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 های منابع انسانی سازمان مدرسه با رویکردآینده محوری چشم انداز نوین به شایستگی

 1*فیروز افشارفر

 چکیده 

در جهان امروزکه همه چیز به سرعت در حال تغییر است، مدیران مدارس با چالش های گوناگونی مواجه هستند، به نظر می رسددو  

ازمان متبوع خود را برای انطباق با شرایط جهان آشفته امروز یداری دهندد ودرور     مدیران برای آن که بتوانند مؤثر واقع شوندو س

دارد تا از آینده محوری و فرویه هایی که تفکر فعلی آن را تشکیل می دهد آگاهی یابنددو تواندایی خدود را در کاربسدت ترداویر      

به مثابه راهبردی از ایجاد مزیت رقابت پایددار قلمدداد   جدید از آینده توسعه دهند.مفهوم آینده در مقوله سازمان مدرسه را می توان 

نمود.به گونه ای که این پرسش مطرح می شود که علیرغم تدش  هدای فکدری بداحبان اندیشده، چدرا آیندده محدوری در سداختار          

ی مدیران آموز  و پرور  مورد غفلت واقع می شود؟چرا مدیران به دنبال جستجوو کشف آینده مطلوب بر نمی آیند؟چرا عمده 

و برنامه ریزان در پی اهداف پایدار در آموز  و پرور  نیستند؟و دهها ّسؤال از ایدن دسدت بداحظ نظدران را بدرآن داشدته تدا بدا         

رویکردهای نوین به سازمان مدرسه بتوانند از این رهگذر، ووعیت های گوناگون آینده محوری شایستگی ها را پاالیش نمایند. این 

را تشکیل می دهد بیشتر یک امر ذهنی است عوامل بیرونی تشکیل دهنده ی چالش ها می توانند ماهیدت   که چه چیزی یک چالش

اجتماعی ،فرهنگی ، سیاسی، اقترادی داشدته باشدد.عوامل دروندی تشدکیل دهندده چدالش هدا مدرتبط بدا ناکارآمددی سیسدتم هدای             

تارهای نرم است.وجه اشتراک اغلظ چالش هدای آیندده   نوآوراقترادی با وجود شکاف هایی در زیر ساختارهای سخت یا زیرساخ

محوری را می توان در موووعاتی همچون چشم انداز، شناسایی اولویت ها، ایجاد تفکردرمورد آینده،شناسایی تهدیددهاو فربدت   

 ها،پیش بینی ظهور و وقوع تکنولوژی ها،شناسایی نیازهای گوناگون ایجاد تفکرروبه جلو جستجوکرد.

 ا: چشم انداز،پارادایم، شایستگی های سازمان مدرسه ،رویکرد،آینده محوریکلیدواژه ه 
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 مقدمه

سازمان های عرر جدید برای افزایش بقای خود ناگزیر از توجه به آینده اند که با ارائه راهبردهای مؤثر زمان حدال، بیدنش چدالش    

با بهدره گیدری از علدوم مختلدف، بدا بسدط و       1اندیشه ورزروز، انسان برانگیز از آینده را ترسیم نمایند. با این همه در دنیای ناپایدار ام

توسعه قابلیت ها و شایستگی های خود، در بدد این بوده است تا با شناسایی فربت های بالقوه ایجاد شده بدرای جوامدع از طرید     

های کلیدی سازمان ها بده   دانش و فناوری های نوین زندگی مدرن، به کارگیری راهبردهای اثربخش در جهت حل و فرل چالش

کمک دانش و ابزارهای آینده مهمترین عوامل تعیین کننده بهبود سازمانی را فراهم آورد. براین پایه پیش بینی آینده، بازآفرینی در 

دیدگاهها،اهداف و درک درست از فرایندهای آن، تحلیل شکاف از ووعیت موجود و موقعیت مدورد انتظدار امدری تردادفی و از     

آزمون خطا نخواهد بود،بلکه براساس رو  های جامع علمی مسیر توسعه و تحول آینده را هموار می کند.بدون تغییر در شیوه روی 

تفکر بوم تفکر نمی توان از آینده و سازوکارهای آن در مدیریت منابع انسانی سخن گفت. متولیان منابع انسانی با اولویت قرار دادن 

د که با تفکر مرسوم و متداول در شرایط امروز تفاو  اساسدی دارد.جامعده بدنعتی مددرن از برنامده      را بسط و پرور  ده 4شناختی

ریزی تخرری تنگ نظرانه و کوتاه مد  حمایت می کند ودرهمین حال از تفکر نظامند ،کل نگرانه وآینده محورممانعت به عمل 

است که متولیان و دست اندرکاران منابع انسانی شیوه تفکر  می آورد.تفکر بوم شناختی ودرک درست از فرآیندهای آن مستلزم آن

 نظامند ،کل نگرانه،منسجم و آینده محور را دستور کار خود قرار دهند.

این مقاله به دنبال آشکارسازی نقش آینده محوری درمدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه است و تدش  مدی کندد بدا رویکدردی        

در پرتو آینده محوری نشان دهدکه اوالً چرا آینده محوری بر تغییرو تحوال  ع انسانی سازمان مدرسه شایستگی های منابمنسجم به 

مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه تاثیرگذار است و ثانیاً، چگونه به منظور رسیدن به اثربخشی بیشتر ، مدیران مدرسه در شناسایی 

زمان ومدیریت مهار  یابند.بدیهی است آیندده کماکدان در حدال سداخته شددن      و کاربرد رویکردهای متفاو  آینده محوری به سا

است.آینده امری است که افراد می توانند آن را با اقداما  هوشمندانه طراحی کرده و شدکل دهندد.ما بدرای آن کده عاقشنده عمدل       

نیروهدایی کده خدارز از اراده مدا هسدتند،      کنیم، بایستی به پیامدهای اقداما  خود، دیگران و واکنش های آنان وهمچنین نسبت بده  

 آگاهی و شناخت کافی داشته باشیم نتایج و پیامدهاتنها در آینده خود را نشان می دهند.

 

 

 مفروضات اساسی آینده محوری

                                                           
6 - Homesapiens 

7- Ecological mcmory 
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در سیر تحوال  جهان امروز اف  های جدیدی نسبت به عرر روشنگری در مدیریت سازمان ها روی داده است. بنابراین شدناخت    

ینده ،هم هنر است و هم تکنولوژی؛آن هم تکنولوژی با پیچیدگی های عرر حاور.سدوال اساسدی تدر اینکده فدردا و آیندده بدرای        آ

( استدالل می کند 1011سازمان ها چگونه رقم خواهد خورد؟ما چه ابزاری برای شناخت آینده در اختیار داریم؟آن گونه که الوانی)

ر  به آینده سخن گفت.نخست رویکرد توسعه فزاینده یا خارق العاده است.بر اساس این نظریده  از دو دیدگاه می توان در زمینه نگ

انسدانی و  ،آینده همانا ترویری توسعه یافته و پیچیده تر از ووعیت بنعتی امروز خواهد بود.دومین نظریه تحت عنوان بوم شناسدی  

شبه نشده قواعد و مسیر حرکت متفداوتی را مدی طلبدد. از ایدن رو     ارائه شده،آینده در این دیدگاه در فناوری شتاب دار خ 1معقول

رویکرد نوین به آینده قبل از دانش فنی با محور قرار دادن زمینه های انسانی و اجتماعی و روح و روان آدمی رهیافت های بزرگدی  

 (.410را برای توسعه و گستر  شایستگی ها می دهد.)ص،

نا نهاده می شود که پژوهش درآن رشته را میسر می سدازد.برخی ازایدن فدرض هدا بدریه و بده       هررشته علمی بر پایه فرض هایی ب  

سادگی مقبول و درست به نظر می رسند و برخی از آنها ومنی است. با این همه، نباید این نکتده مهدم را از یداد ببدریم کده درعلدوم       

سی هستیم، تا نقاط قو  و وعف آن مورد بازنگری مجدد مختلف هرچند وقت یک بار ، شاهد بازبینی و بازآفرینی مفرووا  اسا

قرارگیرند.با توجه به این که پیش بینی امر دشواری است،اما درک درست این واقعیت ساده است که آینده بی هیچ تردیدی خواهد 

کسدظ تجربده مدی تدوانیم      گستر  نیافته است.بنابراین ،با انددکی تامدل و   آینده آمده است ،اما هنوز ”(1111آمد.به زعم گیبسون) 

یکی از پیش فرض های اساسی در آینده محوری آن است که آینده بسته به اراده و انتخداب  "شاهد ظهور آینده در زمان حال باشیم

است.در آینده محوری همواره سخن از آینده های گوناگونی که فرا روی فرد،سازمان است .آینده محوری بر مفرووا  بسدیاری،  

ه برخی از این مفرووا  جنبه عمومی و کلی دارند،اما برخی از آنها ، مختص آینده اندیشان اسدت، هرچندد ممکدن    استوار است ک

 است در سایر زمینه ها نیز مورد نظر باشند، اما اساساً مشک آینده محوری است که عبارتنداز:

ل اسدت و بده سدوی آیندده حرکدت مدی کندد.        زمان به بورتی بی بازگشت پیش می رود،از گذشته آغاز شده، لحظه کوتاهی ، حا

استدالل های گوناگونی این فرویه را تائید می کنند. به عنوان مثال قانون تکامل زیست شناختی)افراد بدا گذشدت زمدان پیرتدر مدی      

 شوند،نه جوان تر(، قانون دوم ترمودینامیک)آنتروپی میل به سکون یکنواخت همیشه در یک جهت می رود(.

در آینده به وجود خواهدآمد، االن وجود دارد یا در گذشته وجودداشته است. بدین ترتیظ امکان دارد آینده شامل نه هر چیزی که 

مواردی باشد که هیچ پیشینه ای ندارد،نه در گذشته ونه اکنون. این مساله، ایده ها و اندیشه های جدید، برداشتهای تدازه و واکدنش   

 های نوینی را ایجاب می کند.

ده محوری برای کسظ و کار انسان امروزی، امری وروری است. واکنش بدون تفکر به آینده امکان پذیر است، اماکنش تفکر آین

امکان پذیر نیست چرا که عمل نیاز به پیش بینی دارد، بدین ترتیظ، ترویرهای آینده )آرمان ها،اهداف،امیدها،ترس ها،نگرانی ها( 

 جزو دالیل اقداما  فعلی ماست.

                                                           
8-Sane,Human,Ecological 
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حوری به طور کامل از پیش تعیین شده نیست، آینده پیشاپیش و به بور  غیرقابل اجتنابی بر انسان ها تحمیدل نشدده اسدت    آینده م

(.هیچ کس آینده را نمی بیند،آینده طراحی و انتخاب می شود.به طور کلی مقولده آیندده   1111آینده باز و خاتمه نیافته است.)آمارا،

 واند در کنترل کامل دانش ، آگاهی فردی و گروهی قرار گیرد.محوری گسترده تر از آن است که بت

 نتایج و پیامدهای آینده محوری تا حدودی متاثر از انتخاب های فردی،گروهی و سازمانی است.

آینده محوری رویکرد کل نگر را هنگام تهیه اطشعا  جهت اخذ ترمیم کانون توجه قرار می دهد.وابسدتگی متقابدل بدین اجدزای     

 ستی ایجاب می کند که رویکردی چند وجهی را در آینده کاری لحاظ کنیم.نظام ه

آینده محوری به دنبال کشف آینده های بهتدر و نیدز آیندده ای ممکدن و محتمدل اسدت. برخدی از آیندده هدا از قابلیدت فزایندده ای            

ص هایی اسدت کده افدراد بدر اسداس آنهدا،       برخوردارند. بدین ترتیظ بخشی از آینده همانا مطالعه، تبیین،ارزیابی و حتی تدوین شاخ

 آینده های گوناگون را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند.

دانش و معرفت نسبت به آینده ، اساس یافتن مسیر درست است.این دیدگاه بیانگر آن است که گذشته دیگر وجود نددارد و خاتمده   

یم، درس های بیشتری می گیریم به دیدگاههای تازه ای از گذشته یافته است.گرچه وقتی حقای  بیشتری از گذشته به دست می آور

می رسیم و افکار خود را پیرامون آن بازسازی می کنیم اما آینده متفاو  است،چون هنوز نیامده.آینده در پرتو اراده و اقدداما  مدا   

د در آینده منعکس کنیم، در ان بور  بده  ساخته می شود.اگر نتوانیم شناخت یا موفقیت نسبت به گذشته را ان طور که باید و شای

 جای آنکه برای فردا آماده شویم، در گذشته به سر می بریم.

 چشم انداز 

چشم انداز،مفهومی شناخته شده در علم مدیریت سازمان است،همچنین در فعالیت آینده محوری سعی مدی شدود همداهنگی الزم       

تعاروا  میان چشم اندازها وهدم کامدل بدودن هدر چشدم انددازها حابدل شدود.         میان چشم اندازهای گوناگون به وجود آید تا هم 

امروزه مطالعه آینده به بور  چشم انداز ذهنی ما در آمده چرا که ما به عنوان اعضاء جامعه جهانی، ارز  مهار  آینده محدوری  

آنچده  "آینده نگری"ی و آینده نگری فرآیند.دررا دریافته ایم.آینده را می توان به دو محدود تقسم بندی نمود: آینده نگری محتوای

حایز اهمیت است. اطشعا  مربوط به آینده است.یک آینده نگر محتوا تنها به چه چیز آینده توجه نشان می دهد.آیندده مدی تواندد    

چگدونگی   جنبه های گوناگونی )فضایی ،آموزشی ،بهداشت،انرژی ،طراحی یک منزل( را شامل شود؟اما آینده نگری فراینددی بده  

این چه چیزها نظر دارد.بسیار دیده ایم افرادی را که نظرا  بسیار منحرر به فردی درباره آینده احتمالی دارند اما نمی دانند چگونه 

این اطشعا  را به بور  کاربردی مورد استفاده قراردهند.آینده نگری فرآیندی به آنان می آموزد که چگونه داندش و اطشعدا    

 رحله اجرا برسانند.الزم را به م

درست و منطقی جلدوه مدی نمدود    10طی دهه اخیر،با تغییر و تحوال  در قوانین و رو  های انجام کار روبرو هستیم.آنچه در دهه  

غیرممکن و نادرست بدود،هم اکندون بسدیار     10هم اکنون در بسیاری موارد نادرست و غیر منطقی می باشد و بالعکس آنچه در دهه 
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و متداول می نماید.این تغییرا  در ما حس ناپایداری قوانین را بوجودآورده که خود سبظ احساس عدم امنیدت مدی   عادی ،مرسوم 

 شوند.نگاهی به برخی از تغییرا  و فناوری و جامعه مارا در تبیین مفهوم آینده کمک می کند:

 طرفداری از حفظ محیط زیست به عنوان یک رو  برای درک طبیعت

 کتیرشد مدیریت مشار

 اطشعا  به عنوان یک منبع راهبردی

 افزایش کسظ و کار اینترنتی

 روی آوردن به عقیده کوچک زیباست.

در دنیای معابر شاهد تغییرا  بنیادین در قوانین و رو  زندگی هستیم ، چه اتفاقی می تواندد مدا را در پدیش بیندی ایدن تغییدرا          

اساسی را می داشتیم؟باآن اطشعا  چه می کردیم؟تغییدرا  نده تنهدا فرآینددهای     توانمند کند؟چه می شد اگر یکی از این تغییرا  

نوینی را طراحی می کنند بلکه ایده های اولیه ابداعاتی که برای چندین دهه ماندگار خواهد بود.پیش بینی تغییرا  می تواند آیندده  

یش از به وقدوع پیوسدتن آنهدا اسدت. بداحظ نظدران       کاری را با انرژی بیشتری رقم بزند.آینده محوری، قدر  تشخیص همه چیز پ

مدیریت منابع انسانی در پی پاسخ به چگونگی وچرایی فرآیندها هستند. به عبدارتی در جسدتجوی راهدی بدرای ترویرروشدن تدر از       

 آینده که بتواند مبنای عملکرد آینده سازمان ها باشد.

 1بافددتغلددظ بدده سددختی مددی تددوان یددک سیسددتم را خددارز از پددیش بینددی یددک سیسددتم، وابسددته بدده پیچیدددگی آن سیسددتم اسددت. ا  

فنی،اجتماعی،سیاسی،زیست محیطی،اقترادی و اخشقی مورد کاو  قرار داد.تنیدگی بافت های گوناگون به سیستم، موجظ نوعی 

هان شمولی که در از وابستگی شدید می شود که سطوح باالیی از قوانین جهان شمولی نادیده انگاشته می شود از این رو ، قوانین ج

تمامی این بافت ها معتبر باشند قلیلند.بی شک می توان گفت اگر در فرآیندآینده محوری به ابعاد گونداگون اجتمداعی، فرهنگدی و    

آموزشی توجه نشود هرروز سطحی تر و تبی زود گذر خواهد شد.علت آن است کده در ایدن بدور  آیندده محدوری غندی تدرین        

ینی سیستم مدیریت منابع انسانی را از دست می دهد.بازآفرینی در روندهای مدیریت مندابع انسدانی را   فربت های حل مساله،بازآفر

نمی توان برفاً با ایجاد تغییراتی در ساختارهای سطحی یکی دانست.ما بایست عمیقاً و کل نگرانه با مسائل دوره گذار روبرو شویم. 

 در مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه مفید خواهد بود.بنابراین شناسایی روشن سطوح مختلف آینده محوری 

 ظهور پارادایم های نوین در آینده محوری 

بحران، انقشب، علم عادی جدید، و  ،کوهن شامل مراحل پیش علم، علم عادی )هنجاری(توماس فرایند پیشرفت علمی از دیدگاه   

دهد. گیری یک علم عادی رخ میشود که قبل از شکلای میپراکندههای علم شامل همه فعالیت اولیهبحران جدید است. مرحله 

یابد و های پراکنده تحت پارادایمی که جامعه علمی پذیرفته است، سامان میآید که آن فعالیتعلم عادی نیز هنگامی پدید می

رو، علم درون یک پارادایم است. از این های دانشمندان درعلم عادی محرول و برآیند کارها و فعالیت گردد. بنابراین،هدفدار می
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ها در یک ای از مفرووا  کلی تئوریک و قوانین و فنون کاربرد آنعادی همواره زیر سلطه پارادایم است. پارادایم نیز مجموعه

کار های طبیعت در پرتو نتایج آشجامعه علمی خاص است. کوشش دانشمندان علم عادی برای تبیین رفتارهای برخی از چهره

خورد و ای از موارد به مواوع و مشکشتی برمیها در پارهدهد. اما این کوششهای انجام شده، پارادایم را بسط و توسعه میآزمایش

ها بر نیاید، ووعیتی بحرانی پدید خواهد آمد. بحران شود و چنانچه از عهده حل آنهای آشکاری روبرو میها و ابطالبا مقاومت

هد شد که پارادایم جدیدی ظهور کند و از حمایت روزافزون دانشمندان برخوردار شود تا اینکه رفته رفته پارادایم هنگامی رفع خوا

  اولیه یکسره مطرود گردد.

ای نظامند و اثربخش درجهت راهبردهای انسان اندیشه ورز مدیریت منابع انسانی به دلیل غفلت از امر آینده محوری نتوانسته به گونه

ای ایجاد نماید.این امردر حالی است که با ظهور الزم را داشته باشد و از این طری  سازوکارهای کارآمد، قابلیت فزاینده اهتمام

های های تخرری در مدیریت منابع انسانی یکی از مواردی که در دنیای کنونی پیشرفتها وشکل گیری دیدگاهدانش بنیان

گیری آینده محوری مورد توجه قرار ی های منابع انسانی سازمان مدرسه با جهتچشمیگیری بور  پذیرفته و موووع شایستگ

 گرفته است.

برای اینکه بدانیم مدیریت منابع انسانی آینده محور در سازمان مدرسه تا چه میزان از سازوکارهای مناسظ برخوردار است بحث را   

دنبال می کنیم.هر پارادایم جدیدی که می آید شامل  4و اکتشافی 1با شکل گیری پارادایم های جدید به عنوان پارادایم هنجاری

مسائل قبلی خود نیز می شود. مدیریت منابع انسانی آینده محور نیز به همین بور  است اما به جای پاک کردن تراویری که قبشً 

با این اوباف اشاره به این نکته وروری کشیده ایم، برفاً باید بوم نقاشی خود را بزرگتر کرده وتراویر نورا به آن اوافه کنیم.

ها را گستر  است که پارادایم های نوین مدیریت منابع انسانی در پی تخریظ ووع موجود نیست،بلکه می خواهد چارچوب

 دهد.این پارادایم ها،عنابر شایستگی های منابع انسانی سازمان مدرسه را در چارچوبی مقبول تر و قابل فهم تر باهم تلفی  می

 کند.هر کدام از این پارادایم ها از دیدگاه خابی آینده و سازوکارهای آن را کانون توجه خود قرار می دهند.

 پارادایم اکتشافی

این پارادایم به ووعیتی اشاره دارد که مرتبط با هدف آینده محوری است،که آینده را مبنا و نتیجه علت و معلولی گذشته می 

نی بر پیش بینی است و اکتشاف آینده تنها نتیجه منطقی آن است.براساس این دیدگاه، آینده ای ایستا که دانستند. این پارادایم مبت

تاریخ مطاب  با قوانین خود،حال را به آینده تبدیل می کند.در این ووعیت آدمی به مثابه ناظری بیرونی در نظر گرفته می شودکه 
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وم بپردازد.قابلیت به کارگیری از سازوکارهایی از جنس پیش بینی تنها برای شناخت تنها می تواند به اکتشاف آن آینده ایستا و محت

 آینده و سازگاری ووعیت خود با آن آینده غیرفعال است.

ون به نقطه مهم و اساسی این پارادایم رسیده باشیم. سوال ابلی و اساسی این است که ووعیت شاید با در نظرداشتن موارد فوق اکن

مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه در آینده با چه مؤلفه ها و شاخص هایی قابلیت شناسایی دارد و چگونه می توانیم خود را با آن 

 مطابقت بدهیم؟

 پارادایم هنجاری

آیند،آینده محوری است. نیروی انسانی در ساخت آینده نقش اساسی تری را بر عهده داشته و تش  می این دیدگاه مرتبط با فر

حالت انفعالی کند جایگاه بیرونی و مشاهده گر خود را تغییر داده و با مفهوم ساخت آینده روبروست. در این ووعیت ،پیش بینی از 

 ه و منظر مشاهده گر است.در حرکت است و نتیجه آن تغییر جایگا به سمت افعالی

از این روست ، که با پذیر  مفهوم آینده، مفاهیم نوینی را در عربه توسعه کیفی شایستگی ها آینده محور را کانون توجه قرار می 

 دهد.ساخت آینده این امکان را فراهم می کند که هر فرد در جهت ساخت آینده مورد انتظار گام بردارد.در این رویکرد انسان با

طیفی از آینده های محتمل و آینده های قابل دستیابی روبروست و این هم بستگی به نیازمندیهای گوناگون انسان میسر است.در این 

دیدگاه برخشف پارادایم اکتشافی، جبرگرایی پنهان خبری نیست بلکه انسان از آزادی عمل برخوردار است.بدین ترتیظ این 

 روی ما قرار می دهد:پاردایم سه سوال اساسی را پیش 

 وقوع کدام آینده ها در مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه محتمل است؟

 شاخص ها و مؤلفه های آینده های مورد انتظار مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه کدامند؟

 کدام آینده امکان وقوع می یابد؟

جاری و ارزشی مطلوب جامعه را بر عهده داردموظف است با کاربست از آنجا که آینده مورد انتظار، انعکاسی از قضاو  های هن   

رو  های علمی که به تحق  آینده ی مورد انتظار منجر شود.آینده های امکان پذیر نیز به کمک رو  های سنتی پیش بینی قابل 

لوب منجر می شود. در این دسته بندی دستیابی اند، تعامل میان آن دو و استفاده از راهبردهای ترمیم گیری به انتخاب آینده ای مط

، رو  ها به دو دسته دستوری یا تجویزی تقسیم می شوند.رو  های اکتشافی به رو  هایی اشاره دارند که در پی کشف آینده 

 اند.این رو  ها از زمان حال شروع شده و رو به سوی آینده دارند و ناظر به جنبه بیرونی اند و تش  می نمایند تحت شرایط

گوناگون،کشف کنندکه کدام آینده قابل دستیابی است. نقطه شروع این روشها در زمان حال است.اما دسته دیگر، رو  های 

هنجاری، که ناظر ابعاد درونی می باشد این رو  از یک ووعیت مطلوب در زمان آینده شروع کرده و به زمان حال می رسند و 

 کنند در واقع آغاز این رو  ها نقطه ای زمانی درآینده است. چگونگی دستیابی ووعیت مطلوب را بررسی می

 انواع آینده ها-1شکل 
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 راه آورد آینده محوری در مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه 

 به راستی راه آورد آینده محوری در مدیریت منابع انسانی سازمان چه خواهد بود؟باحظ نظران بر این عقیده اند که این مسداله تدا   

حدود زیادی به سامانه های انتخاب مدیران،کارگزاران آموز  و پرور  و اقداماتی دارد کده در پدیش مدی گیرندد. بددیهی اسدت       

آینده محوری در مدیریت منابع انسانی امری وروری و الزم است تا از این راه ترویرهای روشن و واوه در ساختار مدیریت منابع 

و شناخت بهتری نسبت به سرچشمه و پیامدهای آنها در جامعه به دست آیدد.ازراه آوردهدای   انسانی آموز  و پرور  جای گرفته 

 آینده محوری درقلمرو مدیریت منابع انسانی در سازمان مدرسه پرداختن به زمان حال است:

فعلی مورد کنکا  و  اوالً، عملی که در زمان حال اتفاق می افتد، همان چیزی است که به آینده شکل می دهد.بدین ترتیظ، اوواع

بررسی قرار گیرد،زیرا تفکر آینده محوری،عمدتاً پیرامون مسائلی از قبیل این که وظایف اساسی ما در زمان حال چیست؟با توجه به 

 ووعیت موجود و چشم انداز آینده چگونه می توانیم آینده مطلوب را بوجود آوریم؟ 

یت کمک می کندو این که ووعیت خود را در زمان حدال تشدخیص داده و بددانیم    ثانیاً،تفکر آینده محوری، ما را در شناخت موقع

 در کجا قرار داریم.

ثالثاً،آینده محوری به افراد این امکان را می دهد که خواسته فعلی خود را با خواسته آتی مورد سنجش قرار می دهند.به همین دلیدل  

 ( بیان می کنیم:1-1ده چهار حالت یا احتمال را به اخترار درجدول)و برای درک بهتر برخی نشانگرها و شاخص های شناخت آین

 

 

 

 

 سطوح آینده کاری 1-1جدول

  

 

 

 

 فناوری حوری عامه پسند:اشاره به وضعیتی دارد که تکیه برآینده م 

محافظه کاری و انحرافی است.این نوو  ا  آینوده را موی تووا  در 

 (.0791برنامه های تلویزیونی ودرمطبوعات مشاهده کرد)تافلر

  آینده محوری تالشی برای اثبات این که آینوده دارای اوایز اهتیوت

  اقدام نتود،غالبًا بوا تترکوز است و ا  هم اکنو  برای انتخاب آ

 (.0791بر مسائل گوناگو  سطحی و محدود است)میدو ،

  آینده محوری نقادانه که با ارائه پارادایم جدید،فرآیندها را با

 (.0711رویکردنقادانه مورد چالش قرار می دهد)هندرسو ،

  آینده محوری ا  نگاه معرفت شناسانه اشاره بوه وضوعیتی دارد کوه
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را می توان از لحاظ نقشی که در طرز آینده کاری دارند،مباحث به  1-1به طور کلی سطوح گوناگون آینده کاری به شرح جدول 

احث مربوط به تغییرفرایندها مقایسه کرد.آن گونه که مشحظه می شود هرچه قدر از رابطه آینده کاری و مدیریت منابع انسانی ،مب

سطه اول به سطه چهارم حرکت می کنیم ووعیت های متفاوتی آشکار می شود.در ظاهری ترین سطه فرد گرفتار مفرووا  

شواری کار بیشتر و پیچیده تر می لحاظ نشده و سوال های بیان نشده باقی می ماند.هرچه به سطوح عمی  تر حرکت می کنیم د

 شود، و فربت بازسازی جدیدی را شاهد هستیم آینده کاری در سطه معرفت شناسانه به بازآفرینی می رسیم.

با توجه به اهمیت مفهوم آینده در عربه های گوناگون فعالیت بشری ،به اعتبار تاثیر چشمگیر مدیریت منابع انسانی در شکل دادن   

لی جوامع بشری ارتباط میان تکاپوهای آینده کاری با پژوهش ها و اقداما  معطوف به مدیریت منابع انسانی بور  به رشد و تعا

می گیرداز برجستگی بیشتری برخوردار است و اغلظ پژوهش هایی که در زمینه آینده محوری و مؤلفه های گوناگون انجام یافته 

معروف به دهه پیدایش سازمان های آینده محور در گوشه  1190واهدبود. دهه است ناظر به این قبیل قلمروهای علمی بوده وخ

وکنار جهان بود.بررسی های انجام شده نشان می دهد که آینده محوری در سیر تکامل خود مراحل مختلفی از پیش بینی گرفته تا 

رفاه و بهروزی افراد انسانی و ظرفیت  توسعه به مفهوم آینده نگاری را طی کرده است. هدف عمده آینده محوری،حفظ و گستر 

 های ادامه حیا  با رعایت محیط زیست برروی کره زمین است.

بی شک گویاترین گواه بر ورور  آینده محوری در مدیریت منابع انسانی ،پژوهش های روز افزون پیرامون چالش های پیش   

سانی در آموز  و پرور  تاکنون پاسخ در خور شایسته ای نسبت روی مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه است. متولیان منابع ان

به گنجانیدن موووعا  و مسایل آینده نداده است.این مطلظ تا حدی از آنجا سرچشمه می گیردکه مدیران آگاهی وشناخت 

تی در مدیریت منابع درستی از فرآیندها،رو  ها،جهت گیرهای آینده محور ندارند.واقعیت این است که خشء ناشی از بنیان معرف

های انسانی سازمان مدرسه این بوده است که مدیریت منابع انسانی فاقد شاخص های اثربخش ارتباط آینده محوری و شایستگی

منابع انسانی بوده و برای تبدیل مسایل آینده به تجربه های عمل یادگیری ورورتا به آنها نیاز دارند.چه مدعیانی که توجه ما را به 

دهایی جلظ کرده است که در آن مدیران سازمانی سیاست گذاران،غالباً از اهمیت آماده سازی اعضاء برای آینده سخن می فرآین

 گویند، بی آنکه این مسئله را به عنوان یک هدف جدی در راهبردهای سازمانی و رو  شناسی های خود مورد توجه قرار دهند.



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

10 

 

( 1199می کوشد تا ترویرهای بدیل و تازه ای از آینده بیافرینند.به زعم السول) 1به آیندهتفکر معطوف ( با اشاره به 1191تافلر )   

پیشگامان این رویکرد در تش  هستند تا اهداف و ارز  ها را طی زمان بازآفرینی کرده،روندها را توبیف نموده، ووعیت های 

راهبردهای نوینی را ابداع،ارزیابی و اجرا نمایند.باید منتظر گوناگون را روشن و چشم اندازهای مختلفی از آینده به دست دهند و 

بود و دید که آیا در سال های آتی،رویکردهای آینده کاری در مدیریت منابع انسانی مورد اقبال عمومی قرار خواهد گرفت؟یا با 

ستیم،و آنچه آینده را شکل می موانع وچالش های جدیدی روبرو خواهدشد.بر پایه این نکا  ما اکنون شاهد شکل گیری آینده ه

 دهد اقداماتی است که انسان ها در پیش گرفته و ادامه خواهندداد.

ویژگی سازمان ها، همانا شناخت سطحی و ظاهری مسایل آینده کاری است وبا اشاره به اینکه تغییر ودگرگونی این مفرووا    

شرط اساسی تری است. مطمئناً یافتن مسیری که واقعا بتواند ودرک درست این مفرووا  و آمادگی برای تغییرودگرگونی 4اساسی

ما را به آینده ای مورد انتظار و روایت بخش رهنمون شود، یکی از وظایف ابلی و محوری در کاو  های آینده محوری در 

ای روایت بخش هدایت مدیریت منابع انسانی است. برای ایجاد سازوکارهای مناسبی که متولیان منابع انسانی را به سوی آینده 

 کند،الزم است مدیران آن چند پرسش را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند:

 چرا در انتخاب رو  های انجام کار به زیان نسل های آینده عمل می نماییم وشرایط و موقعیت های آنان نادیده انگاشته می شود؟

 در چند دهه آینده قرار می دهیم؟ چرا مسایل روزمره و کوته بینانه را در مقابل توسعه پایدار

 چه امری از مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه برای سازمان ها تاثیرگذارتر است؟

 چه می توان کرد که مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه در مسیر درست تغییرا  سریع تر را پذیرا باشد؟

دانشدگرا   سوی سازمان هدای  به جمله این تغییرا  می توان به حرکت از ، است روبرو جدیدی با تغییرا  سازمان های آینده محور

در بورتی که مدیریت منابع انسانی نسبت به چارچوب های کهنه و منسوخ شدده ابدرار ورزد منبدع انعطداف ناپدذیری       .اشاره کرد

 اجتماعی را به دنبال داشته و نه عشجی برای آن.

 

 

 بحث و نتیجه گیری

مون آینده و مؤلفه های آن مطالعه می کنند به یافته ها و نتایج گسترده ای رسیده اند،این نتایج شامل بحث باحظ نظرانی که پیرا  

ها و برآوردهایی از تراویر برجسته آینده برای زمانه ای که در آن بسر می بریم کاربرد دوچندان دارد.برف نظر از اینکه این 

                                                           
12 - Prospective Thinking  
13 - Assumption 

 



 [دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]

 [دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی]

[ 59اردیبهشت  32 ] 

11 

 

با شرایط موجودند یا نه، در چه مقیاسی هستند،باید اذعان کرد به این که تراویر تراویر متنوع ،محتمل اند یا نامحتمل ،سازگار

 گوناگونی از آینده محوری را به ترویر کشیدند تا در فرایند انتخاب و عمل مؤثر باشند.

. و "ا خل  کردتوان آن ر آینده را نمی توان پیش بینی کرد، بلکه می« ( برنده جایزه نوبل فیزیک1194به زعم دنیس گابور )  

ازآنجا که آینده متعل  به همه افراد جامعه است، تا شکل دادن به آینده مدیریت منابع انسانی مشارکت داشته باشیم. منابع انسانی 

شایسته که عامل تغییرند،مورد اعتمادترند ومی توانند ترویرهای ارزشمندیی برای زندگی آینده محور براساس دانایی ترسیم 

رویکرد آینده محور در مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد دانایی مستلزم ارزیابی مجدد و مستمر ودر بور  لزوم کنند.توسعه 

ابشح برداشتها از مفاهیم در حال تغییر است.یکی از راهبردهای اساسی توسعه آینده محوری مورد پرسش واقع شدن هنجارها و 

( منجر نمی Fram works of meaningنها به نابودی چارچوب های معنایی) سنت های پذیرفته شده است.این رویکرد نه ت

شود،بلکه موجظ می شود گستره وسیع تری از گزینه های حال و آینده را بشناسیم .رویکردهای نوینی که در عربه آینده محوری 

ممکن نیست به ناگزیر در هر مورد ، جنبه  به کارگرفته شده اهداف متعددی را دنبال می کنند اما از آنجا که تحق  همه این اهداف

هایی معینی مورد نظر واقع می شوند. به عنوان نمونه در شناسایی اولویت ها وسیاست گذاری مهمترین اهدافی که در آینده کاری 

 مدیریت منابع انسانی در سازمان مدرسه مورد توجه قرار می گیرد عبارتند از:

 یتها و ارزیابی تاثیرا  و موقعیت ها.بسط و گستر  فربت ها، تعیین اولو

 بررسی چشم اندازهای گوناگون و اثرا  آنها.

 تعیین الگوها و نیازهای جدید ،تقاواهای تازه،امکانا  نو، ایده های بدیع و نوظهور

 تعریف آینده های مورد انتظار

 مدرسه.راه اندازی وتسهیل فرآیند مباحث آینده محوری در مدیریت منابع انسانی سازمان 

 انتشار اطشعا  راجع به رو  های شناخت آینده به ویژه در زمینه های آموزشی.

دانش و دانشگران هسته ابلی آینده محوری در سازمان ها متعالی را تشکیل می دهند.آینده محوری را می توان از طری  ارتقاء و    

توان به برخی از آنها اشاره داشت: نخست آنکه، برای  توسعه فرهنگ سازمانی تحق  بخشید دالیل مختلفی وجود دارد که می

دستیابی به رشد و توسعه پایدار باید قبشً آموز  آینده محوری را در پرتو شایستگی ها گستر  داد.دوم آنکه، برای انسجام و 

ر دهه پیش رو ، متولیان سازماندهی، فرهنگ آینده محوری را در مدیریت منابع انسانی سازمان مدرسه اشاعه و ترویج شود.سوم د

منابع انسانی به تنهایی قادر به ادامه حیا  نیستند، بلکه باید شعاع میدان عمل خود را گستر  دهند تا از فربت های بوجود آمده 

 برای بهبود عملکرد استفاده کنند.

نی سازمان ها رقم زده،به طوری که پیش رویداهایی که طی دهه های اخیر به وقوع پیوسته، چالش هایی را برای مدیریت منابع انسا  

بینی ترویر آینده نیروی کسظ و کار آینده سازمان های مختلف را بسیار دشوار ساخته است.از مهمترین این رویدادها که نقش 

محیط  تعیین کننده ای در تحوال  آینده جهانی و توسعه شایستگی های منابع انسانی دارد،می توان به فرآیند جهانی شدن،شرایط
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زیست،ظهور فناوری های نوین و رقابتی شدن بازار کسظ و کار،حاکمیت دانش و دانشگران اشاره کرد که مجموعه این تحوال  

پارادایم جدیدی را در مدیریت منابع انسانی شاهد خواهیم بود.بر این اساس آینده ثابت و پایدار نیست و پیش بینی های قطعی که 

تدوین می شوند،پاسخگوی نیازهای سازمان های پیشرو،رهبران و مدیران سازمان های هزاره جدید  فقط بر اساس مطالعه گذشته

 نیست.به منظور 

همانطور که مشحظه شد، آینده محوری مزایای زیادی برای مدیران،کارگزاران،دست اندارکاران و متولیان منابع انسانی سازمان   

ت از آن در سطوح گوناگون سازمانی می توانند به اثربخشی بیشتری دست یابند.آینده مدرسه به همراه دارد.در بور  استفاده درس

محوری نه یک وسیله سریع حل مشکل ونه یک راهبرد انقشبی است،بلکه فرآیندی تکاملی و دراز مد  است.دربورتی که 

ند،مجبورند پارادایم های نوین را برگزیده و در متولیان منابع انسانی بخواهند به نحو شایسته ای به استقبال هزاره جدید گام بردار

مسیر تازه پیش بروند. هرچند تعیین جزئیا  مدیریت منابع انسانی آینده ممکن نیست ،ولی چنین می نماید که سازمان مدرسه به 

بزاری و گونه ای که پاسخگوی نیازمندیهای انسان عرر جدید باشد رویکردهای نوینی را جهت خارز شدن از دیدگاههای ا

را به عنوان اولویت برنامه های خود قرارمی دهند.آینده درکانون اغلظ سازمانهای پیشرو از خاستگاه ویژه ای  1استحاله گرا

برخوردار است، زیرا شایستگی های عرر دانش و دانشگران ذاتا کاری آینده محور ،آینده نگر است و آینده متفاو  از گذشته 

 های فردا بویزه سازمان مدرسه به ما کمک می کندتا:در مدیریت کسظ و کار سازماناست.شناخت روندهای آینده 

 استراتژی های واقع بینانه و موثری طراحی کنیم،

 برنامه هایی بلند مد  با رویکرد آینده محور ووع نماییم،

 به سیستم کارآمدی دست یابیم،

 رسه توجه کنیم.ای شایستگی های مورد نیاز آینده سازمان مدبه توسعه حرفه

 منابع

 (.مدیریت عمومی،ویرایش سی وششم،تهران:نشر روان.1011الوانی،سید مهدی)

 ، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارا  سرو .های علمیساختار انقشب(، 1091) وماسکوهن، ت
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