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 چکیده

-مهمترین فرآیندهای بنیادی در سیاستگذاری آموزشی نیز از نظام آموزشی از مهمترین ارکان یک جامعه است و سیاست

شود که باید رو میهای مختلفی در طول زمان روبههای دیگر همواره با چالشگذاری دولت است. نظام آموزشی همانند سازمان

ر بگذاری مطلوب و کارا سیاستگذاری منوط های مناسب بتواند از آنان گذر کند. سیاستگذاریبا ابزارها و رویکردها وسیاست

وی نظام رهای غیر قابل پیشبینی، پیشواقعیات و شرایط حاکم بر جامعه است. اما وجود عدم اطمینان در آینده و رخ دادن پیشامد

های جدیدی را علی الخصوص گیری ویروس کرونا در سراسر دنیا است و بحرانها همهآموزشی است که یکی از این پیشامد

ژوهی در پشود. چرا که آیندهپژوهی در فرآیند سیاستگذاری احساس میدرنتیجه نیاز به آیندهاست. در حوزه آموزش ایجاد کرده

های مختلفی را های خود امکان این را می دهد که تحوالت را پیش بینی کرده و برای مواجهه با آن استراتژیآموزش با ابزار

نه باشد نه به صورت عکس العمل باشد. در نتیجه به منظور طراحی و اجرا شود. واکنش ما به آینده و تحوالت آن باید فعاال

این  در، گذاری آموزشی در دوران پساکرونا و آمادگی نظام آموزشی برای تحوالت آیندهپژوهی در سیاستاهمیت رویکرد آینده

 گذاری آموزشینحوه سیاستپژوهی و اهمیت آن در فرآیند و پژوهی، ابزارهای آن و مرور آیندهپژوهش به معرفی مفاهیم آینده

 ست.پرداخته شده ا
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 مقدمه 
(. 1399)داوودي و بهرامی، آموزش است حوزه اي داشته و حکومت موظف به سیاستگذاري درکننده تعلیم و تعلم در هر نظام حکومتی نقش تعیین

توسط دولت هاست، زیرا مبدأ جامعه پذیري و ي اداره امور عمومی گذاري در حیطههاي سیاستسیاست گذاري آموزشی یکی از نخستین فعالیت

ي قطهشود، نهاي فرهنگی که عامل محوري توسعه محسوب میگذاريرود؛ حتی سیاستتحرك افراد جامعه به سوي دیگر سیاست ها به شمار می

با توجه به این موضوع (. 1390)نیازآذري و همکاران، هاي آموزشی است چون فرهنگ پذیري با آموزش شروع می شودگذاريآغازش از سیاست

هاي آموزشی خود به عنوان یک راهبرد )راههاي گردد و محیطگذاري با توجه به اهداف و خط مشی در یک محیط آموزشی تدوین میکه سیاست

ط آموزشی گذاري یک محی هاي کالن و سیاستباشد، لذا تعیین سیاسترسیدن به اهداف و ارزشها( براي رسیدن به اهداف تعداد کثیري از افراد می

نماید، بسیار حائز اهمیت و حساس می باشد)جعفرزنجانی و به عنوان یک موسسه خدماتی که نقش پر رنگ و مثبتی در سرنوشت افراد ایفا می

 (.1392اکبري، 

 .دهنده اقدامات فعلی هستندجهت رزوهاها و آها، امیدها، نگرانیهنر شکل دادن به آینده است. تصویرهاي آینده، اهداف، آرماننیز  پژوهیآینده

کند باید نسبت به پیامدهاي اقدامات خود و دیگران  تواند با اقدامات هدفمند خود به آینده شکل بدهد. بشر براي اینکه عاقالنه عملانسان می

ینده نشان را در آ ررسی کند. این پیامدها خودهاي دیگران و نیروهایی را که از کنترل آنها خارج است بواکنش آگاهی و شناخت کافی داشته باشد و

راي گشناسیم علیرغم اشتراکات معنایی که با ذهن آیندهپژوهی می(. اما آنچه که امروز با عنوان مطالعات آینده1393)کرمی و کشاورزي، دهدمی

در واقع این حوزه مطالعاتی جدید، در تالش  اق دارد.هاي پیشگویانه عصرهاي پیشین کامالً افترانسان در طول تاریخ تمدن بشري دارد، با روایت

ن حوزه اگرچه ها بپردازد. ایاست تا پیوندي میان شناخت علمی و رویاي شناخت آینده برقرار سازد و به طور روشمند و سیستماتیک، به مطالعه آینده

هاي آینده پژوهی واژه عامی است که وجه اشتراك بسیاري از شناخت ها دیرتر ظهور کرده، اما بسیار فراگیر شده است.نسبت به برخی دیگر از حوزه

و نظایر  بینیشناسی، پیشنگري، آیندهنگاري، آیندههاي دیگري همچون آیندهدر کنار واژه پژوهیشود. آیندهعلمی معطوف به آینده محسوب می

هایی نیز میان این مفاهیم وجود دارد)سیاح شوند، اما تفاوتکار برده میهمعنا و مترادف بشود و اگرچه در بسیاري از متون همکار برده میآن به

 (.1394مفضلی و اسدي، 

نگري و آینده شناسی. توجه و تأکید جدي شود: آیندههاي آموزش و پرورش نوین با توجه به پدیده جهانی شدن در این موارد خالصه میاما ویژگی

گیري براي زیستن، دانستن، انجام دادن و زیستن با یکدیگر؛ تعلیم و تربیت همه جانبه و استفاده از تمام به چهار رکن اساسی یادگیري؛ یعنی یاد

موزان؛ آهاي فعال و مشارکتی در یادگیري؛ تأکید بر ضرورت پرورش تفکر جانبی و تفکر خالق در دانشکارگیري شیوههاي انسانی؛ بهظرفیت

عنوان مکمل ظرفیت عقالنی؛ توجه به ظرفیت یا توانایی شهود و درك شهودي و ضرورت یري از آن بهگتأکید بر ظرفیت روحانی بشر و بهره

تواند یم حسن استفاده از آن در تعلیم و تربیت؛ استفاده از فناوري نوین اطالعات؛ اتخاذ رویکردهاي تلفیقی در نظام آموزشی. هر یک از این موارد

(. همچنین کارآمد کردن نظام آموزشی مستلزم برنامه 1393دي نظام آموزشی باشد) نادري و همکاران، شاخصی اساسی براي تعیین میزان کارم

ه هاي آموزشی از جمله فرآیندهایی هستند کریزي و سیاستگذاري آموزشی برمبناي واقعیات و آینده نگري است. برنامه ریزي و تدوین سیاست

ر، بهره بهتري برد و نظام آموزشی را کارآمد کرد. برنامه ریزي آموزشی باید درباره مطلوبترین اقدام توان به کمک آنها از منابع و امکانات کشومی

گیرد، به یهاي نظام آموزشی قرار مبراي توسعه نظام آموزشی، پیشاپیش تصمیم گیري کند. در این چارچوب وقتی تصمیم خاصی مورد تأیید مقام

تواند آن را  با اقدامات هدفمند خود طراحی (. اما  آینده امري است که انسان می1396و همکاران،  سیاست هاي آموزشی تبدیل می شود)طالبی
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هاي اقدامات خود، دیگران و واکنش هاي آنان و همچنین نسبت به کرده و شکل دهد. آدمی براي آنکه عاقالنه عمل کند، باید نسبت به پیام

 (. 1396دهند)گواهی، ناخت کافی داشته باشد، که این پیامدها تنها در آینده خود را نشان مینیروهایی که خارج از کنترل اوست آگاهی و ش

 اعالم از یناش که شدند رو رو دشواري شرایط تحصیلی  با دوم نیمسال در پرورش و آموزش و عالی اما آینده غیر قابل پیش بینی است. آموزش 

(. 1399 فناوري، تحقیقات و علوم، )وزارت بود 193کویید  بیماري و گسترش کرونا یروسو گیريهمه دلیل به کشور در العاده وضعیت فوق

 داده قرار خود تأثیر تحت جهان سراسر را در نفر هامیلیون و جهانی بهداشت سازمان که اندشده جهان پدیدار در زیادي ویروسی هايعفونت

 هاييبیمار شیوع بزرگترین فاجعه عنوان به که شودمی شناخته عمومی براي سالمت خطر یک عنوان به کرونا (. ویروس 2016، 4است)ال میهز

 با در نظر گرفتن پیامدهاي اقتصادي،(.  2020 ،5و همکاران شود)وانگمی شناخته 2003  سال در تنفسی سارس سندرم شیوع از بعد واگیردار

 بحران کنونی اثر پذیرفته؛ م جهان، یکی از کارکردهاي ملی که به شدت اززندگی مرد گیري این ویروس در همه ارکاناجتماعی و فرهنگی همه

کشور  هاي اجتماعی، از اوایل اسفندماه نظام آموزشیگذاري لهفاص چرا که به دلیل رعایت(. 1399تحقیقات و فناوري،  وزارت علوم،)آموزش است

کمک به حذف این بیماري، دغدغۀ  ها برايآغاز تعطیلی مدارس و دانشگاهاند. از تعطیل شده در بخش نظام آموزشی و آموزش عالی به نوعی

عنی هم ی شیآموز هايشرایط قرنطینۀ خانگی به بزرگترین چالش نظام ها در منزل و درهاي تحصیلی براي تداوم آموزشبرنامه تدوین و اجراي

این چالش نه تنها در ایران بلکه در سراسر دنیا مشکالتی بسیاري  (.1399)سلیمی و فردین، تبدیل شده است آموزش و پرورش و هم آموزش عالی

توان گفت به یک بحران آموزشی تبدیل شده است. بنابراین نیاز به الخصوص در حیطه آموزش در کلیه مقاطع ایجاد کرده است که به نوعی می

نا، گیري ویروس کروسازگاري با شرایط مختلف مانند همهگذاري آموزشی هم براي رویکرد آینده پژوهی در نظام آموزشی الخصوص در سیاست

اي هشود. در نتیجه در این پژوهش به معرفی آینده پژوهی و مرور مفاهیم و رویکردپسا کرونا و هم شرایط غیر قابل پیشبینی در آینده احساس می

 شود.قابل استفاده از آن در امر سیاستگذاري آموزشی پرداخته می

 ر نظام آموزشیسیاست گذاری د

به معناي عمومی قرار میگیرد، شاخه  7که در زبان فارسی به معناي سیاست یا خط مشی به کار می رود، وقتی در کنار واژه پابلیک 6پالیسی واژه 

نند. کاي از دانش را با عنوان علم دولت در عمل تشکیل می دهد که برخی آن را زیر مجموعه علم وسیاست و برخی نیز علمی مستقل قلمداد می

ز فعالیت ها و تصمیمات دولتی سیاستگذاري هاي عمومی در واقع تجلی اداره حکومت در عمل است. بنابراین وجود یک فرایند یا مجموعه اي ا

سیاستگذاري آموزشی از (. 1394و جلیلی،   که با هدف حل یک مسئله عمومی طراحی شده اند، سیاستگذاري عمومی نامیده می شود)کاظمیان

ثبت کرده است.  ( دو دسـته تحقیق مربوط به فهم شکل سیاست در مدارس دولتی1988) 8جنبه هاي متعدد مورد مطالعه قرار گرفته است. میچل

ند هاي قدرتمند بـراي ارائـه فراییکی از این دو دسته تحقیـق بـر توزیع قدرت در بین سهامداران متمرکز است و حاصل آن تعامل در میان گروه

ی دولت آموزشهاي دسته دوم بر محتواي سیاست( سیاستگذاري است )یعنی نشان می دهد که انواع تصمیمات چه موقع و چگونه اتخاذ مـی شـود
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 1374، :انهمکارکند)وي و استوار اسـت و عواقـب اقـدامات دولـت را بـر عملکـرد تغییرات مراکز تحصیلی )یعنی آنچه انجام می شود( ارزیابی می

 (.1391به نقل از جهانیان، 

محور امروزي، آموزش -شود. در جوامع دانشها شمرده میگذاري عمومی دولتهاي سیاستترین حوزهسیاستگذاري در نظام آموزشی از حیاتی

لب کنند به این مطالبه و وظیفه در قاها سعی میباکیفیت و برابر از حقوق بنیادین شهروندان و از جمله وظایف اساسی دولت مدرن است. دولت

(. تشریح و توضیح 1398دولت است)حیدري،  هاي آموزشی، تابعی از ترتیبات نهاديفرایند سیاستگذاري آموزشی پاسخ گویند. البته موفقیت سیاست

د. یکی از هاي بسیاري قرار دارگذاري عمومی امري دشوار است، چراکه این فرآیند در بیشتر موارد بسیار پیچیده بوده و تحت تأثیر مؤلفهسیاست

 (.1389ها، مدلسازي است)دانش فرد ، تر سیاستهاي رایج براي فهم و بررسی راحتروش

 گذاری در نظام آموزشیاستفرآیند سی

هاي مهم در این است که سنجش برونداد ها است، اما به لحاظ ماهیتی، یکی از تفاوتگذاري در نظام آموزشی مشابه سایر سازمانفرآیند سیاست

نعت، مثل بخش ص هاي دیگرهاي آموزشی به دقت و سهولت بخشنظام نظام آموزشی، همچنین وضعیت نظارت و اندازه گیري اثربخشی سیاست

زشی هایی در ارزیابی سیاستهاي آموهاي نظام نظام آموزشی است که باعث ایجاد محدودیتاقتصاد و درمان نیست. این مسئله ناشی از پیچیدگی

ند تغییر یه فرآیعنوان درونداد، مواد اولگذاران میشود. این موضوع ناشی از ماهیت خاص نظام آموزشی و سروکار داشتن با انسان بهتوسط سیاست

دوین شود، شامل تشخیص مسئله، تعریف و تحدید مسئله؛ تگذاري طی میو تبدیل و نیز برونداد نظام آموزشی است. مراحلی که در فرآیند سیاست

؛ ارزیابی و احلها و انتخاب مناسبترین آن )تنظیم سیاست(؛ مشروعیت بخشی یا تصویب سیاست اتخاذ شده؛ اجرراهحلهاي پیشنهادي؛ تحلیل راه

 (.1396بازنگري است)طالبی و همکاران، 

. شوراي عالی انقالب فرهنگی که به عنوان باالترین مرجع 1 در ایران نیز نهادهاي سیاست گذاري در نظام آموزشی به تر تیب عبارت بودند از: 

آموزش عالی ایران )علوم، تحقیقات، فناوري(که براي  . وزارت فرهنگ و2گذاري و برنامه ریزي آموزش عالی کشور انجام وظیفه می کرد. سیاست

ي سطوح آموزشی و پژوهشهاي علمی و ایجاد هماهنگی میان ي هدف هاي اساسی و خط مشی هاي کلی و برنامه ریزي در همهبررسی و ارایه

و مؤسسات آموزش عالی تشکیل می  . دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که زیر نظر هیأت امناي دانشگاهها3 .آنها تشکیل شد

ي وظایف آموزش عمومی و متوسطه در چارچوب سیاستهاي کلی نظام و . شوراي عالی نظام آموزشی که مرجع سیاستگذاري در حوزه4 .شوند

کند.  رش فعالیت میقوانین و مقررات موضوعه است و سازمان اداري آن با بودجه و تشکیالت مستقل زیر نظر زیر نظر شوراي عالی آموزش و پرو

(. 1390ریاست این شورا با ریاست جمهور است و در غیاب وي وزیرآموزش و پرورش ریاست آن را بر عهده خواهد داشت)نیاز آذري و دیگران، 

 :ستافرایند سیاستگذاري مطرح شده در الگوي کل گرایانه به وسیله چندین شاخص نشان داده شده است. این فرایند داراي خصوصیات زیر 

بخشی بودن: به این معناکه به بخش هاي مشخص تقسیم شده است که به هر یک از آنها می توان به صورت جداگانه پرداخت و سپس به  -

 .صورت یکجا همه را مورد مطالعه قرار داد

 .ي یک الیه استالیه اي بودن: هر مرحله از فرایند تشکیل دهنده -
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 .ي از پیش تعیین شده هستندرحلهمرحله اي بودن: الیه هاي مختلف داراي م -

 اشتراکی بودن: فرایند بستگی به تعامل و همکاري و هماهنگی دارد. -

گذاري داراي سلسله مراتبی است که در آخرین مرحله به سیاست گذاري می انجامد و به صورت چرخه اي یا حلقوي حلقوي بودن: سیاست -

 (.1395رشد می کند)نادري و دیگران، 

 های نظام آموزشی در دوران همه گیری کرونا مشکالت و چالش

د اما آنچه مسلم است این است که دنیا مانن کسی به طور قطع نمی تواند ابراز نظر کند که قرن بیست و یکم داراي چه ویژگی هایی خواهد بود.

شده  هاي ستایشو تفکر خود که از ویژگی هزاران سال قبل، روال آرام و کندي نخواهد داشت و بسی جاي امید است که انسان با تکیه بر هوش

 و او در قرآن کریم می باشد و به واسطه ي آن به عنوان اشرف مخلوقات معرفی شده است، راهکارهایی در برابر موانع آن قرن بیابد )جهانیان

د جهت بهبود عملکرد دانش آموزان می باشند. هاي جدیهاي آموزشی نیز متأثر از این گرایشات، همواره به دنبال یافتن راهنظام . (1390محجوبی، 

 ستند؛ی هلها در مسیر حیات اجتماعی خود تحت تأثیر جریانات اجتماعی و بین الملهاي آموزشی نیز هم چون سایر سازماناما بدون شک سازمان

واهند هاي آموزشی تأثیر خگذاري سازمانجریاناتی نظیر عوامل اجتماعی، سیاسی و روان شناختی که بر فرایند خط مشی جریاناتی نظیر عوامل

 (.1390گذاشت )نیاز آذري و دیگران، 

ش دبستانی هاي آموزشی پیهاي پیشین و شرایط کنونی نظام آموزشی براي به چالش کشیدن موضوعات و مسائل آینده با تکیه بر برنامهدر دوره

وه بر ناتوانی برنامه هاي آموزشی بخشی از این نقیصه از آنجا ناشی می شود که تا دبیرستان و حتی دانشگاه ها پاسخ مناسبی را نداده است. عال

گیري هاي فلسفی مطالعات آینده پژوهی ندارند. پی آمد چنین خالیاي در بنیان ها و جهتاکثر آموزش دهندگان آگاهی و شناخت چندانی از روش

هاي اساس هستند که براي تحلیل استنباط خود از رابطه آموزش و آینده، براي تبادل معرفتی آموزش این خواهد بود که اکثر آموزگاران فاقد معیار

موزان و آهاي آموزشی به اندازه کافی به رسالت خود یعنی تجهیز دانشهاي علمی یادگیري، ضرورتاً به آن نیاز دارند. نظاممسائل آینده به تجربه

 هاي آموزشیاند. هر گونه اشکال و نقصان در برنامهموثر در جامعه امروز و آینده نپرداخته دانشجویان به دانش و مهارت هاي الزم براي مشارکت

نظام رسد اما آنچه که به نظر می(.  1394بدون رویکرد به آینده، تأثیر منفی و ماندگاري در جامعه و فراگیران خواهد داشت)همتی و همکاران، 

عدم قطعیت و آینده است. بنابراین نیاز به آینده پژوهی در مسائل و  که یکی از آناجه خواهد بودمهم در قرن بیست و یکم مو ائلمس با آموزشی

 هاي خود دارد.گذاريسیاست

 آینده پژوهی

دهه ز پژوهی اآن بود. آینده زجهانی دوم و دوران پس ا گاي دارد، در خالل جنرشتهکه ماهیتی کامالً میان« پژوهیآینده»گیري رشته شکل

پژوهی، نگاه آینده تمهمترین مفروضا زیکی ا(. 1388، ریزي شد)عیوضیهاي جدید علوم، پایهرشته زعنوان یکی اشد و به زشصت میالدي آغا

روي  شیها پآیندهز ارو نیستیم، بلکه همواره طیفی آینده متعین روبه کپژوهی تنها با یتر، در آیندهروشن به عبارت طیفی و کثرگرا به آینده است. 

هاي آینده فکنند که بتوان طیآینده، شرایطی را مهیا می صها و تجویزهایی در خصویفپژوهان با ارائه توصگذار است. آیندهپژوه و سیاستسیاست
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انتخاب داشتن تصویري کند. اما مبناي این دارند، یکی را انتخاب کرد؛ انتخابی که رفتار کنشگرانه و پی دستانه را فراهم می یش رو قراربدیلی که پ

کاررفته هان بهپژوگوناگونی که توسط آینده فپژوهی عنوان شده است. در اینجا نگاهی کلی به تعاریمختلفی براي آینده فآینده است. تعاریاز 

 از:  است تپژوهی عبارمعتقد است آینده( 1974)ري آمارا .است، خواهد شد

 .هاي کنونی باشدتوسعه و انتخاب زما پیامدهاي آینده، ناشی امندي که در جهت اصالح فهم هر تالش نظام -

نتاج شوند: استها به سه دسته تقسیم میهاي ما درباره آینده باشد. این تالشو برداشتت هر تالشی که در جهت روشمندکردن فرضیا -

-آینده هاي مطلوب )سیاست و روانشناسیاستنتاج آینده گرایی(؛ وهاي ممکن )علم آیندهگرایی(؛ استنتاج آیندهتمالی )هنر آیندهحهاي اآینده

 .(2002، 9()داتورگرایی

ژوهی پهاي ممکن، محتمل و مطلوب است. آیندهیابی آیندهزمون و ارز، ابداع، ارائه، آ فمند، کشدنبال مطالعه نظام پژوهی بهبه تعبیر وندل بل، آینده

، 10بلکند)ک میترین آینده به آنان کمریزي مطلوبدهد و در انتخاب و پیها قرار میراد و سامانه آینده فراروي افبهاي مختلفی را راجع انتخاب

 :شودیر خالصه میزپژوهی در موارد ي اصلی آیندهاهتحلیل سامانه، ویژگیاز کواِید  فبر اساس تعری (.2011

 ؛ ر و کارآمد استثمؤ تاستفاده که متوجه تغییرا است؛ اقدامی قابل زهبررسی آینده و رویکردي تااز آینده، شیوه جدیدي  قاتتحقی .1

 تالتواند باشد و نیست، بلکه وظیفه آن، بررسی مسائل و مشکنهایت آن، نمیبی تتماالحدار پاسخگویی در برابر آینده، با اپژوهی عهدهآینده .2

 است؛ 

 شناسی عملگرایانه است؛ روش .3

 (.1395)عیوضی، محور استهاي مرتبط با مشکل، وابسته به آینده یا آیندهبدیل زیابی طیفی ازبینی و ار شپژوهی، در پیآینده .4

پژوهی ندهاي که آیویژگی عمدههاي جدید تحقیق، کاربرد مناسب تحقیقات موجود شود. تواند منجر به تشخصی حوزهها میپژوهی در دانشگاهآینده

ر حالی دهد، داي بلندمدت را هدف قرار میزمینه گیري در یند تصمیمآپژوهی واژه فرآینده. داف آن استکند، اه، متمایز میتتحقیق در عملیا زرا ا

 (.1395شود)عیوضی، مدت متمرکز میاي کوتاهکه تحقیق در عملیات بر زمینه

 پژوهیچارچوب مفاهیم کلیدی آینده

مواجه هستند که با سایر علوم تفاوت قابل تاملی دارد. این تفاوت از دو بُعد قابل اي پژوهی در مطالعات خود با نوعی فضاي مسالهمتخصصان آینده

سال است و حتی تا  5پژوهی بازه زمانی مطالعات بیش از است. در آینده «میزان عدم قطعیت»و بعد دوم « بازه زمانی»بررسی است. بعد اول 

هایی که در حوزه سایر نی بدین معنا که در سطحی فراتر )ماکرو( به موضوعات و مسالهاز این رو بازه زما تواند گسترش یابد.سال و بیشتر می100
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هاي پژوهی وارد عدم قطعیتهاز بعد عدم قطعیت، آیند (.2009، 11شود، اشاره دارد)کوساعلوم )از جمله علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت( مطرح می

 توان تابع توزیع متغیرها را تعریفهاي احتمالی میهاي نظري و نظریهعلوم با استفاده از مدلشود. به عبارت دیگر در سایر عمیق یا سخت می

اي بر اساس این دو بعد در فضاي مساله پژوهی با متغیرهایی سر و کار دارد که تابع توزیع این متغیرها نیز اساساً قابل شناسایی نیستند.کرد، اما آینده

ازد. این هاي آینده را فراهم سها و تفکر سازمان یافته نسبت به وضعیتناسی است که بتواند امکان شناخت آیندهشپژوهی، نیاز به روشآینده

ند. از انظران این حوزه معرفی و مورد استفاده قرار گرفتهها و ابزارهایی است که تاکنون توسط صاحبشناسی دربرگیرنده انواع تکنیکروش

شناسی و ابزارهاي مربوط به آن به این روش توان به روش دلفی، سناریو، پنل خبرگان و نظایر آن اشاره کرد.میهاي مشهور و پر کاربرد روش

را شکل می  هاي آیندههاي بدیل و مولفههایی که پیشتر از نظر گذشت آیندهبندي ها بر اساس تقسیمها کمک خواهد کرد. این آیندهشناخت آینده

اي از بازیگران را درگیر خواهد کرد. بر حسب اینکه موضوع به چه میزان بر ي در دل خود بسته به هر موضوع شبکهادهند. این فضاي مساله

طالعات ماندرکاران و ذینفعان حوزه تاثیر بگذارد یا از آنان تاثیر بپذیرد این شبکه نیز متفاوت خواهد بود. به منظور اجراي اثربخش اقدامات و دست

ضمن شناخت کامل فضاي عدم قطعیت در خصوص موضوع مورد بررسی، وضعیت حال )با توجه به مفاهیم حال گسترده( و  پژوهی بایدآینده

ا و ابزارهاي هوضعیت گذشته )با توجه به مفهوم وابستگی به مسیر( به دقت مورد ارزیابی و مداقه قرار گیرد. سپس با استفاده و ترکیب روش

به کار  ها را از طریقهاي بدیلی را متصور شد و مسیر رسیدن به این آیندهرویکردهاي هنجاري و اکتشافی( آیندهپژوهی )با در نظر داشتن آینده

 (.1394بستن ابزارهاي مناسب ترسیم کرد)سیاح مفضلی و اسدي، 

 عناصر آینده

ادها هاي مختلف شوند. رویدباعث پیدایش آینده میتوانندشود و این عناصر ها تشکیل میآینده از چهار عنصر رویدادها، روندها، تصویرها و اقدام

اند فتادها شوند. روندها وقایعی هستند که در گذشته و حال اتفاقهاي ممکن محسوب میدیگر آینده وقایعی هستند که امکان وقوع دارند، به عبارت

نند )مانند کوقایعی که تحت شرایط خاص احتمال وقوع پیدا می ت( یاو در آینده نیز به احتمال زیاد اتفاق خواهند افتاد )مانند آلودگی محیط زیس

اً پیامد مستقیم عمدت اند، کهژوهان، مهمترین روندهاي آیندهپسیاسی و اقتصادي( یا وقایع نوظهور که به اعتقاد آینده تغییر حکومت بر اثر فشارهاي

ونه( عرضه هاي خیالگرا در قالب تصاویر )عمدتا تصاویر ذهنی با پردازش وب مردمهاي مطلهاي جدید هستند. تصویرها آیندهیا غیرمستقیم فناوري

 (.1393)کرمی و کشاورزي، ریزي و ارائه راهکار براي رسیدن به آینده مطلوبعبارتند از طرح ها نیزکنند. اقداممی

 های شناخت آیندهابزارها و روش

پژوهی دانشی علمی است و آینده ، در دستیابی به تصویر آینده، در روش علمی آن نهفته است.هاي تاریخی بشرپژوهی با سایر تالشتفاوت آینده 

هاي علمی هستند که با کمک آنها شناخت علمی بهتري پژوهی همان روشگیرد. ابزارهاي آیندهشناسی علمی نیز بهره میاز این رو از روش

تی هاي متفاوپژوهی نسلطی سالیان متمادي توسعه یافته و در اثر کاربرد در مطالعات آیندهپژوهی ابزارهاي آینده شود.نسبت به آینده فراهم می

اربرد ها هنگام کپژوهی کاري دشوار است. چون این روشهاي آیندهبندي ابزارها و روشاند. دستهاز ابزارها با رویکردهایی توسعه یافته تدوین شده

هاي نديبپژوهی ارائه شده است. در تقسیمهاي آیندههاي مختلفی از روشبنديشوند. با این وجود دستهمنعطف هستند و به آسانی طبقه بندي نمی

                                                           
11 Kuosa  



 2، پیاپی 1399، زمستان 2فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی، سال اول شماره 

  

ه | 88 د ن ی آ د  ر ک ی و تر س ا ی س ر  د ی  ه و ژ اپ ن و ر ک ا  س پ ن  ا ر و د ر  د ی  ش ز و م آ م  ا ظ ن ی  ر ا ذ   گ

پژوهی را فراهم کرده بود. در سال هاي آیندهچیدمانی از مجموعه روش« تعامل»و « خبرگی»، «خالقیت»پژوهی با سه ضلع اولیه مثلث آینده

روش پرکاربرد و مورد استفاده  34بیش از  «نگاري اروپاشبکه پایش آینده»پژوهی در مطالعه آینده 116یق با بررسی دق «میالدي رافائل پوپر2006

در این مطالعات را در چهار ضلع یک لوزي شامل خالقیت، خبرگی، تعامل و شواهد ارائه کرد. در این چیدمان هفده روش کیفی، شش روش کمّی 

 (. 1394شدند)سیاح مفضلی و اسدي، کمّی شناسایی و معرفی و ده روش نیمه

گذاري ( روش هاي مختلفی براي آینده پژوهی در حوزه سیاست1396هاي مختلفی براي مطالعات آینده وجود دارد.جعفري و کریمی)ابزارها و روش

 کنند:را به صورت زیر معرفی می

هاي زمان معین می پردازد. در این روش فرض بر این این روش به انعکاس روندهاي گذشته به آینده در دوره روش استناج روند:   .1

 .است که آینده تعمیمی از گذشته و حال است

 : دیدگاه هاي آینده بر پایه قضاوت از سوي گروه از متخصصین انتخاب و با در نظر گرفتن اطالعات هئیت کارشناسان  .2

 هاي ایشان ترکیبو نتایج مورد نظر را با دانسته دهدکه به باور ایشان موضوع مورد عالقه ایشان را تحت تأثیر قرار می

 رود و هیچ کدام از کارشناساندهد. هیچ مدل رسم خاص در این مورد به کار میکند مورد نظر قرار میمی

 برند اما در بسیاري از مواقع این روش بسیار خوب را از آیندهطبیعتاً اطالعات و شیؤه هاي یکسان را به کار نمی

 هد. بدست می د

 شاید بتوان گفت این روش از تعریف ترین روش هاي موجود در خصوص آینده نگري است. روش دلف   روش دلفی: .3

 را م توان به سادگ به عنوان تکنیک ذهن انگیزي یا مشکل گشاي گروه ساختار یافته در نظر گرفت. فرض اولیه

 ان راهنماي بهتري نسبت به وضعیت نظراتدر این روش این است که هم راي و هم نظري بین گروه از کارشناس

 منفرد است.

 هدف این روش کشف الگوي در داده ها مربوط به گذشته و سپس استناج از این الگو براي آینده  روش پیش نمایی: .4

  :است. این روش یعنی روش پیش نماي زمان به کار رود که

 اطالعات گذشته در خصوص تغییر مورد نظر در اختیار باشد. -

 اطالعات قابل کم شدن باشند. -

 فرضیات و مستدل و مقتضا در خصوص الگوسازي ادامه وضعیت گذشته به آینده وجود داشته باشد. -

 اطالعات انتقال فناوري حاضر حال در. گیرد می بر در را افراد گفتگوهاي و ها مصاحبه از اي مجموعه مشاوره راهکار مشاوره: روش .5

 گسترش بهرو سطح تواند  م که ساخته فراهم یکدیگر با افراد مستمر ارتباط براي جدیدي  را امکان اینترنت از قبیل مختلف ابزار با

 . کند پذیر امکان دور راه از را افراد مشارکت
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 بر ناسانکارش توصیه نیز خصوص این در. گیرد می قرار  بررس و پیشرفت تاثیر  چگونگ روش این درارزیابی اثرات اجتماعی:  .6

 ررسیب مورد دقیق بطور  اجتماع هايگروه روي آن اثرات و تبعات جدید، نظام یک سازي پیاده یا و پروژه هر انجام قبل از که است این

 شود. تقویت آن مثبت هايجنبه و شود کاسته آن منفی پیامدهاي و  اجتماع خسارت میزان از تا گیرد قرار

 یز اشاره کرد.فراگیر ن شناس، تحلیل ساختار تحلیل وابستگی، درخت سازي، نویسی، مدل سناریو می توان به   آینده مطالعات هاي روش دیگر از

 گذاری آموزشیآینده پژوهی در سیاست

 ما آموزشی ربیاتتج به توجه با آینده مطالعات و  دهد می تشکیل را ما فعلی تجربیات گرفتن نظر در و تفکر پتانسیل شامل آموزش در آینده ایده

 طالعاتم آمد روند کنار توانمی آینده در شرایط با چگونه که موضوع این گرفتن نظر در رسدمی است. به نظر شده متمرکز اطمینان عدم بازهدر 

 دیگر هايسازمان در نیز آینده مطالعات و کندمی کار ما آموزشی هايشیوه طول پژوهشی درآینده کنید که تصور دهد. چنینتشکیل می را آینده

 می چگونه هک معناست بدان آموزشی هايسیاست درپژوهشیآینده هستند. متفاوت بسیار آموزش ایده با کلی طور به اما گیردمی قرار استفاده مورد

 ما داد، خواهد رخ چیزي چه آینده در کنید،  استفاده خود پیشرفت تقویت براي آینده از توانیممی چگونه دهیم، تغییر را نظام آموزشی آینده توانیم

(. ظرفیت سیستم آموزشی در رویایی 2020 12بخشید)مادجر، بهبود آینده در ها راتوان آموزشمی چگونه که است چه چیزي بمانیم. مهم  منتظر باید

 خود آینده باید زیرا شود استفاده نگري آینده از و باشد داشته وجود آینده مطالعات آموزشی نظام در با ویروس کرونا دچار اختالل شده است. باید

 ی خطرناكحت  و غیرمسئوالنه تواند می بالقوه آینده نکردن بازنگري شد. آماده آن براي و کرد تصور توانمی را آینده در اختالل کرد. ترسیم را

 این اشدب داشته در نظر آن براي واکنشی و کند فکر آینده به بحران و اختالل هر شروع از قبل نظام آموزشی که است این نگري باشد. آینده

ویروس کرونا  زمان در آموزشی نظام در آنالین آموزش سمت به حرکت مانند (.2020، 13العمل)تسار عکس یک حد در تا باشد باید فعاالنه  واکنش

 مین تدریس و ... چیز زیاديآموزش آنالین و روش  از که یک عکس العمل بود اما چالش هاي فراوانی ایجاد کرد براي مثال بسیاري از معلمان

 (.2021کنیم)تسار،  آماده آینده براي را خود و بگیریم یاد آنها از توانیم می ما اکنون شد. که ایجاد بسیاري مشکالت و دانستند

 تمرکزم خاص تجارب وسیله به آینده با ما روي رویاي چگونگی مورد ما در جمعی هاي ایده گرفتن نظر در و بررسی به مشتاقانه آینده مطالعات

 اطراف که ار چیزهایی فقط تا بود. پذیر را کنار رود و واکنش  ها نگرانی تصحیح کند. در مواجه با آینده باید را آموزش آینده شده متعهد شودو  می

 منظور بدین آورد وجود به یادگیري براي را دیگري روش باید آینده براي ما (. امکانات2020، 14را بتوان کنترل کرد)گلباچ و چانتر افتدمی اتفاق ما

 علمانم حتی و رهبران و مدیران نه فقط و آموزشی است سیستم در مشغول افراد کل منظور اینجا در دهیم تغییر را خود هاي ارزش و ها هدف باید

یاد داده  فراگیران و کودکان به باید بیاوردند. نگري روي آینده به بتوانند باید ها سازمان در نیز پشتیبانی هايگروه و مدیران همه بلکه اساتید و

 هاي مدل به موضوع  این تحقق براي (.2020، 15کنند)کاپفر فکر نیز یافته تغییر آینده به هاي خود ریزيبرنامه گیري ها و  تصمیم در که شود

 شود می رگیرد آینده با مدیر یک رهبر یا یک فقط سنتی هاي مدل در باشد. شده متصل سنتی هايمدل داریم که به نیاز گذاري سیاست مختلف

                                                           
12 Madjar  
13 Tesar 
14 Gehlbach  and Chuter 
15 Kupferman  
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 در رگیرد افراد و یادگیري هاي سبک مورد در نظر تجدید یک به نیاز ما حال این با فراگیر. یا آموزان دانش و معلمان و اساتید تیم با سپس و

 می شکل ار آموزشی هاي ایده یادگیري پتانسیل مورد در کردن فکر تمایز کرونا همه گیري ویروس داریم. براي مثال نیاز آنها پیگیري و آموزش

طوالنی  تتعامال و آموزشی هویت که شود درك کنیم. باید استفاده نگري آینده از آن در و دهیم تغییر باید را خود تفکر چگونه دهد و اینکه که

 ند.تغییر ک نیز آموزشی هاياندازچشم و آموزش آینده که دهیم تغییر را آموزشی هايسیاست باید دارد که بستگی این به جوامع در ما مدت

ز حد اتفاقی خارج ا است ممکن آموزشی آینده در که است این ایمآموخته امسال ما  که چیزي نیست. فردا جهان به متعلق ما امروزي هايسیاست

 تواندمی هک هاییسیاست شود، می نوین چیزهاي ایجاد باعث که هایی ایده کرد. مطالعه باید بالقوه و احتمالی آینده تصور براي تصور رخ دهد. 

 (.2021است)تسار،  نیاز ابعاد همه در ذینفعان همه با شدن درگیر براي پژوهیآینده در بررسی که شودمی پیشنهاد کند. بینیرا پیش آینده

یجاد چشم نماید، امکان امطالعات آینده از آنجا که فرصتی ساختار یافته را براي نگاه به آینده و بررسی نقش عوامل موثر در ایجاد آینده فراهم می 

جدید،  هايها و توانمنديآورد و از طریق شناسایی و ایجاد ظرفیتگیران و سیاستگذاران نظام آموزشی به وجود میانداز مطلوب را براي تصمیم

هاي ناشی از شرایط آینده قابل احصاء و سازد. همچنین به موازات آن مشکالت و نارساییگیري از فرصتها در زمان آینده را میسر میامکان بهره

ده هاي آینبیت نسلاز این رو آینده پژوهی در نظام آموزشی با رویکرد پاسخگویی به نیازهاي آتی جامعه و تر .رفع آنها امکان پذیرتر خواهد بود

تواند به اشکال متعددي مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به مبانی و اصول آینده ها، میها و ارزش هاي ملی و مذهبی در کلیه حوزهبراساس آموزه

مچنین الهام از یک سو و ههاي آموزشی و پرورشی گذاري در تعیین چگونگی و نحوه فعالیتگیري و سیاستپژوهی و تأثیر و اهمیت آن بر تصمیم

(. همچنین 1394هاي مختلف آن توجه کرد)همتی و همکاران، از فنون و روش هاي آینده پژوهی و تأثیر بر یادگیري از سوي دیگر باید به وجه

 تواند می پژوهی ندهآی هايروش یادگیري نماید می کسب را آینده مطالعه قدرت باشند گرفته فرا را پژوهی آینده روشهاي و فنون که آنهایی

 و ها روش و فنون از مجموعه یادگیري به تنها گذاردقدم می پژوهی آینده حوزه به که کسی دیگر عبارت به ببرند باال را افراد یادگیري کیفیت

 مساله دیگر یريیادگ در بتواند تا شود می سبب امر این و دهدمی ارتقا را خود یادگیري کیفیت ناخودآگاه بلکه کندنمی مبادرت آینده دانش کسب

 نظام نظام در پژوهی آینده آموزشی یا اجتماعی تاثیرات نتیجه و پیامد این (.1390آورد)حجازي،  دست به را بیشتري مهارت و ها تخصص و علوم

 است. آموزشی

 پژوهی در نظام نظام آموزشی عبارت است از:توجه به آینده

 آموزشی هاي مطلوب و مرجع نظامتعریف آینده .1

 هاي آموزشی و پژوهشیآوري یادگیري و تأثیر آن بر فعالیتارائه تصویري از وضعیت آینده فن .2

 هاي جدید در حوزه نظام آموزشی ناشی از تغییرات محیطیکشف موقعیت .3

 پیش بینی آسیبهاي فرهنگی و اجتماعی ناشی از شرایط نوبت نظام آموزشی .4

 هاي آیندهنهاد نظام آموزشی با هدف کنترل آسیب هايایجاد انعطاف در ساختار و ماموریت .5

 نظام آموزشی نهاد اهداف و راهبردها بازبینی .6
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 آینده با متناسب آموزشی نظام جدید هاينیازمندي تعیین و برآورد .7

 کار نظام آموزشی و کسب بازار اقتصادي آینده سازي تصویر .8

 (.1393آینده)همتی و همکاران،  هاي بحران با مواجهه در نظام آموزشی گیران تصمیم و مسئوالن مواضع تعریف  .9

 گیری و پیشنهادنتیجه

بتنی بر گذاري مگذاري تمرکز کنیم. اما از آنجایی که فرآیند سیاستبراي تحول عمیق در نظم آموزشی نیاز داریم که بر روي فرآیند سیاست

دا هایی تکیه کرد که بتوان به تمام اهداف نظام آموزشی دستیابی پیبر رویکردواقعیات و متاثر از شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي است، باید 

کند که بی توجه بودن به آن می تواند همانند همه گیري ویروس کرد. ولی وجود آینده و عدم قطعیت در زمان، ما را باچالشی بزرگ همراه می

واند نظام تپژوهشی میا به وجود آورد. بنابراین مطالعه آینده در مفهوم آیندههکرونا یک بحران نه تنها در سیستم آموزشی بلکه در کلیه حوزه

پژوهشی با حضور موثر نه تنها می تواند در هاي مختلف در فضاي عدم اطمینان موجود یاري رساند. ابزارهاي آیندهآموزشی را در مواجه با چالش

وري آموزشی نیز مورد استفاده قرار گیرد. هاي بهرهگذاري و تدوین شاخصه سیاستهاي مختلفی از جملخدمت نظام آموزشی باشد بلکه در حوزه

از به یآینده پژوهی نیز هم در راستاي نظام آموزشی باید صورت گیرد و هم در فرآیند یاددهی و یادگیري. چرا که با توجه به تحوالت روز افزون ن

را در راستاي مواجه با آینده آماده کند و تفکر آینده نگري را در بین آنان گسترش  هاي نوینی در یادگیري احساس می شود که فراگیرانروش

طر، اي که در آن نرخ ترك تحصیل، رفتارهاي پرخاي جایگزین و بهتر نسبت به گذشته در آموزش ایجاد کنیم. آیندهدهد.  زیرا نیاز داریم که آینده

اي که در هر چالش و بحرانی بتواند خود را تطبیق دهد در تمامی مقاطع وجود داشته باشد. آیندهدسترسی عادالنه و واقعی به آموزش در کلیه نقاط 

 و نیازهاي فراگیران را برطرف کند و آنان را براي قرار گرفتن در مسیر درست هدایت کند.
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