
 با نام ویادش 

 در مدارس  نوآوری باز

 :مقدمه 

  ای حیطهها )صرفه نظر از اندازه و  سازمانریت نوآوری برای همه  یدر دنیای امروز که تنها ویژگی نامتغیر آن تغییر است، مد

در این میان نوآوری باز در مدارس کنند(، کلیدی است. این قرن بهترین و بدترین زمان برای نوآوری است.  که در آن فعالیت می

قبل از ورود به مبحث نوآوری باز در مدارس تعریفی از نوآوری باز و بسته داشته  ستتوسط صاحب نظران مورد توجه است. بهتر ا

 باشیم. 

بیافرینند،    خود  را   ها باید ایده ها   سازمان . بر پایه این دیدگاه  باشد وی اعمال کنترل می  موفقیت در گر   در نوآوری بسته 

ها  سازماندایم از  رااپس از فروش را ارایه دهند. این پ  و خدمات  به بازار ببرند، توزیع کنند  ،سپس خودشان آن را توسعه دهند، بسازند

منطق اصلی نوآوری بسته    . "کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من"  مصداق ضرب المثل  ،دخواهد که به شدت خودکفا باشنمی

کند که طی آن محصوالت جدید باعث سود می شود و این سود صرف  تمرکز دورنی است. نوآوری بسته یک چرخه باطل را ایجاد می

 . پژوهش و تولید محصوالت جدید می گردد و به همین شکل ادامه می یابد 

این    استفاده کنند. آنها   های درونی، های بیرونی عالوه بر ایدهتوانند و باید از ایدهها میسازمان  نوآوری باز،  پاردایم  اما در

کنند. نوآوری باز میدر مسیر پیشبرد فنآوری های خود استفاده    می رسانند و از آنها  از مسیرهای درونی و بیرونی به بازار  ها را ایده

 ایده های درونی و بیرونی را در هم می آمیزد تا سامانه ای بنا شود که الزامات آن را یک مدل کسب و کار تعریف می کند.  

کند.  هم پیشگیری می  رد اشتباه)هم از منابع درونی و هم منابع بیرونی( بلکه از    تایید اشتباهفرآیند نوآوری باز نه تنها از  

شود که بسیار هم با نمایند، ولی در آینده مشخص میارزش میهایی است که در ابتدا بید اشتباه مخالفت با انجام پروژهمنظور از ر

ها را حتما نباید خود آن های شرکتهای نوآوری باز بر فراوانی دانش استوار شده است. دانش حاصل از پژوهشپایه  اند. ارزش بوده

 ها نیز نباید همواره، برآمده از دانش درونی آنها باشد. دیگر، محصوالت و خدمات شرکت ها تجاری کنند. از سویشرکت

 اصول نوآوری باز  اصول نوآوری بسته 

ای نداریم  کنند. ما چارههای باهوش برای ما کار نمیتمام انسان کنندها برای ما کار میترینباهوش

 ری کنیم. جز اینکه با افراد باهوش درون و بیرون شرکت همکا

برای سودآوری پژوهش و توسعه، ناگزیر باید خودمان کار  

 اکتشاف، توسعه و ارسال برای مشتری را بر عهده بگیریم. 

تواند بسیار ارزش آفرین باشد.  پژوهش و توسعه برون سازمانی می

 پژوهش و توسعه سازمانی باید بخشی از آن ارزش را تصاحب کند. 

دیگران کشف کنیم، آن را زودتر از اگر چیزی را پیش از 

 دیگران به بازار خواهیم رساند. 

سر چشمه پژوهش همواره نباید درون سازمان باشد تا از آن  

 سودی به دست آید.

های درون و برون سازمانی استفاده  اگر به بهترین شیوه از ایده شود. رساند برنده میمیشرکتی که نوآوری را زودتر به بازار 

 شویم. رنده میکنیم، ب

باید بر دارایی های فکری خود کنترل داشته باشیم تا رقبا از  

 های ما سود نبرند. ایده

باید از استفاده دیگران ار دارایی های فکری مان سود ببریم و 

اگر دارایی های فکری دیگران به پیشبرد مدل کسب و کار ما  

 کنند، آنها را نیز بخریم. کمک می



 رس نوآوری باز و مدا

سوال اصلی که باید در ابتدا پرسید این است که مدارس کشور ما سیستم های بسته به حساب می آیند با باز؟ و یا از زاویه  

توان پرسید رویکرد آموزش و پرورش به مدارس یک رویکرد باز است یا بسته؟ به نظر نگارنده با وجود اینکه در حال حاضر دیگر می

در کشور ما    نظام تعلیم و تربیت داشته باشد،    ونیمحیط بیرتوان یافت که هنوز یک رویکرد بسته به  یکمتر سازمانی را در جهان م

های باز با محیط اطراف  سازمان های باز به حساب بیاید. سازمان  جز  وداشته باشد    راف خوداط  هنوز نتوانسته تعامل درستی با محیط

ها و ... یک تعامل درست دو طرفه ها، شهرداری ها، همسایهمحله  ها،دانشگاه   اخود در تعامل دایمی هستند. آیا مدارس ما توانسته اند ب

 داشته باشند. 

دهیم با  ی مدارس مطرح را مورد واکاوی قرار مینگریم یا زمانی که تاریخچهوقتی به سیر شکل گیری مدارس در ایران می

وارد این عرصه شدند و توانستند تجربیات بسیار  خاص  شویم که به واسطه انگیزه های بسیار  مندی روبرو میافراد توانمند و دغدغه

های خصوصی گذشته  سال گذشته در آموزش و پرورش ما به خصوص در بخش  50خوبی را هم به دست آورند. آنچه در طی این  

یک حرکت رو به جلو ولی در جهات مختلف است. عدم ارتباط مدارس با هم در درجه اول و بعد با مراکز   یاست نشان دهنده

ها از طرف دیگر، حضور کم رنگ اولیا )البته این امور به شدت در حال تغییر است( و در نهایت عدم ارتباط وهشی مانند دانشگاهپژ

همه باعث شده است که نتوان مدرسه را با عنوان یک سیستم باز به حساب آورد و در بهترین حالت   و  درست مدارس با جامعه، همه 

 می توان آن را در حال گذار از بسته به باز تصور کرد. 

توانند به جای اختراع  در دنیای فراوانی دانش، مدارس باید خریدار و فروشنده دارایی فکری باشند. از سوی دیگر مدارس می

 طیحال برای اینکه مدارس بتوانند این گذار را بهتر  ه چرخ، از دارایی های فکری دیگران در کسب و کارشان استفاده کنند.  دوبار

میهن عزیزان شوند، محقق با مطالعه کتب و مقاالت کنند و با آوردن نوآوری باز به درون خود موجب پرورش بهتر آینده سازان  

 جمع آوری نموده که خوانندگان گرامی می توانند متناسب با نیاز های خود آنها را اولویت بندی نمایند. را  های زیرمختلف توصیه

I. ای بین مدرسههای تخصصی تعامل با دیگر مدارس در قالب گروه 

تقال تجربیات  انو  دیگران  های  اده از تجربه سه برای استفباز کردن درهای مدرای  همان طور که مشاهده کردید نوآوری باز به معن

مرور انگیزیشان را برای   بهن کم توا ناتوان یا دانند که با رفیقان و رقیبان ه خوبی میب بیرون می باشد. مدارس نوآور ودمان بهخ

کجا که  ر  عالقه در هشور و  با    ،سازمانی  و یا  هنسان دوستانلف اخت ه دالیل م. آنها بانجام کارهای خالقانه از دست می دهند

و    ورشانان کشت را از توانمند شدن فرزندلذ  نشتریقرار می دهند و بیختیار دوستان و دشمنانشان  تجربیات خود را در ابتوانند  

به وسیله آن به صورت منظم و  توان  یی که میهافعالیتترین  وصاف یکی از به با این ا  برند.میمطرح شدن نامشان در همه جا  

 باشد. می  صصی بین مدارسخهای تایجاد گروهنمود نتقل سیستماتیک این تجربیات را م

II.  تعامل با مراکز آموزشی خارج از چارچوب وزارت آموزش و پرورش 

وسسات  مات  یر گذاشته و از تجربپا را فراتنمایند. آنها  ها محدود نمیترین گزینهسترسد را به در دفا خو، صرمدارس پیشرو

 نیز می تواند در این میان مفید باشد. کشورها  یات مدارس دیگر  . استفاده از تجربمی نمایند اده  ، استفسر کشورسراکه در  آموزشی  

 



III.  دانشگاه  افزایش ارتباط با مراکز پژوهشی مانند 

های  تر شدن پژوهشها و نزدیکاول، استفاده بهتر از نتایج پژوهش  بروند.غ مراکز پژوهشی  به سرا   به دو علتس باید  مدار

،  مدارسبا توجه به اینکه خروجی  های آموزش و پرورش. دوم، یافتن نقاط قوت و ضعف آموزش و پرورش )دانشگاهی به نیاز

در    و بررسی عملکرد مدارس نقش مهمی داشته باشد.( آموزش عالی می تواند در نقد    ،آیدورودی آموزش عالی به حساب می

دهند.  های دانشگاهی انجام میژوهشزیادی روی پگذاری  یه، سرمادستن، سازمانی که در پارادایم نوآوری باز فعال هتیصنعراکز  م

خوبی کار  پر رقابت جدید به  ها گذشته است و اگر سازمانی بخواهد در دنیای  رون شرکتدای بسته در  هدیگر زمان پژوهش

بهتر ها را ندارند ولی  ازمانهای این نوع س نگرانیدانش همراه شود. هر چند مراکز آموزشی  روز افزون  سترش  جریان گند باید  ک

 نمایند.  آن تجربی  مدل  نیزتعلیم و تربیت علمی را جایگ تر، از هر چه سریع

IV. مدارس  و اداره افزایش حضور اولیا در برنامه ریزی 

تربیت را بدون   و  یملتوان جریان از تعنمیست.  یاتر از نقش اولکم رنگقش مدارس در تعلیم و تربیت  نکه    ید اذعان کردبا

نیز  ارس  ، مدهاکومتحنقش مردم در  بیشتر شدن  دولتی و  با افزایش مدارس غیرانجام رساند.  به سر  ها  انوادهرنگ خحضور پر

ی  هادارس با دیدگاهم  ن میاندر ای اده از مدارس افزایش یافته است.  گری خانولبهطاو م  شده همراه  ین جریان مردم ساالری  ابا  

به درون   ا راولیا  یات مفید  قال تجربامکان انتند  اکمی از مدارس توانستهکه تعداد    .نمایندبرخورد میگری  این مطالبه   ا مختلفی ب

 شان استفاده کنند. از پتانسیل بسیار خوب ،هابا آموزش و هدایت آنو  فراهم کردهدرسه م

V.  تعامل هر چه بیشتر با شورا ها محله، شهرداری ها و حتی همسایگان و کسبه اطراف مدرسه 

معلمان و ی می باشد. در کمتر درسی  با تجربیات عمل  و علمی  مسایل نظریما، عدم پیوند    یالت آموزش شکو مها  خالیکی از  

فراتر از کتاب درسی رفته و  مدارس  زم استال   دانش آموزان هستند.   ایبریات  جربمدارس به دنبال فراهم کردن بستر ایجاد ت

اط یاتوجه به مقتض  با ت  ،فکرای برای تهبستر  ،رافشانت محیطی  از مفاده عماست  و  تیاجربکسب  وخته شده فراهم  طالب آملی 

یا  حل  انند آن را  تومیدانش آموزان  ده و  نها ش آ  هایاند موجب شناخت نیازتوری و ... میداه و شهرمل با شورای محلمایند. تعا ن

اشته  عه درنگی در این جامنده نقش پریکه قرار است در آست  افرادی ا دغه و انگیزه در  جاد دغ پایین این تعامل ای . حد  مانیدکم ن

 باشند. 

VI. و پژوهش های انجام شده در سطح جهان  ، تجربیاتتشویق معلمان مطالعه و بررسی مقاالت 

ید اعم  افراد جد  ها معلمان باارتباط هر ساله  ات.تبلیغ ود: معلمی و کار  باید خالق بدو شغل    درقیت  برای موف  در جایی می خواندم

ید  . حل مسایل جددر ارتباط باشندحدی از متفاوت  همراه با موارد جدید و تا    ها باعث می شود که اولیای آنو  موزان  از دانش آ

سته  بازنش  تجربهسال    30به توان    1سال تجربه با    30ی که به جای  معلمانهستند    نههم نیاز به خالقیت دارد. هر چند متاسفاو نو  

من  . در ضکنندرا کم می  طا و اشتباه خودخشند و امکان خبیمنا  ، تجربیات خود را غدیگران  تجربیاتمان با مطالعه  معل می شوند.  

یات خود را در  ت و تجربده و تفکراغنای تجربه دیگران شموجب    ختلف،ی مهاهشانجام پژونوشتن مقاله و  توانند با  آنها می

 قرار دهند. ت دیگران  مصاف با نقد و تفکرا

 



VII. یک برنامه حساب شده و دقیق اوهشی و گروهی در بین کادر مدارس، دانش آموزان و حتی اولیا بافزایش کارهای پژ 

یات توانند به وسیله آن تجربدر مدرسه میو کا  معلمانست که  هایی اژوهشنسبتا راحت از پهای  نمونه ،  یورد کاوی و اقدام پژوهم

یزی  رد باید حتما برنامهناهند وارد این عرصه شوخواگر می . مدارس  یگران انتقال دهندسامان داده و به د  چارچوبی علمی در    خود را

لف که انگیزه  ختی مهاقهند. مشوند  خود را به مرور زمان از دستافراد انگیزه    د تا را ببیننی کار  ها  و تمام جنبه  ادهانجام دخوبی  

 می تواند در این میان بسیار مهم باشد.   می نماید،مسیر در افراد ایجاد امه الزم را برای اد

VIII.   افزایش فعالیت پژوهشی در بین معلمان به خصوص درس پژوهی 

آورند. درس  ی اجرا در تر تهیه و به مرحلهی تدریس موضوعات درسی را عمیقکند تا برنامهپژوهی به معلمان کمک می سدر

گزینند و آن را به عنوان واحد  پژوهی یک فرآیند گروهی است که در طی آن معلمان موضوع خاصی از برنامه درسی را بر می

برند. یعنی یکی از اعضا برنامه را اجرا و دیگران نمایند و از محصول آن در تدریس بهتر استفاده میکار طراحی، اجرا و ارزیابی می

های کوچک با تشریک  در این رویکرد، معلمان با حضور در گروه  کنند.الگوی مشترک آن را نقد و اصالح میدر جهت نیل به  

با شرکت در جلسات هم ی مقدماتی برای تدریس دست اندیشی پیرامون اهداف و محتوای دروس، به یک برنامهمساعی و 

معلمان از طریق درس    سازند.ای خود مهیا میرشد حرفهاجرای برنامه و نقد آن، فرصتی برای    ییابند. سپس با مشاهدهمی

گیرند که چگونه از یکدیگر بیاموزند و در تجارب آموزشی و تربیتی یکدیگر سهیم شوند. همچنین با باز اندیشی در  پژوهی یاد می

  1جمعی، چرخ عمل کایزن یابند. درس پژوهی، عالوه بر یادگیری دسته  های بهتری برای تدریس میرفتارهای آموزشی خود، راه

 شود. نیز محسوب می 

IX.  ،معلمان و دانش آموزانایجاد رقابت های سازنده و سالم در بین مدارس 

الی کل  توجب اع م، کندبیدار می های کافی را در افراد  واند در عین حال که انگیزهمی ت ،شده باشدف  ستی تعریرگر به دقابت ا ر

 .شودب نیز سیستم

 حمد صادق شیرازی م
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