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شهروندان و آموزش الكترونیک

آموزش الكترونیک، شــیوه نویني از آموزش است که با پیدایش اینترنت و گسترش فناوري اطالعات و همچنین استفاده از قابلیت هاي آن ها 
در امور مرتبط با آموزش، ایجاد گردیده اســت. آموزش الكترونیک که گاهي از آن با عنوان یادگیري الكترونیک هم نام مي برند، در حقیقت 
تكامل یافته شــیوه آموزش از راه دور و پاســخگوي نیاز انســان هاي پرس و جوگر و خواهان یادگیري، با توجه به اختیاري بودن زمان و مكان 
است. امروزه این شیوه جدید آموزشي که شیوه نوین آموزش در زندگي مدرن امروزي هم به حساب مي آید، توجه بسیاري از دست اندرکاران 
آموزش را به خود جلب نموده و جزو مباحث بســیار اساسي در پیشرفت جوامع به شمار مي رود. از جمله مزایاي آموزش الكترونیک مي توان 
بــه مواردي همچون کاهش هزینه هاي یادگیري و آموزش، حذف محدودیت هاي زمانــي و مكاني آموزش دهنده و یادگیرنده، برخورداري از 
روش هاي مطالعه انعطاف پذیر، ارایه دروس به صورت چند رســانه اي و ... اشاره نمود که توانسته است سهم به سزایي را در تولید علم و دانش 

در جوامع بشري ایفا نماید.
با وجود مزایاي فراواني که آموزش الكترونیک براي شــهروندان و ارتقاي ســطح علمي آن ها دارد متاسفانه در کشور ما توجه چندان جدي به 
آن نمي شود. نظام آموزشي کشورمان حتي در مقاطع باالي آموزش عالي نیز همچنان دروس آموزشي را در سنتي ترین و ابتدایي ترین حالت 
خویش، ارایه مي نماید که نیازمند هزینه هاي بسیار باالیي بوده و در عین حال نیز با مشكالت شدید آموزشي همچون اصرار و تاکید بیش از 
انــدازه بر آموزش تئوري و تكیه بر محفوظات در کلیه ســطوح و غفلت از آمــوزش علمي و کاربردي، نمره گرایي و نمره محوري افراطي و در 
نتیجه، تمایل زیاد به مدرک گرایي به جاي فهم عمیق و کامل دروس، عدم تناسب درس و سرفصل هاي آموزشي با نیازهاي واقعي و اقتضائات 
اجتماعي، ملي و محلي، ایجاد جو کاذب و رقابت هاي بیهوده در میان دانش آموزان براي کسب نمره عالي به لحاظ عددي و نه کیفي، تناسب 
نداشــتن رشــته هاي موجود با فرصت هاي شغلي در جامعه، به روز نبودن بسیاري از مطالب علمي کتاب ها و ... مواجه مي باشد. آن چه که در 
برخي از مدارس و دانشگاه ها به عنوان آموزش الكترونیک یا با عناوین بهتري همچون هوشمندسازي یاد مي شود نه تنها در حد کلمه و عنوان 
هم به این واژه ها وفادار نیست بلكه فاصله هاي بسیار زیادي با اصول اولیه آن دارد. آموزش الكترونیک در این مراکز آموزشي، فقط محدود به 
تهیه فایل هاي رایانه اي و پخش آن ها از طریق نمایشــگرهاي تلویزیوني شــده که این امر، نه تنها برطرف کننده نیاز آموزشي دانش آموزان و 

دانشجویان نیست بلكه خانواده هاي آن ها را نیز متقبل هزینه هاي باالیي براي تحصیل فرزندان خویش در این مراکز آموزشي نموده است.
بنابراین بهتر است در دنیاي رو به رشد امروز که با سرعت به سمت استفاده از فناوري هاي نوین در حال حرکت است با بازنگري در عملكرد 
و اســتفاده از فناوري هایي همچون آموزش الكترونیک که الزمه این عصر بوده و نقش ارزنده اي در توســعه جوامع در طول چند ســال اخیر 
داشته است، عالوه بر گسترش کمي و کیفي فرآیندهاي آموزشي، بتوانیم شهروندان داناتر و متمدن تري را که آمادگي حضور در عصر دانایي 

محور دارند تقدیم جامعه خویش نماییم.
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