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مقدمه
در عصري كه از آن با عنوان «عصر انفجار اطالعات» 
و همچنين «عصر توسعة دانايي محور» ياد مي كنند 
و در آن تغيير و تحــوالت به صورت لحظه اي اتفاق 
مي افتد، بي اعتمادي به آينــده و تا حدودي ترس و 
نگراني از معضالت فرهنگــي، اجتماعي و اخالقي 
آينده، تصميمات و برنامه هاي جوامع را تحت شعاع 
خود قرار داده است. بر همين اساس است كه گفته اند: 
«آينده نگري در عرصه هاي مختلف اجتماعي، ضرورتي 
انكارناپذير است» (اورنشتاين و هانكينز۱، ۲۰۰۴؛ به 
نقل از آزادمنش، ۶:۱۳۸۶). بنابراين برنامه ريزي از نوع 
نگاه به آينده است، شرايط امروزي جوامع، سبب شده 
 است كه هرگونه برنامه ريزي  در ابعاد مختلف رويكردي 
آينده نگرانه داشته باشد. تنها در اين صورت است كه 

مي توان از برنامه  به عنوان نقشه راه آينده ياد نمود.  
 آموزش وپرورش يكي از حوزه هاي كليدي در همة 
جوامع است كه از گذشته تا امروز سرنوشت بشر تأثير 
بسزايي داشــته و از جايگاه خطيري برخوردار بوده 
است. اين امر بر اهميت و پيچيدگي مسئوليت ها و 
مأموريت هاي آموزش وپرورش افزون شده است. زيرا 
اگر هدف آرماني و غائي آن را تربيت انسان مطلوب و 
به تعبيري «شهروندي ايده آل» بدانيم، جوامع امروزي 
انسان هايي با  قابليت ها و توانمندي هاي گسترده تر 
و پر مســئوليت تر مي طلبد. لذا سياســتگذاري و 
برنامه ريزي هاي آينده نگرانه در آموزش وپرورش با در 
نظر گرفتن ابعاد مختلف تربيت و همچنين پيش بيني 
هوشمندانه مسائل و چالش ها و تهديدهاي پيش رو 

دكتر حسن مظاهري علم وهنر ياددهي-يادگيري

آموزش وپرورش 
دوره متوسطه از منظر 
پژوهي آينده 
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امري الزم و ضروري  است. تافلر۲ مي گويد «آينده بر 
ما مي تازد»، پس بايد براي رويارويي با آن آماده بود 
و آموزش وپرورش بايد اين آمادگي را تدارك ببيند. 
بدين لحاظ در زمانة پر آشــوب و سرشار از تغيير و 
تحول، تنها با مسّلح شدن به روان شناسي آينده است 
كه آموزش وپرورش مي تواند با بازبيني مقوله يادگيري، 
خوني تازه در رگ هاي خود جاري كند (تافلر،۱۳۷۷: 

.(۳۱
نكته ديگر اينكــه آموزش وپــرورش كه يكي از 
حوزه هاي اثرگذار و بنيادين فرهنگي در هر كشــور 
اســت، ماهيتي «آينده نگرانه» دارد؛ زيرا برونداد 
و خروجي آن تربيت نســلي براي زندگي در جهان 
فرداست. لذا هرگونه برنامه ريزي و طراحي در اين نهاد، 
بايد رويكردي آينده نگرانه داشته باشد. توضيح بيشتر 
اينكه در بحث وظايف آموزش وپرورش هميشه اين گونه 
سؤاالت مطرح است كه: تا چه حد مي توان با امكانات 
و شرايط موجود امروز و اطالعات ديروز، دانش آموزان 
و فراگيــران فردا را تربيت كــرد؟ آيا پيش بيني ها، 
پيش داوري ها، قضاوت ها و قواعد طراحي شدِه امروز، 
موفقيت تعليم و تربيت فردا را تضمين خواهد كرد؟ آيا 
... آموزش وپرورش آينده نگر، نظامي است كه بر مبناي 
آينده نگري و تحليل شرايط پيش رو، افق هاي آينده را 
ترسيم  كند، فرصت ها را عميق تر ارزيابي  كند، موانع 
را بهتر درك كنــد و در نتيجه در تدوين راهبردها و 
خط مشي هاي الزم سنجيده تر عمل  كند. براي تشريح 
بهتر اهميت آينده نگــري مي توان به مقولة «تربيت 
معلم» اشاره نمود و اينكه وظيفة دانشگاه فرهنگيان 
تربيت معلماني اســت كه بتوانند دانش آموزاني را 
براي زندگي مطلوب در جامعه آينده (بين زمان حال 
تا حدود ۷۰ ســال آينده) تربيت نمايد. اين شهروند 
مطلوب بايستي توانايي زندگي در اجتماع و بازار كار 
آينده را داشته باشد و نه تنها از َپس مسائل و مشكالت 
دوره زماني پيش روي خود برآيد، بلكه بايد بتواند به 
بهترين وجه از امكانات و ظرفيت هاي زمان خود بهره  

براي تشريح بهتر اهميت آينده نگري مي توان به مقولة 
«تربيت معلم» اشاره نمود و اينكه وظيفة دانشگاه 

فرهنگيان تربيت معلماني است كه بتواند دانش آموزان 
را براي زندگي مطلوب در جامعة آينده تربيت نمايد
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گيرد و زندگي مطلوبي را براي خود رقم بزند.  
نگاهي به سير تحوالت دوره اخير در آموزش وپرورش، 
اين واقعيت را آشكار كرده است كه پديده هاي اثرگذار 
در اين عرصه روزافزون است و براي مهار اين پديده ها 
و پيش بيني تحوالت و عواقب آن ها، نياز به برنامه ريزي 
و آينده نگري اســت. چرا كه به قول اميري (۱۳۶۹) 
«آينده، ديگر تكرار گذشته نيست» و به تعبير مهديان 
(۱۳۸۵) توجه به آينده موجب مي شود كه روندها و 
گرايش هاي حال را بهتر بشناسيم و ارزيابي كنيم، زيرا 
آيندة جامعه ما به اين بستگي دارد كه چگونه از هم 
اكنون، آمادگــي الزم را براي رويارويي با تغييرات و 
تحوالت و پيشامدها ايجاد كنيم. مادام كه سياست ها 
و برنامه هــاي آموزش وپرورش بر اســاس مطالعات 
آينده نگرانه تدوين نشود، نظام آموزشي به َتَبِع وقايع 
و حوادث و بنابر تقدير رشــد مي كند و به جاي آنكه 
چاره ساز مشكالت باشد، خود، مسائل و خسارت هاي 

بسيار به وجود مي آورد (مهديان، ۱۹۴:۱۳۸۵). 
هدف آينده گرايي در تعليم و تربيت كمك به جوانان 
امروز است تا با بحران هايي كه با آن ها مواجه خواهند 
شــد، كنار بيايند و از فرصت هايي كه در يك دنياي 
متغير به وجود خواهد آمد به نحو بهينه  بهره برداري 
نمايند. بوردين۳، براي حفظ مدارس در جريان زندگي، 
مربيــان را به اســتفاده از آينده گرايي (طرح ريزي 
هوشمندانه و خيالي پديده ها و شرايطي كه در شرف 
وقوع است) تشويق مي كند (سيلور و همكاران، ۱۳۸۰؛ 

به نقل از آقايي، ۱۳۸۹ :۳۶).
آموزش وپرورش ايران براي اصالح ســاختار خود 
با چالش هاي بزرگي همچون به روز نبودن روش هاي 
تدريس، كم توجهي به مراكز تربيت معلم به عنوان نهاد 
تأمين كنندة نيروي انساني مجموعه فرهنگي كشور، 
كمبود اعتبارات و فضاهاي آموزشــي، مديريت هاي 
نا آشنا به مجموعه آموزش وپرورش، ديواركشي بين 
ُبعد پرورشي و ُبعد آموزشي، ناتواني در به كارگيري 
فناوري اطالعات و روش هاي جديد آموزشي، حجيم 
بودن ساختار اداري آموزش وپرورش، منطبق نبودن 
آموزش هاي ارائه شــده به دانش آموزان با نيازهاي 
جامعه و نبود ارزيابي مشخص، تأثيرگذار و دقيق براي 
ســنجش آموخته هاي آن ها، ضعف در فراهم كردن 
مديريت آموزشي كارآمد و متخصص و تعريف سياسي 

از پست هاي آموزشــي و پرورشي ـ حتي در سطح 
مديريت مدرســهـ  ، حجم باالي محتواي كتاب هاي 
درســي و تعداد عناوين آن ها و... مواجه است. اين 
عوامل در مجموع، نظام آموزشــي كشور را چندان 
كارآمد جلوه نمي دهد. (آقايي، ۱۳۶:۱۳۸۹). از طرفي 
بعضي از انديشــمندان حــوزه تعليم و تربيت علل 
مشكالت اساسي آموزش وپرورش جمهوري اسالمي 
ايران را تقليدي بودن نظام آموزشي، عدم محوريت 
فلسفه تعليم و تربيت منطبق با مباني ديني، فرهنگي 
و بومي كشــور، عدم برنامه ريزي هاي ميان مدت و 
بلند مدت براي آينده و پيش بيني نكردن تهديدها و 
چالش ها در آينده آموزش وپرورش و تبديل نكردن 

آن ها به فرصت مي دانند.
با ايــن اوصاف بايــد پذيرفت كه چــون هدف 
آموزش وپرورش، «تربيت انسان مطلوب براي آينده» 
است، آينده نگري در ذات آن است و آينده شناسي براي 
پيشبرد اهداف و رسالت هايش ضرورتي انكار ناپذير 
اســت. به نظر مي رســد يكي از استلزامات تربيت 
آينده سازاني با اين ويژگي ها، برنامه ريزي آينده نگرانه 
در آموزش وپرورش است. از مشخصه هاي محوري اين 
برنامه ريزي آنكه در اين برنامه نه تنها بايد نسخه اي 
براي درمان آسيب ها و مشكالت موجود نوشته شده 
باشد، بلكه بايستي با رويكردي پيشگيرانه، تهديدها 
و نگراني هاي تربيتي آينده را مهــار نموده و براي 
تربيت انساني در شأن جوامع آينده نقشه اي را ترسيم 
نمايد. بر همين اساس در اين نگاشته به آينده نگري 
در بخشي از نظام تربيتي، يعني آموزش وپرورش دوره 

متوسطه پرداخته شده است.
واقعيت اين اســت كه آموزش وپــرورش در دوره 
متوسطه۴، به عنوان يك دوره تحصيلي بسيار مهم در 
تربيت رسمي، عالوه بر مهيا نمودن دانش آموزان براي 
ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، كاركردهاي 
مهم ديگري نيز دارد كه از جمله آن ها آماده ســازي 
دانش آموزان براي ورود به زندگي مستقل و برعهده 
گرفتن شغلي مناسب است و مستلزم ترسيم نقشة راه 
با رويكردي آينده نگر است. اين نقشة راه داراي اجزا 
و عناصري است كه در ادامه به تعدادي از مؤثرترين 
آن ها در حوزه آموزش وپرورش دوره متوسطه اشاره 

مي گردد:
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آموزش وپــرورش  بــر  تأثيرگــذار  عناصــر 
متوســطه دورة 

 مشــايخ (۱۳۸۵) از نگاه بانك جهاني آورده اســت كه 
آموزش با كيفيــت داراي دو مؤلفه: «عملكرد يادگيرنده» 
و «محيط يادگيري» اســت. محيط يادگيري شامل معلم، 
برنامه درسي، كتاب درســي، آزمون ها (ارزشيابي)، فضاي 
فرهنگي مدرســه و فرايند ياددهيـ  يادگيري و غيره است 
كه بايد متحّول شود (خورســندي، ۶۳:۱۳۸۵). در اسناد 
تحــول بنيادين آموزش وپرورش جمهوري اســالمي ايران 
عناصر مرتبط با محيط يادگيري كه در باال ذكر گرديد، به 
صورت كامل و به عنوان شــش ركن يا زيرنظام اصلي نظام 
تربيتي آورده شــده است كه عبارتند از مديريت و رهبري، 
معلم و تأمين نيروي انساني، برنامه درسي، منابع مالي، فضا، 
تجهيزات، فناوري و تحقيق و ارزشــيابي. يادگيرنده نيز كه 
مركز اصلي در چرخه نظام تربيتي اســت به عنوان يكي از 

مؤلفه ها مّدنظر بوده است. 
با اين اوصاف ســاختار اصلي اين نگاشــته نيز برگرفته 
از تركيبي از شــش زيرنظام ارائه شــده در اسناد تحولي و 
عناصر زيرمجموعه محيــط يادگيري و عملكرد يادگيرنده 
مّدنظــر بانك جهاني اســت كه تحت شــش عنوان كلي 
جامعه و فرهنگ، برنامه درســي، معلم، مدرسه، پژوهش و 
ارزشيابي و باالخره يادگيرنده با محوريت عوامل پيش روي 
آموزش وپرورش دوره متوســطه تنظيم و تدوين شده و به 

شرح زير مورد بحث قرار گرفته است.  

1. جامعه و فرهنگ
مهرمحمدي (۱۳۸۵) معتقد است دستگاه تعليم و تربيت، 
در هر كشوري، در دستيابي به اهداف اجتماعي و... نمي تواند 
فعال مايشاء باشد. علت اين امر آن است كه نظام آموزشي 
خرده نظامي اســت از نظام كالن اجتماعي كشور و ميزان 
اقبال افراد نســبت به يك زمينه خــاص مطالعاتي يا يك 
شاخه تحصيلي، بيش از آنكه معلول بعضي از ساز  و كارهاي 
دروني آموزش وپرورش باشــد، تحت تأثير محيط و عوامل 
بيروني است كه دستگاه تعليم و تربيت را در بر گرفته اند. اين 
عوامل بيروني، از قبيل خانواده، رسانه، زمينه هاي سياسيـ  
اجتماعي و اقتصادي كشور و غيره است كه به طور طبيعي 
بــا آموزش وپرورش در قالب يك نظــام كالن اجتماعي در 

تعاملند. (خورسندي، ۵۴:۱۳۸۵)
در ايران نگرش به فرهنگ در حيطه آموزش و به خصوص 
آموزش وپــرورش، نگرشــي ايدئولوژيك و كامًال سياســي 

اســت. به تعبير ديگر، فرهنگ در گفتمان رسمي آموزش 
در ايــران اعــم از آمــوزش عمومي يا آمــوزش عالي، هم 
معنا با مفهوم «ايدئولوژي» اســت (فاضلــي، ۱۳۹۰ :۴۷). 
از جملــه پديده هــاي جديد مرتبط با ايــن بخش، پديده 
چندفرهنگي (افروز، ۱۳۸۴: ۴۱۵)؛ دوگانگي بين مدرســه 
و اجتماع (خورسندي، ۱۳۸۵ :۷۰)، جهاني شدن، انحطاط 
اخالقي، اشاعه دموكراسي، انفجار دانش و گسترش فناوري 
اطالعــات و ارتباطات (فاضلي، ۱۳۹۰: ۱۴۲) اســت. يكي 
از كليدي تريــن پديده هاي مؤثر بر آينــده تعليم و تربيت، 
پديدة فناوري اطالعات و ارتباطات اســت كه مهرمحمدي 
(۱۳۸۷) از آن با عنوان «پديده تمدن ساز» ياد نموده است؛ 
پديده اي كه به نظر مي رسد آينده تعليم و تربيت را دگرگون 
خواهد كرد. از طرفي فاضلي (۱۳۹۰) چالش هاي فرهنگي 
موجود در زمينه فرهنگ فناوري در آموزش وپرورش را در 
پنج دســته چالش نسلي، چالش تاريخي، چالش محيطي، 
چالش كاركردي و چالش اجتماعي طبقه بندي كرده است 

(فاضلي،۱۳۹۰: ۱۴۳-۱۵۶).

2. برنامه درسي
از منظــر برنامه درســي، چالش هايــي همچون ضعيف 
شدن سهم برنامه درسي رسمي در يادگيري و كم توجهي 
روزافزون به آن، برآورده نشدن نيازها و عاليق دانش آموزان، 
تربيت يك بعدي يا چند بعدي (به جاي ديدن تمام جوانب 
تربيتي)، عدم موفقيت دانش آمــوزان در اجتماع و بازاركار 
آينده و ناتواني در حل مسائل، بحران هويت، چندفرهنگي 
و كم رنگ شدن فرهنگ ملي، پايين بودن سطح مشاركت در 
تدوين برنامه هاي درسي و  انعطاف ناپذيري نظام برنامه ريزي 
درســي ايران، نظام برنامه ريزي درســي موضوع محوري/ 
ديسيپلين محور، گســترش روزافزون برنامه درسي پنهان 
(فاضلــي، ۱۳۹۰، ۹۸-۱۰۲)، بــه روز  نبــودن  راهبردهاي 
ياددهيـ  يادگيري، تأّخر فرهنگي در منابع آموزشي و درسي 
(آقايي،۱۲:۱۳۸۹)، ضعف در اجراي صحيح برنامه هاي درسي، 
خصوصًا فاصله زياد بين برنامه درســي قصد شــده و برنامه 
درسي اجرا شده (دانشور،۲۲۲:۱۳۸۷)، محوريت يادگيري 
حافظه محوري و موقتي و با نّيت قبولي در امتحانات و نهايتًا 

آموزش با كيفيت داراي دو مؤلفه: «عملكرد 
يادگيرنده» و «محيط يادگيري» است
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بي ســواد بار آمدن دانش آموزان و مســائلي از اين قبيل در 
پيش روي آموزش وپرورش دوره متوسطه خواهد بود. از آنجا 
كه تأثير برنامه درســي به گونه اي است كه بيشترين نقش 
را در نظام آموزشــي و به نوعي در خط مشي دهي به كالس 
درسي داشــته و به نوعي به ديگر عناصر نظام آموزشي نيز 
جهت دهي مي نمايد، توجه به اين مسائل در برنامه هاي آينده 

نظام آموزشي متوسطه ضرورتي انكارناپذير است.
باقري (۱۳۸۵) نيز مســئله برنامه هاي درســي را از ُبعد 

رقابتي در دنيا مطرح مي كند. وي مي گويد: «مشكلي كه در 
برنامه هاي درسي مدرسه و دانشگاه داريم اين است كه از يك 
طرف حجم درس ها زياد است و از طرف ديگر اين درس ها 
افق فكري زمانه را به دانش آموز يا دانشجو نشان نمي دهد. 
در شــرايط كنوني، فاصله بين افق فكــري دانش آموزان و 
دانشــجويان كشــور ما با دانش آموزان و دانشجويان اكثر 
كشورهايي كه نظام هاي آموزشي مترّقي دارند زياد است.» 
امروزه يكي از ابعاد جهاني شــدن، توانايــي رقابت با ديگر 
كشــورها به حساب مي آيد؛ لذا اگر برنامه هاي درسي ما كه 
به نوعي مدعي پيشبرد مولفه هاي نظام آموزشي هستند. از 
محتوايي غني و روز آمد برخوردار نباشد، منتهي به عدم توان 
رقابت نظام آموزشي ما با نظام آموزشي ديگر كشورها خواهد 
شد (باقري، ۱۳۸۵). به بياني ديگر، چون پديدة جهاني شدن 
به طور روزافزون نظام هاي برنامه ريزي درســي را به ســوي 
خود مي كشاند و بايستي آموزش وپرورش دوره متوسطه به 

اصطالح جهاني بيانديشد و ملي عمل نمايد.  

3. مدرسه
مدرســه به عنوان پايگاه تربيتي نقش اساســي در تربيت 
آينده سازان جوامع دارد. فاضلي (۱۳۹۰) معتقد است جامعه 
امروزي به تعبير زيگموند باومن «جامعه اي سيال و در حال 
تغيير» است، جامعه اي كه مصرف كننده در آن اهميتي بيش 
از توليد كننده دارد، جامعه اي كه در آن وجود مصرف كننده اي 
شاد و اهل خرج كردن ضرورت دارد؛ براي فرد مصرف كننده 
خرج كردن نوعي وظيفه است... واقعيت، به نحوي كه مصرف 
كننده آن را تجربه مي كند، تعقيب لذت است... لذت حسي 
بي واســطه اي مثل خوراك لذيذ و... يا لذت احاطه شــدن با 
چيزهاي پرزرق و برق (باومن، ۱۳۸۴، ص ۱۱۴). بايد تالش 
كنيم تا نشان دهيم كه در چنين جامعه اي آموزش و مدرسه 
به كجا و كدام ســو روان اســت. و رســانه اي شدن فرهنگ 
به عنوان يك عامل اثرگذار در نظام آموزشي، چه پيامدهايي 
براي آينده مدرســه در ايران دارد. استدالل وي اين است كه 
«نظام مدرسه اي مدرن در ايران، در نتيجة تحوالت گوناگون 
در دهه هاي اخير، كارايي هاي ســنتي اش را از دست داده و 
ناگزير بايد متحّول شــود در غير اين صورت نابود مي شود.» 
(فاضلــي، ۱۳۹۰، ۱۰۴). با اين اوصــاف درخصوص جايگاه 
مدرســة آينده، مؤلفه هايي همچون مديريت مدرسه محور 
(سميعي نژاد و كوثري مقدم، ۱۳۸۷)، ضعف در آموزش هاي 
پايه عمومي، تفاوت دبيرستان و دبستان در تأثيرپذيري و نقش 
خانواده (فاضلــي،۱۳۹۰)، هدايت تحصيلي، عالئق و گرايش 

«نظام مدرسه اي مدرن در ايران، در نتيجة تحوالت 
گوناگون در دهه هاي اخير، كارايي هاي سنتي اش را 
از دست داده و ناگزير بايد متحّول شود در غير اين 
صورت نابود مي شود.» 
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دانش آموزان و نياز جامعه (مهاجري، ۱۳۸۵)، دين دار كردن 
دانش آموزان (باقري، ۱۳۸۵)، فضا، تجهيزات، امكانات و فناوري 
در مدرســه، ضعف در مهارت هاي ارتباطي فارغ التحصيالن 
(آلوين تافلر،۱۳۷۲؛ به نقل از آقايــي، ۱۳۸۹،۱۸)، پيدايش 
فاصلة طبقاتي آموزش به ســبك جديد، پديده فرار مغزها و 
اتالف مغزها و فارغ التحصيالن كم سواد (آقايي، ۱۳۸۹، ص۹) 
از جمله مســئله هاي اصلي مرتبط و مؤثر بر مدارس آينده و 
چالش هاي پيش روي آن هاست كه در آموزش وپرورش دورة 

متوسطه بسيار اثرگذار خواهند بود.

4. جايگاه و نقش معلم
معلم يكي از عناصر اصلي در نظام تربيتي است كه نه تنها 
دانش و تخصص وي در اين راســتا مؤثر است، بلكه عملكرد 
و رفتار او به عنــوان الگويي عملي در تربيــت دانش آموزان 
تأثير غيرمســتقيم دارد. عبدالهي (۱۳۸۳) در طرح ارزيابي 
برنامه سوم توسعه، چالش هاي عمده اين برنامه را در زمينه 
آموزش وپرورش ايران بررسي كرده و مهم ترين معضل مربوط 
به معلمان را پايين بودن كارآيي حرفه اي آنان در اســتفاده 
از فنون تدريس دانســت. مهرمحمدي (۱۳۸۶) آورده است: 
«پروفســور كالين در صحبتي در مورد نظام آموزشي ايران 
مي فرمايد: اگر نظام تربيت معلم شــما (ايران) مثل كشور ما 
(آمريكا) است برنامه ريزي درسي ۱۹۴۹ تايلر (نظام سنتي) 
بايد استفاده كنيد». اين نشان از اهمّيت جايگاه تربيت معلم و 
نقش معلم در نظام آموزشي و ضرورت به روز بودن دانش وي 
دارد. ضرورت مشــاركت معلم در برنامه ريزي درسي مناسب 
و هماهنــگ با نيازهاي دانش آمــوزان و واقعيت هاي اجرا از 
مسئله هاي پيش روي اين حوزه است. از طرفي معتقدند معلم 
به جاي اين كه نقش ماشين مكانيكي و ضبط صوت را داشته 

باشد. بايد بتواند در خلق و آفريدن معناها مشاركت كند. 

5. پژوهش و ارزشيابي
تمــام مؤلفه هاي نظام آموزشــي از جمله برنامة درســي، 
فرايند ياددهي يادگيري و غيره با پژوهش و تحقيق ارتباطي 
درهم تنيــده دارند و گاهي نتايج ارزشــيابي، محصولي براي 
تدوين برنامه درســي خواهد شــد. بنابراين اين مؤلفه نقش 
اساســي در ديگر مؤّلفه هاي تعليم و تربيت دارد. براي توضيح 
بيشتر بايد گفت در اسناد تحول بنيايدن آموزش وپرورش چند 
مأموريت اصلي براي زيرنظام پژوهش و ارزشيابي تعيين شده 
است كه از جمله آن ها مأموريت پيشگيرانه است (شوراي عالي 
انقالب فرهنگي، ۳۸۵:۱۳۹۰). بدين معني كه حوزه پژوهش و 

ارزشيابي مي بايست مسئله ها، تهديدها و فرصت هاي پيش روي 
نظام تربيتي را شناسايي كند و در اختيار متوّليان هر يك از 
حوزه هاي زيرمجموعه آموزش وپرورش جهت تصميم گيري و 

برنامه ريزي بهتر و آينده نگر تر قرار دهند. 

6. يادگيرنده
ابــر و بــاد و مه و خورشــيد و فلــك نظــام تربيتي از 
حوزه ســتاد تا كالس درســي در تالشــند كه يادگيرنده 
شايســتگي هاي تربيتي موردنظر را كسب نمايند. يونسكو 
اصول و محورهاي چهارگانه آموزش در قرن بيست و يكم 
را «يادگيري براي دانستن»، «يادگيري براي انجام دادن»، 
«يادگيري براي بودن» و «يادگيري براي با هم زيســتن»، 
مطرح نموده اســت كه بايســتي به طور همزمان و توأمان 
مورد توجه قرار گيرند. در تمام اينها يادگيرنده نقطه هدف 
است و توجه به ابعاد همه جانبه تربيت وي محوريت دارد. 
فاضلي (۱۳۹۰) با نگاهي آينده نگر معتقد است همان طور 
كه ظهور فناوري هاي نوين مانند اينترنت، موبايل و ماهواره 
توانسته اند سرنوشــت زندگي انسان را دگرگون كنند، در 
آينده نيز ممكن اســت ظهور فناوري «مابعدنوين» همه 
چيــز را براي چندمين بار زير و رو ســازد؛ و نه تنها ظهور 
فناوري هاي تازه بلكه حوادث طبيعي نيز مي تواند هر لحظه 
سرنوشت ما را متأثر سازد. (فاضلي،۱۰۵:۱۳۹۰). بنابراين 
تربيت و آماده ســازي خروجي نظام آموزشــي متوســطه 
خصوصــًا آن هايي كه براي ورود به زندگي آينده و يا كار و 
شــغل مهيا مي شوند، كاري بسيار حساس و مشكل است. 
با اين اوصاف چالش هاي پيش روي نظام آموزش متوسطه 
كشــور مرتبط با يادگيرنده آن است كه نيازهاي آموزشي 
و مســئله هاي نســل آينده متفاوت از واقعيت هاي جامعه 
امروزي است و در شرايط امروزي دانش آموزي با روحيات 
و از جنس ديگر در كالس درس و مدرســه حاضر خواهد 
شــد و برنامه ريزي آينده نگرانــه اي را مي طلبد كه به نظر 
مي رســد بازنگري جّدي در نظام آموزشــي موجود، براي 
برآورده نمودن نيازهــاي آنان و جلب توجه و جذب آن ها، 

ضروري است.

معلم يكي از عناصر اصلي در نظام تربيتي است 
كه نه تنها دانش و تخصص وي در اين راستا 
مؤثر است، بلكه عملكرد و رفتار او به عنوان 

الگويي عملي در تربيت دانش آموزان تأثير 
غيرمستقيم دارد
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نتيجه گيري
تربيــت آينده ســازاني در طراز جمهوري اســالمي ايران، 
نقطه محوري و شــاه بيت چشم انداز اســناد تحول بنيادين 
آموزش وپرورش اســت. دوره تحصيلي متوســطه به عنوان 
واســط بين دورة آموزش عمومي و آموزش عالي و بازار كار و 
زندگي از نقش بسزايي در اين راستا برخوردار است. از آنجا كه 
تعليم و تربيت ماهيتًا «آينده نگر» است، ساري و جاري بودن 
رويكرد آينده نگري در تار و پود و اجزاي و اركان آموزش وپرورش 
دوره متوســطه نيز انكارناپذير اســت. مؤلفه هايي همچون 
برنامه هاي درسي و به تبع آن كتاب درسي، معلم، ارزشيابي، 
فضا، تجهيزات و فناوري (محيط يادگيري)، جريان فرهنگي 
حاكم بر مدرسه و جامعه، يادگيرنده و مديريت و رهبري كه 
هم مورد تأكيد اسناد تحول بنيادين آموزش وپرورش بوده و 
هم در اسناد بين المللي تعليم و تربيت مورد توجه قرار گرفته 

اند، در اين خصوص نقش كليدي دارند.
اســناد تحول تحول بنيادين به عنوان اســناد باالدســتي 
و جهت دهنــده در تصميم گيري هــا، سياســت گذاري ها و 
برنامه ريزي هاي نظام تعليم وتربيت نيز با رويكرد آينده نگري 
طراحي و تدوين شــده اند و بر تربيت آينده سازاني مطلوب و 
تأثيرگذار تأكيــد دارند. از جمله مصاديق اين امر مي توان به 
يكــي دو مورد از ويژگي هاي مرحله چهارم تربيت (دوره دوم 
متوســطه) كه در اين اسناد آمده است، اشاره نمود كه آورده 
اســت: «با توجه به اهميت رکن خانواده در نظام اجتماعی، 
برنامه ها و فرصت های تربيتی بايد ضمن توجه به تفاوت هاي 
ُخلقي و َخلقــي۵ متربيان به گونه ای تدارک ديده شــود که 
مهارت های ورود به زندگی مستقل، زندگی خانوادگی، تربيت 
فرزند و زندگی حرفه ای را ايجاد نمايد.» و در ادامه آمده است 
«زمينه سازي براي ... وحدت بخشي ميان نقش هاي وجودي 
و اجتماعي متربيان همسو با نياز هاي حال و آينده جامعه». 

(شوراي عالي انقالب فرهنگي،۳۵۲:۱۳۹۰). 
با اين وجود پيشنهاد مي گردد برنامه ريزي هاي آموزشي و 
درسي در تعليم و تربيت دوره متوسطه با رويكردي آينده نگرانه 
و با در نظر گرفتن مولفه هاي اساسي اين حوزه كه به تعدادي 

از آن ها اشاره مي گردد، صورت پذيرد:

ـ در نظــر گرفتن پديده جهاني شــدن در كنــار توجه به 
فرهنگ بومي و نيازهاي محلي، تالش براي كاهش دوگانگي 
بين مدرسه و اجتماع، در نظر داشتن پديده چند فرهنگي و 
كم رنگ شدن فرهنگ ملي، بحران هويت و انحطاط اخالقي 
پيش آمده در جوامع مختلف، توجه به نيازهاي واقعي جامعة 
آينده و فرهنگ حاكم بر آن (و البته با رويكرد اصالحي)، توجه 
به نقش خانواده با ويژگي هاي حال و آينده در نظام آموزشي، 
جّدي گرفتن نقش و سهم رسانه ها (به ويژه رسانه هاي پرشمار 
كه يكي از اضالع ارتقاي يادگيري در دنياي امروزي مي باشد)، 
حكومت و سياســت، اقتصاد محيطي و ديگــر پديده هاي 
اجتماعي در تربيت آينده ســازان و تعامل قوي تر با آن ها، در 
نظر داشتن نقش محوري فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان 
پديده «تمدن ساز» و چالش هاي مرتبط با آن كه شامل چالش 
نســلي، چالش تاريخي، چالش محيطي، چالش كاركردي و 

چالش اجتماعي و مسائلي از اين قبيل است.
ـ تغيير نــگاه به مدرســه و توجه به آن به عنــوان پايگاه 
تربيتي، مدرســه محوري و نقش كليدي مدير مدرســه در 
تربيت دانش آموزان و اجراي برنامه هاي آموزشــي و درسي، 
اهميت مســئله هدايت تحصيلي و توجه به عالئق و گرايش 
دانش آموزان و استعداديابي صحيح در اين راستا، نحوه دين دار 
كردن دانش آموزان، ضرورت و اهميت طراحي و فراهم نمودن 
فضا، تجهيزات، امكانات و فناوري مورد نياز آموزش وپرورش 
آينده در مدرسه، رفع حصاركشــي بين ُبعد پرورشي و ُبعد 

آموزشي در نظام تعليم و تربيت و غيره.
ـ در بحث جايگاه و نقــش معلم، تربيت معلم آينده نگر با 
تسلط بر انواع سوادهاي مورد نياز جامعة امروزي از جمله سواد 
اطالعاتي، سواد رسانه اي، سواد تربيتي و غيره، اهميت نقش 
الگويي معلم براي دانش آمــوزان، عنايت الزم به برنامه ريزي 
جهت باال بردن روزافزون كارآيي حرفه اي معلمان در فرايند 
ياددهي يادگيري، مشاركت آنان در تدوين برنامه هاي درسي 
و آموزشي و برنامه هاي تحولي، هماهنگي آموزش هاي معلمان 
با نيازهاي دانش آمــوزان و واقعيت هاي محيط اجرا و كالس 
درس در حوزه تربيت معلم، از مسئله هاي اصلي پيش روي اين 
محور تربيتي است. به بيان ديگر تربيت معلمي فكور، پژوهشگر 
و خالق از استلزامات موفقيت آموزش وپرورش آينده  است.   

ـ محور كليدي ديگر در عرصه تعليم و تربيت، يادگيرنده است 
كه در اهميت آن فقط در يك جمله بايد گفت، «يادگيرندة فردا 
و حتي يادگيرنده امروز، از هر نظر بسيار متفاوت از يادگيرنده 
ديروز است.» چرا كه همه عوامل فعال در تعليم و تربيت نقطه 
هدفشان يادگيرنده است. از طرفي «يادگيري براي دانستن»، 
«يادگيــري براي انجــام دادن»، «يادگيري بــراي بودن» و 

«يادگيرندة فردا و حتي يادگيرنده امروز، از هر نظر 
بسيار متفاوت از يادگيرنده ديروز است.»
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«يادگيري براي با هم زيســتن»، در دنياي امروز بسيار مهم 
است. بنابراين تربيت و آماده سازي فراگيران دوره متوسطه كه 
اكثر آن ها بايستي براي ورود به زندگي آينده و يا كار و شغل 

مهيا  شوند، بسيار مهم است. 
ـ در حوزه برنامه  درســي تأكيد مي شــود به دغدغه هايي 
همچون ضعيف شدن سهم برنامه درسي رسمي در يادگيري و 
تربيت دانش آموزان و كم توجهي روزافزون به آن، كم توجهي به 
نيازها و عاليق دانش آموزان، تربيت يك بعدي يا چند بعدي (به 
جاي ديدن تمام جوانب تربيتي)، پايين بودن سطح مشاركت 
معلمان و ديگر متخصصان مرتبط در تدوين برنامه هاي درسي و  
انعطاف ناپذيري نظام برنامه ريزي درسي ايران، موضوع محوري/ 
ديسيپلين محوري نظام برنامه ريزي درسي، گسترش روزافزون 
برنامه درســي پنهان و به روز  نبــودن  راهبردهاي ياددهيـ  
يادگيري، فاصله زياد بين برنامه درســي قصد  شده و برنامه 
درسي اجرا شده، محوريت يادگيري حافظه محوري و موقتي و 

مسائلي از اين قبيل، توجه شود. 
در حوزه پژوهش و ارزشيابي، رويكرد پژوهشگران مي بايست 
روشــن گري در تعيين مسير درســت آينده تعليم و تربيت 
باشــد و ضمن ارائه راهكارهاي درماني براي آســيب هاي 
موجود، با شناسايي مســئله ها و چالش هاي پيش رو و ارائه 
راه حل هاي پيشگيرانه، آينده تربيتي دانش آموزان را تضمين 
و تصميم گيران و برنامه ريزان را در اين خصوص ياري نمايند. 
همچنين طراحي، تدوين و پياده ســازي نظام ارزشــيابي 
مشخص، تأثيرگذار و دقيق براي سنجش آموخته ها مبتني 

بر اسناد تحولي از ضروريات اين حوزه است.
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