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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزش رویجیتـ  میعل نامه فصل

  1400 بهار، پنجمو یستبشماره ، هفتمسال 

  ایراناي در نظام آموزشی  حرفه  پژوهانه بر تربیت تأملی آینده
  

   2 مهدي نادري، 1لو علی صحبت
  18/10/99پذیرش:                                                                                              16/01/99دریافت: 

  چکیده
معناي هاي بنیادي و کاربردي به  ي پژوهش در حوزهویژه  به اي در ایران از فقر پژوهشی حرفه  تربیت

بدیهی است که این تنگناها مانع از ترسیم ؛ بنابراین، ي عمل در تنگنا قرار دارد ها در حوزه کاربرد نظریه
توان در مورد آن تحلیلی نزدیک به نقطه هدف  که نمی تا جایی ،اي در کشور شده است حرفه آینده تربیت

را بر آن  گاننگارند ،ها و اسناد موجود هشمطالعه بر مرور پژوتأکید  به این محدودیت و توجهداد.   ارائه
هاي  نامه پژوهش، مرور ادبیات، مقاله، کتاب، توصیه در قالباي  حرفه  تمام منابع مرتبط با تربیت تاداشت 

تحلیلی کرده و نتایج  -نگاه تاریخی) را مطالعه نقادي( اي سایر کشورها حرفه  بین المللی، تجارب تربیت
اي رسمی در ایران  که نظام آموزش و پرورش حرفه به دست آمدر پایان این نتیجه د. دنآن را بررسی نمای

  ریزي از سطح تمرکز باالیی برخوردار است. و به لحاظ برنامه است محور به لحاظ اجرا، مدرسه

  .نظام آموزشی ایران اي، ه، تربیت حرفپژوهی آیندهها:  کلیدواژه
  

  مقدمه 
اندیشه پیرامون آگاهی از وضعیت نهایی جهان، از سوي ادیان الهی نیز مورد عالقه فطري انسان به آینده و 

زمینه سرنوشت آینده جهان، ). قرآن کریم در 1396یاراحمدي خراسانی،( توجه قرار گرفته است
خداوند « فرماید: تصریح میبه ) و همچنین 50قصص: ( ن را وارث و حاکم زمین وعده فرمودهمستضعفا

چنانچه  ؛گان که ایمان آورده و نیکوکار گردد وعده فرموده که در زمین خالفت دهدکسانی از شما بند
خالفت دین پسندیده آنان را بر همه ادیان افزون بر  امم صالح پیامبران، جانشین پیشینیان خود شدند و
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به تمکن و تسلط عطا کند و به همه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا 
یگانگی بی هیچ شرك و ریا پرستش کنند و بعد از آن هر که کافر شود به حقیقت همان فاسقان 

به  نگري آیندهپیروزي با دوراندیشی و «فرمایند:  می ع) در این زمینه( ). حضرت علی55نور:( »تبهکارند
  ).1110:  45نهج البالغه،خ ( »آید می دست
گرایی و افزایش  معرفتی گوناگون در علوم طبیعی و انسانی و رشد تخصصهاي  با پیدایش حوزه 

اچ جی «هاي  پا به عرصه و دوران نوینی گذاشت و پس از تالش پژوهی آیندهعوامل و مسائل اجتماعی، 
شناسی را  اصطالح آینده 1943نگر آلمانی در سال  آینده» فلیچ هایم«بینی و طراحی آینده،  در پیش» 1ولز

). به تدریج 1388پدرام، ( نمودارائه  جوامع نسبت به آیندهگیري  جهتهاي مربوط به  نه برنامهدر زمی
» هاي تازه به سوي افق« در آثاري نظیر» تئودور کارمان« نظامی نیز کشیده شد. مسائل به حوزه پژوهی آینده

برتراند «بعدي دانشمندان همچون هاي  به این دیدگاه پرداخت. در گام» اي درباره جنگ گرما هسته«و 
  ).2003بل،( عقالنی و فلسفی سوق دادندهاي  را به سوي کسب شالوده پژوهی آینده» دوژو ونل

 دوراندیشی نوعی ،کرد گذاري نام نیز آینده علم را آن توان می که شناسی آینده یا »2پژوهی آینده«
 و احتمال آیا که نماید بررسی و شوند تبدیل فردا واقعیات به امروز تغییرات تا است آن دنبال به که است

 مجموعه بر مشتمل پژوهی آینده).1387 دیگران، و علیزاده( دارد؟ وجود نظر مورد تغییرات امکان
 و بالقوه هاي آینده تجسم به ثبات، یا تغییر عوامل و الگوها منابع، واکاوي با که است هایی تالش
 یا( تغییر دل از »فردا« واقعیت زایش چگونگی دهنده بازتاب پژوهی آینده. پردازد می آنها براي ریزي برنامه
 براي »دلخواه« و »محتمل« ،»ممکن« هاي گونه دربرگیرنده پژوهی آینده موضوعات .است »امروز) «ثبات

  .)1389 مطلق، وحیدي( هستند آینده به حال از دگرگونی
 آینده .کند می تبدیل فردا واقعیات به را امروز احتماالت که است دوراندیشی نوعی پژوهی آینده

 اکنون و گذشته در ریشه کهها  واقعیت و اطالعات از یهای رگه همه با این. است قطعیت عدم داراي اساساً
 در قوي شم و تطبیق قدرت جسارت، از پژوهی آینده« .باشند آینده به ما رهنمون توانند می دارند،

  ).143: 1398خنیفر،( «برخوردار است اتفاقاتبینی  پیش
 رصد از اگر و دارد، وجود گذشته تجارب اساس بر محتمل آینده چندین حرف به گیري تصمیم در

 برخی، براي آینده در نهفته قطعیت عدم .شد خواهیمروبرو  کامی خلت با شود غفلت آنی تغییرات
 .هاست فرصت از بها گران منبعی دیگر اي عده براي و است آنان دوراندیشی نداشتن ي کننده توجیه

                                                             
1. H.G.Well 
2. Future studies 
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 تغییرات با اگر .آمد کنار آنها با سنتیهاي  روش با توان نمی دیگر که آور سرسام آنچنان تغییرات سرعت
 یافتن آگاهی براي امکانی آیا اما. شد خواهید خرد تغییر عظیم چرخ زیر نشوید، همگام منطقی صورت به
 آغازین اصول از این و ندارد وجود »یقینی« آینده مورد در قطعاً دارد؟ وجود ما براي آینده از

. باشد گذارتأثیر آینده سرنوشت در تواند می انسان: که دارد وجود هم دیگري اصل. است شناسی آینده
 هر نیاز مورد علومترین  حیاتی از آینده شناخت. است تغییرات شناخت دانش منظر این از شناسی آینده

عنوان  به »کاوي آینده« ،»شناسی آینده« ،»پژوهی آینده« دانش امروزه ).1388 دهان، خوش( است انسانی
: 1392خنیفر،( است روشن افق و دور افق باز، افق گانه سههاي  افق بر و ارزشمند بسیار پژوهش روش یک
306 -304(.  

مثال راي مطرح شده است. ب پژوهی آیندهگران معاصر نیز نظریاتی در قالب  در آثار برخی از اندیشه
براي آینده دور به معناي وابسته  ریزي برنامهکند.  به این موضوع اشاره می »شوك آینده«در کتاب  تافلر

توان طوري تنظیم کرد که حالت آزمایشی  می ها را خشک و جزمی نیست. برنامههاي  کردن خود به برنامه
بینی  پذیري به معناي کوته د تجدیدنظر قرار داد. ولی انعطافورد و بتوان آنها را پیوسته منو سیال داشته باش

ها  و حتی نسلها  زمان ما از نظر اجتماعی باید از فراز دهههاي  شتن از تکنوکراسی، افقنیست. براي فرا گذ
ده رسمی نیاز دارد. باید یک آینهاي  کردن برنامهتر  بگذرد و به آینده پرواز کند. این کار بیشتر به طوالنی

  ).673: 1373تافلر،( آگاهی اجتماعی جدید را به صدر تا ذیل جامعه تزریق کرد
هاي بشر، آگاهی بر آینده و اسرار  ترین گرایش اگر آینده را از سنخ امور مبهم بدانیم، یکی از جذاب

گوناگون در پی هاي  گویی با شیوه هاي پیش خلقت، تمام روش مبهم بوده است. از نخستین روزهاي
کسب معرفت هاي  راهترین  مهم ،نمونه براياند.  یم و تصویرسازي آینده براي جوامع انسانی بودهترس

بینی  بوده است. ستاره 3نگري و پیش 2گویی پیش، 1بینی پیرامون آینده از دیرباز تا به امروز مشتمل بر ستاره
کرده و بر  ها احساس می انسانو زندگی ها  از این حیث اهمیت داشته که بشر ارتباطی میان حرکات ستاره

بینی یک  رتباط وجود دارد. در واقع، ستارهاین باور بوده که میان آسمان و زمین نوعی هماهنگی و ا
). افزون بر 2007عنایت اهللا، ( سیستم هشدار اولیه براي اجتناب از مخاطرات آینده و کنترل آن بوده است

گویی و  ، غیب5مثل تعبیر خواب و رؤیا 4گویی و غیببینی  هاي پیش دیگر از روشهایی  این، نمونه

                                                             
1. Astrology 
2. Prophecy 
3. Prediction 
4. Prophecy 
5. Oneiromaney 
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شناسایی  3و بسته شدن پنیر 2، ترك برداشتن استخوان کتف حیوانات1هاي آتش خوانی از روي شعله آینده
هاي سنتی  ). گفتنی است که امروزه نیز بسیاري از افراد در سراسر جهان به این روش2003بل، ( شده است

توان دید. یعنی  می هاي توجه عالمانه بشر به آینده را در عصر روشنگري لین نشانههمچنان پایبند هستند. او
تر  زمانی که بشر به این نتیجه رسید که علوم طبیعی براي هر مسأله راه حلی خواهند یافت و حرکت عالمانه

میالدي  70 ي ي بیستم آغاز گردید. مطالعات این حوزه در طی دهه از اوایل دهه پژوهی آیندهي  در عرصه
در مراکز  پژوهی آیندهي جدیدي گردید. امروزه،  ، وارد عرصهپژوهی آینده با تأسیس مجامع معتبر

هایی  شود و از قالب اي همچون انجمن جهانی آینده مطالعه می تحقیقاتی، دانشگاهی و سیاسی گسترده
مند، همچون  نظامهاي  از روشاي  هي گسترد کهن و غیرعلمی گذشته فاصله گرفته و به مجموعه

  همان). ( تبدیل شده است 7سناریو ، طراحی6هاي خبرگان پانل ،5روند ، تحلیل4هاي دلفی پیمایش
در توسعه اقتصادي، سه دهه پس از تدوین نظریه سرمایه  8اي حرفه توجه به نقش و اهمیت تربیت

شد و بسیاري از این  یافته و برخی از کشورهاي در حال توسعه شناخته انسانی توسط کشورهاي توسعه
اي را مورد  گذاري در زمینه تربیت حرفه هاي ناظر بر توسعه اقتصادي، سرمایه ریزي کشورها در برنامه

توجه قرار داده و به اصالح نظام آموزشی اهتمام ورزیدند. با توجه به رشد بسیار سریع فناوري و ظهور 
و نقش اي  حرفه  تربیت، بر اهمیت 1990در دههویژه  پدیده جهانی شدن در سه دهه آخر قرن بیستم، به

کلیدي آن در توسعه اقتصادي تأکید شد. امروزه هم در نظریه و هم در عمل نیروي انسانی ماهر و 
جانبه کشورها شناخته شده است و اصطالح توسعه منابع انسانی  یافته سرمایه اصلی براي توسعه همه تربیت

هاي  ک نگاه کلی شاهد آن هستیم که در نظام آموزشی ایران در دورهشود. در ی کار برده می براي آن به
رشد یا افت و یا رکود داشته است. در این اي  حرفه  تربیتاي مسئوالن،  زمانی مختلف با تصمیمات لحظه

با انتقادات تندي نیز از سوي برخی اي  حرفه  تربیتبدون پشتوانه منطقی، گاه نظام  عمدتاًهاي  فراز و نشیب
) بر این باور است که 1388( خالقی ز صاحب نظران تعلیم و تربیت کشور مواجه شده است. براي مثالا

                                                             
1. Pyromancy 
2. Scapulimancy 
3. Tyromancy 
4. DelplBluealey 
5. Trend analysis 
6. Expert panels 
7 .Scenario planning 
8. Vocational Eduaction 
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در ایران در بستر تحوالت اقتصاد داخلی و متناسب با نیازهاي بومی شکل نگرفته است، اي  هتربیت حرف
  بلکه از مقتضیات، تحوالت و منافع اقتصادي و سیاسی غرب تبعیت کرده است.

  تربیتهاي  آموزشی و توسعه برنامه کشور ما اصالح نظام آن است که دردهنده  نشانا ه بررسی
  نظام  همزمان با طراحی 1360اما این دغدغه در دهه  ،در طول یک قرن گذشته مورد توجه بودهاي  حرفه

ي ها سهم آموزش  1370کاردانش در دهه   متوسطه به اوج خود رسید و با تأسیس شاخه  جدید آموزش
اي در نظام جدید آموزش متوسطه افزایش یافت. رویکرد اصلی حاکم بر شاخه کاردانش  فنی و حرفه

هاي درسی این شاخه  آموزان براي ورود به بازار کار و اشتغال در مشاغلی بوده که برنامه سازي دانش آماده
  نیازهاي  آموزي، تشخیص دانش  جمعیت  تدوین شده بود. با وجود افزایشآنها  بر مبناي تجزیه و تحلیل

  براي توسعه  و غیردولتی  دیگر دولتی  هاي ها و بخش وزارتخانه  و مشارکت  همکاري  و جلب  واقعی
  این  ، بار اصلی اولیه  طرح  و کاردانش، با موفقیت همراه نبوده و بر خالف  اي و حرفه  فنی  هاي آموزش
ت و وزارت آموزش و پرورش در اثر کمبود منابع و سایر قرار گرف  و پرورش  آموزش  ها بر دوش آموزش

نتوانست این بار سنگین را سالم به مقصد برساند. در نتیجه، برخی از عالئم خطر درباره  ،عوامل بازدارنده
نفع براي حمایت از  هاي ذي گروه رسد انگیزش و تعهد نظر می برنامه کاردانش آشکار شده است و به

اي شفابخش براي نظام  رسد کاردانش هم نتواند نسخه نظر می یابد. به تدریج کاهش می برنامه کاردانش، به
  آموزش متوسطه ایران باشد. 

اي، برخی از شواهد پژوهشی بر وجود  هاي تربیت حرفه ي اجراي برنامه بیش از یک قرن تجربه
رسمی داللت دارند. اي  حرفه  تربیتهاي متعدد در حوزه  هاي عمده، مشکالت پیچیده و نارسایی چالش

رانی اي اذعان دارند. اگر این نگ به نامطلوب بودن وضع تربیت حرفه ،همچنین، برخی از کارشناسان آگاه
نظران و مسئوالن نظام آموزشی را به اندیشیدن، طراحی و تغییر  صاحب -که دارد-واقعیت داشته باشد

  خواند.  وضع نامطلوب موجود فرا می
، با در نظر گرفتن تاریخچه این اي حرفه  تربیتحال، تدوین هر اندیشه اصالحی در زمینه  با این

ها و تجارب گذشته، وضع موجود و آینده کشور و نیز تحوالت روزافزون تکنولوژي در سطح  آموزش
ز این رسد و ا ضروري به نظر می ،ها و عوامل بازدارنده پذیر است. بنابراین، شناسایی چالش جهان امکان

اي  در سطح بین المللی سه نوع رویکرد عمده بر تربیت حرفه. توان رویکرد مناسبی اتخاذ کرد راه می
  حاکم بوده است:
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  ان براي یک شغل خاص.آموز دانش سازي آمادهرویکرد  
  عام شغلی. هاي  ان براي زمینهآموز دانش سازي آمادهرویکرد  
 2007عنایت اهللا،( و یادگیرينگر و تلفیقی در فرایند یاددهی  رویکرد کل.(  

هاي  اجتماعی کشورها توسط نظام -این رویکردها که متناسب با شرایط زمان و موقعیت اقتصادي
حدي  حال، تمایز این رویکردها به  هستند. در عیناي  حرفه  تربیتمصادیق مفهوم  اند،  آموزشی اتخاذ شده

فایده تجویز هر سه رویکرد  -ر واقع، تحلیل هزینهاست که اتخاذ هر یک به شرایط خاصی وابسته است. د
براي شرایط واحد بسیار متفاوت است. جایی که یکی از این رویکردها مناسب ارزیابی شود، اتخاذ 

داشته باشد. در واقع، این سه رویکرد در یک فرایند تکاملی  باري تواند پیامدهاي زیان میرویکرد دیگر 
 یر از رویکرد اول به رویکرد سوم تحول پیدا کرده است. نفیسیشکل گرفته و در طی چند دهه اخ

هاي آموزش و پرورش و بازار کار نتیجه گرفت که  هاي ارتباط نظام ) در هنگام بررسی نارسایی1378(
بلکه بیش از هر چیز از   گیرد، اي اصوالً از نیازهاي فعلی و آتی بازار کار نشأت نمی گسترش تربیت حرفه

از تقاضاي متأثر  اي بیشتر هاي تربیت حرفه کند و اجراي برنامه ، انسانی و کالبدي تبعیت میامکانات مالی
اي و  هاي فنی و حرفهپذیرد که در اثر آن، مرزبندي کمی وکیفی که در آموزش اجتماعی صورت می

  رود.  مهارتی باید رعایت شود، از میان می
گرایی سنتی نیز که غایت آن  هاي رویکرد حرفه مفروضههاي اخیر، مناسب بودن  همچنین درسال

آموزي در محیط  آماده کردن افراد براي اشتغال در مشاغل خاص است، مورد تردید قرارگرفته و مهارت
گرایی جدید،  است و امروزه با ظهور پاردایم حرفه مدرسه در بسیاري از کشورهاي پیشرفته منسوخ شده

هاي  هاي غیرفنی و شالوده هاي شخصیتی پایه، مهارت ه بر پرورش ویژگیهاي ویژ جاي آموزش مهارت به
ناظر بر آن، رویکرد جدیدي در هاي  جدید و دیدگاه گرایی ورزند. حرفه اي تأکید می هاي حرفه مهارت

فراگیران براي یک شغل خاص به رویکرد  سازي آمادهمطرح کرده است که بر اساس آن اي  تربیت حرفه
محور تغییر یافت. زیرا، تربیت  وم جوانان براي سازگاري مؤثر با دنیاي کار و مشاغل دانشسازي عم آماده

به نیازهاي متنوع و در حال تغییر اقتصادي و اجتماعی را  ییگو پاسخ ییافراد براي یک حرفه معین توانا
یرات فناوري و در انتخاب افراد، انطباق آنها با تغیهاي  یینداشت و از سوي دیگر با محدود کردن توانا

تالشی عنوان  به گرایی جدید که حرفه داد. با وجود این شان را در معرض خطر قرارمی نتیجه آینده شغلی
شود، موج آن هنوز به ایران  می گرایی سنتی محسوب هاي حرفه در جهت غلبه بر مشکالت و نارسایی
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 از آموزش نظري و عمومی جریان دارد بخشی از نظام آموزشی و مجزاعنوان  به اي نرسیده و تربیت حرفه
  ).1377باقري، (

رسد یکی از مشکالت اساسی نظام آموزشی ایران به تعامل آموزش و پرورش عمومی با  می به نظر
هاي پایه و  در گرو استحکام و کیفیت آموزشاي  حرفه  تربیتهاي  گردد و توفیق برنامه دنیاي کار برمی

اي و گرایش عمومی جوانان براي ورود  منزلت اجتماعی تربیت حرفهعمومی است. همچنین پایین بودن 
به دانشگاه و رواج فرهنگ کارمندي و پشت میز نشینی که از شرایط اقتصادي و بافت فرهنگی حاکم 

انی که وارد آموز دانشکند.  اي را تهدید می هاي تربیت حرفه جدي موفقیت برنامه طور به نشأت گرفته،
شناختی، ( هاي مطلوب شوند، غالباً از طبقه پایین اجتماع بوده و از ویژگی میاي  حرفهفنی و هاي  آموزش

اي،  هاي تربیت حرفه عاطفی و روانی ـ حرکتی) برخوردار نیستند و تعامل این وضع با کیفیت پایین برنامه
  همان).( افزاید به وخامت اوضاع می

زمان تأسیس اولین هنرستان در تهران تاکنون با فراز و ساله، از 165در ایران با قدمت اي  حرفه  تربیت
ناشی از تغییرات محیطی شامل فناوري و پیچیدگی در ها  فرودهاي فراوانی روبرو بوده است. برخی از این

هاي بین المللی  از همکاريمتأثر  محل کار بوده است و برخی دیگر ناشی از تغییرات سیاسی و تصمیمات
متناسب آن وارد کشور شده اي  حرفه  تربیتسعه صنعتی براي تأمین نیروي انسانی که در هر قرارداد تو

ها  بلکه باید ادغان کرد که بسیاري از این همکاري ،ي این حرکات انجام شده نامتناسب نبوده همه .است
اید . در این راستا آنچه که بشده استبسترساز حرکات بعدي چه قبل از انقالب اسالمی و چه بعد از آن 

ریزان قرارگیرد تعیین مسیر همراه با ارتقاء است که متأسفانه به آن توجه نشده، از جمله  مورد توجه برنامه
ي کشور بوده است. دست  جذب و توسعههاي  بدون نگاه به ظرفیتاي  حرفه  تربیتها تعیین ظرفیت  آن

 کند تر می وع را روشناین موض 1358،1371،1385هاي  اي در سال ي سهم تربیت حرفه کم مقایسه
  ).1378نفیسی، (

ماندگی و رکود پیشرفت  زیرا مانع عقب ؛گرفتن بر نیازها ضروري است هاي آموزشی پیشی در فعالیت
قابل حصول و در آینده  انداز چشمبینی اوضاع و شرایط در گردد. به همین لحاظ پیش جانبه جامعه می همه

بینی  بایست نیازهاي آینده جامعه برآورد شده و متناسب با اهداف پیش دور یا نزدیک ضروري است. می
) اگر قرار باشد 1388( ریزي نمود. به زعم حمیدزاده و فتحی واجارگاه شده اقدام به سیاستگذاري و برنامه

انداز  ها و چشم ید منطبق یا مسلط شوند، چالشهاي جد هاي آموزشی، بر موقعیت برنامه تکه محصوال
آینده سازمان باید در مرحله نیازسنجی آموزشی تا حد امکان روشن و تبیین گردد. ظهور اقتصاد 
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آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی از کشورهاي هاي  در کشورهاي صنعتی در دهه 1محور دانش
نقشی محوري در توفیق این کشورها  2ه سرمایه انسانیجنوب شرقی آسیا و آمریکاي التین نشان داد ک

اي به دلیل توأم  حرفه  توان گفت که تربیت به عالوه می ؛براي ورود به اقتصاد جدید ایفا نموده است
هاي نظري و عملی از توانایی زیادي در تشکیل سرمایه انسانی و تربیت کارگرانی  نمودن آموزش

  ).1384لیمی فر، س( دباش برخوردار می 3مدار دانش
توجه به میزان افزایش علم در چند دهه اخیر نسبت به گذشته و حرکت شتابان جهان کنونی بر اساس 

کند.  می شناسی آیندهرا ملزم به شناخت آینده و مطالعات ها  گیران سازمان محوري، تصمیم دانش
هاي آینده، نیازمند نگرش و  نسلآموزشی با توجه به نقش خطیر خود در زمینه تعلیم و تربیت هاي  سازمان

گیري از امکانات جدید، بلکه تالش در زمینه  توجه جدي به آینده نه تنها به منظور آمادگی براي بهره
هاي فرهنگی در حال تغییر  ساختن آینده مطلوب هستند. ظهور مفاهیم جدید فرهنگی و اجتماعی، ارزش

ارتباطی و همچنین اقدامات نهادهایی چون دولت، هاي  رشد فناوري تأثیر و سرعت تغییرات که تابعی از
اعم از تصویري، نوشتاري و شنیداري در سطوح داخلی و خارجی ها  مجلس، گسترش ضریب نفوذ رسانه

این انتظار جامعه افزون بر  مواجه نموده است.اي  هها را با مسائل متنوع و پیچید است، کارایی این سازمان
مذهبی و ملی، ضرورت هاي  انسانی کارآمد، توانمند، با نشاط و متعهد به ارزشدر خصوص تربیت نیروي 

 ). 1378نفیسی، ( کند موزشی دو چندان میآتوجه به مسائل آینده را در نظام 

یافته براي نگاه به آینده و بررسی نقش عوامل مؤثر در اختارمطالعات آینده از آنجا که فرصتی س
گیران و سیاستگذاران سازمان به  مطلوب براي تصمیم انداز چشمامکان ایجاد  نماید، می ایجاد آینده فراهم

هاي جدید، امکان  ها و توانمندي هاي نوین از طریق شناسایی و ایجاد ظرفیت آورد. افق می وجود
سازد. ضمن آن که با این رویکرد، مشکالت و  می ها در زمان آینده را میسر گیري از فرصت بهره

  پذیرتر خواهد بود. اشی از شرایط آینده قابل احصاء و رفع آنها امکانهاي ن نارسایی
این پژوهش و روشن شدن ماهیت پژوهش باید پیشاپیش روشن  ي در راستاي تحقق اهداف یادشده

اي داشته باشند و کدام بخش از  توانند جایگاهی در تربیت حرفه می پژوهی آیندهگردد که آیا مفاهیم 
هایی در تفکر  اي مرتبط است و اصوالً چه سنخ مفاهیم و آموزه حث تربیت حرفهبا مبا پژوهی آینده
  اي سازگاري و هماهنگی دارند؟  انه وجود دارد که با تربیت حرفهپژوه آینده

                                                             
1. Knowledge base Economy 
2. Human Capital  
3. Knowledge-Worker 
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 پژوهش اجراي روش
ایران داشته باشد. بر این  آموزشی نظام در اي حرفه تربیت بر انهپژوه آینده این مطاله قصد دارد تأملی

اي  حرفه چه نقشی در کارایی تربیت پژوهی آیندههاي اساسی پژوهش این است که اوالً،  اساس، پرسش
  تواند در تحقق اهداف این ساحت از تربیت ایفاي نقش نماید؟  کشور دارد؟ و ثانیاً، چگونه می

استفاده شده است. بر این اساس،  تحلیلی نقادي هاي پژوهش، از روش یی به سؤالگو پاسخبراي 
، پژوهی آیندهپژوهی، هدف مطالعات  پژوهشگران، منابع و مراجع مربوط به اهمیت و ضرورت آینده

را مورد بحث و بررسی قرارداده و سپس به برخی  پژوهی آیندهها و فنون  ، روشپژوهی آیندهرویکردهاي 
اي با نگاه به آینده براي  لیاتی در حوزه تربیت حرفههاي عمراهکارو اي  هحرف تربیت پیشرفت اصلی ازموانع

  اند.  گیري پرداخته اي و نتیجه حرفه تربیت آینده براي سناریوهایی نظام آموزشی اشاره کرده و نهایتاً به ارائه
  

  )تحلیل و تجزیه( ها یافته
  در نظام آموزشی ایراناي  هدر تربیت حرف پژوهی آیندهضرورت توجه به  اهمیت و -1

محیط در آینده، ساختارهاي مناسب براي ادامه فعالیت سازمان هاي  و شناخت ویژگی پژوهی آیندهبا 
ها از آن جهت حائز  محیط بر ساختار سازمان تأثیر اهمیت .گردد می آموزش و پرورش کشور تعیین

اهمیت است که نیل به اهداف وابسته به ساختار مناسب براي فعالیت در محیط جدید است. دستیابی به 
کارآیی در آموزش و پرورش مستلزم رویکرد به تغییر و اعمال تغییرات مناسب با شرایط آینده است. 

که هایی  با دگرگونیخود را همواره ها  کند که سازمان می ري حکمدر زمینه علوم نظها  و تجربهها  یافته
  ). 1388حمیدزاده و همکاران، ( سازگار کنند و منطبق با آنها پیش بروند ،افتد می در اطرافشان اتفاق

محیط جدید مستلزم شناخت آینده است و هاي  ایجاد ساختار مناسب آموزشی در مواجهه با ویژگی
که سرعت تغییرات نیز پرداختن به آینده را در زمینه اهداف و  ندارد. ضمن آنبدون آن امکان 

ناپذیر نموده است. این سرعت ناشی از افزایش دانش محوري  آموزش و پرورش اجتنابهاي  مأموریت
همچون جهانی شدن است که هایی  در زندگی بشر و توسعه و گسترش فناوري، همچنین بروز پدیده

گذاردارند. در این میان آموزش و پرورش کشور در مواجهه با تغییرات، نیازمند تأثیر خصایص فزاینده و
اجرایی و محتواي مطالب هاي  نامه ها، شیوه نامه ها، آیین قوانین و مقررات، روش تحوالتی در ساختار،

  ).1391صفدري، ( آموزشی است
کارکرد آن بر  تأثیر ل تربیت جامعه واي به دلیل ارتباط آن با نسل در حا حرفه در تربیت پژوهی آینده

مختلف کشور در بلند مدت و همچنین مرجعیت آن در هاي  در آینده و موفقیت سازمانها  کارایی سازمان
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برخوردار است. آموزش متناسب با نیازهاي حال اي  هتأمین نیروي انسانی متخصص و متعهد از اهمیت ویژ
نظام هاي   توانمند، سالم، متعهد با نشاط و باانگیزه، از کار ویژهو آینده جامعه و پرورش افرادي آگاه، 

زیرا مانع  ؛پیشی گرفتن بر نیازها ضروري است ،آموزشی و تربیتیهاي  اي است. در فعالیت حرفه تربیت
اوضاع و شرایط در بینی  پیشگردد. به همین لحاظ  می جامعه جانبه همهعقب ماندگی و رکود پیشرفت 

بایست نیازهاي آینده جامعه برآورد شده و  می و بل حصول و در آینده ضروري استقا انداز چشم
  ).1397نادري،( نمود ریزي برنامهبینی شده اقدام به سیاستگذاري و  متناسب با اهداف پیش

هاي آموزشی  هاي مختلف باعث ایجاد طیفی از نیازمندي تعامل حوزه تأثیر از آنجا که آمیختگی امور و
ها بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر  وريارشد فن تأثیر ،هاي مختلف کشور گردیده است در سطح دستگاه

مختلف در هاي  هاي متنوع حوزه اي از درخواست با یکدیگر، آموزش و پرورش را با طیف گستردهها  بخش
آموزشی، هاي  ریزي برنامه ها و همچنین طرح کند. در سطح کالن تعیین اهداف و سیاست میآینده مواجه 

مطلوب بایستی با در نظر  انداز چشمشود. بدیهی است  می هایی است که از آینده ارائهانداز چشموابسته به 
توجه و  ،ورشتهیه و تدوین شود. ضرورت پاسخ به مسائل آینده در سطح آموزش و پر ،گرفتن کلیه ابعاد

  نماید. می را اجتناب ناپذیر پژوهی آیندهتمرکز به انواع رویکردهاي مطرح در 
  
  اي در تربیت حرفه پژوهی آیندهاهداف  -2

هاي  یی به نیازهاي آتی کشور و تربیت نسلگو پاسخاي کشور با رویکرد  حرفه در تربیت پژوهی آینده
 تواند اهداف متعددي را تعقیب نماید. با توجه به می ها، اسالمی در کلیه حوزههاي  آینده براساس آموزه

آموزشی و تربیتی، هاي  و سیاستگذاران در تعیین چگونگی و نحوه فعالیت گیران تصمیمو اهمیت  تأثیر
  بایست مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: می برخی از اهداف با رویکرد مذکور که

ی براي ایفاي نقش در آینده بدون ارائه تعریف شفاف از مطلوب آموزشی: آمادگهاي  تعریف آینده -
آن میسر نخواهد بود. ترسیم و تصویر محیط و شرایط آینده کشور با در نظر گرفتن اهداف و 

هاي  گردد. توجه به تغییرات و روند آن از مؤلفه میسر می پژوهی هاي آینده راهبردها، از طریق فعالیت
  بود. مهم در ترسیم وضع آینده خواهد 

آموزشی: رشد سریع علوم و فناوري هاي  آن بر فعالیت تأثیر ارائه تصویري از وضعیت آینده فناوري و -
گردیده است. ها  موجب منسوخ شدن بسیاري از امکانات و تجهیزات مورد استفاده در آموزش

و محصوالت جدید با تلفیق و ترکیب آنها در راستاي  فناوريمطالعه و پیگیري مستمر تغییرات 
هاي  ورود فناوري ،اینافزون بر  آموزشی امکان موفقیت یادگیري را افزایش خواهد داد.هاي  فعالیت
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ها در عصر حاضر  نوین ارتباطی و اطالعاتی به زندگی بشري موجب سرعت تغییر شرایط و موقعیت
و تعامالت موجود، موجب اشتغال مداوم و مستمر مدیران و شده که ضمن ایجاد پیچیدگی در روابط 

فناوري را در  تأثیر توان مختلف گردیده است. بدیهی است در این شرایط نمیهاي  مسئوالن سازمان
هاي احتمالی فرهنگی و اجتماعی نادیده گرفت. نیاز به مطالعه عمیق و اندیشه  تحوالت آینده و آسیب

  ).1391صفدري، ( قرار گیرد پژوهی آیندهظر مطالعات ن بایست مد می در این خصوص
فکري هاي  چهارچوب جدید ناشی از تغییرات:  با نگاه به آینده و عبور ازهاي  برآورد و کشف موقعیت -

یابد. چه بسا بسیاري از تغییرات فعلی با  نیز توسعه و گسترش میها  موجود، نگرش به موضوع موقعیت
  براي موفقیت بیشتر آموزش و پرورش گردد. این نگرش تبدیل به امکانی

  در حال ظهور در سطح آموزش و پرورش کشور.هاي  برداري از فرصت سازي براي بهره زمینه -
  فرهنگی و آموزشی ناشی از شرایط نوین.هاي  آسیببینی  پیش -
  آینده.هاي  با هدف کنترل آسیبها  ایجاد انعطاف در ساختار و مأموریت -
  بازبینی راهبردها و اهداف سازمانی آموزش و پرورش. -
  جدید آموزشی متناسب با آینده.هاي  برآورد و تعیین نیازمندي -
  همان).( آموزش و پرورش در مواجهه با شرایط آینده گیران تصمیماتخاذ موضع فعال مسئوالن و  -

 ) باید آن را بشناسیمنگري (آینده طورکلی براي این که دید وسیعی نسبت به آینده داشته باشیم به
به عبارت دیگر  ؛)پژوهی (آینده ) و براي شناخت آن باید درباره آن مطالعه و تحقیق کنیمشناسی آینده(

مند باشد تا  ش براي بررسی آینده بایستی نظامشناسی است.  تال و آینده نگري آینده ي الزمهپژوهی  آینده
 سال) که 5 -35( صورت درازمدت که این اقدامات باید به ضمن آن قرار گیرد. پژوهی آیندهتحت عنوان 

شامل مشورت و  فرایند یک پژوهی آیندهانجام گیرد.  ،است ریزي هاي برنامه معمول فراتر از افق طور به
تحقیقات است. آموزش و پرورش کشور در پرتو  نتایجِ تعامل بین جامعه علمی، سیاستگذاران و کاربرانِ

نوین را داشته و موجب هاي  امکان شناخت عوامل مؤثر در تعیین شرایط و موقعیت پژوهی دهآینمطالعات 
فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، دفاعی، صنعتی و هاي  تربیت کارآمد نیروي انسانی مورد نیاز کلیه بخش

  گردد. می تجاري
مطلوب  انداز چشمبدیهی است  .شود می هایی است که از آینده ارائهانداز چشمآموزش، وابسته به 

تهیه و تدوین شود. ضرورت پاسخ به مسائل آینده در سطح آموزش و  ،بایستی با در نظر گرفتن کلیه ابعاد
  نماید.  می را اجتناب ناپذیر پژوهی آیندهپرورش توجه و تمرکز به انواع رویکردهاي مطرح در 
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  پژوهی آیندهرویکردهاي  -3
ن اگیرند که هر رویکرد بنا بر نگرش و نیاز محقق سه رویکرد بهره میان براي مطالعه آینده، از پژوه آینده

  تواند مورد توجه قرار گیرد: می در مطالعات آینده و مرتبط با موضوعات،
تواند چگونه باشد؟ این رویکرد، نقطه  باتوجه به روندهاي فعلی، آینده میاکتشافی:  پژوهی آینده الف)

هاي  آیندهبینی  پیشدهد و بر مبناي شواهد و روندهاي موجود، به  می قرار» زمان حال«عزیمت خود را 
در این ها  تکنیکترین  مهم پردازد. روندیابی و سناریوسازي، از محتمل آینده) میهاي  وضعیت( محتمل

  روش مواجهه با آینده در این رویکرد است.بینی  پیششوند.  می رویکرد محسوب
ها و هنجارهاي ما، آینده باید چگونه  باتوجه به اصول، ارزشتجویزي): ( هنجاري پژوهی آینده ب)

مجازي به  طور به ان هنجاريپژوه آیندهدهد.  قرار می »آینده«باشد؟ این رویکرد، نقطه عزیمت خود را 
سپس عینک  ،ایستند می سال دیگر) 30ا ی 20، 10( در ایستگاه زمانی مورد نظر ،کنند دنیاي آینده سفر می

پرسند که آینده مطلوب در این نقطه از زمان  می زنند و از خود را به چشم می» ها و اصول بنیادي ارزش«
کنند تا  ان به زمان حال مراجعت میپژوه آیندهچگونه باشد؟ وقتی آینده مطلوب تعریف شد، » باید«

و احتماالت آینده، شناسایی  هاي تحقق آینده مطلوب را با توجه به شرایط موجودراهکارالزامات و 
  ).2003بل،( نمایند. روش برخورد با آینده در این رویکرد آینده نگاري است

 تغییر هايفرایند و عوامل انپژوه آینده طریق این از :)است؟ چگونه آینده( تصویرپردازي رویکرد پ)
 مهندسی و طراحی تحلیل، منظور به را اجتماع و فرهنگ اقتصاد، سیاست، مانند گوناگون يها حوزه در

   .)1388پدرام، ( نمایند می شناسایی ،آینده
  اکتشافی بهره گرفته شده است. پژوهی آیندهدر این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع پژوهش  از رویکرد 

  
  پژوهی آیندهها و فنون  روش -4
 با نوعاً که راها  روش برخی ناچارند انپژوه آینده است، نپیوسته به وقوع هنوز آینده که این دلیل به

هاي  روش .برگزینند تحلیل براي روند، می کار به گذشته و امروز مطالعه براي سنتی و علمی هاي روش
 مطالعات که حالی در ،هستند ایجاد قابل یا موجود اطالعات داراي دیروز و امروز مطالعه به مربوط علمی
  ).150: 1398مسلمی، خنیفر،( است بهره بی امکان این از آینده
از اي  ههاي متعددي است که به نمون بیانگر وجود فنون و تکنیک پژوهی آیندههاي  مطالعه روش 
  شود. می آن اشارههاي  ترین روش رایج
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و ها  بانی به معناي زیر نظر داشتن یک حیطه خاص با هدف شناسایی چالش دیده بانی آینده: دیده الف)
و در عین حال مؤثرترین ترین  بانی که یکی از ساده . دیدهاست حیطهآتی موجود در آن هاي  فرصت

هاي  ها، مجالت، پایگاه مند محتواي مطالب روزنامه نظاماست، نوعاً بر پایه بررسی  پژوهی هاي آینده روش
شود و داراي  می تغییرات صورت گرفته، انجامهاي  به منظور کشف عالمتها،  اینترنتی و دیگر رسانه

  ). 98-115: 1388برخورداري، پناه، حق( رزشمندي استنتایج ا
 فرض و  پردازد می معین زمانیهاي  دوره در آینده به گذشته روندهاي تقاص: روش استنتاج روندب) 

 در مؤثر عوامل از باید کننده بینی پیش روش این در. است حال و گذشته تعمیم آینده که است این بر
 شیوه و سبک همان به سیستم وضعیت روي فرایند این تأثیر به نسبت و باشد مطلع گذشته در تغییر و ایجاد

  ).153: 1398مسلمی، خنیفر،( باشد داشته اطمینان آینده در
روندهایی که در یک جامعه، صنعت یا بخش مشخص اهمیت ویژه دارند، باید به دقت  پایش روند: پ)

تواند آثار  می ظهور یک بیماري جدید که مثال، نرخ رو به رشد بیکاري یاعنوان  به پایش شوند.
  و جامعه داشته باشد.ها  ي بر سازمانچشمگیر

کوشند با رسم نمودار تغییرات روندها و استفاده از  می انپژوه آیندهدر این روش  یابی روندها: برونت) 
  کنند.بینی  پیشیابی نمودار، بر پایه نرخ کنونی، تغییرات آینده را  اطالعات آماري و برون

بینی قطعی و دقیق جهان آینده نیست، بلکه توصیفی از  سناریو پیشتوسعه و تحلیل سناریو: ث) 
رویدادهاي ممکن و چندگانه است که امکان وقوع آنها در آینده وجود دارد. به بیان دیگر، سناریوها 

با استفاده  .ینده هستندلی آگرایانه از رخدادهاي احتما تخیلی و در عین حال واقعهاي  از پیش بینیاي  هآمیز
طور جدي بیندیشیم. در مواردي شاید  هتوانیم درباره آنچه که باید بعدها انجام دهیم، ب می از سناریوها

اهیم تمهیداتی براي وقوع آنها بخواهیم از چنین رخدادهایی جلوگیري کنیم، در موارد دیگري شاید بخو
  وقوع آنها را تسریع نماییم.ندیشیم و در مواردي هم شاید بخواهیم که بی

، نظرات نامه پرسش، مصاحبه و وگو گفتدر این روش با استفاده از  خواهی و مشاوره:نظرج) 
روش  مثالً( مختلفهاي  شود و با استفاده از روش می آوري جمعکارشناسان و افراد خبره نسبت به آینده 

  گیرد. می تري از آینده صورت دقیقهاي  بینی دلفی) پیش
هاي  توان به شیوه می رویدادهایی را که ممکن است در جهان آینده رخ دهند، سازي: مدلچ) 

به کمک  مثالًگوناگونی تقلید و بازآفرینی کرد و از این طریق درك بهتري نسبت به آنها به دست آورد؛ 
  آن چه شکلی خواهند داشت. هاي  توانند درك کنند که شهرهاي آینده و ساختمان می مردم ،ماکت
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این مدل در واقع نمایش ایستایی از یک حالت معین است، اما مفهوم همزاد و  سازي یا بازي: شبیهح) 
هستند که در آن  سازي شبیهجنگی، در حقیقت نوعی هاي  سازي است. رزمایش پویاي آن، شبیه
  ایطی نزدیک به واقعیت آزمایش کنند.خود را در شرهاي  توانند راهبردها و تاکتیک می فرماندهان جنگی

توان با استفاده از  می پیچیده، مانند اقتصاد کشور راهاي  و سامانهها  نظام اي: رایانههاي  سازي شبیهخ) 
کرد. طبق این روش، اطالعات مربوط به وضعیت  سازي شبیهمعادالت ریاضی و انتقال آنها به رایانه، 

رایانه بر اساس محاسبات،  .دهد می شود و رایانه، تغییرات حاصل را نمایش می موجود کنونی به رایانه داده
  کند.  می ارائهتري  دهد و نتایج دقیق می بهتري انجام سازي شبیه
 ضمنی مبتنی بر این گزاره است که گاهی تاریخ تکرار طور به مطالعه تحلیل تاریخی، تحلیل تاریخی:د) 
توان یک یا چند موقعیت  می ،باشد که در بعضی موارد درست استدرست اي  هشود. اگر چنین گزار می

  تاریخی مشابه را مقایسه کرد و از این رهگذر فهمید که سرانجام بعضی از وقایع چه خواهد شد. 
اندیشی) این است که اعضاي یک گروه، بدون  هم( فکري طوفانقاعده کلیدي در  فکري: طوفان) ذ

پردازي  دیگران در مورد یک موضوع خاص، ایدههاي  اساس ایده گیري، بر هیچ گونه انتقاد یا موضع
با هدف تفکر خالق درباره یک  -کوچک هاي  از طریق تشکیل گروه - نو هاي  کنند. در این روش ایده

  بسیار مفید است.ها  و ریسکها  فرصتها،  شوند. این روش براي شناسایی امکان می موضوع خاص تولید
ان پژوه آیندهاست، اکثر بینی  پیشفراتر از  پژوهی آیندهاز آنجا که  سازي): دیدمان( انداز چشمر) 

یا افراد هستند. ها  سازمانها،  از آینده مطلوب براي ملتهایی  خواهان ابداع تصویرها و دیدمان
کنونی آغازکرده و سپس دیدمانی از  ان کار خود را با مرور رویدادهاي گذشته و موقعیتپژوه آینده
اي براي شکل بخشیدن به  مشخص و خالقانههاي  راهکوشند تا  کنند و می هاي مطلوب ایجاد می آینده

که  ). در این پژوهش نیز با توجه به ماهیت موضوع پژوهش2003 اهللا، عنایت( بیابندهایی  چنین آینده
در نظام آموزشی اي  همختلف از تربیت حرفهاي  و ارائه سناریواي  هترسیم دورنماي آینده از تربیت حرف

    از روش توسعه و تحلیل سناریو بهره گرفته شده است. ،ایران است
  
  اي موانع اصلی پیشرفت تربیت حرفه -5-3

 اي در ایران را حرفه پیشرفت تربیتتوان موانع اصلی  می با توجه به بررسی و مطالعات صورت گرفته
   :خالصه این چنین بیان کرد طور به
در کشور ما بدون اتکا به یک مبناي فلسفی و نظري روشن و مدون و اي  ههاي تربیت حرف برنامه -1

کنند. به  ها از مبناي نظري مستحکمی تبعیت نمی شوند و متولیان این آموزش شده، اجرا می تفاهم
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 برنامه بلندمدت و چهارچوب شده، در ریزي برنامهافتد که یک اقدام  ندرت اتفاق میهمین دلیل، به 
نیست و چون پذیر  پردازي بدون پژوهش امکان مناسب اجرا شود. روشن است که نظریه طور به

ها بدون توجه به  بر مبناي پژوهش در کشور ما نهادینه نشده است، غالباً تصمیم گیري تصمیمفرهنگ 
ها از جامعیت، کفایت و تناسب برخوردار  شوند و اکثر تصمیم می گرفتهمبناي نظري و اصول علمی 

بخشی از نظام عنوان  به این آموزش اي، هرسد در اثر ضعف مبانی نظري تربیت حرف نیستند. به نظر می
  رچه آموزشی تعریف نشده است. یکپا

 هاي بسیاري مواجه گردیده که از در سیر تکوینی خود با تغییرات و دگرگونیاي  هتربیت حرف -2
است که منجر به تغییراتی در برخی از  1980در چند دهه اخیر، جنبش اصالحی دهه آنها ترین  مهم
گرایی جدید و  شد. حرفه» گرایی جدید حرفه«هاي آموزش و در نهایت به پدید آمدن  نظام

سازي  مطرح کرد که بر اساس آن آمادهاي  ههاي ناظر بر آن، رویکرد جدیدي در تربیت حرف دیدگاه
عموم جوانان براي سازگاري مؤثر با دنیاي سازي  فراگیري براي یک شغل خاص به رویکرد آماده

یی به گو پاسخفه معین توانایی محور تغییر یافت. زیرا تربیت افراد براي یک حر کار و مشاغل دانش
نیازهاي متنوع و در حال تغییر اقتصادي و اجتماعی را نداشت و از سوي دیگر محدود کردن 

شان را در معرض  با تغییرات فناوري و در نتیجه آینده شغلیآنها  هاي انتخاب افراد، انطباق توانایی
تالشی در جهت غلبه بر مشکالت و عنوان  به »حرفه گرایی جدید«داد. با وجود این که  خطر قرار می

هاي فنی  شود، موج آن هنوز به ایران نرسیده و آموزش محسوب می» حرفه گرایی سنتی«هاي  نارسایی
  بخشی از نظام آموزش و مجزا از آموزش نظري و عمومی جریان دارد.عنوان  به اي هو حرف

هاي پایه  در گرو استحکام و کیفیت آموزشاي  ههاي آموزش تربیت حرف رسد توفیق برنامه به نظر می 
هاي اولیه در دوره  و همچنین مهارتاي  هان نسبت به کار و تربیت حرفآموز دانشو عمومی است. نگرش 

بخشی به تربیت  تواند بستر مناسبی براي کیفیت گیرد. دوره آموزش عمومی می آموزش عمومی شکل می
بخش نیست و  تعامل این دو نوع آموزش چندان رضایتفراهم سازد. با وجود این، محصول اي  هحرف

هاي اصلی ضعف اساسی دارند و در اثر همین ضعف، حتی از  ان، عموماً در زمینه مهارتآموز دانش
دهند و در اثر کیفیت  اند برتري معناداري نشان نمی را نگذراندهاي  ههاي فنی و حرف گروهی که آموزش

سرنوشتی بیگانه با اهداف اي  هنطقی میان بازار کار و مراکز تربیت حرفنارساي آموزش و نیز عدم ارتباط م
بلکه به ضعف  اي، ههاي تربیت حرف کنند. این مشکل نه تنها به کیفیت پایین برنامه شده پیدا میبینی  پیش



 پژوهی  ترویجی آموزش- علمی نامه فصل    16

 1400 بهار م/وپنج بیست شماره /هفتم سال

اساسی آموزش و پرورش عمومی قابل انتساب است. نظام اقتصادي حاکم بر کشور ما سرمنشأ و 
  اند.  پدیدار شدهاي  هبسیاري از مسائلی است که در حوزه تربیت حرفکننده  تبیین

الی و غلبه آن بر اقتصاد تولیدي به تبع آن اختالل در نظام اقتصادي کشور، رواج اقتصاد مبتنی بر دلّ
را تهدید اي  ههاي تربیت حرف مستقل بودن کار و تالش از رفاه شخصی و منزلت اجتماعی، موفقیت برنامه

. متّکی بودن اقتصاد کشور به درآمد حاصل از فروش نفت خام و سایر منابع طبیعی و به تبع آن کند می
هاي تربیت  تواند ضعف برنامه هاي صنعت، خدمات وکشاورزي، می نظام گسیختگی موجود در بخش

تردید  را مورداي  هرا توجیه کند و حتی جدیت و واقعی بودن نیاز کشور ما به توسعه تربیت حرفاي  هحرف
هاي تربیت  قرار دهد. در بسیاري از مطالعات داخل کشور به ناهماهنگی میان نیازهاي جامعه و برنامه

اشاره شده است. اشتغال فارغ التحصیالن نظام  اي، هعنوان یکی از موانع توسعه تربیت حرف به اي، هحرف
هاي کسب  ن تناسب میان مهارتدر مشاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی و یا ناکافی بوداي  هتربیت حرف

هاي اشتغال و آموزش  دهد که میان نظام آشکار نشان می طور به شده و وظایف شغلی افراد مورد نظر،
  ).1397 نادري،( وجود ندارداي  هو تعریف شدمند  نظامرابطه 

  
  اي موانع اصلی پیشرفت تربیت حرفه -6-3

، انداز چشم( بر روندهاي آینده مبتنیاي  ههاي عملی براي تربیت حرفراهکارارائه 
  ):هاپیشنهاد

یکی از روندها و موضوعات مهم جامعه بشري   همگامی و پیوند دانش و تکنولوژي با آموزش:الف) 
باشد. این سرعت  می آور تکامل آن علم و تکنولوژي و همچنین سرعت سرسام چشمگیرپیشرفت 

منطقی و متناسب با اي  هکه نظام تعلیم و تربیت با ساختار فعلی خود نتواند فاصل شدهالعاده باعت  فوق
 علمی داشته باشد. با توجه به ارتباط میان علم و تکنولوژي و آموزش و پرورش به نظرهاي  پیشرفت

مهم تعلیم و تربیت در زمان حال و آینده حفظ فاصله معقول منطقی بین علم هاي  رسد یکی از چالش می
  شود، خواهد بود.  می روز و آنچه در مدارس و مؤسسات آموزشی تدریس

اساسی انسان در آینده مواجهه و سازگاري با هاي  یکی از چالش ایجاد مهارت سازگاري با تغییر: ب) 
روشن است:  افزایش قدرت مواجهه انسان با تغییرات اي  هتغییرات است و در این راستا رسالت تربیت حرف

ي که فرد بتواند خود را با این تغییرات مداوم انطباق دهد. البته منظور از انطباق این طور به آیندهپی در پی 
ان آموز دانشبلکه  ؛آنها را دگرگون سازد ،اجازه بدهند تغییراتپذیر  کنشهاي  نیست که افراد به شیوه

درونی خود، ظرفیت پذیرش هر گونه تغییر را داشته هاي  که با تکیه بر ارزش شوندباید واجد مهارتی 
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ان را براي پذیرش تغییر آماده سازد. آموز دانشباشند. در راه تحقق این هدف، نظام آموزشی باید ذهن 
درباره موضوعات هایی  درسی باید بتوانند تصاویر و پیش فرضهاي  براي ایجاد چنین مهارتی برنامه

مورد نیاز، الگوهاي کاري آینده، اشکال جدید روابط هاي  حرفهمختلف آینده از جمله مشاغل و 
ان قرار دهند. در این زمینه نقش آموز دانشخانوادگی و اجتماعی، مسائل اخالقی و غیره را در اختیار 

نگر  او باید این موضوع را براي شاگردان خود تبیین نماید که افراد آینده ؛معلم نیز بسیار حائز اهمیت است
 توانند خود را با تغییرات هماهنگ نمایند. یم بهتر

هاي  آموزشی مدارس مدتهاي  برنامهاي:  رشته دانش و گسترش آموزش میانهاي  تلفیق رشتهپ) 
گیرد  می فرض نشأت اند. این نوع تفکر از این پیش آموزشی قرار داشتههاي  زیادي بر اساس تفکیک رشته

واحدهاي مجزا و قابل فهم تفکیک کرد تا تدریس و تفهیم آنها با که براي درك بهتر علوم باید آنها را به 
رسد با توجه به پیشرفت علوم و تکنولوژي هنگام آن فرا رسیده که  می سهولت بیشتري انجام پذیرد. به نظر

به صورت ترکیبی مطالعه گردند تا سرعت عمل و کارایی علوم ارتقاء یابد. بدین منظور باید در ها  دانش
خاصی هاي  که خود را در تخصص شوندمؤسسات آموزشی تجدید نظر شود و معلمانی تربیت هاي  برنامه

  نمایند. وجو جسترا اي  هرشت پیوند میانهاي  راهحبس نکنند و 
العمر به صورت یک ضرورت در  در عصر فرا صنعتی آموزش مادام العمر:  گسترش آموزش مادامت) 

کاري نیز به سرعت هاي  تکنولوژي، بدین معناست که مهارتآمده است. دگرگونی سریع در عرصه 
را که براي هایی  کنند.  با یک نظام آموزش مادام العمر، دیگر مجبور نخواهیم بود که کلیه دانش می تغییر

آموزشی رسمی بگنجانیم. مهم آن است که دانش هاي  کسب موفقیت در زندگی ضرورت دارد، در سال
پایه ترك گویند و در تمام طول عمر جوینده علم و هاي  از فراگیري مهارتآموختگان، مدارس را پس 

علمی و هاي  که هم اکنون بین یافتهاي  همستعد یادگیري مداوم باقی بمانند. به هر حال براي جبران فاصل
  العمر است. هاي مناسب گسترش آموزش مادامراهکارنظام آموزشی وجود دارد، یکی از هاي  برنامه
جدید در هاي  در میان فناوري  ):IT( م و تسهیل تعلیم و تربیت به کمک فناوري اطالعاتتعمیث) 

را بر جوامع بشري داشته است.  تأثیر دوران معاصر، فناوري اطالعات و مزایاي غیر قابل انکار آن، بیشترین
توان متصور شد.  می در رابطه با موضوع تکنولوژي اطالعات و آموزش و پرورش یک ارتباط دو جانبه را

تواند بسیاري از مشکالت  می و امکانات جدید خودها  از یک طرف تکنولوژي اطالعات به کمک روش
تواند هم در  می کنونی و آینده آموزش و پرورش را مرتفع نماید و از طرف دیگر آموزش و پرورش

  داشته باشد.اي  هکنند نمورد نیاز و هم در پذیرش و کاربرد آن نقش تعییهاي  آموزش و انتقال مهارت
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با ورود به عصر اطالعات به دلیل تحول و تغییر  ان:آموز دانشایجاد مهارت تفکر انتقادي در ج) 
علمی هاي  علمی و عدم قطعیت معارف علمی، نه امکان آموزش و یادگیري همه یافتههاي  سریع یافته

شود. به همین دلیل  می اسحتی در یک رشته خاص وجود دارد و نه ضرورتی در این زمینه احس
ریزان درسی به جاي انتقال حقایق علمی، پرورش و تقویت تفکر  متخصصان تعلیم و تربیت و برنامه

آموزش مورد توجه فراگیران  فرایند کنند. یعنی به جاي تولید مجدد حقایق علمی، می انتقادي را توصیه
شناخته شده پرورش تفکر انتقادي استفاده از روش مباحثه گروهی و مناظره در هاي  راهقرار گیرد. یکی از 

کالس است. مدارس باید از طریق ارجحیت بخشیدن به روش مباحثه و بحث گروهی در کالس چنان 
شاگردان بتوانند عقاید را از حقایق، سفسطه را از  تاان را به تحرك وادارند آموز دانشاندیشه و تفکر 

ان باید یاد آموز دانشنطقی و شایستگی را از عدم شایستگی تشخیص دهند. به عبارت دیگر استدالل م
  بگیرند که معمار تعلیم و تربیت خود باشند.

محور است. روش حل مسأله  پرورش تفکر انتقادي استفاده از برنامه درسی مسألههاي  راهیکی دیگر از
ان در کالس آموز دانشتفکر انتقادي هاي  ه مهارتسبب خواهد شد ک شود،چنانچه با کار گروهی همراه 

  درس به صورت کنش متقابل در جوي فعال تقویت گردد.
گیري  رسد یادگیري در قالب بهره امروزه به نظر می) در آموزش: IT( استفاده از فناوري اطالعاتچ) 

شاگردان انجامیده آموزشی بر پایه سخنرانی معلمان، به خستگی، فرسودگی و نارضایتی هاي  از روش
اطالعاتی این فرصت را هاي  چون شبکه جهانی اینترنت و بانکهاي  است. این در حالی است که پدیده

  و اطالعات آگاهی یابند. ها  در اختیار همه افراد جامعه قرار داده تا به راحتی از جدیدترین دانش
ارس شده است.  کشورهاي در حال هاست که وارد مد فناوري اطالعات در کشورهاي توسعه یافته سال 

روز مجهز هاي  و دانش و بودجه مورد نیاز، مدارس را به فناوريها  رشد نیز باید با تأمین زیر ساخت
ها  توان به رشد کیفیت آموزش و پرورش، کاهش هزینه می نمایند. از جمله نکات مثبت این نوع آموزش

اشاره کرد که همه این موارد باعث افزایش  و ایجاد مدارس مجازيها  شدن آموزشپذیر  و امکان
تواند از این امکان جدید  می آموزشی خواهد شد. آموزش و پرورش جمهوري اسالمی نیزهاي  راندمان

یک فرصت مناسب براي بهبود کیفیت خود بهره گیرد. شکستن مرزهاي زمانی و عنوان  به آموزشی
کند، از  می د فوایدي را نصیب نظام آموزشی ماالکترونیکی است که خوهاي  مکانی از خصایص آموزش

آموزشی همزمان در کشور، انتقال سریع اطالعات در تمامی مدارس به هاي  جمله گسترش فعالیت
  سنتی معلم محور).هاي  روش( کم بهره آموزشیهاي  صورت آنالین، حذف روش
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گریزناپذیر در قرن  فرایند یکعنوان  به جهانی شدن آموز: ایجاد بینش جهانی در ذهن دانشح) 
را دستخوش تغییر اي  هاقتصادي، سیاسی و فرهنگی) نظام تربیت حرف( گانه خود بیست و یکم در ابعاد سه

به عبارتی جهانی شدن (اي  هبر تربیت حرف فرایند و آثار اینها  از این رو شناسایی ویژگی ؛کند و تحول می
م تعلیم و تربیت و از جمله نظام آموزش و پرورش ایران تعلیم و تربیت) یکی از وظایف اصلی هر نظا

توان به پیامدهاي اقتصادي جهانی شدن براي نظام آموزش و پرورش از جمله توجه  می است. در این میان
اي و استفاده بیشتر از تکنولوژي اطالعات و پیامدهاي بعد سیاسی جهانی شدن از  بیشتر بر تربیت حرفه

و تسلط دولت و حکومت بر نظام تعلیم و تربیت و پیامدهاي فرهنگی جهانی  جمله کمرنگ شدن نظارت
هاي بومی و به مخاطره افتادن هویت ملی و  شدن از جمله ترویج فرهنگ غرب و کمرنگ شدن ویژگی

  درسی مدارس اشاره کرد. هاي  هاي دینی در برنامه ارزش
  
  اي  ارائه سناریوهایی براي آینده تربیت حرفه -7-3

 داد، نشان تاریخی مطالعات که طور همان :داخلی فلسفه مبناي بر اي حرفه تربیتسازي  بومی الف) 
 اسالمی ایرانی فرهنگ با که است بوده ییها فلسفه مبناي بر ایران در اي حرفه تربیت نظام کنون تا

 فرهنگ پشتوانه بدون ییها طرح اقتصادي، و سیاسی اتفاقات دنبال به همواره و است نداشته یهمخوان
 اي حرفه تربیتسازي  بومی بنابراین. اند نیاورده دست به نیز چندانی توفیقات و اند شده اجرا اسالمی ایرانی

 را اي حرفه تربیت يها طرح موفقیت میزان تواند می اسالمی و ایرانی بومی يها ارزش و فرهنگ مبناي بر
  .کند بیشتر ایران آموزشی نظام در

 این که به توجه با :عمومی نظام آموزش و پرورش دوره آموزش در اي حرفه تربیتبر تأکید  ب)
 افکار وها  نگرش عالیق، شخصیت، در زیادي بسیار گذاريتأثیر و نقش عمومی آموزش دوره
 مثل اي، حرفه و اقتصادي مفاهیم گنجاندن و دوره این در اي حرفه تربیت به توجه ،دارد انآموز دانش
 محتواي در درآمد استقالل، پیشرفت، تولید، شغل، بازار، حرفه، همانندکارآفرینی، مفاهیمی به توجه

 به جامعه و انآموز دانش وها  خانواده مثبت نگرش تقویت باعث تواند می ابتدایی دوره دروس آموزشی
 به ورود جهت فرزندانشان به انگیزه دادن برايها  خانواده تشویق باعث همچنین و گردیده اي حرفه تربیت

  .شود می آن در موفقیت و بازار به ورود آن پی در و رشته این
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  گیري بحث و نتیجه
باید این اي  هپس باید براي رویارویی با آن آماده بود. تربیت حرف» می تازد«به قول تافلر آینده به ما 

کند که بتواند متناسب و  میآمادگی را تدارك ببیند. جهان پیچیده امروز، آموزش و پرورشی را طلب 
یی به این مهم نیازمند ابزاري گو پاسخي نیازهاي جامعه باشد. براي گو پاسخها،  منعطف با این پیچیدگی

حرکت و مسیر را تسهیل نماید. آموزش بهترین ابزار  ،ها هستیم که بتواند به راحتی در میان این پیچیدگی
با بررسی و  باید یابد، می ریق برنامه درسی معنا و مفهومکه آموزش از ط براي این کار است، از آنجا

بازنگري مداوم، تالش شود که برنامه درسی با غناي کامل و علمی خود بتواند به تمام نیازهاي کنونی و 
شتاب آینده پاسخ دهد. براي دست یافتن به هدف مورد نظر، باید قبل از تالش فیزیکی پرهاي  دگرگونی

  کافی صورت بگیرد.  ریزي برنامهکار، تالش ذهنی یا  یا اقدام به انجام
مفهومی است که در مورد کلیه تغییرات ترین  و معمولیترین  همچنین تغییر برنامه درسی همگانی

یک مفهوم و اصطالح عنوان  به .رود می آموزشی، تدریس یا شرایط آموزشی به کارهاي  و بدیلها  جانشین
خورد.  می تغییر در هدایت برنامه درسی تا حدودي ابهام و گستردگی به چشمهمگانی در کاربرد آن براي 

شود. مدرسه  می که در بعضی مواقع نیز خیلی روشن براي توصیف یک تغییر خاص به کار برده ضمن آن
کارگزار اصالحات آموزشی و نهایتاً اصالحات اجتماعی است و محدودیت توان آن در دگرگون کردن 

  دستیابی به توافق جمعی مشروط است.هاي  تصورات ما و دشواريهاي  یتجامعه به محدود
کارکرد آن بر  تأثیر اي به دلیل ارتباط آن با نسل در حال تربیت جامعه و در تربیت حرفه پژوهی آینده 

مدت و همچنین مرجعیت آن در مختلف کشور در بلندهاي  در آینده و موفقیت سازمانها  کارایی سازمان
برخوردار است. آموزش متناسب با نیازهاي حال اي  هنیروي انسانی متخصص و متعهد از اهمیت ویژتأمین 

تشکیالت هاي  و آینده جامعه و پرورش افرادي آگاه، توانمند، سالم، متعهد، با نشاط و انگیزه، از کار ویژه
ضروري است. آموزشی و تربیتی، پیشی گرفتن بر نیازها هاي  آموزش و پرورش است. در فعالیت

 فرایند بلکه باید نتیجه یک ؛و گمان استوار باشد حدسبرآوردهاي آموزشی و درسی نباید صرفاً براساس 
شواهد و قراین، تجزیه و تحلیل عینی و ها،  جدي، عقالنی، تحقیقات بی طرفانه، فعالیت دقیق علمی، داده

  . ذهنی و ظنی یا شهودي پژوهشگر باشدهاي  نه صرفاً بر اساس مدل
سنجی آموزشی و تربیتی دیگر مطرح است. نیاز راهکارعنوان  به و تخمین یا احتمال سازي،بینی  پیش

رشد  تأثیر مطالعات آینده است.هاي  جامعه و انعکاس آن به مدیران عالی آموزش و پرورش از کار ویژه
را با طیف  با یکدیگر، آموزش و پرورشها  بر اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سایر بخشها  فناوري
کند. ضرورت پاسخ به مسائل  می مختلف در آینده مواجههاي  متنوع حوزههاي  از درخواستاي  هگسترد



  21     اي در نظام آموزشی ایران حرفه  پژوهانه بر تربیت تأملی آینده

 1400وپنجم/ بهار  سال هفتم/ شماره بیست

را  پژوهی آیندهآینده در سطح آموزش و پرورش توجه و تمرکز به انواع رویکردهاي مطرح در 
یی به گو پاسخ در سازمان آموزش و پرورش کشور با رویکرد پژوهی آیندهنماید.  می ناپذیر اجتناب

تواند اهداف  میها،  اسالمی در کلیه حوزههاي  آینده براساس آموزههاي  نیازهاي آتی کشور و تربیت نسل
  متعددي را تعقیب نماید.

هاي  هاي آینده، ضرورتاً مستلزم تسلط معلمان به زبان انگلیسی و مهارت استفاده از اینترنت در کالس
عمل خارج خواهد شد و همه مراکز، در زمینه هاي  پرورش از حیطهکامپیوتر است. بنابراین آموزش و 

وظایف) معلم دوره متوسطه تغییر یابد. ( رود مفاهیم کارکردهاي می نمایند. انتظار می آموزش، مشارکت
شوند، و از آنجایی  می مجهزتر  روز به روز به وسایل و مواد خواندنی بهتر و جالبها  از آنجایی که خانه

هنري و سایر منابع اجتماع محلی امکان دسترسی بیشتري هاي  گالريها،  عمومی، موزههاي  انهکه کتابخ
کنند، در آینده، آموزش و پرورش از انحصار معلم و کالس درس  می یادگیري فراهمهاي  براي فعالیت

بیشتر به صورت شود و نقش معلم در آینده، در ارائه و انتقال اطالعات کمتر خواهد بود، بلکه  می خارج
  راهنمایی یادگیرنده به سوي کسب منابع اطالعات خواهد بود.

 به یادگیري چرایی و چیستی برتأکید  به ناظر اي حرفه تربیت نتایج این پژوهش نشان داد که آینده
 تربیت کارآمد آموزشی نظام استقرار منظور به بنیادین يها پژوهش آن، انجام چگونگی برتأکید  جاي
 با کار توانایی نظیر ییها مهارت تقویت طریق از انآموز دانش مهارتی عملکرد ایجاد اي، توانایی حرفه

 با تعامل طریق از ان،آموز دانش دقیق شناخت گسترش به لزوم، کمک موقع در رهبري تقبل گروه،
 برتأکید  ان،آموز دانش درسی يها برنامه در اساسی تغییرات شناخت، ایجاد هاي روش و منابع ابزارها،
 رشد برايسازي  زمینه طریق از علمی نقد و آزاداندیشی با همراه تخصص و مهارت دانش، پیوند جایگاه

 يها سیاست وها  برنامه اهداف، در دائمی نظر جمعی، تجدید خرد از استفاده کنار در مستقل ءآرا و افکار
 مداوم روش و ارزیابی و امحتو هدف، لحاظ به اي حرفه تربیت يها برنامه در تحول و اي حرفه تربیت
  ان استوار است.آموز دانش مهارت و دانش
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Abstract 
Vocational training in Iran is in short supply especially in the field of basic and 
applied research, which means the application of theories in the field of 
practice. Therefore, it is obvious that these problems have prevented the future 
of vocational training in the country. To the extent that it is not possible to 
provide an analysis of it close to the target point. Given this limitation and the 
emphasis of the study on the review of existing research and documents, the 
author decided to include all sources related to vocational training in the form of 
research, review of literature, articles, books, international recommendations. 
To study the experiences of professional training of other countries (historical 
view) critically-analytically and to examine its results. It was concluded that the 
formal vocational education system in Iran has a high level of concentration in 
terms of implementation, school-oriented and planning. 
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