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خبرنامه همایش بین المللی یادگیري الکترونیکی

سازمان مدیریت صنعتیرایازیتونفناوري اطالعات 



  به نام ایزد یکتا

  پیش درآمد

و چـرا از   !؟یادگیري الکترونیکیچرا  .درباره نام همایش مطرح کنیتوضیح کوتاهی  کردنشاید الزم به مطرح در ابتدا 

  !کلمه آموزش الکترونیکی استفاده نشد؟

بسـیار   به کار رفته است و مشخص است که کلمه یـادگیري ترجمـه    E-Learningتا به حال این دو ترجمه از عبارت 

  .کمی بیشتر به این موضوع نگاه کنیم بدهیداما اجازه  .تا کلمه آموزش Learningمناسب تري است براي 

یعنی به نظر می رسـد   ؛است تا یاد گرفتن تدریسفضاي بیشتر شود فضاي متبادر به ذهن وقتی صحبت از آموزش می 

بـر  اکید در آموزش نقش استاد یا معلم و بطور کلی آموزگار پر رنگ تر است اما وقتی گفته می شود یادگیري، در اینجا بیشتر ت

کما اینکه از زمان ایجاد آن مطرح بوده تاکیـد از   E-Learningدر  از طرفی. بر عهده دارد فراگیرو نقشی است که  یاد گرفتن

می تواند در هـر زمـان و مکـانی بـه آمـوختن      به آموختن منتقل شده است و این مهم که شخص عالقمند به یادگیري  تدریس

-Eبنـابراین فلسـفه پیـدایش    . می توانـد بیشـتر یـا کمتـر یـاد بگیـرد       ظیم کند ورا خود تنبپردازد، می تواند سرعت یادگیري 

Learning  بیاموزند آسان ترو  بیشتر، بهتردادن امکانات گسترده اي به افراد بود براي اینکه.  

می تـوان   E-Learningو دیگري درباره فلسفه کلی  Learningبا این دو توضیح کوتاه یکی در مورد معناي لغوي کلمه 

اشتباه بـوده بلکـه باعـث     اي نتیجه گرفت که یادگیري الکترونیکی عبارتی مناسب تر است و آموزش الکترونیکی نه تنها ترجمه

  .ایجاد نگرش هاي نادرست نیز می شود

  .خدمت شما تقدیم می شود یادگیري الکترونیکیبنابراین اولین خبرنامه همایش بین المللی 

  



  درباره همایش

تـر بـه    کـاربردي که در وب سایت همایش نیز مشاهده فرموده اید، هدف از برگـزاري ایـن همـایش نگـاهی     همانطور 

که در جـاي خـود بسـیار بسـیار     (در این همایش تصمیم داریم تا جداي از مباحث تئوریک و نظري . یادگیري الکترونیکی است

  .رزش از یادگیري الکترونیکی بپردازیمبه مباحث عملی تر براي بکارگیري و کسب ا) ارزشمند هستند

از این جهت بود که در شوراي سیاستگزاري همایش تصمیم بر این شد که بخش ارائه مقاالت از روز برگـزاري همـایش   

این تجربیات مـی  . حذف شود و به جاي آن از سخنرانی اساتیدي استفاده کنیم که تجربیات عملی درباره موضوع همایش دارند

مینه نحوه مدیریت بکارگیري یادگیري الکترونیکی در سازمان باشد، یا تجربیات تولید محتواي الکترونیکی، یا آموختـه  تواند در ز

  ....هاي اجراي دوره هاي الکترونیکی و

از سوي دیگر این امکان براي افراد عالقمند به طرح نظرات نوین فراهم شده است که بتوانند  مطالب و مقاالت تالیفی یا 

  .مه خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند و دبیرخانه نیز پس از تایید، آن را از طریق همین خبرنامه منتشر خواهد کردترج

 مهنـدس  مطلبـی از آقـاي  براي اینکه این خبرنامه از همین اولین شماره هم جنبه علمی داشته باشد، در ادامه : نکته آخر

  .الکترونیکی خدمت شما تقدیم می شود بابک عبدحق درباره مفاهیم اساسی یادگیري

  

  عماد قائنی

  دبیر اجرایی

  همایش بین المللی یادگیري الکترونیکی

  



  یادگیري الکترونیکی چیست؟

نوین اطالعاتی، واقع پاسخی به نیازهاي  دره، علم و فلسف دستاورد اندیشمندان حوزهالکترونیکی، به عنوان  یادگیريپدیده 

باور بازنمود تغییر پارادایم معرفتی بشر در قرن بیستم، حرکت از  .استآموزشی و تربیتی بشر براي زندگی در جامعه اطالعاتی 

این تحوالت در . ، کامالً محسوس بود، به یک عدم قطعیت در شناخت)پوزیتیویسم( امکانِ حصول دانشِ قطعی در مورد جهان

صنعتی را افزایش می داد، به سمت انبوه هایی که قدرت بشر در تولید محصوالت فناوریاز را  فناوري، مسیر توسعه فناوريسطح 

  .، سوق دادانسان را تقویت می کرد.... ) پردازش، تحلیل، ترکیب، ارزیابی، (هایی که قدرت تفکر فناوری

  

  تقویت کننده و توسعه دهنده قواي شناختی انسان: فناوري اطالعات 

عنوان یک رویکرد فن آورانه، با اراده اي معطوف به دانایی و تمهید زمینه هاي الزم براي خلق و  اطالعات، به فناوري

تحوالت معرفتی بشر » معلول«مدیریت دانش بشري، پا به عرصه زندگی فردي و اجتماعی بشر گذاشت و در حالی که خود 

هاي مختلف فردي و اجتماعی او بدل گردید که از شکل گیري بسیاري از تحوالت در عرصه » علت«جدید بود، رفته رفته به 

در عرصه مدیریت (و یادگیري الکترونیکی ) در عرصه کسب و کار(جمله آنها می توان به ظهور پدیده تجارت الکترونیکی 

  .اشاره نمود) دانش



در عرصه 

فکر و اندیشه بود و هدف از پدید آمدن آن نیز، کمک به انسان بود تا بتواند از میان انبوه 

 کند و در راستاي

 ،و در قدم بعدي

از این منظر، 

همخوانی بیشتري با اهداف نظامهاي آموزشی و تعلیم 

در انجام  کاربرانترغیب فکري  امکان

به . می شود »و فناوري انسان«فعالیتها و وظایفی است که توسط این ابزار صورت گرفته و باعث ارتقاي کیفی علمکرد مجموعه 

قابلیتهاي رایانه را بالفعل کرده و رایانه نیز موجب ارتقاي قدرت تفکر 

انسانی و  شناختی نتیجه این مشارکت فکري، یک هم افزایی میان قابلیتهاي رایانه و توانمندیهاي

در حوزه آموزش و یادگیري  ITالکترونیکی صرفاً بهانه اي براي کاربرد 

، بلکه اساساً )شبهه ایکه در ذهن اکثر مدیران کشورمان در خصوص استقرار نظام یادگیري الکترونیکی وجود دارد

تقویت سواد اطالعاتی براي شهروندان  

  

IT :توانمند ساز  

در عرصه جدید اطالعات در واقع نمود قدرت فن آورانه انسان 

فکر و اندیشه بود و هدف از پدید آمدن آن نیز، کمک به انسان بود تا بتواند از میان انبوه 

کند و در راستاي جستجو و بازیابیدادگان الزم را  ،دادگان موجود در محیط اطرافش

و در قدم بعدي )تولید اطالعات(دستیابی به یک هدف معین، به سازماندهی آنها بپردازد 

از این منظر،  .مختلف، به دانش دست یابد زمینه هايآنها در 

همخوانی بیشتري با اهداف نظامهاي آموزشی و تعلیم  این فناوري،

   .ه استکرد

امکان بر اساس ،)به عنوان مظهر فناوري اطالعات( یادگیري با استفاده از رایانه

فعالیتها و وظایفی است که توسط این ابزار صورت گرفته و باعث ارتقاي کیفی علمکرد مجموعه 

قابلیتهاي رایانه را بالفعل کرده و رایانه نیز موجب ارتقاي قدرت تفکر  انسانبا رایانه،  هدفمند انسان

نتیجه این مشارکت فکري، یک هم افزایی میان قابلیتهاي رایانه و توانمندیهاي

  . یند یادگیري می باشد

الکترونیکی صرفاً بهانه اي براي کاربرد  بر این اساس، مالحظه می شود که یادگیري

شبهه ایکه در ذهن اکثر مدیران کشورمان در خصوص استقرار نظام یادگیري الکترونیکی وجود دارد

 یادگیري الکترونیکی، از ساختاردهی راه حلهایی به وجود آمد که تضمین کننده ایجاد و

  سواد اطالعاتی

اطالعات در واقع نمود قدرت فن آورانه انسان  فناورياین تعبیر، با 

فکر و اندیشه بود و هدف از پدید آمدن آن نیز، کمک به انسان بود تا بتواند از میان انبوه 

دادگان موجود در محیط اطرافش

دستیابی به یک هدف معین، به سازماندهی آنها بپردازد 

آنها در  »تجربه«و  رگیريبا بکا

این فناوري،مالحظه می شود رسالت 

کردو تربیتی جوامع انسانی پیدا 

یادگیري با استفاده از رایانهایده 

فعالیتها و وظایفی است که توسط این ابزار صورت گرفته و باعث ارتقاي کیفی علمکرد مجموعه 

هدفمند انسانبیان دیگر، به هنگام تعامل 

نتیجه این مشارکت فکري، یک هم افزایی میان قابلیتهاي رایانه و توانمندیهاي. می شود انسانو یادگیري 

یند یادگیري می باشدآنهایتاً تعمیق فر

بر این اساس، مالحظه می شود که یادگیري

شبهه ایکه در ذهن اکثر مدیران کشورمان در خصوص استقرار نظام یادگیري الکترونیکی وجود دارد(نبوده است 

یادگیري الکترونیکی، از ساختاردهی راه حلهایی به وجود آمد که تضمین کننده ایجاد و

  .جامعه اطالعاتی بود



چه توان تشخیص داد در چه زمانی به  اند که به کمک آنها می هایی تعریف کرده جموعه تواناییسواد اطالعاتی را م 

الکترونیکی را می  یادگیريدر واقع . نیاز است، و به جایابی، ارزیابی و به کارگیري مؤثر اطالعات موردنیاز پرداخت یاطالعات

توان یک رویکرد نوین براي ارائه محیط  یادگیري متعامل با طراحی مناسب و مبتنی بر فراگیر دانست که  یادگیري را تسهیل 

  .  می سازد، یادگیري در هر زمان و مکان را، براي هر نفر میسر  الکترونیکیکرده و با بکارگیري انواع منابع، در قالبهاي مختلف 

این موضوع، مساله اصلی فناوري . معرفت استدانش و به و نهایتاً دستیابی اطالعات دادگان به تبدیل  ،مساله اصلی

این راه حل منوط به تلفیق رویکردهاي هدفمند آموزشی با . نیست بلکه چالشی اجتماعی است که به راه حلی آموزشی نیاز دارد

 انسانهاآن است که به  ،هدف. در مرکز این تالش، یادگیري الکترونیکی قرار دارد. به فناوري استتوانایی هاي نوآورانه مربوط 

در حرکت به سوي این هدف، صاحب نظران دریافتند که تنها . توانایی و راهبردهاي ضروري براي مدیریت اطالعات داده شود

نیز  »فراگیري نحوه یادگیري«تنها به یادگیري، بلکه به  ایجاد محیط آموزشی است که در آن فراگیران نه ،راه حل بلند مدت

به همین دلیل، هدف آموزش، حرکت به سمت رشد تفکر انتقادي و توانایی هاي یادگیري خودراهبري است که به . بپردازند

ريِ  پویایی است هدف از یادگیري الکترونیکی ترکیب تنوع و انسجام در  محیط یادگی .صورت مادام العمر به فرد کمک نمایند

سطح این تعامل فراتر از انتقال یک طرفه محتوا بوده و گستره تفکر افراد را با توجه به . که از نظر فکري نیز چالش برانگیز باشد

  .ارتباطات میان مشارکت کنندگان در فرایند آموزشی بسط می دهد

که صرف ورود هر فناوري  ه استنشان داد از سویی دیگر، تجربه

، نمی تواند تضمین کننده اثربخشی و یاددهی - یادگیريهاي  طبه محی

و الزامات و تمهیدات خاصی براي استفاده موثر  ها باشد کارایی این محیط

  . و کارآمد از آنها باید تامین و مهیا گردد

انتقال ) (Teaching(استراتژي نظامهاي جدید آموزشی از تدریس 

تعامل ) (Learning(به  یادگیري  )یک سویه دانسته هاي استاد به فراگیر

فراگیر با تمام محیط اطرافش، با نظارت و همیاري استاد، در راستاي 

  . می باشد) برسازي دانش

، جایگاه این فناوري در  ITدر همین راستا و با توجه به امکانات 

کان فعالیتهاي ذهنی کم اهمیت تر براي انسان تعریف کرده و مقرر شد که حتی االم» شریک فکري«را به عنوان یک  یادگیري

مثل ذخیره و مرتب کردن و بازیابی مجدد اطالعات و یا برخی محاسبات متداول، را به عهده رایانه بسپارند و در مقابل، انسان 



  .از ظرفیت ذهنی خود، بیشتر براي تحلیل ، ارزیابی و تصمیم گیري، کاري که مختص انسان است،  استفاده کند

 Lifelong(، بحث یادگیري مستمر یا مادام العمر ) که شدیداً یک محیط اطالعاتی هم هست (با تغییر مداوم محیط اما از طرفی 

Learning  ( مطرح شد و متعاقب آن یکی از وظایف مدارس و دانشگاهها و سازمانها، ایجاد و تثبیت روحیه یادگیري مستمر و

در جوامع امروزي که نرخ ) و شاید مهمترین آن(رسالتهاي مراکز آموزشی  ترویج و تبدیل آن به یک فرهنگ شد؛ یعنی یکی از

شده است تا افراد به عنوان »  یادگیري چگونه یادگرفتن«تغییر و تحول به صورت چشمگیري افزایش پیدا کرده، کمک به 

  . حرفه خود، استفاده کنندشهروندان جوامع اطالعاتی بتوانند از این توانمندي در تمامی مراحل زندگی، از جمله زندگی 

  

  بابک عبدحق

  مدیر توسعه تکنولوژي

فناوري اطالعات رایازیتون


