فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری

ISSN:
www. jocrimas.ir

سال اول  ،شماره  ، 1تابستان 1318

نقش فناوری اطالعات در آموزش نیروی انسانی با تاکید بر توانمندسازی
میالد سمنانی

1

 1کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد بابل

چکیده
از آنجا که نيروي انسانی آموزش دیده یكی از مهمترین نهاده هاي اقتصاد در هر کشوري است و به ویژه در کشورهاي در حال
توسعه که با کمبود سرمایه هاي مادي مواجه هستند اهميت خاصی دارد و نيز آموزش و پرورش به عنوان مولفهاي تاثيرگذار در
اداره آینده کشور ،فرصت هایی بی بدیل براي کشورهاي در حال توسعه پدید آورده است .با توجه به سند توسعه فناوري
اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش و جایگاه آموزش در آینه سند چشم انداز  1۱۴۱و در حرکت جهانی به سمت جامعه
اطالعاتی و عصر دانا یی محور ،فناوري اطالعات را می توان به عنوان ابزاري نيرومند براي ارتقاي کيفيت و کارا یی آموزش مورد
استفاده قرار داد .توسعه روزافزون ابزارهاي مبتنی بر این فناوري ها و سرعت فراوان تطبيق آن با نيازمندي هاي انسان ،موجب
شده تا شكل جدیدي از محيط یادگيري و تعاملی خالق ،فعال و فراگير ایجاد شود .با توجه به این که در شكل گيري سازمان
هاي یادگيرنده ،آموزش ،نقش زیربنایی را دارد.در نهایت کاربرد فناوري اطالعات در آموزش بگونه اي است که باعث
توانمندسازي نيروي انسانی می شود .هدف ا ین مقاله بررسی فناوري اطالعات ،جا یگاه سرمایه انسانی متخصص و کارآمد و
نقش  ITدر آموزش آنها و در نهایت توانمند شدن آن ها است.
واژههای کلیدی :فناوري اطالعات ،آموزش ،توانمندسازي ،سازمان یادگيرنده ،سند چشم انداز 1۱۴۱
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مقدمه
در دنياي امروز که علم و تكنولوژي با رشد و گسترش وسيع و جهان شمول به عنوان عامل مهم و اساسی در فرایند
رشد و توسعه ي اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی جوامع بشري به حساب می آ یند ،نهادها و نظام هاي آموزش و پرورش
نقش بس عظيم و پراهميّتّی را به دست آورده اند .عنایت و توجه روزافزون به نوع و گسترش آموزش ضرورتی انكار
باشد .

ناپذیر است که ناشی از آهنگ سریع تغييرات در عرصه هاي مختلف فعاليت هاي اقتصادي ،اجتماعی جوامع می
بررسی عوامل مؤثر بر پيشرفت و توسعه در جوامع پيشرفته نشان می دهد که همه ي این کشور ها از آموزش و پرورش
توانمند و کارآمد برخوردار هستند .تبلور آموزش و پرورش در تربيت نيروهاي انسانی متعهد ،دانشمند ،متخصص و ماهر
است .یكی از مشكالت اساسی دستگاه هاي اجرایی ،کمبود کار کنان ورزیده و داراي مهارت است .دانشگاه ها و
موسسات آموزش عالی در آماده سازي افراد براي ورود به دستگاه ها نقش زیادي ندارند .فارغ التحصيالن دانشگاهی با
مجموعه اي از اطالعات علمی هنوز قابليت هاي الزم را براي فعاليت در دستگاه هاي اجرایی ندارن د .در این عصري که
ميزان پيچيدگی اش در حال افزایش است ،سازمان ها بيش از پيش به این نكته توجه می کنند که کارمندانشان به
عنوان یكی از مهم ترین دارایی هاي شان محسوب می شوند.اما این موضوع چندان قابل قبول نمی باشد.کارمندانی با
مهارت هاي درست ،استعداد هاي جهت دار و توانایی هاي باال که در جهت اهداف سازمان استفاده می شوند،باالترین و
مهم ترین دارایی سازمان ها می باشند.در این ميان رشد روزافزون استفاده از اینترنت باعث شده است که نحوه اموزش
در سازمان ها تغيير یابد (اسليت.) 1831 ،
یكی از وظایف اصلی و حياتی مدیران سازمان ها توجه به سرمایه هاي انسانی سازمان از طریق به کارگيري ساز و
کارهاي اثربخشی آموزش و توانمندي کارکنان است.زیرا داشتن کارکنان ورزیده یكی از مهم ترین عوامل در ميزان
کارایی و کارامدي سازمان به شمار می آید و دوران تحصيل در مدارس و دانشگاه ها به عنوان مبناي تربيت و اموزش
دانش و م علومات عمومی و اختصاصی که افراد را براي ورود به اجتماع و خدمت موثر آماده می سازد (سعادت.) 183۱ ،
با توجه به سند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ،نهاد آموزش و پرورش به عنوان موثرترین
دستگاه آموزشی و تربيتی کشور در تحقق اهداف و زیر ساخت هاي امور فرهنگی ،علمی و فناوري مورد نياز در افق
چشم انداز ،خود نيازمند تحول و دگرگونی و اصالح در جهت کسب توانمندي هاي الزم براي ایفاء مأموریت هاي محوله
است.از جمله فرصت ها و امكانات در پيش رو براي سرعت بخشی و شتاب دهی در جهت بازسازي نظام آموزش و
پرورش و تحول در فرآیند یاددهی  -یادگيري ،استفاده و بهره گيري از پدیده فناوري اطالعات و ارتباطات است که باید
به عنوان یكی از مهم ترین راهبردهاي دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور باشد.نيز با توجه به طرح فاوا که هدفش
«تحول نظام آموزش و پرورش با استفاده از فناوري اطالعات» در دستيابی به سازمانِ یاد گيرنده – دانشآموز پژوهنده
است و با در نظر گرفتن شرایط پویاي محيط ی و از آنجا که آموزش افراد تحصيل کرده،می تواند پيش نيازي براي ورود
آن ها به دستگاه هاي اجرایی و سازمان ها باشد ،فناوري اطالعات در آموزش نقش برجسته و بسزایی دارد که خود
ایجاد سازمان یادگيرنده و نيروي انسانی توانمند را موجب می شود (جعفري.) 1833 ،
اهمیت آموزش
از ميان تعاریف مختلفی که براي واژه آموزش وجود دارد ،آنچه که از مفهوم جامعتري نسبت به سایر تعاریف برخوردار
است ،اینگونه بيان ميشود« :هنر و علم فراگيري و استفاده از دانش» .به عبارت دیگر ،اینكه چه چيزي آموخته می شود
به تنهایی مالك نيست ،بلكه چگونگی استفاده از دانش فرا گرفته شده نيز شرط است .حرکت جهانی به سمت جامعه
اطالعاتی و اقتصاد دانش مدار ،فرصت هایی بی بدیل براي کشورهاي در حال توسعه پدید آورده است .در عصري که
فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزار توانمندساز اندیشه و در امتداد فكر انسان ها هر لحظه در حال توليد و توز یع
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اطالعات و برقراري ارتباطات است ،به نظر می رسد که در رسالت نظام آموزشی ،تعليم و تربيت انسانی ،این مهم است
که با توجه به اطالعاتی که در هر لحظه در دست دارد ،بتواند بهترین انتخاب را انجام داده و از طریق پژوهش هاي قابل
اعتماد ،به بهترین راه ها براي توسعه دست یابد .حال که روز به روز به سوي جهانی تر شدن پيش می رویم (جعفري،
.) 1833
" آدام اسميت " اقتصاددان معروف کالسيک معتقد است (( :که آموزش افراد در واقع نوعی سرمایه گذاري در
آنهاست .با آموزش افراد تواناتر خواهند شد و رشد قابليت هاي آنان سبب می گردد که نه تنها خود به درآمد بيشتري
نایل گردند ،بلكه جامعه نيز از سرمایه گذاري در آنها منتفع گردد"  ،به عقيده اسميت " انسان ها با آموزش به سرما یه
مبدل می شوند و جامعه می تواند از توان توليد آنها به صورت بهتري بهره مند گردد )).آموزش و بهسازي نيروي
انسانی اقدامی است که در سطح فردي باعث ارزشمندي فرد ،در سطح سازمانی باعث بهبود و توسعه سازمان و در
سطح ملی و حتی فراملی منجر به افزایش بهرهوري و نتایج مترتب بعدي میشود (عمادزاده.) 1831 ،
سازمان هاي آموزشی با توجه به نقش خطير خود در زمينه تعليم و تربيت نسلهاي آینده ،نيازمند نگرش و توجه
جدي به آینده نه تنها به منظور آمادگی براي بهرهگيري از امكانات جدید ،بلكه تالش در زمينه ساختن آینده مطلوب
هستند  .شناخت و آگاهی نسبت به شرایط آینده تعليم و تربيت ،نياز اساسی سياست گزاران و مد یران عالی ا ین نهاد
مهم است .امروزه این نياز از طریق مطالعات آینده پژوهی پاسخ داده میشود  .سازمان آموزش و پرورش کشور از ا ین
حيث مستثنی نبوده و مطالعات آینده پژوهی میتواند امكان جدیدي براي مسؤوالن و مدیران این سازمان در زمينه
افزایش کارا یی آموزشی با استفاده از پيشرفتهاي علم و فن آوري ا یجاد نماید (عالقه بند.) 1838 ،
تکنولوژی اطالعات
فناوري اطالعات ،شاخه اي از فناوري است که با استفاده از سخت افزار ،نرم افزار ،پردازش آن در زمينه هاي ذخيره
سازي ،دست کاري ،انتقال ،مدیریت و کنترل امكان پذیر است .مردم این دنياي جدید ،به عنوان شهروند دهكده ي
عمومی تلقی می شوند این دنيا یا دهكده ،توسط تكنولوژي اطالعات و ارتباطات به وجود آمده است .به طور کلی،
تكنولوژي اطالعات عبارت است از :مجموعه تكني ک ها و تجهيزاتی که با هدف بهينه سازي سيستم ها بر محوریت
دانش اطالعاتی بنا شده اند .تعریف فناوري اطالعات به دليل ماهيت تغيير پذیري آن می بایستی همراه با نگرشی
دیناميک باشد .فناوري اطالعات بيشتر نوعی استراتژي ،اندیشه ،فكر و ابزار همراه با نوآوري در حوزه انسان ها است.
این شاخه از علم مدیریت ،تلفيقی از روش هاي مد یریتی و اصول و مبانی پياده سازي و توسعه فناوري اطالعات در ی ک
سازمان است.در جهان معاصر ،فناوري اطالعات به عنوان محور توسعه ،نقش مهمی را در برنامه ریزي هاي کالن
اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و آموزشی ایفا می کند .این نوع فناوري فرایندي است که در آن ،اطالعات به طور مستمر
توليد ،پردازش ،توزیع و مدیر یت می شوند (زرگر.) 1831 ،
فناوري اطالعات عالوه بر اینكه سيستمی سخت افزاري و ارتباطی است ،سيستم فكري و فرهنگی نيز محسوب می
شود ،زیرا بدون وجود افكار و ایده هاي خالق و نيز بستر مناسب فرهنگی ،نمی تواند از رشدي مطلوب برخوردار شده و
پاسخگوي نيازهاي متنوع و گسترده انسان باشد .امروزه ،سازمان هاي پيشرفته با درك اهميت فناوري اطالعات در
تسهيل و تسریع امور خود ،سرمایه گذاري ز یادي در زمينه کسب و توسعه آن انجام داده اند .به زعم اسليت ( ،) 1831
استفاده مؤثر از فناوري اطالعات یكی از بزرگ ترین چالش هاي کنونی اغلب سازمان هاست .درك نقش فناوري
اطالعات و شناخت استفاده بهينه از آن ،ضرورتی اساسی براي هر سازمانی است که می خواهد مزیت هاي بيشتري در
عرصه رقابت به دست آورد.
فناوری اطالعات و آموزش
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فناوري اطالعات بر وجوه مختلف یک جامعه تأثير خواهد گذاشت .آموزش و رو شهاي یادگيري نيز به تبع
دستخوشتغييراتی خواهد شد .آموزش و افزایش مهارت ها به ابزاري اساسی براي رویارویی با مسایل جهان پيچيده و
متحول امروزي تبدیل شده است .آموزش و به ویژه آموزش و پرورش که ب ه تربيت نسل هاي جدید می پردازد ،بهترین
روش براي دستيابی به توسعه و پيشرفت هاي جدید است .به جرأت می توان گفت که مهم ترین معيار توسعه
وپيشرفت به ویژه در جهان امروز ،فناوري است (زمانی.) 1837 ،
جامعه اي که هدف آن پيشرفت براساس دانش و فناوري است ،باید ابتدا برنامه هاي آموزشی خود را متحول کند .در
دنياي پرشتاب کنونی ،بسياریاز روش هاي آموزش سنتی با توجه به حجم نياز روش هاي آموزشی پاسخ گو نخواهند
بود و قدرت کافی را براي انتقال مفاهيم جدید به فراگيران ندارند؛ بنابراین الزم است تا از ابزارهایی که فناوري هاي
نوین در این زمينه در اختيار ما قرار می دهند ،به نحو احسن استفاده نمایيم .از جمله این فناوري ها ،فناوري اطالعات
و ارتباطات به شمار می آید که موجب خدمات و پيشرفت هاي بسياري در عرصه آموزش و یادگيري شده است؛
بنابراین می توان با بهره گيري از ابزارها و رو شهایی که این فناوري ایجاد کرده است ،ضمن افزایش وسعت یادگيري،
آن را براي استعدادها وسليقه هاي گوناگون فراهم آورد (حيدري.) 183۱ ،
یكی از روندها و موضوعات مهم جامعهبشري پيشرفت چشمگير علم و و تكنولوژيهمچنين سرعت سرسام آور تكامل
آن میباشد .این سرعت فوق العاده باعث گردیدهکه نظام تعليم و تربيت با ساختار فعلی خود نتواند فاصله اي منطقی و
متناسب با پيشرفتهايعلمی داشته باشد .با توجه به ارتباط ميان علم و تكنولوژي و آموزش و پرورش به نظرمیرسد
یكی از چالشهاي مهم تعليم و تربيتدر زمان حال و آینده حفﻆ فاصله و معقولمنطقی بين علم روز و آنچه و در
مدارسمؤسسات آموزشی تدریس میشود ،خواهد بود.در رابطه با موضوع تكنولوژي اطالعات و آموزش و پرورش یک
ارتباط دو جانبه را میتوان متصور شد .از یک طرف تكنولوژي اطالعات بهکمک روشها و امكانات جدید خود میتواند
بسياري از مشكالت و کنونیآینده آموزش و پرورش را مرتفع نماید و از طرف دیگر آموزش و پرورش میتواند هم در
آموزش و انتقال مهارتهاي مورد نياز و هم در پذیرش و کاربرد آن نقش تعيين کننده اي داشتهباشد (عالقه بند،
.) 1838
مسئله این است که آموزش و نظام آموزشی به راحتی تغيير نمی کند  .آموزش یک نظام پيچيده است  .پيش بينی و
پيش گویی آن کاري دشوار است  .از طرفی دیگر  ،نظام هاي آموزشی آینده می بایستی دانش آموزان و دانشجویان را
براي زندگی و فعاليت در دهكده جهانی آماده سازند .نظام هاي آموزشی جاري با نيازهاي جامعه اطالعاتی ناسازگارند
در واقع این نيازها از توان و قابليت هاي الزم بهره مند نيستند  .فن آوري اطالعات وارد زندگی انسان ها شده و در همه
جا حضور دارد و مردم سراسر دنيا را به هم مرتبط می سازد  .مردم در همه سن و سال  ،مكان جغرافيایی  ،موقعيت و
وضعيت اجتماعی و سياسی و با هر گونه نياز آموزشی قادر خواهند بود از نظام هاي آموزشی اقصی نقاط دنيا بهره مند
گردند  .شرط اساسی براي استفاده مؤثر از این دانشگاه ها ،داشتن سواد فن آوري اطالعات است  .بنابراین  ،تحول نظام
هاي آموزشی در مدارس در زمينه آ موزش هاي فن آوري اطالعات پيش نياز تحول نظام هاي دانشگاه است .آن نيز
پيش نياز تحول نظام هاي درون سازمانی است (حيدري.) 183۱ ،
جایگاه آموزش در آیينه سند چشم انداز توسعه با تشكيل سازمان هاي توسعه منابع انسانی و دانش بنيان تحقق می
یابد بطور خالصه همكاري و هم افزایی در خلق ،توسعه،نشر و نگهداري ،مستندسازي و پرورش دانش در محيطی فراهم
می شود که همواره یادگيري در آن به سرعت در حال انجام است  .یادگيري سازمانی رابطه ارگاني ک با کارکنان دانشی
به عنوان تحليل گران آ ینده دارد ،تحليل گرایانی که بتوا نند به سرعت و به صورت پيوسته یادبگيرند ،نوآوري و خالقيت
داشته باشند ،کارآفرین و منعطف در برابرتغييرات و تحوالت ظاهر شوند ،داراي روحيه کشف دانش بوده و حائز دو
صفت آینده نگري و آینده پژوهی باشند  .به همين دليل آموزش با نگاه محدود ابزاري باسرعت زیاد به سمت توسعه که
مفهومی به مراتب فراگيرتر و اساسی تر در یادگيري سازمانی است سوق داده شده است (ابطحی.) 1833 ،
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در سال هاي اخير تغييرات شگرف و برقآسا در فن آوري اطالعات و بهرهگيري از آندر بخشهاي مختلف جامعه ،وجوه
گوناگونزندگی اقتصادي ،سياسی ،فرهنگی و اجتماعیرا به شدت متحولساخته است .اهميتاطالعات در دوره به
معاصر و آینده به قدري است که تافلر عصر حاضر را عصر داناییخوانده که و معتقد است دانایی مهمترین حربهقدرت
در آینده خواهد بود:
بهترین نوع قدرت دانایی است .با ایننه قدرت تنها میتوان راه خود را در پيشگرفت ،بلكه میتوان دیگران را واداشت
آنچهرا میخواهيم انجام دهند ،هر چند بر خالف ميلشان باشد .اغلب میتوان دانایی و اطالعات به را طوري که کار
گرفت باعث خشنودي دیگران گردد به طوري به که آنها القاﺀ شود که در اصل این فكر از خودشان بوده نه از ما .در
عصر دانایی محور مدیریت دانایی ،نقشی حياتی در حمایت از یادگيري سازمانی ایفا می کند ز یرا تسهيم اثربخش
دانایی جمعی سازمان را تسهيل می سازد .مدیریت دانایی ،فرایند سيستماتي ک منسجمی است که ترکيبی مناسب از
فناوري هاي اطالعاتی و تعامل انسانی را به کار می گيرد تا سرمایه هاي اطالعاتی سازمان را شناسایی ،مدیریت و
تسهيم کند.مهمترین بنياد هاي سازمان یادگيرنده ایجاد آرمان مشترك براي یادگيري مستمر  ،تشویق به یادگيري ،
توجه به قابليتهاي کارکنان  ،تغيير الگوهاي ذهنی کارکنان  ،یادگيري تيمی و تفكر سيستمی است (عموزاد خليلی،
.) 1837
با توجه به ا ین بنياد ها در شكل گيري سازمان هاي یادگيرنده  ،آموزش نقش زیربنایی رادارد .تبدیل سازمان به ی ک
سازمان یادگيرنده به صورت آنی نيست بلكه به لحاظ محوریت فكر و ذهن انسان در ایجاد سازمان یادگيرنده بایستی
بسترها و آمادگی هاي فرهنگی ایجاد و افكار و اند یشه ها را پویا نمود تا بتوان سازمان یادگيرنده را دوام بخشيد و همه
ما شاهد آن هستيم که پيشرفتهاي فناوري اطالعات منجر به تحول در کار و تغيير در سازماندهی شده است .بنابرا ین
صالحيت ها و شایستگی هاي مورد نياز سازمان ها نيز همواره در حال تغيير و تحول می باشد .سازمان هاي امروزي
علی الخصوص سازمان هاي یادگيرنده به شدت نيازمند فناوري اطالعات می باشد .بدون مجهز شدن به این فناوري
،سازمان هاي یادگيرنده هرگز نخواهند توانست به دانش و مهارت هاي جدید دست یابند  .چراکه سازگاري و تطبيق
زمانی این سازمان ها موقعی امكانپذیر خواهد بود که بر درك اصول و مفاهيم فناوري اطالعات استوار باشند
(خيراندیش.) 183۴ ،
مشکالت فناورى هاى نوین در آموزش کشور
امروزه ،در کشورهاي پيشرفته ،همزمان با توسعه  ITبحران تأمين نيروي انسانی شدت بيشتري یافته است زیرا با ید
بپذیریم که تنوع و گسترش  ITنياز به تربيت مدیران این بخش را محسوس تر کرده است .در واقع به همين علت است
که هر روزه از تعداد نيروهاي انسانی متخصص در کشورهاي جهان سوم و از جمله ا یران کاسته می شود .از سوي دیگر،
باید بپذیریم که با ورود هرچه بيشتر  ITدر جامعه ،با چالشی تأمين نيروي انسانی متخصص مواجه می شویم  .تعداد
مدیران  ITدر کشور چندان قابل مالحظه نيست و همين امر در آینده باعث ورود کارشناسان خارجی با مبالغ هنگفت
در جامعه و در نتيجه خروج هرچه بيشتر سرما یه و قشر متخصص داخلی می شود .ارزش افزوده ناشی از دانش و
آفرینش هاي فكري نيروي انسانی ،سهم اصلی در موفقيت هاي آتی را به خود اختصاص داده است.در قرن جدید تنها
عامل ایجاد تمایز بين سازمان ها ،یادگير ي سریع تر است ساختار و فرایند سنتی آموزش ،جوابگوي جوامع انسانی در
عصر اینترنت نيست بيشتر سازمان هاي قرن بيست و یكم بيشترین تأثي ر را از تحوالت پيش گفته در فناوري اطالعات
پذیرفته اند ،و این تحوالت در همة ارکان وکارکردهاي آنها نفوذ کرده است از جمله این ارکان ،یادگيري الكترونيكی
است که با تدوین برنامه ها ،سياست ها ،وفعاليت هاي آموزش الكترونيكی ،رسيدن به اهداف فردي و سازمانی سرعت
می یا بد هدف آموزش مجازي ،ارتقاي دانش و مهارت هاي نيروي انسانی با به کارگيري برنامه اي به روز و مقارون به
صرفه است (طباطبایی.) 1833 ،
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ما نيازمند بهبود تصویر خود از نقش فناورى و نحوه ي کمک آن به ما معلمان ،دانش آموزان ،سياست گزاران و مدیران
هستيم .در کتاب "سرزمين عجایب" می خوانيم که "اگر نمی دانيد به کجا می روید ،مهم نيست کدام راه را انتخاب
می کنيد"  .فرآیند تلفيق فناورى با آموزش فعاليتى ساده ،یک مرحله اي ،مكانيكى و خطى نيست فناورى ابزار است و
هيچ نوع فناورى نمى تواند جاى فلسفه آموزشى ناکارآمد را پر کند .تاوان ناکار آمدي نيروى انسانى و سياستگزارى
آموزشى نادرست را نمی توان از فناورى انتظار داشت .ما همواره عالقه مند بوده ایم فناوري در اختيار داشته باشيم ،اما
غفلت کرده ایم که هر نوع فناورى از اندیشه ،فرهنگ و مناسبات عميق اجتماعى نشأت می گيرد  .ما محصوالت مدرنيته
را مى خوا هيم ،اما بستر ،زمينه و فرآیند توليد ميوه هاي آن را نادیده می گيریم.جهان سوم در درك مدرنيته و ویژگی
هاي اساسی آن دچار سرگشتگى است نيز در کشورهاي جهان سوم نمی توان ونباید مدل هاي تعليم وتربيت غربی
راپياده کرد چرا که کشف ارتباط دقيق ميان تعليم وتربيت ورشد اقتصادي در آنها مستلزم مشكالت معرفتی متعددي
می تواند باشد (دانشور.) 1831 ،
آینده فن آوری اطالعات و تاثیر آن بر آموزش
مأموریت اصلی طرح «فاوا» (برنامه راهبردي یا «سند استراتژیک فاوا» که بعد از پژوهشها و مطالعات تطبيقی و تحليلی
بسيار تدوین شده ) عبارت است از «تحول نظام آموزش و پرورش با استفاده از فناوري اطالعات» .هدف این تحول
تحقق شعار «سازمانِ یاد گيرنده – دانشآموزپژوهنده» است .واقعيت ها نشان می دهند که استفاده از فناوري هاي
نوین در قرن  11تأثير عميقی در زندگی اجتماعی انسان خواهد داشت و یقيناً آموزش و پرورش نيز از این تغييرات
مستثنی نخواهد بود .تحقيقات در آموزش ،بيان کننده این مطلب اند ،که فن آوري اطالعات به صورت عمده اي در
نظام آموزش منظم مورد استفاده قرار گرفته است.رشد سریع علوم و فن آوري موجب منسوخ شدن بسياري از امكانات
و تجهيزات مورد استفاده در آموزشها گردیده است .مطالعه و پيگيري مستمر تغييرات فن آوري و محصوالت جدید با
تلفيق و ترکيب آنها در راستاي فعاليتهاي آموزشی امكان موفقيت یادگيري را افزا یش خواهد داد (حميدیا و همكاران،
.) 1۴11
در چند دهه اخير تنوع نيازهاي آموزشی ،گسترش انفجارگونه علم وفناوري ،نياز به بازآموزي و یادگيري مادام العمر،
محدودیت منابع درمقایسه با رشد روزافزون جمعيت ،گسترش فرصت هاي آموزشی و غيره به دغدغه هاي اصلی دولت
ها تبدیل شده است و در این ميان فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاري قدرتمند در پاسخ به این چالش ها
مورد استفاده قرار گرفته و با فراهم کردن امكان دستيابی به پایگاه هاي دانش بشري ،بدون محدودیت و قيد و بندهاي
زمانی و مكانی ،افق هاي تازه اي در دنياي آموزشی ایجاد نموده اصطالحاتی همچون دهكده جهانی ،جامعه زیست
فناورانه ،جامعه فراصنعتی ،جامعه اطالعاتی ،عصر اطالعات و جامعه دانش بنيان ،تنها معدودي از اصطالحات و
مفاهيمی هستند که براي فهم محدوده تغييرات دو دهه گذشته به کار گرفته شده اند .این مفاهيم و اصطالحات با
توسعه فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطاتی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی بيشتر رواج یافته
اند.امروزه فناوري هاي نوین اطالعاتی و ارتباطی ،ماهيت دانستن را تغيير داده است .از فراگيران انتظار می رود که به
جاي حفﻆ اطالعات ،بتوانند آن را توليد کنند .به بيانی دیگر ،کاربرد فناوري اطالعات در آموزش و پژوهش ،به امري
ضروري تبدیل شده است (تيموري نيا و همكاران.) 1۴11 ،
شيوه هاي یک طرفه و غيرتعاملی قدیمی بين دانشجو و نظام آموزش دهنده ،جاي خود را به روش هاي منتج به
یادگيري مستقيم ،عينی و دست اول داده اند .گذار از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی ،لزوماً به مفهوم حرکتی
تكاملی نيست بلكه معادل جهشی ساختاري است.علم و فناوري ،سازنده تمدن بشر بوده و توسعه هر یک بدون دیگري،
ممكن نيست  .علم به معنی شناخت عالم هستی و یافتن قوانين حاکم بر طبيعت است .در صورتی که منظور از فناوري
کاربرد علوم و یافته هاي علمی در عمل با استفاده از رویه ها و مطالعات منظم و جهت دار براي ارضاي خواسته هاي
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مادي است و غالباً با اختراعات و کاربرد وسا یل و تجهيزات ارتباط دارد .فناوري ،دانستن چگونگی انجام کار و فرایندي
خالق است که در آن ،ابزار منابع و نظام ها براي حل مسئله به کار گرفته می شوند تا کنترل انسان را بر محيط طبيعی
افزایش داده و شرایط زندگی وي را بهتر سازند (ماریا و همكاران.) 1۴11 ،

نتیجه گیری
ارزش افزوده ناشی از دانش و آفرینش هاي فكري نيروي انسانی ،سهم اصلی در موفقيت هاي آتی را به خود اختصاص
داده است .مقوله ارزش افزوده ،نيازمند بازخوانی و تأکيد مجدد بر تربيت نيروي انسانی در حوزه ارتباطات و اطالعات
جامعه اطالعاتی ایران در دهه و سده هاي بعدي است .دستيابی به اطالعات به عنوان یک ابزار موثر و حياتی و کسب
اطالعات محوري و راهبردي از مطلوبيتهاي قابلتوجه سازمان ها (دانشگاه و محيط هاي آموزشی خود به نوعی
سازمان محسوب می شوند و از طرفی این نيروي انسانی آموزش دیده در محيط هاي آموزشی که در سازمان هاي
دیگري استخدام و مشغول بكار خواهد شد نياز است که درون سازمان مربوطه هم آموزش هاي مرتبط ببيند )
میباشد،چرا که توليد بيشتر ،سریعتر،مناسبتر و کارآمدتر همگی در اثر بكارگيري اطالعات و گردش مطلوب آن
بدست خواهد آمد .تحوالت آینده ،مدیران راهبردي را در برابر تصميمی بسيار مهم قرار می دهد« :چگونگی هماهنگی
با تحوالت و برنامه ریزي بلندمدت براي سرمایه گذاري در فناوري اطالعات و ارتباطات» اما مهم تر از آن ،آماده سازي
جامعه و بویژه نيروي انسانی شاغل در سازمان ها نسبت به پذیرش این تحوالت و تحقق برنامه هاي فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادي است .فناوري اطالعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاري نيرومند براي ارتقاي کيفيت و کارایی آموزش
مورد استفاده قرار داد .توسعه روزافزون ابزارهاي مبتنی بر این فناوري ها و سرعت فراوان تطبيق آن با نيازمندیهاي
انسان ،موجب شده تا شكل جدیدي از محيط یادگيري و تعاملی خالق ،فعال و فراگير ایجاد شود .با توجه به این که در
شكل گيري سازمان هاي یادگيرنده  ،آموزش نقش زیربنایی رادارد .از همه مهمتر اینكه سازمان هاي افق  1۱۴۱هجري
شمسی بایستی به فكر محيط روز به روز پویاتر و چالش انگيز تر باشند و گرنه در این عصر دانایی محور بعيد است که
سازمان هاي ما به بهره وري باالتر دست یابند و همچنين این افق (سند چشم انداز بيست ساله کشور) بدون تحول
بنيادي ساختار در سازمان ها قابل تحقق نخواهد بود .از طرفی تنها راهحل ممكن براي رویارویی با چنين چالشی ا ین
است که کارکنان باید توانمند شوند؛ یعنی در تمام جهات و زمينههاي ممكن تا حد امكان رشد کنند تا توانا یی انجام
کارهاي مهم را داشته باشند .سازمان ها نيز بر این نكته واقف شده اند که راهی جز توجه جدي به توانمندسازي منابع
انسانی خویشتن ندارند و این امر تنها از طریق طراحی مكانيزم علمی و عملی آموزش صورت می پذیرد .وقتی مدیران
افراد خود را با اطالعات بيشتري تجهيز میکنند،آن افراد احساس توانمندي میکنند توانمندسازي کارکنان جهت
تصميم گيري و پاسخگویی سریع به تغييرات محيطی و کسب مزیت رقابتی در یک سازمان ضروري است و در
صورتيكه با افزایش سطح مشارکت و احساس خود تعيينی کارکنان مدیریت شود ،به عنوان یک تكنيک ایجاد انگيزه در
بهبود عملكرد ک ارکنان می باشد .توانمندساز ي کارکنان ،اعتماد ،انگيزش ،تصميم گيري و کاهش فاصله بين مدیریت و
کارمندان را به همراه دارد که باعث بهبود توليد ،عملكرد و رضایت از شغل می شود .توانمندسازي از طریق آموزش به
عنوان یک برنامه سازمانی باعث بكارگيري مهارتها ،دانش و خالق يت کارکنان در رسيدن به اهداف سازمانی می شود.
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