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چكيده:
غفلت از پیچیدگیهای نظام تعلیموتربیت ،به دلیل گســتردگی و اهمیت آن میتواند صدمات
غیرقابلجبرانی به بار آورد .در مقالة حاضر پیشرانهای تغییر در حوزة آموزشوپرورش جهان از طریق
متنکاوی در اسناد معتبر جهانی و نظر گروه خبرگان ،بررسی و شناسایی شده است .سپس با برگزاری
جلسة دلفی مشترک خبرگان ،تأثیر پیشرانهای شناساییشده بر هم سنجیده شده و موردبحث قرار
گرفته اســت .آنگاه از طریق نرمافزار «میکمک» جایگاه هر پیشران تحلیل و بررسی شد .یافتهها
حاکی از آن است که پیشرانهای «جهانیشدن (بینالمللیشدن آموزشوپرورش)»« ،تنوعطلبی»،
«شــبکة جهانی اینترنت (شــبکههای اجتماعی)»« ،انتقال از آموزش به یادگیری»« ،شناسایی و
بهکارگیری الگوهای بهتر» و «توســعة فناوری و دیجیتال» دارای تأثیرگذاری بسیار باالیی بر سایر
پیشرانها هستند ،پیشرانهای «رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط» و «فردگرایی (شخصیسازی
یادگیری)» جزو پیشرانهای اثرگذار تلقی میشوند ،پیشرانهای «توسعة علوم ،فناوری ،مهندسی و
ریاضی ( »)STEMو «یکپارچهسازی آموزش و محتوای آموزشی» نسبت به سایر پیشرانها مستقل
هستند ،و پیشــران «عدمتمرکز یا پایان تولید برنامههای سازمانیافته رسمی (طراحی نظامهایی با
انعطافپذیری بیشــتر)» خروجی و نتیجة کنش و واکنش سایر پیشرانهای این سیستم محسوب
میشــود که عنوان پیشران وابسته را در این مطالعه به خود اختصاص داده است .نتایج حاکی از آن
است که حرکت آهسته ولی مداوم به سمت عدمتمرکز و مقاومت نکردن در برابر این تغییرات میتواند
نظام آموزشی را از زیر سایة صرف ًا الگوبرداری از نتایج سایر نظامهای تعلیموتربیت جهان و بهدوراز
دستاوردهای بومی و داخلی ،خارج سازد و نویدبخش آیندهای روشن و شفاف باشد.
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مقدمه

نقش آموزشوپرورش در شکلگیری آینده دارای چنان اهمیتی است که پیتر دراکر میگوید« :دانش
منبع اصلی اقتصاد جامعة آینده خواهد بود و دانشــگران گروه مســلط در نیروی کار آن .در این جامعه
هر کس بهراحتی از طریق کسب آموزشوپرورش رسمی ارتقا پیدا میکند .کارگران به همان اندازه که
دســتمایهاند ،2دانشگر 3هم هستند ،در واقع آنها قسمت اعظم وقت خود را صرف کاردستی میکنند
تا کار مغزی ،ولی کاردســتی آنها بر پایة مقدار بســیار زیادی دانش نظری قرار دارد که تنها از طریق
آموزشوپرورش رسمی قابل حصول است» (دراکر.)1383/1999 ،
نظام تعلیموتربیت به دلیل گستردگی و اهمیتی که دارد ،دارای عناصر بسیار مهم و پیچیدهای است که
غفلت از رصد کردن تغییرات آتی آنها میتواند صدمات غیرقابلجبران و عمیقی به نتایجی که جوامع
قصد نائل آمدن به آنها را دارند ،وارد سازد .به همین دلیل نقش برنامههای آیندهنگر و راهبردی علمی،
عمیقتر و مؤثرتر از گذشته خواهد بود.
در خصــوص ضرورتهــای آیندهپژوهــی ،در بند  29فصل دوم «بیانیة ارزشها» در ســند تحول
بنیادین آموزشوپرورش جمهوری اســامی ایران آمده اســت« :آیندهپژوهی و پایش تحوالت مؤثر بر
تعلیموتربیت رسمی عمومی بهمنظور ایفای نقش فعال در مواجهه با چالشهای پیشرو در عرصههای
مختلف» که این خود اهمیت و ضرورت این مقوله را تأیید میکند و همچنین در راهکار  22-4فصل هفتم
این سند آمده است« :انجام مطالعات راهبردی آیندهنگر در آموزشوپرورش و اجرای آن با هماهنگی
دســتگاههای ذیربط در آموزشوپرورش (ســند تحول بنیادین آموزشوپــرورش 19 :1390 ،و .)58
«مؤسســة یاران آموزش )2015( »4در کالیفرنیا بیش از  10ســال اســت تالش میکند فرصتهای
آموزشــی را با ایدههای جدید برای آیندة بهتر آموزش درهم آمیزد .برخی از فعالیتهای این مؤسســه
عبارتانــد از« :نقشــة نیروهای آینــده « ،)2006( 5پیشبینی  :2020ایجاد آینــدة یادگیری،)2010( »6
«آیندهنگاری  :3/0آموزش مجدد بازیابی اکوسیستم یادگیری« ،)2012( »7تبدیل به یک جهان آموزش:
برنامه سیاســت فــدرال )2012( »8و «آیندة یادگیــری :آموزش در دوران جدیدی از زندگی انســان با
همراهــی افرادی که با یک کد شــناخته میشــوند در شــبکههای اجتماعی )2015( »9کــه در آنها به
موضوعهایی چون بازنمایی روابط بنیادین آموزش و یادگیری ،پنج اختالل 10که میتواند در دهة آیندة
یادگیری را متحول کند و زمینه را برای تمرکز بیشتر بر یادگیری شخصی فراهم آورد ،به چالش کشیدن
تفکر رهبران آموزشــی در شرایط بحرانی حال حاضر آموزش جهان ،چهار سناریو برای آینده آموزش
تا سال  2040میالدی میپردازد.
در ایران توسعه و رشد رویکرد آیندهپژوهی در برخی از رشتهها نمود فزایندهای داشته است .اما در
حیطة آموزشوپرورش مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است .نگارنده با کندوکاو و جستوجوی
فراوان تنها موفق به یافتن تعدادی بســیار کم از پژوهشهایی شــده است که با رویکرد آیندهپژوهی به
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عناصــر تعلیموتربیت پرداختهاند ،گردیده اســت .اکثر مطالعات صــورت گرفته با موضوع آیندهپژوهی
در آموزشوپــرورش بهضــرورت انجام آن در این حــوزه پرداختهاند که این موضوع نشــان میدهد،
آیندهاندیشی بهطور غالب ،وجه گمشدة اکثر مدرسهها و مراکز آموزشی است (حجاج ،یایچی و حجاج،
 .)1394بهعبارتدیگر تعداد بسیار کمی از پژوهشهای حاضر بر اساس رویکرد آیندهپژوهی به شناخت
آیندة یکی از عناصر نظام تعلیموتربیت منجر شــده اســت .غالب ًا در هدفهــای مطالعاتی که به روش
آیندهپژوهی طراحی و اجرا میشوند میباید بهنوعی تصویری از آینده با کاربست فنونی همچون تحلیل
روند ،دلفی مشــترک خبرگان ،پویش محیطی ،ســناریوهای ممکن و  ...ترسیم شود که حتی با اشارهای
هرچند مختصر به آیندههای محتمل و مطلوب ،نیروهای پیشران ،عدم قطعیتها و  ...بتوانند نتایجی از
تغییرات اجتماعی و پیشرفت علم و فناوری را بیان کنند.
شــاید مرتبطتریــن مقالهای که بــه آیندهنــگاری در حوزة آموزشوپــرورش پرداختــه ،متعلق به
اشــرافیبوییه و اســکندری ( )1393است که گرچه نویسندگان آن ســعی کردهاند از منظرهای مختلف
موضوع را بررسی کنند ،اما سه سناریو ذکرشده تنها مربوط به «مؤسسة بینالمللی توسعة همکاریهای
اقتصادی )OECD( »11است .از سوی دیگر ،باوجود اینکه خود در تعاریفی که از رویکرد آیندهپژوهی
و بهخصوص روش سناریونویســی بیان کردهاند ،بهضرورت اســتفاده از ابزاری همچون تعیین عناصر
پیشبینی (پیشــرانهای تغییر) و عدم قطعیتها اشــاره کردهاند ولی در جریان نگاشت سناریوهایشان
تفکیک قابلمالحظهای از این ابزار مشاهده نشد.
چرخاب ،حسینپور ،نصیری و کرایی ( ،)1393با استفاده از سند تحول بنیادین ،سند طرح تدوین
ملی آموزشوپرورش و ســند چشــمانداز  20ساله ایران ،الگویی شــامل یک بعد و چهار مؤلفة فرعی
معرفی کردهاند.
همچنین ،اشرافیبوییه ( )1392از روش کیفی و تحلیل دادهها برای شناسایی مؤلفههای آیندهپژوهی
کمی به اعتباربخشی برای یافتههای خود پرداخته است.
در محیطهای آموزشی استفاده کرده و با روش ّ
ســپس بحث مفصلی دربارة تفاوتها و تشــابهات دیدگاههای اسالمی و غربی در این زمینه ارائه داده
است.
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براری ،معینی ،رضاییزاده و عباسیکسانی ( )1396دو سؤال اساسی مطرح کردهاند:

 .1در محیطهای جدید یادگیری کدامیک از نقشهای معمول معلم اهمیت کمتری پیدا نمودهاند؟

 .2چه نقشها و وظیفههای جدیدی را میتوان برای یک معلم آینده متصور شد؟

و در ادامه با استفاده از مبانی نظری ارتباطگرایی ،الگوی نقشهای جدید معلم در محیطهای سرشار
از فناوری آینده را ترسیم کردهاند .1 :هدایت ،تأثیر و راهنمایی؛  .2کمک به خلق ارتباطات جدید (خالق
شبکهها)؛  .3پرورش مهارت ارزشیابی (صافیگذاری)؛  .4معلم شبکهای شده؛  .5تأملکننده.
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رمضانپور نرگسی ،خالقی و حاجیحسینی ( ،)1396از دانشگاه تهران ،با بهکارگیری مدل آیندهنگاری
فناوارنه ،سه روند شــامل« :بازیهای آموزشی»« ،درس بازهای گستردة آنالین» و «واقعیت افزوده»،
و از میان پیشــرانهای تغییر ،ســه پیشران شامل «گسترش نفوذ رسانههای اجتماعی»« ،ناهماهنگی در
تعریف و سطح سواد دیجیتال نسلها» و «فرهنگ پذیرش تغییر و نوآوری» را که دارای بیشترین تأثیر
بر شــکلگیری فرصتهای کارآفرینانه در بازار آموزش ایران طی پنج ســال آینده خواهند بود ،معرفی
کردهاند.
دو مقالة «آیندهپژوهی آموزش ،رهیافتی نوین در ارتقای شــاخصهای نظام آموزشــی با تأکید بر
روندهــای جهانی» و «ضــرورت آیندهپژوهــی در آموزشوپرورش» نیز بهضــرورت آیندهپژوهی در
آموزش پرداختهاند.
متأســفانه بهجز مطالعات ذکرشــده ،منبع دیگری که بــا اســتفاده از روش آیندهپژوهی ،روندهایی
را از عناصر تعلیموتربیت در کشــور ما گزارش دهد ،یافت نشــد .به لحاظ معرفتشناختی ،تحقیقات
صورت گرفته عمدت ًا رویکرد پوزیتویستی و اثباتگرایی دارند .درحالیکه آیندهپژوهی عمدت ًا رویکردی
پساساختارگرایانه دارد ،یعنی سعی در به چالش کشیدن ،مورد پرسش قرار ِ
دادن روندهای مطرحشده و
همچنین تعیین پایگاه طبقاتی آنها همچون تحقیقات انتقادی دارد (طاهری دمنه.)1394،
لذا در پژوهش حاضر کوشــیدیم که مبتنی بر رویکرد «تفســیرگرایی» و با استفاده از آیندهپژوهی،
پیشرانهای تغییر در حوزة آموزشوپرورش در سطح جهان را شناسایی و تحلیل کنیم .بنابراین هدف
از این مطالعه شناسایی پیشرانهای تغییر در حوزة آموزشوپرورش بود که در راستایی تحقق این هدف
دو سؤال مطرح شد:
 .1چه پیشرانهای تغییری در حوزة آموزشوپرورش بر اساس منابع و اسناد علمی وجود دارند؟

 .2این پیشــرانهای تغییری در حوزة آموزشوپرورش از لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،در چه
موقعیتی قرار گرفتهاند؟

 مروری بر مفاهیم آیندهپژوهی و تحلیل ساختاری
 èآیندهپژوهــی :یادگیری حین عمل اســت که روشــی بــرای طرح مکرر پرســشها در مورد
آیندههای فرضی اســت و موجب خلق احتمال آیندههای بدیل و مرجح میشــود (حجاج و
همکاران )1394،و روشهای گوناگونی را در برمیگیرد.

 èتحلیل روند :روندها معمو ًال نیروهایی تا حدودی تدریجی ،یا بهعبارتدیگر عوامل و الگوهایی
هستند که بهطور فراگیر باعث تغییر در جامعه میشوند .سرعت تغییر ممکن است نسبت ًا آهسته
یا ســریع به نظر برســد ،اما جنبة پراهمیت روندها ،فراگیر بودن آنهاست .روندها نیروهای
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وســیعی هستند که عوامل پیچیدهای در شــکلگیری آنها سهم دارند و به تغییرات اجتماعی
منجر میشوند .آنها توسط هر کسی تجربه میشوند .نکتة جالب دربارة روندها این است که
معمو ًال سیاستگذاران ،سازمانها و حتی حکومتها نمیتوانند در آنها تغییری ایجاد کنند؛
چراکه آنها بزرگتر از قدرت سازمانها و حکومتها هستند (ساریتاس و اسمیت.)2011 ،12
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 èدلفی :یکی از روشهای کســب دانش گروهی« ،فن دلفی» اســت؛ فرایندی دارای ســاختار
پیشبینی و کمک به تصمیمگیری طی راندهای پیمایشــی ،جمعآوری اطالعات و درنهایت،
اجماع گروهی است.

 èکالنروندها :13تالشــی برای شناســایی روندهای مهم و غالب اســت (بل )1391/2003،که
تعامالت پیچیدة بین عوامل مختلف را متفاوت میکنند و چندین نســل را پوشــش میدهند
(ساریتاس و اسمیت .)2011 ،کالنروندها نیروهای عظیمی هستند که جهان را شکل میدهند
و بزرگترین چالشها و فرصتهای جامعه را در برمیگیرند (مودلی.)2016 ،14

 èپیشرانهای تغییر :15در متون آیندهاندیشی ،پیشران به نیروهای عمدة شکلدهندة آیندة جهان
اشاره دارد .بدیهی است که پیشرانها بهصورت غیرمستقیم بر حوزههای مختلف تأثیرگذارند.
بهعبارتدیگر ،مؤلفهها یا عوامل اصلی متشکل از چند روند هستند که باعث ایجاد تغییر در
یک حوزة موردمطالعه میشوند (دراکر.)1383/1999 ،

 èتحلیل متقابل :ســابقة تحلیلهای متقابل و ماتریســی فراتر از مطالعات حوزة نســبت ًا نوپای
آیندهپژوهی اســت و در علوم متفاوت میتوان آن را دنبال کرد .از مدلســازی ســاختاری-
تفســیری تا تحلیل میکمک در این حوزه قرار دارد .این روش بهمنظور تحلیل سیســتمهای
پیچیده اجرا میشــود که در آن عناصر متفاوت مرتبط با یکدیگر حضور دارند و تأثیرگذارند
(موالیی و طالبیان.)1394 ،

روششناسی تحقیق

روشهای آیندهپژوهی بسیار گسترده و متنوع هستند .از لحاظ روششناختی ،مطالعة حاضر از نوع
آمیخته با رویکرد اکتشــافی نسبت به آینده اســت و از طریق راهبرد «سندکاوی» در اسناد باالدستی و
مطالعة کتابخانهای و بهکارگیری روش دلفی ،بهمنظور توســعه و آزمون نتایج بهدستآمده ،انجام گرفته
اســت .در مراحل بعد نیز روندهای کالن و پیشرانهای شناساییشــده از طریق بهکارگیری روشهای
کمی و کیفی و با اســتفاده از ابزارهایی چون تحلیل تأثیر متقابل ،تحلیل ساختاری و تحلیل پیشرانها،
ّ
دستهبندی (خوشهبندی) ،تحلیل ،اولویتبندی و تلفیق شدند.
در این تحقیق ،در بخش کیفی که شامل هدف از آن شناسایی و استخراج پیشرانهای تغییر بود از
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منابع و اســناد معتبر علمی در بازة زمانی ســال  2000تاکنون استفاده شد که در گام اول به تشریح آنها
کمی نیز به دلیل محدودیتهای پژوهش در رابطه با جدید و تخصصی بودن مطالب،
پرداختیم .در بخش ّ
الزام آشنا بودن گروه خبرگان با مطالعات تطبیقی و اصطالحات تخصصی و علمی ،دانش آیندهپژوهی،
همچنین با توجه به ســوابق مطالعاتی افراد و سوابق آموزشی آنان ،پژوهشگر ملزم به استفاده از تعداد
محدودی از افراد شد .هیچ قانون صریحی در مورد تعداد متخصصان وجود ندارد و بسته به هدف دلفی،
وسعت مسئله ،زمان جمعآوری دادهها و منابع در دسترس ،تعداد شرکتکنندگان معمو ًال کمتر از  50نفر
و اکثراً  15تا  20نفر بود (باللی.)1394 ،
لذا در این پژوهش خبرگان شامل:
الف) کارکنان وزارت آموزشوپرورش که در بخشهای راهبردی و آموزشــی این دستگاه مشغول
به فعالیت و کار هستند و حداقل پنج سال سابقة کار دارند؛

ب) استادان دانشکده علوم تربیتی؛

ج)    سردبیران مجلههای رشد و همه نشریات مرتبط با سیاستهای راهبردی آموزش؛

د)      کارکنان بخش آموزش و پژوهش ادارة کل آموزشوپرورش استان خوزستآنکه حداقل دارای
پنج سال سابقه در پست خود باشند؛

هـ)  مدیرانی که بیش از  10سال مدیریت مدرسهها را به عهده داشته باشند؛
و)    پژوهشگران و افرادی که در این زمینه تحصیل کرده باشند.

نحوة انتخاب مشارکتکنندگان در این پژوهش به شیوة هدفمند و در دسترس بوده است.
در گام اول ،بــرای پیشــرانهای تغییــر از طریــق مــرور پژوهشهــا و اســناد بینالمللــی
مؤسســاتی کــه به پویش و بررســی آینــدة آمــوزش پرداختهاند ،با توجه بــه مطالعــات انجامگرفته،
بررســیهای پیشــینة پژوهــش و مشــورت بــا اســتادان حــوزة آیندهپژوهــی و همچنیــن حــوزة
تعلیموتربیــت ،فهرســت کلمــات کلیدی تهیــه و هرکــدام از کلیدواژههــا در پایگاههــای اطالعاتی
 ELSEVIER، SCOPUS، Sage، Taylor & Francis، Springerو  Google Scholarدر بــازة
منابع مقالههای دریافت شده نیز برای دستیابی به
زمانی  2000م .تاکنون جســتوجو شــد .در فهرست ِ
منابع معتبر ،جستوجو به عمل آمد .قابلذکر است ،در رابطه با پیشرانهای تغییر ،هیچگونه مقالة مروری
نیافتیم .در منابع فارسی نیز در رابطه با پیشرانهای تغییر در حوزة تعلیموتربیت ،مقاله و مطلبی به دست
نیامد.
خوشبختانــه در این بخش با توجه به جدید بودن موضوع پیشــرانهای تغییــر در جهان ،تمامی
مؤسســهها و ســازمانهای بینالمللی ،روندهای شناساییشده را از طریق وبسایتهایشان در اختیار
همگان قرار دادهاند.
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در گام دوم 34 ،مقاله استخراج شدند که پس از مطالعة چکیده مقالهها و پاالیش آنها 24 ،مقاله را
انتخاب کردیم و مقاالتی که مطالبشان با هدف این تحقیق تناسب نداشتند ،حذف شدند:
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جدول  .1مقالههای منتخب ،پس از مطالعه و پاالیش منابع بهدستآمده
ردیف تاریخ نشر

عنوان مقاله /گزارش

مؤسسه  /سازمان

1

2018

ُکری

2

2016

دانشگاه هونککونگ

3

2016

مؤسسه پیرسون

4

2015

پ ِ ِرز

5

2017

مؤسسه آموزش تفکر

6

2017

مؤسسه آموزش تفکر

7

2017

ِچسِ ر

8

2015

ورونتسوا و ورونتسوا

9

2007

30

پِرو

10

2015

ویل ِنت

11

2017

هیک

12

2010

ادوارد

13

2016

38

کریکامپ و نوتون

14

2017

مؤسسه هسته آموزش

15

2003

دانشگاه آموزشوپرورش

16

2017

انجمن فناوری تدریس

17

2017

هیک

18

2012

یومیناتین و ییلند

19

2013

آبسون و شوک

20

2017

فرایبرگر

21

2012

تراکانو ،جیمنِز ایگلسایز
53
و هاوکینز

22

2006

هوفمیستر

23

2007

مؤسسه داوینچی

24

2015

مرکز  CDTMدانشگاه مونیخ

16

 4روند آموزشی در سال 2018
18

 6روند برتر در آموزشوپرورش امروز

19

 6روند هیجانانگیز 2017

20

17

21

 7روند فناوری کالس درس که بایــد بهعنوان تغییردهندة آموزشوپرورش
23
در نظر گرفته شوند

22

24

 10روند یادگیری نوآورانه برای آموزش مدرن

25

 30روند نمونه در آموزشوپرورش

27

26

روندهای مدرن در آموزشوپرورش 50 :روش متفاوت برای یادگیری
28

روندهای کنونی در توسعة علمی و آموزشی روسیه به لحاظ توسعة
29
جهانیشدن
روندهای آموزشی در چین و ایاالتمتحده :هشداری تذکردهنده یا ظرفیتی
31
بالقوه؟

32

رهبری مدرسه ،روند سیاستها و شیوهها ،و بهبود کیفیت آموزشوپرورش

34

توقف کالسهای تدریس و شروع تدریس توسط کودکان

36

رونــد مدیریت و تصمیمگیری :یک تحلیل دموکراتیک با توجه به کاربرد در
37
آموزشوپرورش

33

35

اجتماعی شــدن فرهنــگ والدین و دســتیابی به تحصیالت .اثــرات روند
39
سرمایهگذاری فرهنگی سنتی و دخالت رسانهها
40
42

44

روندهای برتر 2017

41

آموزش ابتدایی -روندهای فعلی

43

روندهای حاضر در دورههای تحصیلی

45

 13استاندارد برای مدرسهها در آیندة نزدیک

46

47

49

51

55

دیدگاههای جهانی دربارة فناوری آموزشی :روندها و موضوعها

48

آیندة آموزش معلمان :روندهای امروز ،انتظار فردا

50

 5روند مدرن در آموزشوپرورش قرن  21م

52

 10رونــد در فنــاوری بهکارگرفتهشــده در کشــورهای توســعهیافته در
54
آموزشوپرورش
روندهای آموزشی و آموزش ویژه

56

آینده آموزش

57

آینده آموزش :روندهای گزارششده 2015

58
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در گام سوم به شناسایی پیشرانهای تغییر که به عبارتی روندهای اصلی و کالن محیط دور هستند
و میتوانند بر سایر روندهای آموزشی و توسعة فرصتها اثر بگذارند ،پرداخته شد .به همین منظور پس
از جمعآوری  9گزارش و مقاله در این رابطه ،ازآنجاکه محتوای اکثر روندهای شناساییشده در مورد کل
دوره تحصیالت عمومی و بیشتر دوره متوسطه را در برمیگرفت 5 ،مورد از آنها (شامل ردیفهای ،14
 )5 ،24 ،22 ،23که بیشترین تقارن را از لحاظ موضوعی با مقولههای آموزش ابتدایی داشتهاند ،جهت
تحلیل و مقولهبندی تأثیر پیشرانهای محیط عمومی بر آموزش جهان انتخاب گردیدند.

در گام چهارم ،تمام پیشرانهای استخراجشده را تحلیل و بر اساس شبکة معنایی که با هم تشکیل
میدهند ،دستهبندی کردیم .در این بخش از پژوهش منابع بهدستآمده در اختیار دو نفر از متخصصان
تحقیقات آموزشــی قرار گرفت و از آنها خواسته شد ،پیشــرانهای استخراجشده را با توجه به منابع
انطباق بدهند ،که پیشرانهای بهدستآمده مورد تأیید ایشان قرار گرفتند و در ادامه نیز نوع دستهبندی و
جامعیت آن را با توجه به پیشرانهای بهدستآمده تأیید کردند.

در گام پنجم ،مرحلة تعیین پیشرانهای اصلی ،پس از اینکه روندهای اصلی مؤثر شناسایی شدند ،برای تعیین
مؤثرترین پیشرانهایی که بر تغییرات آتی روندهای اصلی آموزشوپرورش تأثیر دارند ،در یک پانل مشترک از
 10نفر از خبرگان خواسته شد تا تأثیر هر متغیر را بر متغیر دیگر در طیفی از  0تا  =0( 3بیتأثیر؛ =1تأثیر کم؛
=2تأثیر متوسط؛ =3تأثیر زیاد) تعیین کنند .این عمل برای هرکدام از  11پیشران تکرار شد .بدین ترتیب میزان
وابستگی یک متغیر به دیگر متغیر دیگر مشخص گردید .سپس به کمک نرمافزار تحلیل ساختاری میکمک نتایج
تحلیل محاسبه گردید .نرمافزار میکمک یک روش تحلیل ساختاری کارآمد است که نهتنها رابطه بین متغیرها و
عوامل را مشخص میکند بلکه میزان تأثیر آنها را نیز تعیین میکند و گراف ع ّلیمعلولی را ترسیم مینماید .در
کنار آن اثر غیرمستقیم یک متغیر و عوامل را مشخص میکند بلکه میزان تأثیر آنها را نیز محاسبه کرده و درنهایت
عوامل را برحسب میزان تأثیر یا وابستگی دستهبندی مینماید (موالیی و طالبیان .)1394،در این پژوهش پس از
جمعآوری نظر خبرگان درباره تأثیر متقابل پیشرانهای محیط عمومی آموزش در جلسه مشترک دلفی ،ماتریس
دوبعدی که در آن ســطرها نشاندهنده تأثیرگذاری پیشــرانها و ستونها بیانگر تأثیرپذیری پیشرانها هستند
تکمیل گردید و بدینسان نتایجی به دست آمد .در ادامه به دلیل استفاده از روش دلفی و تأیید روایی پژوهش،
نتایج بهدستآمده در قالب پرسشنامة بازپاسخ برای خبرگان در دو مرحله ،ارسال گردید و پس از جمعآوری
نظرات آنان ،که اغلب نتایج بهدســتآمده را تأیید نموده بودند؛ به تحلیل یافتههای بهدســتآمده ،میپردازیم.

یافتههای پژوهش

در بررسی پیشرانهای محیطی که از منابع مذکور استخراج گردید ،برخی از آنها به دلیل همپوشانی
و تجانس بسیار باال در یک خوشه قرار گرفتند که در جدول  2هر پیشران به همراه زیرمجموعههایش
که بهعنوان کالنروندها معرفی شدهاند ،به نمایش درآمده است.
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جدول  .2خوشهبندی پیشرانها و زیرمجموعههایشان (کالنروندها) ،یافتههای پژوهش
ردیف

پیشرانها

1

جهانیشدن
(بینالمللیشدن آموزشوپرورش)

2

فردگرایی
(شخصیسازی یادگیری)

3

تنوعطلبی

4

شبکة جهانی اینترنت
(شبکههای اجتماعی)

5

توسعة فناوری و دیجیتال

6

انتقال از آموزش به یادگیری

7

رفاه اقتصادی
و افزایش طبقة متوسط

8

شناسایی و بهکارگیری الگوهای بهتر

9

پایان تولید برنامههای سازمانیافتة رسمی
(طراحی نظامهایی با انعطافپذیری بیشتر)
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کالنروندها (زیرمجموعههای هر پیشران)
بینالمللیشدن آموزشوپرورش
هدفهای بینالمللی
همبستگی جهانی
گفتمان مدنی جدید
رواج و توسعة یادگیری بینفرهنگی (چند فرهنگی)59
جهانیشدن آموزش کشورهای فقیر را بیشتر به حاشیه میکشاند
افزایش تنهایی
عصر باالترین ارج به شخصیت انسانی
آموزش برای توسعة کامل شخصیت انسانی و آزادیهای اساسی
حس تجربههای جدید
رشد روزافزون نمایشگاههای علمی
ظهور شبکههای ارزشمند
شهرهایی با منابع قابل اشتراک
هویت و حریم خصوصی
ناهماهنگی در تعریف و سطح سواد دیجیتالی نسلها
توانایی رهبران و مدیران آموزشوپرورش در استفاده از فناوریهای جدید
تأکید بر یادگیری ساختارگرایی
استارتاپها (تغییر سرمایهگذاری)
افزایش مهاجرت به کشورهای پیشرو
سطح باالی زندگی
میزان بدهی دولتها بهشدت بر آموزش اثر میگذارد
توسعة سازمان
بازبینی معماری فضای مدرسهها
استقالل منابع محلی در تأمین برنامة درسی

10

توسعة علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی ()STEM

11

یکپارچهسازی آموزش و محتوای آموزشی

60

نیاز به آگاهی و شناخت بیشتر جهان
آموزش برای همه
آموزش مستمر
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برخی از پیشــرانها به دلیل گســتردگی و فراگیر بودن موضوع آمــوزش و یادگیری دارای فراوانی
بیشتری نسبت به سایر پیشرانها بودند .که در جدول  3به آنها اشاره شده است.
جدول  .3جدول فراوانی پیشرانهای محیط عمومی در منابع موردبررسی این پژوهش
ردیف

1

جهانیشدن
(بینالمللیشدن
آموزشوپرورش)

فردگرایی
( 2شخصیسازی
یادگیری)

2

3

6

7

8

4

5

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 3تنوعطلبی
شبکه جهانی اینترنت
4
(شبکههای اجتماعی)

*

توسعة فناوری و
5
دیجیتال

*

*

انتقال از آموزش به
6
یادگیری

*

*

*

رفاه اقتصادی و
7
افزایش طبقة متوسط
شناسایی و
 8بهکارگیری الگوهای
بهتر

9

10
*

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
*

*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

پایان تولید برنامههای
سازمانیافته رسمی
( 9طراحی نظامهایی
با انعطافپذیری
بیشتر)

*

*

*

 10توسعة STEM

*

*

*

یکپارچهسازی
 11آموزش و محتوای
آموزشی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

فراوانی

1

پیشرانها

منابع

*

*

*

12

*

*

*

14

*

*

*

10

*

*

12

*

*

14

*

*

*

16

*

*

*

7

*

*

*

17

*

*

*

17

*

*

*

*

9

*

*

*

*

11

*

*

همانطور که مالحظه میشود پیشرانهای «پایان تولید برنامههای سازمانیافتة رسمی»« ،شناسایی
و بهکارگیری الگوهای بهتر» و «انتقال از آموزش به یادگیری» بیشــترین فراوانی را به خود اختصاص
دادهاند .پس از اســتخراج پیشــرانهای تغییر از منابع و تأیید روایی آن توسط متخصصان در یک پانل
مشترک ،از  10نفر از خبرگان خواسته شد تأثیر هر متغیر را بر متغیر دیگر در طیفی از  0تا  =0( 3بیتأثیر؛
 =1تأثیر کم؛  =2تأثیر متوسط؛  =3تأثیر زیاد) تعیین کنند.
110

 ëشمارة 70
 ëسال هجدهم
 ëتابستان 1398

جدول  .4تعیین میزان تأثیر پیشرانها بر یکدیگر از نظر خبرگان در طیفی از  0تا 3
جهانیشدن (بینالمللیشدن آموزشوپرورش)

فردگرایی (شخصیسازی یادگیری)

تنوعطلبی

شبکة جهانی اینترنت (شبکههای اجتماعی)

توسعة فناوری و دیجیتال

انتقال از آموزش به یادگیری

رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط

شناسایی و بهکارگیری الگوهای بهتر

پایان تولید برنامههای سازمانیافتة رسمی

توسعة STEM

جهانیشدن (بینالمللیشدن آموزشوپرورش)

یکپارچهسازی آموزش و محتوای آموزشی

پیشرانهای
آموزش ابتدایی
در جهان

2

2

3

3

3

3

2

2

3

1

2

2

2

3

3

2

3

2

2

3

3

3

2

3

2

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

1

1

1

فردگرایی (شخصیسازی یادگیری)

1

تنوعطلبی

2

2

شبکة جهانی اینترنت (شبکههای اجتماعی)

3

2

3

توسعة فناوری و دیجیتال

3

2

2

3

انتقال از آموزش به یادگیری

2

3

2

2

2

رفاه اقتصادی و افزایش طبقه متوسط

2

3

3

2

3

2

شناسایی و بهکارگیری الگوهای بهتر

2

2

3

2

2

3

2

پایان تولید برنامههای سازمانیافته رسمی (طراحی
نظامهایی با انعطافپذیری بیشتر)

2

2

3

1

2

2

0

3

توسعة STEM

2

1

1

2

2

1

2

2

1

یکپارچهسازی آموزش و محتوای آموزشی

2

0

0

2

1

1

1

1

2
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2
1

نظرات گروه متخصصان در ماتریس اثرات متقاطع وارد شــد (جدول  )4و ســپس از طریق نرمافزار
میکمک مورد تحلیل قرار گرفت .عملکرد نرمافزار مزبور بدین گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفههای مهم
در حوزه را شناسایی و سپس آنها را در ماتریسی مانند ماتریس تحلیل اثرات وارد میکند .بر این اساس
میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزة مربوطه توســط خبرگان تشخیص داده میشود .متغیرهای موجود
در سطرها بر متغیرهای موجود در ستونها تأثیر میگذارند .پس بدین ترتیب متغیرهای سطرها ،تأثیرگذار
و متغیرهای ستونها تأثیرپذیر هســتند (زالی 1388،به نقل از :طاهری دمنه و نادری خورشیدی.)1393 ،
به دیگر سخن میزان ارتباط با عددهای بین صفر تا سه سنجیده میشود .عدد «صفر» بهمنزلة «بدون
تأثیر» ،عدد «یک» بهمنزلة «تأثیر ضعیف» ،عدد «دو» بهمنزلة «تأثیر متوســط» و درنهایت عدد «ســه»
بهمنزلة «تأثیر زیاد» است .بنابراین اگر تعداد متغیرهای شناساییشده  nباشد ،یک ماتریس  n×nبهدست
میآید که در آن تأثیرات متغیرها بر یکدیگر مشخص شدهاند (روحانی و آجرلو.)1394 ،
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جدول  .5توصیف عددی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشرانهای شناساییشده بر اساس خروجی میکمک
میزان
تأثیرگذاری

میزان
تأثیرپذیری

بیشترین
تأثیر

1

جهانیشدن (بینالمللیشدن آموزشوپرورش)

24

21

30

2

فردگرایی (شخصیسازی یادگیری)

22

18

3

تنوعطلبی

23

21

4

شبکة جهانی اینترنت (شبکههای اجتماعی)

23

22

5

توسعة فناوری و دیجیتال

21

23

6

انتقال از آموزش به یادگیری

21

22

7

رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط

24

19

8

شناسایی و بهکارگیری الگوهای بهتر

21

22

9

پایان تولید برنامههای سازمانیافته (طراحی نظامهایی با انعطافبیشتر)

17

20

10

توسعة STEM

16

19

11

یکپارچهسازی آموزش و محتوای آموزشی

11

16

12

223

پیشرانها

ردیف

در ادامه این قسمت به توضیح خروجی گرافیکی متناظر با جدول  4که جایگاه متغیرهای تأثیرگذار
و تأثیرپذیر را در یک نمودار دوبعدی (نمودار  )1نشان میدهد ،میپردازیم:
ناحیة  1به متغیرهای راهبردی یا دووجهی تعلق دارد که بهصورت بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر
عمل میکنند و در قسمت شمال شرقی نمودار قرار میگیرند .هم قابل دستکاری و کنترل هستند و هم
بر پویایی و تغییر سیستم تأثیر میگذارند .یعنی شاخصهای ناپایداری را تشکیل میدهند .در برخی از
منابع بهعنوان متغیرهای اعتماد از آنها نامبرده شــده اســت .متغیرهایی که باالی خط قطری این ناحیه
قرار میگیرند ،متغیرهای «ریسک» نامیده میشوند زیرا ظرفیت تبدیلشدن به بازیگران کلیدی را دارند.
یعنی بهســرعت تغییرات بر آنها اثر میگذارند و آنها نیز این تغییرات را خیلی ســریع به متغیرهای
وابسته در ناحیه منتقل میکنند .متغیرهایی که زیر خط قطری این ناحیه قرار میگیرند متغیرهای «هدف»
نامیده میشوند و نتایج سیستم را به نمایش میگذارند .بهعبارتدیگر ،با دستکاری این متغیرها سیستم
تغییــرات تکاملی را در پیــش خواهد گرفت .با این توصیف متغیرهایی را کــه تأثیر باالیی دارند ،ولی
قابلکنترل نیستند ،نمیتوان بهعنوان متغیر راهبردی محسوب کرد.
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برنامهریزان بهندرت قادر به تغییر در متغیرهای قرارگرفته در ناحیة  2هســتند .متغیرهای مزبور در
قسمت شمال غربی نمودار نمایش داده میشوند .بهعنوان بحرانیترین مؤلفهها ،بیشتر تأثیرگذار و کمتر
تأثیرپذیر هستند و متغیرهای ورودی محسوب میشوند .متغیرهای محیطی عموم ًا در این قسمت قرار
میگیرند که توسط سیستم قابلکنترل نیستند.
متغیرهــای ناحیة  3شــبکة مختصات تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بســیار پایینــی دارند و نمیتوانند
متغیرهای راهبردی محســوب شــوند .آنها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار میگیرند و متغیرهای
مســتقل و مستثنا نامیده میشوند .این متغیرها از ســایر متغیرهای سیستم تأثیر نمیپذیرند ،بر آنها اثر
هم ندارند و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند .در این قسمت سه نوع متغیر میتوان دستهبندی کرد:
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الف) متغیرهای گسسته :در نزدیکی مبدأ مختصات قرار دارند و ارتباطی به پویایی و تغییرات کنونی
سیستم ندارند.

ب) متغیرهای اهرمی ثانویه :با وجود اینکه کام ً
ال مســتقل هســتند ،بیشــتر از آنکه تأثیرپذیر باشند،
تأثیرگذارند باالی خط قطری قرار دارند و بهعنوان نقطههای معیار یا سنجش قابلاستفاده هستند.

ج)    متغیرهــای تنظیمی :زیرخط قطری و نزدیکی مرکز ثقل قرار دارند و میتوانند بهعنوان اهرم
ثانویه ،هدفهای ضعیف و متغیرهای ریسک ثانویه مورد تحلیل قرار بگیرند.

مت
غی
ره
و را ای
هبر کلی
دی دی

متغیرهای ناحیة  4نیز به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها خاصیت راهبردی ندارند و بیشتر از
سایر متغیرها نتیجه میشوند .اما متغیرهای ناحیة  1متغیرهای راهبردی هستند ،چراکه هم قابلیت کنترل
توسط سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم تأثیرگذاری قابل قبولی دارند .در واقع هر چه از انتهای
ناحیة  3به سمت انتهای ناحیة  1شبکه مختصات نزدیکتر میشویم ،بر میزان اهمیت و راهبردی بودن
متغیر افزوده میشود (ربانی 1391 ،به نقل از طاهریدمنه و نادری خورشیدی.)1393 ،

متغیرهایدووجهی

ناحیة یک
هدفها

متغیرهایتأثیرگذار

تأثیرگذاری

ناحیة دو
محیط

اهرمی ثانوی

ناحیةچهار
متغیرهای وابسته
تأثیرپذیری

ناحیة سه
متغیرهای مستقل

تنظیمکنندهها
گسسته

کمترراهبردی

نمودار  .1نقشه و تفسیر موقعیتهای چهارگانه محور مختصات میکمک ،گردآوری از منابع متفاوت توسط نگارنده
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در ادامه توسط نرمافزار میکمک ماتریسی به ابعاد  11×11تنظیم شد که درجة پُرشدگی آن 88/44
درصد بود و نشــان میداد که پیشرانهای انتخابشــده کنش و واکنش زیاد و پراکندهای نسبت به هم
دارند .در واقع سیستم از وضعیت ناپایداری برخوردار است .در قسمت پراکندگی نیز همانطور که در
نمودار دیده میشــود ،با توجه به نحوة قرارگیری پیشــرانها در محور مختصات به شکل انبوه قطری،
محیط عمومی ناپایداری باالیی را نشان میدهد.

سیستمهای ناپایدار

سیستمهای پایدار

نمودار  .2سیستمهای پایدار و ناپایدار ،سوادکوه ()1394

اینترنت

تنوعطلبی

جهانیشدن

تأثیرگذاری

اقتصاد
فردگرایی

فناوری
الگو بهتر

یادگیری

عدمتمرکز

STEM

یکپار

چگی

تأثیرپذیری و وابستگی

نمودار  .3نقشةتأثیرپذیری و تأثیرگذاری مستقیم پیشرانها ،یافتههای پژوهش

ماتریس بهدستآمده را میتوان با نمودار متناظر آن نیز نمایش داد که در آن نمودار ،برای نشان دادن
تأثیرگذاری هر گروه بر دیگری از «پیکانها» و میزان تأثیرگذاری بهصورت عددی ،در باالی آن پیکان،
نمایش داده میشود (نمودارهای  4و  .)5درنهایت بر اساس توپولوژی متغیرها ،این نرمافزار قادر است
عوامل کلیدی را رتبهبندی و استخراج کند (روحانی و آجرلو.)1394 ،
در این شــرایط تعداد روابط بیتأثیر  14مورد بوده اســت که نشان میدهد ،پیشرانها بر هم تأثیری
ندارنــد و یــا از هم تأثیر نمیپذیرند .به همین ترتیب روابط کمتأثیر  17مورد ،تأثیر متوســط  64مورد،
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و تأثیــر زیاد  26مورد بود .بر اســاس شــاخصهای آماری ،با دو بار چرخــش دادهای از مطلوبیت و
بهینهشــدگی  100درصد برخوردار شــد که حاکی از روایی باالی پرســشنامه و پاســخهای آن است
(طاهریدمنه و نادری خورشیدی.)1393 ،
ازآنجاکــه در روش میکمک چهار نوع ماتریس «تأثیرات مســتقیم« ،»61تأثیرات غیرمســتقیم،»62
«تأثیرات مســتقیم بالقوه »63و «تأثیرات غیرمســتقیم بالقوه »64برای بررسیها وجود دارند ،اولین اقدام
با شــروع از ماتریس  MDIانجام میگیرد که فقط شــامل روابط کنونی میان متغیرهاست و دربرگیرندة
متغیرهای ســاختاری سیستم است .نظرات کارشناسان در جلســات دلفی مستقیم ًا در این جدول وارد
میشود .سپس ،ماتریس تأثیرات غیرمستقیم ( )MIIمتناظر با ماتریس تأثیرات مستقیم است که توسط
خو ِد نرمافزار با تکرار پیدرپی (تعداد چرخشها) تقویت شده است .دو ماتریس تأثیرات مستقیم بالقوه
( )MPDIو تأثیرات غیرمستقیم بالقوه ( )MPIIنیز با تخصیص یک مقدار متناظر به مقادیر تعریفشده
در  MDIبه دســت میآیند که شــامل روابط کنونی و بالقوه ،و وابستگی بین پیشرانهاست .نکتة مهم
این اســت که ماتریسهای پیشفرض  MDIو  MPDIیکســان هستند (زالی و اژدری )1395 ،و در
این مطالعه ،مقادیر متناظری برای  MPDIتعریف نشــده است بنابراین مطابق با پیشفرض نرمافزار،
ماتریس تأثیرات مستقیم و تأثیرات مستقیم بالقوه نتایج یکسانی در بر خواهند داشت.
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مهمترین تأثیرات مســتقیم و غیرمستقیم پیشــرانها :درصد پراکندگی و حساسیت این بخش از
مســتقیم بین
نرمافزار بر  10درصد تنظیم شــده اســت .با این تنظیمات ،نرمافزار میکمک تنها روابط
ِ
پیشــرانها را که در ماتریس دلفی خبرگان گزینة «تأثیر زیاد» با عدد  3به آن تعلق گرفته اســت ،با رنگ
قرمز به نمایش میگذارد .نتایج این پژوهش قالب نمودارهای  4و  5به نمایش درآمده است.
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نمودار  .5مهمترین تأثیرات غیرمستقیم ،یافتههای پژوهش

خالصة تمام تحلیلهای ســاختاری اثرات متقابل پیشــرانهای محیطی تغییر در آموزشوپرورش
کشــورهای پیشــرو و جهان در جدول  6بر اساس نمودار  3که از خروجیهای میکمک است ،نمایش
داده شده است.
جدول  .6موقعیت پیشرانها در مختصات میکمک ،یافتههای پژوهش

نواحی مختصات
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اثرات متقابل مستقیم پیشرانها

ناحیة ( 1شمال شرقی)
اثرگذاری باال
اثرپذیری باال

 .1جهانیشدن (بینالمللیشدن آموزشوپرورش)
 .3شبکة جهانی اینترنت (شبکههای اجتماعی)
 .5شناسایی و بهکارگیری الگوهای بهتر

ناحیة ( 2شمال غربی)
اثرگذاری باال
اثرپذیری پایین

 .1رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط
 .2فردگرایی (شخصیسازی یادگیری)

ناحیة ( 3جنوب غربی)
اثرگذاری پایین
اثرپذیری پایین

 .1توسعة STEM
 .2یکپارچهسازی آموزش و محتوای آموزشی

ناحیة ( 4جنوب شرقی)
اثرگذاری پایین
اثرپذیری باال

 .1پایان تولید برنامههای سازمانیافته (طراحی نظامهایی با انعطاف بیشتر)
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 .2تنوعطلبی
 .4انتقال از آموزش به یادگیری
 .6توسعة فناوری و دیجیتال

بحث و نتیجهگیری
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 پیشرانهای راهبردی (شاخصهای ناپایداری)
از نمــودار  3و جدول  6میتــوان نتیجه گرفت :مهمترین پیشــرانهای تغییر در
محیط عمومی آموزشوپرورش جهان عبارتاند از« :جهانیشــدن (بینالمللیشدن
آموزشوپرورش)»« ،تنوعطلبی»« ،شــبکة جهانی اینترنت (شبکههای اجتماعی)»،
«انتقال از آموزش به یادگیری»« ،شناســایی و بهکارگیری الگوهای بهتر» و «توسعة
فنــاوری و دیجیتــال» کــه دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بســیار باالیی بر ســایر
پیشــرانها هســتند .این پیشــرانها را میتوان به دو بخش «متغیرهای ریســک» و
«متغیرهــای هدف» دســتهبندی کــرد ،آنهایی که باالی خط قطری ایــن ناحیه قرار
میگیرند ،ریســکپذیری باالیــی دارند (زالــی و اژدری  .)1395یعنی میتوان گفت
جهانیشدن و تنوعطلبی ظرفیت تبدیلشدن به بازیگران کلیدی را دارند .آنها قدرت
تأثیرگذاری باالیی نســبت به ســایر پیشــرانهای این منطقه ،یعنی فناوری ،اینترنت،
انتقال از آموزش به یادگیری و شناســایی الگوهای بهتر ،دارند و در نتیجه نظامهای
آموزشوپرورش کشورهای جهان کمتر میتوانند آنها را کنترل کنند .همچنین قدرت
راهبــردی باالتری را بر برنامههای نظــام تعلیموتربیت اعمال میکنند .به همین دلیل
ناپایداری سیستمها را رقم میزنند.
جهانیشدن و تنوعطلبی میتوانند تغییرات محیطی را در سطح جهان خیلی سریع
جذب کنند و به ســایر پیشرانها ،چون پیشــرانهای منطقة 3،موسوم به پیشرانهای
وابسته که وابستگی و تأثیرپذیری باالیی دارند ،انتقال بدهند .پس هوشمندانه آن است
که به جای مبارزه با آلوده شــدن به آنکه از دســترس سازمانها و دولتها جداست،
آن را به یک فرصت تبدیل کرد و ظرفیتهای کارامد و لذتبخشــی را از طریق آن
به بدنة فرسوده و بیکیفیت آموزشوپرورش دارد ساخت .در مطالعات اشرافی بوییه
( )1392نیز به مقولة شبکهای شدن و خلق ارتباطات جدید بهعنوان یک ضرورت در
نقشهای جدید معلمان در نظام تعلیموتربیت اشاره شده است .همچنین رمضانپور
نرگسی و همکارانش ( )1396نیز تحت عنوان «پیشرانهای تأثیرگذار بر فرصتهای
کارآفرینی در نظام آموزشی» ،پیشرانهای سطح سواد دیجیتالی نسل امروز و فرهنگ
پذیرش تغییر و نوآوری در این زمینه را معرفی کرده است.
از ســوی دیگر ،پیشــرانهای فناوری ،اینترنت ،انتقال از آمــوزش به یادگیری و
شناســایی الگوهــای بهتر در بخش متغیرهای هدف قــرار گرفتهاند .یعنی با توجه به
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اینکه قابلیت تأثیرپذیری بیشــتری نســبت به گروه ریسک دارند ،قابلیت دستکاری
توســط نظامهای تعلیموتربیت را دارند و میتوانند با اســتفاده از پیشرانهای گروه
هدف ،تغییرات را به ســمت تکامل سیســتم هدایت کنند .بهعنــوان نمونه ،میتوان
پیشران شناسایی و بهکارگیری الگوهای بهتر را به نحوی مدیریت کرد که هم خاصیت
بومی منطقه و هم نیاز جامعة جهانی را براورده کند و با توسعة الگوهای بهتر ،پیشران
عدم تمرکز را که بهشــدت آســیبپذیر و در ِ
آن واحد بهشدت باعث ترقی و تقویت
نظام تعلیموتربیت میشود ،غنا بخشید.
 پیشرانهای اثرگذار
از سوی دیگر ،پیشرانهایی که اثرگذاری بسیار باالیی بر سیستم و سایر پیشرانها
دارند ،ولی تأثیرپذیری چندانی از متغیرهای درون سیستم ندارند ،همانند پیشرانهای
«رفاه اقتصادی و افزایش طبقه متوســط» و «فردگرایی (شخصیســازی یادگیری)»،
دارای ماهیتی محیطی هســتند .یعنی مؤلفههایی بحرانی هســتند که توســط انســان
قابلکنترل نیســتند و وقتی تغییر کنند ،روی پیشــرانهای وابسته منطقة  4بهشدت اثر
میگذارند .طبیعت ًا رفاه اقتصادی و فردگرایی ،آموزشوپرورش را به سمت عدم تمرکز
میبرند و این پایانی اســت بر برنامههای سازمانیافته و بستههای از قبل تنظیمشده.
در گزارشهای پژوهشی مؤسسة یاران آموزش ( 2006تا  )2015بهطور مکرر از این
دو پیشران یاد شده است ،بهطوریکه در چهارمین نتایج آیندهپژوهی خود ،زیر عنوان
«آیندة یادگیری :آموزش در دوران جدیدی از زندگی انسان به همراهی افرادی که با
یک کد در شبکههای اجتماعی شناخته میشوند» ،سناریوی آیندة آموزش را تا 2040
بر لزوم توجه به فردگرایی در بطن اجتماع نگاشته است.
 پیشرانهای مستقل
پیشــرانهای «توسعة  »STEMو «یکپارچهسازی آموزش و محتوای آموزشی»
در ناحیــة  3محور مختصات قرار گرفتهاند که به ناحیة متغیرهای مســتقل و مســتثنا
اختصاص دارد .بهعبارتدیگر پیشــرانهای «توســعة  »STEMو «یکپارچهسازی
آموزش و محتوای آموزشــی» نــه باعث توقف و یا تغیی ِر جهت پیشــرانهای دیگر
میشــوند ،نه باعث تکامل نظام تعلیموتربیت .قب ً
ال اشــاره شد که ناحیة  3مختصات،
خود به ســه بخش قابلتقسیم است .با انطباق نمودار  3بر نمودار  1مالحظه میشود
که پیشــران «توســعة  »STEMدر بخــش تنظیمکنندههــا قرار دارد که بــا توجه به
میــزان تأثیرگــذاری آن ،که  16و تأثیرپذیری  19از  30اســت ،تاحــدودی میتواند
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جزو هدفهای فرعی و ضعیفی باشــد که بر این نظام اثر دارند .یعنی این پیشــران
بهخودیخود ضعیف اســت و اهمیتی در نظام آموزشی کشورها ندارد ،بلکه با توجه
به کنش و واکنش پیشــرانهایی که در این مطالعه شناســایی شــدهاند ،مستقل عمل
میکند و نقش زیادی از لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بر ســایر پیشرانها بر عهده
ندارد.
بــا توجه به کنش و واکنش پیشــرانهای این پژوهش« ،توســعة علوم ،فناوری،
مهندســی و ریاضی» که از دورة باستان هدف مکتبها ،مدرسهها و دانشگاهها بوده
اســت ،نمیتواند بهگونهای وابســته به هدفها و کالنروندهای آموزشی دیگر باشد
که اهمیت و جایگاهش دچار کاستی شود یا مؤلفههای دیگر جایگزین آن شوند .در
این خصوص در قطعیت وجو ِد این پیشــران در نظامهای تعلیموتربیت میتوان گفت
توسعة علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضی امتیاز ویژة خود را دارد و در هیچ دورهای
قابلاغماض نخواهد بود.
پیشــران دیگر این منطقه که در نزدیکی نقطة مبدأ مختصات قرار دارد ،با عنوان
«1یکپارچهســازی آموزش و محتوای آموزشی» بر اســاس نتایج دلفی این پژوهش
همچنان در ادعای اســتقالل ،نداشتن وابســتگی و اثرگذاری ،از پیشران قبلی پیشی
میگیرد .به دیگر ســخن ،یکپارچهســازی آموزش و محتوای آموزشی بر اساس این
مطالعه دارای چنان قطعیتی اســت که هیچکدام از پیشــرانهای این مبحث بر آن اثر
ندارند و بر هیچ پیشــرانی اثر نمیگذارد و کام ً
ال مســتقل عمــل میکند .ولی در این
مختصات ،به دلیل نداشــتن وابستگی یا عدم اثرگذاری و قرارگیری در بخش گسستة
آن ،در مبحث تحلیل قابلحذف و چشمپوشــی است .میتوان اینگونه تفسیر کرد که
یکپارچهسازی محتوای آموزشی ،و بهعبارتدیگر ،عدم تفکیک موضوعی درسها و
مرزبندی بین ارائة مفاهیم آموزشی ،به دلیل عنوان خاص درسی در دورة ابتدایی (ارائة
پروژههای موضوعی) ،میتواند بدون در نظر گرفتن ســایر پیشــرانهای این مطالعه
بهصورت صددرصد انجام گیرد یا درصورتیکه اص ً
ال نیز اجرا نشود ،هیچ تغییری در
ســایر نقاط نظام وارد نخواهد کرد .همانگونه که در نمودارهای  4و  5نمایان است،
نرمافزار با تنظیم درجة حساسیت و پراکندگی قویترین ارتباطات ،65روی  10درصد
(قب ً
ال نیز توضیح داده شــد که حداکثر طیف اثرگذاری پیشــرانها در ماتریس نظرات
دلفی خبرگان  3اســت) دو پیشران «توســعة  »STEMو «یکپارچهسازی آموزش و
محتوای آموزشی» را از هر دو نمودا ِر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم ،به دلیل کمترین
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،حذف کرده است.
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 پیشرانهای وابسته
مطابق با نمودار  ،3در این قســمت پیشران «عدم تمرکز یا پایان تولید برنامههای
ســازمانیافته رســمی (طراحی نظامهایی با انعطافپذیری بیشتر)» قرار گرفته است
کــه با توجه بهعنوان این بخش ،وابســتگی و تأثیرپذیری زیــاد و تأثیرگذاری کمتری
در پیشــرفت یــا توقف این نظــام اعمال میکنــد .در واقع نتیجة تأثیر پیشــرانهای
ناحیههای  1و  ،2یعنی پیشــرانهای دووجهی و پیشرانهای اثرگذار میتواند باشد.
پیشران «عدم تمرکز یا پایان تولید برنامههای سازمانیافتة رسمی (طراحی نظامهایی
با انعطافپذیری بیشــتر)» بهشــدت حســاس به کیفیت و نحــوة کارامدی یا توقف
پیشــرانهای «رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوســط»« ،فردگرایی (شخصیسازی
یادگیری)»« ،جهانیشدن (بینالمللیشدن آموزشوپرورش)»« ،تنوعطلبی»« ،شبکة
جهانی اینترنت (شــبکههای اجتماعی)»« ،انتقال از آموزش به یادگیری»« ،شناسایی
و بهکارگیــری الگوهای بهتر» و «توســعة فنــاوری و دیجیتال» اســت و این نتیجه
بســیار منطقی و طبیعی اســت .برای مثال ،هر چه نظام آموزشــی به سمت فردگرایی
(شخصیسازی یادگیری) برود ،خودبهخود اجرای برنامههای متمرکز و سازمانیافته
کمرنگتر و بیرونقتر میشود و گرایش اذهان جهانی به سمت برنامههایی با انعطاف
بیشتر سوق مییابد .در نتیجه خروجی و حاصل تمام فعالیتهای این نظام بر اساس
این پژوهش پیش به سوی پیشران «عدم تمرکز یا پایان تولید برنامههای سازمانیافتة
رسمی (طراحی نظامهایی با انعطافپذیری بیشتر)» است.
«جهانیشــدن» یکی از مؤلفههای دووجهی با تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بســیار
باال میتواند نقشــی قدرتمند و راهبردی در نظام آموزشوپرورش جهان ایفا کند .بر
این اســاس کشــورهای جهان با هر پارادایم و فرهنگی ،هرقدر هم بسته و درونگرا
عمل کنند ،باز نمیتوانند از امواج تغییر جهانیشــدن ،چه از طریق رســانهها ،و چه
از طریق تغییر تفکر مردم دنیا که امری ســیال و همیشگی است ،در امان بمانند .پس
زیرکانه آن است که بهجای تهدید پنداشتن این تغییرات عظیم جهانی ،با دوراندیشی
و نگاه راهبردی ،به آنها ،از منظر فرصت نگریسته شود و دریچههای تازهتری را به
روی جوامعی بگشــاییم که باز بر اســاس نتایج پیشرانهای همین تحقیق ،روزبهروز
به واســطة توســعة فناوری و اینترنت ،تنوعطلبتر و در جستوجوی الگوهای بهتر
برای زیستن هستند.
«انتقال از آموزش به یادگیری» که یکی دیگر از پیشــرانهای راهبردی در بخش
پاییــن خط قطری نمودار ،یعنی در قســمت متغیرهای هــدف در ناحیة  1قرار دارد،
 ëشمارة 70
 ëسال هجدهم
 ëتابستان 1398

میتوانــد تغییــرات تکاملی عمیقی را بر نظام تعلیموتربیت وارد ســازد .تنها معلمان
مســئول یادگیری دانشآمــوزان نخواهند بود ،بلکه بر اســاس روندهای آموزشــی،
این مســئولیت به خود دانشآموزان واگذار میشــود و کلیه سازمان درونی و بیرونی
مــدارس درگیــر یادگیری فراگیران خواهند شــد .زیرا دیگر قرار نیســت معلمان در
نقش انتقالدهندگان دانش وارد کالس شــوند و بســتة حفظیــات را به خورد اذهان
دانشآمــوزان بدهند و ســپس در کوتاهمدت ،آزمونی برگزار بشــود و کارنامهای در
اختیــار والدیــن بگذارند و درب تعلیموتربیت را ببندند تــا مکانیزم انتقال بعدی در
کالســی دیگر ،بلکه این دانشآموز است که به یادگیری خود شکل میدهد و معلم و
برنامههای آموزشــی مدیر به تبع آن ،کمک میکند تا فراگیریی به مرحلة فراشــناخت
نائل آید و باالخره در عمل ،ماهیگیری به دانشآموزان آموخته شود.
در بُعد دیگر پیشــرانهای تغییر« ،جهانیشدن» باعث نزدیکی بیشتر کشورها از
نظر مبادالت اقتصادی و فرهنگی میشود و در نتیجه به همکاری و رقابت جهانی در
زمینههای علمی ،فرهنگی ،ورزشــی و هنری نیز میانجامد .بر اساس نظر این گروه،
در دیدگاه جهانی ،آموزشوپرورش وســیلهای برای شــرکت در فعالیتهای جهانی
است و افراد باید آموزش ببینند تا بتوانند در عرصههای بینالمللی موفق باشند .این
هدفهــا ،امری فراتر از موفقیت اقتصادی قلمداد میشــوند .جهانیشــدن میتواند
بهنوعــی ترکیب فرهنگها منجر شــود که در درون مرزهــای ملی صورت میپذیرد.
توانایــی زندگــی کردن ،فهمیدن و ارزشگذاشــتن بر تفاوتهــای فرهنگی ،یکی از
ارزشــمندترین دستاوردهای آموزشوپرورش است که در دیدگاه جهانی میتوان آن
را براورده ساخت (سانداران 2001،به نقل از :صبوری خسروشاهی.)1389 ،
همانگونه که در نمودار  3قابلمالحظه اســت« ،رفاه اقتصادی به واسطة افزایش
طبقــة متوســط» و «فردگرایی (شخصیســازی یادگیــری)» بر تمامی پیشــرانهای
آموزشــی در حال و آینده سایهگستر خواهند بود .و تمامی ارکان یادگیری – یاددهی
را در ســطح جهان تحت تأثیر خود قرار خواهند داد .از دیگر ســو ،نتیجه و خروجی
نظام تعلیموتربیت بر اســاس پیشرانهای شناساییشــده در این پژوهش ،حرکت به
ســمت تمرکززدایی خواهد بود .مقاومت در برابر ایــن تغییرات جز عقبافتادگی و
تنهــا الگوبرداری و مصرف نتایج نظام تعلیموتربیت ســایر کشــورهای جهان ،بدون
دستاوردهای بومی و داخلی ،نتیجة دیگری نخواهد داشت .حرکت آهسته ولی مداوم
به ســمت عدم تمرکز ،دامنة نقش مدیران میانی و مدرسهها را گسترده خواهد کرد و
وظایفی بزرگ و اساسی را بر عهدة آنان خواهد نهاد.
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با توجــه به یافتههای بهدســتآمده ،پژوهشــگران و اندیشــمندان میتوانند ،با
توجه بهضــرورت آیندهپژوهی برای رســیدن به فردایی بهتر ،در تمــام عناصر نظام
تعلیموتربیــت با کاربرد روشهای آیندهپژوهانه بتوانند تصویر منســجمی از مســیر
حرکــت آموزشوپــرورش ،به سیاســتگذاران و مدیــران صفی و ســتادی و حتی
مدیران مدرســهها ارائه دهند .برگزاری دورههای آیندهپژوهی و آشــنا کردن کارکنان
آموزشوپــرورش بــا مفهوم و نحــوة بهکارگیری و نتایج آن میتوانــد به محققان در
کاربرد این روش کمک کند .از سوی دیگر ،آنان خود را ملزم به استفاده از آیندهنگری
علمی در تمام ارکان کار و زندگی خود خواهند کرد .تشکیل انجمنهای آیندهپژوهی
در آمــوزش بهنوبة خود میتوانــد حوزة متمرکزی برای تبادلنظر و رفع مشــکالت
پژوهشگران به وجود آورد.
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