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چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفههای مؤثر بر اجرای نوآوریهای آموزشی در نظام آموزش عاالی ایاران راورر ترفتاه اسات
پژوهش حاضر از جمله پژوهشهای کیفی ترکیبی و از نوع اکتشافی است برای جمعآوری دادههای ماورد نیااز پاژوهش  ،از شایوۀ
مصاحبۀ نیم ساخت یافته برای تردآوری اطالعار استفاده شده است و از ابزار پرسشنامه برای اخذ نظارار خبرتاان بارای تنیای
اعتبار مدل و چارچوب پیشنهادی و همچنی اخذ نظرار آنها در مورد اهمیّت هر یک از شاخصها بار سااس طیای لیکارر و در
قالب اعداد  2تزینه ای استفاده شده است جامنۀ آماری پژوهش حاضر شامل اساتید حوزۀ آموزش و برنامهریازی درسایهبه عناوان
خبرتان موضوع) است نمونۀ پژوهش شامل  39نفر از اساتید حوزۀ تغییر و نوآوری در برنامۀ درسی است بر اساس نتایج پژوهش 6
دسته عوامل که بر اجرای نوآوری های آموزشی در نظام آموزش عالی ایران تأثیر مستقیم دارند شامل فرهنگ برنامۀ درسی ،ویژتای
های پذیرندتان نوآوری ،ویژتی نوآوری ،سیاستهای محیط کالن ،عوامل تسهیل کننده و عوامل محدود کننده ،شناسایی شدند
واژه های کلیدی  :برنامۀ درسی ،نوآوری در آموزش عالی ،آموزش عالی ،اجرای نوآوری درآموزش عالی
مقدمه
هر عنصرى از تاریخ بشر ارزشهاى ویژ اى دارد که شااخص
آن دوره است .به نظار مایرساد ویژتا عصار ماا تغییار و
متحوّل شدن باشد که ناظر بار حرکات در مسایر تساترش
هرچه بیشتر فنااوری ،علام و ارتباطاار انساان در عرراۀ
جهان است .در چنی عررهاى بارای موفقیّات نظاامهاای
آموزش عالی باه بااور بسایارى از رااحبنظاران ،داشات
برنامهای برای تغییر و نوآوری و حرکات رو باه جلوضاروری
است آینده از آن کشورهایی خواهد بود کاه بتوانناد چنای
ظرفیّتهای را در نظامهای آموزش عالی خود ایجااد کنناد.
یکی از مهمتری ارکان نظامهای آموزش عاالی بارای ایجااد
چنی ظرفیّتهایی ،حوزۀ برنامۀ درسی به عنوان قلاب نظاام
آموزشی خواهد بود که میتواند به خوبی نظامهای آموزشای
را با ای تغییرار و نوآوریهای روزافزون همراه سازد اترچه
تدوی برنامه و الگوهای نوآوری در برنامۀ درسای نظاامهاای
آموزش عالی برای پیش باردن اهاداف نظاامهاای آماوزش
عالی ،ضروری است؛ اما آنچه مهمتر به نظر میرسد وجاود
هماهنگی بی عنارر مختلی درتیر در ای نوآوری است

مراکز آموزش عالی و دانشگاههای متنددی در دنیا باه دلیال
تغییرار تسترده در محیط پیرامون خود ،شروع به منرفی و
اجرای نوآوری در برنامۀ درسی خود کاردهاناد هادف ارالی
اعمال ای تغییرار و نوآوریها ،آمادهساازی و فاراهمساازی
امکان تحقق فلسفۀ آموزش برای توسنه پایدار 3است شواهد
و تجربههای واقنی نشان میدهد که دانشگاههاا و مؤسساار
آموزشی اندکی توانستهاند در اجارای ماؤثر ایا ناوآوریهاا
موفّق عمل نمایندهدی الهارپه و توماس )9772 ،نموناه ای
از ای اقدامار را مای تاوان اساتراتژی توسانه پایادار نظاام
آموزش عالی انگلیس و برنامه توسانه پایادار دانشاگاه هاای
ایاالر متحده آمریکا براساس بیانیه ساازمان ملال متحاد در
کنفرانس توسنه و محیط اشاره کرد تجربه نشاان مایدهاد
هبرای مثال تجربه نوآوری در برنامۀ درسی در اساترالیا) کاه
تغییر و نوآوری در برنامۀ درسی فرایندی بسیار پیچیده است
و غالبا با حوزه های میاان رشاته ای و فرهنگای هماراه مای

نویسندۀ عهدهدار مکاتبار :محبوبه خسرویkhosravi12m@yahoo.com
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شودهدی الهارپه و توماس )9772 ،از سوی دیگر ،تساترش
ذینفنان و عالئق متندد آنها در دانشگاهها و لزوم مشاارکت
اعضاء هیأر علمی در فرایند تصمیمتیری و تصامیمساازی،
موجب شده است تا دانشاگاههاا و مراکاز آماوزش عاالی باه
سازمانهایی بسیار پیچیده تبدیل شاوند و از ایا رو فرایناد
طراحی و اجرای ناوآوری در چنای ساازمانهاایی نیازمناد
توجّه دقیق به جنبههای مختلی ،عوامل و پارامترهای متندد
مؤثر بر موضوع باشد
پژوهشهای متنددی باه منظاور بررسای ناوآوری در حاوزۀ
آموزش انجام شده است بسیاری از ای پژوهشها به بررسی
تأثیر تکنولوژیهای جدید بر فرایندهای آموزش تأکید کارده
اند هبرای مثال؛ سافرون :9772 ،هرینگتون ،فاری ،فورسات،
براون )9772 ،برخی دیگر از پژوهشها به تأثیر تکنولوژیهاا
بر طراحی برنامۀ درسی و شکلتیری برناماۀ درسای آنالیا
پرداختهاند ه برای مثال؛ وادووپس ،وناوردز و ایارل( 9772 ،
سی چونگ کونگ 9770 ،و ) اما نگاه جامع به مؤلفاههاا و
عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری آموزشی ،از حاوزههاای قابال
بررسی است
از سوی دیگر ،بحث نوآوری در برنامۀ درسی در اجرا از نظار
پژوهشی از موضوعار بسیار بحث برانگیز است زیرا در حوزۀ
برنامۀ درسی کیفیت تناسب نوآوری در فرایند برنامۀ درسای
با نیازهای فراتیرنادتان از اهمیّات بااالیی برخاوردار اسات
مسائلی همچون پیچیدتی برنامه یا فرایند ناوآوری  ،وضاو
هدفها و عنارر یا اجازای تشاکیل دهنادۀ برناماۀ جدیاد،
قابلیّت دسترسی باه برناماۀ جدیاد ،برخاورد یاا مشاکالر و
مسائلی که در ای زمینه میتوان بیان کارد ،تنیای کننادۀ
کیفیت و تناسب برنامه خواهند بود .از ایا رو «فاوالن» باه
بساایاری از نااوآوریهااا کااه متناسااب بااا نیازهااای اساساای
فراتیرندتان نیستند ،منترض استهساراسون)3229 ،2
بررسی اکل و همکاران 1در سال  3222نشاان مایدهاد کاه
نوآوری در نظام آموزش عالی نیازمند در نظر داشات فرایناد
زیر است:

2. Sarason
3 . Eckel & etal

 3شناخت فرایند نوآوری و آماده شدن بارای اجارای
نوآوری و تغییر با توجّه به جنباۀ انساانی در نظاام
آموزش عالی
 9شناخت دلیل ایجاد نوآوری
 1شناخت عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری
 1اجرای نوآوری باا اساتفاده از تایمساازی و رارف
منابع کافی
نظام آموزش عالی ایران برای حرکت به سمت توسنۀ پایادار
و کمک به تحقق اهداف عالیۀ نظام مقدّس جمهوری اسالمی
در افق چشمانداز  3171به شکل کالن و به منظاور رسایدن
به اهداف نظام آموزش عاالی نیازمناد برناماهریازی و پیااده
سازی نوآوری مناسب است نتایج پژوهشهای متندد نشاان
میدهد که پیادهسازی موفّق چنای ناوآوریهاایی مساتلزم
شناخت دقیق و برنامهریزی منسجم در حاوزۀ عوامال پایش
برنده و محدود کنندۀ پذیرش ای نوآوریها اسات بناابرای
شناخت عوامل مؤثر بر پیادهسازی نوآوریها در برنامۀ درسی
میتواند به عنوان ابزاری برای برناماهریازی بهتار در فرایناد
اجرا و پیادهسازی نوآوری آموزشی مورد استفاده قرار تیرد
ای مقاله در راستای مأموریت فوق و با هادف ارائاۀ الگاویی
برای پیادهسازی نوآوری در برنامۀ درسی آموزش عالی ایاران
انجام شده است در ای پژوهش تالش شده است تا براساس
مطالنار تطبیقی و مصاحبههای عمیق با متخصّصاان حاوزۀ
تغییر و نوآوری در برنامۀ درسی در نظام آموزش عالی ایران ،
مؤلفهها و عنارر تأثیرتاذار بار پیاادهساازی موفّاق ناوآوری
برنامۀ درسی شناساایی شاده و در قالاب مادلی هماهناگ و
منسجم جهت کاربرد در نظام آموزش عالی ایران ارائه شود
مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
نوآوری در برنامۀ درسی هنگامی رخ میدهد که دانشکدهها
و مدیران آموزش عالی اثربخشی برنامههای دانشگاهی را
ارزیابی کنند و ارالحار جزئی یا تغییرار کلّی را پیشنهاد
دهند ولی اکثر نوآوریها در برنامۀ درسی ریشه در عوامل
بیرونی دارد نوآوری در برنامۀ درسی عمدتاً از دو دسته
عامل نشار میتیرند عوامل درونی شامل ماهیّت رشتۀ
تحصیلی ،هیأر علمی ،مواد آموزشی ،منابع در دسترس،
ویژتیهای دانش آموزان و هستند عوامل درونی عمدتاً از
دو روش ارزیابی فرایندهای آموزشی و ارائۀ بهبود برنامه

الگویی برای پیادهسازی نوآوری در برنامۀ درسی نظام آموزش عالی

حارل میشود و یا از طریق ارزیابی خروجیهای آموزشی
حارل میشود دستۀ دوم عوامل بیرونی هستند که شامل
فشارهای محیطی ،انجم های علمی ،تقاضای رننت و
سیاستهای دولت است عوامل بیرونی بیشتر براساس نتایج و
خروجیهای آموزشی شکل میتیرد اغلب ای ارالحار در
برنامههای آموزشی را تغییر در برنامه های درسی 1مینامند
نوآوریهای تسترده در برنامۀ درسی نیازمند رهبری ،هماهنگی
و توسنۀ تخصّصی مدرسان و مدیران دانشگاهی است رهبری
موفّق چنی تغییراتی باید مبتنی بر فرهنگ دانشگاه یننی
توجّه به آداب و رسوم ،هنجارها و ارزشهای نهادینه شدۀ
جریانهای قدرر و سیاست در دانشگاه و باورها و نگرشهای
فردی و جمنی در مورد تغییر ،روابط و فنّالیتهای اجتماعی
موجود باشدهالتوکا ،استارک) 9772،5
اترچه عوامل بیرونی نوآوریهای زیادی را در برنامۀ درسی
ایجاد میکند اما در ای فرایند دانشگاهها و دانشکدهها پذیرندۀ
منفنل فشارهای اجتماعی نیستند و مدیران ،اعضای هیأر
علمی و کارکنان در فرایند نوآوری برنامۀ درسی و بررسی،
ارزیابی و تفسیر اثرار بیرونی و تطبیق آن با نیازهای خاص
دانشگاه و پذیرش آن و قبول مسئولیّت در اجرای موفّق آن
فنّال هستند عوامل محیطی متنددی نوآوری در برنامۀ درسی
دانشگاه را شکل میدهند عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی،
اقتصادی از جمله ای عوامل هستند برخی از ای تغییرار
عمدتاً خارج از کنترل عوامل درون سازمانی استههربینیاک و
جویس)3221 6
مرور نوآوریهای برنامۀ درسی در طول زمان نشان میدهد که
اغلب دانشگاهها و مؤسسار آموزش عالی به جای نقش فنّال
بیشتر به نوآوریها واکنش نشان میدهند در چنی وضنیّتی
عامل انسانی و تنامالر پیچیده میان متغیّرهای مؤثر بر فرآیند
نوآوری نقش بسیار مهمّی در ایجاد نوآوری دارندهقیصر،
 ):9773بیشتر محققان فرایند نوآوری در برنامۀ درسی را در
سه مرحلۀ کلّی توریی میکنند که میتوان آنها را با عناوی
آغاز ،کاربست و ارزیابی نامگذاری کرد البته فرایند نوآوری
پیچیدهتر از چیزی است که ای سه مرحله بر آن داللت دارد
4.Curriculum change
5 .Lattuca & Stark
6 .Hrebiniak & Joyce
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ای پیچیدتی به عواملی بستگی دارد مانند اینکه آیا تغییر یک
نوآوری خاص یا یک ارال تسترده را در کانون توجّه خود
دارد ؟ یکی از شیوههای شناخت قلمرو نوآوری در برنامۀ درسی،
توجّه به میزانی است که نوآوری بر فنّالیتهای مؤسسار
آموزش تأثیر میتذارد اکل ،هیل و تری  ،7ه )3222برای
شناخت قلمرو نوآوری در برنامۀ درسی دو منیار را منرفی
کردهاند  3عمق نوآوریها  9دامنۀ شمول نوآوریها عمق
نوآوری به میزانی که نوآوری بر رفتار یا ساختار مؤسسار
آموزشی تأثیر میتذارد اشاره دارد برای مثال طراحی مجدد
دورهای براساس تکنولوژی جدید به طور اساسی تجارب
یادتیری برای دانشجویان را تغییر میدهد و نیاز دارد تا
دانشجویان و منلّمان به تونهای متفاور بیندیشند و عمل
کنند ،چنی تغییرار عمیقی اجزای برنامۀ درسی دانشگاهی،
ادراکار ،ارزشها و مفروضار آموزشی را تغییر میدهند در بند
دامنۀ شمول ،ای نوع تغییر دورهها ممک است تنداد اندکی از
دانشجویان و اعضای هیأر علمی را در مؤسسار آموزشی تحت
تأثیر قرار دهد در مقابل نوآوری اتر حوزههای زیادی را در
مؤسسار آموزش عالی تحت تأثیر قرار دهد نوآوریهای
تسترده یا نوآوری با دامنۀ شمول باال است اکل ،هیل و تری
ه )3222ماتریسی را از ترکیب ای دو عنصر به شر زیر ارائه
دادهاند
اکثر دانشگاهها برنامهریزی دورهها را به شکل تکراری انجام می
دهند ارال محتوا ،مراحل یا فرایندهای آموزشی برای دوره
های موجود باعث ایجاد تغییرار ارالحی هربع اول ماتریس)
میشود تغییرار ارالحی اغلب برنامههای بهبود را ارائه می
دهند و به ندرر باعث ایجاد تغییرار تسترده در تجارب
یادتیری دانشجویان میشوند
تغییرار موردی هربع دوم ماتریس) عمق باال و دامنۀ شمول
کمی دارند زمانی که آموزش بر خطّه )onlineمقوله جدیدی
بود مؤسسار آموزشی و دانشگاهها برنامههای آموزشی
محدودی را براساس ای نوع آموزش ارائه دادند که ای نمونهای
از تغییرار موردی است پس از آن دورههای آموزشی برخطّ
برای اکثر دورهها استفاده شد که نمونهای از تغییرار تسترده
است ربع چهارم ماتریس تغییرار تحوّلی است که دامنۀ شمول
باال و عمق بسیار باالیی دارند هالتوکا ،استارک.)9772 ،
7 .Eckel, Hill & Green
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عمق
باال

پایی

تغییر موردی

ارال

تغییر تحوّلی

تغییر تسترده

پایی
باال

دامنۀ شمول

شکل  :1ماتریس ترکیبی عوامل عمیق و دامنۀ شمول(منبع:اکل ،هیل و گرین)1991 :

اشاعۀ نوآوری در برنامۀ درسی
نوآوری در برنامۀ درسی اغلب با اشاعه همراه است تروههای
آموزشی یا مدیران مؤسسار آموزشی ،محتواهای جدید و
روشهای آموزشی جدید که اثربخش باشند و یا باعث ایجاد
مزیت رقابتی برای مؤسسار شوند را جستجو میکنند
تصمیم در مورد روش تدریس جدید یا برنامۀ جدید از دو
بُند تأثیر میپذیرد اول فشارهای محیط بیرون و دوم
تصمیم درونی است مرزهای باز و تنامالر تسترده میان
دانشگاه و اجتماع  ،ارتباط بی عوامل درونی و بیرونی را
تسریع میکند و کمک مینماید تا عوامل بیرونی بر عوامل
درونی تأثیر تحوّلی داشته باشند زمانیکه عوامل بیرونی
قدرتمند باشند ،هبرای مثال حدّ متوسط قانونگذاران حمایت
شود) یا قدرر قانع کنندتی باالیی داشته باشند هبرای مثال
از پشتیبانی ارول اخالقی و انسانی برخوردار باشند) یا از
نظر اقتصادی یا سیاسی مؤثر باشند هبرای مثال برای اقتصاد
ملّی و رفاه اجتماعی تأثیر تذار باشند) به عنوان یک اجبار
درونی محسوب شده و اولویت باالیی از نظر درون سازمانی
دارند ای فرایند تفسیری به شکلهای مختلفی اتفاق می
افتد و به میزان تأثیر عوامل بیرونی بستگی دارد ،تاهی
اوقار با شدّر زیاد و تاهی با شدّر کم اغلب تئوریهای
مربوط به اشاعه ای فرایند را در سه مرحله تنریی کردهاند:
 خلق هآتاهی) پویش هانتخاب) پذیرش هتأیید)اترچه تئوریهای اولیه ای فرایند را به عنوان یک الگوی
خطّی فرض میکردند اما اخیراً راجرز بر ای باور است که
ای فرایند ،فرایندی پیچیده و تفسیر تونه است
هراجرز )3221،به اعتقاد راجرز برای شناخت مرحلۀ پذیرش

نوآوری ،باید مدلها و الگوهای خاصّ محیطی طراحی و اجرا
شود تا مرحلۀ پذیرش و تأیید نهایی شود
مدلهای پذیرش نوآوری در برنامۀ درسی
تروبا وهمکاران از دانشگاه ملبورن در پژوهشی با هدف
تنیی عوامل مؤثر بر نوآوری در برنامۀ درسی ضم متمایز
ساخت نوآوری در برنامۀ درسی از دو بُند بر اساس
هدفهبُند اول ،اهداف دانشگاهی ،بُند دوم ،اهداف شغلی) به
ای نتیجه رسیدند که عوامل متنددی بر نوآوری در برنامۀ
درسی تأثیر میتذارد به اعتقاد آنها ای عوامل شامل افراد
پیشرو و مؤثر ،حمایتهای مالی ،نیروی کار در دسترس،
پشتیبانی دانشگاه  ،رننت ،نگرش مثبت دانشجویان ،توانایی
دانشجویان ،وجود پشتوانۀ علمی برای تغییر ،مقررار اداری
و دانشگاهی ،توسنۀ تخصصی اعضای هیأر علمی و رقابت
میان دانشگاهها استهتروبا و همکاران)9771،6
یکی از تئوریهای دیگر برای بررسی پذیرش نوآوری در
برنامۀ درسی الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه 2است الگوی
پذیرش مبتنی بر توجّه در تشریح فرایند نوآوری و پذیرش
نوآوری مراحل نه تانه زیر را ارائه میدهد:
 3تحقیق  :مطالنار موجب میشود تا مواد یا شیوههای
نامشخص و غیر مفید سابق اثربخشتر شود.
 9خلق :رویکردها یا مواد جدید ایجاد ،طراحی و ارزیابی
میشوند تا اهدف منینی را محقق سازند.
 1اشاعه :تسترش طبینی آتاهی و استفاده از نوآوری در
سیستم اجتماعی از طریق شیوههای مختلی ارتباطی انجام
میتیرد.

8 .Grubay & at al
)9 . Concern Based Adoption Model (CBAM

الگویی برای پیادهسازی نوآوری در برنامۀ درسی نظام آموزش عالی

 1نشر :بازاریابی و تشویق به پذیرش نوآوری انجام میتیرد.
 1پذیرش :انتخاب نوآوری یک تصمیم است و اجرای آن
متنهدانه رورر میتیرد
 6اجرا :استفاده از نوآوری و تنامل میان سیستم استفاده
کننده از نوآوری برای رسیدن به یک نقطۀ مطلوب.
 0نهادینهسازی :استفاده مکرر از نوآوری بوسیله استفاده
کنندتان در یک وضنیّت متنادل.
 2بازنگری  :بررسی دقیق نوآوری برای حداکثرسازی نتایج
آن در موقنیّت خاص.
 2قطع استفاده :عدم استفاده از نوآوری توسط تمام یا
اکثریت استفاده کنندتان.
الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه به عنوان یکی از الگوهای
مطر در حوزۀ پذیرش نوآوری ،فرایندی مشتمل بر سه
حوزه مراحل توجّه به نوآوری ،سطح استفاده از نوآوری و
دانش نوآوری است.
الف) مراحل توجّه : 10مراحل توجّه بر احساس منلّمان
زمانیکه در اجرای برنامه درتیر هستند تأکید دارد هال ،
 concernرا در
جرج و رادرفورد 11ه )3202ارطال
موقنیّتی به کار میبرند که فرد از نظر ذهنی در برخورد با
برخی چیزها تحریک میشود نوع برخورد منلّمان از نظر
نوع و هیجان متفاور است در زمان مشابه منلّمان ممک
است به مطالب و مقولههای متفاور توجّه کنند  ،بنضی
مالحظار ممک است فوری و جالبتر از بقیه باشد هال و
دیگران اعتقاد دارند که همانگونه که منلّمان درتیر در
اجرای برنامه میشوند مراحل هفتگانه پیشرفت را طی می
کنند ای مراحل در بسیاری از مطالنار از جمله پژوهش
مارش 12ه )3227رادرفورده )3227و ون دن برگ13ه)3221
به اثبار رسیده است.
ب) سطوح استفاده :14سطو استفاده برای نشان دادن
آنچه واقنا منلّمان در طی اجرای یک برنامه جدید انجام
میدهند ،استفاده میشود سطو استفاده شامل  2مرحله
است که به وسیله هال ودیگران در سال  3201ارائه شده
)10 . Stage of Concern (SOC
11 .Hall,George & Rutherford
12 .Marsh
13 .Vandenberghe
)14. level of use(LOU
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است ای مراحل در مطالنار جیمز و هال ،3223لوکاس و
میل ،3227و رادرفورد3202مورد تایید قرار ترفتهاند ای
مطالنار نشان دادند که منلّمان در حالیکه با یک نوآوری
آشنا میشوند یا در آن تخصّص بیشتری پیدا میکنند ،ای
سطو را میتذرانند سطو استفاده بوسیله مصاحبه
ساختمند طراحی شده بوسیله الکس،نیوال ،و هال در سال
 3201اندازهتیری میشود مصاحبه کننده عالوه بر پرسیدن
سئواالر از پیش تنیی شده از تکنیک خاری برای تنیی
سطح دقیق تصمیم در مورد سطح استفاده شده سود میبرد
مصاحبۀ سطو استفاده ،مانند پرسشنامۀ مراحل توجّه
عمومی است و میتواند با تغییرار اندکی در تمام برنامههای
درسی جدید استفاده شود
ج) دانش نوآوری :15مراحل توجّه و سطح استفاده بخش
هایی از الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه هستند که اطالعاتی
را در مورد احساسار و اقدامار منلّمان هنگام مشارکت در
اجرای یک برنامۀ درسی جدید نشان میدهند از ای رو مهم
است که اجزا یا ویژتیهای اساسی برنامۀ درسی جدید را
درجهت ارزیابی اینکه آیا وضنیت استفاده واقنی با وضنیت
استفاده پیشبینی شده سازتار است ،شناسایی کنیم
هفوالن )9772 ،16زمانیکه مهمتری ویژتیهای اساسی
برنامۀ درسی جدید آشکار نیست منلّمان ممک است در
تنیی اینکه آیا چگونگی اجرای آنها با دیگران سازتار است
ناتوان باشندههال و جورج )9777 ،هر برنامۀ درسی جدیدی
هنوآوری) مجموعه مجزایی از اشکال عملیّاتی یا دانشهایی
مانند اینکه چگونه مواد تدریس استفاده میشود ،انواع
فنّالیّتهای مورد نیاز دانشآموزان را در بر میتیرد
بسیاری از ای دانشها برای همه منلّمان درتیر در اجرا
قابل قبول است اما برخی از آنها اینگونه نیست منموالً
میان دانشهای مورد نظر طراحان و منلّمان درتیر در
نوآوری تفاور وجود دارد دانش نوآوری تضمی نمیکند که
همگان بر آنچه که ضروری است توافق داشته باشند بلکه
کمک میکند تا به روشنی تفاور میان برنامۀ درسی طراحی
شده و اجرا شده را شناسایی کنیم و زمانیکه ای تفاورها
افزایش یافت مبنایی برای بحث در مورد تفاورها و
)15. Innovation configuration (IC
16 .Fullan

77

دو فصلنامۀ نواوری و ارزشآفرینی ،سال سوم ،شمارۀ هفتم ،بهار و تابستان 3121

ارالحار ممک در برنامۀ درسی ارائه میدهدههال و دیگران
)3201،
اکثر پژوهشهای موجود در حوزۀ پذیرش نوآوری در برنامۀ
درسی و آموزش از الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه استفاده
کردهاند بنظر میآید که الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه
قابلیّت استفاده زیادی برای مفهوم نوآوری دربرنامۀ درسی و
آموزش داشته باشد اما تئوریهای دیگری نیز مورد استفاده
واقع شده که یکی از آنها الگوی تسترش نوآوری است که
بر مبنای تئوری اشاعۀ نوآوری راجرز قرار دارد الگوی
تسترش نوآوری به شیوهای که افراد ایدهها و روشهای
جدید را مورد قبول یا رد قرار میدهند ،میپردازد
راجرز17ه )3221منافع بالقوه رویکرد سیستماتیک پژوهش
های آموزشی در تسترش نوآوری را اینگونه بیان میکند:
مزیت بالقوه رویکرد سیستماتیک به پذیرش نوآوری،
استخراج واقنیّتهای سازمانی در پذیرش نوآوری آموزشی و
الزامار مورد توجّه در تصمیمار را نشان میدهد الگوی
تسترش نوآوری در حوزۀ آموزش تالش میکند تا رویکرد
مشارکت کنندتان در پذیرش نوآوری را کشی کند و دالیل
،مقدمار و فرایندهای مورد نظر آنها را ترسیم کند
پژوهشی که توسط رادرفورد در دانشکدۀ بوفالو دانشگاه
دولتی نیویورک به منظور سنجش الگوی اشاعۀ نوآوری در
آموزش 32انجام شد الگوی اشاعه  ،نوآوری را جریانی مشتمل
بر سه بخش یننی پیش زمینهها  ،فرایند اشاعه و پیامدها
منرفی کرد
پیشزمینهها شامل نوآوری ،جامنه مورد نظر برای پذیرش
شایستگی ،زمینههای اجتماعی– سازمانی و جریان اطالعاتی
در مورد نوآوری که ازطریق کانالها و ساختارهای ارتباطی
مختلی جریان مییابد  ،است
متغیّرهای مربوط به فرایند در الگوی اشاعۀ نوآوری در
آموزش به مجموعهای از اجزا اشاره دارد که نوآوری را در
سیستم ارتقا میبخشد ،ای متغیّرها از افزایش دانش
پذیرندتان نوآوری آغاز شده و تا تصمیم به پذیرش یا رد آن
ادامه دارد در ای بخش مقوله نرخ پذیرش به عنوان یک
متغیّر ارلی مطر است نرخ پذیرش که بر اساس یک
17 .Ragers
18 . diffusion of innovation in education model

منحنی نرمال عمل میکند نشان میدهد که افراد چگونه به
نوآوری پاسخ میدهند در دانشگاه تگزاس  ،اوستی هال
رادرفورد  ،جورج الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه  CBAMرا
طراحی کردند که مراحل نگرش استفاده کنندتان به نوآوری
را نشان میداد
پیامدها از ای نظر مهم هستند که استفادۀ اولیه از نوآوری
موجب میشود که استفادهکنندتان تصمیم بگیرند که آیا
نوآوری را مجدداً مورد استفاده قرار دهند یا خیر
الگوی دیگری که موضوع نوآوری در برنامۀ درسی را تبیی
میکند ،الگوی پذیرش نوآوری در برنامۀ درسی هیرش است
در ای الگو نوآوری یک فرایند چند مرحلهای است و در هر
مرحلۀ آن چندی عامل وجود دارد که بر میزان پذیرش
برنامۀ درسی تأثیر میتذارند استفادهکنندتان از ای الگو
میتوانند نوآوری را به عنوان یک موضوع کاربردی درک
کنند در ای الگو منابع مورد نیاز برای اجرای نوآوری
مشخص شده است که ای منابع به میزان تفاوتی که
نوآوری نسبت به وضع موجود دارد بستگی خواهد داشت
براساس ای الگو برنامههای درسی جدید ممک است به
عنوان نوآوری سیستماتیک یا نوآوری که توسط منلّم آغاز
شده است ،منرفی شود میزان پذیرش نوآوری که توسط
منلّم آغاز میشود بستگی به انگیزه و اننطافپذیری منلّم
نسبت به نوآوری جدید دارد نوآوری جدید برنامۀ درسی
تبدیل به فرایند نوآوری میشود و در رورتیکه در مسیر
درست قرار تیرد به عنوان نوآوری برنامۀ درسی پذیرفته
میشود شکاف نوآوری هاز فرایند نوآوری) نیز بخشی از
انگیزۀ منلّم و همچنی اننطافپذیری ساختاری مدرسه
است در ای الگو پذیرش نوآوری برنامۀ درسی تضمی
کنندۀ تأثیر بیشتر آن نیست تأثیر نوآوری بستگی به
سطح پذیرش نوآوری برنامۀ درسی و توانایی تطبیق نوآوری
با سبک یادتیری دانشآموزان دارد توانایی تطبیق نوآوریها
با سبک یادتیری دانشآموزان بستگی به میزان تطبیق
منلّمان با نوآوری و رشد حرفهای منلّمان دارد ای عوامل
نشان میدهد که نوآوری نمیتواند مثل یک نمایش ساده
اجرا شود و انتظار داشته باشیم که بر دانشآموزان تأثیر
داشته باشد بلکه منلّمان باید اننطافپذیری الزم برای
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تطبیق با نوآوری و مهارر تنظیم برنامۀ درسی بر مبنای نیاز
دانشآموزان را داشته باشند
نوآوری برنامۀ درسی در دو زمینه تأثیرتذار است یکی
مستقیماً روی ظرفیّت دانشآموزان برای یادتیری و دیگری
روی درک منلّمان و جامنۀ اثر که تأثیر نوآوری در آن اندازه
ترفته میشود جا دارد ای سئوال را مطر کنیم که چه
تفاوتی میان اثر نوآوری و اندازهتیری اثر نوآوری وجود دارد؟
بسیاری از نوآوریهای برنامۀ درسی اثراتی دارند که به دلیل
شیوۀ ارزیابی نادرست ،ای اثر نامرئی است و ای شیوۀ
ارزیابی نمیتواند ای اثر را آشکار کند برای مثال یک
نوآوری ممک است در سطو باالی مهارتی افزایش ایجاد
کند اتر در ارزشیابی دانشآموزان ررفاً از روش آزمون
سنتی استفاده شود ،ای مهاررهای سطح باال آشکار نمی
شود و در ای مورد اندازۀ اثر تغییر ناچیز است اترچه تأثیر
نوآوری مننادار باشد ههیرش)9770 ،
هیرش بخش دیگری از الگوی خود را به چگونگی پاسخ
منلّمان و دیگر اعضای جامنه نسبت به نوآوری و اینکه
فضای آینده چه تأثیری در پذیرش نوآوری دارد ،اختصاص
میدهد انگیزۀ منلّم امری ضروری برای تضمی پذیرش
نوآوری است انگیزۀ کم بدی منناست که منلّم یا مجری
برنامۀ درسی ررفاً اجرا کنندۀ نوآوری یا برنامههای ابتکاری
باشد حداقل تأثیر را در یادتیری دانشآموزان خواهد داشت
عوامل متنددی شناسایی شدهاند که میتواند در انگیز منلّم
تأثیرتذار باشد اولی عامل مهم تجربۀ نوآوری است یننی
منلّم سابقه رویارویی با نوآوری در برنامۀ درسی را از قبل
داشته باشد
درک نیاز به نوآوری یکی دیگر از عوامل تأثیرتذار بر انگیزۀ
منلّمان در پذیرش نوآوری خواهد بود درک نیاز به نوآوری
به سیستم ارزیابی از دانشآموزان نیز بستگی دارد در
رورر نامناسب بودن ای سیستم اندازهتیری ،نیاز به
نوآوری خود را نشان نمیدهد نحوۀ ارزشیابی به رورر
سنتی نمیتواند مهاررهای سطح باال را آشکار کند
پیشرفت در شغل و حرفه نیز یکی دیگر از عوامل پذیرش
نوآوری توسط منلّم است انگیزۀ منلّم زمانی بیشتر میشود
که در شغل و حرفۀ خود پیشرفت بیشتری را احساس کند
زمانی که منلّم مجبور است ساعتهای زیادی عالوه بر

03

ساعار موظّی خود نوآوری برنامۀ درسی را اجرا کند ،انگیزۀ
بسیار پایینی در اجرای برنامۀ درسی دارد
پاسخ جامنه به نوآوری نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر در
پذیرش نوآوری است واکنش جامنه به نوآوری به همان
اندازه مهم است که پاسخ منلّم به نوآوری اعتماد میان
مدرسه و جامنه یک عامل کلیدی تأثیرتذار بر نوآوری است
تجربۀ نوآوری به عنوان یک عامل مهم در ایجاد نوآوری در
منلّم ایجاد انگیزه میکند نگرانی منلّمان در رویارویی با
نوآوری اعتماد میان جامنه و مدرسه را تضنیی میکند
اجرای برنامۀ درسی به شیوۀ سنتی نیز ای اعتماد را خدشه
دار خواهد کرد ررف زمان زیاد در برنامۀ درسی سنتی به
جای نوآوری برنامۀ درسی واکنش منفی جامنه را در پی
خواهد داشت بنابرای قبل از اجرای نوآوری برنامۀ درسی
باید به اقناع جامنۀ هدف بپردازیم اتر نوآوری باعث شود که
زمان بیشتری برای رشد و توسنه داشته باشیم و تجربۀ
نوآوری برای ما مطلوبتر باشد سطح اعتماد بی مدرسه و
جامنه باال میرودههیرش)9770 ،
الگوی دیگری که مفهوم نوآوری در برنامۀ درسی را مطر
میکند ،الگوی نوآوری در برنامۀ درسی شان است نوآوری
در برنامۀ درسی شان ه )3203ارتباط میان منابع نوآوری و
کاربران نوآوری را تشریح میکند او سه الگوی اشاعۀ نوآوری
را مفهومسازی میکند
الف) الگو مرکز -حاشیه :در ای

الگو نوآوری از هسته

ارلی به سمت کاربر نهایی حرکت میکند در ای الگو
فرآیند اشاعه ،آموزش تخصیص منابع و ایجاد انگیزش به
شکل متمرکزی مدیریت میشود
ب) الگو حاشیه – حاشیه :در ای الگو نوآوری از کاربری
به کاربر دیگر منتقل میشود الگوی تنامل اجتماعی نمونه
ای از ای الگو است
ج) الگو حاشیه – مرکز :در ای الگو نوآوری از کاربر نهایی
به مرکز انتقال پیدا میکند الگوی حلّ مسئله نمونهای از
ای الگو است
ترانویلده )9779نیز منتقد است که ویژتیهای نوآوری،
ویژتیهای فردی و زمینههای سازمانی بر نگرش اعضاء
هیأر علمی تأثیر دارد و ای نگرش منجر به استفادۀ واقنی
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با شدّر و تنوع متفاور میشود به اعتقاد وی ویژتیهای
نوآوری ،عوامل جمنیّت شناختی ،نگرشها و باورهای اعضاء
هیأر علمی ،ویژتیهای شخصیّتی اعضاء هیأر علمی،
فرهنگ سازمانی دانشگاه ،سیاستهای دانشگاه و حمایت
مدیریت ارشد دانشگاه بر اجرای موفّق نوآوریهای برنامۀ
درسی تأثیرتذار استهمنبع :ترانویلد)9779 ،
روششناسی
تحقیق حاضر به منظاور طراحای مادل پاذیرش ناوآوری در
برنامۀ درسی آموزش عالی اجرا میشود از ایا رو تحقیقای
کاربردی و تبیینی به حساب میآیاد ایا پاژوهش از روش
تحقیق کیفی زمینهیابی برای استخراج مدل نهاایی اساتفاده
میکند در ای پژوهش برای استخراج مدل نظری با استفاده
از مفاهیم روش تحقیق زمینهیابی و از طریق کدتذاری مدل
نظری پژوهش استخراج میشود جامنۀ آماری مورد بررسای
درای پژوهش شامل اساتید حوزۀ تغییر و ناوآوری دربرناماۀ
درسی بودهاند ای تروه از طریق نمونهتیری غیار احتماالی
هدفمند تلوله برفی انتخاب شدند منیار انتخاب افراد در ای
نمونه براساس پژوهشها و مقاالتی بود که ای افراد در حوزۀ
نوآوری و تغییر در برنامۀ درسای آماوزش عاالی انجاام داده
بودند در ای روش که بارای جمنیّاتهاای ناادر کاه محال
استقرار آنها مشخص نیست مناسب است عناراری از یاک
جمنیّت ،محقق را به عنارر دیگار ایا جمنیّات راهنماایی
میکنند در ای نمونهتیری ،شما مشارکت کننده یامشارکت
کنندتانی انتخاب میکنید و از طریاق آنهاا و باا توجّاه باه
ویژتیهایی که مورد نظرتان هسات باه مشاارکتکننادتان
بندی مایرساید از ایا رو باا راهنماایی اساتادان محتارم
دانشااگاه ه براساااس منیااار فااوق) و اسااتفاده از تجربااههااای
مشارکت کنندههای اولیه ،مشارکتکنندتان بندی انتخاب و
مدل اعتباریابی میشاود باه ایا منظاور  31اساتاد رشاتۀ
برنامهریزی درسی انتخاب شدند که از میان ای  31نفر39 ،
نفاار وقاات کااافی باارای پاسااخگویی بااه ساائواالر مصاااحبه
اختصاص دادند
درتحقیق حاضر از شیوۀ مصاحبۀ نیمساختیافته برای
تردآوری اطالعار استفاده میشود تردآوری اطالعار از
طریق مصاحبۀ نیمساختیافته ای امکان را فراهم میکند تا
محقق ضم داشت چارچوبی نسبتاً روش و مشخص برای

جمعآوری اطالعار و طر پرسشها از داده رسان ،ای
امکان را داشته باشد که در رورر لزوم و متناسب با روند
مصاحبه تغییرار الزم را ایجاد کند و یا سؤاالتی که برای
روش شدن مطلب الزم است طر کند و یا در مصاحبههای
بندی سؤاالر دیگری را اضافه ،یا تغییرار ضروری را در
مت سؤاالر اعمال کند بدی مننی که چون درتحقیق
کیفی جمعآوری دادهها و تحلیل دادهها بطور همزمان
رورر میتیرد روش مصاحبه ای امکان را ایجاد میکند که
هرکجا به لحاظ تحلیل به اطالعار بیشتری نیاز بود
مصاحبهتر در سؤاالر خود بیشتر بر قسمتهای مربوط
تأکید ،و اطالعار بیشتری درحوزۀ مزبور جمعآوری کند
سؤاالر تحقیق به سه بخش عمده تقسیم میشوند:
 -3سؤاالر مربوط به عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری
 -9سؤاالر مربوط به ابناد نوآوری در برنامۀ درسی
 -1سؤاالر مربوط به میزان پذیرش و سطح استفاده از
نوآوری و عوامل مؤثر بر آن
برای تأیید روایی سئوالهای مصاحبه ،سئوالهای مصاحبه
در اختیار  1نفر از اساتید حوزۀ مدیریت آموزشی و برنامه
ریزی درسی در دانشگاه شهید بهشتی و عالمه طباطبایی
قرار ترفت همچنی برای ارزیابی پایایی پژوهش کیفی نیز
از شیوۀ کدتذاری مجدد توسط متخصّصان استفاده شد و
همچنی بند از کدتذاری باز و مقولهبندی مقولهها جهت
ارزیابی رحت برداشت در اختیار مصاحبه شوندتان قرار
ترفت
یافتههای پژوهش
برای تجزیه و تحلیل دادههای حارل از مصاحبه از روش
تئوری زمینهیابیهداده بنیاد یا ترندد تئوری) استفاده شده
است تئوری زمینهیابی ،یکی از انواع روشهای تحقیق کیفی
است که هدف ارلی آن بیان فراتردهای اجتماعی و رورر
بندی و توسنۀ نظریه استهاستراوبر  ،کارپنتر ، )9771،ضم
اینکه رویکردی است اننطافپذیر که میتواند با شرایط
متفاور تطبیق داده شود ههوم  )3121 ،بر مبنای ای
روش در پژوهش حاضر از برای تجزیه و تحلیل دادهها از
کدتذاری در سه مرحلۀ کدتذاری آزاد ،محوری و انتخابی
استفاده شد
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الگویی برای پیادهسازی نوآوری در برنامۀ درسی نظام آموزش عالی

جدول  :1آمار توصیفی مصاحبه شوندگان
مؤسسه
پژوهش و
برنامهریزی در
آموزش عالی

تربیت
منلّم

مربی

استادیار

دانشیار

استاد

فراوانی

9

37

1

3

9

9

9

3

1

1

2

دررد

%36/6

%21/1

%11/1

%2/1

%36/6

%36/6

%36/6

%2/1

%13/6

%11/1

%36/6

زن

مرد

عالمه
طباطبایی

الزهراء

شهید بهشتی

جدول -2تحلیل نکات کلیدی مصاحبه با مورد A
نشانگر

مت مصاحبه هنکار کلیدی)

کدتذاری باز

PA10

انگیزههای مادی در پذیرش نوآوری اهمّیّت دارد ولی نوآوری باید قابل آزمون و بررسی باشد

آزمونپذیری

PA11

ایجاد مهارر توسنۀ حرفهای نیروهای پشتیبان نوآوری هم باید در نظر باشد

کارکنان توسنه یافته

PA12

باید نوآوری به نحوی توسط خود مجریان ایجاد شود نه توسط یک متخصّص بیرونای دانشاگاهی
یک منلّم یا استاد دانشگاه باید نوآوری را توضیح دهد و اقناع کند

نگرش استفاده کنندتان

PA14

باید نوآوری توسط خود مجریان ایجاد شود نه توسط یک متخصّص بیرونی

ساختار مؤسسار آموزشی

PA16

به نظر م شوق یادتیری میتواند در پذیرش نوآوری تأثیر بگذارد

انگیزش استفاده کنندتان

PA18

جذب نوآوری مستلزم کسب مهارر برای تمام تروههای درتیر در نوآوری است

کارکنان توسنه یافته

PA19

حتما باید سیاستگذاران در ای بخش سهم داشته باشند

سیاستهای نظام آموزشی

PA20

دانشگاه آزاد یک دورههایی داشت که تمام کسانی که باید درس میدادند باید حتماً ای دورههاا
را می تذراندند

توسنۀ تخصّصی

جدول -3مفاهیم استخراج شده از متن مصاحبه در مرحلۀ کدگذاری باز
سیاستهای نظام آموزشی

موانع ارزشی

میزان نوآور بودن

برداشت مشترک از برنامۀ درسی

محیط اجتماعی

موانع قدرر

آزمونپذیری

ارزشهای برنامۀ درسی

محیط اقتصادی

موانع روانشناختی

پیچیدتی

ارزشهای استفاده کنندتان

محیط سیاسی

موانع عملیّاتی

سازتاری

نگرش استفاده کنندتان

محیط فناوری

میزان توجّه

سهولت نوآوری

هویت رشتۀ تحصیلی

حمایت مدیریت ارشد

سطح استفاده

قابلیّت مشاهده

انگیزش استفاده کنندتان

رهبری

دانش نوآوری

مزیّت نسبی

توسنۀ تخصّصی

ساختار مؤسسار آموزشی

نوآوری در برنامۀ درسی

کارکنان توسنه یافته
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کدتذاری آزاد :در کدتذاری آزاد ،مفاهیم ارلی بدست آماده
در جریان مصاحبه ارائه میشوند تا نماای کلّای تحقیاق باه
خوانندتان ارائاه شاود «کدتاذاری آزاد بخشای از تجزیاه و
تحلیل است که به راورر مشاخص باه نامگاذاری و مقولاه
بندی پدیدهها از راه بررسی دقیق دادهها مایپاردازد بادون
ای ا قاادم تحلیلاای اساساای اولیااه ،بقیّ اۀ تجزیااه وتحلیاال و
ارتباطار کاه باه دنباال آن مایآیناد راورر نمایتیارد»
هاشتراوس و کوربی  )3121 ،در ای مرحله  1تاام اساسای
رورر خواهاد ترفات :مرحلاۀ اول؛ ارائاۀ دادههاای کیفای،
مرحلۀ دوم استخراج مفاهیم از دادههای کیفی و مرحلۀ سوم
استخراج مقوالر از مفاهیم مرتبط
برای استخراج دادهها از مات مصااحبههاا ،دو روش وجاود
دارد تحلیاال خاارد و تحلیاال نکااار کلیاادی اشااتراس و
کوربی ه )3221تورایه مایکنناد کاه کدتاذاری از طریاق
تحلیل خرد انجام شود در ای نوع تحلیل ،دادهها کلماه باه
کلمه تحلیل میشاوند و مناانی یافات شاده در کلماار یاا
تروهی از کلمار کدتذاری مایشاود بارای روش دو ایاراد
مترتب است ،اول آنکه بسیار زمانبر است و دوم اینکه تااهی
موجب ابهام و سردرتمی میشود عالوه برای  ،تااهی اوقاار
تقسیم دادهها به کلمار منجر به لاو شادن نفاس تحلیال
میشود و در مورد آنچه بایاد در مات جساتجو کارد ناوعی
شک و تردید وجود دارد هدانایی فرد)3121 ،
روش دیگر که توسط تلیازر ه )3229پیشانهاد شاده اسات،
کدتااذاری نکااار کلیاادی اساات در ایاا روش بااه جااای
کدتااذاری تااک تااک کلمااار ،نکااار کلیاادی شناسااایی و
کدتذاری میشوند در ایا پاژوهش از روش تحلیال نکاار
کلیدی برای تحلیل مصاحبهها استفاده شده است نموناهای
از تبدیل جمالر کلیدی مصاحبه به کدهای باز در جدول 9
آمده است
کشف مقولههاا :در ایا مرحلاه دو فنّالیّات ارالی انجاام
میدهایم ابتادا ،مفااهیم ارالی را از کدتاذاریهاای فاوق
استخراج میکنیم و سپس ای مفاهیم را براساس ارتبااط باا
موضوعار مشابه طبقهبندی میکنیم که به ایا کاار مقولاه
پردازی تفته میشود عناوینی که به ای مقولهها اختصااص
میدهیم انتزاعیتر از مفاهیمی است که مجموعاۀ آن مقولاه

را تشکیل میدهند مقولههاا دارای قادرر مفهاومی بااالیی
هستند زیرا میتوانند مفاهیم را بر محور خود جمع کنند
عنوان انتخابی برای مقولهها عمدتاً توسط محقق هباا نگااهی
به ادبیار پژوهش) انتخاب شده است و سانی بار ایا باوده
است تا بیشتاری ارتبااط و همخاوانی را باا دادههاایی کاه
نمایانگر آن است داشته باشند جدول  1مقولههای استخراج
شده از کدها را نشان میدهد
پس از استخراج مفاهیم ،مفاهیم را براساس ماهیت و میازان
تشابه به مقولۀ کلّیتر تقسیم مایکنایم درجادول  1شایوۀ
تبدیل مفاهیم به مقولهها را نشان میهد.
کدگذاری محوری :تام بندی ،کدتذاری محوری یاا ساطح
دوم کدتاذاری اسات ایا مرحلاه شاامل تنیای الگوهاای
موجاود در دادههااا و ساطح مقولااهبنادی اساات و الزمااۀ آن
مقایسۀ دائمی دادههاست محقق ،دادههای کدتذاری شده و
مفاهیم استخراج شده در مرحلۀ قبل را باا یکادیگر مقایساه
نموده و به رورر خوشهها ومقولههایی که باا هام تناساب
دارند در میآورد هادیب حااج بااقری )3126 ،در کدتاذاری
محوری ،مفاهیم و مقولههایی کاه در کدتاذاری بااز تجزباه
شدهاند در ترکیبی جدید به یکدیگر متصل میشوند درایا
مرحله مشخص می شاود کاه چگوناه یاک مقولاۀ واحاد باا
مقوالر دیگر مرتبط است و شرایط ،زمینهها ،استراتژیهاای
کاانش و نتااایج پیاماادهای آن بااه دقاات جسااتجو ماای
شودهاشتراوس و کوربی  )3227،بارای کدتاذاری محاوری،
روشهااای مختلفاای وجااود دارد کااه ماایتااوان بااه الگااوی
پااارادایمی اشااترواس و کااوربی ه ،)3221،3222الگاااوی
فرایندی ایوزه )9773و الگوی چارمزه )9779اشاره کرد ما
درای پژوهش از الگوی پارادایمی استفاده نمودهایم ای الگو
به نظریهپرداز کمک میکند تا فرایند تئاوری را باه ساهولت
انجام دهد اساس فرایند ارتباطدهای در کدتاذاری محاوری
بر بسط و تسترش یکی از مقولاههاا قارار داردهداناایی فارد
 )3121،اجزا کدتذاری محوری عبارتند از مقولاۀ محاوری،
شرایط علّای ،زمیناه یاا بساتر حااکم ،شارایط مداخلاهتار،
راهبردها و کنشهای متقابل و پیامدها ارتباط سایر مقولهها
با مقولۀ محوری طبق الگوی پارادیم در نمودار  3آمده است
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جدول  -4مقولههای استخراج شده از مفاهیم تحقیق
مفهوم

مقوله

مفهوم

مقوله

سیاستهای نظام آموزشی
محیط اجتماعی
سیاستهای محیط کالن

محیط اقتصادی
محیط سیاسی

ارزشهای استفاده کنندتان

محیط فناوری

نگرش استفاده کنندتان

رهبری
ساختار مؤسسار آموزشی

میزان نوآور بودن

کارکنان توسنه یافته

موانع ارزشی
موانع روانشناختی

سازتاری

موانع عملیّاتی

سهولت نوآوری

میزان توجّه

قابلیّت مشاهده
مزیت نسبی

مقو
له
مقو
له
مقو
له
مقو
له
مقو
له

موانع قدرر

موانع پیش روی

پیچیدتی

نوآوری در برنامۀ درسی

ویژتیهای پذیرندتان

انگیزش استفاده کنندتان
توسنۀ تخصّصی

آزمونپذیری

ویژتیهای نوآوری

فرهنگ برنامۀ درسی

ارزشهای برنامۀ درسی
هویت رشتۀ تحصیلی

حمایت مدیریت ارشد
عوامل تسهیل کننده

برداشت مشترک از برنامۀ درسی

پااذیرش نااوآوری در برنامااۀ
درسی

سطح استفاده
دانش نوآوری

نوآوری در برنامۀ درسی

شرایط مداخلهتر
شرایط علّی

مقوله محوری
یا پدیده

راهبردها

بستر حاکم
نمودار -1الگوی پارادایم در کدگذاری محوری(منبع :کرسول )2005

پیامدها
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فرهنگ برنامه درسي

برداشت مشترك از برنامه

ارزشهاي برنامه درسي

هويت رشته تحصيلي

درسي

نمودار -2مقوله محوری و مفاهیم مرتبط با آن

ويژگي نوآوري در برنامه
درسي

پيچيدگي

مزيت نسبي

قابليت مشاهده

سازگاري

آزمون پذيري

نمودار -3شرایط علی

ويژگي پذيرندگان نوآوري

توسعۀ

ارزشهاي

انگيزش

ميزان نوآور

تخصّصي

پذيرندگان

پذيرندگان

بودن

نمودار  -4زمینه یا بستر حاکم

نگرش
پذيرندگان

سهولت

الگویی برای پیادهسازی نوآوری در برنامۀ درسی نظام آموزش عالی

با توجّه به مفاهیم بدست آمده از مرحلۀ قبل ،در ای مرحلاه
با انجام مطالنه و بررسی مجدد و فرآیند رفت و برتشت بی
مفاهیم و مقوالر ،ارتبااط بای مفااهیم و مقاوالر در ایا
تحقیق در الگوی ارائه شدۀ فوق در شاش دساتۀ زیار بیاان
میشود:
 -1مقوله محوری
مقوله محوری ایده یا پدیدهای است که اساس و محور
فرآیند است که تمام مقولههای ارلی دیگر به آن ربط داده
میشوند ای مقوله همان بر چسب مفهومی یا عنوانی است
که برای چارچوب طر بوجوده آمده در نظر ترفته میشود
با توجّه به فرآیند پیچیدتی پذیرش نوآوری در نظام آموزش
عالی ایران  ،مقولۀ فرهنگ برنامۀ درسی نظام آموزش عالی
ایران به عنوان مقوله محوری انتخاب شد که خود از مفاهیم
برداشت مشترک از برنامۀ درسی ،هویت رشتۀ تحصیلی و
ارزشهای برنامۀ درسی استقراء شده است
 -2شرایط علّی
شرایط علّی یا آنچه که بنضاً شرایط مقدّم خوانده میشود در
دادهها اغلب با واژتانی مانند "وقتی" " ،درحاالی کاه""،باه
سبب""،به علت" و"چون" بیان میشاوند حتای وقتای کاه
چنی نشانههایی وجود ندارد ،اغلاب مایتاوان باا توجّاه باه
پدیده و با نگاه منظم به دادهها و بازبینی حواد  ،اتفاقار یاا
وقاینی که از نظر زمانی مقدّم بار پدیادۀ ماورد نظار اسات،
شرایط علّی را پیادا کردهاشاترواس و کاوربی  )3227،ایا
شرایط باعث ایجاد و توسنۀ پدیده یا مقوله محوری میشاود
از میااان مفاااهیم اسااتخراج شااده ،آزمااونپااذیری نااوآوری،
پیچیدتی نوآوری ،سازتاری نوآوری ،سهولت نوآوری ،قابلیّت
مشاهده و مزیت نسبی نوآوری با هم قابل جمعاناد و مقولاۀ
انتزاعیتر ویژتیهای نوآوری را شکل میدهند
 -3زمینه یا بستر حاکم
زمینه یا بستر حاکم عبارر است از سلسله شرایط خاص کاه
در آن راهبردها و کانشهاای متقابال بارای اداره ،کنتارل و
پاسخ به پدیده راورر مایتیارد ایا شارایط بار کانش و
تنامالر تأثیر میتذارد و تمیز آنها از شرایط علّای مشاکل
است ای شارایط را مجموعاهای از مفااهیم ،مقولاههاا و یاا
متغیّرهای زمینهای تشکیل میدهند در ای تحقیق ویژتای
های پذیرندتان نوآوری به عنوان عامال زمیناهای یاا بساتر

00

حاکم عمل مایکناد ایا عامال خاود از  1مفهاوم توسانۀ
تخصّصی ،ارزشهای پذیرندتان ،انگیزش پذیرندتان ،نگارش
پذیرندتان و میزان نوآور بودن پذیرندتان شکل میتیرد
 -4شرایط مداخلهگر
شرایط ساختاری که از شرایط زمیناه وسایعتار اسات و بار
راهبردها و کنشهای متقابل تأثیر میتذارد شرایط مداخلاه
تر در راساتای تساهیل یاا محادودیّت راهبردهاا در زمیناۀ
خارّی عمل میکنند در ای تحقیاق عوامال تأثیرتاذار بار
نوآوری به عنوان عامل مداخلهتر عمل میکنناد در تحقیاق
ما دو مفهوم عوامل تسهیل کننده و موانع پیش روی نوآوری
به عنوان شرایط مداخلهتر در نظر ترفته شادهاناد ایا دو
عامال خااود از  2مفهااوم حمایات ماادیریت ارشااد ،رهبااری،
ساختار ،کارکنان توسنه یافته ،موانع ارزشای ،مواناع قادرر،
موانع روانشناختی و موانع عملیّاتی تشکیل شده است
-5راهبردها ،کنش /کنش متقابل
کنش /کنش متقابل خصورایّار ویاژهای دارد اول آنکاه در
حال تغییر و جریان روند از آن استفاده میشود یننی درحال
تکامل یافت است و در طول زماان دترتاون مایشاود دوم
کنش /کنش متقابل هدفمند است و باه دلیلای راورر مای
تیرد ،بنابرای با استفاده از تاکتیکها و اساتراتژیهاا جاماه
عمل میپوشده اشتراوس وکاوربی  )3227،در ایا تحقیاق
عنارر برنامۀ درسی شاامل هادف ،محتاوا ،روش یااددهی –
یادتیری ،فنّالیّتهای یادتیری ،مواد آموزشی ،منطق ،تروه-
بناادی ،زمااانبناادی و فضااای آموزشاای ه براساااس ماادل
اکر)مفاهیمی است که مقولۀ واکنش به نوآوری را شکل می-
دهد
-6پیامدها و نتایج
کنشها و واکنشها که در مقابلاه یاا جهات اداره و کنتارل
کردن پدیدهای رورر مایتیارد پیامادهایی دارد پیامادها
قابل پیشبینی نیستند و لزوماً همانهایی هستند کاه افاراد
قصد آنها را داشتهاند پیامدهای یک سلسله رفتاار ،ممکا
است به بخشی از شرایط تبدیل شوند و روی سلسله کانش/
کنش متقابل به توالی یکدیگر اثار تذارناد یاا آنهاا ممکا
است بخشی از شرایط باشند که به دنبالشاان حاواد دیگار
باشد
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نوآوری دربرنامۀ درسی و سطح استفاده از نوآوری در برناماۀ
درسی مفاهیمی هستند که مقولۀ موفّقیّت نوآوری در برناماۀ
درسی را تشکیل میدهند

بنابرای آنچه که ممک است در یاک برهاه از زماان پیاماد
کنش /کنش متقابل باه شامار رود ممکا اسات در زماانی
دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبادیل شاود در پاژوهش
حاضر مفاهیم دانش نوآوری در برنامۀ درسی ،میزان توجّه به
عوامل تاثير گذار

موانع پيش روي

عوامل تسهيل كننده

حمايت

رهبري

ساختار

مديريت

موسسات

ارشد

آموزشي

كاركنان

موانع

توسعه

ارزشي

موانع

موانع

قدرت

روانشناخ
تي

يافته

موانع
عملياتي

نمودار  -5شرایط مداخلهگر
اجرای نوآوری در برنامه درسی

هدف برنامه
درسی

راهبردهای
یادتیری

فنالیتهای
یادتیری

تروه
بندی

زمان
آموزش

فضای
آموزشی

مواد
آموزشی

تروه
بندی

منطق

نمودار -6راهبردها
موفقيت نوآوري در برنامه درسي

ميزان توجه

دانش نوآوري

نمودار -7پیامدها

سطح استفاده

ارزشیابی
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ویژگی پذیرندگان
نوآوری

ویژگی نوآوری در برنامه
درسی

فرهنگ برنامه
درسی

اجرای نوآوری

موفقیت نوآوری

در برنامه

در برنامه درسی

درسی

سیاسته
ای
محیط

عوامل تسهیل کننده و
محدود کننده

نمودار -1الگوی پارادایم در کدگذاری محوری

پس از ارائۀ  6دسته مقولۀ علّی ،محوری ،زمیناهای ،شارایط
مداخلهتر ،راهبردها و پیامادها نماودار  2ارتبااط شاماتیک
میان مقولههای مختلی را نشان میدهد
کد گذاری انتخابی 19و تعیین مدل اصلی پژوهش
روند انتخاب مقولۀ ارلی باه طاور مانظم و سیساتماتیک و
ارتباط دادن با سایر مقولاههاا ،اعتباار بخشایدن باه رواباط،
پرکاردن جاهااای خااالی بااا مقااوالتی کااه نیاااز بااه ارااال و
تسترش بایشتار دارناد را کدتاذاری انتخاابی مایتویناد
هاشااتراوس و کااوربی  )3227 ،همااانطور کااه اتکینسااون
ه )3221به طور ضامنی مایتویاد ،ترکیاب نهاایی رونادی
پیچیده است اما کاری است ممک ادغام عنارر با کدتذاری
محوری چندان تفاور ندارد فقط در سطحی باالتر و انتزاعی
رورر میتیرد اولی قادم در ایا راه تنیای خاط ارالی
پژوهش یننی ردیابی شیوۀ پاذیرش ناوآوری اسات در تاام
دوم رابطها را مشخص و مقولههای مختلی را با هم ترکیاب
میکنیم شکل شمارۀ  3مدل ارالی پاژوهش را نشاان مای
دهد
بحث و نتیجهگیری
الگوی پیشنهادی پژوهش مشاتمل بار چهاار بخاش اسات:
بخش اول مباانی الگاو ،پاذیرش ناوآوری در برناماۀ درسای
آموزش عالی را نشان میدهد ایا مباانی عوامال ماؤثر بار
فرایند پذیرش نوآوری را نشان میدهد بخاش دوم خروجای
الگو یننای الگاوی برناماۀ درسای آماوزش عاالی اسات کاه
براساس الگوی اکر مشتمل بر  37متغیّر است

19 . Selective Coding

بخش سوم عوامل تسهیل و تحدید کنندۀ الگو است که خود
بر دو بخش کلّی یننی عوامل تسهیل کنناده و مواناع پایش
روی پذیرش تقسیم میشود بخش چهاارم الگاو ،پیامادهای
الگو است که براساس الگوی هال و هورد به سه بخاش کلّای
توجّه به نوآوری ،استفاده از نوآوری و دانش ناوآوری تقسایم
میشود
بخش اول مبانی الگو :پذیرش نوآوری در برنامۀ درسی
آموزش عالی
براساس نتایج پژوهش انجام شده در نظام آموزش عالی ایران
 1دسته عوامل بر پذیرش نوآوری در برنامۀ درسای آماوزش
عالی تأثیر مستقیم دارند ای  1دسته عبارتند از:
الی) فرهنگ برنامۀ درسی
ب) ویژتیهای پذیرندتان نوآوری
ج) ویژتیهای نوآوری
د) سیاستهای محیط کالن پیرامون
فرهنگ برنامۀ درسی :منظور از فرهنگ برنامۀ درسای باه
طرز تلقی ،ارزشها و هنجارهای تخصّصای حااکم بار رفتاار
تدوی کنندتان و مجریان برناماۀ درسای اطاالق مایشاود
وندل منتقد است که تغییر در برنامۀ درسی نیازمند تغییرار
فرهنگی عمده است بکاارتیری ناوآوری توساط منلّماان باا
فرهنگ موجود امکانپذیر نخواهد بود ،بناابرای برناماههاای
مقطنی کوتاه مدر مؤثر نیست از ای رو باید برنامۀ مساتمر
توسنهای را برای آنها طراحی کرد هوندل)9771،
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شکل :1مدل پذيرش نوآوري در
نوآوري خلق شده در برنامه درسي

فرهنگ برنامه درسي:

ويژگي هاي پذيرندگان

ويژگي هاي نوآوري:

برنامۀ درسي نظام آموزش عالي

سياستهاي محيط
كالن پيرامون:
سیاستهای نظام آموزشي

برداشت مشترك از

انگیزش استفاده

آزمون پذیری

برنامه درسي

كنندگان

پیچیدگي

محیط اقتصادی

ارزشهای برنامه

توسعه تخصصي (

سازگاری

محیط سیاسي

درسي

سواد اطالعاتي)

سهولت نوآوری

هویت رشته تحصیلي

نوآور بودن

قابلیت مشاهده

ارزشهای استفاده

مزیت نسبي

محیط اجتماعي
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به اعتقاد کارلس ،یکی از عوامل مؤثر بر پاذیرش ناوآوری در
آمااوزش عااالی عواماال فرهنگاای اساات اترنااوآوری بااا
چاارچوبهاای فرهنگای جامناه خصورااً فرهناگ منلّمااان
تناسب نداشته باشد احتمال پاذیرش آن باه شادّر کااهش
مییابد فرهنگ اعضای هیأر علمی به عناوان فرهنگای کاه
ارزشها ،اعتقادار و نگرشهای اعضای هیأر علمی را شاکل
داده و در رفتار کالسی آنها ظهور مییابد تنریای مایشاود
هکارلس )9773 ،یانگ ولی ه )3221نیز فرهنگ آموزشای را
در یک پیوستار از فرهنگ انتقالی تا فرهنگ تفسیری مفهوم
سازی کردندهبه نقل ودل )9771،براساس ای پیوساتار اتار
نوآوری آموزشی و فرهناگ آموزشای هار دو در یاک ساوی
پیوستار باشند ،پذیرش نوآوری راحتتر و با سرعت بیشتری
اتفاق میافتد به اعتقاد هربینیاک نیز عوامل فرهنگی یکی از
عوامل تأثیرتذار بر روند پذیرش نوآوری در مؤسسار آموزش
عالی است مطالنار نشان میدهد که برای اجرای ناوآوری،
تحوّل فرهنگی در آموزش به طور کلّی و در آموزش عالی باه
طور اخص یک ضرورر استهبال و کاوه 3222 ،؛ کاوه و
هیال9773 ،؛ اوکاس و دیگاران3222 ،؛ اساتایلر وهاایبرر،
3222؛ تیمبرلی و پار )9771،براساس نتایج پژوهش حاضار،
فرهنگ برنامۀ درسی شامل ابناد برداشت مشاترک از برناماۀ
درسی ،ارزشهای برناماۀ درسای ،و هویات رشاتۀ تحصایلی
است
ویژگیهای پذیرنادگان ناوآوری :براسااس نتاایج ایا
تحقیق از میان ویژتیهای مختلی پذیرنادتان ،مانناد ساواد
اطالعاتی مجریان ،انگیزش استفاده کننادتان ،ناوآور باودن،
ارزشهای استفاده کنندتان و نگرش اساتفاده کننادتان بار
پذیرش نوآوری در برنامۀ درسی مؤثر هستند ای نتیجاه باا
نتایج پژوهشهای متنددی مانند التوکاا و اساتارکه،)9772
هربینیاااک و جااویسه ،)3221یاساامی ه  ،)9772هااال و
الکسه ،)3200راالح ،متایال و سالیمان ه ،)9772کلای و
ثااااااااوراه  ،)3226نیتنسااااااااونه ،)9771پاااااااارز و
همکارانه،)9771تروبا ،مفتتی ،ساندرتاردی ،زوبله،،)9771
هیرشه ،)9770ترانویلده )9779هابرم ه  )3221هماهنگی
دارد
ویژگیهای نوآوری :تحقیاقار متاندد نشاان میدهد که
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ویژتیهای خود نوآوری براحتمال پذیرش یا رد نوآوری تأثیر
میتذارد در ای پژوهش ویژتیهاای ناوآوری باه  6دساتۀ
آزمونپذیری ،سازتاری ،سهولت نوآوری ،قابلیّات مشااهده و
مزیت نسبی تقسیم میشوند نتایج ای پژوهش با تحقیقاار
شی و فانگه  ،)9771راجرزه ،)3221کلی و ثاورا ه،)3226
نیتنساااونه ،)9771دیاااور ،وییتااار ،ویلیاااامز ه،)9770
ترانویلده)9779همخوانی دارد
سیاستهای محیط کالن پیراماون :اکثار پاژوهشهاا در
حوزۀ تغییرار آموزشی در طول چندی دهۀ اخیر بر اسااس
سااه رویکاارد فناورانااه  ،سیاساای و فرهنگاای انجااام شااده
استههاوس 3202،؛ هاوس )3223،به اعتقاد اکثر محققاان
عوامل فرهنگای اجتمااعی ،سیاسای ،اقتصاادی بار پاذیرش
نوآوری تأثیر دارند اترچه برخی از ای تغییرار عمدتاً خارج
از کنتاارل عواماال درون سااازمانی در آمااوزش عااالی اساات
ههربینیاک و جویس  )3221در ایا تحقیاق سیاساتهاای
محیط کالن در  1حوزۀ سیاستهای نظام آموزشای ،محایط
اجتماعی ،محیط اقتصادی ،محیط سیاسی و محیط فنااوری
منرفاای شاادند نتااایج ای ا پااژوهش بااا تحقیقااار التوکااا و
اسااااتارکه ،)9772ترانویلااااده ، )9779هیاااارشه،)9770
هربینیاک و جویسه ،)3221راجرزه )3221همخوانی دارد
بخش دوم :الگوی برنامۀ درسی آموزش عالی
برنامهریزان قبال از اینکاه باه شایوههاای اجرایای و عملای
بپردازند باید در مورد عنارار برناماۀ درسای تصامیمتیاری
کنند در خصوص ای که عنارر برنامه کدامند تا بار مبناای
آن بتوان تنادل میان عنارر و تناسب آنها را باا انتظاارار و
آنچه که مطلوب است  ،مشخص کرد ،دیدتاههاای متفااوتی
عرضه شده اسات کامالتاری دیادتاههاا در ایا خصاوص
دیدتاه کالی و اکر است اکر عنارر تشاکیل دهنادۀ برناماۀ
درسی را شامل منطق ،اهداف ،محتوا ،راهبردهاای یااددهی
– یادتیری ،مواد و منابع ،فنّالیّتهاای یاادتیری فراتیاران،
روشهای ارزشایابی ،تاروهبنادی فراتیاران ،زماان و مکاان
میداندهاکر )9771:با عنایت به ایا مهام در ایا پاژوهش
عنارر برنامۀ درسی در الگوی مفهومی اولیاه و همچنای در
الگوی نهایی پذیرش نوآوری در برنامۀ درسی آماوزش عاالی بار
اساس الگوی تار عنکبوتی اکر  37عنصر در نظر ترفته شد
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بخش سوم :عوامل تعدیلکننده

موانع پیش روی :اترچه عوامال تساهیل کنناده مایتواناد

عوامل تسهیلکننده :تحقیقار متندد در زمیناۀ پاذیرش

پذیرش نوآوری در برنامۀ درسای آماوزش عاالی را ممکا و
آسان سازد ،موانع متنددی نیز مایتواناد ایا اثربخشای را
تندیل و ناکارآمد سازد تحقیقار متناددی در حاوزۀ مواناع
پیش روی اجرای نوآوری در آموزش عالی انجام شاده اسات
برخی از ای تحقیقار عدم وجود عوامال تساهیل کنناده را
مانع پذیرش نوآوری شناساایی کاردهاناد اماا از میاان ایا
تحقیقار ،چاارچوب ارائاه شاده توساط پاردالی در کتااب
«توسنۀ مدارس :راهکارها  ،راهبردهاا و روشهاا » ،بهتاری
چارچوب برای تبیی ای موانع اسات پاژوهش حاضار نیاز
موانع خود را براساس ایا چاارچوب اساتخراج و شناساایی
کرد ای موانع شامل:
 3موانع ارزشی هسنتی اندیشیدن)
 9موانع قدرر ه احساس تغییر در روابط قدرر)
 1موانع روانشناختی ه شخصیّت و عادرها)
 1موانع عملیّاتی ه زمان ،امکانار آموزشی مورد نیااز
)
نتایج ای پژوهش باا تحقیقاار هااوسه ،)3227یاسامی ه
 ،)9772کلاای و ثااوراه  ،)3226کیمبرلاای و کااوکه،)9772
آنکاامه،)9771تروبااا ،مفتتاای ،ساااندرتاردی ،زوبااله،)9771
هیرشه ،)9770ترانویلده )9779همخوانی دارد

نوآوری نشان میدهد که عوامل مرتبط با سازمان و فرهناگ
و خدمار آن میتواناد تساهیل کننادۀ پاذیرش ناوآوری در
آموزش عالی باشد هبیتس و اپنهیم )9770 ،باه اعتقااد ایا
پژوهشها ستاد مرکزی توجّه کافی به نوآوری داشته و از آن
حمایت میکرده است و عالوه بر ای توجّه و سارمایهتاذاری
ستاد مرکزی ،باید تالشهایی برای انتقاال تغییار باه بخاش
عملیّاتی انجام شود ،ای تالشهاا شاامل تخصایص بودجاه،
اختصاص افراد مناسب ،فنّالیّتهای حمایتی برنامۀ درسای و
برنامههای آموزشی در آموزش عالی استهبرم و مک الفی
 )3200نتااایج مطالنااار مااورر و دیگااران نیااز بیااانگر ای ا
واقنیّت بود که متغیّرهای فردی مانند حمایت اعضای هیاأر
علمی از نوآوری آموزشی باه مشاابه عوامال تساهیل کننادۀ
تسااترش نااوآوری عماال ماایکننااد همااورر و کرناال،
 )3213کیمبرلی وکاوک ه )9772در پاژوهش خاود چهاار
دسته عوامال شاامل سااختار ساازمانی ،فرهناگ ساازمانی،
فرایندهای داخلی و رهبری را به عنوان عوامل مؤثر بر اجرای
نوآوری شاناختند در ایا پاژوهش عوامال تساهیل کننادۀ
نوآوری در برنامۀ درسی آموزش عالی به شر زیر شناساایی
شد:
 3حمایت مدیریت ارشادهایگباریا و دیگارانه،)3226
نیتنسونه ،)9771دیور ،وییتار ،ویلیاامز ه)9770
،تروبااا ،مفتتاای ،ساااندرتاردی ،زوبااله،،)9771
ترانویلده) )9779
 9رهبری در آموزش عالیهالتوکا و اساتارکه،)9772
کیمبرلی و کوکه) )9772
 1ساااختار مؤسسااار آمااوزش عااالیهکیمبرلی و
کااوکه ،)9772نیتنسااونه ،)9771دیااور ،وییتاار،
ویلیامز ه ،)9770آرچره ،)9733ترانویلاده)9779
)
 1کارکنان توسنه یافته در نظام آموزش عالیهالتوکاا
و استارکه ،)9772یاسامی ه  ،)9772ایگباریاا و
دیگااارانه ،)3226کیمبرلااای و کاااوکه،)9772
آنکااامه،)9771تروباااا ،مفتتااای ،سااااندرتاردی،
زوبله ،،)9771ترانویلده) )9779

بخش چهارم :پیامدهای پاذیرش ناوآوری در برناماۀ
درسی
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهاد کاه پاذیرش ناوآوری در
برنامۀ درسی آموزش عالی را میتوان با شاخصهاای میازان
توجّه ،سطح اساتفاده و داناش ناوآوری سانجید ایا الگاو
براساس الگوی پذیرش مبتنی بر توجّه است CBAMباه
عنوان یکای از الگوهاای مطار در حاوزۀ پاذیرش ناوآوری،
فرایندی مشتمل بر سه حوزه مراحل توجّه به نوآوری ،سطح
استفاده از نوآوری و دانش نوآوری است .ای تئاوری توساط
تحقیقار متناددی تأییاد شاده اسات هراجارز و شاوماخر،
 ،3269-3201-3221-3221هاویالک ،3201 ،هاال واالس
و دویااااات ،3201 ،همیلیناااااگ ،3221 ،پروچاساااااکا،
دیکلمتونورکالس ،3229 ،فاناگ ،3229 ،نوتال )3221 ،در
ای پژوهش نیز ای الگو به عنوان مبنای تنیای پیامادهای
پذیرش نوآوری در برنامۀ درسی آموزش عاالی انتخااب شاد
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الگویی برای پیادهسازی نوآوری در برنامۀ درسی نظام آموزش عالی

) راجرز9779 ترانویلده،)3221 ) و وندنبرگ ه3229برگه
،)3201 هااویالکه،)3269-3201-3221-3221و شوماخره
،)3221 همیلیناااااگ ه،)3201هاااااال واالس و دویاااااته
،)3229 فاناااااگ ه،)3229دیکلمتونورکالسه،پروچاساااااکا
،)3227 لوکاس و میاله،)3223  جیمز و هاله،)3221نوتله
،)3201 و هااااال ه،نیااااوال، الکس،)3202و رادرفااااورده
 هااااال و،)9777 ) هااااال و جئااااورجه9779ترانویلااااده
)9772  فوالنه،)3223 هال و الکس ه،)3201،دیگرانه

ای الگو در پژوهشهای متنددی آزمون و ماورد تأییاد قارار
-3201-3221-3221ترفتااه اساات هراجاارز و شااوماخره
،)3201 هااال واالس و دویااته،)3201 هاااویالکه،)3269
،)3229دیکلمتونورکالسه، پروچاساااکا،)3221همیلیناااگه
)3227 ماااااارش ه،)3221 نوتاااااله،)3229فاناااااگ ه
)ولااز و آندرسااونه3221) و ون دن باارگه3227رادرفااورده
 میاک و بای،)9777  تاوانه، )3229  بیلی و پاشاه،)3220
 مارش،)9771 ) اینگوارسونه9779  وائوفانه،)3222 هته
 ون دن برگ و ون دن،3221 ) ون دن برگ3222و پ ه
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