از آن است. تولید، پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشی، مراحل 
و موارد ابتکاری و خاقی هســتند که موجب تحول در نظام آموزشــی سنتی شده و به بهینه سازی و 
ارتقــای کیفی آن خواهند انجامید«. از این منظر اغلب معلمان توانایی و عاقه زیادی به نوآوری دارند. 
اّما نیاز به حمایت های الزم برای خلق و کســب نوآوری ها و اجرا، گسترش و اشاعه آن دارند. امروزه 
محققان، تولید و اجرای نوآوری )خلق و کسب نوآوری( را فرآیند پیچیده ای می دانند که افراد، سازمان ها 
و جوامع و همچنین عوامل سیاســی، اقتصادی- اجتماعی، روان شناختی و سازمان های دیگر را شامل 
می شود )الرسن2، 1980، به نقل از مایی نژاد، 1385(. مطالعات مربوط به مراحل تولید و اجرای نوآوری 
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بســیاری از رشــته های علمی و حوزه های تخصصی را در بر می گیرد. رابرت ریچ3 )1981، به نقل از 
گنجی، 1381(، روند به کارگیری دانش را حرکت از یک دیدگاه ســاده و فعلی نســبت به به کارگیری 
به ســمت رویکردی پویاتر و تبادلی معرفی کرده است )مایی نژاد، 1385( . ازاین روی، نوآوری عبارت 
اســت از »فراهم آوردن چیزی که در مقایســه با ساخت های ذهنی حاصل از عادت متفاوت باشد«. به 
اعتقاد الندوال4 )1992(، مفهوم نــوآوری در ارتباط با تجزیه وتحلیل فرآیند تغییرات فناورانه معنا پیدا 

می کند و قابل استفاده می شود.
به طور ســنتی فرآیند تغییر فنّاورانه متشــکل از ســه مرحله مختلف در نظر گرفته می شد: اختراع، 
نوآوری و انتشار. اختراع مرحله ای از تولید دانش جدید است، نوآوری مرحله ای است که برای اولین بار 
از دانش موجود در تولید استفاده می شود و انتشار در این مدل به معنای استفادة گسترده از فناوری های 

جدید است. بر اساس آنچه بیان شد، نوآوری را می توان به دو صورت زیر تعریف کرد:

الف. نوآوری به مثابه تبلور خاقیت؛ در این معنا نوآوری متبلور کردن دستاوردهای خاقانه است.
ب. نوآوری به مثابه فرآوردة خاق.

در آموزش وپرورش، نوآوری عبارت از کوشش هایی است که برای ایجاد تغییر در نظام آموزشی 
و به طور آگاهانه و هدف دار در جهت بهبود بخشیدن به نظام موجود، به عمل می آید )آقازاده، 1393(. 
ایجاد تغییرات در اداره، برنامه ها و کتاب های درســی، روش ها و شــیوه های آموزشی و کاربرد آن ها 
را معموالً با اصطاح نوآوری تعبیر می کنند. تغییر در نظام یا فرآیند آموزش وپرورش یک کشــور در 
صورتی نوآوری تلقی خواهد شد که برای پاسخ گویی به نیازهای جدیدی به عمل آید و صرفًا نتیجه 
خواســت یک نفر یا یک گروه نباشد. نوآوری باید برای ارضای نیاز یا نیازهای پیش بینی شده، انجام 
گیرد و کم و کیف آن در ارتباط با همین نیازها، پیوســته ارزیابی شود. در سازمان آموزشی، تغییرات 
بنیادی متعددند که برجسته ترین آن ها را می توان شامل تغییر در شیوة کار معلم، سهیم کردن معلمان و 
کارکنان در مدیریت مدرسه، گسترش کارافزارهای آموزشی و ایجاد عادت به مطالعه در دانش آموزان 
و غیره دانست )رئوف، 1379(. به عقیده لورم پاس و دیکوپولو5 )2014( رهبران در آموزش وپرورش 
نقش بسیار مهمی در تلفیق موفق فعالیت های نوآورانه دارند و نقشی کلیدی در انگیزش معلمان برای 
توسعه حرفه ای و در ارتباط با آموزش وپرورش ایفا می کنند. صاحب نظران و انـدیـشـمندان، هر یک 
به زعم خود معنایی را برای نوآوری ذکر کرده اند که می توان مجموعه نظرات آن ها را به صورت ســه 

دیدگاه جمع بندی کرد:

1. دیـدگـاهـی کـه نوآوری را بیشتر یک امر »روان شناختی« و مربوط به میزان هوش و استعدادهای 
فردی تلقی می کند. بنابراین، سازمان استفاده از امکانات آموزشی و سـیستم پاداش و تقویت کننده های 

مثبت را برای پرورش استعدادها و خاقیت افراد باهوش و بااستعداد توصیه می کند.
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2. دیـدگـاه اجتماعی، که نوآوری سازمانی را بیشتر امری »جامعه شناختی« و مـربـوط به فراهم آمدن 
محیط و زمینة مناسب جهت بروز استعدادها می داند. این نگرش غنی سازی امکانات و زمینه های 

الزم در سازمان را برای ایجاد و استمرار نوآوری ها توصیه می نماید.
3. دیدگاه سیســتمی که ایجاد نوآوری ها و استمرار و فراگیری آن ها در سازمان را یک امر سازمانی، 
یعنــی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه های الزم تـلقـــی کـــرده و 
مـعـتـقـد اسـت کـه بـایـد بـا مـجـمـوعـه و سـیـسـتـمـی از عـوامـل در سطح فردی و گروهی 
همراه با ساختارها، کارکردها و نقش های مرتبط به آن و نـیـز ارزش ها و باورهای خاصی سازمان 
فراهم آید تا بتوان نوآوری را در سـازمـــان به صورت مـــستمر و فراگیر درآورد و آن را به عنوان 
پیش فرضی اساسی برای بقا و رشد نهادی نمود )سلطانی تیرانی، 1378(. بر این اساس، متخصصان 
مدیریــت »نوآوری« را مترادف با »ابــداع« می دانند و معتقدند نوآوری فرآیند پایانی خاقیت و به 
عبارتی جلوه و نمود بیرونی آن است که به صورت یک محصول یا تولید بدیع و تازه آشکار می شود 
)عبداللهی، 1391(. البته در ادبیات نوآوری، معنی کلمه سیستم با جزئیات زیاد مورد تجزیه وتحلیل 
قرار نگرفته اســت. تعدادی از تعاریف عمومی از یک سیســتم نوآوری وجود دارند. برای مثال، 
الندوال، یک سیستم نوآوری را شامل تعدادی از اجزا و ارتباط بین آن ها می داند )نلسون و وینتر6، 
1982(. او ادامه می دهد که یک سیستم نوآوری شامل اجزا و ارتباطاتی است که در محصول، انتشار 
و استفاده از دانش جدید و مفید اقتصادی در تعامل با هم قرار می گیرند )الندوال، 1992(. این کامًا 
روشن می سازد که سیستم نوآوری یک سیستم اجتماعی است و این بدان معناست که نوآوری ها 
نتیجه ارتباط اجتماعی بین بازیگران عرصه اقتصادی اســت. این سیستِم باز است که با محیط های 
اجتماعی پیرامونش تعامل برقرار می سازد یعنی، به وسیلة تولید دانش جدید و فناوری های جدید، 
سیستم نوآوری نه تنها بر محیط خودش تأثیر می گذارد بلکه بر شرایط خارجی کارکردهای خودش 

نیز اثر می گذارد.

همان طور که از مطالعات برمی آید، نوآوری ها دو مرحله دارند که کامًا به هم وابسته و الزم و ملزوم 
یکدیگرند. این دو مرحله شامل خلق نوآوری )خلق ارزش( و کسب نوآوری )کسب ارزش( یا به نوعی 
حمایت و پشتیبانی است. به عبارت دیگر، و بر اساس آنچه در ادبیات تحقیق آمده نوآوری پس از تولید 
نیازمند اشاعه و اجراست. یعنی اگر نوآوری تولید و خلق شود اّما اجرا کسب نشود؛ ره به جایی نخواهد 
برد. در بازار کسب وکار این عبارت مشهور است که »نوآوری ارزش نخواهد داشت، اگر فروش نرود« 
)بیدمشکی پور، 1392(. منظور کسب نوآوری بیشتر برای اجرا و به ثمر رسیدن آن است. نوآوری و خلق 
ارزش به تنهایی کافی نیست مگر این که زمینه استفاده، کاربرد و مصرف آن فراهم شود. هر روز در جهان 
و از جمله کشــور خودمان نوآوری ها و ابداعات و اختراعات زیادی می شود، اما بسیار اندک است آن 
دسته از نوآوری ها یا اختراعاتی که در سطح جامعه اشاعه و ترویج یافته و مردم و مشتریان یا ذینفعان از 
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آن ها بهره مند شوند و به تعبیری بتوانند روی میز اداره ها و در منزل و محل کار افراد قرار گیرند.
در بیشتر موارد، اقدامات نوآورانه شکست می خورند. در حوزة صنعت و خدمات موارد بسیاری از 
این قبیل وجود دارد که در دهه های اخیر به وقوع پیوســته است. پوالروید، نوکیا، یاهو، هیولت پاکارد7 
و تعداد زیاد دیگری که قابل شــمارش نیست از این موارد هستند. در آموزش وپرورش نیز عدم تحقق 
جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای معلم در کاس درس، طرح هوشمند سازی مدارس و ناتوانی 
در تحقق نظام متوسطه جدید، کار و دانش را می توان از جمله این شکست ها قلمداد کرد. سازمان ها و 
شرکت های اخیر، برای باثبات نگه داشتن عملکرد خود روزگار سختی دارند. همین شکست هاست که 
موجب می شــود برخی رجعت کنند و یا از حرکت و اقدامات جدید بازایستند. به راستی چرا ایجاد و 
نگه داری ظرفیت نوآوری بسیار دشوار است؟ پیزانو8 در بررسی ها و مطالعات خود ریشه شکست ها و 
نوآوری را به فقدان راهبرد نوآوری نسبت می دهد )رودی، 1394(. راهبرد چیزی نیست جز مجموعه ای 
از سیاست ها یا رفتارهای منسجم که یکدیگر را تقویت کرده و برای دستیابی به هدف رقابتی مشخصی 
هدف گذاری شــده اند. گری پیزانو در طول بیش از دو دهه مطالعه و مشاوره در شرکت ها و سازمان ها 
در طیف وسیعی از صنایع، دریافت که به ندرت شرکت ها و سازمان ها راهبردهایی را برای همسوسازی 

تاش های نوآورانه با راهبردهای کسب وکارشان تدوین و تنظیم می کنند.
بــدون راهبرد نوآوری، تاش های بهبود نوآوری به راحتی تبدیل به خوشــه برداری و جیره خواری 
از بهترین اقداماتی )مدل هایی( می شــود که در بازار مشــاوره جار زده می شــوند. مسئله این است که 
توان ســازمان ها برای نوآوری، ریشه در سیســتم نوآوری دارد: یعنی مجموعه ای منسجم از فرآیندها 
و ســاختارهای به هم وابســته که تعیین می کند سازمان چگونه به دنبال مسائل جدید و راه حل باشد و 
ایده ها را با مفاهیم کسب وکار و طراحی های محصول پیوند زند و پروژه ای را انتخاب کند که باید تأمین 
مالی شود. این بدان معناست که بدون داشتن سیستم یا نظام سازمانی نوآور و عدم حمایت از سوی آن، 
نوآوری ره به جایی نمی برد. پاســخ به این مسئله، تقلید از سیستم یا نظام نوآوری دیگران نیست. هیچ 
نظام منفردی وجود ندارد که با همه سازمان ها به خوبی سازگار و تحت همه شرایط و موقعیت ها کارآمد 
باشد. البته اشکالی در یادگیری از دیگران نیست، اشکال آن است که باور کنیم آنچه برای، فرض کنید، 
اپل9 )نوآوری مطلوب این روزهای فناوری( کارگر افتاده، برای ســازمان ما نیز کارآمد اســت. یا آنچه 
برای نظام آموزشــی انگلیس، سنگاپور، نیوزیلند و یا فناند مفید و مؤثر بوده برای نظام آموزشی ایران 
هم مؤثر و کارآمد اســت. درحالی که راهبرد نوآوری کمک می کند نظامی طراحی شــود که با نیازهای 
رقابتی مشــخص ما، مطابقت داشته باشد. اگرچه نگرش های متنوع برای نوآوری موفق ضروری است، 
اما بدون داشتن راهبردی برای یکپارچه سازی و همسوسازی این نگرش ها حول اولویت های مشترک، 
قدرت تنوع دیگر بُرنده نیست یا بدتر از آن خود منجر به شکست خود می شود. ارتباط قوی میان راهبرد 

کسب وکار و نوآوری می تواند محرک رهبری نوآوری بلندمدت باشد.
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امروزه، به رغم ثبات در تشــکیات اداری بســیاری از سازمان ها، شــاهد افزایش سرعت، دقت و 
بهره وری بسیار در آن ها هستیم. بانک ها، خودروسازی ها، ادارات پلیسی و امنیتی، سیستم های حمل ونقل 
زمینی و هوایی، مراکز پژوهشی و ... نمونه های بارزی از اثرپذیری فناوری های نو در افزایش بهره وری 
هستند که هم در ابعاد سخت افزاری و هم نرم افزاری رخ می نمایانند. جهان در دو دهه اخیر به طور ویژه 
شاهد جهش و رونق ســریع حرف و مشاغل و مهارت های مختلف در کسب وکار است. در فضاهای 
مجازی این جهش و ســرعت ملموس تر و بیشتر است. این مشــاغِل پردرآمد و با هزینة کم، یا همان 
»اســتارت آپ ها10«، برآمده از فرآیند غنی سازی شــدة از »ایده تا محصول« و افکار و اندیشه های خاق 
و نوآور هســتند. شرکت ها و اتاق فکرهای آماده و مجهزی، از لحاظ فکری و دانشی، در این زمینه به 
وجود آمده اند که با دادن مشــاوره های دقیق، اســباب رونق و پیشــرفت سریع شرکت های بسیاری را 
موجب شده اند، شرکت هایی که هم نوآور و هم کارآفرین اند و توانسته اند به سرعت صاحب سرمایه ها 
و دارایی های فراوان شــوند و افراد فراوانی را هم مشغول کرده و به اصطاح شغل آفرینی و کارآفرینی 
کنند. تولید ایده تا چیدن محصول ناب، مأموریتی است که این شرکت ها دارند. شرکت هایی که ایده های 
جدید را پرورش می دهند و آن ها را تجاری ســازی می کنند. یعنی فرآیند ایده تا محصول را در فرصت 
کــم رقم می زنند. آن ها ایده ها را به اصطاح جمع آوری و مطالعه و ســپس غربــال می کنند. پس ازآن 
که مفهوم ســازی شــد با حمایت همه جانبه ســازمان ذی ربط، در چهار زمینة مکانی، قیمت، انگیزه و 
محصول )ناظر بر بازار(، برنامه ریزی می کنند. آنگاه نظر مردم یا مشتریان را دریافت می کنند که بدین سان 

تجاری سازی جریان می یابد.

روششناسیپژوهش
برای پاسخ به سؤال های پژوهش از روش »آمیخته11« که ترکیب روش های کیفی و کّمی، و از نوع 
اکتشافی است، استفاده شد. در بخش کیفی عاوه بر مطالعه و بررسی متون تخصصی و ادبیات نظری 
پژوهش اسناد و نوشتارهای مرتبط با موضوع از مصاحبه »نیمه ساخت یافته« و تحلیل محتوای جلسات 
گروه کانونی اســتفاده شد. برای انجام مصاحبه ها از شــیوة »نمونه گیری هدفمند12« و از روش »گلوله 

برفی13« استفاده شد و تا مرز »اشباع14« نظری ادامه یافت.
به منظور تحلیل محتوای جلســات گروه کانونی با کاربست الگوی اشتراوس و کوربین15 )1990؛ 
به نقــل از هومن، 1389( از تکنیک »تحلیل محتوا« برای کدگــذاری، طبقه بندی و تلخیص اطاعات 
استفاده و مراحل پیاده سازی، مرور داده ها، سازمان دهی داده ها، کدگذاری داده ها، طبقه بندی داده ها، ایجاد 

مقوالت فرعی، ایجاد مقوالت اصلی انجام شد.
جهت تحلیل محتوای مصاحبه ها با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی ابتدا متن مصاحبه ها 
به دقّت مورد مطالعه قرار گرفت و مفاهیم اصلی موجود در هر خط یا جمله مشخص گردید و به آن ها 
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کد داده شــد. در مرحله کدگذاری باز، کدهای استخراج شده بر اساس نزدیکی مفهومی در یک مقوله 
مشــخص قرار داده شدند. سپس مقوالت نیز در قالب دسته های بزرگ تر محوری و انتخابی طبقه بندی 
شدند. سرانجام محقق با عنایت به نتایج حاصل از مصاحبه ها و تحلیل محتوای جلسات کانونی ابعاد و 

نشانگرهای الگوی مفهومی حمایت از نوآوری ها را طراحی نمود.
در بخش کّمی، از پرســش نامة محقق ساخته استفاده شد. مبنای تهیة پرسش نامه، ابعاد، نشانگرها و 
گویه های شناسایی شــده در بخش کیفی بود. پرسش نامه مورد نظر در قالب مقیاس 5 درجه ای لیکرت 

امتیازگذاری و نمونة آماری بخش کّمی اجرا شد.
نمونة آماری پژوهش: در بخش کیفی با 10 نفر از صاحب نظران، کارشناسان و متخصصان موضوعی 
نوآوری های آموزشــی مصاحبه شــد و 45 نفر از نوآوران آموزشی شرکت کننده در اولین همایش ملی 

نوآوری های آموزشی که دارای آثار برگزیده بودند؛ در جلسات گروه کانونی شرکت داشتند.
در بخش کّمی از 200 نفر جامعة آماری مدیران و معاونان حوزة ستادی )به شیوة طبقه ای- تصادفی 
ســاده( با احتســاب 10% درمجموع 20 نفر انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه در بخش کّمی از 

جدول کرجسی و مورگان استفاده شد.
به منظــور تجزیه وتحلیل داده هــای بخش کّمی، از روش های آماری توصیفی شــامل فراوانی ها و 
درصدها و ... استفاده شد. و برای اعتبار یابی مؤلفه های مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش از روش های 
تحلیل کمی آماری تحلیل t میانگین، آزمون دوجمله ای، آزمون یومن ویتنی، همبستگی رتبه ای اسپیرمن؛ 

استفاده گردید.

ارائةیافتهها
یافته های حاصل از پژوهش به تفکیک هر سؤال به شرح زیر ارائه می شود:

 سؤال یکم پژوهش: موانع ساختاری در حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش چیست؟
موانع ســاختاری در حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، در قالب موانع تأثیرگذار، به شرح 

زیر ارائه شده است.
ـ نبود متولی مشخص برای رسیدگی به امور نوآوران آموزشی در آموزش وپرورش

ـ فقدان ســاختار مشخص )اداری و اجرایی( در فراهم سازی بستر مناسب برای خلق ایده در فرایند 
نوآوری های آموزشی

ـ نبود حوزه، ســازوکار مشخص، ســامانه و یا ســازمانی برای دریافت ایده ها و ارزیابی و هدایت 
نوآوری های آموزشی

ـ نبود ساختار رقابتی مناسب برای مدارس به منظور رقابت در نوآوری های آموزشی
ـ در ارتباط نبودن نوآوران با یکدیگر و نبود مرکزی برای بحث و گفت میان آنان
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ـ واگذاری بار مسئولیت تمامی پیگیری های مربوط به نوآوری های آموزشی بر دوش معلمان نوآور
ـ آشنا نبودن معلمان با فرایند تجاری سازی نوآوری ها از مرحله تولید ایده

ـ نبود ســاختاری برای ثبت و محفوظ ماندن حقوق افــراد در ارائه ایده های برتر و کمک به ارائه و 
خلق ایده جدید

ـ نبود مراکز و کانون های تخصصی مشاوره ای در آموزش وپرورش برای کمک به نوآوران در انتخاب 
ایده

ـ نبود مراجع و ســاختارهای منســجم در ارائه مشــاوره و رهنمودهای الزم در تولید نمونه ایده به 
نوآوران آموزشی

ـ شکل نگرفتن ساختار حمایتی در مدارس برای نوآوران آموزشی در تبدیل ایده به محصول
ـ فقدان شرایط ارتباطی نظام مند و مدون با مصرف کنندگان نوآوری های آموزشی

ـ نبود نمایشگاه ها و همایش های تعاملی تخصصی با اهداف دقیق و روشن و ساختارمند )نبود متولی 
مشخص(

ـ نبود بانک ایده و نمایشگاه ایده ها برای برنامه ریزی جامعة هدف نوآوری ها
ـ وجود موانع ساختاری خشک و متمرکز در مسیر تولیدکنندگان نوآور داخلی و چیرگی واردکنندگان 

در عرضه محصوالت خارجی نوآورانه مشابه
ـ نبود شــفافیت کافی در خصوص اطاعات الزم در مورد عرضة محصول و طرح های نوآورانه در 

نظام آموزشی
ـ طالب و پذیرا نبودن نهاد آموزش وپرورش و مدرسه از طرح های نوآورانه نوآوران آموزشی

 سؤال دوم پژوهش: موانع قانونی در حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش چیست؟
موانع قانونی در حمایت از نوآوری هــا در آموزش وپرورش، در قالب موانع تأثیرگذار )با توجه به 
اســناد قانونی و حقوقی موجود و نیز نقطه نظرات نوآوران درگیر در خلق و کســب نوآوری( به شرح 

زیر ارائه شده است:
ـ پیش بینی نشدن امتیازات خاص نوآوری در ارزشیابی های سنواتی معلمان نوآور

ـ نبود ردیف و امتیاز مشخص برای صنعتی کردن نوآوری های معلمان
ـ مشخص نبودن مسیرهای قانونی احقاق حقوق نوآوران و دریافت مشاوره های صحیح و حمایتی

ـ نبود واحدی برای عرضه ایده و تسهیل در روند ثبت آن و پیچیدگی ثبت ایده و ابتکار در پارک های 
علم و فناوری

ـ فقدان قوانین رعایت حقوق معنوی )کپی رایت( برای محصوالت نوآورانه
ـ نبود تضمین قانونی در زمینة حمایت حامیان مالی از تولید نمونه های اولیه یک محصول نوآورانه
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ـ نبود تضمین قانونی برای تشــویق و ایجاد انگیزه در خریداران برای محصوالت نوآورانه نوآوران 
آموزشی

ـ غیرقانونــی تلقی شــدن حرکت های تجاری و اقدامــات اقتصادی در آموزش وپــرورش از نظر 
دستورالعمل های موجود

ـ عــدم برخورداری ایده ها و کاالهای آموزشــی از حمایت های قانونی از مرحلــه تولید انبوه تا 
جاری سازی

ـ نبود سازوکارهای قانونی برای بازاریابی کاالهای نوآورانه تولیدشده

 سؤال سوم پژوهش: موانع نگرشی در حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، چیست؟
موانع نگرشی در حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، در قالب موانع تأثیرگذار و به شرح زیر 

ارائه شده است.
ـ نبودن فرهنگ و باور به مطالعه و پژوهش در بین معلمان و تأثیر آن بر خلق نوآوری ها

ـ دردسرساز خواندن معلمان نوآور از سوی مدیران و کارکنان
ـ تنزل نیازهای معلمان به سطوح پایین و مادی و در حاشیه قرار گرفتن نیاز به خودیابی، خودشکوفایی 

و تغییر و تحول
ـ ضعف در اندیشــه جمع گرایی و نداشــتن روحیة همکاری و تشریک مســاعی در خلق و کسب 

نوآوری ها
ـ نابــاوری معلمان به اهمیــت و ضرورت کاربرد علوم نظری در کارایی و اثربخشــی آموزش ها و 

دست ورزی ها
ـ پایین بودن اعتمادبه نفس و باورپذیری معلمان در خلق ایده های نوآورانه

ـ عدم آگاهی و شناخت معلمان از بازارهای کسب وکار نوآوری ها و نیازهای مخاطبان
ـ ناامیدی و عدم حمایت از نوآوران در یافتن بازارهای هدف و مخاطبان

ـ غلبه باورهای ذهنی نادرســت در بین معلمان، مدیران و مسئوالن پیرامون ماهیت و ارائه ایده های 
نوین

ـ نهادینه نشــدن فرهنگ و ارزش گذاری به خلق ایده، تولید ایده و روشــمند کردن اجرای ایده در 
سیستم تعلیم وتربیت

ـ عدم اطمینان درونی نوآوران آموزشی از حمایت های مراجع ذی صاح از ایده ها و خاقیت های 
آنان

ـ درماندگی آموخته شــده غالب در افراد نوآور به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات مادی و معنوی 
در خور نوآوری ارائه شده
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ـ تــرس از ورود به بازار نوآوری به واســطة تجربیات کم و عدم مواجهــة مثبت و پذیرای نوآوران 
آموزشی با محیط های بیرونی

ـ رسوب باورهای غلط انفعالی در عرصه نوآوری های آموزشی به واسطة عدم خودباوری و خوداتکایی
ـ فقدان نگرش مثبت نسبت به طرح های نوآورانه آموزشی داخلی به واسطة وجود محصوالت مشابه 

و ارزان خارجی
ـ بی اعتمادی مخاطبان نوآوری های آموزشی به واسطه برخی تبلیغات کاذب پیرامون قابلیت های پایین 

نوآوری های ارائه شده
ـ عدم اطمینان سرمایه گذاران محصوالت نوآورانه آموزشی و فرهنگی به خاطر تنوع در محصوالت 

وعدم شناخت کافی در تهیه محصوالت نوآورانه

 سؤال چهارم پژوهش: راهبردهای مناسب در حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش کدامند؟
ـ ظرفیت ســازی قانونی، ســاختاری و نگرشی در نظام آموزشــی برای خلق و کسب نوآوری های 

آموزشی
ـ ایجاد زمینة الزم برای تســهیل در رفع موانع نوآوری ها )قانونی، ســاختاری و نگرشــی( به منظور 

بهره گیری از ظرفیت های فنی و کارآفرینی و تبادل اطاعات.
ـ توسعة سرمایة انسانی و افزایش قابلیت های منابع انسانی در پیوند با دانش سازمان یافته موجود، با 

توجه به افزایش رقابت در فرآیند خلق و کسب نوآوری
ـ تسهیل دسترسی به دانش جهانی به منظور ایجاد رقابت میان نوآوران برای ایجاد ظرفیت های نوآورانه 

در نظام آموزشی
ـ ایجاد و گسترش نظام های نوآوری در آموزش وپرورش و پیوند آن با نظام های جهانی مشابه

ـ افزایش انعطاف پذیری و ریسک پذیری از طریق تأمین منابع مالی برای خلق و کسب نوآوری ها
ـ افزایش ظرفیت خدمات آموزشی خاقانه به منظور رشد مهارت های نوآوران و ایجاد محیطی پذیرا 

و حمایتی از نوآوری های آموزشی
ـ همسوسازی راهبردهای آموزش منابع انسانی با فعالیت های نوآورانه نوآوران آموزشی

ـ ایجاد سازوکارهای مناسب حقوقی و قانونی در جهت حمایت از حقوق مادی و معنوی نوآوران

روشهاوراهكارهایناظربررفعموانعساختارینوآوریهایآموزشی
ـ انتشــار مجات و نشریات پژوهشی، ترویجی، تخصصی، آموزشی با محوریت نوآوری و نوآوران 

تربیتی بومی
ـ راه اندازی ســامانة جامع مدیریت نوآوران و ایجاد بانک اطاعاتی فعال و کارآمد برای ثبت آثار و 
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طرح های نوآورانه، علمی و پژوهشی معلمان و ...
ـ برقــراری ارتباط نظام مند نوآوران با بنیاد نخبگان و ســایر مراکز، دانشــگاه ها و نهادهای علمی و 

پژوهشی و کارآفرین.
ـ ایجاد سیستم مدیریت ایده های شغلی یا دیوار ثبت نظرات

ـ ایجاد و توســعة شــبکة تحقیقاتی نوآوران )از سطح ستاد تا مدرسه و تخصیص منابع مورد نیاز از 
محل اعتبارات مرتبط(

ـ راه اندازی دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه در ادارات کل آموزش وپرورش استان ها
ـ انتصاب مدیران خوش ذوق و عاقه مند به نوآوری در مدارس

ـ تدوین برنامه های پرورش خاقیت و نوآوری در آموزش دانشجو معلمان
ـ به کارگیری مسئوالن آگاه و متخصص در موضوع نوآوری در فرایند انتصابات

ـ کمک به ایجاد انجمن نوآوران آموزشــی و کمک به توســعة آنان در ابعاد مختلف خلق و کسب 
نوآوری

ـ اختصاص وقت و زمان و مکان برای نوآوری و فعالیت های نوآورانه معلمان در مدارس و مناطق
ـ ایجــاد مراکز و کانون ها، اتاق های فکر تخصصی و انجمن های علمی مســتقل ویژه نوآوری های 

آموزشی معلمان
ـ همکاری با صداوسیما، مجات تخصصی و نشریات در ایجاد انگیزه در افراد در ایجاد نوآوری ها

ـ ایجاد سایت و ســامانه های ثبت ایده ها و نوآوری ها در آموزش وپرورش برای حمایت از معلمان 
نوآور

ـ شناسایی بازارها، ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در آموزش وپرورش و شناسایی استفاده کنندگان 
آن محصول

ـ تمهید مقدمات استقرار »دبیرخانه حمایت از نوآوری ها و نوآوران آموزشی« در حوزه استانی/ستادی 
با ترکیب و تنوع تخصصی و اجرایی مناسب و با وظایف:

 تمرکز و تأکید بر رشد و توسعه نوآوری از پایین به سمت باال برای شناسایی نیازهای مخاطبان 
و مصرف کنندگان نوآوری

 برقراری ارتباط بین نوآوران آموزش وپرورش و نوآوران صنعت و سایر دستگاه های خدماتی
 سیاست گذاری و مدیریت آموزش فرایند خلق تا تجاری سازی ایده به معلمان

 تدوین سیاست ها و سازوکارهای فرهنگی و قانونی حمایت از بخش خصوصی
 حمایت و تمهید مقدمات راه اندازی پارک های رشد علم و فناوری و موزة علوم و فنون و نیز 

پارک نوآوران آموزشی و عرضه دستاوردهای آنان
 شناسایی و معرفی بازارهای نوآوری های آموزشی به مدارس
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 تمهیــد مقدمات معرفی دست ســازهای نوآوران از طریق مکانیزم های ســاختاری و قانونی 
مناسب

 جلب حمایت بخش خصوصی و جلب حمایت اولیای دانش آموزان
 اشــاعة فرهنگ کار گروهی و تشریک مساعی برای همکاری نوآوران و باورمندی به مطالعه و 

پژوهش در بین معلمان
 ثبت الکترونیکی اظهارنامه ها در سامانه ثبت اختراع )در مواردی که ثبت اختراع زمان بر است(

 راه اندازی ســامانة »ایده ات را به آموزش وپــرورش اهدا کن« و برقراری ارتباط نوآوران )غیر 
آموزش وپرورشی( با مدارس

 برگزارش همایش ها و گردهمایی های علمی برای نهادینه کردن نوآوری ها در آموزش وپرورش 
با رویکرد مدرسه محوری

روشهاوراهكارهایناظربررفعموانعقانونی
ـ تمهید مقدمات درج و محاســبة فعالیت های نوآورانه در نظام رتبه بندی، ارتقا و ارزیابی عملکرد 

فرهنگیان
ـ امتیازدادن به فعالیت های نوآورانه و تأثیر دادن آن در نظام حقوق و دستمزد

ـ ایجاد ســازوکارهای حمایتی در زمینة خرید، تولید و اشــاعه و ترویــج نوآوری های فرهنگیان 
)کسب نوآوری(

ـ ایجاد پوشــش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصوالت دستاوردهای دانش، نوآوری 
و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

ـ اجرای قانون حمایت از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 
در آموزش وپرورش

ـ ایجاد معافیت های مالیاتی، عوارض، حقوقی گمرکی، ســود بازرگانی و عوارض صادراتی برای 
نوآوران

ـ اختصاص تســهیات قرض الحسنه و تســهیات بدون اخذ هرگونه تضمین برای تجاری سازی 
طرح های موفق و نوآوری ها )کسب نوآوری(

ـ برخورداری نوآوران از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت ها و عوارض، 
سرمایه گذاری خارجی و مبادالت مالی بین المللی

ـ حمایت مادی از حضور فرهنگیان نوآور در رقابت ها و کنفرانس های علمی داخلی و خارجی و 
حمایت از ثبت/تولید انبوه/ ... فرهنگیان نوآور

ـ تدوین و تصویب آیین نامه حمایت از نوآوری ها و نوآوران آموزشی در مراجع ذی صاح قانونی
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ـ تمهید مقدمات و تصویب مقررات الزم در تدارک بازارچه های نوآوری های آموزشی
ـ فعال ســازی و اســتفاده از فرصت های ایجادشــده در فرایند انتخاب ایده های برتر مثل شورای 

پیشنهادها یا شورای استان ها و...

روشهاوراهكارهایناظربررفعموانعنگرشی
ـ برگزاری دوره های آموزشی» اصول، فنون و هنر مذاکرة تجاری« با هدف توسعة ایده و تجاری سازی 

آن ها
ـ اشاعة فرهنگ و باورمندی مطالعه و پژوهش در بین معلمان

ـ افزایش اعتمادبه نفس علمی در معلمان به کمک ارائه آموزش های حرفه ای و تخصصی به آنان در 
موضوع و نوآوری

ـ اشاعة فرهنگ کار گروهی و تشریک مساعی برای همکاری نوآوران
ـ توجه به فهم مدیران و باور آن ها به اهمیت و جایگاه نوآوری ها در فرایند انتصابات

ـ اطاع رسانی در مورد پیشرفت های حاصل از به کارگیری نوآوری ها در مدارس
ـ حمایت از رعایت حق مالکیت معنوی نوآوران و جلب حمایت بخش خصوصی و جلب حمایت 

اولیای دانش آموزان
ـ تمهید مقدمات مشارکت سازمان ها برای همیاری و همکاری با آموزش وپرورش در خرید و تولید 

انبوه ایده های مرتبط
ـ تجمیع دارندگان ایده برتر و آموزش الزم جهت برنامه ریزی برای تسهیل تولید محصول و عرضه 

به بازار
ـ هماهنگــی با اصناف و گرفتن مجوز برای عرضه محصــوالت تولیدی خود و یا تضمین خرید و 

عرضه محصوالت
ـ توجه به آموزش، شناســایی نیازهــای واقعی مخاطبان، تجمیع ایده ها، غربــال ایده ها، پاالیش و 

بهینه سازی و اجرایی نمودن ایده

 سؤال پنجم پژوهش: مدل مناسب به منظور استقرار نظام نوآوری در آموزش وپرورش چیست؟
پاسخ: برآیند و ماحصل بررسی اسناد فرادستی، مبانی نظری و نتایج پژوهش های انجام شده، دریافت 
نظــرات صاحب نظران و نخبگان موضوعی و نیز تجزیه وتحلیل های به عمل آمده )مبانی نظری و علمی؛ 
بررســی و تحلیل ارتباط تعاملی اسناد و تجزیه وتحلیل محتوای مصاحبه ها و هم اندیشی ها(، موجبات 
طراحی و ارائه »مدل مفهومی حمایت از نوآوری های آموزشــی در آموزش وپرورش« شد که به شرح 

شکل شماره 1 جمع بندی، طراحی و انسجام یافته است.
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مدلمفهومیحمایتازنوآوریهایآموزشیدرآموزشوپرورش

  شکل 1 

مدل مفهومی حمایت از نوآوری های آموزشــی در آموزش وپرورش پس از بررسی، مطالعه متون 
مرتبط و مطالعات نظری و نیز بحث و گفت وگو در جلسات کانونی متشکل از متخصصان، نوآوران و 
خبرگان موضوعی )شرح در روش شناسی(، احصا شده، سپس با دریافت نظرات مدیران و کارشناسان 

حوزه های ستادی آموزش وپرورش اعتبارسنجی و نهایی گردید.
مدل تحصیل شــده در دو حوزه کاربــردی »خلق نوآوری« با مؤلفه هــای 1. تولید یا خلق ایده 
 )ایده پــردازی(، 2. انتخاب ایده برتر )غربــال کردن ایده( 3. تولید نمونه ایده، و »کســب نوآوری« 

مـدلمفهومی
حمـایـتاز

نوآوریهایآموزشی
درآموزشوپرورش
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4. برنامه ریــزی جامعــة هدف )بازار(، 5. بررســی جامعة هدف )کشــش بازار(، 6. نظرســنجی از 
مصرف کنندگان محصول، 7. تولید انبوه )تجاری ســازی(، و با هدف تســهیل فرآیند نوآوری از ابعاد 
مختلف ساختاری، قانونی و نگرشی، افزایش قابلیت ها، توانمندی ها، انگیزش و عاقه معلمان نوآور 
و همچنین تاش برای اســتقرار الگوی حمایت از نوآوری ها و نوآوران در نظام آموزشــی؛ طراحی، 
انسجام و نهایی شده است. مبتنی بر مدل ارائه شده؛ موضوع حائز اهمیت فراوان در مبحث نوآوری های 
باألخص نوآوری های آموزشی این است که نوآوری تا به فروش نرسد، یا به عبارتی بهتر کسب نشود 
و بر روی میز کار افراد و یا در زندگی روزمره آنان جاری نشــود، ارزش نخواهد داشــت. بر اساس 
ماهیــت کارکردی این مدل، در فرآیند خلق نوآوری )یــا خلق ارزش(، ابتدا خلق ایده )ایده پردازی( 
صورت گرفته، ســپس ایده های مورد نظر غربال شــده و آنگاه ایده نمونه تولید می شود. در فرآیند 
کسب نوآوری )یا کســب ارزش(، برنامه ریزی جامعة هدف )مشتریان و بازار( صورت گرفته سپس 
جامعة هدف )کشش بازار( مشــخص شده و پس از نظرسنجی از مصرف کنندگان، محصول )ایده(، 
به تولید انبوه می رســد؛ به عبارت دیگر، تجاری سازی و جاری ســازی می شود. یعنی محصول )ایده( 
مورد نظر در قالب های مختلف )ســخت افزاری و نرم افزاری( تولید انبوه شده و در اختیار گیرندگان 
و مصرف کنندگان خدمات نوآورانه قرار می گیرد. توســعه و موفقیت این دو فرآیند )خلق و کســب 
نوآوری(، به شــرط حمایت های نگرشی، ســاختاری و قانونی در داخل سیستم آموزش وپرورش و 
فراهم آوری و سازگاری شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فنّاورانه16 در بیرون از آن، به سرانجام 

نیک می رسد.
مدل مفهومی حمایت از نوآوری های آموزشــی در آموزش وپرورش، ضمن تبیین مراحل و روند 
اســتقرار نوآوری ها در آموزش وپرورش به ویژه مــدارس، در پی تعیین تکلیف نوآوری ها و نوآوران 
آموزشــی در وزارت آموزش وپرورش است. این مدل چگونگی شکل گیری، ارزیابی، نحوه حمایت، 

فرآیند اشاعه و اجرای نوآوری های آموزشی معلمان را تبیین می کند. بر اساس این مدل:

 فرآینــد بروز ایده های نوآورانه تا تولید محصول )نمونه( در فرصت مناســب و با هزینه کم، 
رقم می خورد.

 ایده ها جمع آوری و مطالعه می شــود، سپس بر اســاس میزان انطباق با استانداردها و نرم های 
معمول نوآوری در آموزش وپرورش و نیز میزان نیاز، هزینه و کاربرد، دســته بندی و انتخاب 

می گردد.
 ایده هــا در چهار زمینة مکانی، قیمت، انگیــزه و محصول که ناظر بر بازار مصرف )که عمدتًا 

مدارس و گیرندگان خدمات آن می باشند(، مفهوم سازی و برنامه ریزی می گردند.
  بــا دریافت نظرات گیرندگان اصلی خدمات نوآورانه آموزشــی- یعنــی معلمان، والدین- 

نوآوری ها، تجاری سازی و یا به عبارتی دیگر جاری سازی شده و جریان می یابند.
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 حمایت های مادی و معنوی )قانونی، ســاختاری و نگرشی( از نوآوری ها و نوآوران در حوزه 
کسب نوآوری ها )ارزش ها( صورت می پذیرد.

مبحث دیگر در تبیین مدل اینکه این مدل با نگاه سازمانی و مدیریت استراتژیک به نوآوری های 
معلمان تدوین شــده و در فرایند اجرا باید همچنان خاصیت تکاملی خود را همراه با انعطاف پذیری 
الزم حفظ کند. بدین ســان، نوآوری ها و فعالیت های مربوط به نوآوران آموزشــی در مســیر تکامل 
خویش، سروســامان یافته و در همه سطوح مدیریت از حمایت های سازمانی برخوردار خواهند بود. 
نوآوری ها به خودی خود و بدون حمایت های ســازمانی الزم، ســامان نمی یابند و به تدریج از مسیر 
پیشــرفت و توسعه بازمی مانند و سرانجام آفریننده های آن ها به عنوان معلمان نوآور، بی انگیزه شده و 
در طی مسیر مأیوس می گردند. این شکست ها و ابتر ماندن ها از خلق تا کسب ایده، بر نگاه و نگرش 
سایر معلمان تأثیر منفی گذاشته و آنان را نیز از گام نهادن در این مسیر بازمی دارد. بنابراین، تأکید بر 
اســتقرار مدل مفهومی حمایت از نوآوری های آموزشی، به عنوان یک فرصت سازمانی در بهینه سازی 
فرآیندهای خلق نوآوری )ارزش( و کســب آن تأکید می شود. چراکه اکنون در نظام آموزشی کشور 
هیچ مدل مرجع و یا فرایند تعریف شده و مصوبی برای اینکه یک ایده پس از خلق به تولید، اشاعه، 

اجرا و مصرف )کسب( برسد وجود ندارد.
اعتباربخشــی علمی مؤلفه های اصلی مدل مفهومی پیشــنهادی ]جمع بندی نظرات نمونة آماری 
)صاحب نظــران و متخصصان نوآوری های آموزشــی، نوآوران آموزشــی و مدیــران، متخصصان و 

کارشناسان حوزة ستادی آموزش وپرورش([
در فرآینــد انجام این پژوهــش و به منظور ارائه و اعتباریابی مدل مفهومی پیشــنهادی، عاوه بر 
بهره گیــری از ادبیات پژوهش و تجارب صاحب نظران و مدیران ارشــد ســتاد آموزش وپرورش و 
نیز نوآوران آموزشــی در زمینة نوآوری های آموزشــی، در قالب پرسش نامه ای 11 سؤالی از 51 نفر 
از صاحب نظــران و متخصصان نوآوری های آموزشــی، نوآوران آموزشــی و مدیران، متخصصان و 
کارشناسان حوزة ســتادی آموزش وپرورش، مدل مفهومی؛ اعتباربخشــی شد که توصیف داده های 
حاصــل از نظرات پاســخ دهندگان در این بخش، بــه تفکیک محورهای بخــش دوم مصاحبه نیمه 
ساختارمند، وضعیت کلی »مدل مفهومی پیشنهادی« از نگاه پاسخ دهندگان مرد با کسب میانگین 3/97 
)در مقیاس 1 تا 5( و از نگاه پاســخ دهندگان زن با کسب میانگین 4/35 مورد موافقت قرار گرفته که 

در کل میانگین تأیید مدل از نگاه مردان و زنان 4/13 است.
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ارزیابیپاسخدهندگان)كل:مرد/زن(از11مؤلفهمدلمفهومیپيشنهادی
جدول 1. نگاهکلپاسخدهندگان)مرد/زن(به11مؤلفهمدلمفهومیپیشنهادیحمایتازنوآوریهادرآموزشوپرورش

پاسخ دهندگان 
)مرد و زن( 

فم
خال

ال م
کام

فم
خال

م

قم
واف

ی م
ود

حد
تا 

قم
واف

م

قم
واف

ال م
کام

مع
ج

ز 5
ن ا

گی
یان

م

ین
انگ

 می
ب

رتی
ت

1. تولید یا خلق ایــده )ایده پردازی(، به عنوان 
یکــی از اجزای اصلی مدل مفهومی حمایت از 
نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

3363951 درصد
4.591

%100%76.5%11.8%5.9%5.9 فراوانی

2. انتخــاب ایده برتــر )غربال کــردن ایده(، 
به عنوان یکی از اجــزای اصلی مدل مفهومی 
حمایــت از نوآوری هــا در آموزش وپــرورش، 

مناسب می باشد.

36211848 درصد
4.136

%100%37.5%43.8%12.5%6.3 فراوانی

3. تولید نمونه ایده، به عنــوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایــت از نوآوری ها در 

آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

3331551  درصد
4.243

%100%29.4%64.7%5.9  فراوانی

4. برنامه ریــزی جامعة هدف )بــازار( از حیث 
مکان عرضه محصول، قیمت محصول، انگیزة 
خریداران، نوع محصول، به عنوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایــت از نوآوری ها در 

آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

9182148  درصد

4.252
%100%43.8%37.5%18.8  فراوانی

5. بررســی جامعة هدف )کشش بازار( از حیث 
زمان و میزان عرضه محصول، به عنوان یکی از 
اجزای اصلی مدل مفهومی حمایت از نوآوری ها 

در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

69151848 درصد
3.9410

%100%37.5%31.3%18.8%12.5 فراوانی

6. نظرســنجی از مصرف کننــدگان محصول، 
به عنوان یکی از اجــزای اصلی مدل مفهومی 
حمایــت از نوآوری هــا در آموزش وپــرورش، 

مناسب می باشد.

36212151 درصد
4.185

%100%41.2%41.2%11.8%5.9 فراوانی

7. تولید انبوه )تجاری سازی(، به عنوان یکی از 
اجزای اصلی مدل مفهومی حمایت از نوآوری ها 

در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

312152151 درصد
4.067

%100%41.2%29.4%23.5%5.9 فراوانی

8. شــرایط سیاســی، به عنوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایــت از نوآوری ها در 

آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

396151851درصد
3.7111

%100%35.3%29.4%11.8%17.6%5.9فراوانی
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پاسخ دهندگان 
)مرد و زن( 

فم
خال

ال م
کام

فم
خال

م

قم
واف

ی م
ود

حد
تا 

قم
واف

م

قم
واف

ال م
کام

مع
ج

ز 5
ن ا

گی
یان

م

ین
انگ

 می
ب

رتی
ت

9. شــرایط اقتصادی، به عنوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایــت از نوآوری ها در 

آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

39211851 درصد
4.067

%100%35.3%41.2%17.6%5.9 فراوانی

10. شرایط اجتماعی، به عنوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایــت از نوآوری ها در 

آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

66182151 درصد
4.067

%100%41.2%35.3%11.8%11.8 فراوانی

11. شــرایط فّناورانه به عنــوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایــت از نوآوری ها در 

آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

12152451  درصد
4.243

%100%47.1%29.4%23.5  فراوانی

 4.13      وضعیت کلی

بر اســاس نتایج حاصل از پاســخ های دهندگان )صاحب نظران و مدیران و کارشناســان ستادی و 
نوآوران آموزشــی( 76/5 درصد پاســخ دهندگان با تولید یا خلق ایده )ایده پــردازی(، به عنوان یکی از 
مؤلفه های مؤثر در طراحی و تحقق مدل مفهومی بسیار موافق اند. 43/8 درصد پاسخ دهندگان معتقدند که 
انتخاب ایده برتر )غربال کردن ایده(، به عنوان یکی از اجزای اصلی مؤلفه های مؤثر )11 گانه( در تحقق 
مدل پیشــنهادی، مناسب می باشد. همچنین 64/7 درصد صاحب نظران، مدیران و معاونان و نوآوران بر 
این اعتقادند که تولید نمونه ایده، به عنوان یکی از اجزای اصلی مؤلفه های مؤثر )11 گانه( در تحقق مدل 

پیشنهادی، می تواند مناسب باشد.
در ادامه، بررسی ها نشانگر آن بود که 43/8 درصد پاسخ دهندگان معتقدند برنامه ریزی جامعة هدف 
)بازار( از حیث مکان عرضه محصول، قیمت محصول، انگیزة خریداران و نوع محصول، به عنوان یکی 
از اجزای اصلی مؤلفه های مؤثر )11 گانه( در تحقق مدل پیشــنهادی بســیار مناسب می باشد. همچنین 
37/5 درصد افراد، بررسی جامعة هدف )کشش بازار( از حیث زمان و میزان عرضه محصول در تبیین 
مدل مفهومی حمایتی بسیار مناسب ارزیابی کرده اند و اینکه 82/4 درصد پاسخ دهندگان اعام نموده اند 
که نظرســنجی از مصرف کنندگان محصول، به عنوان یکی از اجــزای اصلی مؤلفه های مؤثر )11 گانه( 
در تحقق مدل پیشــنهادی، بســیار مناسب و مناسب می باشــد. 41/2 درصد آنان نیز مؤلفه تولید انبوه 
)تجاری سازی(، را تا بسیار مناسب می دانند. در خصوص شرایط سیاسی، به عنوان یکی از اجزای اصلی 

جدول 1. )ادامه( نگاهکلپاسخدهندگان)مرد/زن(به11مؤلفهمدلمفهومیپیشنهادیحمایتازنوآوریهادر...
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مؤلفه های مؤثر )11 گانه( در تحقق مدل پیشنهادی، 35/3 درصد پاسخ دهندگان با مؤلفه شرایط سیاسی 
اعام توافق کامل نموده اند. 41/2 درصد آنان نیز مؤلفه شــرایط اقتصادی را مناســب می دانند. در ادامه 
41/2 درصد پاسخ دهندگان بر این اعتقادند که شرایط اجتماعی، به عنوان یکی از اجزای اصلی مؤلفه های 
مؤثر )11 گانه( در تحقق مدل پیشنهادی، قابل توجه و بسیار ضروری است. 47/1 درصد پاسخ دهندگان 
شــرایط فنّاورانه را، به عنوان یکی از اجزای اصلی مؤلفه های مؤثر )11 گانه( در تحقق مدل پیشنهادی، 

بسیار مناسب ارزیابی کرده اند.

جدول 2. ارزیابینمونةآماریپژوهشاز11مؤلفهمدلمفهومیپیشنهادیحمایتازنوآوریهادرآموزشوپرورش

ترتیب میانگینوضعیت ارزیابی )میانگین از 5(گویه

14.591

44.252

34.243

114.243

64.185

24.136

74.067

94.067

104.067

53.9410

83.7111

4.13وضعیت کلی

همچنان کــه در جدول 2 ماحظه می شــود از نگاه پاســخ دهندگان )صاحب نظــران و مدیران 
و کارشناســان ســتادی و نوآوران آموزشــی(، تولید یا خلق ایده )ایده پردازی(، )موضوع عبارت 1 
پرسش نامه( با میانگین 4/59 و کســب رتبه 1، برنامه ریزی جامعة هدف )بازار(، )موضوع عبارت 4 
پرسش نامه( با میانگین 4/25 )در مقیاس اندازه گیری 1 تا 5( و کسب رتبة 2 مهم ترین عناصر از »مدل 
مفهومی پیشــنهادی« بوده ولی بررسی جامعة هدف )کشش بازار( )موضوع عبارت 5 پرسش نامه( با 
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میانگین 3/94 و شــرایط سیاســی، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مفهومی حمایت از نوآوری ها 
در آموزش وپرورش )موضوع عبارت 8 پرسش نامه( با میانگین 3/71 و کسب رتبه های آخر، در نگاه 
پاســخ دهندگان کمتر مطرح بوده است. مشاهدة سایر موارد با کســب رتبه های 3 تا 8 نیز قابل تأمل 
است. وضعیت کلی »مدل مفهومی« با کسب میانگین 4/13 )در مقیاس 1 تا 5( در نگاه پاسخ دهندگان، 
با موافقت همراه بوده اســت. این بدان معنی اســت که در همة 11 مؤلفة »مدل مفهومی حمایت از 
نوآوری ها در آموزش وپرورش«، نسبت پاسخ های بیشتر از 3 پاسخ دهندگان )در حد موافق(، از نسبت 
پاســخ های کمتر یا مساوی 3 )مخالف( به مراتب بیشتر است. آزمون دوجمله ای هم تفاوت نسبت ها 
را معنادار نشــان داده اســت )P> 0/05(. پس درمجموع بر اساس برآیند کلی نظرات، می توان گفت 
که پاسخ دهندگان، مؤلفه های پیشنهادی مدل مفهومی حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش را با 

اتقان علمی و نظری باالیی تأیید نموده و بر آن صحه گذاشته اند.

بررسیتحليلی11مؤلفهمدلمفهومیپيشنهادی
در همین راستا و به منظور مقایسة نگاه پاسخ دهندگان مرد و زن به 11 مؤلفه مدل مفهومی پیشنهادی 

حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش؛ آزمون من ویتنی17 انجام شد.

جدول 3. آزمونمنویتنیبهمنظورمقایسةنگاهپاســخدهندگانمردوزنبه11مؤلفهمدلمفهومیپیشنهادیحمایتاز

نوآوریهادرآموزشوپرورش

آماره آزمونرتبه

گویه

ت
سی

جن

داد
تع

به
 رت

ین
انگ

می

 ها
به

 رت
وع

جم
م

نی
ویت

ن 
ن م

مو
آز

ون
س

کاک
ویل

ن 
مو

آز

ِزد
ن 

مو
آز

سطح
 معنی داری

 برای 
استقالل 
و متغیر

1. تولید یا خلــق ایده )ایده پردازی(، به عنــوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، 

مناسب می باشد.

0.131-3024.05721.5256.5721.51.508مرد

2128.79604.5زن

  51کل

2. انتخاب ایده برتر )غربال کردن ایده(، به عنوان یکی از اجزای 
اصلی مدل مفهومی حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، 

مناسب می باشد.

0.365-27236212436210.907مرد

2126.43555زن

  48کل

3.تولید نمونه ایده، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مفهومی 
حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

0.681-3025.47622977620.411مرد

2126.86564زن

  51کل
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آماره آزمونرتبه

گویه

ت
سی

جن
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ین
انگ

می

 ها
به

 رت
وع

جم
م

نی
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ن 
ن م

مو
آز
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س
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ویل

ن 
مو

آز
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ن 

مو
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سطح
 معنی داری

 برای 
استقالل 
و متغیر

4. برنامه ریــزی جامعة هــدف )بازار( از حیــث مکان عرضه 
محصول، قیمت محصــول، انگیزة خریداران، نوع محصول، 
به عنوان یکــی از اجزای اصلی مــدل مفهومی حمایت از 

نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

0.840-2724.17652.5274.5652.50.202مرد

2124.93523.5زن

  48کل

5. بررسی جامعة هدف )کشــش بازار( از حیث زمان و میزان 
عرضه محصول، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مفهومی 

حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

0.327-2722.83616.5238.5616.50.981مرد

2126.64559.5زن

  48کل

6. ظرســنجی از مصرف کننــدگان محصــول، به عنوان یکی 
از اجــزای اصلی مــدل مفهومی حمایــت از نوآوری ها در 

آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

0.077-3023.15694.5229.5694.51.766مرد

2130.07631.5زن

  51کل

7. تولید انبوه )تجاری ســازی(، به عنــوان یکی از اجزای اصلی 
مدل مفهومــی حمایت از نوآوری هــا در آموزش وپرورش، 

مناسب می باشد.

0.466-3027.28162795100.73مرد

2124.29510زن

  51کل

8. شرایط سیاسی، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مفهومی 
حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

0.060-3022.85685.5220.5685.51.882مرد

2130.5640.5زن

  51کل

9. شرایط اقتصادی، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مفهومی 
حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

0.169-3023.75712.5247.5712.51.376مرد

2129.21613.5زن

  51کل

10. شــرایط اجتماعــی، به عنوان یکی از اجــزای اصلی مدل 
مفهومی حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناســب 

می باشد.

0.082-3023.15694.5229.5694.51.741مرد

2130.07631.5زن

  51کل

11. شرایط فّناورانه، به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مفهومی 
حمایت از نوآوری ها در آموزش وپرورش، مناسب می باشد.

0.001-3018.5555905554.65مرد

2136.71771زن

  51کل

 متغیر گروه بندی: جنسیت

جدول 3. )ادامه( آزمونمنویتنیبهمنظورمقایسةنگاهپاسخدهندگانمردوزنبه11مؤلفهمدلمفهومیپیشنهادی...
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پس  از انجام این آزمون، هرچند پاســخ دهندگان زن ارزیابی باالتــری از مؤلفه های مدل مفهومی 
پیشــنهادی در مقایسه با مردان داشته اند، لیکن بر اساس نتایج آزمون انجام شده مشاهده گردید که فقط 
در ارزیابی از شــرایط فنّاورانه بین ارزیابی پاسخ دهندگان مرد و زن تفاوت معناداری در سطح اطمینان 
95 درصد وجود داشته است )sig= 0/001< 0/05(. به عبارت دیگر پاسخ دهندگان زن با شرایط فنّاورانه، 
به عنوان یکی از اجزای اصلی مدل مفهومی، موافقت بیشتری نسبت به پاسخ دهندگان مرد ابراز نموده اند. 

در سایر مؤلفه ها اختاف معناداری در نگاه پاسخ دهندگان مرد و زن مشاهده نمی شود.
در ادامه تحلیل داده های در دسترس، ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن نیز اندازه گیری شد، که نتایج 
.)sig <0/01( حاصل، رابطه مثبت قوی و معناداری بین 11 مؤلفه مدل مفهومی پیشنهادی نشان داده است

جدول 4.ضریبهمبستگیرتبهایاسپیرمنبهمنظوربررسیرابطهبین11مؤلفهمدلمفهومیپیشنهادیحمایتازنوآوریها

مؤلفه11مؤلفه10مؤلفه 9مؤلفه 8مؤلفه 7مؤلفه 6مؤلفه 5مؤلفه 4مؤلفه 3مؤلفه 2مؤلفه 1همبستگی ناپارامتریک

من
یر

سپ
ی ا

به ا
 رت

گی
ست

مب
ب ه

ری
ض

ضریبمؤلفه 1
)**(372)**(515.)**(523.)**(549.)**(613.)**(407.)*(319.)**(570.)**(502.)**(1.437 همبستگی

ضریبمؤلفه 2
)**(557.)**(782.)**(709.)**(674.)**(457.)**(394.)**(539.)**(456.)**(1.667)**(437. همبستگی

ضریبمؤلفه 3
)**(412.)**(598.)**(670.)**(679.)**(423.)**(575.)**(597.)*(1.363)**(667.)**(502. همبستگی

ضریبمؤلفه 4
)**(387.)**(619.)**(524.)*(306.)**(0.232.500)**(1.497)*(363.)**(456.)**(570. همبستگی

ضریبمؤلفه 5
)**(533.)**(784.)**(955.)**(804.)**(374.)**(497.1.522)**(.597)**(.539)**(.319)*( همبستگی

ضریبمؤلفه 6
)**(635.)*(311..536)**()**(610.)**(1.516)**(0.232.522)**(575.)**(394.)**(407. همبستگی

ضریبمؤلفه 7
0.138)**(546.)**(465.)**(1.616)**(516.)**(374.)**(500.)**(423.)**(457.)**(613. همبستگی

ضریبمؤلفه 8
)**(533.)**(779.)**(1.880)**(616.)**(610.)**(804.)*(306.)**(679.)**(674.)**(549. همبستگی

ضریبمؤلفه 9
)**(622.)**(1.825)**(880.)**(465.)**(536.)**(955.)**(524.)**(670.)**(709.)**(523. همبستگی

ضریبمؤلفه 10
)**(1.517)**(825.)**(779.)**(546.)*(311.)**(784.)**(619.)**(598.)**(782.)**(515. همبستگی

ضریبمؤلفه 11
1)**(517.)**(622.)**(0.138.533)**(635.)**(533.)**(387.)**(412.)**(557.)**(372. همبستگی

** آزمون معناداری در سطح 0.01 )دو دامنه( 
* آزمون معناداری در سطح 0.05 )دو دامنه(

این موضوع، حاکی از ارزیابی هماهنگ همة مؤلفه های مدل مفهومی است، به طوری که ارتباط قوی 
مؤلفه ها با همدیگر و نیز تأثیر هر مؤلفه را در توسعة مؤلفه های دیگر مشاهده می کنید18.
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مراحلاجراییمدل
 استقرار مدل در آموزش وپرورش، 

 ایجاد آگاهی و درک روشــن در کلیت نظام آموزشــی، به ویژه معلمان و مدیران مدارس نسبت به 
کارکرد مدل، 

 ایجاد باور عمیق در معلمان نوآور مدارس نســبت به مدل و ابعاد و مراحل آن و نیز امیدواری در 
اجرای آن در نظام آموزش وپرورش، 

 تغییر نگرش و گسترش دانش، شایستگی ها و قابلیت ها و مهارت های کارشناسان و دست اندرکاران 
حامی و هادی نوآوری ها در آموزش وپرورش تا سطح مدرسه، 

 پشتیبانی های ساختاری، قانونی و نگرشی و حمایت های فرآیندساز نوآوری ها از معلمان نوآور در 
ابعاد خلق و کسب نوآوری، 

 اصاح قوانین نارسا و وضع قوانین حامی نوآوری ها و نوآوران و رفع موانع ساختاری و نگرشی، 
 خودارزیابی مستمر و ارزیابی بیرونی مقطعی از کارکرد مدل و عملکرد آن در مدرسه و نوآوری های 

نوآوران، 
 اصاح احتمالی مدل و بهبود مستمر آن.

بحثوجمعبندی
بررسی و مطالعه، بیانگر استفاده از شیوه های متنوع و ایجاد زمینه های مناسب برای خلق 
و کسب نوآوری های آموزشی در مدارس به ویژه نزد معلمان می باشد. برآیند بررسی ها و 
مطالعات راجرز و همکارانش در ســال 1996)به نقل از منطقی، 1384( این نکته را تأیید 
می کند. برای خلق و کســب نوآوری های آموزشــی کمتر از ارائة مدل و یا مدل نظری یا 
عملیاتی صحبت به میان آمده است. لذا اغلب یافته های این پژوهش به واسطه ورود خاقانه 
و نفوذ و خبرگی مؤلفان در عرصه متون و اسناد علمی مرتبط، متخصصان و معلمان نوآور 
و نیز اســتنباط و قضاوت های شــهودی و ایمانی پژوهشگر و تیم همکار به دست آمده 
اســت. این نوع ورود به خلق و کسب نوآوری ها، با نظر مورین دابینز و همکارانش19 با 
استفاده از مدل راجرز )2002 به نقل از مایی نژاد و محمدحسین، 1388( و سوهریس و 
آلیسون کینگتون20 )2002 به نقل از امام جمعه و مایی نژاد، 1386(، و همچنین پژوهش های 
حسنی )1385( و منطقی )1384 و 1385(، عبداللهی )1391(، گلستان هاشمی )1378(، 
مایی نژاد )1385(، بیدمشکی پور )1392(، رودی )1394(، لوبینسکی21 )2001(، وزارت 
آموزش و پرورش، دفتر آموزش ویژه و خدمات توانبخشــی آمریکا22 )2008(، اســتون 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

72
ë شمارة 63 

ë سال شانزدهم 
ë پاییز 1396

موانعحمایتازنوآوریهاوارائةمدلمناسببهمنظوراستقرارنظامنوآوریدرآموزشوپرورش

هیل و همکاران23 )2009(؛ کاکادالیس24 )2004(؛ کشــیاپ و میشــوک25 )2008(؛ لفکو 
ویتس و کنراد26 )2007( و سایر پژوهشگران و نظریه پردازان همخوانی دارد. مدل مفهومی 
حمایــت از نوآوری ها در آموزش وپرورش و کارکرد آن، این ادعا را تأیید می کند. چراکه 
نتیجه مطالعات نظری و یافته های پژوهش های داخلی و خارجی، مبین یازده مؤلفه تحت 
عنوان »مدل مفهومی حمایت از نوآوری های آموزشی در آموزش وپرورش«، به شرح زیر 

می باشد:
 تولید یا خلق ایده )ایده پردازی(

 انتخاب ایده برتر )غربال کردن ایده(
 تولید نمونه ایده

 برنامه ریزی جامعة هــدف )بازار( از حیث مکان عرضه محصول، قیمت محصول، 
انگیزة خریداران، نوع محصول

 بررسی جامعة هدف )کشش بازار( از حیث زمان و میزان عرضه محصول
 نظرسنجی از مصرف کنندگان محصول

 تولید انبوه )تجاری سازی(
 شرایط سیاسی

 شرایط اقتصادی
 شرایط اجتماعی
 شرایط فنّاورانه

همة ایــن مؤلفه های یازده گانه به ترتیب در فرایندهای خلق و کســب نوآوری های 
آموزشــی نقش فعال و سازنده داشــته و نقطه عزیمت و مبنای ارزیابی های نوآوری های 

آموزشی، در کشور می باشند.
بنابراین، همان گونه که اشــاره شد عقیدة خبرگان و صاحب نظران موضوعی، مدیران، 
معاونان و کارشناســان و نوآوران آموزشی بر آن استوار است که با در اختیار داشتن برخی 
تمهیدات از قبیل قوانین مرتبط و سامان بخش نوآوری های آموزشی، پیش بینی ساختاری 
منسجم و کارآمد برای پیگیری امور نوآوری های آموزشی و حمایت از معلمان نوآور تحت 
عنوان دبیرخانه دائم و باألخص فرهنگ سازی پیرامون نوآوری های آموزشی در نظام آموزشی 
و توسعه کاربست دست ســازه های نوین معلمان در سطح مدارس کشور و برخی دیگر 
زمینه سازهای اجرایی، شرایط و زمینه های استقرار و پیاده سازی مدل مفهومی پیشنهادی فراهم 

شده و کمک می کند تا نظام آموزشی )مدرسه ای( با ویژگی های مدل مفهومی، تحقق یابد.
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