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  با رويكردآينده محوري  هاي منابع انساني سازمان مدرسه چشم انداز نوين به شايستگي

  1*فيروز افشارفر

  چكيده  

ارس با چالش هاي گوناگوني مواجه هستند، به نظر مـي رسـدو   در جهان امروزكه همه چيز به سرعت در حال تغيير است، مديران مد

مديران براي آن كه بتوانند مؤثر واقع شوندو سازمان متبوع خود را براي انطباق با شرايط جهان آشـفته امـروز يـاري دهنـد ضـرورت      

ي خـود را در كاربسـت تصـاوير    دارد تا از آينده محوري و فرضيه هايي كه تفكر فعلي آن را تشكيل مي دهد آگـاهي يابنـدو توانـاي   

را مي توان به مثابه راهبردي از ايجاد مزيت رقابـت پايـدار قلمـداد     جديد از آينده توسعه دهند.مفهوم آينده در مقوله سازمان مدرسه

نمود.به گونه اي كه اين پرسش مطرح مي شود كه عليـرغم تـالش هـاي فكـري صـاحبان انديشـه، چـرا آينـده محـوري در سـاختار           

ش و پرورش مورد غفلت واقع مي شود؟چرا مديران به دنبال جستجوو كشف آينده مطلوب بر نمي آيند؟چرا عمده ي مديران آموز

ؤال از ايـن دسـت صـاحب نظـران را بـرآن داشـته تـا بـا            و برنامه ريزان در پي اهداف پايدار در آموزش و پرورش نيستند؟و دههـا سـ

اين  از اين رهگذر، وضعيت هاي گوناگون آينده محوري شايستگي ها را پااليش نمايند. رويكردهاي نوين به سازمان مدرسه بتوانند

كه چه چيزي يك چالش را تشكيل مي دهد بيشتر يك امر ذهني است عوامل بيروني تشكيل دهنده ي چالش ها مي تواننـد ماهيـت   

لش هـا مـرتبط بـا ناكارآمـدي سيسـتم هـاي       تشـكيل دهنـده چـا    اجتماعي ،فرهنگي ، سياسي، اقتصـادي داشـته باشـد.عوامل درونـي    

است.وجه اشتراك اغلب چـالش هـاي آينـده     يا زيرساختارهاي نرم نوآوراقتصادي با وجود شكاف هايي در زير ساختارهاي سخت

محوري را مي توان در موضوعاتي همچون چشم انداز، شناسايي اولويت ها، ايجاد تفكردرمورد آينده،شناسـايي تهديـدهاو فرصـت    

  يش بيني ظهور و وقوع تكنولوژي ها،شناسايي نيازهاي گوناگون ايجاد تفكرروبه جلو جستجوكرد.ها،پ

  كليدواژه ها: چشم انداز،پارادايم، شايستگي هاي سازمان مدرسه ،رويكرد،آينده محوري  
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  مقدمه

ردهاي مـؤثر زمـان حـال، بيـنش چـالش      سازمان هاي عصر جديد براي افزايش بقاي خود ناگزير از توجه به آينده اند كه با ارائه راهب

بـا بهـره گيـري از علـوم مختلـف، بـا بسـط و        1انديشـه ورز برانگيز از آينده را ترسيم نمايند. با اين همه در دنياي ناپايدار امروز، انسان 

وامـع از طريـق   توسعه قابليت ها و شايستگي هاي خود، در صدد اين بوده است تا با شناسايي فرصت هاي بالقوه ايجـاد شـده بـراي ج   

دانش و فناوري هاي نوين زندگي مدرن، به كارگيري راهبردهاي اثربخش در جهت حل و فصل چالش هاي كليدي سازمان هـا بـه   

كمك دانش و ابزارهاي آينده مهمترين عوامل تعيين كننده بهبود سازماني را فراهم آورد. براين پايه پيش بيني آينده، بـازآفريني در  

و درك درست از فرايندهاي آن، تحليل شكاف از وضعيت موجود و موقعيـت مـورد انتظـار امـري تصـادفي و از      ديدگاهها،اهداف 

روي آزمون خطا نخواهد بود،بلكه براساس روش هاي جامع علمي مسير توسعه و تحول آينده را هموار مي كند.بدون تغيير در شيوه 

تفكر بـوم  نابع انساني سخن گفت. متوليان منابع انساني با اولويت قرار دادن تفكر نمي توان از آينده و سازوكارهاي آن در مديريت م

را بسط و پرورش دهد كه با تفكر مرسوم و متداول در شرايط امـروز تفـاوت اساسـي دارد.جامعـه صـنعتي مـدرن از برنامـه         2شناختي

،كل نگرانه وآينده محورممانعت به عمل  ريزي تخصصي تنگ نظرانه و كوتاه مدت حمايت مي كند ودرهمين حال از تفكر نظامند

مي آورد.تفكر بوم شناختي ودرك درست از فرآيندهاي آن مستلزم آن است كه متوليان و دست اندركاران منابع انساني شيوه تفكر 

  نظامند ،كل نگرانه،منسجم و آينده محور را دستور كار خود قرار دهند.

محوري درمديريت منابع انساني سازمان مدرسه اسـت و تـالش مـي كنـد بـا رويكـردي        اين مقاله به دنبال آشكارسازي نقش آينده  

در پرتو آينده محوري نشان دهدكه اوالً چرا آينده محوري بر تغييرو تحـوالت  شايستگي هاي منابع انساني سازمان مدرسه منسجم به 

در شناسـايي   ظور رسيدن به اثربخشي بيشتر ، مديران مدرسهمديريت منابع انساني سازمان مدرسه تاثيرگذار است و ثانياً، چگونه به من

و كاربرد رويكردهاي متفاوت آينده محوري به سازمان ومديريت مهارت يابند.بديهي اسـت آينـده كماكـان در حـال سـاخته شـدن       

آن كـه عاقالنـه عمـل    است.آينده امري است كه افراد مي توانند آن را با اقدامات هوشمندانه طراحي كـرده و شـكل دهنـد.ما بـراي     

كنيم، بايستي به پيامدهاي اقدامات خود، ديگران و واكنش هاي آنان وهمچنين نسـبت بـه نيروهـايي كـه خـارج از اراده مـا هسـتند،        

 ا در آينده خود را نشان مي دهند.آگاهي و شناخت كافي داشته باشيم نتايج و پيامدهاتنه

  

  

  مفروضات اساسي آينده محوري

                                                             

6 - Homesapiens 

7- Ecological mcmory 
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شـناخت   جهان امروز افق هاي جديدي نسبت به عصر روشنگري در مديريت سازمان ها روي داده اسـت. بنـابراين   در سير تحوالت  

آينده ،هم هنر است و هم تكنولوژي؛آن هم تكنولوژي با پيچيدگي هاي عصـر حاضر.سـوال اساسـي تـر اينكـه فـردا و آينـده بـراي         

) استدالل مي كند 1388خت آينده در اختيار داريم؟آن گونه كه الواني(سازمان ها چگونه رقم خواهد خورد؟ما چه ابزاري براي شنا

از دو ديدگاه مي توان در زمينه نگرش به آينده سخن گفت.نخست رويكرد توسعه فزاينده يا خارق العاده است.بر اساس ايـن نظريـه   

انسـاني و  مين نظريه تحت عنـوان بـوم شناسـي    ،آينده همانا تصويري توسعه يافته و پيچيده تر از وضعيت صنعتي امروز خواهد بود.دو

ارائه شده،آينده در اين ديدگاه در فناوري شتاب دار خالصه نشده قواعد و مسـير حركـت متفـاوتي را مـي طلبـد. از ايـن رو        1معقول

يافـت هـاي بزرگـي    رويكرد نوين به آينده قبل از دانش فني با محور قرار دادن زمينه هاي انساني و اجتماعي و روح و روان آدمي ره

  ).290توسعه و گسترش شايستگي ها مي دهد.(ص، را براي

هررشته علمي بر پايه فرض هايي بنا نهاده مي شود كه پژوهش درآن رشته را ميسـر مـي سـازد.برخي ازايـن فـرض هـا صـريح و بـه           

نكتـه مهـم را از يـاد ببـريم كـه درعلـوم       سادگي مقبول و درست به نظر مي رسند و برخي از آنها ضمني است. با اين همه، نبايد ايـن  

مختلف هرچند وقت يك بار ، شاهد بازبيني و بازآفريني مفروضات اساسي هستيم، تا نقاط قوت و ضعف آن مورد بازنگري مجـدد  

هد قرارگيرند.با توجه به اين كه پيش بيني امر دشواري است،اما درك درست اين واقعيت ساده است كه آينده بي هيچ ترديدي خوا

گسترش نيافته است.بنابراين ،بـا انـدكي تامـل و كسـب تجربـه مـي تـوانيم         آينده آمده است ،اما هنوز ”)1999 آمد.به زعم گيبسون(

يكي از پيش فرض هاي اساسي در آينده محوري آن است كه آينده بسته به اراده و انتخـاب  "شاهد ظهور آينده در زمان حال باشيم

سخن از آينده هاي گوناگوني كه فرا روي فرد،سازمان است .آينده محوري بر مفروضات بسـياري،  است.در آينده محوري همواره 

استوار است كه برخي از اين مفروضات جنبه عمومي و كلي دارند،اما برخي از آنها ، مختص آينده انديشـان اسـت، هرچنـد ممكـن     

  ه محوري است كه عبارتنداز:است در ساير زمينه ها نيز مورد نظر باشند، اما اساساً مالك آيند

زمان به صورتي بي بازگشت پيش مي رود،از گذشته آغاز شده، لحظه كوتاهي ، حـال اسـت و بـه سـوي آينـده حركـت مـي كنـد.         

استدالل هاي گوناگوني اين فرضيه را تائيد مي كنند. به عنوان مثال قانون تكامل زيست شـناختي(افراد بـا گذشـت زمـان پيرتـر مـي       

  ن تر)، قانون دوم ترموديناميك(آنتروپي ميل به سكون يكنواخت هميشه در يك جهت مي رود).شوند،نه جوا

نه هر چيزي كه در آينده به وجود خواهدآمد، االن وجود دارد يا در گذشته وجودداشته است. بدين ترتيب امكان دارد آينده شـامل  

اين مساله، ايده ها و انديشه هاي جديـد، برداشـتهاي تـازه و واكـنش     مواردي باشد كه هيچ پيشينه اي ندارد،نه در گذشته ونه اكنون. 

 هاي نويني را ايجاب مي كند.

                                                             

8-Sane,Human,Ecological 
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تفكر آينده محوري براي كسب و كار انسان امروزي، امري ضروري است. واكنش بدون تفكر به آينده امكان پذير است، امـاكنش  

يب، تصويرهاي آينده (آرمان ها،اهداف،اميدها،ترس ها،نگراني هـا)  امكان پذير نيست چرا كه عمل نياز به پيش بيني دارد، بدين ترت

 جزو داليل اقدامات فعلي ماست.

آينده محوري به طور كامل از پيش تعيين شده نيست، آينده پيشاپيش و به صورت غيرقابل اجتنابي بر انسان هـا تحميـل نشـده اسـت     

ه را نمي بيند،آينده طراحي و انتخاب مي شود.به طور كلي مقولـه آينـده   ).هيچ كس آيند1981آينده باز و خاتمه نيافته است.(آمارا،

 محوري گسترده تر از آن است كه بتواند در كنترل كامل دانش ، آگاهي فردي و گروهي قرار گيرد.

 فردي،گروهي و سازماني است. نتايج و پيامدهاي آينده محوري تا حدودي متاثر از انتخاب هاي

ل نگر را هنگام تهيه اطالعات جهت اخذ تصميم كانون توجه قرار مـي دهد.وابسـتگي متقابـل بـين اجـزاي      آينده محوري رويكرد ك

 نظام هستي ايجاب مي كند كه رويكردي چند وجهي را در آينده كاري لحاظ كنيم.

بليـت فزاينـده اي   دنبال كشف آينده هـاي بهتـر و نيـز آينـده اي ممكـن و محتمـل اسـت. برخـي از آينـده هـا از قا           آينده محوري به

برخوردارند. بدين ترتيب بخشي از آينده همانا مطالعه، تبيين،ارزيابي و حتي تدوين شاخص هـايي اسـت كـه افـراد بـر اسـاس آنهـا،        

 آينده هاي گوناگون را مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهند.

آن است كه گذشته ديگر وجـود نـدارد و خاتمـه     دانش و معرفت نسبت به آينده ، اساس يافتن مسير درست است.اين ديدگاه بيانگر

يافته است.گرچه وقتي حقايق بيشتري از گذشته به دست مي آوريم، درس هاي بيشتري مي گيريم به ديدگاههاي تازه اي از گذشته 

راده و اقـدامات مـا   مي رسيم و افكار خود را پيرامون آن بازسازي مي كنيم اما آينده متفاوت است،چون هنوز نيامده.آينده در پرتو ا

ساخته مي شود.اگر نتوانيم شناخت يا موفقيت نسبت به گذشته را ان طور كه بايد و شايد در آينده منعكس كنيم، در ان صـورت بـه   

 جاي آنكه براي فردا آماده شويم، در گذشته به سر مي بريم.

  چشم انداز  

مچنين در فعاليت آينده محوري سعي مـي شـود همـاهنگي الزم    چشم انداز،مفهومي شناخته شده در علم مديريت سازمان است،ه   

شـود.   ميان چشم اندازهاي گوناگون به وجود آيد تا هم تعارضات ميان چشم انـدازها وهـم كامـل بـودن هـر چشـم انـدازها حاصـل        

مهارت آينـده محـوري    امروزه مطالعه آينده به صورت چشم انداز ذهني ما در آمده چرا كه ما به عنوان اعضاء جامعه جهاني، ارزش

آنچـه  "آينده نگـري "را دريافته ايم.آينده را مي توان به دو محدود تقسم بندي نمود: آينده نگري محتوايي و آينده نگري فرآيند.در

حايز اهميت است. اطالعات مربوط به آينده است.يك آينده نگر محتوا تنها به چه چيز آينده توجه نشان مـي دهد.آينـده مـي توانـد     

هاي گوناگوني (فضايي ،آموزشي ،بهداشت،انرژي ،طراحي يك منزل) را شامل شود؟اما آينده نگري فراينـدي بـه چگـونگي     جنبه

اين چه چيزها نظر دارد.بسيار ديده ايم افرادي را كه نظرات بسيار منحصر به فردي درباره آينده احتمالي دارند اما نمي دانند چگونـه  

ي مورد استفاده قراردهند.آينده نگري فرآيندي به آنان مي آموزد كه چگونـه دانـش و اطالعـات    اين اطالعات را به صورت كاربرد

  الزم را به مرحله اجرا برسانند.
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درسـت و منطقـي جلـوه مـي نمـود      90طي دهه اخير،با تغيير و تحوالت در قوانين و روش هاي انجام كار روبرو هستيم.آنچه در دهه  

غيرممكن و نادرسـت بـود،هم اكنـون بسـيار      90رست و غير منطقي مي باشد و بالعكس آنچه در دهه هم اكنون در بسياري موارد ناد

عادي ،مرسوم و متداول مي نمايد.اين تغييرات در ما حس ناپايداري قوانين را بوجودآورده كه خود سبب احساس عـدم امنيـت مـي    

  مفهوم آينده كمك مي كند: شوند.نگاهي به برخي از تغييرات و فناوري و جامعه مارا در تبيين

  طرفداري از حفظ محيط زيست به عنوان يك روش براي درك طبيعت

 رشد مديريت مشاركتي

 اطالعات به عنوان يك منبع راهبردي

 افزايش كسب و كار اينترنتي

 روي آوردن به عقيده كوچك زيباست.

، چه اتفـاقي مـي توانـد مـا را در پـيش بينـي ايـن تغييـرات          در دنياي معاصر شاهد تغييرات بنيادين در قوانين و روش زندگي هستيم  

توانمند كند؟چه مي شد اگر يكي از اين تغييرات اساسي را مي داشتيم؟باآن اطالعات چه مـي كرديم؟تغييـرات نـه تنهـا فرآينـدهاي      

ش بيني تغييرات مي توانـد آينـده   نويني را طراحي مي كنند بلكه ايده هاي اوليه ابداعاتي كه براي چندين دهه ماندگار خواهد بود.پي

كاري را با انرژي بيشتري رقم بزند.آينده محوري، قدرت تشخيص همه چيز پـيش از بـه وقـوع پيوسـتن آنهـا اسـت. صـاحب نظـران         

به چگونگي وچرايي فرآيندها هستند. بـه عبـارتي در جسـتجوي راهـي بـراي تصويرروشـن تـر از         مديريت منابع انساني در پي پاسخ

  بتواند مبناي عملكرد آينده سازمان ها باشد. آينده كه

 1بافــتپــيش بينــي يــك سيســتم، وابســته بــه پيچيــدگي آن سيســتم اســت. اغلــب بــه ســختي مــي تــوان يــك سيســتم را خــارج از     

فني،اجتماعي،سياسي،زيست محيطي،اقتصادي و اخالقي مورد كاوش قرار داد.تنيدگي بافت هاي گوناگون به سيستم، موجب نوعي 

بستگي شديد مي شود كه سطوح بااليي از قوانين جهان شمولي ناديده انگاشته مي شود از اين رو ، قوانين جهان شمولي كـه در  از وا

تمامي اين بافت ها معتبر باشند قليلند.بي شك مي توان گفت اگر در فرآيندآينده محوري به ابعـاد گونـاگون اجتمـاعي، فرهنگـي و     

ر و تبي زود گذر خواهد شد.علت آن اسـت كـه در ايـن صـورت آينـده محـوري غنـي تـرين         آموزشي توجه نشود هرروز سطحي ت

فرصت هاي حل مساله،بازآفريني سيستم مديريت منابع انساني را از دست مي دهد.بازآفريني در روندهاي مـديريت منـابع انسـاني را    

عميقاً و كل نگرانه با مسائل دوره گذار روبرو شويم.  نمي توان صرفاً با ايجاد تغييراتي در ساختارهاي سطحي يكي دانست.ما بايست

  ني سازمان مدرسه مفيد خواهد بود.بنابراين شناسايي روشن سطوح مختلف آينده محوري در مديريت منابع انسا

  ظهور پارادايم هاي نوين در آينده محوري 
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بحران، انقالب، علم عادي جديد، و  ،ي (هنجاري)كوهن شامل مراحل پيش علم، علم عادتوماس فرايند پيشرفت علمي از ديدگاه   

دهد.  گيري يك علم عادي رخ مي شود كه قبل از شكل اي مي هاي پراكنده علم شامل همه فعاليت اوليهبحران جديد است. مرحله 

يابد و  مان ميهاي پراكنده تحت پارادايمي كه جامعه علمي پذيرفته است، سا آيد كه آن فعاليت علم عادي نيز هنگامي پديد مي

رو، علم  هاي دانشمندان در درون يك پارادايم است. از اين علم عادي محصول و برآيند كارها و فعاليت  گردد. بنابراين، هدفدار مي

ها در يك  اي از مفروضات كلي تئوريك و قوانين و فنون كاربرد آن عادي همواره زير سلطه پارادايم است. پارادايم نيز مجموعه

هاي طبيعت در پرتو نتايج آشكار  لمي خاص است. كوشش دانشمندان علم عادي براي تبيين رفتارهاي برخي از چهرهجامعه ع

خورد و  اي از موارد به مواضع و مشكالتي برمي ها در پاره دهد. اما اين كوشش هاي انجام شده، پارادايم را بسط و توسعه مي آزمايش

ها بر نيايد، وضعيتي بحراني پديد خواهد آمد. بحران  شود و چنانچه از عهده حل آن رو ميهاي آشكاري روب ها و ابطال با مقاومت

هنگامي رفع خواهد شد كه پارادايم جديدي ظهور كند و از حمايت روزافزون دانشمندان برخوردار شود تا اينكه رفته رفته پارادايم 

   اوليه يكسره مطرود گردد.

اي نظامند و اثربخش درجهت راهبردهاي انسان انديشه ورز  ت از امر آينده محوري نتوانسته به گونهمديريت منابع انساني به دليل غفل

اي ايجاد نمايد.اين امردر حالي است كه با ظهور  اهتمام الزم را داشته باشد و از اين طريق سازوكارهاي كارآمد، قابليت فزاينده

هاي  ريت منابع انساني يكي از مواردي كه در دنياي كنوني پيشرفتهاي تخصصي در مدي ها وشكل گيري ديدگاه دانش بنيان

گيري آينده محوري مورد توجه قرار  چشميگيري صورت پذيرفته و موضوع شايستگي هاي منابع انساني سازمان مدرسه با جهت

  گرفته است.

از سازوكارهاي مناسب برخوردار است بحث را  براي اينكه بدانيم مديريت منابع انساني آينده محور در سازمان مدرسه تا چه ميزان  

دنبال مي كنيم.هر پارادايم جديدي كه مي آيد شامل  2و اكتشافي 1با شكل گيري پارادايم هاي جديد به عنوان پارادايم هنجاري

اويري كه قبالً مسائل قبلي خود نيز مي شود. مديريت منابع انساني آينده محور نيز به همين صورت است اما به جاي پاك كردن تص

كشيده ايم، صرفاً بايد بوم نقاشي خود را بزرگتر كرده وتصاوير نورا به آن اضافه كنيم.با اين اوصاف اشاره به اين نكته ضروري 

ها را گسترش  است كه پارادايم هاي نوين مديريت منابع انساني در پي تخريب وضع موجود نيست،بلكه مي خواهد چارچوب

ا،عناصر شايستگي هاي منابع انساني سازمان مدرسه را در چارچوبي مقبول تر و قابل فهم تر باهم تلفيق مي دهد.اين پارادايم ه

  را كانون توجه خود قرار مي دهند.كند.هر كدام از اين پارادايم ها از ديدگاه خاصي آينده و سازوكارهاي آن 

 پارادايم اكتشافي
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با هدف آينده محوري است،كه آينده را مبنا و نتيجه علت و معلولي گذشته مي  اين پارادايم به وضعيتي اشاره دارد كه مرتبط

اين ديدگاه، آينده اي ايستا كه  دانستند. اين پارادايم مبتني بر پيش بيني است و اكتشاف آينده تنها نتيجه منطقي آن است.براساس

يت آدمي به مثابه ناظري بيروني در نظر گرفته مي شودكه تاريخ مطابق با قوانين خود،حال را به آينده تبديل مي كند.در اين وضع

تنها مي تواند به اكتشاف آن آينده ايستا و محتوم بپردازد.قابليت به كارگيري از سازوكارهايي از جنس پيش بيني تنها براي شناخت 

  آينده و سازگاري وضعيت خود با آن آينده غيرفعال است.

ون به نقطه مهم و اساسي اين پارادايم رسيده باشيم. سوال اصلي و اساسي اين است كه وضعيت شايد با در نظرداشتن موارد فوق اكن

مديريت منابع انساني سازمان مدرسه در آينده با چه مؤلفه ها و شاخص هايي قابليت شناسايي دارد و چگونه مي توانيم خود را با آن 

  مطابقت بدهيم؟

 پارادايم هنجاري

آيند،آينده محوري است. نيروي انساني در ساخت آينده نقش اساسي تري را بر عهده داشته و تالش مي اين ديدگاه مرتبط با فر

حالت انفعالي كند جايگاه بيروني و مشاهده گر خود را تغيير داده و با مفهوم ساخت آينده روبروست. در اين وضعيت ،پيش بيني از 

  ه و منظر مشاهده گر است.در حركت است و نتيجه آن تغيير جايگا به سمت افعالي

آينده محور را كانون توجه قرار مي  از اين روست ، كه با پذيرش مفهوم آينده، مفاهيم نويني را در عرصه توسعه كيفي شايستگي ها

 دهد.ساخت آينده اين امكان را فراهم مي كند كه هر فرد در جهت ساخت آينده مورد انتظار گام بردارد.در اين رويكرد انسان با

طيفي از آينده هاي محتمل و آينده هاي قابل دستيابي روبروست و اين هم بستگي به نيازمنديهاي گوناگون انسان ميسر است.در اين 

ديدگاه برخالف پارادايم اكتشافي، جبرگرايي پنهان خبري نيست بلكه انسان از آزادي عمل برخوردار است.بدين ترتيب اين 

  روي ما قرار مي دهد:پاردايم سه سوال اساسي را پيش 

 وقوع كدام آينده ها در مديريت منابع انساني سازمان مدرسه محتمل است؟

 شاخص ها و مؤلفه هاي آينده هاي مورد انتظار مديريت منابع انساني سازمان مدرسه كدامند؟

 كدام آينده امكان وقوع مي يابد؟

جاري و ارزشي مطلوب جامعه را بر عهده داردموظف است با كاربست از آنجا كه آينده مورد انتظار، انعكاسي از قضاوت هاي هن   

روش هاي علمي كه به تحقق آينده ي مورد انتظار منجر شود.آينده هاي امكان پذير نيز به كمك روش هاي سنتي پيش بيني قابل 

لوب منجر مي شود. در اين دسته بندي دستيابي اند، تعامل ميان آن دو و استفاده از راهبردهاي تصميم گيري به انتخاب آينده اي مط

، روش ها به دو دسته دستوري يا تجويزي تقسيم مي شوند.روش هاي اكتشافي به روش هايي اشاره دارند كه در پي كشف آينده 

 اند.اين روش ها از زمان حال شروع شده و رو به سوي آينده دارند و ناظر به جنبه بيروني اند و تالش مي نمايند تحت شرايط

گوناگون،كشف كنندكه كدام آينده قابل دستيابي است. نقطه شروع اين روشها در زمان حال است.اما دسته ديگر، روش هاي 
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هنجاري، كه ناظر ابعاد دروني مي باشد اين روش از يك وضعيت مطلوب در زمان آينده شروع كرده و به زمان حال مي رسند و 

 كنند در واقع آغاز اين روش ها نقطه اي زماني درآينده است. چگونگي دستيابي وضعيت مطلوب را بررسي مي

  انواع آينده ها- 1شكل 
  

  
  راه آورد آينده محوري در مديريت منابع انساني سازمان مدرسه 

 به راستي راه آورد آينده محوري در مديريت منابع انساني سازمان چه خواهد بود؟صاحب نظران بر اين عقيده اند كه ايـن مسـاله تـا    

حدود زيادي به سامانه هاي انتخاب مديران،كارگزاران آموزش و پرورش و اقـداماتي دارد كـه در پـيش مـي گيرنـد. بـديهي اسـت        

آينده محوري در مديريت منابع انساني امري ضروري و الزم است تا از اين راه تصويرهاي روشن و واضح در ساختار مديريت منابع 

و شناخت بهتري نسبت به سرچشمه و پيامدهاي آنها در جامعه بـه دسـت آيـد.ازراه آوردهـاي     انساني آموزش و پرورش جاي گرفته 

  آينده محوري درقلمرو مديريت منابع انساني در سازمان مدرسه پرداختن به زمان حال است:

فعلي مورد كنكاش و  اوالً، عملي كه در زمان حال اتفاق مي افتد، همان چيزي است كه به آينده شكل مي دهد.بدين ترتيب، اوضاع

بررسي قرار گيرد،زيرا تفكر آينده محوري،عمدتاً پيرامون مسائلي از قبيل اين كه وظايف اساسي ما در زمان حال چيست؟با توجه به 

  وضعيت موجود و چشم انداز آينده چگونه مي توانيم آينده مطلوب را بوجود آوريم؟ 

يت كمك مي كندو اين كه وضعيت خود را در زمـان حـال تشـخيص داده و بـدانيم     ثانياً،تفكر آينده محوري، ما را در شناخت موقع

  در كجا قرار داريم.

ثالثاً،آينده محوري به افراد اين امكان را مي دهد كه خواسته فعلي خود را با خواسته آتي مورد سنجش قرار مي دهند.به همـين دليـل   

  ) بيان مي كنيم:1-1ده چهار حالت يا احتمال را به اختصار درجدول(و براي درك بهتر برخي نشانگرها و شاخص هاي شناخت آين
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  سطوح آينده كاري 1- 1جدول

  

 

 

 

 

 

 

 

   

  

دارند،مباحث به  را مي توان از لحاظ نقشي كه در طرز آينده كاري 1- 1به طور كلي سطوح گوناگون آينده كاري به شرح جدول 

احث مربوط به تغييرفرايندها مقايسه كرد.آن گونه كه مالحظه مي شود هرچه قدر از رابطه آينده كاري و مديريت منابع انساني ،مب

سطح اول به سطح چهارم حركت مي كنيم وضعيت هاي متفاوتي آشكار مي شود.در ظاهري ترين سطح فرد گرفتار مفروضات 

شواري كار بيشتر و پيچيده تر مي لحاظ نشده و سوال هاي بيان نشده باقي مي ماند.هرچه به سطوح عميق تر حركت مي كنيم د

  شود، و فرصت بازسازي جديدي را شاهد هستيم آينده كاري در سطح معرفت شناسانه به بازآفريني مي رسيم.

با توجه به اهميت مفهوم آينده در عرصه هاي گوناگون فعاليت بشري ،به اعتبار تاثير چشمگير مديريت منابع انساني در شكل دادن   

لي جوامع بشري ارتباط ميان تكاپوهاي آينده كاري با پژوهش ها و اقدامات معطوف به مديريت منابع انساني صورت به رشد و تعا

مي گيرداز برجستگي بيشتري برخوردار است و اغلب پژوهش هايي كه در زمينه آينده محوري و مؤلفه هاي گوناگون انجام يافته 

معروف به دهه پيدايش سازمان هاي آينده محور در گوشه  1960واهدبود. دهه است ناظر به اين قبيل قلمروهاي علمي بوده وخ

وكنار جهان بود.بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه آينده محوري در سير تكامل خود مراحل مختلفي از پيش بيني گرفته تا 

رفاه و بهروزي افراد انساني و ظرفيت  توسعه به مفهوم آينده نگاري را طي كرده است. هدف عمده آينده محوري،حفظ و گسترش

  هاي ادامه حيات با رعايت محيط زيست برروي كره زمين است.

بي شك گوياترين گواه بر ضرورت آينده محوري در مديريت منابع انساني ،پژوهش هاي روز افزون پيرامون چالش هاي پيش   

ساني در آموزش و پرورش تاكنون پاسخ در خور شايسته اي نسبت روي مديريت منابع انساني سازمان مدرسه است. متوليان منابع ان

به گنجانيدن موضوعات و مسايل آينده نداده است.اين مطلب تا حدي از آنجا سرچشمه مي گيردكه مديران آگاهي وشناخت 

تي در مديريت منابع درستي از فرآيندها،روش ها،جهت گيرهاي آينده محور ندارند.واقعيت اين است كه خالء ناشي از بنيان معرف

هاي  انساني سازمان مدرسه اين بوده است كه مديريت منابع انساني فاقد شاخص هاي اثربخش ارتباط آينده محوري و شايستگي

 

ع از آينـده را مـي   محافظه كاري و انحرافـي اسـت.اين نـو    فناوري آينده محوري عامه پسند:اشاره به وضعيتي دارد كه تكيه بر •

 ).1970توان در برنامه هاي تلويزيوني ودرمطبوعات مشاهده كرد(تافلر

آينده محوري تالشي براي اثبات اين كه آينده داراي حايز اهميت است و از هم اكنـون بـراي انتخـاب آن اقـدام نمود،غالبـاً بـا        •

 ).1972تمركز بر مسائل گوناگون سطحي و محدود است(ميدوز،

 ).1988ي نقادانه كه با ارائه پارادايم جديد،فرآيندها را با رويكردنقادانه مورد چالش قرار مي دهد(هندرسون،آينده محور •

آينده محوري از نگاه معرفت شناسانه اشاره به وضعيتي دارد كه منشاء مشكالت در جهان بيني و راههـاي شـناخت قـرار دارد و     •

).آينـده محـوري دانـش و    1981بينـي در ايـن سـطح نشـات مـي گيرد(بـرمن،       راه حل هااز دگرگوني هاي نهفته و غيرقابل پيش

 .معرفت شكل بخشيدن به آينده را به شيوه اي آگاهانه و پيش دستانه در برابر تغييرات را دستور كار خود قرار مي دهد
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بوده و براي تبديل مسايل آينده به تجربه هاي عمل يادگيري ضرورتا به آنها نياز دارند.چه مدعياني كه توجه ما را به  منابع انساني

دهايي جلب كرده است كه در آن مديران سازماني سياست گذاران،غالباً از اهميت آماده سازي اعضاء براي آينده سخن مي فرآين

  گويند، بي آنكه اين مسئله را به عنوان يك هدف جدي در راهبردهاي سازماني و روش شناسي هاي خود مورد توجه قرار دهند.

) 1967مي كوشد تا تصويرهاي بديل و تازه اي از آينده بيافرينند.به زعم السول( 1به آيندهتفكر معطوف ) با اشاره به 1978تافلر (   

پيشگامان اين رويكرد در تالش هستند تا اهداف و ارزش ها را طي زمان بازآفريني كرده،روندها را توصيف نموده، وضعيت هاي 

راهبردهاي نويني را ابداع،ارزيابي و اجرا نمايند.بايد منتظر گوناگون را روشن و چشم اندازهاي مختلفي از آينده به دست دهند و 

بود و ديد كه آيا در سال هاي آتي،رويكردهاي آينده كاري در مديريت منابع انساني مورد اقبال عمومي قرار خواهد گرفت؟يا با 

ستيم،و آنچه آينده را شكل مي موانع وچالش هاي جديدي روبرو خواهدشد.بر پايه اين نكات ما اكنون شاهد شكل گيري آينده ه

  دهد اقداماتي است كه انسان ها در پيش گرفته و ادامه خواهندداد.

ويژگي سازمان ها، همانا شناخت سطحي و ظاهري مسايل آينده كاري است وبا اشاره به اينكه تغيير ودگرگوني اين مفروضات   

شرط اساسي تري است. مطمئناً يافتن مسيري كه واقعا بتواند ودرك درست اين مفروضات و آمادگي براي تغييرودگرگوني 2اساسي

ما را به آينده اي مورد انتظار و رضايت بخش رهنمون شود، يكي از وظايف اصلي و محوري در كاوش هاي آينده محوري در 

اي رضايت بخش هدايت را به سوي آينده  مديريت منابع انساني است. براي ايجاد سازوكارهاي مناسبي كه متوليان منابع انساني

  كند،الزم است مديران آن چند پرسش را مورد بررسي و مطالعه قرار دهند:

 چرا در انتخاب روش هاي انجام كار به زيان نسل هاي آينده عمل مي نماييم وشرايط و موقعيت هاي آنان ناديده انگاشته مي شود؟

 در چند دهه آينده قرار مي دهيم؟ چرا مسايل روزمره و كوته بينانه را در مقابل توسعه پايدار

 چه امري از مديريت منابع انساني سازمان مدرسه براي سازمان ها تاثيرگذارتر است؟

 چه مي توان كرد كه مديريت منابع انساني سازمان مدرسه در مسير درست تغييرات سريع تر را پذيرا باشد؟

دانشـگرا   سوي سـازمان هـاي   به حركت جمله اين تغييرات مي توان به از ، است روبرو جديدي با تغييرات سازمان هاي آينده محور

در صورتي كه مديريت منابع انساني نسبت به چارچوب هاي كهنه و منسـوخ شـده اصـرار ورزد منبـع انعطـاف ناپـذيري        .اشاره كرد

  اجتماعي را به دنبال داشته و نه عالجي براي آن.

  

  

 بحث و نتيجه گيري

                                                             

12 - Prospective Thinking  
13 - Assumption 
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مون آينده و مؤلفه هاي آن مطالعه مي كنند به يافته ها و نتايج گسترده اي رسيده اند،اين نتايج شامل بحث صاحب نظراني كه پيرا  

ها و برآوردهايي از تصاوير برجسته آينده براي زمانه اي كه در آن بسر مي بريم كاربرد دوچندان دارد.صرف نظر از اينكه اين 

با شرايط موجودند يا نه، در چه مقياسي هستند،بايد اذعان كرد به اين كه تصاوير تصاوير متنوع ،محتمل اند يا نامحتمل ،سازگار

  گوناگوني از آينده محوري را به تصوير كشيدند تا در فرايند انتخاب و عمل مؤثر باشند.

. و "ا خلق كردتوان آن ر آينده را نمي توان پيش بيني كرد، بلكه مي» ) برنده جايزه نوبل فيزيك1972به زعم دنيس گابور (  

ازآنجا كه آينده متعلق به همه افراد جامعه است، تا شكل دادن به آينده مديريت منابع انساني مشاركت داشته باشيم. منابع انساني 

شايسته كه عامل تغييرند،مورد اعتمادترند ومي توانند تصويرهاي ارزشمنديي براي زندگي آينده محور براساس دانايي ترسيم 

رويكرد آينده محور در مديريت منابع انساني بر اساس رويكرد دانايي مستلزم ارزيابي مجدد و مستمر ودر صورت لزوم كنند.توسعه 

اصالح برداشتها از مفاهيم در حال تغيير است.يكي از راهبردهاي اساسي توسعه آينده محوري مورد پرسش واقع شدن هنجارها و 

) منجر نمي Fram works of meaning نها به نابودي چارچوب هاي معنايي(سنت هاي پذيرفته شده است.اين رويكرد نه ت

شود،بلكه موجب مي شود گستره وسيع تري از گزينه هاي حال و آينده را بشناسيم .رويكردهاي نويني كه در عرصه آينده محوري 

ممكن نيست به ناگزير در هر مورد ، جنبه  به كارگرفته شده اهداف متعددي را دنبال مي كنند اما از آنجا كه تحقق همه اين اهداف

هايي معيني مورد نظر واقع مي شوند. به عنوان نمونه در شناسايي اولويت ها وسياست گذاري مهمترين اهدافي كه در آينده كاري 

  مديريت منابع انساني در سازمان مدرسه مورد توجه قرار مي گيرد عبارتند از:

 يتها و ارزيابي تاثيرات و موقعيت ها.فرصت ها، تعيين اولو بسط و گسترش

 بررسي چشم اندازهاي گوناگون و اثرات آنها.

 تعيين الگوها و نيازهاي جديد ،تقاضاهاي تازه،امكانات نو، ايده هاي بديع و نوظهور

 تعريف آينده هاي مورد انتظار

 مدرسه.راه اندازي وتسهيل فرآيند مباحث آينده محوري در مديريت منابع انساني سازمان 

  انتشار اطالعات راجع به روش هاي شناخت آينده به ويژه در زمينه هاي آموزشي.

دانش و دانشگران هسته اصلي آينده محوري در سازمان ها متعالي را تشكيل مي دهند.آينده محوري را مي توان از طريق ارتقاء و    

توان به برخي از آنها اشاره داشت: نخست آنكه، براي  توسعه فرهنگ سازماني تحقق بخشيد داليل مختلفي وجود دارد كه مي

دستيابي به رشد و توسعه پايدار بايد قبالً آموزش آينده محوري را در پرتو شايستگي ها گسترش داد.دوم آنكه، براي انسجام و 

ر دهه پيش رو ، متوليان سازماندهي، فرهنگ آينده محوري را در مديريت منابع انساني سازمان مدرسه اشاعه و ترويج شود.سوم د

منابع انساني به تنهايي قادر به ادامه حيات نيستند، بلكه بايد شعاع ميدان عمل خود را گسترش دهند تا از فرصت هاي بوجود آمده 

  براي بهبود عملكرد استفاده كنند.

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 [دومين همايش ملّي روانشناسي مدرسه]

 [اردبيل، دانشگاه محقق اردبيلي]

 [دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي]

[ 95ارديبهشت  23 ] 

67 

 

ني سازمان ها رقم زده،به طوري كه پيش رويداهايي كه طي دهه هاي اخير به وقوع پيوسته، چالش هايي را براي مديريت منابع انسا  

بيني تصوير آينده نيروي كسب و كار آينده سازمان هاي مختلف را بسيار دشوار ساخته است.از مهمترين اين رويدادها كه نقش 

محيط  تعيين كننده اي در تحوالت آينده جهاني و توسعه شايستگي هاي منابع انساني دارد،مي توان به فرآيند جهاني شدن،شرايط

زيست،ظهور فناوري هاي نوين و رقابتي شدن بازار كسب و كار،حاكميت دانش و دانشگران اشاره كرد كه مجموعه اين تحوالت 

پارادايم جديدي را در مديريت منابع انساني شاهد خواهيم بود.بر اين اساس آينده ثابت و پايدار نيست و پيش بيني هاي قطعي كه 

تدوين مي شوند،پاسخگوي نيازهاي سازمان هاي پيشرو،رهبران و مديران سازمان هاي هزاره جديد  فقط بر اساس مطالعه گذشته

   نيست.به منظور

همانطور كه مالحظه شد، آينده محوري مزاياي زيادي براي مديران،كارگزاران،دست انداركاران و متوليان منابع انساني سازمان   

ت از آن در سطوح گوناگون سازماني مي توانند به اثربخشي بيشتري دست يابند.آينده دارد.در صورت استفاده درس مدرسه به همراه

محوري نه يك وسيله سريع حل مشكل ونه يك راهبرد انقالبي است،بلكه فرآيندي تكاملي و دراز مدت است.درصورتي كه 

ند،مجبورند پارادايم هاي نوين را برگزيده و در متوليان منابع انساني بخواهند به نحو شايسته اي به استقبال هزاره جديد گام بردار

مسير تازه پيش بروند. هرچند تعيين جزئيات مديريت منابع انساني آينده ممكن نيست ،ولي چنين مي نمايد كه سازمان مدرسه به 

بزاري و گونه اي كه پاسخگوي نيازمنديهاي انسان عصر جديد باشد رويكردهاي نويني را جهت خارج شدن از ديدگاههاي ا

را به عنوان اولويت برنامه هاي خود قرارمي دهند.آينده دركانون اغلب سازمانهاي پيشرو از خاستگاه ويژه اي  1استحاله گرا

برخوردار است، زيرا شايستگي هاي عصر دانش و دانشگران ذاتا كاري آينده محور ،آينده نگر است و آينده متفاوت از گذشته 

  هاي فردا بويزه سازمان مدرسه به ما كمك مي كندتا: در مديريت كسب و كار سازماناست.شناخت روندهاي آينده 

 استراتژي هاي واقع بينانه و موثري طراحي كنيم،

 برنامه هايي بلند مدت با رويكرد آينده محور وضع نماييم،

 به سيستم كارآمدي دست يابيم،

 رسه توجه كنيم.اي شايستگي هاي مورد نياز آينده سازمان مد به توسعه حرفه

 منابع

  ).مديريت عمومي،ويرايش سي وششم،تهران:نشر روان.1388الواني،سيد مهدي(

 ، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات سروش.هاي علمي ساختار انقالب)، 1369( وماسكوهن، ت
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