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شهروندان و آموزش الكترونيك
محمد مهدي واعظينژاد
كارشناس فناوري اطالعات

آموزش الكترونيك ،شــيوه نويني از آموزش است كه با پيدايش اينترنت و گسترش فناوري اطالعات و همچنين استفاده از قابليتهاي آنها
در امور مرتبط با آموزش ،ايجاد گرديده اســت .آموزش الكترونيك كه گاهي از آن با عنوان يادگيري الكترونيك هم نام ميبرند ،در حقيقت
تكامل يافته شــيوه آموزش از راه دور و پاســخگوي نياز انســانهاي پرسوجوگر و خواهان يادگيري ،با توجه به اختياري بودن زمان و مكان
است .امروزه اين شيوه جديد آموزشي كه شيوه نوين آموزش در زندگي مدرن امروزي هم به حساب ميآيد ،توجه بسياري از دستاندركاران
آموزش را به خود جلب نموده و جزو مباحث بســيار اساسي در پيشرفت جوامع به شمار ميرود .از جمله مزاياي آموزش الكترونيك ميتوان
بــه مواردي همچون كاهش هزينههاي يادگيري و آموزش ،حذف محدوديتهاي زمانــي و مكاني آموزشدهنده و يادگيرنده ،برخورداري از
روشهاي مطالعه انعطافپذير ،ارايه دروس به صورت چندرســانهاي و  ...اشاره نمود كه توانسته است سهم به سزايي را در توليد علم و دانش
در جوامع بشري ايفا نمايد.
با وجود مزاياي فراواني كه آموزش الكترونيك براي شــهروندان و ارتقاي ســطح علمي آنها دارد متاسفانه در كشور ما توجه چندان جدي به
آن نميشود .نظام آموزشي كشورمان حتي در مقاطع باالي آموزش عالي نيز همچنان دروس آموزشي را در سنتيترين و ابتداييترين حالت
خويش ،ارايه مينمايد كه نيازمند هزينههاي بسيار بااليي بوده و در عين حال نيز با مشكالت شديد آموزشي همچون اصرار و تاكيد بيش از
انــدازه بر آموزش تئوري و تكيه بر محفوظات در كليه ســطوح و غفلت از آمــوزش علمي و كاربردي ،نمرهگرايي و نمره محوري افراطي و در
نتيجه ،تمايل زياد به مدركگرايي به جاي فهم عميق و كامل دروس ،عدم تناسب درس و سرفصلهاي آموزشي با نيازهاي واقعي و اقتضائات
اجتماعي ،ملي و محلي ،ايجاد جو كاذب و رقابتهاي بيهوده در ميان دانشآموزان براي كسب نمره عالي به لحاظ عددي و نه كيفي ،تناسب
نداشــتن رشــتههاي موجود با فرصتهاي شغلي در جامعه ،به روز نبودن بسياري از مطالب علمي كتابها و  ...مواجه ميباشد .آن چه كه در
برخي از مدارس و دانشگاهها به عنوان آموزش الكترونيك يا با عناوين بهتري همچون هوشمندسازي ياد ميشود نه تنها در حد كلمه و عنوان
هم به اين واژهها وفادار نيست بلكه فاصلههاي بسيار زيادي با اصول اوليه آن دارد .آموزش الكترونيك در اين مراكز آموزشي ،فقط محدود به
تهيه فايلهاي رايانهاي و پخش آنها از طريق نمايشــگرهاي تلويزيوني شــده كه اين امر ،نه تنها برطرفكننده نياز آموزشي دانشآموزان و
دانشجويان نيست بلكه خانوادههاي آنها را نيز متقبل هزينههاي بااليي براي تحصيل فرزندان خويش در اين مراكز آموزشي نموده است.
بنابراين بهتر است در دنياي رو به رشد امروز كه با سرعت به سمت استفاده از فناوريهاي نوين در حال حركت است با بازنگري در عملكرد
و اســتفاده از فناوريهايي همچون آموزش الكترونيك كه الزمه اين عصر بوده و نقش ارزندهاي در توســعه جوامع در طول چند ســال اخير
داشته است ،عالوه بر گسترش كمي و كيفي فرآيندهاي آموزشي ،بتوانيم شهروندان داناتر و متمدنتري را كه آمادگي حضور در عصر دانايي
محور دارند تقديم جامعه خويش نماييم.
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