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 چكیده
 ام شد. اینانجدید جنگری و کیفیت آموزشی مدرسه در زیست بوم آینده پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین

ی، شامل ه آمارپژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و از نظر روش، همبستگی و جامع

بود.  1399-00 زش و پرورش ناحیه یک ساری در سال تحصیلیدوره متوسطه اول در آمو آموزاندانش تمامی

نفر(  36نفر و پسر:  60)دختر:  در دسترسگیری نفر به روش نمونه 96، (2007تاباچنیک و همکاران )مطابق با 

و کیفیت آموزشی  (1390ران )نگری پارسا و همکاآیندههای استاندارد گیری، پرسشنامهانتخاب شدند. ابزار اندازه

، =05/0داری یو در سطح معن 23SPSSنرم افزار  گیری ازبا بهرهبود. ( 1396درسه موسوی و همکاران )م

ت، یی محاسبافهومی، توانامهای آن یعنی درک نگری و مولفهآیندهداری بین رابطه مثبت معنیها نشان داد یافته

ت وثر در جهمعاملی  گرینآینده. بنابراین، کیفیت آموزشی مدرسه وجود داردبا  نگریشناسی و روحیه آیندهروش

 ر گیرد. قراپرورش  سیاستگذاران آموزش وطور جدی مورد توجه است که باید بهکیفیت آموزشی مدرسه افزایش 
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 مقدمه

ریزان و مجریان های مورد اجماع بیشتر سیاستگذاران، برنامهواژه تغییر و تحول یکی از واژگان و پارادایمت بوم جدید، در زیس

های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فناوری است. در موقعیت و شرایط تغییر مستمر، بقای هر موجودیت و نظام

پیچیدگی مسائل، افزایش تعداد افراد درگیر ، (1394، مهدی)رایط زیست بوم و محیط است ارگانیسم در گرو سازگاری و انطباق با ش

بینی نشده، های پیشای و امکان رخداد پدیدهگیری، مسئله جهانی شدن، گسترش اینترنت و ارتباطات شبکهدر فرایندهای تصمیم

مند و تفکر در مورد رخدادهای محتمل آینده ی نظامهای قوی به سوی آینده اندیشاخیر بیش از پیش سبب گرایش هایدر سال

های نگرانه و توسعه روشها، سیاستگذاران، دانشگاهیان و افراد دیگر شده است. از دید آیندههای متعدد از جمله شرکتمیان گروه

های پیش رو به و نیز فرصت اندازهای محتمل جهانیها و چشمای برای مواجه شدن با پدیدهتوان به شکل گستردهپژوهی میآینده

های فعلی و آتی، بهره جست. اما متأسفانه پیچیدگی مسائل روزمره و نیاز به مدیریت و حل و منظور بهبود شرایط زندگی نسل

های گوناگون قرار دارند، فرصت کمی برای تعمیق در فصل سریع مسائل جاری، که گاهی تحت تأثیر تغییرات شتابان ظهور پدیده

گیران سیاسی برای گذارد. از این رو، بسیاری از تصمیمصویر گسترده و درازمدت آینده و عواقب آن برای حکمرانان باقی میمورد ت

بنگاهی و شرکتی( نیز نگرش اولویت )گیری تر تصمیممدت گرایش دارند. در سطوح پایینباقیماندن در قدرت، به حل مسائل کوتاه

شان رو های کوتاه مدت بزنند و به دنبال حل مسائلی باشند که مهلتار می سازد تا دست به فعالیتدادن به سودآوری مدیران را واد

المللی  به پایان است. رهبران جهانی نیز به تمرکز بر یک جنبه از مسائل گرایش دارند و با عظمت مسائل چندگانه در ابعاد بین

تی مانند انفجار الهای جهانی، نظیر تغییرات اقلیمی و دیگر مشکرفع چالش حالی است که برای رو شوند و این در به توانند رونمی

، به (19-: مانند کوویدهاپاندمی)گیر جهانی های همههای اقتصادی جهانی، تغییرات قیمت نفت یا بیماریعات، بحرانالاط

 اندگیری درازمدت آموزش دیدهگاری و تصمیمنندرت برای آیندهگیران بهاست که تصمیم یهمبستگی جهانی نیاز است و این واقعیت

اند و رمز ها در آیندهراهی برای رسیدن به هدف غیره، در علم مدیریت، راهبردها، طرح، نقشه، الگو و .(1400)طاعتی و همکاران، 

ی کارآمدی راهبردها ترین عامل براکنندهشک، تعیینها نیز در طراحی و تدوین درست و اجرای دقیق در عمل است. بیموفقیت آن

ریزی به پذیر است. افزون بر برنامهشناسی امکاناز آینده است که چنین امری تنها از طریق آینده و روشن درک تصویری درست

 ،آمیز است که با شناخت درست و کافی از آینده همراه باشد. بر این اساسمدت و چشم انداز در صورتی موفقیتهای بلندویژه برنامه

روند. برخی دیگر از پژوه، بازیگران کلیدی در فرآیند خلق چشم اندازهای ملی، بخشی و سازمانی به شمار میشناسان آیندهدهآین

جا که ثروت حقیقی د و از آنننمایهای نرم محسوب میهای علوم و فناوریشناسی را یکی از گونهآینده ،اندیشمندان تفکر راهبردی

های مختلف روش بااست، باید  نهر جامعه، سازمان و نهادی که خواستار تحوالت بنیادی ،لذا .وت نرم استثر ،بنیانامع دانشودر ج

مدت و متمرکز بر اندازهای درازتواند چشمآینده نگاری می ،لذا .بپردازدها و جهان آینده بینی به کشف ناشناختهشناسی و پیشآینده

اندازهایی از آینده و استفاده از تعیین و ترسیم چشمبا این وصف،  .(1399و جهانیان،  )علیزاده تغییرات محیطی را ترسیم نماید

برداری درست و بهینه از منابع و کند و بهرهکمک می آتی بینی حوادث و اتفاقاتهای بلندمدت، از آن جهت که به پیشریزیبرنامه

 و معمول های عادیناکارآمدی روش(. چرا که، 1387نی خواه، سازد، امری مهم و ضروری است )حسیپذیر میها را امکانفرصت

. در باشدمیهای کمی و شبه عددی . این امر به دلیل عدم توجه به برخی عوامل در روشاستبینی، مشهود )سنتی( و اقدامات پیش

اری در مبحث فناوری شده و در نگهای گذشته، باعث ظهور آیندهواقع، تغییرات بسیار سریع دنیای فناوری و عدم پاسخگویی روش

بر  (.1387شاهکوه و همکاران، رود، تغییراتی جدی حاصل کرده است )عباسیهایی که برای حل مساله به کار مینوع نگاه و روش

اری علوم و تکنولوژی ذگسیاست ،نگری فناوری در کشورهای جهانترین کاربردهای اجرای مطالعات آیندهیکی از اصلی این اساس،

ها در آینده نیز برای کشورها های بحرانی آن، در عین حال، شناسایی سمت و سوی توسعه علم و تکنولوژی و وضعیتاستدر آینده 
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اری علم و تکنولوژی، ذگای برخوردار است. در این میان، سیاستکنند از اهمیت ویژهبانی میها را دیدههایی که روند آنو سازمان

ریزی توسعه اقتصادی، ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی، حضور در ه علم و تکنولوژی در آینده، برنامهتعیین سمت و سوی توسع

های پیش رو در آینده و اشاعه ها و چالشجویی برای اخذ سهم بیشتر از بازارهای جهانی، شناسایی فرصتهای جهانی، رقابترقابت

نگری فناوری است )یعقوبی و همکاران، ترین اهداف آیندهجتماعی از مهما-نگری در ابعاد مختلف اقتصادیو ترویج فرهنگ آینده

اند و حتی این عقیده وجود دارد ریزی برای آینده، گره خوردهوری به طور تنگاتنگی با برنامها(. باید توجه داشت که علم و فن1385

امروزه،  از طرفی .(2009، 1)تئو آینده تبدیل شودریزی برای که سیاست علمی در ادامه راه خود، به جزء اصلی و ضروری برنامه

یکی به ژتکنولوو مع علمی اجوی هاشمتوجه ساختن تالای براری بزرت ابه صوی نگرهیندآ ،نجهای هارکشوری از توسط بسیا

ست که ایج راین شناخت از اناشی ش ین نگراساسی الیل دست. اگرفته ار تأیید قررد مو، ندگیزکیفیت د بهبوو سمت تولید سرمایه 

در یست زمحیط و جامعه د، قتصا، اینی بر صنایعدبنیاات نند تأثیرابتوع متنود برربا قابلیت کار نوظهوی هاوریهد فنادمیل حتماا

ند اکه بتوری دارد کشودر علمی ی هابستگی به پیشرفتبه شدت ها وریین فناش اگستراز جهتی، شته باشند. داتی ی آهاههد

ز را نیارد منابع موها، آنمؤثر و تضمین توسعه سریع ای برده و نمویی شناسای گیرلیه شکلاوحل امرر را در ونوظهی هاوریفنا

دنبال توسعه و اصالحات امروزه، تقریبا تمام کسانی که به (.1385زد )یعقوبی و همکاران، هشی ساوتژیک پژاستری اهامینهزمتوجه 

ها در تعلیم و کنند و رویکردهای برآمده از عصر جدید ارتباطات و فناوریش شروع میهستند در همه جای دنیا از آموزش و پرور

تربیت از جمله دیدگاه حداکثری مبتنی بر خود یادگیری و چگونگی یادگیری )فراشناخت(، یادگیری فرایندمدار و مستقل موجب 

دریس، معلم، شاگرد، محتوای درسی و مدرسه در حرکت تدریجی در باز تعریف مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت شده است. علم، ت

ها از بین رفته و شدن موجب شده تا در بسیاری از موارد مرزهای سنتی آموزش و فناوریحال احراز تعاریف جدید هستند. جهانی

جهانی، بین فرهنگ های ملی و جامعه بین دولت های جغرافیایینیازمند آن است که دوباره تعریف شود. برای مثال از بین رفتن مرز

دهنده آن، بین مدرسه و جامعه محلی، بین خانه و مدرسه، بین آموزش و کار، بین دنیای کار و  های تشکیلملی و خرده فرهنگ

های افراد، بین شاگرد و معلم، مؤسسات یادگیری، بین آموزش رسمی و غیررسمی، بین برنامه درسی از قبل تنظیم شده و انتخاب

ای در آموزش ایجاد های عمدههای مختلف، موجب شده تا چالشها، بین انسان و ماشین و حتی بین رشتهفرزندان آنبین والدین و 

هایی فوری و متهورانه ریزان و مربیان آموزشی بایستی گامها و انطباق با تغییرات پیش آمده، برنامهمنظور برخورد با آنشود که به

ولیت به نفع ئها و ابعاد بردارند و بدیهی است که غفلت از این کار به معنی سلب مسامی جنبهبرای تجدید سازمان آموزشی در تم

توان دریافت که در طول سالیان سازی و جریان متولی آن است. از مطالعه وضعیت موجود در آموزش و پرورش کشورمان میجهانی

ها به عمل نیامده و اگر هم کاری صورت گرفته جامع و با آن ها و مقابلهآمیزی برای شناسایی این چالشگذشته، تالش موفقیت

جهان پیچیده امروز،  (.1389گردد )صبوری خسروشاهی، کامل نبوده و نظام آموزشی کشور کماکان به روش سنتی خود اداره می

 .های جامعه باشداز، پاسخگوی نیهای هزاره سومکند که بتواند متناسب و منعطف با پیچیدگیآموزش و پرورشی را طلب می

باید با بررسی و بازنگری مداوم، تالش شود که برنامه درسی با غنای کامل و علمی خود به تمام نیازهای کنونی و  ،بنابراین

نگرانه را تواند معرفت و اندیشه آیندهنگرانه در برنامه درسی آموزش و پرورش میهای پرشتاب آینده پاسخ دهد. نگاه آیندهدگرگونی

آموزان فراهم ها برای دانشهای آینده در تمامی عرصههای محتمل طی سالها و تهدیدطریق برنامه درسی، برای درک فرصت از

مهم بسیار گذاران و مدیران عالی این نهاد ، شناخت و آگاهی نسبت به شرایط آینده تعلیم و تربیت، نیاز اساسی سیاستلذانماید. 

نگری در نظام چنین، آیندههم (.1398مرمتی و سلیمی، شود )ابراهیمیه پژوهی پاسخ داده میاست که از طریق مطالعات آیند

های ملی و ها و ارزشهای آینده بر اساس آموزهآموزش و پرورش با رویکرد پاسخگویی به نیازهای آتی جامعه و تربیت نسل

های نظام(. باید توجه داشت، 1394، همکارانقرار گیرد )همتی و تواند به اشکال متعددی مورد استفاده ها، میمذهبی در کلیه حوزه
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گذاری نیروی انسانی، نقش اصلی را در تربیت و تأمین نیروی عنوان بارزترین نمود سرمایه، بهاز جمله آموزش و پرورش آموزشی

کننده در دهند و نقشی تعییناختصاص می ها سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خودانسانی کارآمد بر عهده دارند. این نظام

ها به منظور ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع دارند. از این رو، اطمینان از کیفیت مطلوب عملکرد آن

ترین مؤلفه همهای انسانی و مادی و نیز داشتن توانایی رقابت در دنیای آینده که در آن کیفیت مجلوگیری از هدر رفتن سرمایه

در کشور ما در طول و پرورش  (. از سویی، آموزش 1384برای ادامه حیات هر سازمان است، ضرورتی انکار ناپذیر است )محمدی، 

ها می توان به ناتوانی در تولید دانش نظری و مصرف ها و مسائل بسیاری مواجه بوده است که از میان آندو دهه گذشته با چالش

آموزش و ها، فقدان رابطه مناسب بین ی و نظری تولید شده در سایر کشورهای جهان، کاربردی نبودن آموزشهای بنیاددانش

، تعدد مراکز پژوهشیتوجهی به کارکردهای پژوهش و ارائه خدمات بیتوجهی و گاها کمهای اجتماعی، و سایر بخش پرورش

پذیری و پاسخگویی، اشاره نمود. ر از سوی جامعه برای مسئولیتگیری و وجود متولیان متعدد، کاهش منابع مالی و فشاتصمیم

های متعدد به آن اشاره ، امری که در پژوهشاست و پرورشها، نیازمند بهبود و ارتقاء کیفیت در محیط آموزش مقابله با این چالش

ظیفه اصلی آموزش و پرورش توسعه با توجه به این که و ( نشان داد1399پژوهش علیزاده و جهانیان ) شده است. به طوری که،

آموزان مدار باشد. زیرا، کارکرد آن تجهیز دانشنسل آینده است، آموزش و پرورش از پیش دبستان تا دانشگاه ضرورتا بایستی آینده

 پژوهشباشد. در های الزم برای مشارکت موثر در جامعه در زمان حال و باالخص برای آینده میو دانشجویان به دانش و مهارت

نگری در برنامه درسی یک موضوع پویا، اما همراه با چالش است که نگاه آینده که ( نشان داده شد1398مرمتی و سلیمی )ابراهیمی

نگر و منعطف تواند ضمن حفظ پویایی خود، افرادی آیندههای درس توسعه و گسترش یابد. این نوع برنامه میباید فراتر از کالس

( نشان داد که نظام آموزشی هر کشوری برای تحقق شایسته اهداف خود 1390پژوهش پارسا و همکاران ) نماید.برای جامعه تربیت 

هایی مجهر سازد که بتوانند تحوالت و مسائل آینده را شناسایی کنند و برای آن آماده باید بتواند فراگیران را به دانش و مهارت

ی، آماده سازی فراگیران برای نیازها، چالش ها و تقاضاهای آینده است. ایجاد انعطاف ترین نظام آموزشگردند، چرا که اولین و مهم

های زندگی روزمره و زندگی شغلی، بلکه به دلیل ضرورت توجه به شخصیت، عالئق، و تنوع در محتوا، نه تنها به دلیل افزایش الزام

هایی چون تناسب، انسجام، یادگیری ضروری است. مؤلفههای منحصر به فرد هر فراگیر برای تقویت انگیزش تجارب و ویژگی

(، نشان داد 1389پژوهش مضطرزاده ) برنامه درسی. های مهم در عنصر محتوایپذیری به عنوان خصیصهجذابیت کیفیت، انعطاف

شد. پژوهش حمیدزاده و بانگری، معطوف به تغییراتی است که ناشی از تاثیرات علم و فناوری میترین تحوالت در زمینه آیندهعمده

ریزی بینی در چارچوب برنامهاندازهای آینده بنگرد، پیش(، نشان داد آموزش باید متوجه آینده باشد و به چشم1388فتحی واجارگاه )

است.  ها و منابع در هر سازمان الزم و ضروریها، فعالیتآموزشی و استراتژیک به منظور ایجاد حیات دراز مدت و ترسیم افق برنامه

های سازمان در آن محیط است. ها و فرصتبینی، شناخت محیط آتی و عوامل موثر بر آن و یافتن تهدیدها، تنگناها، موقعیتپیش

ریزی آموزشی است و عدم توجه به آن، های آتی داخل و خارج از سازمان، نقطه آغاز برنامهاز این رو، آگاه بودن نسبت به فرصت

های های آموزشی بر موقعیتسازد و اگر قرار باشد که محصول برنامهپذیری روبه رو میوزشی را با آسیبریزی آممحصول برنامه

انداز آینده سازمان باید در مرحله نیازسنجی آموزشی تا حد امکان روشن و تبیین ها و چشمجدید منطبق یا مسلط شوند، چالش

ای است که از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه و پرورش آموزش صف،با این و .(1388، واجارگاهحمیدزاده و فتحی) گردند

های زندگی افراد آن جامعه تأثیر بسزایی دارد. امروزه فناوری نقش و اهمیت روز افزونی در توسعه جوامع عملکرد آن بر تمام جنبه

ر بیشتر مبتنی بر توسعه فناوری است و توسعه رود. توسعه همه جانبه و پایداداشته و جهان به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش پیش می

انداز عمومی بلندمدت و چندجانبه جهانی از بشر به چشمشود. خالقیت و نوآوری و توسعه علمی انجام میابتکار، فناوری نیز بر پایه 

باره به  ری کند و در اینگیتر، بهتر تصمیمآینده، همراه با اهداف درازمدت نیاز دارد تا بتواند برای ساختن آیندهای درخشان

نگاری نگری برای آن اهداف نیاز است تا بتوان ارتباط آیندههای پژوهشی و تحقیق و توسعه آیندهدادن برنامه ابزارهایی برای پیوند
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افراد و  یندهآ یو تحول جوامع بر رو ییرتغ جا کهاز آن .(1400)طاعتی و همکاران،  های ملی و جهانی را توسعه دادگیریو تصمیم

است که انتظارات افراد،  یمفهوم چند وجه یکاز  یبخش یندهنگرش نسبت به آ چرا که .گذاردیم یرتأث یندهنگرش آنان نسبت به آ

ها بهتر رصتو ف تهدیدها ها،ضعف ها،قوت نگری،یندهآ یهدر سا .گیردیرا در بر م یندهآنان نسبت به آ گیریجهت و هادغدغه

 هر لذا،. باشدیحوادث و اتفاقات مؤثر م ینیبیشگردد و در پمی فراهم هااز منابع و فرصت ینهامکان استفاده به شود ویم ییشناسا

منفعالنه دارد و هر  رویکردی هانکند در مواجهه با چالش یمخود ترس یرا برا اییندهانداز و آکه چشم یدر هر سطح ،سیستمی

با عنایت به  (.1394، یکشاورز و زادهترک) خواهد شد یهراس یندهو آ یهراس ییرتغ ارلذا دچ یست،آن مساعد ن یکشت یبرا یباد

ی کلی آموزش و هاسازی تصمیمات و سیاستخط مقدم پیاده های درس، هموارهو کالس جا که مدارساز آنموارد ذکر شده، 

آموزان زند و آینده آن با آینده دانشدارس جوانه میای بوده است و ساختن ایرانی سربلند، پیشرو و مترقی از مدر هر زمینه پرورش

ترین سطح خود یعنی مدرسه نگری نیز نیازمند بررسی از پایینبهبود کیفیت آموزشی مدارس در پرتو آینده ،امروز گره خورده است

های مجازی، کالس ،زیست بوم جدید مبتنی بر اینترنت، فضای مجازی، اپلیکیشن، محتوای الکترونیکی به خصوص در باشد.می

نگری و آیندهبین این پژوهش در صدد است به این مساله بپردازد که آیا  بر این اساس، آموزان نسل شبکه و غیره.معلمان و دانش

 رد؟رابطه وجود داکیفیت آموزشی مدرسه در زیست بوم جدید 

 

 روش

از جانب  جایی که در آنهای توصیفی و از آنها از نوع پژوهشآوری دادهلحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر گرد بهپژوهش حاضر 

 آزمایشیگیرد، طرح پژوهش از نوع غیر( صورت نمیهای آنو مولفه نگریآیندهبین )گونه دستکاری در متغیر پیشهیچ پژوهشگر،

آموزش و  در دوره متوسطه اول آموزاندانش تمامیشامل  باشد. جامعه آماریهمبستگی میتحقیق ق، از نظر روش تحقی و است

 برآورد حجم نمونه از فرمول پیشنهادی تاباچنیک در است. 1399-00در سال تحصیلی  در استان مازندران پرورش ناحیه یک ساری

بنابراین، . تعداد متغیرهای مستقل است M حجم نمونه و N آن،استفاده شد که در  m8 + 50  ≥ N صورت( به2007) 1و همکاران

مستقل وجود دارند. با این وصف، برای اطمینان از بین یا پیشمتغیر  5نفر. چرا که در این پژوهش  90حجم نمونه برابر است با 

ها های مندرج در پرسشنامهشمناسب و کافی بودن حجم نمونه، چون ممکن است تعدادی از پاسخگویان به طور کامل به همه پرس

پرسشنامه مورد ارزیابی و تجزیه  96اما در نهایت،  .شدنفر در نظر گرفته  100درصد افت نمونه(، تعداد نمونه برابر  10پاسخ ندهند )

 است: ساخته( به شرح زیر استفاده شدهاز دو پرسشنامه استاندارد )پیشگیری متغیرها نیز جهت اندازه و تحلیل قرار گرفت.

( 1390پارسا و همکاران ) طراحی شده توسط نگری از پرسشنامهسنجش آیندهجهت : نگریپرسشنامه سنجش آینده

 (،1-8های )گویه گویه 8 با مقیاس درک مفهومی خردهچهار گویه )سوال( تشکیل شده و  45. این مقیاس از ه استشداستفاده 

 گویه 12با  شناسیو روش( 23-33های )گویهگویه 11 با نگریروحیه آینده(، 9-22های )گویه گویه 14با توانایی محاسبات 

باشد، به ای میدرجه 5ها در قالب مقیاس نگرش سنج لیکرت دهی به این گویهنماید. پاسخگیری می( را اندازه34-45های )گویه

شود. به نمره کسب می 5نمره و بسیار زیاد،  4یاد، نمره؛ ز 3، تا حدینمره؛  2، کمنمره؛  1، بسیار کمطوری که در پاسخ به گزینه 

باشد. اگر در هر یک از ابعاد، مجموع نمرات هر بخش بر می 225و باالترین نمره  45این ترتیب در این پرسشنامه، کمترین نمره 

رند. بر این اساس، نقطه برش گی( قرار می5و بیشینه:  1های همان بخش تقسیم شوند، نمرات پرسشنامه در بازه )کمینه: تعداد گویه

تایید شده است. به منظور  (1390) در پژوهش پارسا و همکاران پرسشنامهروایی و پایایی این  خواهد بود. 3یا میانگین نظری برابر 

و مدیریت  شناسی، تعلیم و تربیتریزی، جامعههایی مانند برنامهنفر از استادان دانشگاه و متخصصان در حوزه 20سنجش روایی، از 

و با استفاده از  )تحلیل عاملی اکتشافی( گویه انتخاب شد. پس از انجام محاسبات آماری 45در نهایت  ،نظرخواهی و پس از بازنگری

                                                      
1. Tabachnick et al. 
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گویه(؛  14گویه(؛ توانایی محاسبات ) 8ترتیب با عناوین درک مفهومی )عامل شناسایی شد که به 4 ،شیوه چرخش واریماکس

کرونباخ برای  یپایایی با استفاده از ضریب آلفا ،چنینگذاری شدند. همگویه( نام 11نگری )و روحیه آیندهگویه(  12شناسی )روش

شناسی نگری و روشهای توانایی محاسبات، درک مفهومی، روحیه آیندهمقیاس خردهو برای هر یک از  89/0کل پرسشنامه برابر 

 روش هب نیز (،1394زاده و کشاورزی )ترک (. در پژوهش1390ارسا و همکاران، پشد ) محاسبه 85/0 و 63/0، 64/0، 74/0ترتیب به

(، درک مفهومی 73/0توانایی محاسبات ) هایبرای هر یک از خرده مقیاسآلفای کرونباخ  همسانی درونی و با استفاده از ضریب

و تایید  محاسبه پایایی انجام پذیرفت (72/0) نگری به صورت کلی( و آینده55/0شناسی )(، روش63/0نگری )(، روحیه آینده75/0)

 (.1394زاده و کشاورزی، )ترک شد

 موسوی وسطتپرسشنامه طراحی شده از کیفیت آموزشی مدرسه : به منظور سنجش ی در مدرسهکیفیت آموزشپرسشنامه 

های ای معلمان )گویهحرفه فتارهای رویژگی و ابعاد آن شامل است سؤال 47( استفاده شد. این آزمون دارای 1396) و همکاران

( 41-47های )گویهسنجی ( و رغبت34-40های (، استعداد کلی )گویه18-33های های آموزشی )گویه(، امکانات و برنامه17-1

 5، عالیگزینه  ی که در پاسخ بهباشد، به طورای میدرجه 5ها در قالب مقیاس نگرش سنج لیکرت دهی به این گویهباشد. پاسخمی

ین ترتیب در این پرسشنامه، ابه  شود.می نمره کسب 5، خیلی ضعیفنمره و  2، ضعیفتا نمره؛  3، متوسطنمره؛  4، خوبتا نمره؛ 

ن بخش های همار تعداد گویهباشد. اگر در هر یک از ابعاد، مجموع نمرات هر بخش بمی 235و باالترین نمره  47کمترین نمره 

 3 قطه برش یا میانگین نظری برابرگیرند. بر این اساس، ن( قرار می5و بیشینه:  1در بازه )کمینه:  تقسیم شوند، نمرات پرسشنامه

روش تحلیل  ستفاده ازابا  افیاز تحلیل عامل اکتش گذاری عوامل استخراجی،میزان تطابق و نام روایی و جهت بررسیخواهد بود. 

های ، امکانات و برنامه(هگوی 17) ای معلمانهای رفتار حرفهویژگی) استفاده و چهار عامل مولفه اصلی با چرخش واریماکس،

اریانس کل را درصد از و 27/51که در مجموع  استخراج شد ((گویه 7) و رغبت سنجی (گویه 7) ، استعداد کلی(گویه 16) آموزشی

های ویژگی رده مقیاسخ 4 لفا( برایجهت تایید پایایی از روش همسانی درونی از طریق فرمول کرونباخ )ضریب آ تبیین کردند.

و  56/0، 89/0، 91/0 :است با ربراب به ترتیب استعداد کلی و رغبت سنجی، های آموزشیامکانات و برنامه، ای معلمانرفتار حرفه

 .(1396موسوی و همکاران، ) 75/0

در سطح  32PSS Sفزاری انامه نرم های آمار توصیفی و آمار استنباطی از طریق برها از روشبرای تجزیه و تحلیل داده

و متغیرهای پژوهش یان پاسخگوشناختی های جمعیتکه برای توصیف ویژگیطوریاستفاده شد. به( α=05/0درصد ) 95اطمینان 

ه اصل از نمونحاطالعات  ت تعمیمجه .استفاده شداستاندارد های آمار توصیفی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف از شاخص

 از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نیز به جامعه آماری

 

 هایافته

مورد  تنسیت اکثریشناختی نشان داد که جهای جمعیتویژگیهای توصیفی فراوانی و درصد فراوانی، بر اساس شاخص

 پایه تحصیلی اکثریت  و (درصد 38نفر معادل  36) سال 15اکثریت مورد مطالعه،  سن ،درصد( 62نفر معادل  60) دختر، مطالعه

 درصد( است. 43نفر معادل  41) نهم، هاآن

اندارد( نحراف استو ا مونهنظری )نقطه برش(، میانگین ن های مرکزی و پراکندگی )کمینه، بیشینه، میانگین، شاخص1جدول 

 و نگریحیه آیندهاسی و روشنروش ،توانایی محاسبات ،درک مفهومی های آن یعنیمولفه نگری وآیندهمتغیرهای مورد مطالعه )

 .دهدنشان میرا ( کیفیت آموزشی مدرسه
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 نگری و کیفیت آموزشی مدرسهآیندهمتغیرهای های مرکزی و پراکندگی : شاخص1جدول 

انحراف  میانگین میانگین نظری بیشینه کمینه تعداد متغیرها 

 استاندارد
 89/0 10/3 3 88/4 1 96 درک مفهومی

 14/1 20/3 3 77/4 1 96 توانایی محاسبات

 98/0 06/3 3 91/4 1 96 شناسیروش

 04/1 27/3 3 90/4 1 96 نگریروحیه آینده

 89/0 16/3 3 82/4 1 96 نگریآینده

 78/0 52/3 3 81/4 1 96 کیفیت آموزشی مدرسه

 ، تواناییی درک مفهومیعنهای آن ینگری و مولفهبین آیندهدست آمده برای متغیر پیشمیانگین بهنشان داد ، 1جدول 

. این میانگین ها از میانگین 27/3و  06/3، 20/3، 10/3، 16/3نگری به ترتیب برابر است با: شناسی و روحیه آیندهمحاسبات، روش

گین میان ی و کمتریننگریه آیندهباشند. به طوری که، بزرگترین مقدار میانگین تعلق دارد به روح( بزرگتر می3نظری )نقطه برش: 

که از  52/3ست با ابرابر  دست آمده برای متغیر مالک کیفیت آموزشی مدرسهشناسی. از طرفی، میانگین بهتعلق دارد به روش

 باشد.( بزرگتر می3میانگین نظری )نقطه برش: 

 آموزشیکیفیت  وهای آن نگری و مولفهآیندهسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن متغیرهای ا-مقادیر آزمون کولموگوروف

قدار مردار هستند، چرا که (، هر یک از متغیرها از یک توزیع نرمال برخوα=05/0درصد ) 95نشان داد در سطح اطمینان مدرسه 

 ، بزرگتر است.α= 05/0( از مقدار .Sigسطح معناداری )

ناسی شبات، روشیی محاساناهای آن یعنی درک مفهومی، تونگری و مولفهآینده، میزان و جهت رابطه بین متغیرهای 2جدول 

 دهد.نشان می را)متغیر مالک( کیفیت آموزشی مدرسه بین( و پیش های)متغیر نگریو روحیه آینده

 کیفیت آموزشی مدرسه باهای آن نگری و مولفهآینده: بررسی همبستگی بین 2جدول 
 شاخص های آماری متغیرها

 سطح معنی داری ضریب همبستگی تعداد مالک پیش بین
  رک مفهومید

 
کیفیت آموزشی 

 مدرسه

96 64/0 000/0 

 000/0  56/0 96 توانایی محاسبات

 000/0  73/0 96 شناسیروش

 000/0  80/0 96 نگریروحیه آینده

 000/0  78/0 96 نگریآینده

جود همبستگی خطی را و( مبنی بر عدم 0H(، داده ها فرض صفر )α=05/0درصد ) 95در سطح اطمینان نشان داد ، 2جدول     
( Sig.=000/0)داری طح معنیسدهند، چرا که دار را مورد تایید قرار میهمبستگی معنی وجود ( مبنی بر1Hرد و فرضیه پژوهش )

داری بین معنیمثبت نمود رابطه  توان ادعادرصد می 95( کوچکتر است. بنابراین، با اطمینان α=05/0بینی شده خطا )از مقدار پیش
وجود  زشی مدرسهیفیت آموک( و نگریشناسی و روحیه آیندههای آن )درک مفهومی، توانایی محاسبات، روشنگری و مولفههآیند
 دارد.

 

 

 

 



 

 149/ یدبوم جد یستمدرسه در ز یآموزش یفیتو ک نگرییندهرابطه آ  

 

 گیرینتیجهبحث و 

جام انم جدید در زیست بو نگری و کیفیت آموزشی مدرسهآیندهبین  )رابطه( همبستگیمیزان شناخت  کلیاین پژوهش با هدف 

اسبات، وانایی محترک مفهومی، های آن یعنی دنگری و مولفهآیندهداری بین رابطه مثبت معنیها نشان داد که هشده است. یافت

، رورشآموزش و پ نگری درهآیند میزان یعنی، با افزایش دارد.کیفیت آموزشی مدرسه وجود با  نگریشناسی و روحیه آیندهروش

 هستنیز کا موزشی مدرسهآمیزان کیفیت از نگری، با کاهش میزان آینده رعکسو ب یافتهافزایش رس اکیفیت آموزشی مدمیزان 

باشد،  اره داشتهاش ژوهشپدر این  پژوهشی که دقیقا به موضوع مورد بررسیجستجوهای متعدد پژوهشگر نشان داد گرچه  .شودمی

(، 1398مرمتی و سلیمی )اهیمی(، ابر1399) علیزاده و جهانیان هاینتیجه به دست آمده با نتایج پژوهش یافت نشد با این حال،

 نچه مشخص و مبرهن است،آ باشد.همسو می (1388واجارگاه )( و حمیدزاده و فتحی1389(، مضطرزاده )1390پارسا و همکاران )

زیابی عنوان معیار ار هگاری را بنیندهها، آآینده پژوهان باید ارتباطات مفیدتری با سیاستگذاران آموزش و پرورش برقرار کرده و دولت

ا به الزامات رات آینده مالحظ پژوهی را در نهادهای آموزشی اضافه نمایند و بخشی تحت عنواناجرا به کار برند و آموزش آینده

، گیریصمیمتسائل مورد ماندازهای جهانی و برای بازخوردگیری در مورد چشم نیاز است .بیفزایندخویش دهی سیاستی گزارش

 نگری بههآیند موزشد به آها باید متعهگذاشته شوند. دولت استمداران و عموم مردم به اشتراکبدیل آینده با سی سناریوهای

بایستی  .اشندبرای پیداکردن یک دید درازمدت ب خویش، به خصوص کارکنان خدوم و متعهد آموزش و پرورش کارکنان

 چنین،است. هم ه در کشوره گانمستلزم هماهنگی همه نهادها و قوای س و این سیاستگذاران برای تفکر در مورد آینده تشویق شوند

ر سازمان هطحی و در سدر هر  اهریزیبرنامه از همین رو، ها باشندها و دولتهای توسعه باید عامل ارزیابی عملکرد شرکتشاخص

و رهبران مدیران، ه شود. به در نظر گرفت هاسال آینده در آن 50تا  30حظات الای باشد که مباید به گونه و نهادی در کشور

حث و برجسته به بپژوهان  مدت با آیندهای در مورد مسائل طوالنیشود به صورت دورهمیتوصیه  سیاستگذاران آموزش و پرورش

آموزش و  نگری درهساس آیندادر زیست بوم جدید و بر های پژوهش حاضر، رسد مطابق با یافتهبه نظر می تبادل نظر بپردازند.

علمان به منظور و م ونان(و معا مدارس )مدیر تمرکز کنند. کارکنان ،آموزان فراتر از نمراتبر یادگیری دانش باید مدارسپرورش، 

ای و ساختاره هاس فرصتمدار .ریزی کنندهم کار و برنامه آموزان بات مختلف دانشالبرای مشک اساسی یهایحلیافتن راه

پذیری توسط دن و ریسکطر کرخ فرهنگ اعتماد و احترام برای .یری جمعی از طریق بحث آزاد در نظر بگیرندمختلفی را برای یادگ

 ،چنینم شود. همد، فراهکه معلمان دست به تغییر بزنن هایی برای اینمدیران ارشد و مدیران مدارس پذیرفته شود و فرصت

م شود تا ایطی فراهشر .ندرا مشاهده کرده و مورد تشویق قرار ده هایی برای معلمان تدارک دیده شود تا همکاران خودفرصت

هایی برای رصتذارند و فتراک بگآموزان به اشها و پیشنهادات خود را به طور غیر رسمی برای پیشرفت یادگیری دانشمعلمان ایده

رزیابی و ای در جهت پژوهش هایرنامهشود که ساالنه بمربیگری و نظارت همتا در بین معلمان در نظر گرفته شود. پیشنهاد می

و  توسطه اولتدایی، متحصیلی )اب مختلفدوره های در مدارس  نگریبر مبنای آینده فعلی یهای آموزششیوه توسعه بازتاب

های برنامه علمان،مای گمان در راستای توسعه حرفهتوسط وزارت آموزش و پرورش طراحی و تدوین شود. بی متوسطه دوم(

موز و در آموفقیت دانش شد معلم،تواند در تقویت فرهنگ موفقیت برای همه، رمی نگریمبتنی بر آینده ایت یادگیری حرفهاجتماعا

تربیت و توسعه  وان تعلیم درکاراننتیجه بهبود و توسعه کشور در آینده نقش مهمی ایفا کند. امید است این پژوهش مورد توجه دست

 .پذیرد صورت رورشموزش و پآنگری در آیندههای بیشتری در راستای تبیین و تقویت چنین، پژوهشمنابع انسانی قرار گیرد. هم
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