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Abstract
Global experiences suggest that the success of
innovative programs is not limited to its design and
development, but the successful adoption and
implementation
requires
the
participation,
collaboration, acceptance and dissemination by
stakeholders in the implementation phase of
programs that Farhangian University and its
curriculum are not excluded.The purpose this
research was explaining barriers of the acceptance
and implementation of innovation in Farhangian
University curriculum. The population of the study
consisted of experts in the field of teacher education
and curriculum with at least one article or textbook on
teacher education and the sample consisted of 14
participants, selected by purposeful sampling method
and based on theoretical saturation rule. Data were
collected through semi-structured interviews and
analyzed using a quantitative approach. Using
thematic analysis, 1 overarching theme, 7 organizing
theme, and 27 basic theme were identified as the
main barriers of acceptance and implementation of
innovation in Farhangian University curriculum. The
barriers of cultural, power, social, individual,
executive, organizational, and trans-organization are
the most important obstacles to the acceptance of
innovation in the curriculum of Farhangian
University. Finally, suggestions were made to
increase the level of acceptance and reduce the
resistance to innovation in Farhangian university
curriculum.
Keywords: Barriers, Innovation, Acceptance and
Implementation
of
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 دانشجوی دکتری برنامهریزیی دریزد دانشز او بزوسید یزمدا1
.  ایرا، ا
.  ایرا، ا
، ا
 دانش او بوسید یمدا، دانشمار برنامهرییی درید2

، ز ا

چکیده
تجربیات جهانی حاکی از آن است که توفیق برنامهههها نوآورانهه
 بلکه پذیرش و اجرا،فقط در طراحی و تولید آن خالصه نمیشود
 همکهار و پهذیرش و اشها ة آن،موفقیتآمیز نیازمنهد مشهارکت
توسط ذینفعهان در مرحلهة اجهرا برنامهههها اسهت کهه دانشهها
فرهنهیان و برنامهها درسی آن نیز از این قا د مسهثننا نیسهت
پژوهش حاضر به دنبال تبیین پدیدارشناسانة موانع پذیرش و اجرا
نوآور در برنامه درسی دانشها فرهنهیان اسهت جامعهة پهژوهش
شامل مثخصصان حوزة تربیتمعلم و برنامهدرسی بها حهداقل یه
،مقاله یا کثاب درزمینهة تربیهتمعلهم اسهت روش انثخهاب نمونهه
هدفمند و از نوع نظر است که بر اساس قا دة اشباع نظر تعداد
 شرکت کنند به بیان تجربیات خود پرداخثند داد ها پژوهش14
با اسثفاد از مصاحبة نیمهساخثاریافثه جمعآور و با بهر گیهر از
 هفهت، تحلیل و تفسیر شد و ی مضمون فراگیهر،تحلیل مضمون
 شناسایی شد یافثه ها، مضمون پایه27 مضمون سازماندهند و
،  فهرد، اجثمها ی، قهدرت،پژوهش نشان داد که موانهع فرهنههی
 سازمانی و فراسازمانی از مهمترین موانع پذیرش و اجهرا،اجرایی
نوآور در برنامهها درسی دانشها فرهنهیان محسوب میشوند
سرانجام پیشنهادها الزم برا افزایش سطح پهذیرش و کهاهش
مقاومت در برابر اجهرا نهوآور در برنامهههها درسهی دانشهها
فرهنهیان ارائه شد
، برنامه درسی،  نوآور،  پذیرش و اجرا نوآور:واژههای کلیدی
 موانع،دانشها فرهنهیان
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مقدمه
تحززو گسززتردو ،تدززوپ و پمیمزز گد مزززاس ا
ویژگد ای بار دنمای معاصر ایت .مواجهه با این تدوسا
و پمیم گد ا و پمام ای حاصل ا آ  ،مستییم آمزادگد
و ت ارک برنامه ای نوآورانه و حل مسائل مبتالبزه آ بزر
ایاس راوحل ای ب یع ،خزال و زهجانبزهن زر ایزت.
ایتییاما قر بمستویکم در حو ة آمزو ش بمزان ر ایزن
حقمقت ایت که دی ر اند گذشته ن دتوا صزراا بزه
انتقال ممراث ار د د نسل ای گذشته به نسزل ج یز و
پرورش قوای ذ دد دانش آمو ا بسد و کرد؛ بیکه اراتر ا
آ  ،رش و پرورش دانش آمو ا در ابعاد جسز د ،ذ دزد،
ساطفد ،اجت اسد و اخالقزد ا ا ز ا اصزید ایزن نظزام
محسوب مدشود .بر این ایاس ،ضرور انجزام اصزالحا
ایایززد در یززاختار ،برنامززه ززا و روش ززای آمو شززد و
پرورشد امری اجتدابناپذیر ایت .ایجزاد تحزول در نظزام
تربمت معیزم پزمش نمزا تحقز زر نزوپ تحزول در نظزام
آمو شد ایت .ا ایزنرو ،تغممزر و نزوآوری در نظزام زای
آمو شد بهویژو تربمتمعیزم در بسزماری ا کشزور ا آغزا
ش و ایت .کشور ما نمی ا این قاس و مستثدا نبودو و چو
ا دیربا وظمفه تأممن ،تربمت و بهسا ی معی ا و نمزروی
انساند و ار آمو ش وپرورش بر سه ة مراکی تربمت معیزم
گذاشته ش و ایت؛ با پمزرو ی انقزالب در ایایزدامه زا و
آئمننامه و برنامه ای مراکزی تربمزتمعیزم و تربمزت دبمزر
دانش او ا تغممراتد به وجود آم و در مورد کارآمو ا این
مراکی آمو شزد و ایزتد ام آنهزا قزوانمن ج یز ی وضزع
گردی  .در طد یال ای اخمر نمی ،پمشرات یریع سیزوم و
تکدولزززو ی اطالسزززا و ارتباطزززا و جای زززاو نظزززام
آمو ش وپرورش ایرا در اا چشم ان ا  20یزال کشزور،
تغممزر کزارکرد دانشز او ززای تربمزتمعیزم کشزور ماندز
دانش او ق ی د تربمزتمعیزم تهزرا  ،آذربایجزا و غمزرو،
تعطمید دورو ای تربمت دبمر در یایر دانش او ای کشور،
ضرور تأیمس یک دانش او به نام تربمتمعیزم را مطزر
یاخت .بر ایزن ایزاس ،در یزال  1390بزرای را زد،
ا د د و امد با تغممرا و تحو رو  ،با تج مزع

ززز مراکزززی تربمزززتمعیزززم ،بزززه ایزززتداد مصزززوبه
فتص وچهارممن جیس شورای سالد انقالب ار د زد در
تززاری  90/10/6دانشزز او ار د مززا تأیززمس گردیزز
(.)Statute of the University of Farhangian, 2012
در یززد تحززول بدمززادین نظززام آمززو شوپززرورش،
مسئولمت «با مهد ید یمایت ا و بزا تدظزمم اصزول
حاکم بر برنامهدرید تربمزتمعیزم کشزور بزا تأکمز بزر
کارور ی و انطبا یطح شایست د ای حراه ای معی ا
در یطح مید و جهاند با مقتزما ال وی برنامزهدریزد
در نظام تعیمم و تربمت و طراحد یمایت زای مدایز
برای ارتقای شموو ای جذب ،تربمت و ن ه اشت معی ا
در آمو شوپرورش» ،به دانش او ار د ما واگزذار شز و
ایززت (Document of the fundamental ,2012:46
 .)transformation of educationیدزمن بزر ایزاس
مصوبا شورای سالد انقزالب ار د زد ،ایجزاد تحزول و
نوآوری در نظام تربمزتمعیزم کشزور و تغممزر ،اصزال و
ارتقززای روش ززا و برنامززه ززای آمو شززد و پژو شززد
تربمت معیم ،بر ایاس مباند ایالمد و آخزرین تحزو
سی د و بهرو مد ی ا اداوری زای نزوین جهزت تحقز
ا ا تعیمم و تربمت ایالمد ،ا ا ا اصزید دانشز او
ار د ما به ش ار مدرود ( Statute of the University
 .)of Farhangian, 2012:7یکززد ا حززو و ززاید کززه
مد توانز ا ز ا دانشز او ار د مزا را محقز یزا د،
برنامززززه ززززای دریززززد ایززززت ( Norouzadeh,
 .)FathiVajargah, 2008:5برنامززه ززای دریززد ایززن
ظرامت ا و قابیمت ا را دارا ستد کزه نمزروی انسزاند
ار مدتززه و مززورد نمززا جامعززه را ا لحززا اقتصززادی،
اجت اسد ،ار د د ،یماید ،اجت اسد تأممن کدد و بزه
پمشرات و تویع جامعه یاری ریاند  ،اما در سصری که
هچمی در حال تغممر و نو شز ایزت ،برنامزهدریزد
زامد بزا
ن دتوان ثابت و ایستا باش  ،ا اینرو ،برای
تغممر و تحزو در یزایر حزو و زا ،ایجزاد تغممزرا و
نوآوری اید در برنامه ای درید نمی ضروری ایت.
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نوآوری برنامه درید نقطه آغا رونز ی طزو ند بزه
یوی تغممزرا آمو شزد ایزت ( .)Mata,2012بزه بزاور
او ( )Fullan, 2000نوآوری وارو متراد با تغممزر
و اصال نمست ،یرا به تغممزرا برنامزه دریزد خزا
اشارو مد کد  .وی تغممر برنامه درید را به سدزوا تغممزر
در جدبه ای ماندز ایسزفه ،ار ش زا ،ا ز ا  ،یزاختار
یا ماند ،مواد ،را برد ای ت ریس ،تجزارب یزادگمری و
ار یابد نتایج یادگمری در برنامه درید تعری مزد کدز .
نوآوری در برنامه درید اشارو به ابتکاراتد دارد که برای
کساند که آ را معراد و یا تجربه مد کدد  ،ج ی باش
(.)Halpin, et al, 2004
نوآوری در برنامه درید دانش او ار د مزا بزه سدزوا
یک را برد ضروری در جهت بهبود تربمت معیزم مز نظزر
قرار مدگمرد .در من رایتا در طد چدز یزال گذشزته
تغممراتد در نظام آمو شد تربمتمعیم و برنامه ای درید
آ ایجاد ش و ایت .اما ،یاختار مت رکی یمایزتگزذاری،
برنامهرییی ،طراحد و تولم برنامه ای درید در دانشز او
ار د مززا باسززه شزز و ایززت ،بمشززتر نززوآوری ززای
برنامه درید در یطح یزا ما مرکزیی دانشز او صزور
گمززرد و تغممززرا و نوآور ززای برنامززهدریززد بززر ایززاس
رویکردی خطزد ا بزا بزه پزایمن و مت رکزی انجزام و ا
م ریا و اسزای مئتسی د انتظزار مزدرود بزه اجزرای
واادارانه و ب و کموکایزت برنامزه زای دریزد مصزوب
بپردا ن  .درحالدکه تجربما جهاند حاکد ا آ ایت که
مواقمت یک برنامه نوآورانه تدهزا در طراحزد و تولمز آ
خالصه ن دشود ،بیکه بهکارگمری و اجرای مواقمزتآممزی
برنامه ای نوآورانزه در تربمزتمعیزم ،مسزتییم مشزارکت،
کاری و پذیرش و اشاسه آ تویط م ریا در مرحیزه
اجرای برنامه ای دریزد ایزت؛ یزرا چدانیزه ،مجریزا
برنامه ای درید در مراحل طراحد و تولم برنامه نقشزد
ن اشززته باشززد  ،نسززبت بززه مواقمززت برنامززه احسززاس
تعی خاطر ن اشته و در مزا اجزرا در برابزر آ مقاومزت
نشززا مززدد د ز و ا پززذیرش آ خززودداری مززدکدد ز
(.)Hunkins & Ornstein, 2013; Zimmerman,2006

پذیرش ،ناظر بر اراید ی ایت که مبدای آ تص مم
به را د با یک برنامه درید یا جهت گمزری خزا در
برنامه ای درید ایزت (.)Mehr Mohammadi, 2008
پززذیرش نززوآوری دارای مراحیززد یززو آگززا د،
سالقه مد ی ،ار یابد ،آ مزایش و تصز مم در پزذیرش یزا
سزز م پززذیرش ایززت ( .)Hosseinikhah, 2008بزز و
پذیرش نوآوری ،گام ای بع ی س ال محکوم به شکسزت
خوا د بود .ا ایزنرو ،رونز نزوآوری در برنامزهدریزد،
ح اقل در دو مرحی مت ایی قابل تشدمص ایت؛ مرحیز
اول شامل طراحد نوآوری و مرحی دوم جای یین کزرد
نوآوری ای تولم ش و ،یعدد اشاسه و اجرای آ ایت .در
مرحی ندست انزطبزا ادزد نزوآوری و در مرحیزه دوم
انطبا اجت اسد صور مزدگمزرد ،یعدزد نزوآوری بایز
بهگونهای انتشار یاب که در ب ن نظام تربمتمعیزم نفزوذ
کد و تویط کارگیارا پذیراته و به کزار گراتزه شزود؛
بهسبار دی ر ،ا آ دگ پذیرش مدطقد برخوردار باش و
این امر به آیزاند امکزا پزذیر نمسزت؛ چراکزه مشزه
مج وسهای ا سوامل و پارامتر ا وجود دارن یا ما ا و
مؤیسا آمو شد را ا ریم به مواقمت با مددارنز
کززه سوامززل مقاومززت در برابززر تغممززر یززا موانززع نامم ز و
مدشون .
الزت ن ،دانکزن و ولبزک ( & Zaltman, Duncan
 )Holbek,1973بززا تعریزز مقاومززت در برابزززر تغممززر
بزه سدزوا سامزل حفظ کددز و وضعمت موجود در مزا
اشار بزرای تغممزر آ  ،ال وی موانع یا مقاومزت در برابزر
تغممر را ارائه کردو انز  .آنها موانع تغممر را در چهار گروو
شامل :موانع ار د د ،موانع یا ماند ،موانع اجت زاسد و
موانززع روا شززداختد دیززتهبد ز ی کززردوان ز  .خسززروی
( )Khosravi, 2013سوامید چو موانع ار شزد (یزدتد
ان یشززم ) ،موانززع ق ز ر (احسززاس تغممززر در روابززط
ق ر ) ،موانزع روا شزداختد (شدصزمت و سزاد زا) و
موانع س یماتد ( ما  ،امکانزا آمو شزد مزورد نمزا ) را
به سدوا موانع با دارن و پذیرش و اجرای نوآوری سدزوا
کردو ایت .برخد محققا نمی بر این امر تأکم دارن که
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مقاومت در برابر تغممر و بدممید برای به اجزرا درآورد
برنامه درید میزد ا جانز معی زا بزهسدزوا یکزد ا
د یل پایمن آمز ایزتان ارد ا در آمزو ش وپزرورش و
شکست پرو و ای اصالحد شداخته شز و ایزت (2007
.)Carl, 2009; Fullan,
مروری بر پژو ش ای انجام ش و در ممد نوآوری زا
و تغممرا برنام درید نشا مدد معی ا مدتواندز
سکس الع ل ای متفاوتد در مواجهه با تغممزرا داشزته
باشد  .آنها مدتواند برنامز ج یز را بپذیرنز  ،موضزع
بدتفاوتد اتداذ کدد و یا با آ مدالفت کردو و در برابر
آ مقاومزت کددز ( Dadashi, Mosapur., &., Safaei
 .)Movahed, 2016:141کتابزز ار ()Ketabdar, 2004
دریاات که با وجود ارائه روش زای ج یز بزه معی زا
ریاضد ،آنها به تغممر ت ایل ن اشتد و اغی بزه زا
روش ق ی د خود س ل کردوان  .وی دلمزل مقاومزت را
ص ور حکم تغممر ا با دیت مزددانز و معتقز ایزت
چدمن تغممراتد برنامه ای مقاوم در برابر معیزم ناممز و
مزدشززون  .آیینززر ) (Eisner,1994معتقز ایززت تغممززر
یمایت ای آمو شد و س یکزرد معی زا کزار دشزواری
ایت .وی یه دلمل اصید این امر را تصورا دروند ش و
معی ا ا ت ریس که ا ماند که خودشزا در م ریزه
تحصمل کردوان  ،شکل گراته ایت ،دوممن دلمل سزاد
کرد به روش ای که براثزر تجربزه کسز کزردوانز و
تصورشا بر این ایت که این روش ا مؤثرن و یزوممن
سامل را یا ما م ریه اسم ا اززا و مع زاری ،یزاختار
برنامه ای درید و ار دگ حاکم بر م ریه مددان  .وی
بر ایزن بزاور ایزت ،بسزماری ا معی زا کهدزه کزار کزه
اصالحا آمو شد را بار ا دی و ان  ،به اصالحا آمو شد
ج ی ب بمن ستد و با مقاومت مدفعالنه بزه آ پایز
مدد د (.)Mirarab, et al, 2012
برخد درک ار دگ معی د را سامید ضزروری بزرای
آغا رگونه اصال مدداند و پمشازر رابطز یزادة
سیّد بمن دیتور تغممر و اجرای آ تویط سامال تربمت
(ار مبتدد بر مهد ید ار د د) یادوان ارانه دانسته

و بر این باورن که بایستد در ممد تغممر ،ن او ا رویکرد
مهد ید به رویکرد ار د د تغممزر کدز ( Mirarab, et
 .)al, 2012یااتززه ززای اولززورونت بد ( Oloruntegbe,
 )2011در ارتباط با مشارکت و تعه معی زا در تز وین
و اجرای برنامه درید نشا داد مقاومت در برابر تغممر و
بدممید برای بزه اجزرا درآورد برنامز دریزد میزد در
درس سیوم بهسدوا یکد ا د یل پایمن آم ایتان ارد
در آمزو شوپزرورش ایزت .معی زا اغیز در اجزرای
کزالس زای درس اصزالحا برنامزهدریزد را نادیز و
مدگمرن و بد ر در تویعه و چ ون د بهتر انجام داد
اصالحا بهویژو پذیرش روش ای ج ی اق ام مدکدد .
وی دریاات که معی ا مقاومت و تعه ک د به اجزرای
اصالحا برنامه دریزد دارنز  ،یزرا ایزن اصزالحا بزا
روش ای ساد ش و و باور ای آنهزا ا دزگ نمسزت.
نون یویزکد ( )Nevenglosky, 2018در برریزد موانزع
اجرای برنامه درید درید نوآورانه دریاات کزه معی زا
قبل ا بهکارگمری برنامهدرید ج ی نمزا بزه اطالسزا
بمشتری در مورد آ دارن  .یدمن معی ا ت ایزل بزه
دیترید به مدابع ج ی دربزارو برنامزه دریزد دارنز و
یکد ا د یل مقاومت آنها در برابر برنامهدریزد ج یز ،
ن اشتن آمادگد و س م آگا د ایت .مویزوی ،شزری و
رجایدپور ()Mousavi, Sharif, &, Rajaeipour, 2013
نمی دریااتد که مما جزو یزا ماند بزا ممزیا پزذیرش
نوآوری در برنامه درید ا دی گاو اسززای مئزتسی زد
دانش او اصفها رابطه وجود دارد و رچه جزو یزا ما
مدعط تر باش  ،ممیا پذیرش نوآوری اازیایش خوا ز
یاات ،یدمن یااته ای پزژو ش مویزوی و کزارا
( )Mousavi, et.al, 2011نشززا داد کززه تززأثمر جززو
یززا ماند در تج یزز نظر در یمایززت ززای آمو شززد و
برنامه ای آمو شزد و دریزد کشزور بزر ایزاس تغممزر
شرایطد که در اثر آمزو ش ج یز حاصزل شز و ایزت،
اجتدابناپذیر ایت .یااته ای پژو ش خسروی و آرمزا
( )Khosravi, & Arman, 2016در ممدزز شدایززاید
مؤلفه ای مؤثر بر اجرای نوآوری ای آمو شد در نظام
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آمو ش سالد ایرا نشا مد د که شش دیزته سوامزل
بر اجرای نوآوری ای آمو شد در نظام آمو ش سالد ایرا
تأثمر مسزتقمم دارنز کزه شزامل ار دزگ برنامز دریزد،
ویژگززد ززای پذیرنزز گا نززوآوری ،ویژگززد نززوآوری،
یمایت ای محمط کال  ،سوامل تسهمل کددز و و سوامزل
مح ودکدد و مد شود .یدمن نتایج پزژو ش خسزروی
( )Khosravi,2018نشززا داد کززه بززمن ار دززگ برنامززه
درید ،یمایت ای محمط کال  ،ویژگد ای پذیرن گا ،
ویژگد ای نوآوری ،سوامل تسزهملکددز و و موانزع پزمش
روی برای نوآوری در برنامه دریزد آمزو ش سزالد ،رابطزه
معددداری وجود دارد .اخمرا نمی در ممد ایجزاد و اجزرای
نززوآوری در دانشزز او ار د مززا  ،سطززارا و کززارا
( )Attaran, et al, 2019بزا توجزه بزه واقعمزت تغممزر و
نوآوری در برنامه ای درید تربمزتمعیزم ،بزه طراحزد و
استباربدشد ال وی با ن ری برنامه درید تربمزت معیزم در
ایرا پرداختهان  .در ال وی پمشدهادی آنها ،تربمزتمعیزم،
بززهسدززوا نظززامد دانشز ا د و در یززطح آمززو ش سززالد
قی اد و ادسا ش و ایت ال وی ارائهشز و ،ال زوید جزامع،
کززاربردی و دانش ز او محززور ایززت کززه بززا لحززا کززرد
مطالبززا نهاد ززای اجت ززاسد در حززو ة تربمززتمعیززم،
رخ اد ای ارایمست د را نادی و ن راته ایت.
بررید پژو ش ای مدتی نشا مدد که موانزع
نوآوری در نظام آمو شزد ،پ یز و ای پمیمز و و ج عزد
ایت و بر مشکالتد ت رکی دارن که مدتواند در ارایدز
پمیم و و حساس نوآوری رخ د د به من دلمل ما
نزوآوری در نظزام ززای آمو شزد و ممززیا اعالمزت ززای
نوآورانه را ن دتوا مشدص کرد؛ اما در یال ای اخمزر،
پزژو شگزرا یرایزر دنمزا ،راو زای مدتیفزد را بزرای
بررید موانع ارائه ن ودو و تالش زای بسزماری را بزرای
درک ،شززداخت و کززا ش موانززع اجززرای یمایززت ززا و
برنامززززه ززززای تزززز وین شزززز و انجززززام دادوانزززز
(.)Richardson,2007
دانش او ار د ما نمزی کزه بزر ایزاس الیامزا ایزداد
با دیتد ماند ید تحزول بدمزادین آمزو شوپزرورش،
مصوبا شورای سزالد انقزالب ار د زد و نمزی ایایزدامه
خود ،مییم به ایتقرار نظام مید تربمتمعیم ،با مهد یزد
یمایت ا و بزا تدظزمم اصزول حزاکم بزر برنامزه دریزد
تربمت معیم ،طراحد یمایت زای مدایز بزرای ارتقزای

شموو ای جذب ،تربمزت و ن ه اشزت معی زا  ،تزأممن و
تربمت معی ا  ،م یرا  ،مربمزا  ،کارکدزا و پژو شز راند
متعهزز  ،ارتقززای شایسززت د ززای س ززومد ،تدصصززد و
حراه ای مدابع انسزاند ،ایجزاد تحزول و نزوآوری در نظزام
تربمت معیم کشزور و تغممزر ،اصزال و ارتقزای روش زا و
برنامه ای آمو شد و پژو شزد تربمزت معیزم ،بزر ایزاس
مباند ایالمد و آخرین تحزو سی زد و بهزرو مدز ی ا
اداوری ای نوین جهزت تحقز ا ز ا تعیزمم و تربمزت
ایالمد شز و ایزت ( Document of the fundamental
transformation of Education, 2011:26; Statute of

 .)the University of Farhangian,2012:7ا ابتزز ای
تأیززمس تززاکدو تغممززرا و نززوآوری ززای س ز وای در
یاختار ،نظام پذیرش دانشجو ،برنامه ای دریزد و غمزرو
به اجرا درآوردو ایت .باوجوداین الیامزا  ،شکسزت اکثزر
تغممرا برنامه ای درید مت رکی ،خطد و با بزه پزایمن
(Goodlad & ( ،)Eisner,1998( ،)Hargreaves 2002
Cheng, (،)Brady & Kenned, 2013( ،)Klein,1974
 )Fullan, 1991, 2001, 2007, 2015( ،)2002و بزه تبزع
آ اتال ییده ،مزا  ،مدزابع انسزاند ،کالبز ی و دی زر
مدابع ک ماب به وضو دی و مدشود .من امزر ضزرور
شدایاید موانع موجود بر یر راو ر نوپ تغممزر و نزوآوری
در برنامهدرید را توجمه مدکد  .بر ایاس آنیه گفته ش
مسئی اصید پژو ش حاضر این ایزت ،مهزمتزرین موانزع
پذیرش و اجرای نزوآوری زای برنامزهدریزد در دانشز او
ار د ما چمست؟
روششناسی
پژو ش حاضر بر ایاس رویکزرد کمفزد و بزا ایزتفادو ا
روش پ ی ارشداید توصمفد انجام شز و ایزت .جامعز
آماری پژو ش ،شامل متدصصا حو و تربمزت معیزم بزا
ح ز اقل یززک مقالززه یززا کتززاب در ممد ز برنامززهدریززد
تربمتمعیم بزود .جامعزه در روش پ ی ارشدایزد شزامل
گرو د ا اازراد ایزت کزه دارای تجربزه زای مشزترک
در ممدزز پ یزز ة مززورد نظززر تحقمزز سززتد 14 .
مشارکتکدد و بر ایاس قاس و اشباپ نظزری بزهصزور
ا د بهسدوا ن ون پژو ش انتداب ش  .ویژگد زای
مشارکتکدد گا در ج ول ش ارو  1خالصه ش و ایت.
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جدول  .1مشخصات نمونه آماري متخصصان مشارکتکننده در پژوهش
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

نام دانشگاه

شهم
بهشتد
شهم
بهشتد
شهم
بهشتد
خوار مد
کردیتا
ار د ما
ار د ما
ار د ما
آ اد
ج ع

تعداد

عنوان تخصص

پژوهش درزمینة
تربیتمعلم

جنسیت
زن مرد

مرتبه علمی
استاد
استادیار دانشیار

1

ایسفه تعیمم و
تربمت

*

1

-

-

1

-

1

آمو ش ریاضد

*

1

-

-

-

1

1

برنامهرییی درید

*

-

1

-

-

1

2
1
5
1
1
1
14

برنامهرییی درید
برنامهرییی درید
برنامهرییی درید
آمو ش ریاضد
مشاورو
برنامهرییی درید
-

*
*
*
*
*
*
-

1
-

2
1
4
1
1
1
11

2
3
1
1
7

2
1
4

1
3

برای ج ع آوری دادو ا ا مصاحبه نم ه یزاختاریااته
ایتفادو ش  ،مصزاحبه زا بزمن  30تزا  45دقمقزه طزول
کشم  .مطال بزا رضزایت مداطبزا روی نزوار ضزبط و
یزززپس بزززهمدظزززور تحیمزززل پمزززادو شزز  .اطالسزززا
ج عآوریش و بر ایاس روش تحیمل مزز و در قالز
مزززاممن پایززه ،یززا ما د د ز و و اراگمززر ک گززذاری و
تحیمززل ش ز  .در ابتزز ا اظهززار نظززرا و مطالزز
مصاحبهشون گا  ،ثبت و یادداشت ش  ،وا و ای کیم یِ
مربوط به موضوپ پژو ش ایتدراج گردی و یپس برای
تحیمل دادو زای ج زعآوریشز و ،ا تحیمزل مزز و
ایتفادو ش  .م به ذکر ایت که تحیمل دادو ا در یه
مرحیه انجام گرات .در مرحی اول؛ مصاحبه زای پمزادو
ش و )یادداشت ا) تویط پژو شگرا مورد مطالعه قرار
گرات و بزا مقایسز مسزت ر دادو زا ،مفزا مم ،وا و زا،
سبارا و کی ه ای کیم یِ مرتبط بزا پزذیرش و اجزرای
نوآوری برنامه درید در دانشز او ار د مزا بزهسدزوا
ک ای معداید انتداب ش ن  .در مرحی بع بزر مبدزای
ک ای معدایدِ برآم و ا مرحی قبل؛ حول یزه محزور
مزاممن پایه ،مزاممن یا ما د د و و مزاممن اراگمر،
طبقزهبدز ی شز ( Mohammadi, Abedini-Baltork,
 .)Mansoori, 2019در این مطالعزه بزرای استبزار یزابد
دادو ای کمفد ا دو معمار انتقالپذیری و است ادپزذیری

3

ایتفادو ش  .بهاینترتم که سداصر به تأیم متدصصزا
برنامززهدریززد و حززو و تربمززتمعیززم ریززم  .مدظززور ا
انتقال پذیری ،قابیمت تع مم نتایجِ بهدیت آم و ا ن ونزه
مورد مصاحبه به کل ج عمت ایت .در این مطالعه یعد
ش ت زام جیئمزا پزژو ش ا ن ونزهگمزری تزا ارایدز
ج ع آوری و تحیمل دادو ا بهطور کامل شر دادو شزود
تا در مورد انتقالپذیری نقط مبه د باقد ن ان  .قابیمت
اط مدا نمی در مطالعه کمفد به استبار پزژو ش وابسزته
ایت .اگر مطالعه ا استبار کامزل برخزوردار باشز  ،قابزل
اط مدا نمی خوا بود .بزرای دیزتمابد بزه پایزاید یزا
اط مدا پذیری ،تالش ش که ارایدز مصزاحبه بزهطزور
صحمح ایت گردد ،ب ین معدا که یعد بزر آ بزود تزا
در ارا ید مصاحبه بر روی ا ز ا و یزؤا پزژو ش
ت رکی شود و مصاحبه شون گا پای شفا و روشزدد
به پریش ا ب د  .یپس مطال ضزبط شز و پزس ا
پمادو ش  ،تفسمر ش و پس ا انجزام دو مرحیز اول
تجییززهوتحیمززل ،بززرای اط مدززا ا صززحت تفسززمر و
برداشت پژو ش گرا ا اظهزارا زر شزرکت کددز و،
مج دا بزه وی مراجعزه ،صزحت تفسزمر ا بزا نظزر وی
م انجززام ش ز .
برریززد و در صززور نمززا  ،تغممززرا
یدمن برای تأممن اط مدزا  ،ا مسزمر م مزیی نمزی
ایتفادو ش  ،در مسمر م میی ،اارادِ خزارج ا پزژو ش
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که بزه پزژو ش زای کمفزد آشزدا سزتد بزه سدزوا
کدترل کدد و و ناظر ،س ل مد کدد  .در مطالع حاضزر،
ا یک ناظر خارجد باتجربه در پژو ش کمفد ایزتفادو
ش که یربدای تئوریزکِ ارایدز ج زع آوری دادو زا و
اراید تحیمل را بررید و تأیم ن ود و درنتمجه قابیمت
اط مدا مطالعه حاصل گردی .
یافتهها

برنامهدرید دانشز او ار د مزا مزدشزود کزه در یزک
مزز و اراگمززر ،فززت مزز و یززا ما د دز و و 27
مز و پایه ،طبقه بد ی ش وان  .مزاممن اراگمر شزامل
موانززع ار د ززد ،قزز ر  ،اجت ززاسد ،اززردی ،اجرایززد،
یا ماند و ارایا ماند بود .یدمن رک ام ا این فت
مز و خود ا مزاممن یا ما د دز و و پایزه تشزکمل
ش و ان  .در ج ول  2به مزاممن اراگمر ،یا ما د د و و
پایه اشارو ش و ایت.

در پژو ش حاضر بر ایزاس نظزرا مشزارکتکددز گا
سوامززل متع ز دی مززانع پززذیرش و اجززرای نززوآوری در

موانع پذیرش و اجرای نوآوری در برنامه درید دانش او ار د ما

مضمون فراگیر

جدول  .2مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پایه
مضامین پایه
مضامین سازمان دهنده
یدتد ان یشم
درک نادریت ا نوآوری
موانع ار د د
موقعمت اجت اسد نا سا
تفاو در ار ش ای مجریا
ترس ا دیت داد جای او
مدفعتطیبد
موانع ق ر
محااظهکاری
کا ش اقت ار
شرایط یدد مجریا
س م ریسکپذیری
موانع اردی
جیمد ان یشد
رو مرگد
ویژگد ای شدصمتد
ارا م نبود بستر
ک بود امکانا
موانع اجراید
مح ودیت مدابع
مح ودیت ماند
س م ارتباط مما گرو د
بدتوجهد به دجار ا و ار ش ای اجت اسد
موانع اجت اسد
تعارضا بمن گرو د
س م وجود تعامال یا ن و م یرا و مجریا
ضع در آمو ش مجریا
یاختار مت رکی الیامد
موانع یا ماند
س م ایتفادو ا ر بری تحولآارین
یماید
اقتصادی
موانع ارایا ماند
اداوری
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یااته زای پزژو ش نشزا داد بزر ایزاس تجربمزا
مشارکت کدد گا بکد ا موانع پذیرش و اجرای نوآوری
در برنامززه دریززد موانززع ار د ززد ایززت .بززرای مثززال،
صززاح نظززر ک ز  12معتق ز ایززت« :اگززر نززوآوری بززا
ویژگد ای ار د د یا ما نایا گار باشه در مقابزل آ
مقاومت صور مد گمرد .س م ا د د مما ار ش زا،
باور زا و استقزادا مجریزا بزا ]ا ز ا [ نزوآوری زای
برنامهدرید ،باسه مقاومت آنها مدشه» .صاح نظر کز
« :9به نظرم یدتد ان یشم نقطه مقابل نزوآور بودنزه،
رچه مجریا دارای تفکزرا یزدتد باشزن ا نزوآوری
ایتقبال ن مکدن و به صور مستقمم و غمرمسزتقمم در
برابر آ مقاومت مد کدن» .صاح نظر ک « :6به نظزرم
برای آ که نوآوری ا یوی مجریا پزذیرش بشزه بایز
اونززا مدطزز نززوآوری را درک کززدن و بززا آگززا د آ را
بپززذیر  ،س ز م درک مدط ز موجززود در نززوآوری باسززه
مقاومت و س م پذیرش نوآوری مد شه» .صاح نظر کز
« :1یززبک و یززطح ن ز گد ااززراد ،تحصززمال و نحززوو
برخورد با مسائل مد تونه جریا پذیرش را کدز بکدزه».
صاح نظر کز « :4بزه نظزرم یزبک و یزما نز گد،
خایززت او ار د ززد و اجت ززاسد ااززراد سززامید مهززم در
رویاروید با ر نوپ تغممرو».
ن راند حاصل ا دیت راتن قز ر یکزد دی زر ا
موانع پذیرش و اجرای نوآوری ایت .صاح نظزر کز :5
«بعزد ا م یرا و م ریا دانشز او ار د مزا ایجزاد
نوآوری و تغممزرا در برنامزه دریزد را سزامید بزرای ا
دیت داد کدترل بر یا ما و اقت ار خود مزد دونزن».
صاح نظر ک « :6ا آنجاکه نوآوری با ریسزک را زه
م یرا محااظه کار ا اجرای آ وا زه دار » .صزاح
نظر ک « :4اگر نوآوری ا ق ر ااراد بر کدتزرل مدزابع
کززم بکدززه ،طبمعتززا در مقابززل آ مقاومززت مززدکززدن».
صاح نظر کز «1گزا د اوقزا بعززد ا ایزتادا بزه
خاطر یال ا تز ریس دروس خزا  ،در برابزر تغممزرا
ایجاد ش و مقاومت مدکدن».

یااته ای پژو ش نشا داد یکد دی ر ا موانع مهزم
در پززذیرش و اجززرای نززوآوری ،موانززع اززردی ایززت.
مشارکتکدد و ک  7در این بارو مدگوی  « :رچزه یزن
ااراد پذیرن و نزوآوری بزا تر ممزرو ایزتقبال ا تغممزر و
نوآوری ک ترو و اونا دویت دار که بقمه دورا خز مت
خززود را بززه دور ا رگونززه تغممززر و حاشززمه ب ززذرانن».
صاح نظر ک « :10به سدزوا یزک مز رس رایزتش را
بدوای ا مواجهزه بزا تغممزر مزد تریزم .تغممزر در مزن
اضطراب ایجاد مد کده ،مد تریم کدترل کالس ا دیزتم
برو» .صاح نظزر کز « :14تفکزر بسزته و قزالبد مزانع
پذیرش و اجرای تغممر و نوآوریه مزن بزه چشزم خزودم
دیزز م کززه بسززماری دارای چدززمن تفکززری سززتن ا
اداوری ای نوین ایزتقبال ن زدکزدن و در مقابزل آنهزا
واکدش مدفد ا خود نشا مم » .صزاح نظزر کز :3
«کساند که ساد به امور روتمن دار ا پذیرش نوآوری
یربا مد نن» .صاح نظر ک « :6سز و ای سزاد دار
کار ای تکراری انجام ب ایزن سزادا مزانع نزوآوری و
خالقمت مدشه» .صاح نظر ک « :12گذشته ا مسائل
یا ماند ،بسماری ویژگد ای شدصد یو  ،پشزتکار،
ارادو ،توا برقراری ارتباط بزا دی زرا مزد تونزه جریزا
پذیرش و اجرای نوآوری را تحت تأثمر قرار ب و».
یکد دی ر ا موانزع مهزم پزذیرش و اجزرای نزوآوری
موانززع اجرایززد ایززت .صززاح نظززر ک ز  7در ایززن بززارو
مدگوی « :بود ارا م کرد بستر ای م ،نبای انتظزار
معجیو داشت» .صاح نظر ک « :8در دانش او ار د ما
خمید چمی ا مثل قبیه ،اقط تزابیو سزو شز و مز رس،
امکانا  ،وضعمت خواب او و یی یرویس و بودجه ونه،
نبای ز انتظززار اجززرای برنامززه ززای نوآورانززه یززادی ا ش
داشت» .صاح نظر ک « :14نوآوری اقط طراحد نمسزت
بیکه برای ایدکه به واقعمت بپمون و بایز مزورد ح ایزت و
پشززتمباند قززرار ب مززرو ایززن ح ایززت و پشززتمباند گززا د
ارا م یزا ی مدزابع انسزانمه کزه شزامل ایزتد ام نمزرو،
آمو ش و توجمزه نمرو زای موجزود در دانشز او ممشزه».
صاح نظر ک « :7مح ودیت مزاند پزذیرش و اجزرای
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نوآوری را با مشکل مواجه مدکده ،چ ونه مد تزوا در
چد ماو معیم تربمت کرد؟ ]اشزارو بزه پزذیرش مزادو 28
ایایدامه دانش او ار د ما و پزذیرش دانزشآموخت زا
م
یایر دانش او ایت[» .برای انجزام زر کزاری مزا
ایت در پزذیرش و اجزرای نزوآوری زای ایجزاد شز و در
برنامه درید دانش او ار د ما بای بزه مجریزا ارصزت
م را داد تا خود را با نوآوری ا و تغممزرا ایجزاد شز و
تطبم د د (صاح نظرا ک .)2،8،1
یااته زای پزژو ش حزاکد ا آ ایزت کزه موانزع
اجت اسد یکد دی ر ا موانع پزذیرش و اجزرای نزوآوری
ایت .صاح نظر ک « :3ارتباط ضزعم بزمن تایزا
باسه قطع جریزا نزوآوری در برنامزهدریزد مزدشزه».
صززاح نظززر کزز  9اظهززار مززددارد« :ااززراد در قالزز
گروو ای غمرری د ،اپو یمو را تشکمل مدد و مزانع
مواقمت برنامه ا مدشن .بای مراق این ارتباطا بود و
ا وجود این گروو زا در جهزت مثبزت ایزتفادو کزرد».
صززاح نظززر ک ز « :8بسززماری ا مقاومززت ززا در برابززر
برنامهدرید ج ی ناشد ا رقابت بمن مجریا و م یرا
ایت» .صاح نظر ک « :5وجزود گزروو بدز ی مدتیز ،
اخززتال در دجار ززای گرو ززد مجریززا باسززه س ز م
پذیرش نوآوری مدشه به خاطر من با یر کزار آمز
یک جدزا  ،اسززای جدزا دی زر ،یزعد در کارشزکدد
مدکدن» .صاح نظزر کز « :9کزم شز ریز مت در
یا ما مد تونه سامل مه د در سز م پزذیرش و اجزرای
نوآوری باشه» .صاح نظر ک «13برای آ کزه نزوآوری
در یا ما ا و پذیرش بشه بای اختال آراء و نظرا را
به مدظور ا بمن برد تعار و تززاد در درو یزا ما
کا ش ب یم».
موانع یا ماند یکد دی ر ا موانع پزذیرش و اجزرای
نوآوری ایت :صاح نظر ک « :10آمادویا ی پریدل و
برگیاری دورة تزوجمهد در مزورد برنامزه ج یز قبزل ا
اجرای ر نوپ تغممر ضروریه و کم تزوجهد یزا قصزور در
این اعالمت ا سامزل سز م پزذیرش و اجزرای نزامطیوب
برنامه ا مدشه» .صزاح نظزر کز « :7نظزام مت رکزی،

ت رکیگراید در برنامه ا باسزه سز م توجزه بزه شزرایط
مدطقه ای ش و به خزاطر زمن ،بعززد ا برنامزه زای
طراحد ش و در برخد ایتا ا قابیمت اجرا ن ارو و سقمم
مد مونزه» .صزاح نظزر کز  « :6ز ایت نزوآوری زای
ایجادش و به نظرم به یک م یر توانا و شزجاپ نمزا دارو،
ضرور این امزر در دانشز او نوپزای ار د مزا بمشزتر
احساس مدشه».
یااته ای پژو ش نشا داد که موانع ارایا ماند نمی
یکزد دی زر ا موانزع پززذیرش و اجزرای نزوآوری ایززت.
صاح نظر ک « :13روی کار آمز گزروو زا رایزت و
چپ ،تد رو و ممانه رو شرایط خاصد را بر دانش او حزاکم
مدکده که گا د مزانع پزذیرش و اجزرای نزوآوری مزد
شه» .ح ایت دولت و گروو ای یمایزد ا برنامزه زای
دانش او خمیزد مهزم ایزت .اگزر دولزت یزا گزروو زای
تأثمرگذار با مسئو دانش او سو نباش  ،مانع اجزرای
مطیوب برنامزه زا ممشزه .صزاح نظزر کز « :8تحزریم
اقتصادی کشور باسه رکزود اقتصزادی در داخزل کشزور
مد شه و من امر تأممن مزالد طزر زای نوآورانزه بزا
شکسززت مواجززه مززدکدززه» .صززاح نظززر کزز :11
«بززهکززارگمری ادززاوری ززای ج ی ز در نظززام آمو شززد
یریاخت ای خاصد را مدطیبه که اکثر دانشز او زای
ما ااق این یریاخت ایت ،بدابراین ییده ای یزاد و
نمرو ززای انسززاند مززا ری را مززدطیبززه کززه توانززاید
به کارگمری این اداوری ا را داشته باشن ،این امر گزا د
باسه مد شود که یا ما ا ا ایجاد نزوآوری صزر نظزر
کدن»« .تورم ،رکود اقتصزادی و بمکزاری باسزه یزرا یر
ش بودجه زای دولتزد بزه یز ت یزایر بدزش زا و
مشکال آند جامعه ممشه؛ درنتمجه به نوآوری و اجرای
آ توجززه چدزز اند ن ززدشززود (صززاح نظززرا کزز :
.)1،4،9،14
بحث و نتیجهگیري
پژو ش حاضر شدایاید موانزع پزذیرش و اجزرای
نوآوری در برنامه زای دریزد دانشز او ار د مزا بزود.
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یااته ای پژو ش نشا داد که س وترین موانع پذیرش
و اجرای نوآوری در برنامه ایدرید دانش او ار د مزا
ا نظززر صززاح نظززرا مشززارکتکدد ز و در پززژو ش را
مززدتززوا در یززک مز ز و اراگمززر و فززت مز ز و
یا ما د د و و  27مز و پایه خالصه کرد.
موانزززع ار د زززد یکزززد ا مزززوانعد ایزززت کزززه
مشارکتکدد گا در مورد تأثمر آ بر پذیرش و اجزرای
نززوآوری اتفززا نظززر یززادی داشززتد  .بززر ایززاس تجربززه
مشارکت کدد گا ایزن پزژو ش ،تفزاو در ار ش زای
مجریا  ،یدتد ان یشزم  ،درک نادریزت ا نزوآوری و
موقعمت اجت اسد نا سا مجریا س ز و تزرین موانزع
ار د د پذیرش و اجرای نوآوری در برنامه زای دریزد
دانش او ار د ما ایت .به باور آنها ضع ار دگ یا ی
در ایززن ممدززه ،بززدتززوجهد بززه ار دززگ و ار ش ززای
ار د ززد گززروو ززای گونززاگو بززا وجززود گونززاگوند
خردوار دگ زای ذیدفزع در تربمزتمعیزم و پراکدز گد
جغراامای ار د د آنا  ،تفکرا یدتد دربارة برنامه ای
درید تربمتمعیم و در مواردی س م بزاور بزه اثربدشزد
برنامه ای ج ی  ،سز م زم اه زد و ادراک نادریزت ا
انتظارا طراحا برنامه ا و تفاو در موقعمت اجت اسد
و خایززت او دانشززجویا و مجریززا  ،اراید ز پززذیرش و
بززهکززارگمری نززوآوری در دانش ز او ار د مززا را دچززار
اختالل کردو ایت .یااته ای پژو ش حاضر با یااته ای
پژو شگراند چو مت ( )Hitt,2006که درک نادریت
را سامززل مقاومززت در برابززر نززوآوری مززددانزز ؛ نیززر
( )Kneller,1908که بر تأثمرگزذاری سامزل ار د زد در
واکدش معی ا بزه نزوآوری تأکمز مزد کدز و کزارلس
( ،)Carless,1998مدز ز ( ،)Hinde,2002م ( Lam,
 )2007و زور ( )Horn, 2010کزه نظزام زای ار شزد
مجریا و نظریا آنا در مورد ا ز ا برنامزهدریزد و
مفهوم یا ی نسبت به تغممرا و نوآوری ا را یک صااد
مهم و معدادار تیقزد مزدکددز و ا طریز آ  ،مقاصز
تعیمم و تربمت طر رییی و به اجزرا گذاشزته مزدشزود،
دززواند دارد .در تبمززمن ایززن یااتززه مززدتززوا گفززت

ار دگ به صور مج وسه ای ا ال و ای راتار اجت اسد،
باور ا ،ریزوم ،ویژگزد زای اکزری و یزایر محصزو
انساند ن ود پم ا کردو و ال وی مشترکد را بزرای تفکزر،
احساس و سکسالع ل نسزبت بزه پ یز و زای مدتیز
شکل مد د  .این ویژگد ا نه اقزط بزه سدزوا معمزاری
برای داوری و ار شگذاری راتار اسزای گزروو مز نظزر
قرار مدگمرد ،بیکه نقش تعممنکددز و در تعمزمن روابزط
بمن اسزای گروو و یا ما ایفا کزردو و سامزل ضزروری
برای رگونزه تغممزر ،اصزال و سکزسالع زل در مقابزل
تغممرا محسوب مزدشزود .بزر ایزن ایزاس ،توجزه بزه
ار دگ و روابط یا ماند حزاکم بزر یزا ما  ،توجزه بزه
شرایط ،سزادا  ،دجار زا و ال و زای راتزاری مجریزا
نوآوری و ار دگیا ی م برای پذیرش تغممرا امری
ضززروری ایززت .ب ز و شززک کززمتززوجهد بززه باور ززای
ار د د ،ممدهیزا مقاومزت و موضزعگمزری مدفزد در
برابر برنامه ای درید نوآورانه محسوب ش و و بهسدزوا
مانعد در مقابل پذیرش و اجرای برنامه ای درید س ل
خوا کرد.
بر ایاس تجربما مشارکتکدد گا موانع مرتبط بزا
روابط ق ر یکد دی ر ا موانعد ایت که مدتوان اراید
پذیرش نوآوری را در دانش او ار د ما تحت تزأثمر قزرار
د  .ا تحیمل نظرا مشارکتکدد گا در ایزن پزژو ش
چهار مقوله ترس ا دیزت داد جای زاو ،مدفعزتطیبزد،
محااظززهکززاری و کززا ش اقت ز ار بززهسدززوا مهززمتززرین
مقولززه ززای بززود کززه پززذیرش و اجززرای نززوآوری در
برنامهدرید دانش او ار د ما را با مشکل مواجه یزاخته
ایت .به باور آنها نزوآوری م کزن ایزت یزب تغممزر در
ارکا ق ر شزود ،زمن امزر مزدتوانز ممدز ن رانزد
م یرا و مجریا برای ا دیت داد جای او خود ازرا م
کد  .ایزن نتزایج بزا یااتزه زای یزد ه ( )Senge, 1990و
د ی ( )Handy,1995که نشا دادن بسماری ا م یرا
با دی گاو یدتد ا تغممر و نزوآوری زراس دارنز چراکزه
گ ا مدکدد با اجرای تغممر در یا ما  ،تسیط آنهزا بزر
مدابع کا ش مدیاب  ،جای ا شا به خطزر مزدااتز و یزا
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یا ما دچار ضرر مدشود و پزو نر ( )Posner, 1995کزه
به سوامل ق ر بزهسدزوا مهزمتزرین سوامزل در نزوآوری
برنامهدرید اشارو کزردو و معتقز ایزت ایزن سوامزل بزا
مالحظا انساند یروکار دارن و ه تغممزرا درنهایزت
به ت ایل مزردم درگمزر بزرای یزا گاری بسزت د خوا ز
داشت و یدمن با نتایج پژو ش ای متعز د کزه نشزا
دادو ان احساس تغممر در روابط قز ر مزد توانز مزانعد
برای نوآوری در برنامه درید آمو ش سالد باش (نمتدسو
 ،Nitenson,2005,مرش ،لوین و ممیر ,Hirsch, Levine
 & Miller,2007کم برلزززد وکزززوک & Kimberly
 ،Cook,2008توکا و ایزتارک ،Lattuca & Stark,2009
 ،)Khosravi,2013, 2016, 2018دوا ایت.
کارکدززا  ،م ریززا و مزز یرا اجرایززد دانشزز او
ار د ما را س تا کساند تشکمل مدد که یال ا در
تربمت معیم بر ایاس روال مع ول به برنامه زای دریزد
روتمن ساد کردو ان  ،بسماری ا آنا در ممد حرازهای
مربوط ،خود را مرجع تصور مدکدد  .پ ی و تغممر باسزه
مد شود که سز م اط مدزا و ابهزام جزای یین چمی زای
شداخته ش و شود .برخد ا ر چمزی ناآشزداید وحشزت
دارنز  .بززر ایززن ایززاس مززدتززوا گفززت تبز یل مراکززی
تربمتمعیم به دانش او ار د ما و بهدنبال آ تغممزرا
گستردو و یریع در یاختار و برنامه ا ،انتظارا دوگانزه
و گاو متعار مبتدد بر معمار ای و ضوابط و ار سیوم
و و ار آمو شوپرورش ،بهطزور طبمعزد آنهزا را دچزار
ن راند و ترس ا دیزت داد اقتز ار پمشزمن و جای زاو
کردو ایت و چدانیه یمایتگذارا و طراحا نوآوری و
تغممر ،ت ابمر م را برای آگاویا ی ا مدط و ضزرور
نوآوری و کا ش ن راند آنا به س ل نماورن  ،پزذیرش و
اجرای نوآوری با چالش مواجه شود.
ویژگد ای اردی و شدصمتد مجریا نوآوری یکزد
دی ر ا سوامید ایت کزه ا نظزر مشزارکتکددز گا در
این پژو ش به سدزوا مزانع پزذیرش و اجزرای نزوآوری
مطر ش و ایت .به باور آنها ویژگزد زای یزدد ،سز م
ریسکپذیری ،جیمد ان یشم  ،رو مرگد و ویژگد زای

شدصمتد مجریا ا ج یه سوامید ایت کزه در دانشز او
ار د ما اراید پذیرش نوآوری را دچار اختالل یاخته
ایت .آنا بر این باورن  ،وجود تع اد یادی ا کارکدزا
با یابقه خز مت بزا و در آیزتان با نشسزت د ،ممزیا
ریسکپذیری را کا ش دادو و تغممر وضع موجزود را بزه
دلمل دچار ش اغی آنا به امور رو مزرو و روش زای
تکراری دشوار یاخته ایت .بهسالوو ،ک بود مجریاند بزا
ویژگد ای شدصمتد یزو ؛ ریسزکپزذیری ،قز ر
تعامل با دی را  ،ز لد ،نزوآور و خزال بزود  ،یزواد
اطالساتد ،پشتکار و ارادو توانسته ایت جریا پذیرش و
اجرای نوآوری را تحت تأثمر قزرار د ز  .نتزایج پزژو ش
حاضر بزا یااتزه زای پزژو ش زای کزه نشزا دادوانز
ویژگد ای شدصمتد و اردی مجریا نوآوری یزو
ن رش ا ،باور ا ،ادراکا  ،ن راند زا ،ریزوم و تعهز ا ،
س م زا د د نزوآوری زا بزا روش زای سزاد شز و
مجریا ا مهم تزرین موانزع پزذیرش و اجزرای نزوآوری
مدباشد  ،دزواند دارد ( Salvana,2010; Buabeng,
;2012

Badakhshan
 .)Targhi;2009یکززد ا

al,

et

2012;Turani

ممدززه ززای نززوآوری شززامل
تغممراتد ایت که در ن رش و راتار اسزای یزا ما رخ
مدد  .تغممر در ن رش و راتار اازراد تزا انز ا ة یزادی
وابسته به ویژگد زای ازردی و شدصزمتد آنزا ایزت.
موانززع اززردی موجززود در برابززر نززوآوری ،ریشززه در
ویژگد زای ایایزد انسزا ماندز نما زا و ادراکزا او
دارن  .ا اینرو ،تأثمر ویژگد ای اردی ااراد در پزذیرش
و اجرای ر نوپ برنام نوآورانه ،امری ب یهد ایت و بای
بهسدوا یک مانع چالشبران می ،با آ مواجه ش و بزرای
کا ش یطح مقاومت ،واکدش مدای نشا داد.
موانع اجراید یکزد دی زر ا سزوامید کزه مزد توانز
جریزا پزذیرش و اجزرای نزوآوری را در برنامزه دریززد
دانش او ار د ما تحت تأثمر قرار د ز  ،مزوانعد چزو
ارا م نبود بستر ،ک بود امکانا  ،محز ودیت مدزابع و
مح ز ودیت مززاند ا ج یززه موانززع اجرایززد بززه حسززاب
مدآید که مدتوان در این ارتباط مؤثر باشزد  .بزه بزاور
مشارکت کدد گا در این پژو ش ،پذیرش و بهکارگمری
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ر نوپ برنامه نوآورانه مستییم ارا م یزاختن بسزتر ای
مورد نما برای اجرای نوآوری ایزت کزه ازرا م نبزود
امکانا و مدابع مزالد ،مزادی و نمزروی انسزاند و مزا
مدای مد توان پذیرش نوآور ا را دچزار اخزتالل کدز .
این یااته ا با نتزایج پزژو ش زاید کزه ازرا م نبزود
امکانا مدتیز را مزانعد بزرای پزذیرش و نزوآوری در
برنامه درید آمو ش سزالد سدزوا کزردو انز  ،دزوا
ایت (Klein, & Kim, 1998; Bjarnason et al ,2009
;.)Khosravi, 2018; Hirsch, Levine & Miller,2007
طراحد و ارائه آرماند ترین برنامه درید نوآورانزه بزود
ارا م کزرد بسزتر ای م ،تزأممن امکانزا  ،مدزابع و
شرایط م ،در مقام شعار باقد خوا مان و بزه برنامزه
درید سقمم تب یل خوا ش  .دانشز او ار د مزا  ،بزه
دلمل نوپا بود  ،برخد مشکال یاختاری و اجراید بزت
وجززود حسایززمت مأموریززت ززایش و گسززترو ویززمع
جغرااماید در کشور ،دو ا نظزر مدزابع انسزاند ،اززا،
امکانا  ،تجهمیا و استبارا با دی ر دانش او ای کشور
قابل مقایسزه نمسزت .ا ایزنرو ،مزدتزوا گفزت موانزع
اجراید ،یک چالش ایاید ایت.
یکد دی ر ا موانع مرتبط با پذیرش و اجرای نوآوری
موانززع اجت ززاسد ایززت .ا دی ز گاو مشززارکتکدد ز گا
موانعد یو س م ارتباط مما گرو د ،بد توجهد بزه
دجار ا و ار ش ای اجت اسد ،تعارضا بزمن گرو زد،
سزز م وجززود تعززامال یززا ن و مزز یرا و مجریززا ا
س وترین موانع پذیرش نوآوری ا ستد  .یا ما زای
ری د دارای ویژگد اید ماند نقزش اجت زاسد تبمزمن
ش و ،یاختار و قوانمن و مقزررا ریز د بزرای کدتزرل
راتار ااراد ایت ،با وجوداین سزالوو بزر ایزن جدبزه زای
ری د ،ر یزا ما دارای سزر زا ،دجار زا و روابزط
غمرری د مما اسزای خود ایزت .دانشز او ار د مزا
نمی ا این قاس و مستثدا نبودو و سالوو بر یاختار ریز د
دارای محمط ای اجت اسد و گروو ای غمرری د ایزت
که در حمن طراحد ،ت وین و اجرای برنامه درید تالش
مززدکددز ار ش ززا و دجار ززای خززود را در برنامززه ززا

ب دجاند  ،س م توجه بزه موانزع اجت زاسد مطزر شز و
مد توان در پذیرش و اجرای برنامه ای نوآورانه اخزتالل
ایجاد کد  .این نتایج بزا یااتزه زای پزژو ش الزت ن و
دانکزن ( )Zaltman & Duncan, 2015کزه نشززا داد
موانع اجت اسد چو طرد ااراد غمرخودی و بم انه ،تزاد
درو گرو د ،س م تطاب دجار ای گروو ا باسزه سز م
پذیرش تغممر و نوآوری مدشود دزوا ایزت .انسزا
موجودی اجت اسد ایزت؛ بسزماری ا راتزاری او تحزت
تأثمر دجار ای گرو د و شغید ایت .گروو زای ماندز
م ریززا  ،کارکدززا اداری مززدتوانزز بززا بززهکززارگمری
محرک ای خا باسه مد وش کرد تصویر پ ی و زا
در ذ ن دی را یا محروم کرد ارد ا سزویت در گروو
«به چشم دی ری» به او ن او کدد و با تشکمل گروو ای
غمرریزز د و وضززع دجار ززای خززا  ،مززانع اجززرای
برنامه ای ج ی یا ما شون .
ا دیزز گاو مشززارکتکددزز گا در پززژو ش ،موانززع
یا ماند یکد دی ر ا موانع پذیرش و اجرای نزوآوری در
دانش او ار د ما ایت ،موانعد چو ضع در آمزو ش
مجریا  ،یاختار مت رکی و یبک م یریت غمرتحزولد ا
س وترین موانع یا ماند محسوب مدشون  .به باور آنها،
آمو ش ای ناکااد در ارتباط با ا ا و مدط نزوآوری،
ت رکی در طراحد و ت وین برنامهدرید ،سز م مشزارکت
مجریا در این اراید وس م تواناید م یرا در را بزری
و ایت دریت برنامه ای نوآورانه باسه س م ایزتقبال
مجریززا ا نززوآوری ش ز و ایززت .ایززن یااتززه بززا نتززایج
پژو ش ای که یاختار نامدای یا ما را مانع درگمزر
یاختن و مشزارکت ایززتادا و متدصصزا در ارایدز
برنامه ای درید مدداند ( MohsenPourkabria et al,
 )2017;Khosravi,2018; Berge, 1998و پژو شز راند
که نشا دادن درگمری ،مشارکت و تسهمم دانش ممزا
ایتادا و کارکدا دانش او سامید مه زد در پزذیرش و
اجرای برنامه ای درید نوآورانزه ایزت ،دزواند دارد
(Mazzoli, Briggs, 2007; Abudu & Mensah, 2015
; .)Starke et al ،1997; Helton,2000; 2000دانشزز او
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ار د ما  ،دارای یاختاری مت رکی ایزت کزه بزا وجزود
گستردگد دامد اعالمت اجراید در  98پردیس و مرکزی
و در یرایر کشور ،برای بمشتر اعالمت ای اداری آ در
یا ما مرکیی تص ممگمری مدشود .شای بتزوا سز م
مشارکت مجریزا در تصز ممگمزری بزه دلمزل یزاختار
مت رکی نظام برنامهرییی را بهسدوا  ،یکد ا د یل اصید
مقاومت مجریا در برابر نوآوری دانسزت؛ یزرا چدانیزه
مجریا برنامه ای دریزد در مراحزل طراحزد و تولمز
برنامه نقشد ن اشته باشد  ،نسزبت بزه مواقمزت برنامزه
احساس تعی خاطر ن اشته و در ما اجزرا در برابزر آ
مقاومت ن ودو و ا پذیرش آ خودداری خوا د کرد .ا
یوید دی ر ،اگر مجریا و م ریا نسبت به نوآوری در
برنامه درید ،امکانزا و محز ودیت زا ،نحزوة و ممزیا
ایتفادو ا آنها و تأثمر نوآوری ا در پمشزرات کزار آنزا
بد اطالپ باشد یزا آمزو ش زای م را در ایزن ممدزه
ن ی و باشد  ،نوآوری در س ل با مشزکل مواجزه خوا ز
ش  .دانش او ار د ما دو ا حمه نمروی انساند اسزم
ا کادر اداری و م رس بزه شز بزه آمزو شوپزرورش
وابسته ایت ،مالکمزت اززا ای موجزود آ متعیز بزه
آمو شوپرورش ایت.
یرانجام موانع ارایا ماند ماند یمایت زای کزال
کشور ،نوپ یمایزتگزذاری در آمزو ش سزالد و ممزیا
دخالت امور یمایزد در اعالمزت زای یزا ما  ،مسزائل
کال اقتصادی جامعه و تأثمر آ بر یا ما  ،نوپ مواجهه
با اداوری و تغممر و تحزو یزریع در سیزوم و ادزاوری
مد توان اراید پذیرش و بهکزارگمری نزوآوری را تحزت
تأثمر قرار د  .بر ایزاس تجربمزا مشزارکتکددز گا
نوآوری برنامهدرید در دانش او ار د مزا ا زه ایزن
سوامل متأثر ش و و اعالمت زای نوآورانزه را کدز کزردو
ایت .این یااته با نتایج پژو ش اید که سوامل یمایزد
را بهسدوا یکد ا شاخص زای مهزم پزذیرش و اجزرای
نوآوری در نظر گراته ایت دواند دارد؛ یرا پزذیرش
یززا رد یمایززت ززای آمو شززد دولززت ،ا ز ا  ،محتززوا،
تجربما یادگمری و را برد ای ار یابد آمزو ش ،گزا د

اوقا ایتد ام پریدل ،بودجه و یمستم زای امتحانزا
را تعمزمن و تعریز مزدکدز ( Mata,2012; Otunga,
 .)Nyandusi & Meena, 2008,Meena, 2009مراکزی
تربمت معیم به دلمزل نقزش تأثمرگزذاری کزه در تربمزت
نمروی انساند مورد نمزا نظزام آمزو شوپزرورش کشزور
دارن  ،یک نهاد حاک متد محسوب ش و و کامال متأثر ا
مسائل کزال یمایزد و اقتصزادی کشزورن  .کشز کش
جدا ای یماید کشور و اس زال نظزر نهاد زاید چزو
شززورای سززالد انقززالب ار د ززد در انتصززاب مزز یرا
ردوبا ی این نهاد و ادارو آ تویط یرپریت ا ابتز ای
تأیمس (یال  )91تا  97و یرپریتد  51ما ه آخزرین
یرپریت ایزن دانشز او بزرخال ت زامد دانشز او زای
کشور را مد توا به وضو نشانه بار این حسایمت بزا
تیقد کرد .اق ا یا اریودگد یریاخت ای امییکزد و
ادد این دانشز او ناشزد ا شزرایط اقتصزادی کشزور در
اجرای طر ا و برنامه ای نوآورانه و انتقزال آ ا یزک
یست م ریهگونه به دانش ا د ت امسمار با ویژگد زای
م ر آ دانست.
به طورکید در پژو ش حاضر یک مزز و اراگمزر و
فت مز و یا ما د د و (موانع ار د د ،یزا ماند،
ق ر  ،اردی ،اجت اسد ،اجرایزد و ازرا یزا ماند) و 27
مز و پایه شدایاید ش و مشدص ش که این موانزع
تغممرا و نوآوری برنامه درید در دانش او ار د ما را
تحت تأثمر قرار دادو ان  .ا طراد واگذاری مسئولمت بزا
مهد ید یمایت ا و با تدظمم اصول حاکم بزر برنامزه
درید تربمت معیم کشور و طراحد یمایت ای مدایز
برای ارتقای شموو ای جذب ،تربمت و ن ه اشت معی ا
در آمززو شوپززرورش مطززاب یززد تحززول بدمززادین
آمو ش وپرورش ،ایایدامه دانش او و ید را بزردی آ
وظای ید مدد را برای این دانش او تریمم و نزاگییر ا
تغممر و تالش برای ارائه برنامه ای نوآورانه یاخته ایت
و ا آنجاکززه توام ز برنامززه ززای دانش ز او نوپززا در گززرو
را د ،پذیرش و اشاسه نوآوری ایت و ب و پزذیرش
نوآوری ،گام ای بع ی س ال محکوم به شکست خوا دز
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 دانش او با اتدزاذ تز ابمر، ا این رو پمشدهاد مد شود،بود
، مدای ماندز توجزه بزه ار ش زای ایزتفادوکددز گا
، ایززتفادو ا ر بززرا تحززولد، یززطح درک مجریززا
،اززرا میززا ی بسززتر ای م بززرای پززذیرش نززوآوری
،م برای اجرای مطیزوب برنامزهدریزد
اختصا ما
برگیاری دورو ای آمو شد برای اازیایش یزطح آگزا د
 مشارکت آنزا در،مجریا ا ما مت و ایسفه نوآوری ا
 پزایش مسزت ر ن زرش زا و،اراید طراحزد برنامزه زا
انتظززارا مجریززا و نظززار کززااد بززر اجززرای دریززت
برنامه ا به پذیرش بمشتر و اجرای مطیوب آ و کزا ش
 در ایزن پزژو ش بزا. یطح مقاومت مجریا اق ام ن ای
 حت زا،این ایت ل که ارد چدانیزه چمزیی را بپزذیرد
 دو اصزطال،برای اجزرای آ نمزی تزالش خوا ز کزرد
 این در حالد. مال م م به کار راته ایت،پذیرش و اجرا
ایت که برخد پذیرش و اجرای نوآوری برنامهدریزد را
دو اراید متفاو تیقد مد کدد و بر این باورن کسزاند
 با این. مدتواند نوآوری را بپذیرن ولد آ را اجرا نکدد
ن ززاو ایززن امززر مززدتوانزز یکززد ا محزز ودیت ززای
.انتقالپذیری پژو ش حاضر محسوب شود
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