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غفلت از پیچیدگی های نظام تعلیم وتربیت، به دلیل گســتردگی و اهمیت آن می تواند صدمات 
غیرقابل جبرانی به بار آورد. در مقالة حاضر پیشران های تغییر در حوزة آموزش وپرورش جهان از طریق 
متن کاوی در اسناد معتبر جهانی و نظر گروه خبرگان، بررسی و شناسایی شده است. سپس با برگزاری 
جلسة دلفی مشترک خبرگان، تأثیر پیشران های شناسایی شده بر هم سنجیده شده و موردبحث قرار 
گرفته اســت. آنگاه از طریق نرم افزار »میک مک« جایگاه هر پیشران تحلیل و بررسی شد. یافته ها 
حاکی از آن است که پیشران های »جهانی شدن )بین المللی شدن آموزش وپرورش(«، »تنوع طلبی«، 
»شــبکة جهانی اینترنت )شــبکه های اجتماعی(«، »انتقال از آموزش به یادگیری«، »شناسایی و 
به کارگیری الگوهای بهتر« و »توســعة فناوری و دیجیتال« دارای تأثیرگذاری بسیار باالیی بر سایر 
پیشران ها هستند، پیشران های »رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط« و »فردگرایی )شخصی سازی 
یادگیری(« جزو پیشران های اثرگذار تلقی می شوند، پیشران های »توسعة علوم، فناوری، مهندسی و 
ریاضی )STEM(« و »یکپارچه سازی آموزش و محتوای آموزشی« نسبت به سایر پیشران ها مستقل 
هستند، و پیشــران »عدم تمرکز یا پایان تولید برنامه های سازمان یافته رسمی )طراحی نظام هایی با 
انعطاف پذیری بیشــتر(« خروجی و نتیجة کنش و واکنش سایر پیشران های این سیستم محسوب 
می شــود 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 عدم تمرکز و مقاومت نکردن در برابر این تغییرات می تواند 
نظام آموزشی را از زیر سایة صرفاً الگوبرداری از نتایج سایر نظام های تعلیم وتربیت جهان و به دوراز 

دستاوردهای بومی و داخلی، خارج سازد و نویدبخش آینده ای روشن و شفاف باشد.

ï تاريخ پذيرش مقاله: 98/4/17 ï تاريخ شروع بررسي: 97/7/16  ï تاريخ دريافت مقاله: 97/6/16  

 آینده پژوهی، تحلیل ساختاری، آموزش، پیشران های تغییر، کالن روندها
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 مقدمه
نقش آموزش وپرورش در شکل گیری آينده دارای چنان اهمیتی است که پیتر دراکر1 می گويد: »دانش 
منبع اصلی اقتصاد جامعة آينده خواهد بود و دانشــگران گروه مســلط در نیروی کار آن. در اين جامعه 
هر کس به راحتی از طريق کسب آموزش وپرورش رسمی ارتقا پیدا می کند. کارگران به همان اندازه که 
دســت مايه اند2، دانشگر3 هم هستند، در واقع آن ها قسمت اعظم وقت خود را صرف کاردستی می کنند 
تا کار مغزی، ولی کاردســتی آن ها بر پاية مقدار بســیار زيادی دانش نظری قرار دارد که تنها از طريق 

آموزش وپرورش رسمی قابل حصول است« )دراکر، 1383/1999(.
نظام تعلیم وتربیت به دلیل گستردگی و اهمیتی که دارد، دارای عناصر بسیار مهم و پیچیده ای است که 
غفلت از رصد کردن تغییرات آتی آن ها می تواند صدمات غیرقابل جبران و عمیقی به نتايجی که جوامع 
قصد نائل آمدن به آن ها را دارند، وارد سازد. به همین دلیل نقش برنامه های آينده نگر و راهبردی علمی، 

عمیق تر و مؤثرتر از گذشته خواهد بود.
در خصــوص ضرورت هــای آينده پژوهــی، در بند 29 فصل دوم »بیانیة ارزش ها« در ســند تحول 
بنیادين آموزش وپرورش جمهوری اســامی ايران آمده اســت: »آينده پژوهی و پايش تحوالت مؤثر بر 
تعلیم وتربیت رسمی عمومی به منظور ايفای نقش فعال در مواجهه با چالش های پیش رو در عرصه های 
مختلف« که اين خود اهمیت و ضرورت اين مقوله را تأيید می کند و همچنین در راهکار 4-22 فصل هفتم 
اين سند آمده است: »انجام مطالعات راهبردی آينده نگر در آموزش وپرورش و اجرای آن با هماهنگی 
دســتگاه های ذی ربط در آموزش وپرورش )ســند تحول بنیادين آموزش وپــرورش، 1390: 19 و 58(.
»مؤسســة ياران آموزش4« )2015( در کالیفرنیا بیش از 10 ســال اســت تاش می کند فرصت های 
آموزشــی را با ايده های جديد برای آيندة بهتر آموزش درهم آمیزد. برخی از فعالیت های اين مؤسســه 
عبارت انــد از: »نقشــة نیروهای آينــده 5 )2006(، »پیش بینی 2020: ايجاد آينــدة يادگیری6« )2010(، 
»آينده نگاری 3/0: آموزش مجدد بازيابی اکوسیستم يادگیری7« )2012(، »تبديل به يک جهان آموزش: 
برنامه سیاســت فــدرال8« )2012( و »آيندة يادگیــری: آموزش در دوران جديدی از زندگی انســان با 
همراهــی افرادی که با يک کد شــناخته می شــوند در شــبکه های اجتماعی9« )2015( کــه در آن ها به 
موضوع هايی چون بازنمايی روابط بنیادين آموزش و يادگیری، پنج اختال10 که می تواند در دهة آيندة 
يادگیری را متحول کند و زمینه را برای تمرکز بیشتر بر يادگیری شخصی فراهم آورد، به چالش کشیدن 
تفکر رهبران آموزشــی در شرايط بحرانی حال حاضر آموزش جهان، چهار سناريو برای آينده آموزش 

تا سال 2040 میادی می پردازد.
در ايران توسعه و رشد رويکرد آينده پژوهی در برخی از رشته ها نمود فزاينده ای داشته است. اما در 
حیطة آموزش وپرورش مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است. نگارنده با کندوکاو و جست وجوی 
فراوان تنها موفق به يافتن تعدادی بســیار کم از پژوهش هايی شــده است که با رويکرد آينده پژوهی به 
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عناصــر تعلیم وتربیت پرداخته اند، گرديده اســت. اکثر مطالعات صــورت گرفته با موضوع آينده پژوهی 
در آموزش وپــرورش به ضــرورت انجام آن در اين حــوزه پرداخته اند که اين موضوع نشــان می دهد، 
آينده انديشی به طور غالب، وجه گمشدة اکثر مدرسه ها و مراکز آموزشی است )حجاج، يايچی و حجاج، 
1394(. به عبارت ديگر تعداد بسیار کمی از پژوهش های حاضر بر اساس رويکرد آينده پژوهی به شناخت 
آيندة يکی از عناصر نظام تعلیم وتربیت منجر شــده اســت. غالبًا در هدف هــای مطالعاتی که به روش 
آينده پژوهی طراحی و اجرا می شوند می بايد به نوعی تصويری از آينده با کاربست فنونی همچون تحلیل 
روند، دلفی مشــترک خبرگان، پويش محیطی، ســناريوهای ممکن و ... ترسیم شود که حتی با اشاره ای 
هرچند مختصر به آينده های محتمل و مطلوب، نیروهای پیشران، عدم قطعیت ها و ... بتوانند نتايجی از 

تغییرات اجتماعی و پیشرفت علم و فناوری را بیان کنند.
شــايد مرتبط تريــن مقاله ای که بــه آينده نــگاری در حوزة آموزش وپــرورش پرداختــه، متعلق به 
اشــرافی بويیه و اســکندری )1393( است که گرچه نويسندگان آن ســعی کرده اند از منظرهای مختلف 
موضوع را بررسی کنند، اما سه سناريو ذکرشده تنها مربوط به »مؤسسة بین المللی توسعة همکاری های 
اقتصادیOECD( »11( است. از سوی ديگر، باوجود اين که خود در تعاريفی که از رويکرد آينده پژوهی 
و به خصوص روش سناريونويســی بیان کرده اند، به ضرورت اســتفاده از ابزاری همچون تعیین عناصر 
پیش بینی )پیشــران های تغییر( و عدم قطعیت ها اشــاره کرده اند ولی در جريان نگاشت سناريوهايشان 

تفکیک قابل ماحظه ای از اين ابزار مشاهده نشد.
چرخاب، حسین پور، نصیری و کرايی )1393(، با استفاده از سند تحول بنیادين، سند طرح تدوين 
ملی آموزش وپرورش و ســند چشــم انداز 20 ساله ايران، الگويی شــامل يک بعد و چهار مؤلفة فرعی 

معرفی کرده اند.
همچنین، اشرافی بويیه )1392( از روش کیفی و تحلیل داده ها برای شناسايی مؤلفه های آينده پژوهی 
در محیط های آموزشی استفاده کرده و با روش کّمی به اعتباربخشی برای يافته های خود پرداخته است. 
ســپس بحث مفصلی دربارة تفاوت ها و تشــابهات ديدگاه های اسامی و غربی در اين زمینه ارائه داده 

است.

براری، معینی، رضايی زاده و عباسی کسانی )1396( دو سؤال اساسی مطرح کرده اند:

1. در محیط های جديد يادگیری کدام يک از نقش های معمول معلم اهمیت کمتری پیدا نموده اند؟

2. چه نقش ها و وظیفه های جديدی را می توان برای يک معلم آينده متصور شد؟

و در ادامه با استفاده از مبانی نظری ارتباط گرايی، الگوی نقش های جديد معلم در محیط های سرشار 
از فناوری آينده را ترسیم کرده اند: 1. هدايت، تأثیر و راهنمايی؛ 2. کمک به خلق ارتباطات جديد )خالق 

شبکه ها(؛ 3. پرورش مهارت ارزشیابی )صافی گذاری(؛ 4. معلم شبکه ای شده؛ 5. تأمل کننده.
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رمضان پور نرگسی، خالقی و حاجی حسینی )1396(، از دانشگاه تهران، با به کارگیری مدل آينده نگاری 
فناوارنه، سه روند شــامل: »بازی های آموزشی«، »درس بازهای گستردة آناين« و »واقعیت افزوده«، 
و از میان پیشــران های تغییر، ســه پیشران شامل »گسترش نفوذ رسانه های اجتماعی«، »ناهماهنگی در 
تعريف و سطح سواد ديجیتال نسل ها« و »فرهنگ پذيرش تغییر و نوآوری« را که دارای بیشترين تأثیر 
بر شــکل گیری فرصت های کارآفرينانه در بازار آموزش ايران طی پنج ســال آينده خواهند بود، معرفی 

کرده اند.
دو مقالة »آينده پژوهی آموزش، رهیافتی نوين در ارتقای شــاخص های نظام آموزشــی با تأکید بر 
روندهــای جهانی« و »ضــرورت آينده پژوهــی در آموزش وپرورش« نیز به ضــرورت آينده پژوهی در 

آموزش پرداخته اند.
متأســفانه به جز مطالعات ذکرشــده، منبع ديگری که بــا اســتفاده از روش آينده پژوهی، روندهايی 
را از عناصر تعلیم وتربیت در کشــور ما گزارش دهد، يافت نشــد. به لحاظ معرفت شناختی، تحقیقات 
صورت گرفته عمدتًا رويکرد پوزيتويستی و اثبات گرايی دارند. درحالی که آينده پژوهی عمدتًا رويکردی 
پساساختارگرايانه دارد، يعنی سعی در به چالش کشیدن، مورد پرسش قرار دادِن روندهای مطرح شده و 

همچنین تعیین پايگاه طبقاتی آن ها همچون تحقیقات انتقادی دارد )طاهری دمنه،1394(.
لذا در پژوهش حاضر کوشــیديم که مبتنی بر رويکرد »تفســیرگرايی« و با استفاده از آينده پژوهی، 
پیشران های تغییر در حوزة آموزش وپرورش در سطح جهان را شناسايی و تحلیل کنیم. بنابراين هدف 
از اين مطالعه شناسايی پیشران های تغییر در حوزة آموزش وپرورش بود که در راستايی تحقق اين هدف 

دو سؤال مطرح شد:

1. چه پیشران های تغییری در حوزة آموزش وپرورش بر اساس منابع و اسناد علمی وجود دارند؟

2. اين پیشــران های تغییری در حوزة آموزش وپرورش از لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذيری، در چه 
موقعیتی قرار گرفته اند؟

 مروری بر مفاهیم آینده پژوهی و تحلیل ساختاری

è آیندهپژوهــی: يادگیری حین عمل اســت که روشــی بــرای طرح مکرر پرســش ها در مورد 
آينده های فرضی اســت و موجب خلق احتمال آينده های بديل و مرجح می شــود )حجاج و 

همکاران،1394( و روش های گوناگونی را در برمی گیرد.

è تحلیلروند:روندها معمواًل نیروهايی تا حدودی تدريجی، يا به عبارت ديگر عوامل و الگوهايی 
هستند که به طور فراگیر باعث تغییر در جامعه می شوند. سرعت تغییر ممکن است نسبتًا آهسته 
يا ســريع به نظر برســد، اما جنبة پراهمیت روندها، فراگیر بودن آن هاست. روندها نیروهای 
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وســیعی هستند که عوامل پیچیده ای در شــکل گیری آن ها سهم دارند و به تغییرات اجتماعی 
منجر می شوند. آن ها توسط هر کسی تجربه می شوند. نکتة جالب دربارة روندها اين است که 
معمواًل سیاست گذاران، سازمان ها و حتی حکومت ها نمی توانند در آن ها تغییری ايجاد کنند؛ 
چراکه آن ها بزرگ تر از قدرت سازمان ها و حکومت ها هستند )ساريتاس و اسمیت12، 2011(.

è دلفی: يکی از روش های کســب دانش گروهی، »فن دلفی« اســت؛ فرايندی دارای ســاختار 
پیش بینی و کمک به تصمیم گیری طی راندهای پیمايشــی، جمع آوری اطاعات و درنهايت، 

اجماع گروهی است.

è کالنروندها13: تاشــی برای شناســايی روندهای مهم و غالب اســت )بل،1391/2003( که 
تعامات پیچیدة بین عوامل مختلف را متفاوت می کنند و چندين نســل را پوشــش می دهند 
)ساريتاس و اسمیت، 2011(. کان روندها نیروهای عظیمی هستند که جهان را شکل می دهند 

و بزرگ ترين چالش ها و فرصت های جامعه را در برمی گیرند )مودلی14، 2016(.

è پیشرانهایتغییر15: در متون آينده انديشی، پیشران به نیروهای عمدة شکل دهندة آيندة جهان 
اشاره دارد. بديهی است که پیشران ها به صورت غیرمستقیم بر حوزه های مختلف تأثیرگذارند. 
به عبارت ديگر، مؤلفه ها يا عوامل اصلی متشکل از چند روند هستند که باعث ايجاد تغییر در 

يک حوزة موردمطالعه می شوند )دراکر، 1383/1999(.

è تحلیلمتقابل: ســابقة تحلیل های متقابل و ماتريســی فراتر از مطالعات حوزة نســبتًا نوپای 
آينده پژوهی اســت و در علوم متفاوت می توان آن را دنبال کرد. از مدل ســازی ســاختاری- 
تفســیری تا تحلیل میک مک در اين حوزه قرار دارد. اين روش به منظور تحلیل سیســتم های 
پیچیده اجرا می شــود که در آن عناصر متفاوت مرتبط با يکديگر حضور دارند و تأثیرگذارند 

)مواليی و طالبیان، 1394(.

 روششناسیتحقيق
روش های آينده پژوهی بسیار گسترده و متنوع هستند. از لحاظ روش شناختی، مطالعة حاضر از نوع 
آمیخته با رويکرد اکتشــافی نسبت به آينده اســت و از طريق راهبرد »سندکاوی« در اسناد باالدستی و 
مطالعة کتابخانه ای و به کارگیری روش دلفی، به منظور توســعه و آزمون نتايج به دست آمده، انجام گرفته 
اســت. در مراحل بعد نیز روندهای کان و پیشران های شناسايی شــده از طريق به کارگیری روش های 
کّمی و کیفی و با اســتفاده از ابزارهايی چون تحلیل تأثیر متقابل، تحلیل ساختاری و تحلیل پیشران ها، 

دسته بندی )خوشه بندی(، تحلیل، اولويت بندی و تلفیق شدند.
در اين تحقیق، در بخش کیفی که شامل هدف از آن شناسايی و استخراج پیشران های تغییر بود از 
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منابع و اســناد معتبر علمی در بازة زمانی ســال 2000 تاکنون استفاده شد که در گام اول به تشريح آن ها 
پرداختیم. در بخش کّمی نیز به دلیل محدوديت های پژوهش در رابطه با جديد و تخصصی بودن مطالب، 
الزام آشنا بودن گروه خبرگان با مطالعات تطبیقی و اصطاحات تخصصی و علمی، دانش آينده پژوهی، 
همچنین با توجه به ســوابق مطالعاتی افراد و سوابق آموزشی آنان، پژوهشگر ملزم به استفاده از تعداد 
محدودی از افراد شد. هیچ قانون صريحی در مورد تعداد متخصصان وجود ندارد و بسته به هدف دلفی، 
وسعت مسئله، زمان جمع آوری داده ها و منابع در دسترس، تعداد شرکت کنندگان معمواًل کمتر از 50 نفر 

و اکثرًا 15 تا 20 نفر بود )بالی، 1394(.
لذا در اين پژوهش خبرگان شامل:

الف( کارکنان وزارت آموزش وپرورش که در بخش های راهبردی و آموزشــی اين دستگاه مشغول 
به فعالیت و کار هستند و حداقل پنج سال سابقة کار دارند؛

ب(   استادان دانشکده علوم تربیتی؛
ج(سردبیران مجله های رشد و همه نشريات مرتبط با سیاست های راهبردی آموزش؛

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

هـ(               مديرانی که بیش از 10 سال مديريت مدرسه ها را به عهده داشته باشند؛
و(پژوهشگران و افرادی که در اين زمینه تحصیل کرده باشند.

نحوة انتخاب مشارکت کنندگان در اين پژوهش به شیوة هدفمند و در دسترس بوده است.
بین المللــی  بــرای پیشــران های تغییــر از طريــق مــرور پژوهش هــا و اســناد  گاماول،   در 
مؤسســاتی کــه به پويش و بررســی آينــدة آمــوزش پرداخته اند، با توجه بــه مطالعــات انجام گرفته، 
بررســی های پیشــینة پژوهــش و مشــورت بــا اســتادان حــوزة آينده پژوهــی و همچنیــن حــوزة 
 تعلیم وتربیــت، فهرســت کلمــات کلیدی تهیــه و هرکــدام از کلیدواژه هــا در پايگاه هــای اطاعاتی
ELSEVIER، SCOPUS، Sage، Taylor & Francis، Springer و Google Scholar در بــازة 
زمانی 2000 م. تاکنون جســت وجو شــد. در فهرست منابِع مقاله های دريافت شده نیز برای دستیابی به 
منابع معتبر، جست وجو به عمل آمد. قابل ذکر است، در رابطه با پیشران های تغییر، هیچ گونه مقالة مروری 
نیافتیم. در منابع فارسی نیز در رابطه با پیشران های تغییر در حوزة تعلیم وتربیت، مقاله و مطلبی به دست 

نیامد.
خوش بختانــه در اين بخش با توجه به جديد بودن موضوع پیشــران های تغییــر در جهان، تمامی 
مؤسســه ها و ســازمان های بین المللی، روندهای شناسايی شده را از طريق وب سايت هايشان در اختیار 

همگان قرار داده اند.
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در گامدوم، 34 مقاله استخراج شدند که پس از مطالعة چکیده مقاله ها و پااليش آن ها، 24 مقاله را 
انتخاب کرديم و مقاالتی که مطالبشان با هدف اين تحقیق تناسب نداشتند، حذف شدند:

 جدول 1.   مقاله های منتخب، پس از مطالعه و پاالیش منابع به دست آمده                                                                                                  

عنوان	مقاله/	گزارشمؤسسه	/	سازمانتاریخ	نشرردیف
4	روند	آموزشی	در	سال	2018	17ُکری1201816
6	روند	برتر	در	آموزش	وپرورش	امروز19دانشگاه	هونک	کونگ2201618

6	روند	هیجان	انگیز	2017	21مؤسسه	پیرسون20	32016
7	روند	فناوری	کالس	درس	که	بایــد	به	عنوان	تغییردهندة	آموزش	وپرورش	پِِرز4201522

در	نظر	گرفته	شوند23
10	روند	یادگیری	نوآورانه	برای	آموزش	مدرن25مؤسسه	آموزش	تفکر5201724

30	روند	نمونه	در	آموزش	وپرورش	26مؤسسه	آموزش	تفکر62017

روندهای	مدرن	در	آموزش	وپرورش:	50	روش	متفاوت	برای	یادگیریِچِسر7201727
روندهای	کنونی	در	توسعة	علمی	و	آموزشی	روسیه	به	لحاظ	توسعة		ورونت	سوا	و	ورونت	سوا8201528

جهانی	شدن29
روندهای	آموزشی	در	چین	و	ایاالت	متحده:	هشداری	تذکردهنده	یا	ظرفیتی	پِرو9200730

بالقوه؟31

رهبری	مدرسه،	روند	سیاست	ها	و	شیوه	ها،	و	بهبود	کیفیت	آموزش	وپرورش33ویلِنت10201532

توقف	کالس	های	تدریس	و	شروع	تدریس	توسط	کودکان35هیک11201734

رونــد	مدیریت	و	تصمیم	گیری:	یک	تحلیل	دموکراتیک	با	توجه	به	کاربرد	در	ادوارد12201036
آموزش	وپرورش37

اجتماعی	شــدن	فرهنــگ	والدین	و	دســتیابی	به	تحصیالت.	اثــرات	روند	کریکامپ	و	نوتون13201638
سرمایه	گذاری	فرهنگی	سنتی	و	دخالت	رسانه	ها39

	روندهای	برتر	2017	41مؤسسه	هسته	آموزش14201740
آموزش	ابتدایی-	روندهای	فعلی43دانشگاه	آموزش	وپرورش15200342

روندهای	حاضر	در	دوره	های	تحصیلی45انجمن	فناوری	تدریس16201744

13	استاندارد	برای	مدرسه	ها	در	آیندة	نزدیک46هیک172017

دیدگاه	های	جهانی	دربارة	فناوری	آموزشی:	روندها	و	موضوع	ها48یومیناتین	و	یی	لند18201247

آیندة	آموزش	معلمان:	روندهای	امروز،	انتظار	فردا50آبسون	و	شوک19201349

5	روند	مدرن	در	آموزش	وپرورش	قرن	21	م52فرایبرگر20201751

	تراکانو،	جیمِنز	ایگلسایز212012
	و	هاوکینز53

10	رونــد	در	فنــاوری	به	کارگرفته	شــده	در	کشــورهای	توســعه	یافته	در	
آموزش	وپرورش54

روندهای	آموزشی	و	آموزش	ویژه56هوف	میستر22200655

آینده	آموزش57مؤسسه	داوینچی232007

آینده	آموزش:	روندهای	گزارش	شده	2015	58مرکز	CDTM	دانشگاه	مونیخ242015
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 در گامسوم به شناسايی پیشران های تغییر که به عبارتی روندهای اصلی و کان محیط دور هستند 
و می توانند بر ساير روندهای آموزشی و توسعة فرصت ها اثر بگذارند، پرداخته شد. به همین منظور پس 
از جمع آوری 9 گزارش و مقاله در اين رابطه، ازآنجاکه محتوای اکثر روندهای شناسايی شده در مورد کل 
دوره تحصیات عمومی و بیشتر دوره متوسطه را در برمی گرفت، 5 مورد از آن ها )شامل رديف های 14، 
23، 22، 24، 5( که بیشترين تقارن را از لحاظ موضوعی با مقوله های آموزش ابتدايی داشته اند، جهت 

تحلیل و مقوله بندی تأثیر پیشران های محیط عمومی بر آموزش جهان انتخاب گرديدند.

در گامچهارم، تمام پیشران های استخراج شده را تحلیل و بر اساس شبکة معنايی که با هم تشکیل 
می دهند، دسته بندی کرديم. در اين بخش از پژوهش منابع به دست آمده در اختیار دو نفر از متخصصان 
تحقیقات آموزشــی قرار گرفت و از آن ها خواسته شد، پیشــران های استخراج شده را با توجه به منابع 
انطباق بدهند، که پیشران های به دست آمده مورد تأيید ايشان قرار گرفتند و در ادامه نیز نوع دسته بندی و 

جامعیت آن را با توجه به پیشران های به دست آمده تأيید کردند.

در گامپنجم، مرحلة تعیین پیشران های اصلی، پس از اينکه روندهای اصلی مؤثر شناسايی شدند، برای تعیین 
مؤثرترين پیشران هايی که بر تغییرات آتی روندهای اصلی آموزش وپرورش تأثیر دارند، در يک پانل مشترک از 
10 نفر از خبرگان خواسته شد تا تأثیر هر متغیر را بر متغیر ديگر در طیفی از 0 تا 3 )0= بی تأثیر؛ 1=تأثیر کم؛ 
2=تأثیر متوسط؛ 3=تأثیر زياد( تعیین کنند. اين عمل برای هرکدام از 11 پیشران تکرار شد. بدين ترتیب میزان 
وابستگی يک متغیر به ديگر متغیر ديگر مشخص گرديد. سپس به کمک نرم افزار تحلیل ساختاری میک مک نتايج 
تحلیل محاسبه گرديد. نرم افزار میک مک يک روش تحلیل ساختاری کارآمد است که نه تنها رابطه بین متغیرها و 
عوامل را مشخص می کند بلکه میزان تأثیر آن ها را نیز تعیین می کند و گراف عّلی معلولی را ترسیم می نمايد. در 
کنار آن اثر غیرمستقیم يک متغیر و عوامل را مشخص می کند بلکه میزان تأثیر آن ها را نیز محاسبه کرده و درنهايت 
عوامل را برحسب میزان تأثیر يا وابستگی دسته بندی می نمايد )مواليی و طالبیان،1394(. در اين پژوهش پس از 
جمع آوری نظر خبرگان درباره تأثیر متقابل پیشران های محیط عمومی آموزش در جلسه مشترک دلفی، ماتريس 
دوبعدی که در آن ســطرها نشان دهنده تأثیرگذاری پیشــران ها و ستون ها بیانگر تأثیرپذيری پیشران ها هستند 
تکمیل گرديد و بدين سان نتايجی به دست آمد. در ادامه به دلیل استفاده از روش دلفی و تأيید روايی پژوهش، 
نتايج به دست آمده در قالب پرسشنامة بازپاسخ برای خبرگان در دو مرحله، ارسال گرديد و پس از جمع آوری 
نظرات آنان، که اغلب نتايج به دســت آمده را تأيید نموده بودند؛ به تحلیل يافته های به دســت آمده، می پردازيم.

 یافتههایپژوهش
در بررسی پیشران های محیطی که از منابع مذکور استخراج گرديد، برخی از آن ها به دلیل هم پوشانی 
و تجانس بسیار باال در يک خوشه قرار گرفتند که در جدول 2 هر پیشران به همراه زيرمجموعه هايش 

که به عنوان کان روندها معرفی شده اند، به نمايش درآمده است.
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 جدول 2.   خوشه بندی پیشران ها و زیرمجموعه هایشان )کالن روندها(، یافته های پژوهش                                                                                                  

کالنروندها)زیرمجموعههایهرپیشران(پیشرانهاردیف

1
جهانی شدن 

)بین المللی شدن آموزش وپرورش(

بین المللی شدن آموزش وپرورش

هدف های بین المللی

هم بستگی جهانی

گفتمان مدنی جدید

رواج و توسعة یادگیری بین فرهنگی )چند فرهنگی59(

جهانی شدن آموزش کشورهای فقیر را بیشتر به حاشیه می کشاند

2
فردگرایی 

)شخصی سازی یادگیری(

افزایش تنهایی

عصر باالترین ارج به شخصیت انسانی

آموزش برای توسعة کامل شخصیت انسانی و آزادی های اساسی

تنوع طلبی3
حس تجربه های جدید

رشد روزافزون نمایشگاه های علمی

4
شبکة جهانی اینترنت
 )شبکه های اجتماعی(

ظهور شبکه های ارزشمند

شهرهایی با منابع قابل اشتراک

هویت و حریم خصوصی

توسعة فناوری و دیجیتال5
ناهماهنگی در تعریف و سطح سواد دیجیتالی نسل ها

توانایی رهبران و مدیران آموزش وپرورش در استفاده از فناوری های جدید

تأکید بر یادگیری ساختارگراییانتقال از آموزش به یادگیری6

7
رفاه اقتصادی

 و افزایش طبقة متوسط

استارتاپ ها )تغییر سرمایه گذاری(

افزایش مهاجرت به کشورهای پیشرو

سطح باالی زندگی

میزان بدهی دولت ها به شدت بر آموزش اثر می گذارد

شناسایی و به کارگیری الگوهای بهتر8
توسعة سازمان

بازبینی معماری فضای مدرسه ها

9
پایان تولید برنامه های سازمان یافتة رسمی

 )طراحی نظام هایی با انعطاف پذیری بیشتر(
استقالل منابع محلی در تأمین برنامة درسی

1060)STEM( نیاز به آگاهی و شناخت بیشتر جهانتوسعة علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی

یکپارچه سازی آموزش و محتوای آموزشی11
آموزش برای همه

آموزش مستمر
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برخی از پیشــران ها به دلیل گســتردگی و فراگیر بودن موضوع آمــوزش و يادگیری دارای فراوانی 
بیشتری نسبت به ساير پیشران ها بودند. که در جدول 3 به آن ها اشاره شده است.

 جدول 3.   جدول فراوانی پیشران های محیط عمومی در منابع موردبررسی این پژوهش                                                                                                  

ف
دی
پیشرانهار

منابع

ی
وان

را
ف

123456789101112131415161718192021222324

1
جهانی شدن 

)بین المللی شدن 
آموزش وپرورش(

************12

2
فردگرایی 

)شخصی سازی 
یادگیری(

**************14

10**********تنوع طلبی3

شبکه جهانی اینترنت 4
12************)شبکه های اجتماعی(

توسعة فناوری و 5
14**************دیجیتال

انتقال از آموزش به 6
16****************یادگیری

رفاه اقتصادی و 7
7*******افزایش طبقة متوسط

8
شناسایی و 

به کارگیری الگوهای 
بهتر

*****************17

9

پایان تولید برنامه های 
سازمان یافته رسمی 
)طراحی نظام هایی 

با انعطاف پذیری 
بیشتر(

*****************17

10STEM 9*********توسعة

11
یکپارچه سازی 

آموزش و محتوای 
آموزشی

***********11

همان طور که ماحظه می شود پیشران های »پايان تولید برنامه های سازمان يافتة رسمی«، »شناسايی 
و به کارگیری الگوهای بهتر« و »انتقال از آموزش به يادگیری« بیشــترين فراوانی را به خود اختصاص 
داده اند. پس از اســتخراج پیشــران های تغییر از منابع و تأيید روايی آن توسط متخصصان در يک پانل 
مشترک، از 10 نفر از خبرگان خواسته شد تأثیر هر متغیر را بر متغیر ديگر در طیفی از 0 تا 3 )0= بی تأثیر؛ 

1= تأثیر کم؛ 2= تأثیر متوسط؛ 3= تأثیر زياد( تعیین کنند.
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 جدول 4.   تعیین میزان تأثیر پیشران ها بر یکدیگر از نظر خبرگان در طیفی از 0 تا 3                                                                                                  

پیشرانهای
آموزشابتدایی

درجهان

ش(
ور

پر
شو

وز
آم

دن
یش

ملل
نال

)بی
ن

شد
ی
هان

ج

ی(
یر

دگ
یا
ی
از
یس

ص
شخ

ی)
رای

دگ
فر

ی
طلب

وع
تن

ی(
اع

تم
اج
ی

ها
که

شب
ت)

ترن
این

ی
هان

ج
کة

شب

ال
یت
یج

ود
ی

ور
فنا

ة
سع

تو

ی
یر

دگ
یا

به
ش

وز
آم

از
ال

تق
ان

ط
وس

مت
قة

طب
ش

زای
اف
یو

اد
ص
اقت

اه
رف

تر
به

ی
ها
گو

یال
یر

رگ
کا
به

یو
سای

شنا

ی
سم

ةر
افت

نی
زما

سا
ی

ها
مه

رنا
دب

ولی
نت

ایا
پ

ST
EM

ة 
سع

تو

ی
زش

مو
یآ

وا
حت

وم
ش

وز
آم

ی
از
هس

رچ
کپا

ی

2233332231جهانی شدن )بین المللی شدن آموزش وپرورش(

1222332322فردگرایی )شخصی سازی یادگیری(

2233323221تنوع طلبی

3233222222شبکة جهانی اینترنت )شبکه های اجتماعی(

3223222222توسعة فناوری و دیجیتال

2322222222انتقال از آموزش به یادگیری

2332323222رفاه اقتصادی و افزایش طبقه متوسط

2232232221شناسایی و به کارگیری الگوهای بهتر

پایان تولید برنامه های سازمان یافته رسمی )طراحی 
2231220311نظام هایی با انعطاف پذیری بیشتر(

STEM 2112212212توسعة

2002111121یکپارچه سازی آموزش و محتوای آموزشی

 نظرات گروه متخصصان در ماتريس اثرات متقاطع وارد شــد )جدول 4( و ســپس از طريق نرم افزار 
میک مک مورد تحلیل قرار گرفت. عملکرد نرم افزار مزبور بدين گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفه های مهم 
در حوزه را شناسايی و سپس آن ها را در ماتريسی مانند ماتريس تحلیل اثرات وارد می کند. بر اين اساس 
میزان ارتباط میان اين متغیرها با حوزة مربوطه توســط خبرگان تشخیص داده می شود. متغیرهای موجود 
در سطرها بر متغیرهای موجود در ستون ها تأثیر می گذارند. پس بدين ترتیب متغیرهای سطرها، تأثیرگذار 
و متغیرهای ستون ها تأثیرپذير هســتند )زالی،1388 به نقل از: طاهری دمنه و نادری خورشیدی، 1393(.
به ديگر سخن میزان ارتباط با عددهای بین صفر تا سه سنجیده می شود. عدد »صفر« به منزلة »بدون 
تأثیر«، عدد »يک« به منزلة »تأثیر ضعیف«، عدد »دو« به منزلة »تأثیر متوســط« و درنهايت عدد »ســه« 
به منزلة »تأثیر زياد« است. بنابراين اگر تعداد متغیرهای شناسايی شده n باشد، يک ماتريس n×n به دست 

می آيد که در آن تأثیرات متغیرها بر يکديگر مشخص شده اند )روحانی و آجرلو، 1394(.
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 جدول 5.   توصیف عددی میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پیشران های شناسایی شده بر اساس خروجی میک مک                                                                                                  

پیشرانهاردیف
میزان

تأثیرگذاری
میزان

تأثیرپذیری
بیشترین
تأثیر

242130جهانی شدن )بین المللی شدن آموزش وپرورش(1

2218فردگرایی )شخصی سازی یادگیری(2

2321تنوع طلبی3

2322شبکة جهانی اینترنت )شبکه های اجتماعی(4

2123توسعة فناوری و دیجیتال5

2122انتقال از آموزش به یادگیری6

2419رفاه اقتصادی و افزایش طبقة متوسط7

2122شناسایی و به کارگیری الگوهای بهتر8

1720پایان تولید برنامه های سازمان یافته )طراحی نظام هایی با انعطاف بیشتر(9

10STEM 1619توسعة

1116یکپارچه سازی آموزش و محتوای آموزشی11

12223

در ادامه اين قسمت به توضیح خروجی گرافیکی متناظر با جدول 4 که جايگاه متغیرهای تأثیرگذار 
و تأثیرپذير را در يک نمودار دوبعدی )نمودار 1( نشان می دهد، می پردازيم:

ناحیة 1 به متغیرهای راهبردی يا دووجهی تعلق دارد که به صورت بسیار تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذير 
عمل می کنند و در قسمت شمال شرقی نمودار قرار می گیرند. هم قابل دست کاری و کنترل هستند و هم 
بر پويايی و تغییر سیستم تأثیر می گذارند. يعنی شاخص های ناپايداری را تشکیل می دهند. در برخی از 
منابع به عنوان متغیرهای اعتماد از آن ها نام برده شــده اســت. متغیرهايی که باالی خط قطری اين ناحیه 
قرار می گیرند، متغیرهای »ريسک« نامیده می شوند زيرا ظرفیت تبديل شدن به بازيگران کلیدی را دارند. 
يعنی به ســرعت تغییرات بر آن ها اثر می گذارند و آن ها نیز اين تغییرات را خیلی ســريع به متغیرهای 
وابسته در ناحیه منتقل می کنند. متغیرهايی که زير خط قطری اين ناحیه قرار می گیرند متغیرهای »هدف« 
نامیده می شوند و نتايج سیستم را به نمايش می گذارند. به عبارت ديگر، با دست کاری اين متغیرها سیستم 
تغییــرات تکاملی را در پیــش خواهد گرفت. با اين توصیف متغیرهايی را کــه تأثیر بااليی دارند، ولی 

قابل کنترل نیستند، نمی توان به عنوان متغیر راهبردی محسوب کرد.
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برنامه ريزان به ندرت قادر به تغییر در متغیرهای قرارگرفته در ناحیة 2 هســتند. متغیرهای مزبور در 
قسمت شمال غربی نمودار نمايش داده می شوند. به عنوان بحرانی ترين مؤلفه ها، بیشتر تأثیرگذار و کمتر 
تأثیرپذير هستند و متغیرهای ورودی محسوب می شوند. متغیرهای محیطی عمومًا در اين قسمت قرار 

می گیرند که توسط سیستم قابل کنترل نیستند.
متغیرهــای ناحیة 3 شــبکة مختصات تأثیرگذاری و تأثیرپذيری بســیار پايینــی دارند و نمی توانند 
متغیرهای راهبردی محســوب شــوند. آن ها در قسمت جنوب شرقی نمودار قرار می گیرند و متغیرهای 
مســتقل و مستثنا نامیده می شوند. اين متغیرها از ســاير متغیرهای سیستم تأثیر نمی پذيرند، بر آن ها اثر 

هم ندارند و ارتباط بسیار کمی با سیستم دارند. در اين قسمت سه نوع متغیر می توان دسته بندی کرد:

الف(متغیرهایگسسته:در نزديکی مبدأ مختصات قرار دارند و ارتباطی به پويايی و تغییرات کنونی 
سیستم ندارند.

ب(    متغیرهایاهرمیثانویه: با وجود اينکه کامًا مســتقل هســتند، بیشــتر از آنکه تأثیرپذير باشند، 
تأثیرگذارند باالی خط قطری قرار دارند و به عنوان نقطه های معیار يا سنجش قابل استفاده هستند.

ج(متغیرهــایتنظیمی: زيرخط قطری و نزديکی مرکز ثقل قرار دارند و می توانند به عنوان اهرم 
ثانويه، هدف های ضعیف و متغیرهای ريسک ثانويه مورد تحلیل قرار بگیرند.

متغیرهای ناحیة 4 نیز به دلیل وابستگی شديد به ساير متغیرها خاصیت راهبردی ندارند و بیشتر از 
ساير متغیرها نتیجه می شوند. اما متغیرهای ناحیة 1 متغیرهای راهبردی هستند، چراکه هم قابلیت کنترل 
توسط سیستم مديريتی را دارند و هم بر سیستم تأثیرگذاری قابل قبولی دارند. در واقع هر چه از انتهای 
ناحیة 3 به سمت انتهای ناحیة 1 شبکه مختصات نزديک تر می شويم، بر میزان اهمیت و راهبردی بودن 

متغیر افزوده می شود )ربانی، 1391 به نقل از طاهری دمنه و نادری خورشیدی، 1393(.

گسسته

اهرمی ثانوی

تنظیم کننده ها

ناحیة دو ناحیة یک

محیط

متغیرهای کلیدی 

و راهبردی

ناحیة سه ناحیة چهار

متغیرهای تأثیرگذار متغیرهای دو وجهی

متغیرهای  مستقلمتغیرهای  وابسته

هدف ها

تأثیرگذاری

کمتر راهبردی تأثیرپذیری

 نمودار 1.   نقشه و تفسیر موقعیت های چهارگانه محور مختصات میک مک، گردآوری از منابع متفاوت توسط نگارنده                                                                                                  
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در ادامه توسط نرم افزار میک مک ماتريسی به ابعاد 11×11 تنظیم شد که درجة ُپرشدگی آن 88/44 
درصد بود و نشــان می داد که پیشران های انتخاب شــده کنش و واکنش زياد و پراکنده ای نسبت به هم 
دارند. در واقع سیستم از وضعیت ناپايداری برخوردار است. در قسمت پراکندگی نیز همان طور که در 
نمودار ديده می شــود، با توجه به نحوة قرارگیری پیشــران ها در محور مختصات به شکل انبوه قطری، 

محیط عمومی ناپايداری بااليی را نشان می دهد.

سیستم های ناپایدارسیستم های پایدار

 نمودار 2.   سیستم های پایدار و ناپایدار، سوادکوه )1394(                                                                                                  

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری و وابستگی

اینترنت

فناوری

تنوع طلبی

فردگرایی

اقتصادجهانی شدن

یادگیری الگو بهتر

STEM
عدم تمرکز

یکپارچگی

 نمودار 3.   نقشةتأثیرپذیری و تأثیرگذاری مستقیم پیشران ها، یافته های پژوهش                                                                                                  

ماتريس به دست آمده را می توان با نمودار متناظر آن نیز نمايش داد که در آن نمودار، برای نشان دادن 
تأثیرگذاری هر گروه بر ديگری از »پیکان ها« و میزان تأثیرگذاری به صورت عددی، در باالی آن پیکان، 
نمايش داده می شود )نمودارهای 4 و 5(. درنهايت بر اساس توپولوژی متغیرها، اين نرم افزار قادر است 

عوامل کلیدی را رتبه بندی و استخراج کند )روحانی و آجرلو، 1394(.
در اين شــرايط تعداد روابط بی تأثیر 14 مورد بوده اســت که نشان می دهد، پیشران ها بر هم تأثیری 
ندارنــد و يــا از هم تأثیر نمی پذيرند. به همین ترتیب روابط کم تأثیر 17 مورد، تأثیر متوســط 64 مورد، 
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و تأثیــر زياد 26 مورد بود. بر اســاس شــاخص های آماری، با دو بار چرخــش داده ای از مطلوبیت و 
بهینه شــدگی 100 درصد برخوردار شــد که حاکی از روايی باالی پرســش نامه و پاســخ های آن است 

)طاهری دمنه و نادری خورشیدی، 1393(.
ازآنجاکــه در روش میک مک چهار نوع ماتريس »تأثیرات مســتقیم61«، »تأثیرات غیرمســتقیم62«، 
»تأثیرات مســتقیم بالقوه63« و »تأثیرات غیرمســتقیم بالقوه64« برای بررسی ها وجود دارند، اولین اقدام 
با شــروع از ماتريس MDI انجام می گیرد که فقط شــامل روابط کنونی میان متغیرهاست و دربرگیرندة 
متغیرهای ســاختاری سیستم است. نظرات کارشناسان در جلســات دلفی مستقیمًا در اين جدول وارد 
می شود. سپس، ماتريس تأثیرات غیرمستقیم )MII( متناظر با ماتريس تأثیرات مستقیم است که توسط 
خوِد نرم افزار با تکرار پی درپی )تعداد چرخش ها( تقويت شده است. دو ماتريس تأثیرات مستقیم بالقوه 
)MPDI( و تأثیرات غیرمستقیم بالقوه )MPII( نیز با تخصیص يک مقدار متناظر به مقادير تعريف شده 
در MDI به دســت می آيند که شــامل روابط کنونی و بالقوه، و وابستگی بین پیشران هاست. نکتة مهم 
اين اســت که ماتريس های پیش فرض MDI و MPDI يکســان هستند )زالی و اژدری، 1395( و در 
اين مطالعه، مقادير متناظری برای MPDI تعريف نشــده است بنابراين مطابق با پیش فرض نرم افزار، 

ماتريس تأثیرات مستقیم و تأثیرات مستقیم بالقوه نتايج يکسانی در بر خواهند داشت.

مهمترینتأثیراتمســتقیموغیرمستقیمپیشــرانها:درصد پراکندگی و حساسیت اين بخش از 
نرم افزار بر 10 درصد تنظیم شــده اســت. با اين تنظیمات، نرم افزار میک مک تنها روابط مســتقیِم بین 
پیشــران ها را که در ماتريس دلفی خبرگان گزينة »تأثیر زياد« با عدد 3 به آن تعلق گرفته اســت، با رنگ 

قرمز به نمايش می گذارد. نتايج اين پژوهش قالب نمودارهای 4 و 5 به نمايش درآمده است.

اقتصاد

الگو بهتر

عدم تمرکز

Direct influence graph

Strongest influences

3

3

3

3

3

3

33

یادگیری
فناوری

فردگرایی

اینترنت

جهانی شدن

 نمودار 4.   مهم ترین تأثیرات مستقیم، یافته های پژوهش                                                                                                  
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 نمودار 5.   مهم ترین تأثیرات غیرمستقیم، یافته های پژوهش                                                                                                  

خاصة تمام تحلیل های ســاختاری اثرات متقابل پیشــران های محیطی تغییر در آموزش وپرورش 
کشــورهای پیشــرو و جهان در جدول 6 بر اساس نمودار 3 که از خروجی های میک مک است، نمايش 

داده شده است.

 جدول 6.   موقعیت پیشران ها در مختصات میک مک، یافته های پژوهش                                                                                                  

اثراتمتقابلمستقیمپیشرانهانواحیمختصات

ناحیة 1 )شمال شرقی(
اثرگذاری باال
اثرپذیری باال

1. جهانی شدن )بین المللی شدن آموزش وپرورش(               2. تنوع طلبی
3. شبکة جهانی اینترنت )شبکه های اجتماعی(                  4. انتقال از آموزش به یادگیری

5. شناسایی و به کارگیری الگوهای بهتر                            6. توسعة فناوری و دیجیتال

ناحیة 2 )شمال غربی(
اثرگذاری باال

اثرپذیری پایین

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

ناحیة 3 )جنوب غربی(
اثرگذاری پایین
اثرپذیری پایین

STEM 1. توسعة
2. یکپارچه سازی آموزش و محتوای آموزشی

ناحیة 4 )جنوب شرقی(
اثرگذاری پایین

اثرپذیری باال
1. پایان تولید برنامه های سازمان یافته )طراحی نظام هایی با انعطاف بیشتر(
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 بحثونتيجهگيری 

 پیشران های راهبردی )شاخص های ناپایداری(
از نمــودار 3 و جدول 6 می تــوان نتیجه گرفت: مهم ترين پیشــران های تغییر در 
محیط عمومی آموزش وپرورش جهان عبارت اند از: »جهانی شــدن )بین المللی شدن 
آموزش وپرورش(«، »تنوع طلبی«، »شــبکة جهانی اينترنت )شبکه های اجتماعی(«، 
»انتقال از آموزش به يادگیری«، »شناســايی و به کارگیری الگوهای بهتر« و »توسعة 
فنــاوری و ديجیتــال« کــه دارای تأثیرگذاری و تأثیرپذيری بســیار بااليی بر ســاير 
پیشــران ها هســتند. اين پیشــران ها را می توان به دو بخش »متغیرهای ريســک« و 
»متغیرهــای هدف« دســته بندی کــرد، آن هايی که باالی خط قطری ايــن ناحیه قرار 
می گیرند، ريســک پذيری بااليــی دارند )زالــی و اژدری 1395(. يعنی می توان گفت 
جهانی شدن و تنوع طلبی ظرفیت تبديل شدن به بازيگران کلیدی را دارند. آن ها قدرت 
تأثیرگذاری بااليی نســبت به ســاير پیشــران های اين منطقه، يعنی فناوری، اينترنت، 
انتقال از آموزش به يادگیری و شناســايی الگوهای بهتر، دارند و در نتیجه نظام های 
آموزش وپرورش کشورهای جهان کمتر می توانند آن ها را کنترل کنند. همچنین قدرت 
راهبــردی باالتری را بر برنامه های نظــام تعلیم وتربیت اعمال می کنند. به همین دلیل 

ناپايداری سیستم ها را رقم می زنند.
جهانی شدن و تنوع طلبی می توانند تغییرات محیطی را در سطح جهان خیلی سريع 
جذب کنند و به ســاير پیشران ها، چون پیشــران های منطقة،3 موسوم به پیشران های 
وابسته که وابستگی و تأثیرپذيری بااليی دارند، انتقال بدهند. پس هوشمندانه آن است 
که به جای مبارزه با آلوده شــدن به آنکه از دســترس سازمان ها و دولت ها جداست، 
آن را به يک فرصت تبديل کرد و ظرفیت های کارامد و لذت بخشــی را از طريق آن 
به بدنة فرسوده و بی کیفیت آموزش وپرورش دارد ساخت. در مطالعات اشرافی بويیه 
)1392( نیز به مقولة شبکه ای شدن و خلق ارتباطات جديد به عنوان يک ضرورت در 
نقش های جديد معلمان در نظام تعلیم وتربیت اشاره شده است. همچنین رمضان پور 
نرگسی و همکارانش )1396( نیز تحت عنوان »پیشران های تأثیرگذار بر فرصت های 
کارآفرينی در نظام آموزشی«، پیشران های سطح سواد ديجیتالی نسل امروز و فرهنگ 

پذيرش تغییر و نوآوری در اين زمینه را معرفی کرده است.
از ســوی ديگر، پیشــران های فناوری، اينترنت، انتقال از آمــوزش به يادگیری و 
شناســايی الگوهــای بهتر در بخش متغیرهای هدف قــرار گرفته اند. يعنی با توجه به 
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اينکه قابلیت تأثیرپذيری بیشــتری نســبت به گروه ريسک دارند، قابلیت دست کاری 
توســط نظام های تعلیم وتربیت را دارند و می توانند با اســتفاده از پیشران های گروه 
هدف، تغییرات را به ســمت تکامل سیســتم هدايت کنند. به عنــوان نمونه، می توان 
پیشران شناسايی و به کارگیری الگوهای بهتر را به نحوی مديريت کرد که هم خاصیت 
بومی منطقه و هم نیاز جامعة جهانی را براورده کند و با توسعة الگوهای بهتر، پیشران 
عدم تمرکز را که به شــدت آســیب پذير و در آِن واحد به شدت باعث ترقی و تقويت 

نظام تعلیم وتربیت می شود، غنا بخشید.

 پیشران های اثرگذار
از سوی ديگر، پیشران هايی که اثرگذاری بسیار بااليی بر سیستم و ساير پیشران ها 
دارند، ولی تأثیرپذيری چندانی از متغیرهای درون سیستم ندارند، همانند پیشران های 
»رفاه اقتصادی و افزايش طبقه متوســط« و »فردگرايی )شخصی ســازی يادگیری(«، 
دارای ماهیتی محیطی هســتند. يعنی مؤلفه هايی بحرانی هســتند که توســط انســان 
قابل کنترل نیســتند و وقتی تغییر کنند، روی پیشــران های وابسته منطقة 4 به شدت اثر 
می گذارند. طبیعتًا رفاه اقتصادی و فردگرايی، آموزش وپرورش را به سمت عدم تمرکز 
می برند و اين پايانی اســت بر برنامه های سازمان يافته و بسته های از قبل تنظیم شده. 
در گزارش های پژوهشی مؤسسة ياران آموزش )2006 تا 2015( به طور مکرر از اين 
دو پیشران ياد شده است، به طوری که در چهارمین نتايج آينده پژوهی خود، زير عنوان 
»آيندة يادگیری: آموزش در دوران جديدی از زندگی انسان به همراهی افرادی که با 
يک کد در شبکه های اجتماعی شناخته می شوند«، سناريوی آيندة آموزش را تا 2040 

بر لزوم توجه به فردگرايی در بطن اجتماع نگاشته است.

 پیشران های مستقل
پیشــران های »توسعة STEM« و »يکپارچه سازی آموزش و محتوای آموزشی« 
در ناحیــة 3 محور مختصات قرار گرفته اند که به ناحیة متغیرهای مســتقل و مســتثنا 
اختصاص دارد. به عبارت ديگر پیشــران های »توســعة STEM« و »يکپارچه سازی 
آموزش و محتوای آموزشــی« نــه باعث توقف و يا تغییِر جهت پیشــران های ديگر 
می شــوند، نه باعث تکامل نظام تعلیم وتربیت. قبًا اشــاره شد که ناحیة 3 مختصات، 
خود به ســه بخش قابل تقسیم است. با انطباق نمودار 3 بر نمودار 1 ماحظه می شود 
که پیشــران »توســعة STEM« در بخــش تنظیم کننده هــا قرار دارد که بــا توجه به 
میــزان تأثیرگــذاری آن، که 16 و تأثیرپذيری 19 از 30 اســت، تاحــدودی می تواند 



ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن
فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

شناسایی	و	تحلیل	ساختاری	تأثیر	متقابل	پیشران	های	تغییر	در	حوزة	آموزش	وپرورش

119
 ë 70 شمارة
 ë سال هجدهم
ë 1398 تابستان

جزو هدف های فرعی و ضعیفی باشــد که بر اين نظام اثر دارند. يعنی اين پیشــران 
به خودی خود ضعیف اســت و اهمیتی در نظام آموزشی کشورها ندارد، بلکه با توجه 
به کنش و واکنش پیشــران هايی که در اين مطالعه شناســايی شــده اند، مستقل عمل 
می کند و نقش زيادی از لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذيری بر ســاير پیشران ها بر عهده 

ندارد.
بــا توجه به کنش و واکنش پیشــران های اين پژوهش، »توســعة علوم، فناوری، 
مهندســی و رياضی« که از دورة باستان هدف مکتب ها، مدرسه ها و دانشگاه ها بوده 
اســت، نمی تواند به گونه ای وابســته به هدف ها و کان روندهای آموزشی ديگر باشد 
که اهمیت و جايگاهش دچار کاستی شود يا مؤلفه های ديگر جايگزين آن شوند. در 
اين خصوص در قطعیت وجوِد اين پیشــران در نظام های تعلیم وتربیت می توان گفت 
توسعة علوم، فناوری، مهندسی و رياضی امتیاز ويژة خود را دارد و در هیچ دوره ای 

قابل اغماض نخواهد بود.
پیشــران ديگر اين منطقه که در نزديکی نقطة مبدأ مختصات قرار دارد، با عنوان 
1»يکپارچه ســازی آموزش و محتوای آموزشی« بر اســاس نتايج دلفی اين پژوهش 
همچنان در ادعای اســتقال، نداشتن وابســتگی و اثرگذاری، از پیشران قبلی پیشی 
می گیرد. به ديگر ســخن، يکپارچه ســازی آموزش و محتوای آموزشی بر اساس اين 
مطالعه دارای چنان قطعیتی اســت که هیچ کدام از پیشــران های اين مبحث بر آن اثر 
ندارند و بر هیچ پیشــرانی اثر نمی گذارد و کامًا مســتقل عمــل می کند. ولی در اين 
مختصات، به دلیل نداشــتن وابستگی يا عدم اثرگذاری و قرارگیری در بخش گسستة 
آن، در مبحث تحلیل قابل حذف و چشم پوشــی است. می توان اين گونه تفسیر کرد که 
يکپارچه سازی محتوای آموزشی، و به عبارت ديگر، عدم تفکیک موضوعی درس ها و 
مرزبندی بین ارائة مفاهیم آموزشی، به دلیل عنوان خاص درسی در دورة ابتدايی )ارائة 
پروژه های موضوعی(، می تواند بدون در نظر گرفتن ســاير پیشــران های اين مطالعه 
به صورت صددرصد انجام گیرد يا درصورتی که اصًا نیز اجرا نشود، هیچ تغییری در 
ســاير نقاط نظام وارد نخواهد کرد. همان گونه که در نمودارهای 4 و 5 نمايان است، 
نرم افزار با تنظیم درجة حساسیت و پراکندگی قوی ترين ارتباطات65، روی 10 درصد 
)قبًا نیز توضیح داده شــد که حداکثر طیف اثرگذاری پیشــران ها در ماتريس نظرات 
دلفی خبرگان 3 اســت( دو پیشران »توســعة STEM« و »يکپارچه سازی آموزش و 
محتوای آموزشی« را از هر دو نموداِر تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، به دلیل کم ترين 

تأثیرگذاری و تأثیرپذيری، حذف کرده است.
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 پیشران های وابسته
مطابق با نمودار 3، در اين قســمت پیشران »عدم تمرکز يا پايان تولید برنامه های 
ســازمان يافته رســمی )طراحی نظام هايی با انعطاف پذيری بیشتر(« قرار گرفته است 
کــه با توجه به عنوان اين بخش، وابســتگی و تأثیرپذيری زيــاد و تأثیرگذاری کمتری 
در پیشــرفت يــا توقف اين نظــام اعمال می کنــد. در واقع نتیجة تأثیر پیشــران های 
ناحیه های 1 و 2، يعنی پیشــران های دووجهی و پیشران های اثرگذار می تواند باشد. 
پیشران »عدم تمرکز يا پايان تولید برنامه های سازمان يافتة رسمی )طراحی نظام هايی 
با انعطاف پذيری بیشــتر(« به شــدت حســاس به کیفیت و نحــوة کارامدی يا توقف 
پیشــران های »رفاه اقتصادی و افزايش طبقة متوســط«، »فردگرايی )شخصی سازی 
يادگیری(«، »جهانی شدن )بین المللی شدن آموزش وپرورش(«، »تنوع طلبی«، »شبکة 
جهانی اينترنت )شــبکه های اجتماعی(«، »انتقال از آموزش به يادگیری«، »شناسايی 
و به کارگیــری الگوهای بهتر« و »توســعة فنــاوری و ديجیتال« اســت و اين نتیجه 
بســیار منطقی و طبیعی اســت. برای مثال، هر چه نظام آموزشــی به سمت فردگرايی 
)شخصی سازی يادگیری( برود، خودبه خود اجرای برنامه های متمرکز و سازمان يافته 
کم رنگ تر و بی رونق تر می شود و گرايش اذهان جهانی به سمت برنامه هايی با انعطاف 
بیشتر سوق می يابد. در نتیجه خروجی و حاصل تمام فعالیت های اين نظام بر اساس 
اين پژوهش پیش به سوی پیشران »عدم تمرکز يا پايان تولید برنامه های سازمان يافتة 

رسمی )طراحی نظام هايی با انعطاف پذيری بیشتر(« است.
»جهانی شــدن« يکی از مؤلفه های دووجهی با تأثیرگذاری و تأثیرپذيری بســیار 
باال می تواند نقشــی قدرتمند و راهبردی در نظام آموزش وپرورش جهان ايفا کند. بر 
اين اســاس کشــورهای جهان با هر پارادايم و فرهنگی، هرقدر هم بسته و درون گرا 
عمل کنند، باز نمی توانند از امواج تغییر جهانی شــدن، چه از طريق رســانه ها، و چه 
از طريق تغییر تفکر مردم دنیا که امری ســیال و همیشگی است، در امان بمانند. پس 
زيرکانه آن است که به جای تهديد پنداشتن اين تغییرات عظیم جهانی، با دورانديشی 
و نگاه راهبردی، به آن ها، از منظر فرصت نگريسته شود و دريچه های تازه تری را به 
روی جوامعی بگشــايیم که باز بر اســاس نتايج پیشران های همین تحقیق، روزبه روز 
به واســطة توســعة فناوری و اينترنت، تنوع طلب تر و در جست وجوی الگوهای بهتر 

برای زيستن هستند.
»انتقال از آموزش به يادگیری« که يکی ديگر از پیشــران های راهبردی در بخش 
پايیــن خط قطری نمودار، يعنی در قســمت متغیرهای هــدف در ناحیة 1 قرار دارد، 
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می توانــد تغییــرات تکاملی عمیقی را بر نظام تعلیم وتربیت وارد ســازد. تنها معلمان 
مســئول يادگیری دانش آمــوزان نخواهند بود، بلکه بر اســاس روندهای آموزشــی، 
اين مســئولیت به خود دانش آموزان واگذار می شــود و کلیه سازمان درونی و بیرونی 
مــدارس درگیــر يادگیری فراگیران خواهند شــد. زيرا ديگر قرار نیســت معلمان در 
نقش انتقال دهندگان دانش وارد کاس شــوند و بســتة حفظیــات را به خورد اذهان 
دانش آمــوزان بدهند و ســپس در کوتاه مدت، آزمونی برگزار بشــود و کارنامه ای در 
اختیــار والديــن بگذارند و درب تعلیم وتربیت را ببندند تــا مکانیزم انتقال بعدی در 
کاســی ديگر، بلکه اين دانش آموز است که به يادگیری خود شکل می دهد و معلم و 
برنامه های آموزشــی مدير به تبع آن، کمک می کند تا فراگیريی به مرحلة فراشــناخت 

نائل آيد و باالخره در عمل، ماهی گیری به دانش آموزان آموخته شود.
در ُبعد ديگر پیشــران های تغییر، »جهانی شدن« باعث نزديکی بیشتر کشورها از 
نظر مبادالت اقتصادی و فرهنگی می شود و در نتیجه به همکاری و رقابت جهانی در 
زمینه های علمی، فرهنگی، ورزشــی و هنری نیز می انجامد. بر اساس نظر اين گروه، 
در ديدگاه جهانی، آموزش وپرورش وســیله ای برای شــرکت در فعالیت های جهانی 
است و افراد بايد آموزش ببینند تا بتوانند در عرصه های بین المللی موفق باشند. اين 
هدف هــا، امری فراتر از موفقیت اقتصادی قلمداد می شــوند. جهانی شــدن می تواند 
به نوعــی ترکیب فرهنگ ها منجر شــود که در درون مرزهــای ملی صورت می پذيرد. 
توانايــی زندگــی کردن، فهمیدن و ارزش گذاشــتن بر تفاوت هــای فرهنگی، يکی از 
ارزشــمندترين دستاوردهای آموزش وپرورش است که در ديدگاه جهانی می توان آن 

را براورده ساخت )سانداران،2001 به نقل از: صبوری خسروشاهی، 1389(.
همان گونه که در نمودار 3 قابل ماحظه اســت، »رفاه اقتصادی به واسطة افزايش 
طبقــة متوســط« و »فردگرايی )شخصی ســازی يادگیــری(« بر تمامی پیشــران های 
آموزشــی در حال و آينده سايه گستر خواهند بود. و تمامی ارکان يادگیری – ياددهی 
را در ســطح جهان تحت تأثیر خود قرار خواهند داد. از ديگر ســو، نتیجه و خروجی 
نظام تعلیم وتربیت بر اســاس پیشران های شناسايی شــده در اين پژوهش، حرکت به 
ســمت تمرکززدايی خواهد بود. مقاومت در برابر ايــن تغییرات جز عقب افتادگی و 
تنهــا الگوبرداری و مصرف نتايج نظام تعلیم وتربیت ســاير کشــورهای جهان، بدون 
دستاوردهای بومی و داخلی، نتیجة ديگری نخواهد داشت. حرکت آهسته ولی مداوم 
به ســمت عدم تمرکز، دامنة نقش مديران میانی و مدرسه ها را گسترده خواهد کرد و 

وظايفی بزرگ و اساسی را بر عهدة آنان خواهد نهاد.
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با توجــه به يافته های به دســت آمده، پژوهشــگران و انديشــمندان می توانند، با 
توجه به ضــرورت آينده پژوهی برای رســیدن به فردايی بهتر، در تمــام عناصر نظام 
تعلیم وتربیــت با کاربرد روش های آينده پژوهانه بتوانند تصوير منســجمی از مســیر 
حرکــت آموزش وپــرورش، به سیاســت گذاران و مديــران صفی و ســتادی و حتی 
مديران مدرســه ها ارائه دهند. برگزاری دوره های آينده پژوهی و آشــنا کردن کارکنان 
آموزش وپــرورش بــا مفهوم و نحــوة به کارگیری و نتايج آن می توانــد به محققان در 
کاربرد اين روش کمک کند. از سوی ديگر، آنان خود را ملزم به استفاده از آينده نگری 
علمی در تمام ارکان کار و زندگی خود خواهند کرد. تشکیل انجمن های آينده پژوهی 
در آمــوزش به نوبة خود می توانــد حوزة متمرکزی برای تبادل نظر و رفع مشــکات 

پژوهشگران به وجود آورد.
.
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