
در آغاز قرن بیستم، با ورود فناوری های جدید به مدرسه، 
به همراه تغییر نگرش و رویکرد نسبت به طراحی آموزشی، 
نیاز بــه افرادی که توانایــی به کارگیــری یافته های جدید 
و کار با ابزارهای جدید را داشــته باشــند، بیشتر از همیشه 
احساس شد؛ افرادی که با شناخت کامل از فرایند آموزش و 
ابزارهای آموزشــی، معلمان را در طراحی آموزشی و انتخاب 
رسانه ها و حل مسائل آموزشــی یاری می کردند. برای رفع 
این نیاز، ضمن تعریف جایگاهی اداری تحت عنوان دفترهای 
فناوری آموزشی، کار تربیت متخصصان فناوری آموزشی در 
دانشــگاه ها نیز آغاز شــد. واژة فناوری در ظاهر به یک بعد 
سخت افزاری اشاره دارد و بیشتر از هر چیز جنبة ابزاری آن 
نمایان می شــود؛ اما این واژه چیزی فراتر از ابزار و وســایل 
اســت و متخصصــان تعریف های گوناگونــی از آن نیز ارائه 
كرده اند کــه معنای آن را برای ما بهتر نمایان می كند. برای 
فناوری آموزشی تعریف های متعددی وجود دارد که از نظرات 
متنوع در این عرصه ناشی است. هرکدام از این تعریف ها 
می توانند درســت باشند. ساده ترین تعریفی که از 

فناوری آموزشی می توان ارائه کرد، عبارت است از: »ارائة یک 
روش اصولی و منطقی برای حل مشکالت آموزشی و برنامة 
درسی که با نوعی تفکر سیستماتیک همراه است« )فردانش، 
۱۳۸۷(. بــا اســتفاده از فناوری، مفهوم آمــوزش به منظور 
پیشــرفت هم دانش آموزان و هم معلمان، دستخوش تغییر 
می شــود. امروزه هر وقت در مسائل تعلیم وتربیت از فناوری 
آموزشی سخن به میان می آید، منظور روش طراحی، اجرا و 
ارزشیابی کل فرایند تدریس و یادگیری است، نه به کارگیری 

وسایل و ابزارهای دیداری ـ شنیداری در آموزش.
فنــاوری اطالعات و ارتباطات چنــان ظرفیت حضوری در 
عرصه های گوناگون حیات بشــری دارد که بی تردید می توان 
آن را تمدنی جدید با ظهور یک موج تمدنی جدید دانســت. 
به کارگیــری فزایندة اصطالحات و تعبیرهایی همچون تمدن 
پساصنعتی، جامعة اطالعاتی، اقتصاد دانش در مقام توصیف 
ویژگی هــای بارز عصر حاضر، گواه این مدعاســت. نظام های 
تعلیم وتربیــت نیز طبعًا از تحوالت حــادث در عرصة فناوری 
بی نصیب نبوده اند و ندای انقالب آموزشی به مثابة یک ضرورت، 
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 نقش مدیریت یكپارچه در بهره گیری موفق
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فضای نظام های آموزش وپرورش دنیا را پر کرده است.
در ایــران نیز عالوه بر اقداماتی که در نظام آموزشــی قبل 
و بعد از انقالب اســالمی انجام شده است، از اواخر دهة ۶0 
شاهد تصویب برنامة کارشناسی علوم تربیتی گرایش فناوری 
آموزشــی برای اولین بار در شورای عالی برنامه ریزی وزارت 
فرهنــگ و آموزش عالی و به دنبال آن شــروع به کار جذب 
دانشجو در این رشته بودیم. مهم ترین هدف تربیت دانشجویان 
در این رشــته، رفع نیاز آموزش وپرورش در سمت هاي فناور 
آموزش و کمک به معلمان در طراحی و به کارگیری و انتخاب 
رسانه های مناسب و طراحی آموزشی و حل مسائل آموزشی 
بود. شاید بتوان گفت، مهم ترین مشكل آموزش وپرورش در 
ســطح وزارت خانه و اداره هــای کل آموزش وپرورش در این 
دورة خاص، کمبود نیروی متخصص حوزة فناوری آموزشی 
بود. برای رفع این نیاز در ادامه، دوره های کارشناســی ارشد 
و دکترای رشتة فناوری آموزشی هم راه اندازی شد. اما نکتة 
مهم این است که هرچه به سال های کنونی نزدیک تر شدیم و 
در حالی که هر روز با تحوالت جدید حوزة آموزش و یادگیری 
و ورود نرم افزارها و سخت افزارهای آموزشی به فضای کالس 
درس مواجه شدیم، نقش دفترهای فناوری آموزشی کمتر و 

کمتر شد.
فناوری اطالعات و ارتباطات در حال ایجاد تغییر شــکل و 
دگرگون سازی کل نظام آموزش وپرورش است. به طور مسلم، 
یکــی از مهم ترین عواملی که می تواننــد در میزان موفقیت 
مدرســه ها در بهره گیــری از فناوری اطالعــات و ارتباطات 
تأثیرگذار باشد، مدیریت یكپارچة فناوری اطالعات در سطح 

وزارت خانه و اداره های كل آموزش وپرورش است.
لذا با وجود ســیل عرضة فناوری هــای جدید و همچنین 
تغییر رویکردهای آموزشی در سال های کنونی و به دنبال آن 
تأثیرپذیری سیستم آموزشی از ورود این فناوری ها، متأسفانه 
شــاهد کاهش جایگاه اداری و ســازمانی دفترها و اداره های 
فناوری آموزشی در سطح وزارت آموزش وپرورش و اداره های 

کل آموزش وپرورش استان ها هستیم.
با نگاهی به ســیر تحول جایگاه سازمانی و نمودار سازمانی 
وزارت آموزش وپرورش می توان به سادگی دریافت، نبود نظام 
مدیریتی واحد در بحث فناوری آموزشی در سطح وزارتخانه و 
به دنبال آن در سطح اداره های کل آموزش وپرورش و سپس 
در اداره های آموزش وپرورش شهرستان ها و مناطق، به نبود 
امکان اعمال سیاســت های واحد در حوزة فناوری آموزشی 
منجر می  شود. از مهم ترین نمودهای این سیاست می توان به 
انباشت وسایل آموزشی و کمک آموزشی و تجهیزات مرتبط 
با آن در مدرســه ها اشــاره کرد. این امر باعث شده است در 
مدرسه ها بر اســاس تصمیمات غیركارشناسی و سلیقه های 
شخصی، بهره گیری از رســانه ها و فناوری های نوین، عمدتًا 

به تصمیمات مدیر مدرسه و تبلیغات شرکت های خصوصی 
برای فروش برخی وســایل به مدیران مدرسه محدود شود. 
تجهیزاتی که گاه به علت نبود زیرساخت های بهره برداری و 
گاه بر اثر نبود تطابق فناوری با نیاز خاص آن دورة تحصیلی 
یا آن منطقه، در حال حاضر در انبارها انباشــته شده اند و یا 
به دغدغة مدیران برای محافظت از آن ها در برابر ســرقت یا 
تعمیر آن ها تبدیل شده اســت. در این فضا انتظار می رفت 
دفترهای فناوری آموزشــی، با توجه به ضرورت مطرح شده، 
حتی به معاونت ارتقا یابند و به دنبال آن بهره گیری از توان 
فارغ التحصیالن حوزة فناوری آموزشــی برای حل مشکالت 
یاد شده نهادینه شــود. ولی شــاهد تنزل جایگاه دفترهای 
فناوری آموزشی در همة سطوح و به حاشیه رفتن آن هستیم.
در حالی که در کشــورهای در حال توســعه، مدرسه های 
هوشــمند به صــورت حضــوری بــرای جبــران برخی از 
عقب ماندگی ها نظیر شــیوه های ناکارآمد تدریس ســنتی 
معلم محوری، کمبود کتاب های درســی غنی و روزآمد، فقر 
ســواد اطالعاتی و رایانه ای معلمان و دانش آموزان، نیازهای 
روزافزون بازار کار به نیروهای انسانی کارآمد و مجهز به سواد 
فناوری در حال شکل گیری و توسعه هستند، ضرورت دارد با 
بازاندیشی در سیاست های جذب نیروی انسانی و تجدیدنظر 
در پست های ســازمانی، زمینة فعال شدن مجدد هسته های 

فناوری آموزشی را فراهم كنیم.
در صــورت احیا و بازنگری در ِســمت های اداری فناوری 
آموزشــی در ســطح وزارت آموزش وپرورش و اداره های کل 
و اداره های آموزش وپــرورش و حضور فعال فارغ التحصیالن 
رشتة فناوری آموزشــی در این سمت ها، معلمان و مدیران 
گروه ها ضمن تعامل با این دفتر و با توجه به نقشــی كه در 
فرایند برنامة درسی فناورانه بر عهده می گیرند، می توانند در 
مرحلة اجرا، با تفسیر صحیح سیاست های آموزشی فناورانه، 
به كارگیــری قابلیت های فنــاوری اطالعــات و ارتباطات، 
بهره گیری از توان و استعداد دانش آموزان و ظرفیت های بافت 

مدرسه، به اجرای اثربخش برنامة درسی كمك كنند.
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