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مقدمه
روند تحوالت جهانی از زمان شیوع بحران کرونا وارد مراحل 
جدیدی شده است. بطوریکه تقریبًا در تمام زمینه های سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثرات خود را بر جای گذاشته 
و مانند هر پدیده نوین دیگری ساختارهای سنتی جوامع را 
از جمله  آموزش هر کشوری  نظام  داده  است.  قرار  هدف 

ساختارهایی است که در طی این فرایند دچار تغییر و تحول 
شده است. تغییرات قابل توجهی که امروزه در نظام آموزش 
ایران به وقوع پیوسته است تا حدود زیادی متأثر از این بحران 
می باشد. این تغییرات که به منظور پیوند زدن چشم اندازهای 
نظام آموزش به تحوالت جهانی صورت گرفته است، به تغییر 
در اهداف، راهبردها و فرایندهای برنامه ریزی و اجرای آموزش 

چكيده
مقدمه: روند تحوالت جهانی از زمان شیوع بحران کرونا وارد مراحل جدیدی شده و نظام های آموزشی را تحت تأثیر 
خود قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف تحلیل تأثیرات بحران کرونا بر وضعیت نظام های آموزشی به این سؤال مهم 

که بر هم کنش شیوع کرونا و نظام های آموزش سازمانی در تحوالت ناشی از بحران کرونا چگونه است پاسخ می دهد.
روش ها: پژوهش حاضر از نوع مروری است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش با استفاده 
از روش مطالعات اسنادی، روند آموزش های سازمانی در سال 2020 و پس از آن با توجه به شیوع بحران کرونا تحلیل 
الزم انجام گرفته است. به منظور تحلیل داده ها و فهم تغییرات نوظهور حاصل از بر هم کنش نظام های آموزش سازمانی 

و شیوع کرونا از مدل مفهومی STEEPV استفاده شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که بحران کرونا بر ابعاد اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و ارزشی نظام های 

آموزش سازمانی تأثیراتی بر جای گذاشته و عملکرد های آموزشی را عمیقًا تحت تأثیر قرار داده است.
بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش، نابسندگی دانش کنونی و ناتوانی ساختارهای موجود را در مواجهه با تهدیدهای 
نوین نشان داد و کنشگران آموزشی را با این واقعیت که وضع کرونایی و پساکرونایی آموزش را با همان انگاره های 
پیشاکرونایی نه می توان دید و نه می توان فهمید روبرو کرد. اگرچه ممکن است هنوز برای نظام های آموزش زود باشد، اما 
به مرور ناگزیر از تفکر جّدی درباره آموزش پساکرونا و تحول سازوکارها، نقش ها و فرآوردهای آن از جمله دگرگونی 

در فرایندهای آموزشی خواهند شد.
کلمات کلیدی : ویروس کرونا، نظام آموزش سازمانی، مراکز آموزش سازمانی
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منجر خواهد شد )1(. از طرفی به دلیل ناشناختگی ویروس 
کرونا، آینده نظام های آموزش در هاله ای از ابهام قرار گرفته 
و به نظر می رسد که عدم شناخت دقیق این ویروس و تبعات 
آن در جهان انسانی، وضعیتی بغرنج در مواجهه با آن ایجاد 
نموده و احتمال تداوم آن تصوری از آینده ای مبهم را در پیش 

رو نهاده است.
سرعت همه گیری و غافلگیری این ویروس تا آنجا است که 
نهادهای اجتماعی نتوانسته اند مواجهه درستی با این پدیده 
داشته باشند؛ موضوعی که سبب بالتکلیفی شده است. با این 
رویکرد، تعلیق جامعه در شرایط اپیدمی به وضعیتی منجر 
شده که همه ابعاد و زیر ساخت های زندگی اجتماعی را دچار 
شوکی عمیق کرده و بازاندیشی جّدی در تمام شئون مبتالبه 
را در دستور کار نهادها و سازمان های ذیربط قرار داده است.
بی شک نظام های آموزش سازمانی که از ویژگی های سنتی 
آن، تعامل افراد درگیر در تجربیات آموزشی در زیر سقف ها، 
کارگاه ها و برگزاری نشست ها بوده است، نمی تواند از این 
تغییرات مصون بماند. پیامدهای کوتاه مدت شیوع کرونا برای 
نظام های آموزش، تعطیلی کالس ها و روی آوردن به انواع 
شیوه های جایگزین، یا آغاز گردیده و یا اکنون به مرحله ای از 
بروز و ظهور رسیده است. نتایج میان مدت و بلندمدت آنها 
نیز به تدریج بر ابعاد نظری حاکم بر نظام آموزش، حکمرانی 
و برنامه ریزی و سیاستگزاری، نهادها و ساختارها و فرایندها 

و رویه ها سایه خواهد گسترد )2(.
با این مقدمه تالش شده تا تحوالت آموزش های سازمانی 
به عنوان یکی از بخش های اصلی نظام  های آموزشی که در 
نتیجه شیوع کرونا دچار تغییرات اساسی شده است، بررسی و 
توصیف شوند. پرسش اصلی پژوهش آن است که بر هم کنش 
شیوع کرونا و نظام  های آموزش سازمانی در تحوالت جهانی 
چگونه است؟. از حیث روش شناسی به منظور پاسخ به این 
سؤال با استفاده از روش مطالعات اسنادی و تحلیل روندهای 
آموزشی، بر هم کنش دو متغیر مذکور بررسی و توصیف شده 

است. در ادامه با مرور و تحلیل پژوهش های انجام شده در 
مراکز دیده بانی آموزش و خط مشی گذاری از قبیل مرکز اخبار 
جهانی آموزش عالی، بنگاه مکنزی، یونسکو، انجمن آمریکایی 
پیشرفت علم، رویداد نامه آموزش، اتحادیه دانشگاه های اروپا 
و اتحادیه بین المللی دانشگاه ها، تغییرات و پیامدهای حاصل 
از شیوع کرونا و تأثیرگذاری آن بر نظام  آموزش سازمانی 

شناسایی و تحلیل خواهند شد.
در جریان شیوع بحران کرونا، از آنجا که در ابتدا مسأله ماهیت 
بهداشتی و درمانی داشت، اولین توجهات به سمت متخصصان 
حوزه پزشکی جلب شد، ولی با تداوم و توسعه ابعاد آن به 
تدریج سایر تخصص ها نظیر روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، 
هنر، جامعه شناسی، الهیات و تاریخ نیز در کانون توجه قرار 
گرفت. در واقع، کثیراالبعاد بودن مسأله موجب شد تا دغدغه ها، 
ابهامات و سؤاالت جامعه، به تدریج از حوزه پزشکی به سایر 
حوزه های تخصصی سرایت کند و در معرض سؤال قرار گیرند 
)3(. با این رویکرد، در حوزه آموزش سازمانی، سؤال اصلی 
این است که نحوه مواجهه نظام آموزش با این مسأله چگونه 

باید باشد و انتظارات سازمان چیست؟
با سؤال  بیابیم  اگر بخواهیم پاسخ مناسبی برای این سؤال 
دیگری مبنی بر اینکه عملکرد نظام آموزش در قبال شیوع 
کرونا چگونه بوده است مواجه می شویم. این سؤاالت ناظر 
به نظام آموزش به عنوان یک نهاد تخصصی در سازمان است، 
اما نظام آموزش از یک منظر دیگر نیز قابل بررسی است و آن 
بُعد اجتماعی به عنوان ساختاری رسمی است که مانند سایر 

ساختارهای سازمان فعالیت می کند.
از این منظر، نظام آموزش نه متولی حّل بحران در سازمان، 
بلکه مسئول حفاظت از خود در قبال تهدیدات حادث شده و 
جبران کاستی ها و تأمین کارکردهای آموزشی و اداری خود 
می باشد.از این جهت، با تعطیلی دوره های حضوری و برقراری 
آموزش های مجازی تالش می کند تا مدرسان و فراگیران خود 

را در قبال تهدیدات کرونایی مّصون نگه دارد )4(.
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اقداماتی که در این رابطه انجام شده است، قابل توجه و اثرگذار 
بوده و حتی درباره اتخاذ تمهیداتی برای توسعه آموزش های 
آنالبن توفیقاتی مشهود بوده است، ولی این بخش از تمهیدات 
بیش از آنکه ناظر به بُعد علمی و تخصصی نظام آموزش باشد، 

ناظر به بُعد سازمانی آن است.
در واقع، نظام آموزش مانند سایر نظام ها، با تبعیت از تدابیر و 
دستورالعمل های رسمی نسبت به کاهش تجمعات و کنترل 
تماس ها و مراودات در مراکز آموزشی، اقداماتی را انجام داده 
که نتایج خوبی نیز داشته است. این تدابیر و اقدامات می تواند 
الگوها و مکانیزم های جدیدی برای برنامه ریزی و تعامالت 
اجتماعی در مراکز آموزش عرضه کند و بر فعالیت مدرسان و 
فراگیران اثراتی را برجای بگذارد. این امور بیش از آنکه متکی 
بر ظرفیت های تخصصی نظام آموزش باشد، با ویژگی های 
اجتماعی و انسانی آن مرتبط است؛ ویژگی هایی که در سایر 
نظام های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مانند دانشگاه ها و 
مدارس نیز قابل مشاهده است. درعین حال، مواجهه نظام 
آموزش با شرایط جدید، تجربه ذیقیمتی فراهم آورده تا با اتکاء 
به خرده فرهنگ رایج در میان مدرسان و فراگیران و استفاده 
از توانمندی ها و مهارت های بالقوه و بالفعل آنها در فضای 
مجازی، الگویی نسبتًا جدید از آموزش را در سطح وسیع 
سازماندهی نماید )5(. چنانچه این تجربه بتواند موفقیت الزم 
را کسب کند، در آینده با فضای تعاملی جدیدی در سازمان ها 
مواجه خواهیم شد، به ویژه درصورتیکه بحران کرونا در آینده، 
آنگونه که  در برخی سناریوها مطرح شده است، مانند ویروس 
آنفلوانزا به عنصری ماندگار در زندگی بشر تبدیل شود، بدون 
شک نظام های آموزش سازمانی شاهد تحوالتی شگرف در 
الگوها و شیوه های آموزشی بر پایه آموزش های الکترونیکی 
و غیرحضوری خواهند بود. پاسخ به پرسش های پیش گفته 
مستلزم آن است که نظام آموزش، محصولی متناسب با نیازهای 

سازمان داشته باشد.
تربیت نیروی متخصص، ارتقای فرهنگ و بصیرت سازمانی، 

شناخت مسائل سازمان و مشارکت در رفع و حّل آنها، تقویت 
نگاه عالمانه و عرضه فراگیرانی که هم کنشگران حرفه ای 
قابل و هم شهروندانی مسئول باشند، موجب بازنمایی رابطه 
نظام آموزش و سازمان می گردد )6(. با این رویکرد، پیشینة 
پژوهش از دو جنبة نظری و تجربی بررسی می شود. در پیشینة 
نظری، مرور تحقیقات مرتبط در باب این بازنمایی، قائل به 
چارچوب های چندگانه از سازمان و نظام آموزش است که به 

اختصار به آن اشاره می شود )7(:
1. سازمان و نظام آموزش به مثابه نهادی که مولّد معرفت 
عقالنی/ منطقی است؛ کنشگران اصلی این نهاد، فراگیرانی 
هستند که کنش آنها به واسطه هنجارهای نظام آموزش و اهدافی 
که دارد تعیین می شود. مواجهه فراگیران در خصوص درست یا 
نادرست بودن گزاره ها کار اصلی است. با این رویکرد، نحوه 
مواجهه نظام آموزش با محیط پیرامونی چندان جایگاهی ندارد.
2. نظام آموزش به عنوان یک نظام مبادله؛ در این مدل، 
بر  مبتنی  فعالیت های آموزشی در قالب نوعی نظام رقابتی 
پاداش و کسب اعتبار جریان پیدا می کند. تنظیم فعالیت ها 
این  ارتقاء و یا کسب جوایز در  نامه های  آئین  در راستای 

چارچوب قرار می گیرد.
3. نظام آموزش به مثابه بازتاب فرهنگ سازمانی؛ به گونه ای 
که فعالیت ها و تالش های آموزشی، از طریق عوامل محیطی 

و تأمین منافع سازمان تعیین می شوند.
4. نظام آموزش به عنوان ساختن شبکه های آموزشی مبتنی 
بر سازوکارهای ارتباط بین بخشی؛ که امکان فعالیت های 
شبکه ای را در سایه تعامل پویا و مستمر درونی و یا بیرون از 

نظام آموزش فراهم می آورد.
در چارچوب اخیر، ارتباط نظام آموزش و سازمان و نقش 
آفرینی مؤثر آن نسبت به مسائل سازمان معنادار می شود و 
امکان بروز می یابد. در این بین، آنچه اهمیت دارد، هم تراز 
شدن مجموعه های مختلف در مدار رجحان دادن به منافع 
جمعی برای نیل به فواید بزرگ تری است که هم پاسخی به 
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منافع فردی باشد و هم در تعارض با منافع سازمانی قرار نگیرد. 
واقعیتی که در خود، نوعی آینده پژوهی را در بردارد، زیرا 
همه کسانی که بخش نخبگانی سازمانی را تشکیل می دهند، 
دغدغه فردایی بهتر را در مقیاس های فردی و فرا فردی داشته 

و نوعی کنش معطوف به آینده را با خود دارند.
در زمینه پیشینه تجربی نیز بر اساس بررسی های انجام شده، 
مجموع هزینه هایی که در حوزة آموزش انجام شده است، 
از مبلغ 2/8 تریلیون دالر در سال 2000 میالدی به مبلغ 5/9 
تریلیون دالر در سال 2019 میالدی افزایش پیدا کرده است 
این مبلغ به ده هزار میلیارد دالر در  و برآورد می شود که 
سال 2030 میالدی افزایش پیدا کند. این بودجه ناظر بر کّل 
هزینه هایی است که در تمام سطوح آموزشی مشتمل بر پیش 
دبستانی، دبستان، متوسطه، آموزش عالی و آموزش سازمانی 
انجام می شود و برآورد شده است که سهم آموزش سازمانی 
در سال2030 میالدی معادل 15 درصد این هزینه و حدود 
1500 میلیارد دالر باشد )1(. عالوه بر منافع مادی و حجم 
گردش سرمایه در بخش آموزش، تعداد زیادی از افراد در 
سراسر جهان در این بخش مشغول به فعالیت هستند. در 
حال حاضر در سطح جهان، بیشتر از پنج هزار مؤسسه معتبر 
آموزشی، فعال می باشند و در این مؤسسات همه ساله بالغ 
بر ده ها میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم شاغل 
می باشند )5(. مطابق آمار یونسکو، نظام آموزش بیش از 188 
کشور جهان که گرفتار بحران کرونا شده اند، آنها را ناگزیر 
تعطیلی مؤسسات در سطوح مختلف نموده است )8(.  از 
براساس برآورد صورت گرفته، در نتیجه شیوع کرونا، تولید 
ناخالص جهان )GDP( بیش از 10 درصد کاهش پیدا کرده 
)4( و این موضوع، بخش آموزش را مانند سایر بخش های 
اقتصاد جهانی دچار تحوالت اساسی نموده است.برای مثال، 
جابجایی دانشجویان بین  المللی یکی از شاخص های سنجش 
مؤسسات آموزش عالی در سراسر جهان است. بر حسب 
این شاخص مشاهده می شود که اقتصاد کشورهای پذیرنده 

دانشجوی بین المللی در نتیجه شیوع کرونا به شدت آسیب 
پذیر شده است. به این ترتیب، روابط میان دو متغیر شیوع 
کرونا و نظام آموزش، اثرگذاری و اثر پذیری متقابل است؛ به 
عبارت روشن تر، شیوع کرونا بر نظام آموزش اثرگذار است و 
هم زمان از نظام آموزش نیز تأثیراتی را خواهد پذیرفت. این 
بر هم کنش واجد توان عّلی ایجابی و سلبی است، به این معنا 
که برای سازمان، همزمان دارای پیامدهای مثبت و منفی است.

روشها
در این پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادی، روند 
آموزش های سازمانی در سال 2020 و پس از آن با توجه به 
شیوع بحران کرونا تحلیل می گردد. پژوهش حاضر مروری 
است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. دلیل 
انتخاب روش توصیفی آن است که پژوهش فاقد جنبه آماری 
است و متکی به اسناد و مدارک و ادراک و تحلیل عقالنی 
است. داده های مورد نیاز پژوهش با مراجعه به پایگاه های 
 European Centre و University World News معتبر مانند
for Disease Prevention and Control و استفاده از منابع 

مستند کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری و فضای 
مجازی )اینترنت( در بازه زمانی سال 2020 گردآوری شده 
است. به منظور تحلیل داده ها و فهم تغییرات نوظهور و پاسخ 
به این سؤال که بر هم کنش شیوع کرونا و نظام  های آموزش 
سازمانی در تحوالت جهانی چگونه است؟. از مدل پنج بُعدی 
STEEPV که در شکل 1 نشان داده شده است )5( استفاده شده 

و بر مبنای آن تأثیرات بحران کرونا بر ابعاد؛ اجتماعی )فرهنگ 
سازمانی، الگوهای کاری و تغییرات جمعیت شناختی(، فناورانه 
)پیشرفت  فناوری، دسترس بودن فناوری، مخاطرات فناوری(، 
اقتصادی )توسعه یافتگی و رشد اقتصادی سازمان، ساختارهای  
سازمانی، ثبات اقتصادی، رقابت و رقابت پذیری، بازار و مسائل 
مالی(، زیست محیطی )توسعه پایدار محیط زیست، بهداشت 
)دیدگاه های غالب،  منابع(، سیاسی  به  محیطی و دسترسی 
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گروه های سیاسی، ثبات و یا بی ثباتی سیاسی، قانونمندی، تعیین 
ضوابط و سیاست ها از سوی نهادهای باال دستی( و ارزشی 
)ایستارهای معطوف به علم، سازمان، ارجحیت های فرهنگی، 

مناسبات سازمانی و ارزشمندی آموزش( بررسی می گردد.

یافتهها
با بررسی مراجع مختلف و مرور ادبیات پژوهش در هریک 
از ابعاد پنجگانه مدل مفهومی تحقیق، یافته های زیر به دست 

آمد که در ادامه به تفصیل به آنها پرداخته می شود.

1. بُعد اجتماعی
مهم ترین تغییرات اجتماعی حاصل از بر هم کنش نظام های 
ذیل  به شرح  می توان  را  کرونا  بحران  و  سازمانی  آموزش 

دسته بندی نمود:
شبکه سازی اجتماعات علمی؛ در طی چند ماه گذشته و   ■
به منظور آگاهی از اطالعات مربوط به تحوالت علمی و 
کسب دانش مورد نیاز، شبکه سازی علمی شتاب زیادی 
پیدا کرده است، به نحویکه در بیشتر سازمان ها، مراکزی 
به منظور دیده بانی و پایش وضعیت علمی و فناوری در 
حوزه های مرتبط راه اندازی شده که امکان شبکه سازی 
میان متخصصان داخلی و خارجی را به منظور استفاده از 
آنها از طریق برگزاری دوره های غیر حضوری مانند وب 

کنفرانس مّهیا می سازد )6(.
توسعه همکاری های بین المللی؛ در قالب پایگاه های علمی   ■

رایگان و قابل دسترس برای متخصصان اقصی نقاط جهان به 
منظور به اشتراک گذاری آخرین یافته های علمی و فناوری 

در حوزه های مختلف، مصداق این تغییر است.
الزویر، اشپرینگر، و ویلی، از جمله پایگاه های مهم علمی   
هستند که بخش وسیعی از کتاب ها و مقاالت خود را به 
رایگان منتشر کرده اند )9( و از این طریق فرصتی بی نظیر 

برای استفاده از اطالعات منتشر شده فراهم شده است.
در داخل کشور نیز برخی دانشگاه ها، مانند تهران، شهید   
بهشتی، صنعتی شریف، علم و صنعت و برخی از مؤسسات 
معتبر آموزشی مانند مکتب خونه، فرا درس و فرانش اقدام 
به اشتراک گذاری رایگان منابع آموزشی خود نموده اند 
که تا حدود زیادی خالء ناشی از عدم برگزاری دوره های 

حضوری را جبران می نماید.
کاهش حضور فیزیکی فراگیران؛ در اغلب کشورها به   ■
دلیل نگرانی های حاصل از شیوع کرونا، حضور فیزیکی 
فراگیران در دوره های حضوری ممنوع و یا محدود شده 
است. این وضعیت برای سازمان های دانشی که به دانش 
روزآمد کارکنان خود متکی هستند، وضعیت دشواری را 

به وجود آورده است )10(.
دشواری ارزیابی میزان یادگیری فراگیران؛ به دلیل تعطیلی   ■
مراکز آموزشی، ارزیابی کارکنانی که از راه دور آموزش های 
خود را دریافت می کنند دشوار گردیده و این نگرانی که 
کارکنان نتوانند پس از طی دوره های غیر حضوری از پس 
مسئولیت های محول شده به خوبی برآیند را تشدید نموده 

STEEPV شکل 1- مدل پنج بُعدی
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است.
افزایش فهم عامه از شیوع کرونا؛ یکی ازکارکردهای مهم   ■

نظام های آموزشی در طی چند ماهه اخیر بوده است.
انتشار اطالعات به زبان عامه، از مهم ترین تالش های نظام   

آموزش برای مواجهه مؤثر با بحران کرونا است )12(.
استفاده از ظرفیت شبکه های اطالعاتی، تولید ویدئوها،   

راهنماها و اینفوگراف ها از مصادیق این موضوع است.
افزایش فاصله گذاری اجتماعی؛ یکی از اصول جهان   ■
شمول کاهش شیوع کرونا می باشد که از سوی سازمان 
بهداشت جهانی مورد تأکید قرار گرفته و کشورهایی که این 
بیماری در آنجا همه گیر شده است، ناگزیر از اجرای این 
اصل هستند )11(. این موضوع، شیوه زیست سازمانی را 
تغییر داده است. توسعه آموزش های الکترونیکی و کاهش 
ارتباطات حضوری که از ارکان اصلی آموزش به شمار 

می رود از مصادیق عینی این موضوع می باشد.
بکارگیری  طریق  از  آموزش؛  به  دسترسی  گسترش   ■
سامانه های آموزش الکترونیکی )آنالین یا غیر آنالین(، 
امکان دسترسی تمام اعضای سازمان به محتوای آموزشی 

را فراهم می کند )10(.

2. حوزه اقتصادی
مهم ترین تغییرات اقتصادی حاصل از بر هم کنش نظام های 

آموزش سازمانی و بحران کرونا به شرح زیر است:
افزایش هزینه ها و کاهش درآمدها؛ محدودیت های اعمال   ■
شده بر نظام های آموزش منجر به بروز بحران درآمد زایی 

و تأمین منابع مالی مورد نیاز گردیده است.
نرخ  اجتماعی،  فاصله گذاری  سیاست  براین،  عالوه   
همکاری نظام های آموزش با تأمین کنندگانی که از خدمات 
آنها استفاده می کرده اند را کاهش داده و به تبع آن منابع 
مالی حاصل از اجرای برنامه های آموزشی کاهش یافته 

است.

از طرف دیگر، از آنجا که سازمان ها سالمت کارکنان خود   
را در اولویت باالتری نسبت به نیازهای آموزشی آنان قرار 
داده اند، لذا تأمین منابع مالی در شرایطی که کارکنان در 
دوره ها حضور پیدا نمی کنند، بی معنا شده و برآیند این 
وضعیت، بروز بحران در تأمین هزینه ها می باشد که ثبات 
فعلی و آینده نظام های آموزشی را مبهم نموده است )2(.
بی ثبات شدن جذب فراگیر؛ تعطیلی مراکز آموزش از یک   ■
سو و نامشخص بودن آینده کرونا از سوی دیگر موجب شده 
تا جذب فراگیر در دوره های آموزشی به ویژه دوره هایی 
که مستلزم حضور فیزیکی است به شدت تحت تأثیر قرار 

گیرد )14(.
افزایش دور کاری ها؛ یکی از مصادیق تحول در شیوه   ■
ارائه خدمات نظام های آموزشی است که به وضع قوانین 
و مقررات و تعیین استانداردها برای سنجش خدمات ارائه 

شده از راه دور منجر خواهد شد.
توقف تأمین بودجه های آموزشی؛ با توجه به بحرانی   ■
بودن وضعیت اقتصادی سازمان ها به دلیل تبعات ناشی 
از شیوع کرونا، بروز بحران در تأمین و پرداخت بودجه 

مورد نیاز نظام های آموزشی دور از انتظار نخواهد بود.

3. تغییرات سیاسی
مهم ترین تغییرات سیاسی مطرح شده که حاصل بر هم کنش 
نظام های آموزش سازمانی و بحران شیوع کرونا است به شرح 

زیر می باشد:
ممنوعیت سفرهای علمی به داخل و یا خارج از کشور؛   ■
شیوع بحران کرونا موجب شده تا اغلب دولت ها برای 
کرونا هستند، صدور  گرفتار  که  شهروندان کشورهایی 
روادید را متوقف نمایند. پیرو این سیاست، اعزام کارکنان 
به دوره های خارج از کشور منع شده است. این موضوع، 
عالوه بر از دست دادن فرصت های آموزشی، آسیب های 
آموزش که بخشی  نظام های  از  آن دسته  برای  را  مالی 
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از درآمدهای خود را بر اجرای دوره های بین المللی بنا 
نموده اند وارد آورده است. همچنین، بحران کرونا، انجام به 
موقع تعهدات قراردادی را برای سازمان هایی که محصوالت 
خود را صادر می کنند و به موجب آن متعهد به اجرای 
آموزش های کاربری برای مشتری می باشند دشوار ساخته 

است.
استفاده از فرصت توسعه مناسبات بین المللی؛ در شرایطی   ■
که مرزهای انتقال دانش کم رنگ شده است و اغلب مجامع 
علمی، پایگاه داده های خود را به صورت رایگان در اختیار 
همگان قرار داده اند، این فرصت بی نظیر، موقعیت ممتازی 
را برای نظام های آموزش سازمانی جهت بهره برداری از 
منابع مذکور )که تا پیش از این باید برای آن هزینه پرداخت 

می کردند( به وجود آورده است.

4. تغییرات فناورانه
حاصل  تغییرات  فهم  در  مهم  حوزه های  از  یکی  فناوری 
متقاباًل  بر بحران کرونا و  تأثیرگذاری نظام های آموزش  از 
تأثیرپذیری از آن است. مهم ترین تغییرات این حوزه به شرح 

زیر می باشد:
توسعه دوره های الکترونیکی؛ آموزش های الکترونیکی   ■
طی دو دهه اخیر به یکی از روندهای جهانی آموزش 
تبدیل شده بود، اما کرونا موجب مطرح شدن این نوع 
آموزش به عنوان بدیلی برای آموزش حضوری شده و 
برآورد می شود که در آینده نقش تعیین کننده ای در تحول 
نظام های آموزشی داشته باشد. بخشی از این تحول حاصل 

هم افزایی با گسترش فناوری هوش مصنوعی است.
بکارگیری نظام آموزش آنالین، حداقل در سال پیش رو   
امکان آموزش حضوری را از میان خواهد برد و به نظر 
می رسد در سال آینده نقش بیشتری در ارائه آموزش های 

مورد نیاز کارکنان ایفا نماید )3(.
افزایش بکارگیری هوش مصنوعی؛ به طور سنتی نظام های   ■

آموزش تمام فراگیران را هم تراز لحاظ می کنند و بر این 
اساس، مدرس و محتوا را به شکل یکسان برای آموزش 
بکار می گیرند. هوش مصنوعی این امکان را مّهیا می سازد 
تا بتوان از طریق گردآوری اطالعات متفاوت از فراگیران، 
زمینه هایی را که استعداد و ظرفیت یادگیری در آنها بیشتر 
است را شناسایی و با توجه به آن محتوای متنوعی را عرضه 
نماید )12(. کاهش ارتباطات حضوری و اتکاء فراگیران به 
سامانه های هوشمند نقطه عطفی برای تحقق این موضوع 

است.
استارت آپ ها جهت   استارت آپ ها؛ شکل گیری  ایجاد   ■
تأمین خدمات آموزشی مورد نیاز از جمله اثربخشی های 
نظام های آموزش سازمانی برای مواجهه با پیامدهای حاصل 

از شیوع کرونا است.

5. بُعد زیست محیطی
یکی از پیامدهای شیوع بحران کرونا، بهبود شاخص های مرتبط 
با زیست بوم آموزش است، اما در کنار این موضوع، تغییراتی 
که بر هم کنش نظام آموزش سازمانی و شیوع کرونا تأثیرگذار 

است عبارتند از:
بوم  فیزیکی کالس ها؛ زیست  تفکر مکان  محو شدن   ■
مراکز آموزشی از آغاز تاکنون، بر تردد فراگیران، مدرسان و 
کالس های حضوری استوار بوده است )13(. سیاست های 
مبتنی بر فاصله   گذاری اجتماعی نقطه عطفی در حیات 
اجتماعی نظام های آموزش محسوب می شود تا نگاه مکان 
محور بودن مراکز آموزشی را شالوده شکنی کند. تداوم 
وضعیت کرونا تا حدود دو سال آینده و ضرورت توسعه 
آموزش های غیرحضوری، موجب نگرانی در خصوص 
تغییر کارکرد مراکز آموزشی و تضعیف موقعیت آن شده 

است.
تهدیدزا شدن مراکز آموزشی؛ مراکز آموزشی از دیرباز   ■
همواره مأمن افراد صاحبنظر محسوب می شوند، اما با بروز 
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بحران کرونا، یکی از اصلی ترین اجتماعاتی که در اولویت 
تعطیلی قرار گرفته همین مراکز هستند، چرا که محیط مراکز 
آموزشی به عامل تهدید کننده سالمت سازمانی تبدیل شده 

است )11(.

6. تغییرات ارزشی
نظام های  برهم کنش  از  حاصل  ارزشی  تغییرات  مهم ترین 
آموزش سازمانی و شیوع بحران کرونا شامل موارد زیر می باشد:
افزایش مسئولیت پذیری سازمانی؛ از مهم ترین ویژگی های   ■
نظام های آموزشی است. در شرایط کنونی، انتظار می رود تا 
سازمان با حمایت و بهره گیری متعهدانه از روش های نوین 
آموزشی و مسئولیت پذیری بیشتر، از دانش و فناوری هایی 
که در نظام آموزش به آن پرداخته می شود در جهت توسعه 

بهتر سازمان استفاده نماید.
افزایش شأن علم، پژوهش و آموزش؛  استمداد سازمان   ■
از نظام  آموزش برای تجویز راهکارهای مناسب و اطمینان 
بخش برای برون رفت از تبعات ناشی از شیوع کرونا، 
موجب ارتقای منزلت نظام آموزش در دستیابی به آینده 

مطلوب و ایمن شده می شود )14(.
اینکه نظام آموزش چه جهت گیری داشته باشد، چه خدماتی 
ارائه دهد، در بهبود عملکرد سازمان چه نقشی را ایفا کند، در 
حل مسائل سازمانی چه نقشی دارد، در حفظ و تولید سرمایه 
اجتماعی، فرهنگی، اخالقی و نمادین سازمان چه سهمی دارد، 
پرسش هایی است که باید برای آن پاسخی درخور یافت تا 
سیاستگزاران را متوجه راهبردی که باید برای نظام آموزش 
تدوین کنند نموده تا بر مبنای آن تعهدات و مسئولیتی که بر 

عهده نظام آموزش است به خوبی برآورده شود.
با این رویکرد، کارویژه های نظام آموزش را می توان در سه حوزه 
آموزشی، پژوهشی و فرهنگی تعریف نمود که هر کدام موضوع 
مهمی را در کانون خود دارند، موضوعاتی که نه مستقل از هم، 
بلکه همراه و وام دار یکدیگر هستند. به گونه ای که در حوزه 

آموزش، انتقال درست دانش و مهارت، در حوزه پژوهش، 
استفاده درست از دانش و فناوری و در حوزه فرهنگی، هنر 
خوب کار کردن و داشتن کارکنانی آگاه نسبت به بایسته های 
یک سازمان و شهروند خوب بودن، کارویژه هایی راهبردی و 
کلیدی به شمار می روند. این کارویژه های سه گانه آموزشی، 
پژوهشی و فرهنگی می بایست توأمان با یکدیگر در سیاست ها 

و برنامه های آموزشی تجّلی و عینیت پیدا کند.
مهم ترین رسالت نظام آموزش به عنوان مرکز قوه عاقله و 
عقل نقاد سازمان، در تقویت فهم، بصیرت و بینش مدیران و 
کارکنان است. پویایی برنامه های آموزشی بستگی مستقیم به 
میزان نوآوری  و طرح پرسش های نو دارد. حرکت در مرزهای 
دانش در حوزه های نظری و عملی، موجد این است که نظام 
آموزش، هم به داشته های درون سیستمی خود و هم آنچه در 
ورای مرزهای سازمان در جریان است نظر کند. از این بابت، 
تحرک نظام آموزش درگرو پویایی درونی و تعامالت برون 
سازمانی است. این مهم، در گرو چشمانی تیزبین نسبت به 
نیازها، چالش ها و عرصه های جدید فعالیت، بنابر ذائقه های 
تازه ای است که در سازمان وجود دارد و بر مبنای وزن و 
حجمی که هر کدام از این نیازها و چالش ها دارند، ساختار 
و مأموریت آموزش برای پاسخگویی در قالب تربیت نیروی 
انسانی و دانش و مهارتی که باید تولید شود تعیین می گردد.

بر این اساس نظام آموزش، نیازمند ارتباطی پویا با محیط 
پیرامونی است. تحقق این موضوع مهم است، چرا که در عصر 
حاضر، در چارچوب ایده نظام آموزش اثربخش، سؤاالتی 
مانند رابطه نظام آموزش با کیفیت عملکرد، قابلیت، کارایی و 
توانمندی  های علمی و مهارتی کارکنان و سهم آن در افزایش 
قابلیت های رقابتی، مواجهه با مخاطرات اجتماعی و زیست 
محیطی، سالمت، ریسک های صنعتی و د ه ها مسأله دیگر که 
در جهان پر تالطم امروز در پی یکدیگر سر بر می آورند، طرح 

می شود که نظام آموزش باید پاسخگوی آن باشد.
نادیده گرفتن پرسش ها و انتظارات، موجد بی توجهی و از 
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دست دادن مقبولیت نظام آموزش می شود. حساسیت نسبت 
به پاسخگویی و حفظ مقبولیت، نظام آموزش را متوجه دو 
موضوع دیگر که قرین با مسئولیت اصلی آن، یعنی پروش 

نیروی متخصص و آینده گرا بودن می باشد خواهد ساخت.
یک نظام آموزش حرفه ای، در چارچوب ماموریت سازمانی 
اقدام به پرورش نیروهای مورد نیاز می کند و بنابر موقعیت 
فرهیختگی و نخبگانی که در اختیار دارد با ارائه ایده های تازه 
به آینده پژوهی سازمان کمک نموده و سازمان را به سوی 
آینده مطلوب سوق می دهد. با این رویکرد، مسئولیت اصلی 
نظام  آموزش سازمانی این است که با حساسیت به مسائل و 
چالش های محیطی و آینده پیش رو، در توسعه کّمی و کیفی 
سازمان سهم و نقش داشته و تولیدات آموزشی آن نافع و معطوف 

به حّل مشکالت سازمان در مقیاس های خرد و کالن باشد.

بحثونتیجهگیری
اگرچه امروزه همه سؤاالت به مسأله کرونا و آموزش معطوف 
شده است، اما نباید از دو پیش فرض و یک نتیجه مبتنی بر آن 
غافل شد. نخست اینکه ویروس کرونا نوپدید است و دیگر 
آنکه، شیوع آن به مرحله پاندمیک رسیده است؛ و درنتیجه 
حجم مجهوالت و پرسش ها بر دانسته ها و پاسخ ها غلبه دارد؛ 
پس برای نزدیک شدن به راه حل های نو در جهت خروج از 
این وضعیت باید نگاهی به آینده داشت و به پرسش هایی فراتر 

از چارچوب های قالبی، محدود و متعارف اندیشید.
آنچه که در پیش روی ما است الزامًا در امتداد گذشته نیست. 
وضعیت کرونایی آموزش و وضع پساکرونایی آن را با همان 
انگاره های پیشاکرونایی نه می توان دید و نه می توان فهمید. 
اگرچه ممکن است هنوز برای نظام های آموزش زود باشد، 
اما به مرور ناگزیر از تفکر جّدی درباره آموزش پسا کرونا و 
تحول سازوکارها، نقش ها و فرآوردهای آن از جمله دگرگونی 
در فرایندهای آموزشی خواهند شد. نظام های آموزش بیش از 
هر چیز به تأمل، پرسشگری، نظریه پردازی، پژوهش و سناریو 

پردازی در این باب نیاز دارند.
در این زمینه، عالوه بر فعالیت های پژوهشی و حتی مقّدم بر 
آنها، باید به حساس کردن و توجه دادن توأمان بدنه اصلی 
مدیریتی  سازمان  و  فراگیران  مدرسان،  یعنی  آموزش  نظام 
ابعاد و گستره های  به  یعنی سیاستگزاران و مدیران نسبت 
تغییرات کرونایی اهمیت داد. در این فرایند، راه اندازی اتاق  
فکر و شبکه های مجازی، ارجّحیت دارد. باال بردن حساسیت 
و آگاهی و برخوردارشدن از قدرت سازگاری و کنشگری 
در پارادایم احتمالی جدیدی که شیوه های تولید و توزیع و 
دریافت دانش های گوناگون را در نظام آموزش تحت تأثیر 
قرار می دهد، می تواند از جمله وظایف این اتاق های فکر و 
شبکه های مجازی باشد. بنابر گزارشی که مؤسسه مکنزی، 
منتشر نموده است، چالش های نظام های  آموزش سازمانی را 

می توان در پنج سناریو طبقه بندی نمود )14(:
سناریوی اول: مسائل پیش روی آموزش و یادگیری؛ این   ●
دسته از مسائل که زیر ساخت ها را هدف گرفته اند، تحت 
تأثیر تغییر ناگهانی به سوی آموزش های الکترونیکی ظهور 
بیشتری یافته اند. برای مثال، مدرسانی که در تدریس به 
شیوه الکترونیکی تجربه کمتری دارند و یا اصوالً تجربه 
آموزش در محیط مجازی را ندارند، دشواری تدریس 
دوره هایی که وجه عملی آنها بیشتر است، دشواری در 
برگزاری آزمون های غیر حضوری، ضعف ساختارهای 
فناورانه و خستگی فراگیران از اختالل ارتباطات فنی از 
جمله عواملی است که برای حداقل یک سال آینده باید مورد 
نظر داشت، اما ضرورت بزرگتر، الزامات ورود به وضعیت 
پساکرونایی است، یعنی شرایطی که اساسًا بازگشت به 
شیوه های مرسوم آموزش را ناممکن و یا حداقل دشوار 

می سازد.
سناریوی دوم: مسائل مربوط به ثبت نام، برابری و تجربه   ●
فراگیران؛ درمرحله نخست، مهم ترین مسأله، مقاومت نظام 
آموزش است. فراگیران و مدرسان، در کشاکش انطباق و 
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سازگاری با دوره های مجازی هستند و کیفیت آموزش و 
محتواهای مجازی مورد تردید است. به لحاظ عدالت و 
برابری، کارکنان کم درآمد از دسترسی به ابزارهای پیشرفته 
ارتباطی محروم هستند و همین می تواند عدم موفقیت آنها 
را به دنبال داشته باشد. خطر بیکاری و یا از دست دادن 
شغل نیز تاب آوری کارکنان کم درآمد را در مواجهه با 

وضعیت های جدید آموزشی کم رنگ می کند.
آموزش  مراکز  کارکنان  مربوط  مسائل  سوم:  سناریوی   ●
سازمانی؛ در تمام سناریوها، مدرسان ملزم به ارائه دوره های 
مجازی خواهند بود که این اجبار الزامًا آنها را راضی به 
وضع موجود نخواهد کرد. همچنین کارکنان نظام آموزش 
که در تعطیلی فیزیکی مراکز آموزش گرفتار ناامنی شغلی 

می شوند در شمار ناراضیان به حساب می آیند.
سناریوی چهارم: مسائل مربوط به  حوزه های زیرساختی؛   ●
ضرورت تقویت زیر ساخت های الکترونیکی، یکپارچگی 
نرم افزارها و استفاده از ابزارهای جدید آموزشی در شرایط 
فعلی بیشتر شده است. در همین حال، ایجاد زیر ساخت های 
مناسب برای حفظ سالمتی مدرسان؛ فراگیران و کارکنان 

نظام های آموزشی بیشتر از گذشته اهمیت می یابد.
سناریوی پنجم: مسائل مربوط به حوزه های مالی؛ کمبود   ●
بودجه و کاهش درآمدهای سازمان، بیشتر از هر چیز نظام  
آموزش را تحت تأثیر قرار می دهد. به ویژه آنکه با تفاوت 
هزینه آموزش های مجازی و حضوری، تمایل سازمان به 

سوی دوره های مجازی و ارزان افزایش خواهد یافت.
موضوعات پرشمار دیگری از این دست را می توان از جمله 
مسائل پیش روی نظام های آموزش در سازمان های مختلف 
دانست؛ مسائلی که از یک سو وضعیتی بحرانی و نامعلوم را 
در روند تداوم نقش های متعارف آموزشی، پژوهشی، اداری، 
اجتماعی و فرهنگی را به وجود آورده و از سوی دیگر امکان 
خلق وضعیتی متفاوت و مبتنی بر فرصت های جدید را فراهم 
کرده است. بحران کرونا همانگونه که نابسندگی دانش کنونی 

و ناتوانی و ناکارآمدی نظام ها و ساختارهای موجود را در 
مواجهه با تهدیدات نو نشان داد، سازمان و کنشگران آموزشی 
را نیز با واقعیتی تازه روبرو کرده است، واقعیتی که اساس آن 
بر تفاوت با گذشته و ضرورت تغییر استوار است و به این 
اعتبار باید با تأمل در ساختارها و فرایندهای کنونی آموزش 

و یادگیری و نقد عالمانه آنها راهی نو یافت.
پذیرش تغییرات جهان پیش روی نظام آموزش سازمانی و فهم 
تفاوت وضعیت کرونایی و پساکرونایی، یعنی اندیشیدن به 
ابعاد و چشم اندازهای نظام آموزشی که خود گرفتار قرنطینه 
شده است. قرنطینه نظام آموزش می تواند سرآغاز شکل گیری 
نقش ها و کارکردهایی جدید برای آن باشد. جلب مشارکت همه 
کنشگران آموزش سازمانی اعم از مدرسان، فراگیران، مدیران 
و کارکنان می تواند راه حل های اساسی را فراتر از دلخوشی به 
فرمالیسم مجازی و یا هراس از تحوالت آموزش و ساختارهای 
نظام آموزش بیابد. گذار نظام  آموزش از بحران ناشی از شیوع 
کرونا مستلزم آینده نگری است تا بتوان از وضعیت موجود به 

وضعیت مطلوب گذر کرد.
نکته کلیدی آن است که آینده نگری، بر مشارکت پذیری ذینفعان 
برای ایجاد خرد و عقالنیت جمعی مبتنی است؛ بر این اساس، 
شناسایی ابعاد تغییرات و جستجوی راهکارهای هوشمندانه 
و پیش دستانه برای مواجهه با پیامدهای حاصل از تغییر و 
ابداع روش ها و رویکردهای نوین به منظور تبدیل تهدیدها 
به فرصت ها، حاصل رویکرد آینده نگری در مواجهه با شیوع 
بحران کرونا می باشد. با این رویکرد، لزوم پیش بینی آینده 
آموزش و برنامه ریزی برای آن در شرایط موجود و شرایط 

پساکرونایی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
نظام های آموزش سازمانی به دلیل نقش تأثیرگذاری که در 
سازمان ایفا می کنند و ارتباط نزدیکی که با الیه های مختلف 
سازمان و باالخص رابطه مستقیم و متقابلی که با کارکنان 
دارند، نیازمند انطباق با شرایط جدید می باشند. این انطباق از 
برخی جهات ممکن است با طرح سؤاالتی عمیق  در خصوص 
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ضرورت آموزش و مهم تر از آن زیر ساخت های مالی و فناوری، 
چالش های بیشتری را پیش روی نظام آموزش قرار دهد. این 
تعامل به دو شکل مطرح است. شکل اول، در قالب ارائه راه 
حّل کوتاه و یا بلند مدت برای ارائه بازخورد مناسب به بحران 
کرونا از منظر زیر ساخت های آموزشی مطرح است. مسائل 
مرتبط با سیاستگزاری های درونی آموزش نظیر برنامه ریزی 
و اجرای آموزش ها، امور مرتبط با آموزش های مجازی و غیره 

نیاز به بازنگری دارد.
در شکل دوم، شیوع بحران کرونا می تواند سرآغاز ایجاد تحول 
در ماهیت، مفهوم و نقش کالن نظام  آموزش باشد، از جمله باز 
تعریف آموزش و ارتباط آن با بخش های مختلف، بازنگری 
در نقش نظام آموزش در پیشبرد سازمان، باز تعریف در رابطه 
مدرس و فراگیر، محتوا و فرایندهای آموزشی که تجربه های 
زیسته هر دو طرف آموزش را به شکلی دیگر از تجربه کردن 
انتقال می دهد و طرح دوباره این پرسش که نقش نظام آموزش 

در دنیای پساکرونای سازمان چه خواهد بود؟
برخی از متفکران و صاحبنظران به شیوه ها و دسته بندی های 
متفاوت تالش کرده اند تا پاسخی معقول به شرایط موجود 
بدهند. از این رو مواردی که در کوتاه مدت و یا بلند مدت 
متأثر از این پاندمی قابل طرح هستند، از جمله انتقال شیوه های 
فراگیر،  با  مرتبط  مسائل  مجازی،  به  از حضوری  آموزشی 
بودجه های آموزشی، زیرساخت های مورد نیاز وتثبیت آموزش 
مجازی به عنوان رایج ترین شکل آموزش، بررسی امکان و 
یا عدم امکان بکارگیری آموزش مجازی برای تمام سطوح 
سازمان، تغییر در نقش مدرسان، تغییر در رابطه نظام آموزش 
و سازمان از منظر تربیت نیروی کار ماهر و تغییر در تعیین 
اولویت در تخصیص بودجه های آموزشی از این قرار می باشد.
به این ترتیب، لزوم پاسخگویی و اقدام در برابر بحران های 

ناشی از کرونا می تواند در قالب گام های ذیل انجام پذیرد:
ابعاد متفاوت  شناسایی تغییرات محیطی؛ در این گام،   .1
تغییرات محیطی که مشتمل بر تغییرات اقتصادی، سیاسی، 

اجتماعی، فناورانه، ارزشی و زیست محیطی است و بر 
نظام آموزش سازمانی اثرگذار می باشد، با مشارکت مدیران 
ارشد و اعضای نظام آموزش سازمان و کنشگران مرتبط 

شناسایی و تحلیل می شوند.
تصمیم گیری؛ در این گام مشخص می شود که در برابر   .2
تغییرات ناشی از شیوع کرونا چه اقداماتی باید صورت 
پذیرد. این اقدامات بر شناخت روا و پایا از تغییرات شناسایی 
شده و نیز پایبندی به فرهنگ و ارزش های سازمانی مبتنی 

است.
نکته مهم اینکه در این گام نباید تعلل کرد تا شواهد وقوع   
و شکل گیری تغییرات به ظهور برسند و باید قبل از وقوع 
تغییر، تصمیم برای چگونگی اقدام نظام آموزش مشخص 
شود. در وضعیت بحرانی، انجام اقدام خوب در زمان »حال«، 

بهتر از انجام اقدام تمام وکمال و در زمان »بعد« است.
طراحی؛ در این گام، سبدی از اقدامات، مبتنی بر نگاه   .3
بیشینه سازی سرعت و میزان عملگرایانه بودن اقدام صورت 
می گیرد. بر این اساس، جدول زمانی عملکرد نظام آموزش 
می تواند متناسب با تغییر در شرایط و بودجه های سازمان 

تغییر پیدا کند.
ارائه راه حل ها؛ در این گام، راهکارها به شکل منظم و   .4
کارآمد ارائه می شوند. تجربه شکست های کوچک می تواند 
به شکست های بزرگتر بعدی منجر شود؛ از این رو، الزم 
است نظام ارائه راه حل ها به شکل منعطف عمل کند تا 
متناسب با بازخوردهایی که از بیرون دریافت می کند عمل 

نماید.
در شرایط بحرانی، مدیران عمومًا مایل به متمرکز ساختن نظام 
تصمیم گیری هستند تا کنترل تمام اطالعات را در اختیار داشته 
باشند. اگرچه در شرایط بحرانی، رهبری بحران یکی از اصول 
مدیریت است، اما کافی نیست. واقعیت آن است که نظام آموزش 
به دلیل وابسته بودن به متغیرهای سازمانی نمی تواند در شرایط 
متغیر محیطی، تصمیمات مؤثر، سریع و الزم را اتخاذ نماید. 
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از سوی دیگر، ایجاد زیرگروه های دارای حق تصمیم گیری 
نمی تواند موجب شتاب بخشیدن به تصمیم گیری های مؤثر 
شوند. برای نظام آموزش که مروج فرهنگ تصمیم گیری مبتنی 
بر اجماع و عقالنیت است، این فرایند، دشوار اما اجتناب ناپذیر 
است. به این معنا که نظام مدیریتی سازمان از طریق ارتباط با 
نظام آموزش و برگزاری جلسات مستمر، تضمین الزم برای 
تصمیم گیری و اقدام درست را به دست می دهد. برای این 
کار، ایجاد کارگروه هایی که در حوزه های مشخص، مسئولیت 

و پاسخگویی دارند الزم و ضروری است.
با این رویکرد، نظام  آموزش، می توانند مسئولیت کارگروه ها را 
با هدف تأمین منابع و جلوگیری از ایجاد تزاحم برای یکدیگر 
بر عهده گیرد. بر این اساس، اعضای نظام آموزش باید از میان 
افرادی انتخاب شوند که از توان الزم برای مدیریت پروژه، 
تصمیم گیری و برقراری ارتباطات مؤثر برخوردار بوده و نسبت 

به فرهنگ سازمان آگاهی کامل داشته باشند.
با توجه به مباحث مطرح شده می توان نتیجه گیری کرد که 
نظام آموزش با جریانات ضد و نقیضی روبرو است، چنانکه به 
اعتقاد صاحبنظران، آموزش های سازمانی دچار وضعیت »فوق 
پیچیدگی« شده است )14(. این جریان ها، ادراک و احساس ما 
را نسبت به وضع کنونی آموزش و آینده آن با ابهام، پیچیدگی 
و دو گانگی روبرو کرده و احساس دوگانه بیم و امید نسبت 

به تحوالت آموزش سازمانی به وجود آورده است.
یکی از موقعیت های کنونی که آموزش های سازمانی در آن 

قرار گرفته، شیوع بحران کرونا در سطح جهان است.
در این وضعیت سازمان ها به منظور به انجام رساندن وظایف 
خطیر و پویایی و ارتقای خود، نیازمند الگو و ابزار مناسب برای 
ارزیابی کیفی روند برنامه ها و فرایندهای مربوط به اثربخشی 
آموزش ها در شرایط موجود است. در وضعیت شیوع بحران 
کرونا نظام آموزش باید با برنامه  ریزی دقیق آموزشی برای 
افزایش بهره وری سرمایه های انسانی سازمان تالش کرده و 
بیش از پیش نوید دهنده شکوفایی و اقتدار علمی و فرهنگی 

سازمان باشد.
سازمان نیز برای حفظ پویایی خود در ایام کرونا نیازمند برنامه 
 ریزی های توسعه ای و راهبردی، بهبود فرایندها و روش ها و 
کنترل کیفیت آموزشی است. تحقق فرایندهای مذکور همراه 
با برنامه ریزی دقیق، نیازمند اطالعات واقعی، مرتبط و روزآمد 
است. بر این اساس، نتایج این پژوهش که مبتنی بر رویکرد 
توصیفی بود نشان داد که نظام های آموزش سازمانی به منظور 
نقش آفرینی مثبت و معنادار خود در ایام کرونا و پساکرونا 
ساختار،  مؤلفه های  اساس  بر  سازی خود  متناسب  نیازمند 

مدیریت و پاسخگویی محیطی است.

پیشنهادها
شیوع کرونا یک بحران تمام عیار به شمار می رود که زندگی 
را دچار تغییراتی نموده است. با این همه افرادی هستند که 
خوشبینانه بر این باورند که وضعیت فعلی می تواند به فرصتی 
طالیی در آینده تبدیل شود. در هر صورت به نظر می رسد 
آنچه موجب تبدیل این موقعیت بحرانی به موقعیت طالیی 
می شود، در وهله اول به زیرساخت ها و سپس به چگونگی 

مدیریت بحران و تبدیل تهدید به فرصت باز می گردد.
همین امر در مورد نظام های آموزش در مواجهه با بحران کرونا 
صدق می نماید. زیر ساخت های آموزشی، میزان نقاط ضعف 
و قدرت آنها و نحوه مدیریت آن به منظور گذر از بحران، از 
مهم ترین عوامل مؤثر بر گذر موفق و یا ناموفق از بحران است. 
با این رویکرد، آنچه حائز اهمیت است گامی به رو به جلو 
از طریق بهبود آموزش های سازمانی حتی در شرایط بحرانی 
موجود است؛ از اینرو، به جای ارائه پیشنهادات آرمان گرایانه، 
استفاده از فرصت های پیش آمده ذیل بر اساس گزینه های 

احتمالی مورد تأکید قرار می گیرد.

1. دورآموزی
در صورت تداوم وضعیت فعلی، با دو تجربه متفاوت مواجه 
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خواهیم شد. اول فرصت همکاری مستقیم با اغلب مدرسان از 
دست خواهد رفت و دیگر اینکه، بیشتر کارکنان امکان حضور 
مستقیم در کالس ها را از دست خواهند داد. در این صورت 
می توان ادعا نمود که نظام آموزش وارد مرحله جدیدی از 

نهضت یاددهی- یادگیری از راه دور خواهد شد.
امور  انجام  از  ناگزیر  فراگیران،  این رویکرد، مدرسان و  با 
و  رسان ها  پیام  اطالعات،  فناوری  از  استفاده  با  آموزشی 
شبکه های اجتماعی خواهند بود. در این شرایط آنچه حائز 
اهمیت است توجه به ایجاد موقعیتی است که برای سه گروه 
از افراد که شامل مدرسان، متخصصان IT و مدیران مراکز 

آموزشی است فراهم می گردد.
مدرسان مراکز آموزشی؛ فرصت آموزش آنالین، امکان   ■
دنبال  به  که  فراهم می سازد  را  برای مدرسانی  نوآوری 
خالقیت و ابتکار هستند. از مزایای این فرصت، اصالح 
روش های تدریس است. سنجش توانایی مدرسان در گذر 
از شیوه های حضوری به اداره کالس های آنالین چند نفره 
یکی دیگر از پیامدهای این شیوه از طریق بازخورد فراگیران 
است که امکان اصالح و بهبود را میسر می سازد. بُعد دیگر 
این فرصت به مدرسانی باز می گردد که دچار تکنوفوبیا 
هستند و از کارکردن در بستر آموزش های الکترونیکی 

هراس دارند.
متخصصان IT؛ کارشناسان فناوری اطالعات، همواره از   ■
کامل بودن سرویس های خود اطمینان دارند و به مدیران، 
گزارش هایی مبنی بر سالمت دستگاه ها ارائه می کنند. آنها 
معموالً خطاهای دستگاه ها را ناشی از کم اطالعی استفاده 
کنندگان و در مواردی به بودجه کم و همکاری نکردن 

سازمان جهت خرید تجهیزات موردنیاز ربط می دهند.
حتی گاهی دیده می شود که سازمان های طراز اول که از   
زیر ساخت های مناسبی برخوردارند، در ارائه سرویس های 

معمولی برای کالس های حضوری با مشکل مواجه اند.
درحالیکه رفع چنین مشکالتی، به راحتی و توسط بخش   

IT قابل تحقق است. به نظر می رسد که شرایط حاضر، 
فرصتی مناسب برای خاتمه دادن به چنین مشکالتی است.
مدیران مراکز آموزشی؛ براساس آنچه ذکر شد، توسعه   ■
آموزش های آنالین، فرصتی منحصر به فرد برای مدیران 
مراکز آموزشی جهت اطمینان از زیر ساخت های الزم 
برای تسهیل در توسعه آموزش های مجازی و اطالع از 
کمبودها و ضعف های زیربنایی که همواره در برگزاری 
کالس های حضوری با آن مواجه بوده اند فراهم می آورد. 
این امکان، مدیران را قادر می سازد تا در زمانی نه چندان 
دور در صورت توسعه این شیوه آموزشی در سازمان از 

آمادگی الزم برخوردار باشند.

2. دورکاری اداری
فرصت دوم به دورکاری در نظام آموزش، باز می گردد که افقی 
جدید در فعالیت های آموزشی ایجاد می کند. در این شرایط، 
خانه و محل کار کارکنان مراکز آموزشی می تواند به عنوان 

مکانی برای کار محسوب شود.
در این شرایط، کیفیت کار بجای ساعات کاری موظف، مبنای 

قضاوت در مورد تعهد و توانایی کارمند قرار می گیرد.
اجرای چند ماهه این شیوه از کار در برخی از مراکز آموزشی 
سازمان های طراز اول کشور مانند ایرانسل، فرصت اجرای 
آزمایشی طرح دورکاری را برای نظام های آموزش سازمانی 
به منظور دستیابی به نقاط ضعف و قدرت آن فراهم می سازد.

3. تولید و به روز رسانی سرفصل های آموزشی
شیوع کرونا، فرصت بی نظیری برای نظام آموزش فراهم آورده 
تا عالوه بر تقویت زیرساخت های فنی به برخی از برنامه های 
برجای مانده در آموزش ها، مانند تولید محتوا و به روزرسانی 
سرفصل های آموزشی بپردازند. این فرصت می تواند از طریق 
شکل گیری هسته های علمی مجازی با محوریت نظام آموزش 
با دو راهکار متفاوت »تدوین یا به روز رسانی محتوا« و یا 
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»ترجمه محتواهای مورد نیاز« به صورت انفرادی و یا گروهی 
محقق گردد.

تشكروقدردانی
از پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری به جهت ارائه آمار و اطالعات روز مطرح 

شده در این پژوهش تقدیر و تشکر می گردد.
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سعید هداوند 15تحلیل تغییرات حاصل از برهم کنش شیوع کرونا و نظام های آموزش سازمانی

The analysis of changes resulted from the interaction of the 
corona spread and the organizational education systems

Saeed Hadavand1

Abstract

Introduction: Introduction: The trend of global developments from the time of outbreaking Corona crisis 

has entered new stages and it has been affected the educational systems. The aim of the present study is to 

analyze the effects of the corona crisis on the status of educational systems.

Methods: This review article is a descriptive-analytical research. According to the prevalence of coronary 

crisis, the trend of organizational training in 2020 and the following years has been analyzed using the 

method of documentary studies. The STEEPV conceptual model has been used in order to analyze the data 

and understand the emerging changes resulting from the interaction of organizational training systems and 

the prevalence of coronation.

Results: The results showed that the corona crisis has affected the social, technological, economic, 

environmental, political and value dimensions of organizational education systems and It has profoundly 

affected educational practices.

Conclusion: The research findings showed the lack of current knowledge and the inability of existing 

structures to face new threats. Moreover, educators faced with the fact that the coronary and post-coronary 

status of education cannot be seen with the same preconceived notions. Although it may still be too early for 

education systems, serious thinking about post-corona education and the evolution of its mechanisms, maps, 

and products will inevitably lead to changes in educational processes.

Keywords: corona virus, organizational education system, organizational training centers
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