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شـته خـود را     عصري که بشر درآن بيش ازگذ     . ارتباطات و اطالعات دانست    حاضر را بايد تلفيقي از     عصر :چکيده

ـ مي نيازمند به داشتن اطالعات و برقراري ارتباط براي کسب اطالعات مورد نياز            اطالعـات بـا زنـدگي بـشر        . ددان
بـه دوره حاضـر بـه دليـل         " عـصر اطالعـات   "علت اطـالق اصـطالح      . باشد اي اجتماعي مي    آميخته شده و پديده   

بشر  اين دوره  در. باشد اطالعاتي مختلف مي   هاي    گستردگي ميزان اطالعات و سرعت تبادل آنها ازطريق محمل        
. براي کـسب اطالعـات ميدانـد       پيش خود را نيازمند به داشتن اطالعات و برقراري ارتباط با جوامع ديگر             بيش از 

را درآستانه ورود به فرهنگي قـرارداده اسـت کـه            اين حجم گسترده اطالعات و چگونگي تبادل آن جامعه امروز         
امروزه اطالعات جـايگزين تمـامي      .  دانش محورهاي اصلي پيشرفت جامعه خواهند بود       اطالعات و  درآن آموزش 

  .  انقالب صنعتي شده است وکننده تعيين عناصر

امکان برقراري سريع ارتبـاط و تبـادل       داشتن فناوري اطالعاتي و ارتباطي مختلف و پيشرفته،        اختيار امروزه با در  
 افراد درهرکجا که باشند ميتوانند آخرين اطالعات مورد نياز خود         . سريع اطالعات بيش ازپيش ميسرگرديده است     

اطالعـاتي و ارتبـاطي     هـاي       اما بي شک بيشترين تـاثير پديدآمـدن فنـاوري         . کنند اي دريافت مي   زمينه هر را در 
کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درآمـوزش سـبب شـده اسـت تـا محـيط                 . آموزشي بوده است  هاي      برمحيط
آمـوزش و    شود تا ارتباطات ميان افراد به منظـور        اين امرسبب مي   . به سوي مجازي شدن سوق پيدا کند       آموزشي

بـا ظهـور و گـسترش اينترنـت،اين رسـانه بـه            . شود پذير اي فزاينده ازطريق رايانه امکان      گسترش دانش به گونه   
 ايـن دوره  مهمترين ويژگي   . تعنوان يک مکمل جهت تامين نيازهاي اطالعاتي و آموزش مورد استفاده قرارگرف           

در تـار   . است» فناوري اطالعات «انگيز    گسترش شبكه اطالعاتي در ابعاد جهاني، و پيشرفت و شكوفايي شگفتي          
هـركس  . هـا   ها و پاسخ    ها، دانش و دانايي، پرسش      ها و دانسته    ضيافتي از داده  : گستر ضيافتي برپاست   بزرگ جهان 
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اند، امـا     كس نبسته   روي هيچ  ها را به    پنجره. ش از اين گنجينه سهمي ببرد     تواند به قدر همت خوي      كه بخواهد، مي  
  .خوانند؛ و زمانه غافالن و كاهالن را سزا خواهد داد كسي را هم دوبار بدين ضيافت فرانمي

  
  محور، آموزشايي فناوري اطالعات وارتباطات، تعليم وتربيت، دان :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

. داليـل مختلفـي بـراي ايـن تـالش وجـود دارد            . حال تالش و تکاپو هستند     ت زندگي در  انسانها از اولين لحظا   
نقطـه  . طلبنـد  ها را مي   اي ازخواسته  اي مجموعه  عده .اي درصدد کسب نام هستند      اي درجستجوي نان و عده      عده

 شـخص را بـه   است که نياز .پذيرد است و اين تکاپو جهت تامين نيازها صورت مي مشترک تمام اين تالشها نياز   
خـدمتي کـه ارائـه شـود و هرنيـازي کـه تـامين گردد،يـک                  هر. تحرک واميدارد و به کارهاي فرد جهت ميدهد       

تـرين نيازهـاي     اساسـي  يکي از . پوشاک و اطالعات باشد   ،  خوراک،  مکانها،محصول است که ميتواند شامل عقايد     
نيازهاي بشري وجـود     ن تامين هيچ يک از     امکا ،تا اطالعات وجود نداشته باشد    . بشر دسترسي به اطالعات است    

اطالعـات عنـصري    . باشـد  اي ميتوان عنوان کرد که اطالعات مادر تمام نيازهاي بشري مـي            پس به گونه  . ندارد
با . ولي به دليل محدودبودن نيازهاي بشر چندان مورد توجه قرارنداشت         ،  است که همواره با بشر همراه بوده است       

اطالعات نيز اهميت پيدا کـرد تـا        ،  ع و پديد آمدن نيازهاي مختلف و ابداعات گوناگون        برقراري ارتباط ميان جوام   
  .را عصراطالعات ناميد که آنه اي شد آنجا که بشر وارد دوره

ي بشر فعلي، قشر جوان و نوجوان خـود را جـداي از             ها  هورود به دهکده جهاني و متحول شدن نيازها و خواست          با
اکنـون در دسـترس     .هاي خود را متحول کرده اسـت       ن با اين تغييرات، نيازها و خواسته      داند و همزما   اين دنيا نمي  

 و  هـا   هالمللي امري ضروري است و بسياري از خواسـت         بودن امکانات اين شبکه جهاني براي حضور در جامعه بين         
ت بـه ويـژه     درحال حاضر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـا        .نيازهاي امروز آنان نشات گرفته از عصر اطالعات است        

تحقيقـات نـشان     .اينترنت، جوانان را نيازمندتر از روز قبل کرده و به نوعي آنان را با خـود درگيـر سـاخته اسـت                     
دهد جوانان به دليل جذب سريع و وابستگي به وسايل ارتباطي جديد درمقايسه باساير اقشار جامعه بيشتر وارد            مي

آنـان  .الن، انديشمندان و محققان را به خود جلب کرده است         شوند و همين امر توجه مسوو       اين دنياي مجازي مي   
هاي الزم و ايجاد فرهنگ مناسب درخصوص استفاده صحيح از           عدم بسترسازي صحيح و ارايه آموزش      نگرانند با 

قـرار دارنـد بـه دليـل        هـا     اين ابزار، جوانان که به عنوان قشر آسيب پذير در معرض بسياري از خطرات و آسـيب                
 اگر بـستر فرهنگـي در سـاختار فکـري           ".اطي از اين ابزار، با برخي خطرات جبران ناپذير مواجه شوند          استفاده افر 

ينترنت در بين جوانان ايراني تبـديل بـه يـک    ا. شود جوانان ساخته نشود سبب سوء استفاده جوانان از فناوري مي         
درهنگام ورود فناوري اينترنت    ور ما درکش. شود  ابزار سرگرمي شده که اين امر باعث بروز مشکالتي در جامعه مي           

 دچار يک غفلت فرهنگي شده بودند که اين خود موجب بروز مشکالت رفتاري از               ها  همتوليان و خانواد   جامعه، در
بعنـوان  . آن نيز به جامعه زيان رسانده که در اين ميـان جوانـان مقـصر نيـستند                هاي    سوي جوانان شده و ترکش    

يابـد   کند و در آن به اطالعاتي دست مي        وان اتاق گفتگو بدون نظارت استفاده مي      ها به عن   جوان از چت روم   مثال،
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نبود برنامه فرهنگي مناسب    موجود در اين مقوله     هاي      يکي از بزرگترين چالش   . باشدزيانبار  تواند   که براي وي مي   
جوامـع مـصرف   درکـه  اين] ١٣٨٢مجيدابهري، تهران، [ .باشد براي آموزش استفاده صحيح جوانان از اينترنت مي

متاسـفانه  . گيرد امري طبيعي است     جديد قرار مي  هاي    اي از زمان انسان در يوق استعمار فناوري        هر برهه کننده در 
و الگوهايي است که با فرهنگ، اجتماع و دين وي ناهماهنگي     ها    بيند مدل   آنچه که جوان امروزي در اينترنت مي      

اين پديده استعماري،   . انان ايراني به اين پديده نو به وجود آمده است         دارد و يک نيازمندي کورکورانه از طرف جو       
اسـتفاده از ابـزار اينترنـت و        . کند  فرهنگ استعماري را به همراه خود خواهد داشت و آن را به جوان ما تلقين مي               

شـد،همچون  تواند هردو شکل مفيد و مضر بودن را باخود بـه همـراه داشـته با                 ابزارهاي فناوري براي جوانان مي    
 –جعفـري [ .کنند و برخي ديگـر بـه وسـيله آن خانـه خـود را آتـش ميزننـد                    آتشي که برخي از آن غذا تهيه مي       

 ٢٠٠٠اي جدي تبديل شد بطوريکه کشور چين در سـال             ميالدي به مقوله   ١٩٩٠اينترنت از دهه     ] ١٣٨٣تهران،
ميالدي نسبت بـه    ٢٠٠١سال   د که از  ي پيش دبستاني را موظف کر     ها  هميالدي براساس قانون مجلس خود، دور     

آموزش دانش آموزان مقاطع دبستاني و پيش دبستاني اقدام کنند که در نتيجه، اين آموزش جـزء مـوارد درسـي                     
خواهيم کـه اسـتفاده از اينترنـت را بـه      اما در ايران اين اتفاق هنوز صورت نگرفته است و اگر مي.آنها قرار گرفت 

نان کشور گسترش دهيم بايد آمـوزش نحـوه اسـتفاده صـحيح از آن را در مقـاطع              نحو سالم و مفيد در ميان جوا      
 .مختلف تحصيلي آغاز کنيم

 
 !!! فرصتي براي جهش

هـا و     اسـت، و قـدرت    » قـدرت «برتـرين   » اطالعات«جهاني كه در آن     ،جهاني نو، جهاني ديگر، تولد يافته است      
از ايـن اسـت كـه سـازمان         . يابنـد     مـي  از آن نـشات   . ..هاي ديگر در قلمرو اقتصاد، آموزش، فرهنگ، و         توانمندي

»  اطالعـاتي  فـضاي دسترسـي بـه     «قصد دارد پيشنهاد كند كـه       ) يونسكو(آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد       
)Cyber Space (شمار آيد و به اعالميه جهاني حقوق بشر افـزوده شـود   ها به نيز يكي از حقوق اساسي انسان .

دهد، بلكه درعين حال، تعريف جديـدي از انـسان و حقـوق                از تولد دنياي نو خبر مي      تنها اين تصميم يونسكو نه   
» اطالعـات «يافته آن كسي است كـه بـه           در جهان نو، در اين دهكده كوچك، انسان توسعه        : بشر را نيز دربردارد   

روزگاري . است» حق«دسترسي داشته باشد؛ اطالع يافتن، دانستن و آگاه شدن، نه تنها يک ضرورت، بلكه يک                
  .پيش از اختراع چاپ، و بعد از آن: كردند تاريخ تمدن را به دو دوره تقسيم مي

تـر از آن رخ       اي سـريع    انقالب رايانه . پيش از اختراع اينترنت، و بعد از آن       : رود   امروزه، از دو دوره ديگر سخن مي      
رد؛ اما اكثريت انديشمندان و فرزانگان      بيني ك   اكنون پيش   داده است كه بتوان همه پيامدهاي گسترده آن را از هم          

جانبه و پايدار در     فناوري اطالعات توانمندترين ابزار براي توسعه همه      : اند كه   كم در اين نكته همزبان      جهان، دست 
هاي ديگـر، در آسـتانه يـک     ها، ما ايرانيان نيز، چون بسياري از ملت    در عالم واقعيت  . مانده است   كشورهاي واپس 
ها و خطاهاي گذشته، جهـان نـو و      آموزي از غفلت    يا بايد با عبرت   : ايم  ساز قرار گرفته      و سرنوشت  گزينش تاريخي 

هاي   الزامات آن را بپذيريم، و از امكانات بيكرانش سود جوييم؛ يا همچنان با اصرار در انكار دنياي جديد و بايسته                   
: ل بعد، يک بار ديگر، به زاري فرياد برآوريم كه         هاي مبهم گذشته را پا پياده طي كنيم، و پنجاه سا            آن، همان راه  

ما، در ورود به عصر صنعت جديد درنـگ و ترديـد كـرديم، و از                » !ناجوانمردها پيش رفتند و ما را با خود نبردند        «
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امروز كه بار ديگر    . خوريم  اسف مي تاين رهگذر ضرر و خسران بسيار ديديم، و هنوز هم بر غفلتي كه رفته است،                
در سـايه   . دهد كـه آن اشـتباه را مكـرر نكنـيم            ايم، عقل سليم فرمان مي      نقطه عطف تاريخي ايستاده   بر سر يک    

» جهـش «حـد و حـصر آن، فرصـتي اسـتثنايي پديدآمـده اسـت كـه بـا يـک                      فناوري اطالعات و امكانـات بـي      
 زنـدگي كننـد     اي خود را جبران كنيم، و گرنه فرزندانمان كه حق دارند در دنيـاي بهتـري                 ماندگي چندسده   واپس

از دست دادن اين فرصت تـاريخي، اشـتباهي تـاريخي خواهـد بـود و تـاوان                  . غفلت ما را هرگز نخواهند بخشيد     
  .سنگيني در پي خواهد داشت

  
   ؟؟چرا جهش؟

راه » جهـش «هاي چند قرني، بلكه براي عبور از تنگناهاي كنوني نيـز جـز                ماندگي  تنها براي جبران عقب    زيرا نه 
هـا و     ها بدل نسازيم، و با همـان شـيوه          را به يک هدف و برنامه ملي در همه زمينه         » جهش«اگر  . ديگري نداريم 

تنها هرگز پر نخواهد شد،      يافته داريم نه    اي كه با كشورهاي توسعه      امكانات سنتي و معمول به پيش برويم، فاصله       
اي كه براي     هاي صادقانه    همه تالش  با وجود : بزنيم» آموزش«مثالي از قلمرو    . بلكه هر روز بيشتر نيز خواهد شد      

 هـزار   ١٦٠شود كه هنـوز هـم         آيد، گفته مي    عمل آمده و مي    رفع تنگناهاي موجود در سطوح مختلف آموزش به       
سـخن نگـوييم،    ) هـاي علمـي     براي رشته (از كمبود دبير و مربي متخصص و آزمايشگاه         . كالس درس كم داريم   

نيافته نيست، بلكه امكانات تحـصيل و         ميان ايران و كشورهاي توسعه    فاصله و شكاف و نابرابري تنها       . بهتر است 
ها و روستاها و مناطق محروم، آرزويي دور و دست نيافتني             اندوزي در تهران نيز براي بسياري از شهرستان         دانش
هان هاي درسي با دانش روز ج       در هماهنگ ساختن كتاب   . كن كنيم   ايم بيسوادي را ريشه     هنوز هم نتوانسته  . است

شـنويم،    ها را بموقع نمـي      شوند كه حتي خبر نوآوري      نو مي   علوم و فنون چنان به سرعت نوبه      . همواره تاخير داريم  
در كشور بزرگي مثل ايران، اگر      . ها و نشريات علمي روز دنيا هم برايمان دشوار شده است            زيرا دسترسي به كتاب   
يعني تاسيس هزاران دبستان و دبيرستان و تربيت و تامين          (ها و ابزارهاي سنتي و قديمي         بخواهيم با همان شيوه   

بر همه اين تنگناها چيره شويم، هم زمان را از دست خـواهيم داد              ...) هزاران مربي و دبير متخصص براي آنها، و       
خـواهيم كـه      اگـر مـي   . هاي سنتي هم زمان براست و هم بسيار هزينـه بـر             و هم منابع مالي كشور را، زيرا روش       

خواهيم كـه همگـام بـا جهـان           ها را پشت سر بگذارند، و اگر مي         روم كشور سرانجام روزي محروميت    مناطق مح 
زدن و جهش است ؛ و اين كار تنها به ياري فنـاوري اطالعـات و                 چاره ميانبر  شتابان امروز پيش برويم، تنها راه     

برابرسـازي و   «ترين ابـزار    جانبه شبكه اطالعاتي كشور ميسر خواهـد شـد، زيـرا اينترنـت نيرومنـد                گسترش همه 
آمـوز زابلـي و تهرانـي و پاريـسي را از ميـان                زيرا فاصله فرهنگي و آموزشـي ميـان دانـش         . است» توانمندسازي

سازد، زيرا با فراهم آوردن امكان دسترسي به اطالعات سريع، دقيق و روزآمد، اين فرصـت                  توانمند مي . دارد  برمي
اي، آموزشي، علمي، فرهنگي و اقتصادي خود را بـر بنيـاد معيارهـا و                  حرفه يها  فعاليتدهد كه     ها مي   را به انسان  

روزگـاري،   .اينترنت زبان شهروندان جهان است    . استانداردهاي جهاني استوار سازند و به شهروندي جهان درآيند        
. نهراسيمكردند كه براي كسب دانش از سفر به چين و ماچين نيز  بزرگان و پيشوايان ما به هوشمندي توصيه مي 

در . توانيم چين و ماچين را هم بـه درون خانـه بيـاوريم              امروز، اگر هوشمند باشيم، به ياري فناوري اطالعات مي        
. بايـد از نـو تعريـف كنـيم          همه چيز را مـي    . كم مصاديق آنها، نيز تغيير يافته است        ها، دست   جهان نو، اگر نه واژه    
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بود؛ شايد زودتر از ده سال ديگر، كسي را بيسواد خواهنـد ناميـد              روزگاري، بيسوادي ناتواني در خواندن و نوشتن        
ناميدند كه از آموزش و       مي» مانده  عقب«روزگاري، كشورهايي را    . كه در استفاده از فناوري اطالعات ناتوان باشد       

ديري نخواهد گذشت كه كـشورهاي محـروم   . صنعت پيشرفته و آب لوله كشي و بهداشت كافي برخوردار نبودند        
قطار شتابان جهان نو ديرگـاهي اسـت        . خواهند ناميد » مانده  عقب« فناوري اطالعات توسعه يافته را مسكين و         از

بايد كه بيدار شوند و بدونـد، بدونـد،           هايي كه در ايستگاه غفلت خوابشان برده بود، مي          ملت. كه به راه افتاده است    
  ...بدوند

  
  نگاه به آموزش بعنوان يک ضرورت

هاي کشورهاي در حال توسعه بـه کـشورهاي          ها تن از تحصيل کرده     زها که باعث مهاجرت ميليون    روند فرار مغ  "
. روندي که کماکان با قـدرت ادامـه دارد         .غربي به ويژه آمريکا شد خسارتهاي زيادي را متوجه اين کشورها کرد           

در بررسـي  ." کننـد  ب مـي   از ايـن جمعيـت متخـصص را جـذ           نفر ٩٠٠٠٠٠استراليا، کانادا و آمريکا ساالنه حدوداً       
اي نقش و جايگاه آمـوزش بـه         و عوامل موثر بر مدل جديد توسعه مبتني بر دانايي محور در هر جامعه             ها    شاخص

کننده جوامع به سمت دانش مداري غير قابل چشم پوشي است در اين بين  عنوان يکي از مهمترين ارکان هدايت 
 اسـت کـه قـرار       مـشهود باشـد و      ي انساني مي  ها  هه توسعه، سرماي  مهمترين ابزارو سرمايه جامعه براي دستيابي ب      

ي عظيم و بالقوه در مسير جريان هدفمنـد توسـعه دانـايي محـور بـراي تبـديل شـدن بـه                       ها  هگرفتن اين سرماي  
توسـعه در ايـن     هـاي     مبتني بر استاندارد  هاي    نيروهاي بالفعل و کارا در سيستم دانش مدار جامعه در گرو آموزش           

هاي توسعه بر يکديگر موجبات بـه هـم پيوسـتگي و ارتبـاط               زياد هريک از ديگر شاخص     تاثير بسيار . مدل است 
الـشعاع   ديگر را نيز تحت   هاي    اي که نقص و ضعف هر کدام روند شاخص         آورد به گونه    تنگاتنگ آنها را فراهم مي    

ساختهاي جامعه دانايي محور را     اين مسئله نياز بررسي آموزش به عنوان يکي از مهمترين زير            . دهد خود قرار مي  
 آن بـر اسـاس اسـتانداردهاي علمـي و فنـي روز را پديـد       گيري با در نظر گرفتن کليه عوامل موثر در روند شکل       

الباً در دو محور زمان و مکان شکل خواهد گرفت بـه            غتوسعه زير ساختهاي آموزشي در اين نوع جوامع         . آورد  مي
هم از جنبه دورهاي زمـاني بايـد        ها     اين سري از آموزش    گيري  از در جهت شکل   عبارت ديگر ابزار و لوازم مورد ني      

شاهد رشد کيفي از ديدگاه علمي و فني باشد و هم از جنبه همه گير بـودن و اشـاعه عمـومي يـافتن در سـطح                           
هايي کنيم استانداردها و متد       در بعد زماني وقتي از توسعه آموزش در يک جامعه دانايي محور صحبت مي             . جامعه

ها   و نياز سنجي  ها    مد نظر خواهد بود که جريان آموزش را در مسيري هدفدار و با تکيه بر اصول و امکان سنجي                  
هـا از    روند يکنواخـت و هدفـدار در ايـن نـوع از آمـوزش             . در هر دوره زماني و براي هر شرايط سني تامين نمايد          

را در باالترين سطح کيفي و با بيـشترين رانـدمان           کند و آموزش      مقطعي و بدون برنامه جلوگيري مي     هاي    جريان
همچنين وقتي در بعد توسعه مکاني به جريان توسعه آموزشهاي مبتنـي بـر              . دهد  در اختيار دانش پذيران قرار مي     

هاي آموزشي بـا تکيـه بـر اصـول و فناوريهـاي نـوين در امـر          دانايي محوري بپردازيم مطالعه و گزينش سيستم      
آموزشـي بايـستي منطبـق بـا شـرايط اقتـصادي،            هـاي     در اين عرصه سياست   .  است ناپذير  اجتناب آموزش امري 

مناسب از کارايي و تاثيرات آموزش در جريان        هاي    شناخت و دسترسي به ارزيابي    . فرهنگي کليه اجزا جامعه باشد    
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تا بر اساس نيازها    . باشد  توسعه دانايي محور نيازمند آشنايي با ابزارهاي زيرساختي آموزش در اين مدل توسعه مي             
  . هاي کارشناسي در درجه اول نسبت به توسعه آموزش و درنهايت توسعه دانايي محور اقدام شود و امکان سنجي

  
  سواد عمومي

و انـد     ه ميليون کودک هيچ گاه قدم به مدرسـه نگذاشـت          ١٣٠. ميليون بزرگسال بي سوادند    ٩٠٠در جمعيت جهان    
اين آمارها و ساير آمارهاي موجود به خـوبي         ." خست مدرسه را رها کردند     ميليون کودک در همان سالهاي ن      ١٠٠

عمومـاً جوامـع در حـال       . باشـد   عمومي در جوامع در حال توسـعه مـي        هاي    بيانگر وضع اسفناک حاکم بر آموزش     
عه تـوان از توسـ     گزينند به عنوان نمونه مي      گوناگوني را بر مي   هاي    توسعه براي دستيابي و رسيدن به توسعه مدل       

مـدل توسـعه مـورد چـالش بـين          تـرين     سياسي و اقتصادي ياد کرد که در کشور ما نيز سالهايي به عنوان اصلي             
اي که در مورد نقش آموزش در مـدل توسـعه مبتنـي بـر            اما با توجه به اشاره    . گذاران بودند  کارشناسان و سياست  

اي بـراي توسـعه     از ملزومات ونيازهاي پايـه دانايي محوري به امر آموزش شد بايد اين نکته را يادآوري کنيم که     
بـا توجـه بـه اينکـه در عـصر           . ئل آموزشـي اسـت    ادانايي محور رسيدن به سطح معين و استانداردي از نظرمـس          

 دانايي محور است بنابراين اين      عهمحورهاي توس ترين    حاضرتوليد و استفاده از اطالعات به عنوان يکي از اساسي         
 از اطالعات بايد از حـداقل نيـاز الزم کـه سـواد              گيري  داشت که افراد جامعه براي بهره     نياز را در پي حود خواهد       

يـک جامعـه دانـايي محـور مطـرح          هـاي     چوباربا عنايت به اينکه ما اين نياز را در چه         . باشد برخوردار باشند    مي
افزاري همراه باشـد     مافزاري و نر   ساختيم و توسعه دانش مدار با يستي همگام با توسعه تکنولوژيک در بعد سخت             

سـازي مـدل توسـعه دانـا يـي           لدا نبايد اين موضوع را از ذهن خارج کرد که وقتي از يک جامعه آماده براي پياده                
کنيم اين انتظار وجود دارد کـه حـداقل ملزومـات مـورد نيـاز از نظـر سـواد عمـومي در خـصوص                           محور ياد مي  

اسبي برخوردار باشد ضمن اينکـه در بحـث سـواد عمـومي             تحصيالت ابتدايي و تحصيالت عادي از استاندارد من       
هاي رايانه در مـسائل   مبتني بر ابزارهاي تکنولوژيک انتظاري مبني بر آگاهي عمومي نسبت به استفاده و کاربري           

  . گيرد هاي شخصي و کاري براي افراد جامعه شکل مي و برنامه
  

  يکژسواد تکنولو
 از  نفـر رد  ا ميليـ  ٤,٥ات اساسي در زمينه آموزش محروم هستند و بيش از         ، از هرگونه خدم   نفربيش از يک ميليارد     

همـانطور کـه در مـسئله سـواد         ." هاي جديد محرم مانده انـد       فناوريوسايل ارتباطي پايه و بنابراين دسترسي به        
عمومي اشاره شد امروزه يکي از مهمترين معيارها در بررسي سطح سواد براي يک جامعه توسـعه يافتـه ميـزان                     

که اين خود ارتباط مستقيمي در تعـداد        . باشد  سواد مردم جامعه در مورد ميزان بهره برداري و استفاده از رايانه مي            
يک به عنـوان يـک زيـر سـاخت اساسـي در             ژبا اين توضيح اگر از سواد تکنولو      . هاي موحود در جامعه دارد      رايانه

انايي محور ذکر کنيم بايستي ملزومات و امکانات زمينه فراهم کردن بسترهاي الزم جهت دست يابي به توسعه د
هايي را نيز فراهم آوريم و اين خود نياز مند تعيين چهارچوبها و اسـتانداردهاي مشخـصي                   گسترش چنين آموزش  

افزاري با هدفمندي گـزينش       افزاري و چه در بعد نرم       يک چه در بعد سخت    ژهاي تکنولو   است تا کليه امور آموزش    
هاي گسترده آموزشي تدوين و      اين صورت که با توجه به نيازهاي جامعه در حال و آينده برنامه            و هدايت شوند به     
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بي شک توسـعه هدفـدار سـواد تکنولوژيـک مبتنـي بـر              . ها فراهم گردد    امکان بهره برداري عامه از اين آموزش      
تواند در  فعال در جامعه ميوههاي  رهاي انجام شده بر روي هر يک از گ          آخرين علوم رايانه با توجه به نياز سنجي       

هاي جديد در بين افراد جامعه موثر باشد و سطح علمي و علي الخصوص فرهنگي                 تزريق روح پذيرش تکنولوزي   
ها و تسهيالت اين تکنولوزي در جامعه باال ببرد و در نتيجه موجـب تـسهيل در رونـد                     ايشان را نسبت به کاربري    

گيـرد   نميه اعتقاد بسياري هيچ تغييري در جامعه مورد پذيرش قرار           حرکتي به سوي جامعه دانش مدار شود که ب        
   .مگر که به صورت فرهنگ در آن جامعه تبدبل گردد

  
  نگرش بر فناوري اطالعات در آموزش

 يو همچنـين آشـناي    آني و گـسترش نقـش و کارکردهـا   ي و اطالعـات ي نوين ارتبـاط يپيدايش وتوسعه فناور
 يارتياطات و اطالعات جهش و جرکتـ  يموجود در فناورهاي کارکردها و ظرفيت در حال توسعه با اين يکشورها

 در يمهمترين استراتژ. اينگونه جوامع فراهم آورده است ي از توسعه را براينوين در تعريف و تدوين مدل جديد
دن بـه   و تبـديل شـ  دهي  شود گرايش جوامع به شکلي محور تعبير ميتوسعه داناي اين مدل توسعه که از آن به

 يپديـده فنـاور    محور باي که مفهوم توسعه داناييبا توجه به نقش متقابل و تنگاتنگ.  باشدي مياطالعات جوامع
 محـور امکـان توسـعه    يتوسـعه دانـاي    جوامع پذيرنده مدلي از بزرگترين و مهمترين نيازهاياطالعات دارد يک

 ارتباطـات و  ي بـر فنـاور  يوسعه آمـوزش مبتنـ  همچنين ت  ارتباطات و اطالعات وي مربوط به فناوريها آموزش
 محـور کمـک بـه    يدسـتاورد ابنگونـه آموزشـها در قالـب يـک جامعـه دانـا        که بزرگتـرين .  باشدياطالعات م

 ي مختلـف و مـورد نيـاز جامعـه دانـاي     يها  متخصص در زمينهيدرنهايت تربيت نيروهاي  وي عموميها ييادگير
هزينه و زمان کمتر  ات در عصر حاضر امکان توليد و تکثير دانش را با ارتباطات و اطالعيفناور .باشد يمحور م

 اينترنت به عنوان بهترين ياستفاده از شبکه جهان ها و يفراهم ساخته است چنانکه امروزه استفاده از چند رسانه ا
 يهـا  ينـه  شوند کـه بـا احتـساب و مقايـسه بـين هز     ياز راه دور شناخته م يها  فراهم ساختن آموزشيابزار برا
  ارتباطـات و اطالعـات و عموميـت يـافتن    يبا توسـعه فنـاور   . شوديبسيار ارزانتر تمام م ي حضوريها آموزش
بـه داشـتن دفتـر يـا       افراد مختلف بوجود آمده تـا بـدون نيـاز   ي آن در ميان مردم جهان اين امکان برايابزارها
 خـود را در اختيـار ديگـران    يهـا  دانـسته  هـا و   کنند و دانشي نقش يک معلم را بازي به صورت فيزيکيمرکز

 از ي توانـد نويـد بخـش يکـ    يسيستم در مين افراد هر جامعـه مـ   بگذارند که تقويت و توسعه هر چه بيشتر اين
 ي محور باشـد کـه همـان موضـوع اشـتراک گـذار      ي با مدل توسعه دانايياطالعات  يک جامعهيمهترين نيازها
زيـر سـاخت     محور با تکيه بـر ي آموزش در جامعه دانايشناختي  روش وي به متدولوژينگاه .باشد ياطالعات م

درواقـع  . ارتبطـات و اطالعـات دارد   ي از تعامل دو سويه بين آموزش و فناوري ارتباطات و اطالعات حاکيفناور
 ي خود موجب ساخته شدن شـرايط و محـيط و سـاختار   يکارکردها  با استفاده از ابزارها و امکانات وياين فناور

 يبـا توجـه بـه اينکـه کليـه ابزارهـا و امکانـات فنـاور         .آموزش مورد بحث است  شود که در آن خود وسيلهيم
جوان انتظـار   يو اطالعات بسيار پيچيده و به هم مربوط هستند و با توجه به سرعت رشد اين تکنولوژ ارتباطات

 ايـن  ي محـور آموزشـها  يدانـاي   با دانـش پـذيران در جامعـه   ي و آشنايي عمومي توسعه کاربري رود که برايم
 يداده شـوند ضـمن اينکـه همگـام بـا آخـرين دسـتاوردها         و اشاعهي برنامه ريزي بايد با توجه خاصيتکنولوز
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 ي ارتباطـات و اطالعـات نظـر   ي بـه فنـاور  ياگر از بعد و سيله آموزش .باشد  نيزي اين تکنولوژي و علميآموزش
در اختيـار    توسعه آموزشي را براي و جديدي ممتازيها يت و ويژگبينيم که اين وسيله نوين امکانا ميبيفکنيم 

 يهـا   آورد تا از مهارتيفراهم م  همگاني گذارد و اين امکان را براي دور دست مي روستاهايهمه مردم و حت
 ي اطالعات به عنوان يـک تکنولـوژ       يگو اينکه فناور  . شوند  برخوردار يا  و به اصطالح سواد رايانه     يتدايبپايه و ا  

و همچنين اگر بـا   .ها را نيز در بستر خود فراهم آورده است توسعه ساير دانش جديد در خدمات ساير علوم امکان
اطالعـات بـه عنـوان      ارتباطـات و ي بپردازيم آشکارا خواهيم ديد کـه فنـاور  يموضوع آموزش به اين فناور ديد
 اطالعـات و  ي باشـد کـه حـاو   يمـ  ييک و تکنولـوژ ي علمـ يهـا   توسعه آمـوزش ي بسيار مهم و کارا برايبستر

 بـسيار  ياين موضـوع آموزشـ  .  باشدي ميفن  وي، تخصصي مختلف علميها  در سطوح و ردهي فراوانيآموزشها
 يـک جامعـه   يبيشتر افراد جامعه با ساختارها و زيـر سـاختها    هر چهي و آشنايي روابط انسانيگسترده در نزديک

حـال بـه ايـن     . باشـد ي است بسيار موثر مـ يگيرل محور در حال شک يتوسعه داناي  گه در قالب مدلياطالعات
  :مسئله از جهت ديگر بيانديشيم

توان باعث رويـش      توان به باراني تشبيه كرد كه اگر در جاي مناسب ببارد مي             فناوري اطالعات و ارتباطات را مي     
 جاري شدن سـيل يـا منـشاء         تواند سبب   و زنده شدن طبيعت شود ولي در صورتي كه در جاي نامناسب ببارد مي             

تعليم و تربيت نيز خالي از اين دو نقش         آموزش وبه طور خاص     ورود اين پديده به حوزه      . گيري باتالق شود    شكل
 امكان آميختگـي ايـن دو مقولـه بايـد           كردن  بنابراين الزم است به اين نكته توجه شود كه پيش از فراهم           . نيست
انتقـال  وبـا تکيـه بر  تعليم وتربيت مفهوم اگر اساس . آن صورت گيردسازي فرهنگي ـ علمي مناسب براي   زمينه

پـس الزم اسـت بـراي انتقـال          باشـد،    و دانش نيز چيزي جز اطالعات شـناخته شـده نمـي            باشددانش و آگاهي    
فناوري اطالعات و ارتباطات در طي زمـاني كوتـاه،          . هاي مناسب براي اين منظور توجه كرد       اطالعات به مهارت  

اي كـه در بـسياري از          جوامع مدرن تبـديل شـود بگونـه        ي  هدهند  ست به يكي از اجزاي اساسي تشكيل      توانسته ا 
، درك فناوري اطالعـات و ارتباطـات و تـسلط بـر مهارتهـا و                كردن  كشورها به موازات خواندن، نوشتن و حساب      

رش اين جوامـع مـورد      مفاهيم پايه فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان بخشي از هسته مركزي آموزش و پرو              
در حـوزه تعلـيم و      . )به نقل از دانيل معاون مدير كل در امور آموزش و پرورش يونـسكو             (. توجه قرار گرفته است   

هاي اطالعات و ارتباطات مجموعه وسايل و تركيبات بـه كـارگيري كـامپيوتر و                ، فناوري  ونه فقط آموزش   تربيت
ي هـا   فعاليتآموزان، فرايند يادگيري و گستره بااليي از         ، دانش برقراري ارتباط است كه به اشكال مختلف معلمان       

  .دهند آموزشي را مورد حمايت قرار مي

در . به طور كلي درباره تاثير ورود فناوري اطالعات و ارتباطـات در حـوزه تعلـيم وتربيـت دو ديـدگاه وجـود دارد                       
هـاي جديـد بـر        اثـر فنـاوري   : اين نكته قائلند كه   اي از آراء اشاره كرد كه همه آنها به            توان به گستره    باره مي  اين

اي كارآمـدتر انجـام       شود كه آموزش به شيوه سنتي به گونه         آموزش و پرورش، تدريجي است و اين اثر سبب مي         
رويكـرد  . (شـود    باعث تسريع اطالعات در آموزش و پرورش مي        فناوري اطالعات و ارتباطات   بر اين اساس    . شود

 فناوري اطالعـات وارتباطـات    زايي   رويكرد، رويكرد ديگري وجود دارد كه معتقد به تحول        در كنار اين    ) گرا  اصالح
در آموزش بوده و بر اين باور است كه فناوريهاي جديد، ابزارها و حتي اهداف تعليم و تربيت را به صورت اساسي                      
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ه به اين نكته حائز اهميت است       بنابر آنچه گفته شد، توج    ). رويكرد تحول گرا  (كند    تغيير داده و آنها را متحول مي      
هاي سـنتي     كه در جهان امروز و با وضعيتي كه بر اثر حركت بسوي دهكده جهاني بوجود آمده است، ديگر رويه                  

تواند توجـه جوانـاني را كـه در جهـان اشـباع شـده از                   ورقه، تمرين و مانند آنها نمي       انتقال دانش از طريق متن،    
رسد كه عناصر اصلي نظامهاي آموزشـي بـويژه           به نظر ضروري مي   .  معطوف كند  برند را به خود     ها بسر مي    رسانه

معلمان در معرض تحوالت آموزشي متناسب با پيشرفتهاي جهان امروز قرار گيرند و آگاهي بيـشتري از قابليـت                   
 و هـاي جديـد بـه كالسـها         هاي جديد بيابند و به موازات آن راهبردهايي طرح شود كه بـه ورود فنـاوري                 فناوري

و در عمل باعث شود كه نقش معلم به عنوان منبـع            . محيطهاي آموزشي، منجر به آموزش و يادگيري بهتر شود        
كننده فرايند كسب     و نقش او از ناشر اطالعات به نقش تسهيل        . قدرت كه اطالعات در انحصار اوست از بين برود        

ي در نتيجه ورود فنـاوري اطالعـات بـه وجـود            به موازات تغييراتي كه در عناصر نظام آموزش       .اطالعات تغيير يابد  
تغييـر در    :تـوان اشـاره كـرد        مي مواردزيردر اين رابطه به     . آيد، تغييرات در سطح مدارس نيز قابل توجه است          مي

گيـري    تري را براي تصميم     شود و مبناي روشن     تر مي   ها شفاف   با ورود فناوريهاي جديد به مدرسه، رسالت      ،بصيرت
دهد تا آرمانهاي مدرسـه   ان واضح و روشن رسالتها به اعضاي جامعه يادگيري اين امكان را مي بي. كنند  فراهم مي 

  . تري تجسم نمايند را براي آينده و اقدام موزون و هماهنگ به طور مناسب

بـا ورود   .  مدرسه براي يادگيري، بخشي از فلسفه يادگيري است        هآموزان و نحوه ادار     نحوه تعامل معلمان و دانش    
ري اطالعات و ارتباطات به محيط مدرسه، اين فلسفه دچار تغيير شده و محيطي كه در آن معلم بـه عنـوان                      فناو

شـود كـه در آن         به محيطي تبـديل مـي      )فلسفه معلم محور  (شود    كننده اصلي محتواي آموزش شناخته مي       فراهم
  ...و. )آموز محور فلسفه دانش(رد آموزان را بر عهده دا كننده فرايند كسب اطالعات توسط دانش معلم نقش تسهيل

  
   اطالعات با آموزشيرابطه فناور

درجوامـع   محـور  ي که تا کنون از جايگاه آنها در توسـعه دانـاي  شناختي با توجه به تعاريف و ارتباطات و اطالعات
ه نقـش  زنجير  محور هستند در اين بين آموزش با تکميل حلقه سوميتوسعه دانايدر بهترين زير ساخت يافته ايم

 سه عنصر ارتباطـات و اطالعـات و   يز همپوشانا محور يتوسعه داناي به عبارت بهتر .موثر خود را ايفا خواهد کرد
  موثر بـر ي و فرهنگي، سياسي اقتصاديها که البته در اين ميان نبايد از نقش مکانيزم آموزش فراهم خواهد شد

  .جامعه غافل شويم

 شـود کـه همـه افـراد در     ي حاصل مي وقتياطالعات  در جوامعيهداف کليد از اي به عنوان يکيتوسعه اطالعات
 از ابزارهـاو  يبـسيار .  به اطالعـات مـورد نيـاز خـود باشـند     يدستياب  مختلف قادر بهي و مکاني زمانيشرايط سن

ه کـ انـد     ه در امر اموزش شد    ي بديع يها  ها و خالقيت     ارتباطات و اطالعات موجبات ايجاد تکنيک      يامکانات فناور 
  . کالسيک را داشته باشنديها آموزش  توانند نقش مکمليدر نوع خود م

حـداقل مزيـت آن   زيـرا  .  شده استي امور آموزشي وکيفيسطح کم  ارتباطات و اطالعات باعث افزايشيفناور
 يفنـاور  . بخـشد ي آنها را تـسهيل مـ  يکند و يادگير ي ايجاد ميدر وقت دانش پذيران صرفه جوياين است که 

 ي آمـوزش فـراهم مـ   ي را بـرا ي فراوانيها و موقعيتها يد بسترد جيژيک تکنولو طات و اطالعات به عنوانارتبا



 

 

٢٦ 

شوراي دبيرخانه 
عالي اطالع
 

رساني
 

 ارتباطـات و اطالعـات بـه عنـوان     ينيز بر مسئله دخالت فنـاور  يبا توجه به تمام مطالب ذکر شده انتقادات .آورد
 آموزش کالسيک و حذف رابطه و تعامل در جريان يافزار  و سختيافزار  نرميابزارها  از امکانات ويمجموعه ا

عـدم شـناخت صـحيح      ازيها کـه قطعـاَ ناشـ    در مقابل اينگونه واکنش.  شودي وارد ميدوسويه استاد و شاگرد
 يژبايد اظهار داشت که ايـن تکنولـو    باشدي ارتباطات و اطالعات در امر اموزش مي فناوريامکانات و ظرفيتها

 به هر يو ل.  شودي تسريع در آموزش استفاده ميو گاه  جهت ايحاد تسهيلييد تنها به عنوان وسيله و ابزاردج
 بـر  ي مبتـ ي بـه جامعـه اطالعـات   ي دسـت يـاب  ي در امـور آمـوزش بـرا   يژلو حال حضور و بروز استفاده از تکنو

   اجتناب نا پذير استي محور امريداناي  حامعهياستانداردها

 بـا بـر   ي آموزشـ يبـه مـسئله توسـعه نهادهـا     ي توجه جديموزش آيبا تکيه بر توسعه زير ساختهااين راستا در 
 ي محور امري کالن جامعه دانايي تعيين شده در مشيچهارچوبها  مناسب و متناسب باي از استانداردهايخوردار

ها   کليه نيازي آموزشي نهادهاي راه اندازيها ي و تدوين استراتژي در طراحياين رو بايست از .اجتناب ناپذير است
 توسـعه  يهـا  ازشـاخص  همانطور که قبالً ذکر شد تامين دو دسـته .  و دقت نظر قرار گيرديجامعه مورد بررس ي

 ي آموزشـ ي و نهادهـا يعمـوم  ي آموزشـ ييـک بـر عهـده نهادهـا    ژ و سـواد تکنولو ي سواد عمـوم يآموزش يعن
 يهـا  وسـعه آمـوزش  به عنوان مهمترين عنصر در امـر ت   آموزش و پروروشجامعه مادر  .تکنولوژيک خواهد بود

بـه  و کنـد  ي جامعه فراهم مـ يو توسعه هدفمند سواد را در سطح عموم  که در نهايت امر موجبات تامينيعموم
 يها يها و تواناي  ظرفيتي در جهت هدايت اصولي کالسيک و مقدماتيها  آموزشيريز ي پي برايعنوان بستر

 يهـا   و ارگـان يعال  ديگر آموزشياز سو . باشدي جامعه مطرح ميها پذيران جامعه منتطبق بر اصل نياز دانش
يک زمينه ساز تـامين و توسـعه        ژ تکنولو يها   آموزش دهنده  تامين کننده اين نوع از دانش به عنوان عناصر توسعه         

 ارائـه و توسـعه   ي الزم بـرا يها يبود و نقش خود را با بستر ساز هدفمند سواد در سطح پيشرفته جامعه خواهند
محـور   ي ايجاد توسعه بر اساس مدل دانايي تعيين شده برايپيشرفته با توجه به استانداردها   وي فنيها آموزش

 دانـش  يهـا  يبر عاليـق و توانـاي   يها تاکيد و دقت بيشتر در ساختار توسعه اينگونه آموزش . رسانديبه انجام م
 آن  دهنـده   ع توسـعه  يـک کـه مرجـ     ژ تکنولو يهـا    پذيرد و بنابر همين مسئله در سطح آموزش        يپذيران صورت م  

  .  گيردي قرار مي جامعه مورد هدف و برنامه ريزيها پذيران و نياز دانشگاهها خواهند بود دو اصل عاليق دانش

اين سـطوح    با توجه به اينکه اصوالً افراد دانش پذير دري آموزش عالياطالعات در توسعه نهادها ينقش فناور
 يحاضر بـسيار پيچيـده و گـسترده مـ     ز اين ابزار برخوردارند در عصر اي بهره گيرييک الزم براژاز سواد تکنولو

 ي روشن مي کشور به خوبي و ترکيب جمعيتياقتصاد  وي و شرايط اجتماعي به وضع آموزش عاليبا نگاه. باشد
 کـه مايـل بـه    ي در سـطح تمـام افـراد   ي گسترش آموزش عاليالزم برا يها ها و زمينه شود که متاسفانه بستر

  هم که هر سـال بـا پـشت سـر    ي قريب به اتفاق عده اي باشد وحتيامکان هستند فراهم نم  ازاينيبرخوردار
 يهـا  در رشـته   الزمي شوند فاقد هدف و پـشتوانه اجتمـاع  ي مي وارد نظام آموزش عاليگذاشتن مراحل گزينش

 کـه  ياده از ابزارهـاي جامعـه و بـا اسـتف     دقيق نيازها و امکاناتيلذا به جاست که با بررس.  خود هستنديتحصيل
 کـه بـا اسـتفاده از انهـا بتـوان      ينسبت به تعينن سازو کارهـاي   گذاردي ارتباطات و اطالعات در اختيار ميفناور

  دري آموزشـ ينبايد از ياد بـرد کـه توسـعه نهادهـا     .نهادينه توسعه بخشيد اقدام کرد  را به صورتيآموزش عال
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تواند با اسـتفاده از امکانـات و    ي نيست و اين امر مي از مراکز فيزيکيدار محور الزاماَ نيازمند برخوريجامعه داناي
بهتـرين  يکـي از   ي مجـاز يتوسـعه دانـشگاهها  شـايد   . نيز فـراهم شـود  ي مختلف در بعد مجازيها يتکنولوژ
اده از يـک بـا اسـتف   ژانتقال سواد تکنولو. باشدآموزش از راه دور  يها هادر انتقال دانش با استفاده از سيستم شيوه
 قبل از گرايش به . شودي دنبال مي مجازي آموزش عاليها  است که نظاميجمله اهداف  گوناگون ازيها يفناور

 يتلويزيـون بـود کـه بـه روشـن       بهترين و سايل آموزش از راه دور استفاده از راديو و بعدهاي مجازيدانشگاهها
 يايجاد ارتباط و تعامل دو سويه است رنج مـ  م که همان عديها ار مهمترين نقص آموزش پيداست که اين شيوه

 بـين  يد تا ارتباط نزديک تر و ملموس تـر و بر اين شيسعبايستي  يمجاز يها بنابر اين با توسعه آموزش. بردند
فوايد و محاسـن بهـره   در اين مقوله شايد بعنوان يادآوري بتوان مواردذيل رابعنوان  .شود استاد و دانشجو بر قرار

  : نام برد ي دانشگاهي نهادهاي براي مجازي آموزشيها مسيستاز يگير

 ي شـناخته مـ  ي مجـاز ي محور که با نام دانشگاههاي در جامعه دانايي مجازيعال  آموزشيتوسعه نهادها  )الف
زيرا  . در بين جويندگان دانش خواهد داشتي شدن آموزش عالي در همگانيبسيار موثر و مفيد شوند نقش

 همـه  يدانـش بـرا    و توسعهي محور امکان بستر سازي يک جامعه دانايينداردها از مختصات و استاييک
   . مختلف استيها يافراد در استعدادها و تواناي

 را ندارنـد  ي فيزيکـ يهـا  به دليل مشکالت گوناگون امکـان حـضور و اسـتفاده از کـالس      از افراديبسيار  )ب
ايـن    باشند وي مي دقيقي فاقد اطالعات علمي هستند که با داشتن اطالعات تجربيافراد مختلف همچينن

نياز خود دست پيـدا    موردي علميها  به دانشي دهد تا از طرق ساده تر و ارزانتريمسئله به آنها فرصت م
   .کنند

را همگـان داننـد همچنـين در فرمايـشات پيـامبر        گويد همه چيزي وجوددارد که مياز گذشته مثل معروف   )ج
 ي نمـ ي و زمـان ي هـيچ فاصـله مکـان   ي و دانـش انـدوز  يآمـوز   تاکيد شده که علـم اسالم نيز بر اين نکته

")  اگر آن دانش در چين باشديدانش بياموزيد حت"و" العهديالعلم من المهد ال اطلبوا" اشاره با احاديث(شناسد
وزيـع عـام و   ت  بري محور مبني جامعه دانايي به استانداردهايبا اين تاکيدات بسيار آموزنده با نگاه با توجه

 به ي دست يابي برايو مکان ي از افراد در روزگار حاضر قادر با حرکت زمانيدسترس بودن اطالعات بسيار
 ايـن امکـان را فـراهم    ي آموزشـ يابزارها و نهادهـا   محور با استفاده ازيدانش نيستند بنابراين جامعه داناي

 قادر بـه  ي و زمانيانش در هر موقعيت مکان علم و ديبه فراگير آورده است که دانش جويان و عالقمندان
 .نظر خود باشند  اطالعات مورديدستياب

هـا و    ورزد ايجاد سدي تاکيد نميمحور ي از بزرگترين معضالت در يک جامعه که بر مدل توسعه دانيييک   )د 
ا در  که همکنون مـ ينمونه معضل.  باشديآموزش م ي رسيدن عالقمندان به سطوح عاليموانع مختلف برا

 کـشور  ي ورود به دانشگاه و ظرفيـت محـدود دانـشگاهها   يمتقاض يتعداد باال. کشور با آن مواجه هستيم
 ي تعبير شود که ورود به ايپذيرش دانشجو در ايران اصطالحاً با قيف وارونه ا باعث شده از سيستم موجود

امکـان   عه يافته کـه معـوالً   توسيبسيار دشوار و خروج از آن ساده است در مقابل سيستم کشورها سيستم
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 کننـد کـه   ياعطا مـ   مدرکي کنند و تنها به افرادي همگان فراهم مي براي را بدون مانعيتحصيالت عال
 آمـوزش  ي به عنوان نهادهـا ي مجازيدانشگاهها توسعه . به سطح مطلوب رسيده باشنديواقعاً از نظر علم

 کـه  ي موثر باشـد بـه صـورت   ي فعليها  سيستمکارکرد غلط  تواند در رفع اين معضل و حذف ايني ميعال
در دوره مورد عالقه خود به تحصيل بپردازند و پس از کسب اطالعـات    توانند به صورت آزاديهمه افراد م

   .شوند  وارد بازار کاريعلم

 اسـت کـه   يزايد و وقت گيـر  يها فعاليت محور حذف و رفع ي جامعه داناييها ي از اهداف و استراتژييک   )ه
 به عنـوان  ي که بايستي مجازيدانشگاهها. هستيم  بروکراتيک شاهديها  را در نظامها فعاليتوالً اين معم

 ي آورند که ايجاد و توسـعه نهادهـا  يباشند اين امکان را بوجود م  در جامعه مطرحي دانش محوريالگوها
 ي سرمايه گذارييازها مقدور باشد زيرا ضمن کاستن از ني کمتريو سرمايه گذار  با سرعت بيشتريآموزش
  وي دهنـد و موجـب کـاهش بروکراسـ    ي را در قالب محيط ديجيتال انجام ميکليه ارتباطات علم يفيزيک

 يمـسائل حاشـيه ا    پرداختن بهيبه عبارت بهتر به جا.  شوندي جامعه ميها  در وقت و هزينهيصرفه جوي
  . پرداخته خواهد شديبه محتوا و اصول علم

 دوران آموزش و بعـد      يها  فعاليت بين   ي محور ايجاد پل ارتباط    ياهداف در جامعه داناي   رين  ت  ي از کليد  ييک  ) و 
کـار بـا     بـازار ي و ظرفيتهـا ي اجتمـاع يهـا   شود تا بين نيـاز ي ميبه عبارت ديگر سع.  باشديآموزش م از

 ي مجـاز يدانـشگاهها  . وجـود داشـته باشـد   ي دقيقي گوناگون ارتباط و هماهنگيها ها و تخصص آموزش
ساده تر و دقيق تر با مراکز آموش   به صورت بسياري و صنعتي آورند تا مراکز اقتصادي را فراهم ميشرايط
 و دوسويه از اين ارتباط حاصل شـود کـه قطعـاً در    يمنطق  ارتباط بر قرار کنند و در نتيجه يک تعامليعال

   . توسعه موثر خواهد بوديبرا محور ي داناييها  از مولفهيبهره بردار  جامعه بهيگرايش بخش اقتصاد

 هـستيم همچنـين   ي مختلـف علمـ  يهـا   جوانان کشورمان در عرصـه ي علميها شاهد موفقيت همه ساله  ) ز
 يمـ  ي و تحقيقـات ي علمـ يهـا  فعاليت مختلف در حال ي در کشورهاياز اساتيد و کارشناسان ايران يبسيار
 يو اسـتعداد بـاال بـرا     از ايـن تـوان  يهره بـردار  امکان بي مجازيبا استفاده از امکانات دانشگاهها. باشند

  . شودي در کشور فراهم مي علميها فعاليتعالقمندان به 

شـده    تعيين کننده در توسعه جوامع در عصر حاضر ميزان اطالعات توليد شده و صادريها شاخص  ازييک   )ح
 آورنـد اوالً  يهمراه مـ  خود به دو مزيت عمده را با ي مجازيدر اين بين دانشگاهها.  باشدياز آن جامعه م

 خـود را بـه جهانيـان    ي علمـ يهـا  فعاليـت   تحقيقات وه دهند که بسيار سريع نتيجياينکه به ما فرصت م
 باشند اين امکان بوجـود  ي مي علميها که محل چالش  دانشگاههاي کنيم ثانياً به علت خاصيت ذاتيمعرف
وناگون به اين دانشگاهها وارد شـوند و زمينـه سـاز     گياز کشورها  آيد که دانش پذيران و انديشمندانيم

   . توليد اطالعات باشنديبرا ي علميها توسعه چالش

 يحاضر مشغول تـدريس علـوم مختلـف در دانـشگاهها      در حالي از انديشمندن ايرانيهمانطور که بسيار  ) ط
 ما نيز ي که دانشگاهها بر خوردارند الزم استياز سطح باالي  جهانيمعتبر جهان هستند و در محافل علم
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 در عرصه ي کجازيقرار گيرند حضور بيشتر و پر رنگ تر و ملموس تر دانشگاهها در اين سطح مورد توجه
   داشته باشديثرؤ کشور نقش مي دانشگاههاي تواند در با ال رفتن جايگاه علميم يمحافل علم

  
  جايگاه آموزش در برنامه چهارم توسعه

 بـه  يمفهوم و جايگـاه توسـعه انـسان     گوناگون توسعه ازيها  با تکيه بر تجربيات مدلبرنامه توسعه سازمان ملل 
 کند و در ايـن تعريـف فرهنـگ را بـه عنـوان      يياد م  بخشدي که دامنه انتخاب مردم را وسعت ميعنوان روند
 و يعـات گـسترش و تنـوع ابزارهـا و امکانـات اطال     .رسميت شناخته است  توسعه بهي مهم در استراتژيمولفه ا
 ي که در آن سرعت انتقال اطالعات و دانش تا حد زيادي جهاني حاضر به دهکده ايشدن دنيا  و تبديليارتباط

به . همگون ساخته است  جوامع را همسان وي و فرهنگي فکري ساختارهايباال رفته است به طرز غير قابل باور
از مـردم دنيـا پـذيرت و معـضالت      يکثيـر  جديد به سرعت در ميان جمـع  ي يک تکنولوزي که کاربريگونه ا
 يتوسـعه زيـر سـاخت     .  باشـند  يه شکل مدرن مـ    ب باشد که در حال گذر از شکل کالسيک          ي جوامع م  يفرهنگ

 دهـد   ي اين امکان را م    ي فرهنگ ي توجه به مسائل و اولويتها     ا محور ب  ي به جامعه داناي   ي دست ياب  يآموزش برا 
 مـردم صـورت گيـرد و        ي فرهنگـ  يهـا    توجه بـه مـسائل و چهـارچوب        ورد نياز با  م يتا گزينش و توسعه ابزارها    

  اي  نكتـه  اام.  هستند ي و ارتباط  ي مختلف اطالعات  ي بوجود آمدن احساس نياز به مسائل و ابزارها        ثهمچينين باع 
 آمـوزش     مـا در بحـث       كـه    اسـت    توجـه شـود، ايـن        آن   بيشتر به    چهارم  برنامهدر و بايستي      است   بسيار مهم   كه
.  داريـم    مختلفـي   رامرآموزش دستگاهي،دستگاهها ونهادهاي  دکنارتدوين صحيح آموزش عمومي وتکنولوژيکي،    در

ي  دول كند و دستگاه  مي  ابعاد حركت  و جلوتر از سايرين در همه  خود رهرواست كامالً   كه  است  دستگاهي يعني   ت
  برد   مي   را پيش    كلي، مجموعه    مقررات   يك ا ب  ند و در واقع   دا   را نمي    نيازسنجي   بحث   الفباي   مثالً   كه  را نيز داريم  

  توسعه، طراحي،  چهارم  در برنامه  دارد كه  ضرورت بنابراين   . شود  شكسته امالًك الگو   چهارم، اين و بايد در برنامه
   خـودرهرو در همـه   گاههايدست   كه طوري  شود، به ها گنجانده  غيرمتمركز در برنامه  صورت  و اجرا به ريزي برنامه

ا   وسعهت كمتر     كه   هم   شوند و دستگاههايي    موارد بتوانند فعال     فيد و از طر    شون   هدايت   خاصي  اند با مقررات    فتهي
   فرهيختگـي    و افزايش   انساني، ايجاد فرزانگي     منابع   توسعه    نهايي  اگر هدف .  ايجاد شود   موسسات  بين   هم  رقابت

  م انجا   کامل سازماني در آن      مربيگري   بر نقش    با تكيه    رهبري   اعمال   كه  ريم دا  فضايي  ياز به باشد، ن   ها  سازماندر  
 و    اصـلي   نقـش .  شـود    تبـديل    باور و هنجـار سـازماني        به   سازماني   يادگيري   داريم كه    ايجاد محيطي   نياز به .دگير

   دهند و به     انجام   برجسته   يابند، كارهاي    بتوانند توسعه   نركنا كا   كه   است   در سازمان    رهبران، ايجاد فضايي    كليدي
 هستند   شوند، افراد با استعدادي      بازار كار وارد مي      به ٢١   در قرن   كه   انسانهايي   اصلي  بنيان     . دهند  ديگران، آموزش 

 بايـد     مـديريت    كـه    اسـت    مفهوم   بدين  اين.  جديد را فراگيرند و از يكديگر بياموزند        توانند دانش    مي   سرعت   به  كه
 ٩ جديـد     در مطالعـات  .  يابند تغيير دهد     بايد كاهش    هستند كه   هايي   هزينه   كارگران   اينكه   به  نسبت  خود را   نگرش
  :اند فتهگرر  درنظ  راهبران  براي  و الزم  اساسي  صفات عنوان  را به صفت

   از ارزشها ايجاد و دفاع: ارزش )١
    آرمان  عرصه فيت ظر داشتن: آرمان )٢
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   رهبر جهاني ظهر و تجسمم )٣
   رسا و موثر  پيامهاي  ابالغ  براي  كافي توان  داشتن: ارتباطات )٤
  كردن   و عمل  انديشيدن راهبردانه: راهبرد )٥
   گرفتن  تصميم آگاهانه: تصميم )٦
   دانايي  مباني بسط: دانايي )٧
   انساني  منابع معمار و طراح: كاركنان )٨
     ). خودآگاهي وسعهت ( خودشناسي: خويش )٩

   انـساني    منـابع    نظـام    عصر جديد، معمـاري      موردنظر رهبران    از ويژگيهاي   همانگونه که کامالً مشهود است يكي     
   مـرتبط   ثمـربخش   بـارهبري   را كه  خالق، چندقابليت هاي بعمل آمده توسط مركز مديريت  طبق بررسي . باشد  مي

  : است  كرده است، مشخص

   و نحـوه     نفـوذ آنهـا در ديگـران         افـراد و نحـوه      هـاي    تواناييها و ناتواني     تمام  شناخت: رفته پيش  خودآگاهي )١
  هـوش  «  مهـم    بحث   به   غيرمستقيمي   موضوع، اشاره    اين   در حقيقت    كه   ديگران   آنها از سوي    شدن  پذيرفته
  .دارد» عاطفي

   بازخوردهـاي    دادن   بـه    و زيردسـتان     همكاران  ديگران، روسا،    با تشويق    رهبران : بازخورد   ترغيب   به  عادت )٢
  .دهند  مي  را توسعه  و سازنده، خودآگاهي صريح

 جديـد و     انـدازهاي    و ايجاد چشم     آفرينندگي   به   از دلبستگي    يادگيري، حاكي    به   دلبستگي : يادگيري  عطش )٣
  آشفته، مفـاهيم     اوضاع  هبراز دل  ر  شود كه   مي  عثانداز جديد با     چشم  اين. د است  جدي   روشهاي   به  انديشيدن
  . است انيانس  منابع  مديران اساسي تهاي رويكرد از رسال  كند و اين كشف روشني

 در    اليـق    مـديران    علـت    همـين   بـه .  دارنـد    نزديـك    رابطه   با هم    و زندگاني    رهبري : كار در زندگي    تلفيق )٤
   آنهـا از سـوي      شـدن    پذيرفته   و نحوه    اان  باشند، نه    داشته   قوي   عصر جديد بايد از خود دركي       يها  سازمان
  .دارد«  عاطفي هوش »  مهم  بحث  به  غيرمستقيمي  موضوع، اشاره  اين  در حقيقت  كه ديگران

   بازخوردهـاي    دادن   بـه    و زيردسـتان     ديگران، روسا، همكاران     با تشويق    رهبران : بازخورد   ترغيب   به  عادت )٥
  .دهند  مي  را توسعه آگاهي و سازنده، خود صريح

 جديـد و     انـدازهاي    و ايجاد چشم     آفرينندگي   به   از دلبستگي    يادگيري، حاكي    به   دلبستگي : يادگيري  عطش )٦
  آشفته، مفـاهيم     اوضاع   رهبراز دل   شود كه   مي  انداز جديد باعث     چشم  اين.  جديد است    روشهاي   به  انديشيدن
  . است انساني  منابع  مديران اساسي رسالتهاي رويكرد از   كند و اين كشف روشني

 در    اليـق    مـديران    علـت    همـين   بـه .  دارنـد    نزديـك    رابطه   با هم    و زندگاني    رهبري : كار در زندگي    تلفيق )٧
 بـا     فقـط    بدانند كـه     خود را افرادي     اينكه   باشند، نه    داشته   قوي   عصر جديد بايد از خود دركي       يها  سازمان
   نيازهـاي   بايـد بـين   .  وجود نـدارد     كار و زندگي     بين   مرز مشخصي   امروزه     .شوند   مي   شناخته  ي شغل  موقعيت
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 نيازهـا را      بايد اين    دقيقتر بگوييم    برقرار كرد و اگر بخواهيم       شغلي، موازنه    و نيازهاي    و خانوادگي   اجتماعي
گردد و     نيز مي    و اصالت    صداقت  ايجاد حس    و كاري، سبب     شخصي   زندگي   ميان  موازنه.  كرد   تلفيق  با هم 
  گردند  مي  آن دنبال  در رهبر خود به  از كاركنان  بسياري  كه  است  حس اين

 منظور ما از تفاوتها،      البته.  است   ديگران   تفاوتهاي   به   نهادن   عصر جديد، حرمت     در كار رهبران    آخر  و نكته  )٨
   افراد است آرا و ارزشهاي  به  و احترام ناگون گو  ديدگاههاي  و تكميل  تركيب توانايي
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