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چكیده
نظام آموزش و پرورش و به عﺒارت بهتر تعلیم و تربیت ،به طور باالﻘوه یکای از مﺤاوری تاریت و تعیایت کنناده تاریت
نهادهای اجتماعی در تﺤﻘق توسعه کشور به حساب می آید .یکی از اساسی تریت وظایف هر نظاام تربیتای ارایاه تصاویری
روشت از انسان مطلوب است و گویاتریت شاهد بر ضرورت وجود یک نظام آموزشی ،توجاه باه آیناده هاا اسات .آماوزش و
پرورش پیش دبستانی تا دانشگاه ضرورت ًا بایساتی آیناده مادار باشاد ،زیارا کاارکرد آن در وایاع تجهیاز داناش آماوزان و
دانشجویان به دانش و مهارت ه ای الزم برای مشارکت موثر در جامعه چه در زمان حال و چه در زمان آینده است .در ایات
مﻘاله سعی شده است با تعریف نظام آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان سیستم های اجتماعی و ایتصادی به تشاری
مشکالت وضع موجود آن پرداخته و پس از معرفی و تﺒییت عوامل و پیشران های تاثیر گذار در توسعه ایت نهااد اجتمااعی
به ضرورت و اهداف آینده پژوهی در ایت نظام پرداخته و در پایان با تعریف یک نگاه جدید در تاثیر و کاربرد آیناده پژوهای
در فرایند یادگیری ،پیشنهاداتی را در ایت خصوص ارایه می دهد.
شایان ذکر است در مسیر ایت مﻘاله منظور از عﺒارات آ موزش و پرورش به مفهوم تعلیم و تربیت در تمامی سطوح از
پیش دبستانی تا دانشگاه است و مﺤدود به سازمان معمول آموزش و پرورش نخواهد بود.
واژههای كلیدی :آینده پژوهی ،آموزش ،پرورش  ،تعلیم و تربیت.
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 -1مقدمه

بیان مسئله

آموزش و پرورش به عنوان مولفاه ای تااثیر گاذار در
آینده کشورها دارای پیچیدگی روابط و تعاامالت و تیییار
عوامل مﺤیطی است و توجاه باه آن مساتلزم مالحظاات
زیادی است .نظام آموزش و پرورش باه عناوان یاک نهااد
اجتماعی تعریف شده است .نیاز اساسی سیاسات گاذاران،
مدیران عالی و آموزگاران و استادان فعال در ایت نهااد باه
شناخت آینده برای تصمیم سازی و برنامه ریزی و اندیشه
دانش آموزان و دانشجویان به عنوان مخااطﺒیت و جامعاه
هدف ای ت نهاد ،به آینده هاای بلناد مادت از یاک ساو و
حرکت شتابان جهان باه ساوی داناش مﺤاوری از ساوی

در دوره های پیشیت و شرایط کنونی نظام آماوزش و
پرورش برای به چالش کشیدن موضوعات و مسائل آیناده
با تکیه بر برنامه های آموزشی پیش دبستانی تا دبیرستان
و حتی دانشگاه ها پاسخ مناسﺒی را نداده است .عالوه بار
ناتوانی برنامه های آموزشی بخشی از ایت نﻘیصاه از آنجاا
ناشی مای شاود کاه اکرار آماوزش دهنادگان آگااهی و
شناخت چندانی از روش ها و جهت گیری هاای فلسافی
مطالعات آینده پژوهی ندارند .پی آمد چنایت خالیای در
بنیان معرفتی آموزش ایت خواهد بود که اکرر آموزگااران
فاید معیار های اساس هستند که برای تﺤلیال اساتنﺒاط

دیگر الزام به شناخت آینده را در ایت نظام ضروری نماوده
و باار آن تاکیااد دارد .ظهااور مفاااهیم جدیااد آمااوزش
اجتماعی ،ارزش هاای فرهنگای در حاال تیییار ،سارعت
تیییرات ناشای از رشاد فنااوری هاای ارتﺒااطی ،افازایس
ضریب نفاوذ رساانه هاای ناو پدیاد در ساطوح داخلای و
خارجی ...،باعث شاده اسات آیناده نگااری در ایات نظاام
اجتماعی اجتناب ناپذیر و الﺒته پیچیده بنماید .همچنایت
انتظار جامعه برای تربیت نیاروی انساانی کارآماد ،داناا و
توانا ،با نشاط و متعهد به ارزش های ملی و مذهﺒی بارای
ساختت آینده های مطلوب ما را بر ایات مای دارد کاه باا

خااود از رابطااه آمااوزش و آینااده ،باارای تﺒاادیل مسااائل
آینده به تجربه های علمی یاد گیری ،ضرورتاً به آن نیااز
دارند .نظام های آموزشی به اندازه کافی به رساالت خاود
یعنی تجهیز دانش آموزان و دانشجویان به دانش و مهارت
های الزم برای مشارکت ماوثر در جامعاه اماروز و آیناده
نپرداخته اند .هر گوناه اشاکال و نﻘصاان در برناماه هاای
آموزشی بدون رویکرد به آینده ،تأثیر منفای و مانادگاری
باار ذهاات جوانااان درباااره آینااده شااان و جامعااه خواهااد
گذاشت .اینک سوال اساسی ایت است که " :آینده پژوهای
چه نﻘشی در توسعه و افزایش کارآمادی نظاام آماوزش و

طرح ایت سوال که:

پرورش دارد؟"

" آينده پژوهی چه نقشی در افزايش توسعه و
كارآمدی نظام آموزش و پرورش دارد؟"

نظام آموزش و پرورش يک نهاد اجتماعی

باه موشاکافی ابعااد موضاو پرداختاه و راهکارهااای
ممکت را مورد بررسی یرار دهیم .واض است که پاسخ باه
ایت سوال بر ایت پایه استوار است کاه مطالعاات آیناده از
آنجا که فرصتی ساختار یافته برای نگاه به آینده و بررسی
نﻘش عوامل ماوثر در شاکل گیاری آیناده را فاراهم مای
نماید ،امکان ایجاد چشم اناداز مطلاوب را بارای تصامیم
گیران و سیاست گذاران نظام آموزش و پرورش به وجاود
ماایآورد .افااقهااای نااویت از طریااق شناسااایی و ایجاااد
ظرفیت ها و توانمندی هاای جدیاد ،امکاان بهارهگیاری از
فرصت ها در زمان آینده را میسر میساازد .ضامت آن کاه
با ایت رویکرد ،مشکالت و نارسایی هاای ناشای از شارایط
آینده در سیستم های آموزشی و پرورشی یابال احصااو و
رفع آنها امکان پذیرتر خواهدبود.

"در سیستم های اجتماعی و ایتصادی تنها خط مشی
و سیاستی که احتمال موفﻘیت آن وجود دارد ،تالش برای
ساختت آینده است"(دراکر).
نظام آموزش و پرورش به طور بالﻘوه یکی از مﺤوری
تریت و تعییت کننده تریت نهادهای اجتماعی در تﺤﻘق
توسعه کشورها به حساب می آید .نهاد آموزش و پرورش
در بیت سیستم های اجتماعی و ایتصادی یکی از یدیمی
تریت و پرچالش تریت نهادهای جامعه بشری است و
بسیاری از آسیب های اجتماعی که امروزه توجه بشریت
را به خود جلب نموده است ناشی از شکست و ناتوانی
همیت نهاد است .از سوی دیگر توجه به ایت نظام موجب
توسعه یافتگی و جوامع توسعه یافته را از منظر آموزش و
پرورش جامعه دانش بنیان می نامند .جامعه دانش بنیان
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جامعه ای است که بﻘای آن منوط به خلق دانش از طریق
تﺤﻘیق و پژوهش و شکوفایی آن را نوآوری های دانشی
تضمیت می کند .مولفه های نظام آموزش و پرورش در
جامعه دانش بنیان دانش آفرینی و ایجاد نوآوری دانشی با
مفهوم یابلیت خلق دانش و تﺒدیل آن به نوآوری است .به
عﺒارت دیگر نظام آموزش و پرورش در شکل دهی به
آینده علم و فناوری تاثیر بسزایی دارد .در نظام آموزش و
پرورش نهادهای علمی و پژوهشی شکل می گیرند و
عالوه بر ماموریت اصلی شان برای دانش آفرینی و تولید
نوآوری های دانشی باعث تﻘویت غرور ملی خواهند شد.
ذکر نام از دانشگاه های اکسفورد ،هاروارد ..،که در رتﺒه
بندی های جهانی در صدر فهرست دانشگاه های جهان
یراردارند شاهدی بر ادعای تﻘویت غرور ملی است.
سیستم های اجتماعی و ایتصادی بر ایت باورند که نهاد

در دنیای امروزی آموزش به یک کسب و کار تﺒادیل
شده و منافع مادی ایت کسب و کار به یاادگیری خالیاناه
که بنای یک جامعه آموزشی را می سازد ،بی توجه اسات.
نهاد آموزشی فعلی نوعی نظام اجتماعی است که در نگااه
خوش بیناناه حاداکرر صارفاً نیازهاای صانعتی کشاور را
پاسخگو است .ایت نظام فاید خالییات و پارورش اسات و
شویی برای ابدا آینده ندارد و درکی را از نﺤوه مشاارکت
برای ایجاد جامعه جهاانی را بوجاود نمای آورد .در نظاام
های سنتی آموزش ،ارکاان داناش آماوز ،کتااب ،کاالس،
آزمون ،آموزگار ،وسایل کمک آموزشی و  ...هویات یافتاه
اند(.)Hernandez & Mayur ,1997
نهاد آموزش اگرچه یدرت آفرینش تﺤاوالت جدیاد را
دارد لیکت امروزه در بسیاری از جوامع آماده رویاارویی باا
چناایت چالشاای نیساات .نظااام آمااوزش و پاارورش بایااد

آموزش و پرورش در سط جامعه بایستی شهروند تربیت
کنند نه سکنه .چراکه سکنه می پرسند جامعه به ما چه
داده و برای ما چه کرده است در حالیکه شهروندان می
پرسند ما برای جامعه چه کرده ایم و چه مشارکتی را
برای تعالی جامعه داشته ایم(کیﻘﺒادی و همکاران،
 .) 1043نظام آموزشی به شرطی کلید راهیابی به آینده
است اگر افراد دانش مدار تربیت کند لذا ما بایستی در
نظام آموزش و پرورش ،آگاهی همه جانﺒه از آینده را
تزریق نموده و مفاهیم آن را تعمیق بخشیم..

پاسااخگوی تﺤااول باشااد .نظااام هااای ساانجش در نهاااد
آموزشی ف علی هدفش جدا کاردن کساانی اسات کاه باه
منابع دسترسای دارناد و آزماون هاای اساتاندارد شاده و
اجﺒاری معیار درستی برای هوش و یا دانش کساب شاده
نیست.
به اعتﻘاد پائولو فریر در تﺤﻘیﻘاتش با عناوان آماوزش
در نظااام اسااتکﺒاری غاارب  ،نهاااد آمااوزش و پاارورش در
مستعمرات در خدمت نظام استکﺒاری بوده اسات .در ایات
نظام دانش آموز امانت دار و آموزش دهنده امانات گاذار
است .در آن شرایط نظام های آموزشی مفهاوم بانکاداری
آموزش را دنﺒال می کرده اند و مستکﺒران بارای تاداوم و
تﻘویت تسلط خود از مفهوم بانکی آماوزش اساتفاده مای
کرده اند .در رویکرد بانکی آموزش نﻘش آماوزش دهناده
هموار نمودن مسیری است که دنیاا اساتکﺒاری از طریاق
آن به ذهت داناش آماوز وارد مای شاود .در ایات رویکارد
وظیفه آموزش دهنده ساماندهی فرایندی است کاه خاود
بخود شکل می گیرد و در ایت مسیر ذهت دانش آماوز باا
مفاهیم و اطالعاتی پر می شاود کاه وی آن هاا را داناش
وایعی می داند .در آموزش باانکی یادرت خالییات سالب
می شود و آموزش گیرندگان با دنیایی که برایش ساخته
شده سازگار می شود .در صورتی که باید تضااد و فاصاله
بیت معلم و شاگرد از بیت بارود و آماوزش گیرناده بارای
روبرو شدن با چالش های جدیاد و رویادادهای آیناده باا

مشكالت نظام آموزش و پرورش امروز

" ما نﺒاید به فراگیری یانع باشیم ،باید هدف تﺤﻘیق و
آموزش ما تولید علم باشد ،یعنی رسیدن به آنجایی که
نوآوری های علمی در فضای موجود بشر از آنجا شرو
می شود" (امام خمینی ره).
امروزه همگان بر ایت باورند که نهاد آموزش و سیستم
های مرتﺒط با آن به یک دگرگاونی نیااز دارد .در شارایط
کنونی نظام های آموزش و پرورش در بسیار از جواماع در
برابر تهدیاد ناابودی یارار دارد .کااهش خالییات ،حفا
مطالب تکراری ،افازایش جنایات ،نااتوانی سیساتم هاای
سنجش ،آموزش دهندگان کم توان نشانه هاای انﺤطااط
در سیستم های آموزش و پرورش است.
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طرح سواالت مداوم از وایعیت هاا پارده باردارد ( Freire

کاری میتوانند انجام بدهند و چه کاری نمی توانند انجاام
بدهند .مزایای بکارگیری فناوری های مﺒتنی بر رایاناه در

در شرایط فعلی مفهوم آموزش بانکی نیرویی بازدارنده
برای مﻘابله با آینده اسات چاون در برابار بﺤاث و جادل
مﻘاومت می کند و وایعیت ها را به شکل افسانه جلوه می
دهد .در صورتیکه آموزش سؤال برانگیاز نیرویای پیشاران
است که بر افسانه زدایی تاکید دارد .نظام آموزشی آیناده
مدار بﺤث و جدل را ضروری می داند و با پذیرش و توجه
به خالییت ها ،سعی بر آیناده نگااری رخادادهای آیناده
دارد(کیﻘﺒادی و همکاران.)1043 ،

آموزش و پرورش افزایش اعتمااد بانفس و ایجااد انگیازه
آموزش گیرندگان ،امکان آموزش و پیشارفت باه صاورت
انفاارادی ،آزادسااازی ویاات آمااوزش دهنااده بااوده اساات.
آموزش گیرندگان در حیت کار با رایانه ها با موانعی روبرو
ماای شااوند ،خطاهااا را ماای یابنااد ،زمااانی را باارای حاال
مشکالت صرف مای کنناد ،اطالعاات الزم را گاردآوری و
ساماندهی می کنند و نتایج آنرا در اختیاار دیگاران یارار
می دهند و در گروه های کاری آنرا مورد تجزیه و تﺤلیال
یرار می دهند ( .)Royal Van ,1991در ایت مسیر ساخت
افزارها ارتﻘا یافتند ،بستر شﺒکه تکامل یافتاه و تساهیالت
چندرسانه ای و نهایتا کار در مﺤایط اینترنات باه کماک
نظام های آموزش و پرورش آمد.

.),1970

رشد فناوری و نظام آموزش و پرورش

فناوری یعنی کاربرد دانش ،ابزار و مهارت ها برای حل
مشکالت عملی و گسترش توانایی های انسان(جانسون ).
فناوری مﺤصول تفکر انسانی و روحیه سااخت یافتاه
مهندسی اسات ،بناابر ایات نتیجاه اراده و کنتارل انساان
است .مردم از فناوری برداشت های متفاوتی دارند .برخای
آن را باه مراباه دسااتگاه هاای خودکااار سااز فرآیناادها و
تﺤدیدی برای فرصات هاای شایلی مای بینناد ،گروهای
فناوری را عاملی برای تخریب مﺤیط زیست مای دانناد و
افراد دانشی فناوری را پنجره ای به سوی زندگی بهتر می
دانند.
فناوری ها توسط انسان رشد و توسعه یافته اسات تاا
مﺤیط های طﺒیعی و انساان سااخته را اصاالح و کنتارل
کند .در عصر صنعتی توسعه و رشد فناوری عمدتاً تجارت
گرا بود .بر همیت اساس نظام های آموزشای در آن زماان
برای یادگیری مهارت های پایه ای تدارک دیده شده بود.
به تدریج بواسطه دانش فناوری در طراحی ،تولید ،کاربرد
1
و ارزیابی فناوری و به دنﺒاال آن توساعه ساواد فناوراناه
مفاهیمی مانند حل مسئله خالیانه ،تصمیم سازی ،پیااده
سازی راه حل ها و آماوزش فناوراناه در نظاام آماوزش و
پرورش وارد شد(کیﻘﺒادی و همکاران.)1043 ،
در سال  1493فناوری های یادگیری با تکیه بر رایانه
به طور ناشیانه ای در نظام آموزش و پارورش وارد شاد و
شرو بکارگیری از ایت فناوری با امیدهای کااذبی هماراه
بود لیکت حدایل درسی که از ایت شرو نافرجاام حاصال
شد ایت بود که رایانه ها در نظام آماوزش و پارورش چاه

2

پارادايم اينفوسفر و آينده نظام آموزش و پرورش
یکای از پیشااران هااای یااانونی باارای رشااد و توسااعه
فناوری در نظام های آموزشی و پرورشای "یاانون اصاالح
ارتﺒاطات راه دور(امریکا)" مصوب سال  1441باود کاه در
آن مدارس ،کالس ها و ...باید باه تساهیالت ارتﺒااطی راه
دور دسترسی داشته باشند .در آن دوره در کناار پاارادایم
بیوسفر ، 0پارادایم اینفوسفر با برچیدن مرزهای فیزیکی و
جیرافیایی موجﺒات توسعه را در جهاان فاراهم نماود .باه
موازات کارکردهای اجتماعی و ایتصاادی اینفوسافر ،ایات
پااارادایم باارای نظااام هااای آموزشاای و پژوهشاای نیااز
پیشنهادات زیادی داشاته اسات( Hernandez & Mayur
 .),1997پنج کارکرد آموزشی اینفوسفر عﺒارتند از:
دسترسی از راه دور)((Tele Accessداناش آماوزان در
مسیر آموزش و پژوهش به اطالعاتی دست می یابناد کاه
تﻘریﺒاً نامﺤدود است.
نشر مجازی)( (Virtual Publishingدر ایت فضا دیگر
مﺤدودتی برای انتشارات نیست و دانش آموزان مﺤدود به
منابع کالس و انتشارات مکتوب نیستند .همچنیت در ایت
مسیر مشارکت دانش آموزان برای نشار الکترونیکای بااال
می رود و با بهره گیری از طرح ،صدا ،تصویر و ابر متت ها
در فرایند نشر مجازی حاضر می شوند.
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حضااور از راه دور )( (Tele Presenceباادیت صااورت
دانش آموزان تجربه حضور در رویدادهای وایعای را مرال
مشاهده کف اییاانوس توساط ربااط و زنادگی در یطاب
خواهند داشت ).
مشاوره از راه دور )( (Tele Mentoringدانش آماوزان
توانسااتند از راه دور از آمااوزش دهناادگان و کارشناسااان
مشاوره بگیرند).
اشتراک اطالعاات از راه دور)( (Tele Sharingدر ایات
بستر آموزش دهنده و آموزش گیرنده توانسند در ارتﺒاطی
یک به یک ،یک به چند و چند به چند یادگیری مشترک
را تجربه کنند در تعاملی اثر بخش به یک اندازه بفهمند و
یاد بگیرند).
تشاریک مسااعی از راه دور )(On line Cooperation
(تشریک مساعی راه دور یکی از پیشرفته تریت روش های
ارتﺒاطات راه دور کالس هاست ،که همکاری برخط را برای
” حل مساأله توزیاع شاده“ ،طراحای نماوده و تﺤﻘیﻘاات
مشترک کالسی را ارتﻘا می دهد).
مزایای بهره گیاری از اینفوسافر در نظاام هاای آموزشای
عﺒارت است از:
 آوردن جهان وایعی به کالس های درس
 تﺒدیل سیستم های یادگیری به فرآیندهایی پویا
 ارایه الگویی موثر برای یادگیری مادام العمر
 تﻘویت مهارت های اجتماعی ،ارتﺒاطی بر پایه
تفکر نﻘادانه
 هم خوانی با استانداردهای در حال ظهور
 افزایش تاثیر مﺤیط بر یادگیری
 بخشیدن چهره انسانی به یادگیری
 فراهم آمدن الگوهایی از نﻘش های آینده دانش
آموزان
 عدالت در دسترسی
ضرورت توجه به آينده پژوهی در نظام های آموزش
و پرورش

“اگر آموزش وظیفه یا توجیهی داشته باشد ،ایت وظیفه
یا توجیه همانا آماده سازی جوانان برای آینده است(”.
الویت تافلر)1499 ،

سیسااتم هااای ایتصااادی و اجتماااعی در گذشااته
روندهای معمولی و آرام و پیوسته ای داشته اند که امکان
پیش بینی ویایع را تاحدودی برای فعاالن در آن حوزه ها
را فراهم می آورده است .لیکت جهش های اخیر باویژه باا
رویکردهااای دانااش مﺤااور ،شناسااایی آینااده را در ایاات
سیستم ها پیچیده کرده است .در ایت بیت آینده پژوهی و
شااناخت ویژگاای هااای مﺤاایط در آینااده ی نظااام هااای
آموزشی و پژوهشی باا توجاه سارعت تیییارات ناشای از
دانش مﺤوری ،گسترش فناوری و جهانی شدن ضاروری و
اجتناب ناپذیر است.
آينده پژوهی با محوريت انسان
آینده پژوهی به آیندة جوامع و تمدن بشری و انساان
ها توجه دارد .دربارة سابﻘة آینده پژوهی باید گفات کاه،
آینده پژوهی دانش را در خدمت حل مساائل بشاریت در
آینده به کار می گیرد .آینده پژوه ،حﻘایق تاریخی و دانش
علمی را به کار می گیرد و ارزش های بشاری و تخیال را
به آنها می افزاید تا تصویرهایی از آنچاه در آیناده ممکات
است به ویو بپیوندد را خلق کناد" .آیناده پژوهای علام
شناخت آینده انسان مدرن است"(وندل بل)  ،آینده پاژوه
معروف اسالتر نگاهش بار ایات اسات کاه آیناده پژوهای
مﺤااورش انسااان ارزش ماادار اساات و ارزش هااا ریشااه
اجتماعی دارند و در بستر اجتماا شاکل مای گیرناد .در
آینده پژوهی انسان یک موجاود اجتمااعی اسات کاه بار
ارزش هایی معتﻘد است و بر پایه آن فرهنگ ساازی مای
کند .از سوی دیگر علوم اجتماعی و ایتصادی و به تﺒع آن
سیستم های مربوط ریشه در همایت تفکار انساان مﺤاور
دارند .آینده پژوهی نگاه معرفتی و فلسفی به انسان دارد.
نظام آموزش و پرورش به عنوان یاک نهااد اجتمااعی
مﺒیت رویکرد هدفمنادی و غاایی نگاری انساان اسات .از
سوی دیگر انساان در مسایر توساعه و نیال باه موفﻘیات
اجتمااا نﻘااش مﺤااوری دارد و در ایاات مساایر توجااه بااه
آموزش و پرورش یا به عﺒارتی تعلیم و تربیات ،مولفاه ای
تاثیر گذار در ترسیم آینده اجتما است .نهاد آموزش باه
موجاب نﻘااش حساااس خااود در زمینااه تعلاایم و تربیاات
نسل های آینده ،نیازمند نگرش و توجه جدی به آینده ناه
تنها به منظور آمادگی برای بهرهگیری از امکاناات جدیاد،
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بلکه تالش در زمینه ساختت آینده مطلوب هستند .ظهور
مفاهیم جدید فرهنگی و اجتماعی ،ارزش های فرهنگی در

 کسب نمای کلی از آیندههای در حال ظهور و
تاثیر آن در حوزه آموزش و پرورش

حال تیییر و سرعت تیییرات که تاابعی از تااثیر رشاد و
توسعه فناوری ها و همچنیت ایداماتی در جهت تﻘویت زیر
ساخت های اجتماعی برای باال بردن ضریب نفوذ رسانهها
اعم از تصویری ،نوشتاری و شانیداری در ساطوح داخلای
وخارجی  ،کارایی ایت نهاد اجتماعی را با مسائل متناو و
پیچیدهای مواجه نموده است .عالوه بارایت انتظاار جامعاه
برای تربیت نیروی انسانی کارآمد ،دانا و توانمناد ،بانشااط
و متعهد به ارزشهای ملی و مذهﺒی  ،ضرورت توجاه باه
مسااایل آینااده را در نظااام آمااوزش و پاارورش دوچناادان
میکند .پس باه موجاب پیچیادگی تعاامالت و تیییارات
عوامل مﺤیطی و سازمانی در نظام های آموزش و پارورش
و ضرورت شناخت و آگاهی نسﺒت به شرایط آینده تعلایم
و تربیت ،تعریف و تﺤﻘاق انساان مطلاوب در آیناده نیااز
اساسی سیاستگزاران و مدیران عالی ایت نهاد مهام ا سات
و ایت نیاز از طریق آینده پژوهی پاسخ داده میشود.
سوال اساسی ایت بود که" :آیناده پژوهای چاه نﻘشای در
توسعه و افزایش کارآمدی نظام آموزش و پرورش دارد؟ "
 پاسخ به ایت سوال بر ایت پایه استوار است که
مطالعات آینده از آنجا که فرصتی ساختار یافته را
برای نگاه به آینده و بررسی نﻘش عوامل موثر در
ایجاد آینده فراهم می نماید ،امکان ایجاد چشم
انداز مطلوب را برای تصمیم گیران و
سیاستگذاران نهاد آموزش و پرورش به وجود
میآورد و از طریق شناسایی و ایجاد ظرفیت ها و
توانمندی های جدید ،امکان بهرهگیری از
فرصتها در زمان آینده را میسر میسازد.
 همچنیت به موازات آن مشکالت و نارسایی های
ناشی از شرایط آینده یابل احصاو و رفع آنها
امکان پذیرتر خواهد بود.
 برخی از ضرورتهای توجه به آینده پژوهی را در
نظام آموزش و پرورش میتوان در موارد زیر
دسته بندی کرد :
 آماده شدن نهاد آموزش و پرورش و ذینفعان آن
در برابر آینده







درک زود هنگام خطرات و هشدارها در نظام
آموزش و پرورش
کسب موفﻘیت و برتری در ریابتهای نهادهای
آموزشی و پرورشی
سازگاری با تیییرات مﺤیط پیرامونی (داخلی و
بیت المللی) نهاد آموزش و پرورش
کسب مویعیت مناسب آموزش و پرورش در یلب
روندها و مسیر تیییرات
کسب ایده درباره برنامهریزی و سرمایهگذاری در
آموزش و پرورش برای بدست آوردن منافع
موجود.

آينده پژوهی و نظام آموزش و پرورش
آینده پژوهی در نظاام آماوزش و پارورش باا رویکارد
پاسخگویی به نیازهای آتای جامعاه و تربیات نسالهاای
آینده براساس آموزههاا و ارزش هاای ملای و ماذهﺒی در
کلیه حوزه ها ،می تواند به اشکال متعددی ماورد اساتفاده
یرار گیرد .با توجه به مﺒانی و اصول آینده پژوهی و تاأثیر
و اهمیت آن بر تصمیم گیری و سیاساتگذاری در تعیایت
چگونگی و نﺤوه فعالیت های آموزشای و پرورشای از یاک
سو و همچنیت الهام از فنون و روش های آینده پژوهی و
تاثیر آن بر یادگیری بهتر از سوی دیگار  ،دو وجاه اصالی
توجه به آینده پژوهی در نظام آماوزش و پارورش عﺒاارت
است از :
الف) آينده پژوهی در آموزش و پرورش
 تعریف آیندههای مطلوب و مرج آموزش و
پرورش
 ارائه تصویری از وضعیت آینده فت آوری یادگیری
و تاثیر آن بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
 کشف مویعیتهای جدید در حوزه آموزش و
پرورش ناشی از تیییرات مﺤیطی
 پیش بینی آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ناشی
از شرایط نویت آموزش و پرورش
 ایجاد انعطاف در ساختار و ماموریتهای نهاد
آموزش و پرورش با هدف کنترل آسیبهای آینده
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بازبینی راهﺒردها و اهداف نهاد آموزش و پرورش
برآورد و تعییت نیازمندیهای جدید نظام آموزش
و پرورش متناسب با آینده
تصویر سازی آینده ایتصادی بازار کسب و کار
آموزش و پرورش
تعریف مواضع مسئوالن و تصمیم گیران نظام
آموزش و پرورش در مواجهه با بﺤران های آینده

ب) ارتقای فرايند يادگیری متاثر از روش های
آينده پژوهی
آنهایی که فناون و روش هاای آیناده پژوهای را فارا
گرفته باشند ،یدرت مطالعه آینده را کساب مای نمایناد.
یااادگیری روش هااای آینااده پژوهاای میتوانااد کیفیاات
یادگیری افراد را باال بﺒرد .به عﺒارت دیگر " کسی کاه باه
حوزه آینده پژوهای یادم مای گاذارد تنهاا باه یاادگیری
مجموعاه ای از فنااون و روش هااا و کسااب دانااش آینااده
مﺒادرت نمی کند ،بلکه ناخودآگاه کیفیت یاادگیری خاود
را ارتﻘا می دهد و ایت امر ساﺒب مای شاود تاا بتواناد در
یادگیری دیگر مطالب ،علوم و تخصص ها مهارت بیشتری
را به دست آورد"(حجاازی .)1043 ،ایات پیاماد و نتیجاة
تاااثیرات اجتماااعی یااا آموزشاای آینااده پژوهاای در نظااام
آموزش و پرورش است.
بسیاری از مطالب علمی که افراد در سطوح عماومی و
حتی دانشگاهی آموزش می بینناد ،هیچویات و در های
کجا از دوران زندگی فردی و اجتماعی خود از آن استفاده
نخواهند کرد .لیکت با با یادگیری روش های آینده پژوهی
می آموزیم که چگونه یااد بگیاریم و ایات یاادگیری را در
تمامی ابعاد زندگی روزمره می تاوان پیااده ساازی کارد.
یااادگیری روش هااای آینااده پژوهاای بااه لﺤااا اباازاری
شارایطی را بوجااود مای آورد کااه آماوزش گیرناادگان بااا
استفاده از آن می توانناد نگرانای هاای خاود را در ماورد
م وضوعات تکراری آموزش سنتی بر طرف نموده و با امیاد
به آینده مطلوب برنامه های درسای خاود را باا یاادگیری
عمیق تری فراگیرند .به ایات ترتیاب آیناده پژوهای هام
دانش است و هم ابزاری کمکی در خدمت بهﺒود کیفیت و
مهارت های فردی و اجتماعی یادگیری.

حدایل توانمندی هایی که با آشنایی و فراگیری فنون
و روش های آینده پژوهی در آماوزش گیرنادگان بوجاود
می آید را می توان در یالب موضوعات زیار دساته بنادی
نمود.
 مرتﺒط نمودن مﺤتوای آموزشی با کاربرد آن
افراد زمانی به بهتریت شکل مطلﺒی را یاد مای گیرناد
که بتوانند آن را برای انجام کاری سازنده به کاربﺒرند .باه
بیانی دیگار یاادگیری در حایت انجاام یاک کاار یکای از
بهتریت شیوه های یادگیری و آموزش اسات .ویتای افاراد
تﺤﻘق هدف کاار خاود را در عمال بﺒینناد و درک کنناد
آنچه در نظر گرفته شده بود ،ایناک در حاال اجارا اسات
می فهمند آنچه آموخته اند ،یابل پیاده سازی شادن مای
باشد .ایت یعنی هماان آفارینش چشام اناداز یاا ساناریو
پردازی.
افزايش نقش موثر آموزش گیرندگان در كشفف
اطالعات مورد نیاز خود و ديگفران :افاراد زماانی باه
بهتریت شکل مطلﺒی را می آموزند کاه بتوانناد خودشاان
اطالعات مورد نظر را پیدا کنند و ویتی ایت تااثیر بیشاتر
می شود که دریابند موضو مورد نظر آنهاا پایش از ایات
مورد عالیه دیگران نیز بوده است .ایت یعنی همان مفهاوم
پایش مﺤیطی در مطالعات آینده پژوهی است.
افزايش مشفاركت و تعامفآ آمفوزش دهنفده و
آموزش گیرندگان :حداکرر یادگیری زمانی مﺤﻘاق مای
شود که مطلب آموخته شده از یاک جماع مشاارکتی باا
هدایت آموزش دهنده فرا گرفته شده باشد ،در گاروه هاا
یا کارگاه های آموزشی آینده پژوهی از هر فارد مشاارکت
کننده ایت انتظار می رود که آنچه را آموخته با دیگران به
اشااتراک بگااذارد و آن را بااا مشااارکت دیگاار فراگیااران
گسترش دهد.
افزايش پیوستگی و درک برنامه های درسی بفا
موضوعات مرتبط :افراد زمانی به بهتریت شاکل مطلﺒای
را ماای آموزنااد کااه پیوسااتگی اجاازای آن مطلااب را بااا
موضوعات مرتﺒط درک کنند .آن ها درک تمامی متییرها
و موضوعات مرتﺒط با هم را در یک نظاام کلای کاه خاود
متشکل از نظام های کوچکتری اسات ،بهتار حاصال مای
کنند .به بیانی دیگر افاراد نیازمناد آن هساتند کاه کال
تصویر را به همراه جزئیات آن مشاهده کنند .در یک دوره

 / 00ضرورت آينده پژوهي در نظام های آموزش و پرورش

آموزشی آینده پژوهی مشارکت کنندگان با جزئیات سر و
کار پیدا می کنند و در حیت نگارش سناریو آن هاا را باه

های ایت حوزه اهتمام ورزیده و بدیت ترتیب عدم یطعیت
های آینده ایت حوزه را مشخص نمایند .واضا اسات کاه

عنوان یک کل در نظر می گیرند.

تیییرات به خصوص در علام و فنااوری باا شاتاب بسایار
سریع به ویو می پیوندد .افزایش روزافزون وابستگی ملت
ها و جوامع به یکدیگر و تمرکززدایای باه ویاژه در حاوزه
فناااوری شااتاب فراواناای گرفتااه اساات و کشااوره ای
مختلف که تمایل روزافزون به جهانی شدن دارناد ،ساعی
میکنند با حف ویژگی های ملی ،بومی ،فرهنگی و دینای
خود ،جهانی شدن را نیز در دستور کار یرار دهند.
در نظام های آموزش و پرورش ،برنامه های آموزشی
ابزارهای مهم و اساسی است که اهداف آموزش آینده را
به آموزش گیرندگان منتﻘل می کند و به آنها می
شناساند .در همیت جا است که مفهوم نوسازی برنامه
آموزشی شکل می گیرد و بخوبی نشانگر اهدف آموزش
دهندگان آینده است .آموزش دهندگان آینده برنامه
های آموزشی یکپارچه می خواهند ،که از نظام سنتی
آموزش و پرورش و از رشته گرایی برای شیل فراتر رفته و
رویکردی وسیع تر و میان رشته ای در پیش گیرد .به
عﺒارت دیگر ایت گونه برنامه های آموزشی بر افق های
برنامه و پیوند جنﺒه های مختلف آن تأکید ورزیده و
سلسله روابط پیچیدهو عواملی که بر هر یک از مولفه های
برنامه اثر می گذارد را معرفی می کند .آینده پژوهی در
ایت مدل نویت نظام آموزش و پرورش استراتژی های
تدریس و یادگیری را باز و نامﺤدود تعریف می
نماید .برنامه آموزشی آینده مﺤور ،بجای آموختت
وایعیات ،بر فرایند یادگیری یعنی چگونه یاد
بگیریم تأکید می کند و توسعه مهارت ها و تلﻘی های
متییر درباره آینده را مهم تر از کسب دانش مطلق می
داند .آینده پژوهی در نظام آموزش و پرورش برای تعریف
برنامه های آموزشی باز نامﺤدود ،دانش آموزان را برای
بزرگ شدن و حصول انسان مطلوب آماده می کند ،زیرا
پویایی جامعه امروزی و جهانی را به همراه عدم یطعیت
هایی که راجع به آینده وجود دارد ،بطور دییﻘتر بررسی
و منعکس می سازد .همچنیت انعطاف پذیری و با
دیدبانی از مﺤیط داخلی و پیرامونی ،حساسیت بیش تری
در یﺒال فرآیند های مستمر یادگیری از خود نشان می
هد .برنامه های آموزشی و پرورشی آینده گرا مﺤصول

آشففنايی آمففوزش گیرنففدگان بففا شففیوه هففای
يادگیری :دانشاجویان و داناش آماوزان زماانی بهتاریت
یادگیری را دارند که شیوه یادگیری خاود را درک کنناد.
در یک دوره استاندارد آینده پژوهی هر مشارکت کننده با
شیوه های یادگیری و کااری خاود را آشانا مای شاود تاا
دیدگاه ها و نظرهایش برای سنجش دانش و مهارت آینده
پژوهان دریافت شود.
افزايش بكارگیری تمفامی حفواپ پناگانفه در
فرايند يادگیری :افراد زمانی می توانند به بهتریت شکل
ممکت یادگیری داشته باشند که اطالعات الزم در اختیاار
تمامی حواس پنجگانه آن ها گذاشته شود .تکنیاک هاای
یادگیری فراوانی در یالب برنامه ها ،تماریت هاا ،مﺒاحاث،
حرکت ها ،موسیﻘی ،داساتان سارایی و شاﺒیه ساازی در
دوره های آینده پژوهی گنجانده می شود که همگی آنهاا
حواس پنجگانه را درگیر می سازند.
باال بردن افق هفای زمفانی دوران يفادگیری در
اموزش گیرندگان :آموزش گیرندگان نیازمند یاادگیری
فنونی هستند که بتوانند در کال عمار از آن هاا اساتفاده
نمایند .مشارکت کنندگان در دوره های آینده پژوهی می
آموزند تنها آن بخاش از عمار آن هاا جازو بخاش مفیاد
زندگی آنها مﺤسوب می شود که مطلﺒی را در ارتﺒااط باا
حال یا آینده آموختاه باشاند یاا باه دیگاران تعلایم داده
باشند.
فرجام
وایعیاات ایاات اساات کااه آینااده پژوهاای در حااوزه
آموزش هنوز یلمرویی ناشناخته در حال تکامال و نساﺒتاً
بدون تﺤﻘیق بایی مانده اسات .از ایات رو بررسای اصاول
آینده پژوهی در امر آموزش کمتر بچشم می خورد .بارای
آینده پژوهی در آموزش و پرورش بایستی عالوه بر توجاه
به مسائل و موضوعات نوظهور و شگفتی سازها ،به بررسی
عدم یطعیت های آینده در ایت حوزه پرداخته و باا رصاد
متییرها و بازیگرانی که در آینده نظام آماوزش و پارورش
نﻘش اصلی و اساسی ایفا می کنند ،به شناسایی پیش ران
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آینده پژوهی در نظام آموزش و پرورش است که راه های
بسیاری برای ارضای نیازها و عالیق متفاوت آموزش
گیرندگان فراهم آورده و حاوی روش های گوناگون
آموزشی ،گزینه های مختلف را برای حصول اهداف
آموزشی است .برنامه آموزشی آینده نگر انعطاف پذیر
است و به آموزش گیرنده می فهماند که یادگیری چیزی
فراتر از همکاری صرف بیت او و آموزش دهنده است و به
ایت ترتیب او تشویق می شود که خود ابتکار عمل را در
دست گرفته و در تنظیم دستور کار برنامه آموزشی از
معلمش پیشی بگیرد.
ضرورت آینده پژوهی در نظاام آماوزش و پارورش در
جیرافیای کشور خودماان باا نگااهی ملای و ماذهﺒی تاا
اندازهای است که میتواناد باه عناوان یکای از مﺤورهاای
اصلی الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت نیز مطرح گردد.
بر ایت اسااس پیشانهاد میگاردد باا مطارح نماودن و
یادگیری فناون و مهاارت هاای آیناده پژوهای از طریاق
جااادادن آن در نظااام آمااوزش و پاارورش و برنامااه هااای
آموزشاای کشااور بااه اسااتﻘﺒال بهﺒااود یااادگیری خااود و
همنوعان خود خواهیم رفت.
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