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1

زبانشناسان بر این باورند که زبان اول (ماادری یاادگرفتنی نیسات ،بلکاه انساان دارای تواناایی ذاتای زباانی

است کاه بهصاورت مجموعاهداناش در ذهان او باه ودیعاه گااشاته شاده و کاافی اسات کاه پاس از تولاد در میاان

جامعه (خانواده قرار بگیرد تا گفتو گوهای پیرامون او ،پنجاره مخازن آن داناش زباانی را بگشااید و قواعاد زباانی
بهتدریج و بهتناسب فراوانی کاربرد عناصر زبانی در گفتو گوها متبلور شود ،وگرنه زباان آنچناان پیچیاده اسات
که کودک توان ندارد در پنجسالگی بر آن پیچیادگی فاائق آیاد .همانناد ساایر جانادارانی کاه بسایاری از رفتارهاا را
ً
بدون یادگیری بروز میدهند ،مثال پرستوها آشیانه میسازند ،همان ویژ گایای کاه غریازه ناام دارد .در ماورد زباان
دوم/خااارجی نیااز بساایاری از زبانشناس اان باار ایاان باورنااد کااه یااا زبااان اول وساایله ماایشااود ،یااا هنااوز بقایااایی از

توانش زبانی در ذهن انسان وجود دارد که میتواند قواعد زباان دوم/خاارجی را نیاز تااانادازهای باهاصاطال یااد
بگیرد.

امااا بایااد توجااه داشاات کااه گفااتو گو ،ایاان پدیاادۀ مهاام ارتباااطی ،را بایااد یاااد بگیااریم .باادان معنااا کااه بتااوانیم

باتوج ااهب ااه ویژگیه ااای ط اارف س ااخن ،جایگ اااه گف ااتو گو ،و ه اادف آن از عه اادۀ ی ااک رفت ااار اجتم اااعی مانن ااد
پرسش/پاسخ ،گفتو گو میان پزشک/بیمار ،کارفرما/منشی ،خریدار/فروشنده ،معلم/زباانآموز و باهطاور کلای

از ماا کره معنا برآییم ،یعنای درباارۀ موضاوعی باا کسای بحا کنایم .ایان گوناه ارتبااز زباانی مساتلزم آن اسات کاه
انسااان بدانااد طاارف سااخن او کیساات ،چااه اطالعاااتی از موضااوع سااخن دارد ،چااه ماایدانااد و چااه نماایدانااد ،و

توانایی او برای درک موضوع سخن چقدر است؛ ما برای انتقال یک مفهوم به دانشآماوز دبساتانی ،یاا نوجاوان

دبیرستانی یا دانشجو از یک مجموعهواژه و ساختار یکساان اساتفاده نمای کنیم؛ گفاتو گو باا کاارگران در محایط
 .1استاد بازنشستۀ دانشگاه عالمه طباطبایی
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کارخانه ،دانشجویان و همکاران در محیط دانشگاه یا با کارکنان فروشگاه تفاوت دارد .گویشاوران تحصایل کاردۀ

یاک جامعاۀ زباانی از اصااول و قواعاد حااا کم بار گفااتو گو در ایان موقعیتهااای متفااوت اجتماااعی آ گااهی دارنااد،
یعنی یاد گرفتهاند که با هرکسی در موقعیت ویژۀ اجتماعی او چگونه گفتو گو کنند.

اصول و قواعد گفاتو گو در جامعاههای زباانی مختلافْ یکساان نیسات .افاراد در هار جامعاۀ زباانی بار اسااس

راهورسم زندگی ،باورها ،سنتها و بهطاور کلای فرهناح حاا کم بار آن جامعاۀ زباانی گفاتو گو مای کنناد و زباانآموز

باید این تفاوتها را یاد بگیارد .اصاول و قواعاد گفاتو گو باا یاادگیری واژههاا و سااختارها حاصال نمایشاود ،بلکاه
زبااانآموز بایااد در معاار

گفتو گوهااای متنااوع گویشااوران آن زبااان دوم/خااارجی قاارار بگیاارد تااا قواعااد حااا کم باار

گفتو گو در آن جامعۀ زبانی را پیدا کند ،آنطور

که این قواعد را در زبان اول خود آموخته است.

فناوریهااای مبتناای بار رایانااه ،نظااام دیجیتااالی و الکترونیکاای دسترساای بااه ایاان گونااه متنهااای گفااتو گوی

اصیل را برای زبانآموزی فاراهم مایساازد .معلام زباان و زباانآموز در یاک چشام بار هام زدن مایتوانناد باه اناوا

متنااوعی از گفتو گوهااای طبیعاای گویشااوران حقیقاای زبااان دوم/خااارجی در موقعیتهااای متنااوع اجتماااعی
از طریااق فناوریهااا دسترساای یابنااد ،البتااه در صااورتی که برنامااهریزان آموزشاای ایاان امکانهااا را باارای معلمااان و
زبانآموزان فراهم کنند .این رهآورد فرخندهای است که باید با آغوش باز استقبال شود.

نبایااد از یاااد ببااریم کااه زمااانی تنهااا امکانااات در حیط اۀ فناااوری آموزشاای کااه بخشاای از درس روششناساای را

شامل میشد ،عبارت بود از یاک سابد اسابابباازی پالساتیکی و اناوا عروساکهاا کاه معلام زباان بارای آماوزش
واژهها و برخی نکتههای زبانی همراه خود به کالس درس میبرد .مادتهاا بعاد ،اساالید و اوپاک و ناوار کاسات و
فیلم کوتاه به آن افزوده شد.

رایانااه پایااه گاااار بیشااترین و پیچیاادهترین فناااوری باارای هماۀ امااور زناادگی انسااانهااا ،ازجملااه آمااوزش ،بااوده

است؛ راهکارهای آموزش زبان که زمانی از محدودۀ آزمایشگاه زباان فراتار نمیرفات ،باا ایان پدیادۀ شاگفتانگیز

نوآوریهای بسیاری باه خاود دیاد .حتای روششناساان و تهیاه کننادگان مطالاب آموزشای هام کوشاش کردهاناد

همزمان با پیشرفت این فناوری ،خود را با آن همگام سازند و بهرههای مناسب از آن ببرند.

در دهههای  70و  80میالدی ،مجهزترین آزمایشگاه در دانشاگاه نیومکزیکاو ،الباا کرکی ،و دانشاگاه امریکاایی

قاهره ایجاد شد و دانشگاه شیراز از آنها الگو گرفت .این آزمایشگاه عبارت بود از یک اتااق شاشضالعی کاه یاک

یااا چنااد نفاار تکنیسااین و انااوا دسااتگاههای الکترونیکاای در داخاال آن قاارار ماای گرفاات و در هاار ضاال آن یااک
آزمایشااگاه ( کااالس درس بااود .معلاام -پاایش از ورود بااه کااالس -برنامااۀ اسااتفاده از یااک یااا چنااد دسااتگاه در

زمانهای مشخص را به تکنیسین خبر میداد و آنگاه وارد کالس میشاد و باه تادریس مایپرداخات .تکنیساین
ً
در آن زمان مشخص ،مثال یک فیلم را روی شیشۀ ماات حائال میاان دیاوار اتااق شاشضالعی و کاالس درس باه
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ً
نمااایش ماای گااشاات .هاادف آن بااود کااه معلاام درگیاار دسااتگاهها و شاایوۀ کااار آنهااا و احیانااا مشااکالت فناای آنهااا
امکانات نهایت پیشرفت در
ْ
نشود .این

کاربرد فناوری در آموزش زبان بود.

امااروزه بااا پیاادایش فناوریهااا و نااوآوریهااا ایاان گونااه آزمایشااگاهها و مشکالتشااان مربااوز بااه گاشااته اساات و

معلم و زبانآموز با یک دستگاه کوچک میتوانند از انباوه برناماههای آموزشای بهاره ببرناد .اماا بهره گیاری از ایان

دستگاههای کوچک هوشمند ،هام بارای معلام و هام بارای زباانآموز  ،مساتلزم آموزشهاای ناو اسات .باهعاالوه،
روششناسان و برنامهریزان آموزشی و تهیاه کننادگان محتاوای آموزشای بایاد باه ایان بااور برساند کاه وقات تناح
اساات و نیاااز بااه آمااوزش بااا بهره گیااری از فناوریهااای نااو ،شاادید .ایاان نیاااز بااه زبانهااای رایااج در جهااان دانااش و

بازرگااانی را از دیرباااز میشااناختند .سااازمانها و نهادهااا و دسااتاناادرکاران آمااوزش زبااان هاام ب اهساارعت در پاای
پاسخگویی به نیازها و حصول نتیجاه هساتند .اماا باا تأساف بارای آماوزش زباان فارسای ،کمتار باه ایان امار توجاه

شده که نیازمند اقدام عاجل است.

جبر زمان ،بهره گیری روزافزون جهانیان از فناوری در همۀ امور زندگی -ازجملاه آماوزش -حکام مای کناد کاه

همۀ دولتها و نهادهای مردمی بارای اینکاه بیشاتر از قافلاۀ شاتابندۀ جهانیاان عقاب نمانناد ،بهره گیاری الزم از

فن اااوری را س اارلوحۀ برنام ااههای خ ااود ق اارار دهن ااد ،چ اارا ک ااه غفل اات از آن ،وامان اادگی و ورشکس ااتگی اجتم اااعی

جبرانناپایری خواهد داشت.

کتاب حاضر ،به همۀ نکتههای مشروح فوق با دقت علمی و شواهد متقن توجه و درباارۀ آنهاا بحا کارده

و رهنموده ااای الزم اجرای اای را ارائا اه داده اس اات ،و خوانن ااده را گامب ااه گام ب ااا مس اایر پی اادایش و تک ااوین ش اایوۀ

بهره گیری از فناوریهای موجود آشنا میسازد و یاری میدهد تا در امر آموزش زبان به نتیجۀ مطلوب برسد.
ً
خواندن این کتاب را به معلمان و همکارانم قویا توصیه می کنم.

پیشگفتار

ایاان کتاااب حاصاال تالشاای اساات کااه از سااال  ۱۳98آغاااز و در نهایاات در سااال  ۱۴00بااه ساارانجام رسااید .نبااود

دسترساای بااه اسااتادان و پژوهشااگران آمااوزش زبااان فارساای کااه در زمینااۀ کاااربرد فناااوری فعالیاات داشااته باشااند،
وضاعیت پیچیادۀ اقتصاادی ایاران و تمایال نداشاتن ناشاران باه سارمایه گااری ،هماه گیری ویاروس کوویاد  ۱9و
سفر من از ایران به استرالیا باع شد که چاپ این کتاب بیشاز پیش طول بکشد.

ا گرچه تصور می کنم طوالنی شدن فرایند چاپ ارزش صبر کاردن و وقات گااشاتن را داشات .باا نگااهی گاارا

به مجالت تخصصی آموزش زبان فارسی و زبانشناسی در ایاران باهراحتی مایتاوان باه بایعالقگای پژوهشاگران

بااه حیط اۀ فناااوری در آمااوزش زبااان پاای باارد .ماان ایاان روی خااوش نشااان ناادادن را در نبااود دانااش الزم در ایاان

حیطه ،و بینیازی باه ورود در ایان حاوزۀ مهام مایدانام .همچناین باا برگازاری چناد کارگااه تخصصای فنااوری در

آموزش زباان فارسای در دانشاگاههای مختلاف بارای اساتادان و مدرساان آزفاا بیشاتر باه ناآشانایی آنهاا باه ایان

حیطۀ جااب و کاربردی آموزش پی بردم.

جاااابیت و کاااربرد ایاان حیطااه شاااید در دوران بحااران کوویااد  ۱9بیشااتر خااودش را نشااان داد .اسااتادان بااه

دنبال راههاای آموزشای بهتار باه کماک فنااوری ،انتخااب ابازار مناساب بارای آماوزش از راهدور و تغییار اساسای در

برنامااههای درساای باارخط خااود بودنااد .در ایاان میااان ،پژوهشااگران زبانشناساای کاااربردی نیااز بااه دنبااال ح ال
مشکالت معلمان و استادان از راههای علمی ،و پرداختن به این مشکل جهانی بودند.

شاااید ا گاار اقبااال بااه کاااربرد فناااوری در کالسهااای درس از طریااق توانمندسااازی معلمهااا ،برگاازاری دورههااای

ضاامن خاادمت و تربیااتمعلم مناسااب ،افاازایش آ گاااهی ،دانااش و سااواد الزم در زبااانآموزان و معلمااان ،از بااین
بردن موان روانشناختی معلمان در استفاده از فنااوری ،و همچناین رفا شاکاف دیجیتاالی در کشاور پایشتار

انجام می گرفت ،در شرایط مختلف آمادگی بیشتری برای رویارویی با مشکالت آموزشی داشتیم.
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ب اارای آنک ااه نق ااش خ ااودم را -ب ااهعنوان عض ااوی از جامعا اۀ دانش ااگاهی -در ای اان حیط ااه کا اه ت ااا ح اادودی

مااوردعالقااهام نیااز هساات ایفااا نمااایم ،باار آن شاادم کااه بخااش گسااتردهای از پژوهشهااایم را دربااارۀ فناااوری در

آمااوزش زبااان فارساای انجااام دهاام .متأساافانه بااا جسااتوجو در کتابخانااههای الکترونیکاای دانشااگاههای مطاارح

داخلی و خارجی و موتورهای جستوجوی اینترنتی ،های کتاابی را در ایان حیطاه نیاافتم .پاس تصامیم گارفتم
باتوجهبه کارهای مشابهی که در انتشارات بینالمللی انجاام داده باودم ،کتاابی را بارای زباان فارسای فاراهم کانم
که در ادامه به معرفی فصلهای آن میپردازم.

بخش اول کتاب مربوز به مطالب نظری کاربرد فناوری در آموزش زبان اسات کاه در فصال نخسات آن مان

و عرفان جاللی به بررسی سوادهای مختلف و رابطۀ آنها با یاادگیری و آماوزش زباان مایپاردازیم .بار ایان بااوریم

کاه حضاور هار پدیادهای در نظاام آموزشای باعا ماایشاود معلماان -باهعنوان یکای از مصارف کننادگان نهااایی-

سااواد کاااربرد و نحااوۀ اسااتفاده از آن پدیااده را در آمااوزش خااود افاارایش دهنااد .محبوبیاات ی اادگیری زبانهااای

خااارجی و ادغااام فناااوری در زناادگی روزمااره و آمااوزش نمایااانگر نیاااز معلمااان زبااان و همچن این زبااانآموزان بااه

بهره گیری از سواد آموزش و یادگیری زبان با کمک فناوری است .این در حاالی اسات کاه اماروزه شاکل و ماهیات

سواد -از خواندن و نوشاتن محا  -تغییار یافتاه و جنباههای چنادوجهی آن نماود بیشاتری پیادا کارده اسات.
از اینرو ،در قرن بیستویکم ،عناوان معلام و زباانآموز باساواد باه فارد اطاالق میشاود کاه تواناایی اساتفاده از
فناوریهای مختلف و وسایل کمکآموزشی برای ارتقای آموزش و یادگیری مؤثر را داشته باشد.

در فصاال دوم ،فرانااک جمااالالاادین بااه پیاادایش و تکاماال حااوزۀ بینارشااتهای آمااوزش و یااادگیری زبااان بااه

کماک فنااوری ماایپاردازد .او ابتادا از تعریااف آماوزش و یاادگیری زبااان باه کماک فناااوری و اصاطالحات مرباوز بااه

این حوزه شروع می کند ،سپس در یاک روناد زماانی نگااهی باه نحاوۀ پیشارفت ایان حاوزه در چهاار دهاۀ متاأخر

میالدی دارد ،و در نهایت پژوهشهای انجامشده در حوزۀ آموزش و یادگیری زبان به کماک فنااوری در ایاران را
بررسی می کند.

در فصاال سااوم ،فاطمااه نااامی اطالعااات اجمااالی دربااارۀ هفاات نظری اۀ یااادگیری مبتناای باار ساااخت گرایاای،

یااادگیری مسااهلهمحااور ،یااادگیری مبتناای باار مناااب  ،یااادگیری تعاااملی ،یااادگیری محتااوامحااور ،یااادگیری مبتناای باار

روایت ،و نظریۀ یاادگیری ماوقعیتی را کاه در حاوزۀ آماوزش زباان و یاادگیری باه کماک فنااوری پرکااربرد اسات ارائاه

میدهد .او معتقد است در میاان رویکردهاا و نظریاههای آموزشای گوناا گونی کاه بارای آماوزش باه کماک فنااوری
ارائه شده است ،تعداد از این رویکردها بهطور مستقیم ،و برخی دیگر بهطور غیار مساتقیم ،باه حاوزۀ آماوزش
زبااان ماارتبط اساات .ا گرچااه اجاارای موفااق طاارح درس و الگااوی تاادریس نیازمنااد توجااه بااه رویکردهااای ماارتبط و

تکیاه باار اصااول نظریااههای آموزشاای اساات ،بررساای اجمااالی پااژوهشهااای حااوزۀ آمااوزش زبااان فارساای بااه کمااک
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فناوری نشان میدهد که به این اصل کمتار توجاه شاده اسات .باا وجاود نقاش پررناح فنااوری در آماوزش زباان
فارسی در سالهای اخیر ،آ گاهی آموزگاران و پژوهشاگران از نظریاهها و رویکردهاای آموزشای منطباق بار آماوزش
و یادگیری زبان به کمک فناوری همچنان بسیار محدود است.

تدریس زبانْ حرفهای است که باه داناش فاراوان نیااز دارد .از ایانرو ،از معلماان زباان ،باهعنوان متخصصاان

ایاان حااوزه ،انتظااار ماایرود کااه بااا پااردازش و ارزیااابی دانااش جدیااد مربااوز بااه رشتهشااان دانااش خااود دربااارۀ

نوآوریهاا و روشهااای خالقاناه و جدیااد را پیوساته بااهروزرساانی و در فراینااد تادریس ادغااام کنناد .بر ایناساااس،

در فصال چهااارم ،ساارا فرشااادنیا باه بررساای داناش معلمااان زباان در تاادریس باا کمااک فنااوری باار اسااس دیاادگاه

دانااش فناااوری-آموزشاای-محتااوایی میپااردازد کااه بهاختصااار تیپااک نامیااده میشااود .تیپااک دیاادگاه پویااایی
است و نوعی از دانش را که معلمان بارای اتخااذ ،تطبیاق و ادغاام فنااوری در کالسهاای درس باه آن نیااز دارناد

شرح میدهد .باهمنظور راهنماایی معلماان در خصاوص اساتفادۀ کارآماد از فنااوری اطالعاات و ارتباطاات ،ایان
مطالعه به بررسی مؤلفههای گونا گون تیپک در حوزۀ تادریس زباان میپاردازد .در ایان فصال ،نخسات اهمیات

دانش محتوا شارح داده میشاود ،ساپس داناش روشهاای آموزشای و نحاوۀ اساتفاده از اصاول آموزشای نیشان
توسط معلمان برای متعادلساازی فعالیتهاای کاالس آماوزش زباان تبیاین میشاود ،و در نهایات باا اساتفاده از

اصااول آموزشاای نیشااین باارای معلمااان زبااان بااه نحااوۀ بهره گیااری از فناااوری اطالعااات و ارتباطااات در آمااوزش
یادگیری زبان پرداخته میشود.

در آخرین فصل از بخش نظری کتاب ،فصل پنجم ،تمرکز نرجس شیخ اسادی بار پژوهشهاای انجاامشاده

در زمینۀ آموزش و یادگیری سیار زبان فارسی است کاه نتاایج حاصاله نشاان مایدهاد باا وجاود برناماههای سایار

مختلف با محتوای آموزشی جااب برای یادگیری زبانهای انگلیسای ،اساپانیایی و فرانساه متأسافانه مطالعاات

و پژوهشه ااای ان اادکی در خص ااوص آم ااوزش و ی ااادگیری س اایار زب ااان فارس اای انج ااام ش ااده اس اات و ب ااهتب آن،
برنامههای آموزشی نادری در خصوص تسهیل فرایناد آماوزش و یاادگیری بارای عالقهمنادان ایان حاوزه طراحای

شده است.

بخش دوم کتاب با نگاهی به پژوهشهای کااربردیتر در حیطاۀ آماوزش زباان باه کماک فنااوری باه بررسای

روشهااا و اسااتانداردهای تولیااد محتااوای الکترونیکاای در آم ااوزش مجااازی زبااان فارساای ماایپااردازد .احس ااان

طوفااانینژاد در فصاال ششاام انااوا محتااوا ،اسااتانداردهای تولی اد ،و رسااانههای قابلاسااتفاده در محیطه اای

مجااازی جهاات آمااوزش زبااان فارس ای را بررس ای و معرف ای می کنااد .در ای ان فصاال ،ابتاادا رویکاارد جااابی در تولی اد
محت ااوای الکترونیکا ای ،و س ااپس روشه ااای تولیا اد محت ااوای الکترونیکا ای ک ااه ش ااامل کتابه ااای الکترونیکا ای،

محتااوای تولیا ادش ااده توس ااط کاااربر ،کارپوش ااههای الکترونیکا ای ،و من اااب باااز آموزشا ای اس اات معرفا ای و بررسا ای
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میشاود .راهبردهاای ارائاهشاده در ایان فصال میتواناد راهنماای متخصصااان آماوزش زباان فارسای و همچناین
تولیدکنندگان محتوا در این حوزه باشد.

با وجود تأ کید پژوهشگران حوزۀ آموزش بار نقاش کلیادی سانجش و ارزیاابی در آماوزش فرا گیاران ،درعمال،

به این مهم چنادان پرداختاه نشاده اسات ،بهطوری کاه سانجش و آماوزش همچناان دو فرایناد مجازا محساوب

میشود .کااربرد فنااوری نیاز باهجز در ماوارد معادود نتوانساته اسات نقاش ماؤثری را در نزدیاک کاردن ایان دو

حااوزه و اسااتفاده از ظرفیتهااای ویااژۀ فراینااد ساانجش در آمااوزش ایفااا کنااد .بااه نظاار میرسااد کااه از پتانساایل
آموزشی سنجش در حوزۀ آموزش زبان فارسی تا حدودی غفلات شاده اسات .بناابراین ،فنااوری نیاز در ایان امار

کاربرد چندانی نداشته است .در فصل هفتم ،آذین ا کرمای و همکاارانش تاالش می کنناد کاه باه فرایناد سانجش

و معرفای رویکاارد ساانجش آمااوزشمحااور و روشهاای کاااربرد رایانااه بااا اسااتفاده از ایان رویکاارد نگرنشاای نااو داشااته

باشااند و راهکااار مناساابی باارای اسااتفاده از فناااوری در آمااوزش زبااان فارسای بااا رویکاارد «ساانجش آمااوزشمحااور »

ارائه دهند.

زری سعیدی و زهرا تهوری بر این باورند که با وجود تاألیف منااب مختلاف در حاوزۀ آماوزش زباان فارسای باه

غیاار فارساایزبانااان خااأ موجااود در زمینااۀ تولیاد محتااوای آمااوزش مجااازی بااا رویکاارد تقویاات هاار چهااار مهااارت کااه
بتوانااد پاسااخگوی اهااداف ارتباااطی آمااوزش زبااان فارساای باشااد ،هنااوز بهشاادت احساااس ماایشااود .در فصاال

هشتم ،آنها باا اتخااذ رویکارد ارتبااطی هاایمز کاه باه هار دو جنباۀ سااختاری و معناایی زباان توجاه دارد و هادف
اصلی آن تقویت توانش ارتباطی است ،و همچنین با استفاده از نرمافزار استوریالیان آرتیکیولیات باه تولیاد ساه

بخش از محتوای آموزش مجازی زبان فارسی میپردازند .این فصال راهکارهاای مفیاد را درباارۀ آماوزش زباان

فارسی به غیر فارسیزبانان ،تهیه و تولید مناب آموزشی ،و آزمونسازی ارائه می کند.

دیاادگاههااای مثباات فراواناای دربااارۀ اسااتفادههااای آموزشاای از وب کوئساات در آمااوزش زبااان وجااود دارد امااا

پااژوهشهااای تجرباای صااورت گرفتااه در ایاان حااوزه بساایار محاادود اساات .بررساای مطالعااات حااوزۀ آمااوزش زبااان
فارساای نیااز گویااای آن اساات کااه بااه وب کوئسااتهااا و پتانساایل آموزشاای آنهااا در تقویاات مهااارت خواناادن و درک

مطلااب کمتاار توجااه شااده اساات .بااهعبارتدیگر  ،دهااههااا پااس از معرفاای وب کوئساات -بااهعنوان اباازار باارخط

کمکآموزشی -به کاربرد آنها در آموزش زبان فارسای هناوز توجاه نشاده اسات .فاطماه ناامی در فصال نهام باه

معرفی مفهوم و ساختار وب کوئست و پتانسیل آموزشی آن در کالسهای فارسیآموزی میپردازد.

در فصل دهم ،بابک خوشنویسان و الهه یزدی صفا ابتدا فناوریهای مختلف ،و نقاش آنهاا در یاادگیری

زبانهااا را معرفاای می کننااد و در ادامااه بااه اهمیاات آمااوزش زبااان فارساای در دنیااا و بررساای زمینااههای بااه کارگیری
واقعیت افزوده در آموزش زبان فارسی مایپردازناد .همچناین معرفای واقعیات افازوده ،نظریاههای مارتبط باا آن،
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نقش آن در آموزش زبانها -و علیالخصوص زبان فارسی -را بررسی می کنند.

در فص اال ی ااازدهم ،نس اارین عب اادالملکی ب ااه امک ااان ک اااربرد دو رویک اارد آموزشا ای (روش آم ااوزش معک ااوس و

یادگیری مغزمحور در تولید محتوا و تدریس زبان میپردازد .او همچناین یافتاههاای تأمالبرانگیاز مطالعاۀ خاود

را ک ااه دربرگیرن اادۀ کاربرده ااای چن اادجانب ااه ب اارای مس ااهوالن و ذینفع ااان دورهه ااای آموزشا ای (مانن ااد معلم ااان
عالقهمنااد بااه روشهااای نااوین آموزشاای کااه در حیطااۀ تولیااد محتااوای آموزشاای و یااادگیری از راهدور فعالیاات

می کنند است ارائه مینماید.

دورههااای همگااانی باارخط آزاد یکاای از جدیاادترین ابزارهااای فناااوری آموزشاای اساات کااه هاادف از ایجاااد آن،

جما آوری تعااداد زیااادی از دانشآمااوزان نقاااز مختلااف (مکااانی در هاار سااطب باادون ثبتنااام و پرداخاات پااول
اساات .در فصاال دوازدهاام ،امیررضااا رحیماای قصااد دارد کااه معلمااان و پژوهشااگران را ب اا ویژگیهااای متنااوع ایاان

دورهها آشنا کند و آنها را در به کارگیری این دورهها در خصوص یاددهی و یادگیری زبان تشویق نماید.

در آخرین فصل کتاب ،من عالوه بار بررسای مؤلفاههای آماوزش غیرحضاوری ،باا تمرکاز بار آماوزش و یاادگیری

زبان فارسی ،در سطوح خرد و کالن ،به بیاان تجربیاات همکااران محتارم در ایان حاوزه مایپاردازم؛ تجربیااتی کاه
حاصل آموزش غیرحضوری در دوران همه گیر کووید  ۱9است.

در پایان هر فصل ،پس از مناب  ،تصمیم گرفتم که کتابهای مرتبط با هر موضوع را فهرسات کانم تاا کمکای

باشد برای مطالعۀ بیشتر دانشجویان و پژوهشگران عزیاز .همچناین واژهناماۀ توصایفی کلیادواژههای هار فصال
و واژهنامۀ فارسی-انگلیسی برای اطالعات بیشتر مخاطبان در انتهای کتاب قرار گرفته است.
حاارف آخاار اینکااه بااه فصاالهای پاایش رو ماایتااوان نقاادهای جاادی داشاات کااه مسااهولیت تمااامی آنهااا را باار
عهده می گیرم اما بهعنوان اولین کتاب دانشگاهی در ایان حیطاه باه آن مایباالم و دسات تماامی عزیزانای کاه باا
مشارکت خود در این کتابْ بنده را همراهای کردناد ،مایفشاارم .پایش از هارکس ،بار خاود الزم مایدانام از اساتاد

فرهیخته دکتر سیدمحمد ضیاحسینی نهایات ساپاس را داشاته باشام کاه محبات کردناد و کتااب را مطالعاه و باا
قلم شیوایشان به ارزش آن بینهایت افزودند.
همچنین قدردان تمامی استادان و پژوهشگرانی هستم که با صبوری ،داناش و همکاریشاان باه غناای ایان
کتااب افزودنااد کااه باادون آنهااا انجااام ایاان کتاااب میساار نبااود .بهعااالوه ،بااه ویااژه از دوسااتانم عرفااان جاللای و ناادا
شااکوهی نی از سپاسااگزارم کااه بااه کمااک ماان آمااده و اول این نسااخۀ ای ان کتاااب را ویراسااتاری کردنااد .در نهایاات،
سپاسگزار آقای دکتر علیاصاغر سالطانی عزیاز ،زبانشاناس و مدیرمساهول نشار لوگاوس ،هساتم کاه نظار مثبتای
به کتاب پیش رو داشتند.
دارا تفضلی

ساحل نیوکاسل ،استرالیا

بخش یک

رویکرد نظری به آموزش زبان فارسی
به کمک فناوری

فصل یک:

سواد آموزش و یادگیری زبان در قرن بیستویکم

دارا تفضلی

دانشگاه نیوکاسل استرالیا
عرفان جاللی

دانشگاه پوترای مالزی
مقدمه

ابزارهای جدید دیجیتاالی نقاش مهمای در زنادگی روزمارۀ ماا ایفاا مای کناد .دساتگاههای قابلحمال -مانناد

تلفنهای همراه -پیامهای متنی و چندرسانهای را انتقال میدهد ،ماا را باه اینترنات متصال و تمااس تصاویری
را ممکن می کند ،به ما امکان دیدن رایانامههایمان را میدهد ،فرصت گشتو گاار در وبسایتهاا ،وباال هاا،

ویکیها و تاالرهای گفتو گو را فراهم مای کناد و باه ماا در اساتفاده از دورههاای همگاانی بارخط آزاد (باه فصال ۱2

مراجعه شود یاری مایرسااند .بناابراین ،دنیاای دیجیتاالی در حاالتحول ،ماا را باه داناش و مهارتهاایی فراتار از
خوانادن و نوشاتن محتاا کارده اساات .شارایط جدیاد ،معلماان و زبااانآموزان را موظاف می کناد کاه دانااش را در

محیطهای غیرخطی و بهواسطۀ ابزارها و دستگاههای دیجیتالی مختلف تعریف کنند.

در جهااانی کااه پیوسااته تغییاار می کنااد« ،سااواد» را بای اد باار مبنااای تغییاارات آموزش ای و جهااانی تعریااف کاارد.

از ایاانرو ،ماادلهای گونااا گونی باارای تعریااف سااواد پیشاانهاد شااده اساات (بلیسااله : 200۶ ،ماادل کاااربردی (یااا
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 بارای اینکاه فاردی کارآماد،  بهعنوان معلم و زبانآموز. و خودشان را برای آینده آماده و بهروز کنند،توسعه دهند

 بایاد آ گااهی خاود در ماورد راههاای دسترسای باه اطالعاات و اساتفادۀ،در این دنیای مبتنی بار اطالعاات باشایم
فعاالنه از اطالعات و فناوری را افزایش دهیم و این آ گاهی بهجز از طریق آشنایی با فناوریهاای جدیاد و کساب

.سواد موردنظر به دست نمیآید

معلمااان و دانشآمااوزان بای اد ی ااد بگیرنااد کااه چگونااه فناوریهااای آموزش ای موردنیاااز خااود را از دی ادگاههای

مختلف ارزیاابی کنناد و باا توساعۀ ساوادهای جدیاد خاود چگاونگی اساتفاده از فنااوری بارای اهاداف آموزشای را

 بهره گیااری از سااواد انتقااادی باارای زیاار س اؤال بااردن کاااربرد فناااوری در جایگاااه و هاادف مناسااب نیااز از.بیاموزنااد

.دیگر ملزومات معلم و زبانآموز قرن بیستویکم است
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در ابتادا بایاد تعریفای روشان از مفهاوم آماوزش و یاادگیری زباان باه کماک فنااوری ارائاه کنایم .چناان کاه لااوی

( ۱997عنااوان می کنااد ،آمااوزش و یااادگیری زبااان بااه کمااک فناااوری عبااارت اساات از »پااژوهش و مطالعااه در مااورد
به کارگیری رایانه در یاددهی و یاادگیری زباان« (ص . ۱ .همچناین باه بااور بیتای (« 20۱0هار فراینادی کاه طای آن

یااک زبااانآموز بااا اسااتفاده از رایانااه تواناییهااای زبااانآموزی خااود را افاازایش دهااد» در تعریاف آمااوزش و یاادگیری

زبان به کمک فناوری می گنجد (ص . 7 .اما آنچه از وضاوح ایان تعریاف می کاهاد ،تعریاف رایاناه اسات .در حاوزۀ
آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری ،همان طور کاه از عناوان فارسای ایان اصاطال پیداسات ،آماوزش زباان

به کمک فناوری فقاط اساتفاده از رایاناهها در آماوزش زباان ماوردنظر نیسات ،بلکاه اساتفاده از هار فنااوری دیگار

اعاام از اینترناات ،شاابکههای مجااازی ،دسااتگاههای جااانبی کااه بااه رایانااه متصاال میشااوند ،انااوا دسااتگاههای
ضاابط و پخااش صاادا و تصااویر ماننااد دوربینهااای فاایلمباارداری و عکاساای و صاادانگارها ،دسااتگاههااای پخااش

 DVDو  ،MP3تلفنهای همراه و تختههای هوشمند را نیاز در بار می گیارد (هاباارد ،2009،ص ،۱ .باه نقال از لاوی

و هابااارد . 2005 ،بااهطور کلی ،چنااان کااه تفضاالی و همکااارانش (20۱8ب عنااوان کردهانااد« :هرگونااه بااه کارگیری
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فصل سه:

رویکردها و نظریههای بنیادی

در آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری

فاطمه نامی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقدمه

پتانساایلهااای آموزشاای فناااوریهااای دیجیتااالی دهااههاساات کااه توجااه پژوهشااگران حااوزههااای گونااا گون،

از جملااه آمااوزش زبااان ،را بااه خااود جلااب کاارده اساات .بر ایناساااس ،نتااایج پااژوهشهااای مربااوز بااه آمااوزش و

یادگیری زبان به کمک فناوری در چهار دهۀ اخیر -بهطور گساتردهای -نشاان میدهاد کاه ایان شایوۀ آموزشای

تأثیرات مثبتی بر فرا گیری زبانهای گونا گون داشته است (آیدین20۱۳ ،؛ بسکرویل20۱2 ،؛ چپل. 200۱ ،

ایاان باااور بااهمااوازات گسااترش پااژوهشهااا در ایاان حااوزه گسااترش یافتااه کااه اسااتفادۀ موفااق از فناااوریهااای

آموزشی نیازمند روشهای آموزشی مبتنی بر نظریههای مرتبط با آماوزش مجاازی اسات .باهعبارتدیگر « ،بارای

فهام ایاان نکتاه کااه چگونااه فنااوریهااای دیجیتااالی و محایطهااای آموزشای باارخط ماایتواناد در راسااتا آمااوزش

مجازی به کار گرفته شود ،در آغاز باید به شیوهها و رویکردهای آموزش برخط توجه کارد» (ولار ،2007 ،ص. ۱9 .

همان گونه که الحاجی غربا ( 20۱8تأ کید کارده اسات ،انتخااب روش و نظریاۀ آماوزش باه ناوع محایط آموزشای و

محتااوای مااوردنظر وابسااته اساات .باارای مثااال ،آمااوزش زبااان بهصااورت باارخط و بااا اسااتفاده از سااامانۀ ماادیریت

یااادگیری هاامزمااان/غیرهمزمااان نیازمنااد روش و نظریاۀ آموزشاای ماارتبط و گاااه متفاااوت بااا آمااوزش چهرهبااهچهره

5۱ | ...  رویکردها و نظریههای بنیادی:فصل سه

ایاان روشْ آن را در بیشااتر محاایطهااای آموزشاای فناااوریمحااور بهصااورت چهاارهبااهچهااره و باارخط قابلاسااتفاده
.کرده است

نتیجه گیری

 برخی از بنامتارین رویکردهاا و نظریاههای آماوزش را باه عالقهمنادان حاوزۀ آماوزش و یاادگیری،در این فصل

، و برخی دیگر باهطاور غیار مساتقیم، شماری از اینرویکردها بهطور مستقیم.زبان به کمک فناوری معرفی کردم

 اهمیت اطال از رویکردها و نظریههای آموزشی در ایان اسات کاه اجارای موفاق.به آموزش زبان مربوز میشود

طاارح درس و آمااوزش بااا اسااتفاده از هرگونااه اباازار آموزشاای باادون داشااتن دانااش دربااارۀ روش مناسااب و نظری اۀ

 البتااه نبایااد فرامااوش کاارد کااه رویکاارد آموزشاای یکاای از اجاازای موردنیاااز در ایاان رونااد.ماارتبط ممکاان نخواهااد بااود
. و موفقیت آن به تجربۀ آموزگار و وجود مناب و زیر ساختهای کافی و پشتیبانی فنی وابسته است،است
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دانش معلم در آموزش زبان
به کمک فناوری

سارا فرشادنیا

دانشگاه کنتربری نیوزیلند
مقدمه

امروزه فناوری نقش بسیار مهمی در آموزش و یادگیری زباان ایفاا می کناد .آماوزش زباان باه غیرفارسایزباناان
ً
نیز تحتتأثیر فناوری است .مطالعات انجامشده در این زمینه –عموما -از توجاه مثبات معلماان و زباانآموزان
در اس ااتفاده از فن اااوری حکایا ات دارد .ب ااهعنوانمثال ،در مقایسا اۀ میا اان دو روش س اانتی و آم ااوزش ب ااا کم ااک
فناوری ،تا الدین و نعمتی سارخی ( ۱۳9۱بار زباانآموزی بهتار در روش دوم تأ کیاد دارناد .بر ایناسااس ،امکاان

تعام ال و بااازخورد بیشااتر بااا معلاام و دیگاار زبااانآموزان بهواسااطۀ اسااتفاده از فناااوری از جمل اۀ عواماال م اؤثر باار

موفقیاات ایاان روش گاازارش شااده اساات .در هم ااین راسااتا ،نعمتاای ( ۱۳98باااور دارد کااه اسااتفاده از فن اااوری

بهخصوص با روش یاادگیری معکاوس باعا مشاارکت ناودوپنجدرصادی زباانآموزان و یاادگیری عمیاقتار آنهاا

میشود .نتایج تحقیق ساعیدی و ساجادی ( ۱۳9۳نیاز نشاان از عالقاۀ وافار زباانآماوزان باه اساتفاده از فنااوری
در آموزش و یادگیری زبان فارسی دارد .با وجود این ،زبانآماوزان از یاکساو ،نباود امکاناات و برناماههای کاافی و

از ساوی دیگار  ،ضاعف داناش معلمااان آماوزش زباان فارسای باه غیرفارساایزباناان (آزفاا در اساتفاده از فناااوری در

آموزش را از موان استفادۀ بهینه از فناوری برشمردهاند .از اینرو ،در این بخش از کتااب باه مؤلفاۀ داناش معلام
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 باه مربیاان زباان فارسای کماک مای کناد کاه بهصاورت نظااممناد و هدفمناد باه تحلیال کاربردهاای2007( نیشن
.ابزارهای فناوری مختلف در آموزش زبان بپردازند و آن را با فرایندهای آموزشی خود ادغام کنند
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نرجس شیخ اسدی

دانشگاه علم و صنعت ایران
مقدمه

امااروزه باتوجهبااه ظهااور فناوریهااای جدیااد ،گسااترش دسترساای بااه تلفنهااای همااراه ،و توسااعۀ برنامااههای

آموزشی یادگیری و آموزش با سرعت در حال پیشرفت است و به سابب ایان تغییاراتْ رویکارد جدیادی در حاوزۀ
آمااوزش بااا نااام یااادگیری ساایار ایجاااد شااده اساات .یااادگیری ساایار یکاای از روشهااای نااوین یااادگیری اساات کااه باار

فعالیتهای آموزشی فرا گیر بدون محدودیت زمانی و مکاانی دال لات دارد ،و باه فرا گیار کماک مای کناد کاه در هار

زمان یا مکانی که مطلاوب نظار اوسات در فعالیاتهاای آموزشای خاارج از کاالس شارکت کناد ( گیکااس و گرانات،

. 20۱۳

یکاای از زیرمجموعااههااای یااادگیری ساایار آمااوزش و یااادگیری زبااان بااه کمااک ابزارهااای همااراه اساات کااه بااه

یااادگیری زبااان از طریااق تلفاانهااای همااراه و دیگاار فناااوریهااای ساایار دال لاات دارد (کوکولسااکا-هااولم . 2020 ،در

بررساای مقاااالت چاااپشااده در مجااالت و کنفاارانسهااا ماایبینیم کااه پژوهشهااای زیااادی در زمینااۀ آمااوزش و

یادگیری زبان به کمک ابازار هماراه -علیالخصاوص درباارۀ زباان انگلیسای -انجاام شاده اسات کاه از میاان آنهاا

میتوان به پژوهش انجامشده توسط لون و همکاران ( 2020دربارۀ تأثیر استفاده از برنامههاای تلفان هماراه بار

مهارتهای زبان انگلیسی اشااره کارد ،یاا مطالعاۀ انجاامشاده توساط ژی ( 2020در ماورد بهارهمنادی از ابزارهاای
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 ایاان زیرساااختها.حیط اۀ آمااوزش دارنااد بااه اصااال زیرساااختهای مااوردنظر باارای آمااوزش اسااتادان بپردازنااد
میتواند با عنوان دورهها و سمینار های برخط آماوزش سایار بارای اساتادان باا همکااری خبرگاان آماوزش زباان و
.علوم رایانه در مؤسسات آموزشی طراحی و اجرا شود
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روشها و استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی
در آموزش مجازی زبان فارسی

احسان طوفانینژاد

دانشگاه عالمه طباطبایی؛ بنیاد سعدی
مقدمه

بااا ظهااور و توسااعۀ پدیادۀ فناااوری اطالعااات رونااد تحااوالت جهااانی بااا شااتابی بیشااتر بااا محوریات اطالعااات و

دانایی در حال گسترش است .این پدیده اینک بایش از یاک دهاه اسات کاه باه عرصاۀ تعلیموتربیات پاا نهااده و

چالشهایی را برای نظامهای آموزشی و محیطهای تحصایلی ایجااد کارده اسات .باتوجهباه سارعت ،گساتردگی
و عمق تحوالت ناشی از فناوری اطالعات شاناخت مختصاات ایان پدیاده و مادیریت آ گاهاناه و هوشامندانۀ آن

میتواند یکی از مهمترین راهبردهای دستاندرکاران آماوزش در کشاور باشاد و باهعنوان فرصاتی بارای بازساازی
نظااام آمااوزشوپرورش و تحااول در فراینااد تاادریس-ی اادگیری اسااتفاده شااود (فااالون و شااارون . ۱۳8۳ ،ساااخت

محتوای الکترونیکی موضوعی است کاه از دهاۀ  90مایالدی باا جادی شادن اینترناتْ در فضاای آموزشای مطارح

شد و در سالهای گاشته شرکتهای خصوصای و بسایاری از دانشاگاهها اقادام باه تولیاد محتاوای الکترونیکای
کردهاند (شکوهی و امامی . ۱۳88 ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر یاادگیری الکترونیکای ناوع محتاوای آموزشای

و تعامل با فرا گیران است .مشاارکت بارخط باین کااربران جما آوری اطالعاات و دسترسای باه محتاوا را ساادهتار و

سری تر کرده و به بهبود یاادگیری منجار شاده اسات( .هااجلی و همکااران . 20۱5 ،همچناین ایان دیادگاه جدیاد
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فرا گیران میشود.

با بررسی انوا روشهای تولید محتوای الکترونیکای پیشانهاد مای شاود کاه طراحاان و متخصصاان آماوزش

زبااان فارسای بااا در نظاار گاارفتن اهمیات تولیاد محتااوای آموزشای الکترونیکای اسااتاندارد از ایان روشهااا اسااتفاده
کنند .هرچند همیشه باید این نکته را در نظر داشت که بهجای آموزش حفاظ کاردن و باه یااد آوردن اطالعاات،

امروزه ما به آنها آموزش میدهیم که چگونه پیدا کنند ،بخوانند و اطالعات را زمانی که نیاز دارند بفهمند.
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به کمک فناوری

آذین ا کرمی ،سارا سردشتی ،و پوریا محمدعلمی
دانشگاه بینالمللی امام رضا (

مقدمه

ا گرچه از سانجش هماواره باهعنوان ابازاری بسایار کارآماد بارای آماوزش یااد میشاود (پاوهنر و لنتولاف20۱0 ،؛

کارلس ،2007 ،گبریل و براون ، 2020 ،درعمل کمتر شااهد کااربرد آموزشای سانجش هساتیم و میتاوان گفات کاه

شیوههای ارزیابی کنونی بیشتر باه سانجش محادود توانااییهاای فرا گیاران خالصاه میشاود (پاوهنر و لنتولاف،
 . 20۱0بااه بی اان دیگاار ،در رویکاارد کنااونی ،ساانجش اباازاری ثانوی اه اساات کااه پااس از آمااوزش و باارای نماارهده ای و

ارزیاابی نسابی تواناااییهاای بالفعال افااراد اساتفاده میشاود .بااه نظار میرساد کااه پیوناد قاویتاار میاان ساانجش،
آمااوزش ،و اسااتفاده از روشهااای ارزی اابی باارای اهااداف آموزش ای نیازمنااد نگرش ای نااو بااه فراینااد ساانجش اساات؛

نگرشی که به ساایر امکاناات باالقوۀ «سانجش» توجاه می کناد .باا ایان دیادگاه ،سانجش فقاط باه ارزیاابی داناش
بالفعل فرا گیران خالصاه نمیشاود ،بلکاه ابازاری کارآماد بارای ارزیاابی توانااییهاای باالقوۀ فرا گیاران ،برناماهریازی
آموزشی فرا گیران ،و رف مشکالت آموزشی افاراد محساوب میشاود (پاوهنر و همکااران20۱5 ،؛ لنتولاف و پاوهنر،

2008؛ لیدز و ما کرین . 2002 ،کارلس ( 2007با معرفای «سانجش آماوزشمحاور » تاالش کارد کاه ساایر جنباههاای
کلیدی سنجش را ارائه کند و نقش حائز اهمیت این فرایند در آماوزش را یاادآور شاود .محققاانی همچاون بلاک
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محدودی را در بر می گیارد ،و سانجش و آماوزش هماۀ مهارتهاای زباانی توساط ایان سیساتمها چنادان میسار

نیست .بیشتر سیستمهای موجاود بارای ارزیاابی و آماوزش مهارتهاای ادرا کای (خوانادن و شانیداری سااخته

شااده اساات و نمیتااوان از آنهااا بااه نحااو مطلااوبی در ارزیااابی و آمااوزش مهارتهااای اجرایاای (نگااارش و تکلاام
استفاده کرد.

بااهعااالوه ،پااژوهش حاضاار نش ااان داد کااه باارای آمااوزش زبااان فارسا ای ،بااهجز مااواردی معاادود ،نرماف اازار و

سیستمی با رویکارد سانجش آماوزشمحاور کاه بتاوان از آن در ساطب کاالن اساتفاده کارد ،طراحای نشاده اسات.

ای ان مسااهله لاازوم تحقیقااات گسااتردهتر در حااوزۀ آمااوزش زبااان فارس ای بااا ای ان رویکاارد ،و نیااز طراح ای و تولیااد

نرمافزارهای مرتبط را روشن می کند .البته گسترش زبان فارسی نیازمند عازم و تاالش پژوهشاگران حاوزۀ آماوزش

زبااان فارساای و تعاماال آنهااا بااا متخصصااان دانااش رایانااه اساات .در جهااانی کااه همااهروزه شاااهد پیشاارفتهااای
قابلمالحظاه و چشامگیر در آماوزش زبانهاای مختلاف هساتیم ،جاای آن دارد کاه باه آماوزش زباان فارسای کاه

زبان ملت ایران و بازتاب فرهنح و سنت این مردمان است بیشتر پرداختاه شاود .در ایان زمیناه میتاوان ،باا در

نظر گرفتن مزایا و معایب رویکردهای موجود و سیستمهای طراحیشادۀ مارتبط باا ایان پاژوهش ،بارای آماوزش

و ساانجش جااام و ماؤثر مهارتهااای مختلااف زبااان فارسای از فناااوری بهااره گرفاات .همچنااین آمااوزش ایان زبااان

شایوا را کااه تااا حاادودی مهجااور شااده اساات میتااوان بااه شایوهای ماؤثرتر و جاااابتاار و در سااطب وسای تااری بااه
جهانیان عرضه کرد.
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فصل هشت:

فرایند کاربرد نرمافزار استوریالین در تهیه و تولید محتوای آموزش مجازی مهارتهای
چهارگانۀ زبان فارسی به غیرفارسیزبانان با اتخاذ رویکرد ارتباطی

زری سعیدی و زهرا تهوری
دانشگاه عالمه طباطبایی

مقدمه

در ساااالهای اخیااار ،باااا پیشااارفت فنااااوری اطالعاااات و ارتباطاااات ،ابعااااد باااه کارگیری رایاناااه و اینترنااات در

عرصاههای مختلاف زنادگی بشار گساترش یافتاه اسات .در زمیناۀ آماوزش نیاز روشهاای جدیادی بارای انتقاال و

فهام داناش فاراهم شاده ،و راهکارهاایی ناوین در آماوزش زباان پدیاد آماده کاه حاصال تلفیاق آماوزش و فنااوری

است .بهعبارتدیگر  ،ظهور اینترنت نقش بسیار زیادی در رشاد ساری آموزشهاای مجاازی در ساالهای اخیار

داشته ،چنانچه سان ( 2008معتقد است ،در واق فناوری در اختیار آموزش قارار گرفتاه اسات .آماوزش مجاازی
محدودیتهای جغرافیایی و زمانی را درنوردیاده و بارای بسایاری از زباانآماوزان امکاان برقاراری تعامال و ارتبااز
از طریااق شاابکۀ جهااانی وب را فااراهم کاارده اساات .اسااتفادۀ گسااترده از فناوریهااای مختلااف باارای آمااوزش زبااان
محیطاای تعاااملی ،فرا گیرمحااور ،باااز  ،و انعطافپااایر ب اه وجااود آورده اساات .بنااابراین ،نقااش معلاام در ایاان نااوع از

شیوههای جدید آموزشی تغییر کرده و کالسهاا درس باا محوریات زباانآماوز شاکل گرفتاه اسات .هماان طاور

کااه لیماای و همپاال ( 2007نیااز بااه آن اشاااره کردهانااد ،معلاام باارعکس نظااام ساانتی ،محااور کااالس نیساات و نقااش

تسااهیلگر و راهنمااا را باار عهااده دارد .بر ایناساااس ،معلمااان آمااوزش زبااان ماایتواننااد اسااتراتژیهای آموزشاای
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.روبهروست که پژوهشهای گستردها را در این زمینه میطلبد
منابع
 نقااش آمااوزش الکترونیکاای در بهبااود یااادگیری زبااان در نظااام آمااوزش از راهدور و. ۱۳87(  شااهربانو،ثمااربخش تهراناای
.۱85-۱72 ، ۶(3 ، در آموزخ و آموزخ ازراهدور.ارزیابی کارایی آن
 در پژوهیددنامۀ آمددوزخ. آمااوزش مجااازی زبااان فارساای بااه غیرفارساایزبانااان. ۱۳9۴(  فیااروزه، والاای؛ وزیرنااژاد،رضااایی
.82-۶۱ ، 2(4 ،زبان فارسی به غیرفارسیزبانان
 اثربخشای آماوزش زباان باا کماک ماودل بار عملکارد درک مطلاب زباانآموزان. ۱۳98(  جلیال، بهزاد؛ فتحی،نزا کت گو
.۱۳7-۱۱9 ، ۳۱(44 ، در پژوهم در نظامهای آموزشی.ایرانی
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فصل نه:

پتانسیلهای آموزشی وب کوئستها

در آموزش مهارت خواندن و درک مطلب به زبانآموزان

فاطمه نامی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مقدمه

برناای دا و همکااارانش در ( ۱995تحااتت اأثیر دیاادگاه ساااخت گرایاای ،فرا گیااری مسااهلهمحااور  ،و چااارچوب

یااادگیری باار مبنااای جسااتوجوی سااازنده کااه گاااهی از آن بااه یااادگیری مبتناای باار پااویش نیااز یاااد ماایشااود در

دانشگاه کالیفرنیا ابزاری برخط را برای یاادگیری مبتنای بار جساتوجو و کاار گروهای ارائاه کردناد .ایان ابازار کاه باه

نام وب کوئست 1معروف شد ،توسط آموزگاران و مدرسان ایجاد میشود تاا فرا گیرنادگان را در محیطای مشاارکتی

وارد فراینااد یااادگیری کنااد .هماننااد دیاادگاه ساااخت گرایاای کااه باار اهمیاات تعاماال فاارد بااا دیگااران ،جامعااه ،محاایط
آموزشی ،و محتوای آموزشی (ویگوتسکی (۱978 ،تأ کید می کند ،دیدگاه سازنده گارا نیاز قائال باه یاادگیری ماؤثر از

راه تجربه و جستوجوست.

مایتاوان دریافات کاه ایجااد و اساتفاده از وب کوئسات در آماوزش ریشاه در رویکردهاا و دیادگاههاای مختلاف

آموزشاای ماننااد ساااخت گرایاای ،یااادگیری مسااهلهمحااور ،یااادگیری باار مبنااای محتااوا ،یااادگیری گروهاای ،یااادگیری

فعاال ،یاادگیری مبتنای بار مناااب  ،یاا گیری پاروژهمحاور  ،و ساازنده گرایاای دارد .باهعبارتدیگر  ،فصال مشاترک ایاان
1. WebQuest

 | ۱۴۶آموزش زبان فارسی با فناوری :از نظریه تا کاربرد

اعالم کردند .همچنین یافتهها از افزایش چشمگیر مهارت خواندن زباانآماوزان پاس از اساتفاده از وب کوئسات

حکایت داشت.

با وجاود ایان ،مفهاوم وب کوئسات و کاربردهاای آموزشای آن در ایاران کمتار شاناختهشاده اسات .بررسایهاا

نشان میدهد که از وب کوئستهاا تاا حادودی در حاوزۀ آماوزش پزشاکی اساتفاده شاده اسات .هماان گوناه کاه

کریماای مااونقی و آرمااات ( ۱۳92اظهااار داشااتهانااد« ،در کشااور مااا مفهااوم وب کوئساات نااهتنهااا در آمااوزشوپرورش

عمومی ،بلکه در آموزش دانشگاهی ...مفهومی ناشناخته است» (ص. ۳5۳ .
نتیجه گیری

امروزه جهان مجازی با بیش از  ۳.5میلیارد صفحۀ فعال برخط به بخش مهام و جاداییناپاایری از زنادگی

مااا تباادیل شااده اساات (آیاادین . 20۱5 ،ایاان صاافحات و محتااوای آنهااا ماایتواناد بااهعنوان منبعاای سااودمند در

حوزۀ آموزش به کار گرفته شود .یکی از این کاربردها ابزار وب کوئست است .هماان گوناه کاه در ایان فصال اشااره

شد ،وب کوئست را میتوان ابزاری مفید برای فرا گیری مفاهیم پیچیده ،واژ گاان تخصصای ،و مهاارتهاای زباانی
از جمل اه مهااارت خواناادن و درک مطلااب در نظاار گرفاات .بساایاری از فارساایآمااوزان در دورههااای آمااوزش زبااان
فارسی فرصت اندکی برای خواندن متون اصیل فارسی نزدیک به فارسی روزمره مییابناد؛ وب کوئساتباه علات

استفاده از مناب و پیوندهای برخط و ارائۀ متون اصیل میتواند راهحلی بارای رفا ایان مساهله در کاالسهاای
آزفا باشد.
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تدریس زبان فارسی بهوسیلۀ واقعیت افزوده:
فرصتها و محدودیتها

بابک خوشنویسان

دانشگاه فلوریدای جنوبی امریکا
الهه یزدیصفا

دانشگاه آیتاهلل آملی
مقدمه

اماااروزه تصاااور جهاااان معاصااار بااادون اساااتفاده از فناوریهاااای ناااوین اماااری بسااایار دشاااوار و باااه کارگیری

فناوریهااای نااوین از قبیاال تلفنهااای همااراه ،رایانااهها ،و سااایر فناوریهااا و برنامااههای ماارتبط بااا آن در زناادگی

روزمااره اجتنابناپااایر اساات .همچنااین بهرهباارداری از فناوریهااای مختلااف در آمااوزش زبااان -بااهویژه زبااان

انگلیسی -در ابعاد و زمینههای مختلفی چون ضابط یادداشاتهای روزاناه (رشاتچی و خاوشنویساان، 2008 ،
فرا گیاااری اصاااطال های زباااان از طریاااق چندرساااانهای و تارنماااای آموزشااای (خاااوشنویساااان20۱9 ،ب  ،تاااأثیر

برنامااههای تلفاان همااراه باار یااادگیری اصااطالحات زبااان انگلیساای (آماار ، 20۱۴ ،ت اأثیر واقعیاات افاازوده باار مهااارت
خواندن (چینح و تیسای 20۱۴ ،توسط پژوهشگران مطالعه شده است .واقعیات افازوده یکای از فناوریهاایی

اساات کااه در سااالهای اخیاار نقااش پررنگاای در پژوهشهااای ماارتبط بااا یااادگیری زبااان داشااته (باااریرا و همکاااران،
20۱2؛ خااوشنویسااان و لاای20۱8 ،؛ سااوال ک و سااا کیر20۱5 ،؛ هدیااد و همکاااران 20۱9 ،و اسااتفاده از آواتارهااا و

برنامااههای واقعیاات افاازوده بااه جزئاای جداییناپااایر از آمااوزش زبانهااا تباادیل شااده اساات (خااوشنویسااان
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ازآنجا که هر روز شاهد توسعۀ این فناوری هستیم و تنها زمان کوتاهی است که ایان فنااوری در آماوزش زباان باه
. معلمااان زبااان فارساای بای اد خااود بااه توسااعۀ ایاان مطالااب و محتااوای آموزشاای بپردازنااد،کااار گرفتااه شااده اساات
 تضاامینی باارای یااادگیری یااا افاازایش میاازان انگیاازه در زبااانآموزان،همچنااین در صااورت اسااتفاده از ایاان فناااوری
.وجود ندارد
 نخسات آنکاه.در زمینۀ به کارگیری واقعیت افزوده در آموزش زبان فارسای چنادین ساناریو قابالتصاور اسات
پژوهشااگران ایاان حااوزه ماایتواننااد مطالعاااتی را در خصااوص چگااونگی توسااعۀ مطالااب و محتااوای آموزشاای بااا
. مطالعاااتی از ایندساات در حااوزۀ فناااوری آموزشاای قاباالتصااور اساات.اسااتفاده از ایاان فناااوری ترتیااب دهنااد
همچنین پژوهشاگران حاوزۀ زباان فارسای مایتوانناد هام از ناوع تصاویرمحور و هام از مادل مکاانمحاور فنااوری
 مطالعااات آتاای ماایتوانااد در زمینااۀ معرفاای.واقعیاات افاازوده باارای توسااعۀ محتااوای آموزشاای خااود اسااتفاده کننااد
 یا وقای به مهارت خواندن زبانآموزان یاری برسااند و میازان یاادگیری و همچناین تجربیاات، مکانها،اشخاص
 مطالعاات کمای و کیفای و همچناین بررسای میازان یاادگیری، در اینخصاوص.آنها در ایان زمیناه را بررسای کناد
ً
.زبانآموزان در سنین مختلف (مثال زبانآموزان در سطب دانشگاه از نکات بسیار مهم است
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آموزش معکوس زبان در بافت دانشگاهی:
چالشها و فرصتها

نسرین عبدالملکی

دانشگاه عالمه طباطبایی
مقدمه

ایدۀ کاالس معکاوس را نخساتینبار بارگمن و سامز  ،دبیاران گاروه شایمی دبیرساتان  ،Woodland Parkکاه باا

یک چالش مشاترک مواجاه شاده بودناد مطارح کردناد .چاالش هار دوی آنهاا غیبات دانشآماوزان در سااعات

پایاانی کااالس آخاار بااود کااه پااس از پیگیاری موضااوع متوجااه شاادند محاال سااکونت دانااشآموزانشااان تااا مدرسااه
فاصلۀ زیادی دارد و از سوی دیگر  ،آنها بهشدت به فعالیتهای ورزشای عالقهمناد هساتند .باه هماین دلیال و
ً
باتوجهبه زمان زیادی که صرف برگشتشان به خانه میشد ،مدرسه را زودتر تارک مای کردناد و در نتیجاه ،معماوال

بخشی از مطالب آموزشی را از دست میدادند .این موضوع سبب شد که برگمن و سمز ویادئوهایی آموزشای باا
اسااتفاده از نرمافزارهااای ضاابط صاافحهنمایش باارای ضاابط سااخنرانیهااا ،آمااوزش پاورپویناات و ترکیاب تصاااویر و

توضیحات تهیه کنند و سپس آنهاا را از طریاق یوتیاوب باا دانشآموزانشاان باه اشاترا ک بگاارناد .باهاینترتیب،

در ساال تحصایلی 2008-2007کااالس معکاوس ایجاااد و در دورههااای آموزشای شایمی اجاارا شاد (باارگمن و ساامز،
. 20۱2

همچناین دسترسای شاامار زیاادی از دیگار کاااربران یوتیاوب بااه ویاادئوهای آموزشای منجاار بااه تأماال در مااورد

 از نظریه تا کاربرد: | آموزش زبان فارسی با فناوری۱80

 طراحاان و، مربیاان تربیات مادرس،آموزش زبان کاربردهای مهمی برای مسهوالن و ذینفعان ازجمله مدرساان

-مه اامت اار از هم ااه-  طراح ااان برنام ااهه ااای درسا ای و، تولیدکنن اادگان محت ااوا،برگزارکنن اادگان دورهه ااای آموزشا ای

 امااروزه کااه انقااالب دیجیتااال و فراینااد جهااانیسااازی مرزهااای زبااانی و، عااالوه باار آن.زبااانآموزان داشااته باشااد

جغرافیایی را درنوردیده است و در تبادل اطالعات و ایدهها و همچنین تعامالت باین ملاتهاا تحاوالت شاگرفی
 و آموزشاای ساااختارمند ماایتااوان توج ااه،  روشاای فرا گیاار، بااا بااه کارگیری محتااوای مناسااب،ایجاااد شااده اساات

میلیونها نفر در سراسر جهان را به آن دورهها جلب و آنها را در مسیر آموزش باا مخاطباان هادف خاود هماراه
 نمونۀ موفق این ادعا «آ کادمی خاان» اسات کاه توانساته باا تهیاۀ ویادئوهای آموزشای بارای علاوم و ساطوح.کرد

 امیاد اسات از.مختلف و به کارگیری زبانهایی مانند انگلیسای و فارسای طیاف مخاطباان خاود را گساترش دهاد

این شرایط برای تسهیل آموزش زبان فارسای باه غیرفارسایزباناان نهایات اساتفاده صاورت بگیارد و زباان فارسای
. انعکاس جهانی داشته باشد،که بخش جداییناپایر فرهنگی و ملی ماست
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فصل دوازده:

دورههای همگانی برخط آزاد در آموزش و یادگیری زبان

امیررضا رحیمی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
مقدمه
ً
کالسهای آموزشی در سالهای اخیار عموماا بهصاورت سانتی برگازار شاده ،و ایان در حاالی اسات کاه معلام

تمااامی مناااب و مطالااب را در اختیااار داشااته و دانشآمااوز نقااش کاامرنگاای در اماار آمااوزش داشاته اساات .در سااال

 ۱980اولااین کااالس آموزشاای باارخط بهوساایلۀ اینترناات برگاازار شااد کااه در آن دانشآمااوزانی بااا سااطوح مختلااف از

تمامی نقاز حضاور داشاتند (هانساون . 20۱0 ،در هماین راساتا ،در ساال  200۱دورۀ یاادگیری برخطای بار مبناای

منااب آموزشاای باااز و قابلدسااترس باارای عمااوم بااا بااه کااارگیری فناوریهااای اطالعااات و ارتباطااات و باادون هزیناۀ
ثبتنام راهاندازی شد (چن و پاندا . 20۱۳ ،بعد از آن ،در سال  ،200۶سالمانخاان دورۀ یاادگیری بارخط دیگاری

را بااا بااه کااارگیری فاایلمهااای آموزشاای در رشااتههای فیزیااک ،معماااری ،ریاضاای ،شاایمی و دیگاار مباحا بااهمنظور

ایجاااد تحااول در یااادگیری ساانتی برگاازار کاارد کااه در نهایاات ،منجاار بااه ایجاااد پلتفاارم آ کااادمی خااان شااد (بالواتاای،

. 20۱۴

دیویاااد وایلااای در ساااال  200۶ایااادهای مبنااای بااار آماااادهساااازی یااااددهی بااارخط را مطااارح کااارد کاااه در آن

دانشآمااوزان ماایتوانسااتند بااهراحتی بااه مطالااب دسترساای داشااته باشااند ،و مطالااب را تغییاار دهنااد یااا تصااحیب
کننااد (ولاار 20۱۴ ،؛ در همااین خصااوص ،او دورۀ یاااددهی برخطاای بااه نااام وایلاای ویکاای 1را ایجاااد کاارد .یک اای از

1. Wiley Wiki
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حامیااان و پشااتیبانانی قااوی در داخاال ایااران باارای ایاان فناااوری آموزشاای وجااود دارد کااه شااامل

دانشااگاه تهااران ،صاانعتی شااریف ،امیرکبیاار  ،و دیگاار دانشااگاههای کشااور اساات و باعاا دلگرماای و
ترغیااب هرچااه بیشااتر دانشآمااوزان و اسااتادان باارای اسااتفاده از ایاان فناااوری آموزشاای در یاااددهی و

.۳

یادگیری زبان فارسی میشود.

هزینااههای مقرونبهصاارفه در زمااان ،مکااان ،و غیااره ازجملااۀ مزایااای فوقالعااادۀ دورههااای همگااانی

باارخط آزاد در مقایسااه بااا یااادگیری ساانتی زبااان فارساای اساات .همچنااین یااادگیری مشااارکتی و بهبااود

مهارتها در زبان فارسی و دسترسی به منااب معتبار مایتواناد کمیات و کیفیات یاادگیری و یااددهی
.۴

در زبان فارسی را افزایش دهد.

دورههااای باارخط همگااانی آزاد فرصااتهای براباار را خااواه مطالااب ،اسااتادان ،و روشهااای درساای

باشااد ،و خااواه ظرفیاات براباار باارای توسااعه و پیشاارفت شاارکت کنناادگان ،دانشآمااوزان و دبیااران باارای
یادگیری و یاددهی زبان فارسی ،فراهم میآورد.

با اندیشه و تفکر بیشتر در چیستی و چرایی فناوری نوظهور دورههای همگانی برخط آزاد به ایان مهام پای

میبریم که کاربرد این فناوری میتواناد بسایاری از نیازهاای آموزشای دانشآماوزان در یاادگیری فارسای و دبیاران
محترم را در تدریس زبان فارسی برطرف سازد.
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دارا تفضلی

دانشگاه نیوکاسل استرالیا
مقدمه

شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان نظاام آموزشای را -باهطاور جادی -باا چالشهاایی مواجاه کارده اسات.

نظام آموزشی که تا پایش از ایان بار اصال حضاور فیزیکای معلام و دانشآماوز بناا شاده باود ،در دوران هماه گیری

کرونا دچار نقاص جادی و امکانناپاایری تعلیموتربیات باه شایوۀ برناماهریزیشادۀ ساابق شاد .در طاول تااریخ،
ً
تصاامیم گیریهای سیاساات گااااران ،ماادیران ،معلمااان ،و حتاای دانشآمااوزان مسااتقیما تحااتتااأثیر وقااای و

حاوادث پاایشبینااینشاادها همچااون جنااح و بیماریهااا -و بااهویژه بیماریهااای همااه گیاار  -بااوده اساات .ایاان
مهم موجب شده که بیشتر جوام با خلق اندیشههای نو برای ایجااد امنیات ،و رهاایی از گزناد اضاطراب ناشای
از چنااین موقعیتهااای پرمخاااطره و غیرمنتظاارهای در امااان بماننااد .ایان اندیشااه در دوران همااه گیری بیماااری
کرونااا هموارسااازی مساایری سااهل ب ااا شاایوههای متناسااب بااا وضااعیت فعل اای باارای آمادهسااازی همااۀ اقش ااار

آموزشوپرورش بوده اسات .از آنجا کاه آماوزش اماری ماداوم در مسایر رشاد افاراد جامعاه اسات ،ذینفعاان نظاام

آموزشی در هر شرایطی باید درصدد حفظ دائمی امنیات و ثباات آموزشای باشاند .اماروزه الزماۀ اجارای ایان امار ،

آموزش و فرا گیری غیرحضوری و برخط است.
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آنتاایویروسهااای فرا گیااران مطمااهن باش اند .عااالوه باار ایاان ،قساامت کنتاارل والاادین در دسااتگاههایی را کااه بااه

اینترناات متصاال ماایشااوند نی از بایااد فعااال کاارد تااا فرزناادان را تاااحاادامکااان از آزار و اذی ات باارخط و خشااونتهای

جنساای در امااان نگاااه داشاات .همچنااین والاادین بایااد -بااهطااور متناااوب -بااا معلمااان در ارتباااز باشااند ،و از

وضعیت تحصیلی فرزندشان آ گاه باشند تا در صورتی که فرا گیر نیااز باه فضاای بهتاری بارای یاادگیری دارد یاا نیااز
به حضور پررنحتر والدین در آموزش حس میشود حضور فعال و مؤثرتری داشته باشند.

جمعبندی

بدون شک ،هماهنگی و همکاری دولت ،مؤسسات آموزشی ،معلمان ،والدین ،و فرا گیاران (باهعنوان ارکاان

اصاالی آمااوزش غیرحضااوری را ماایتااوان از اساساایترین عواماال موفقیاات آمااوزش در شاارایط بحراناای همچااون

شیوع بیماری کووید  ۱9دانست .بر ایناساس ،باید به درسهایی که از این شرایط بحرانای گرفتاه شاده توجاه و
ً
آنها را بهروز کرد و حتی آنها را در دوران پسا کرونا نیاز دائماا ارزیاابی کارد .تصامیمهای اصاولی و مساتمر دولات

در حااوزۀ آمااوزش غیرحضااوری حتاای در دوراناای کااه بااا بحااران مواجااه نیسااتیم باعا حفااظ آمااادگی مؤسسااات و

نهادهاای آموزشای ،معلماان ،والادین ،و فرا گیاران در شارایط بحرانای مایشاود .از ایان نظار ،کوویاد  ۱9را مایتاوان
زنح هشدار اولیه برای شرایط بحرانی آتی بهخصوص نزد تصمیم گیاران و سیاسات گاااران دانسات تاا باا ارزیاابی

دقیااق و بررساای کیفیاات نظااام آموزشاای بااه نظااارت باار آن بپردازنااد و اولوی اتهااا اصاالی جهاات ارتقااای آمااوزش
غیرحضوری را مشخص سازند .ازاینرو ،این ساؤال مطارح میشاود کاه آیاا مانناد بسایاری از ماوارد دیگار  ،پاس از

عبور از این بحران ،درسهای آموختهشده را فراموش مای کنیم ،یاا باا اساتمرار و تمارین ،تصامیمهای درساتی را

برای چالشی دیگر آماده میسازیم همان طور که در سطب آماوزش عاالی کشاور مشااهده مایشاود ،بسایاری از

ارگانهااا و نهادهااای آموزشاای اقاادام بااه برگاازاری همایشهااا و میزگردهااای کرونااا و پسااا کرونا کردهانااد امااا باایشاک
برگاازاری جلسااات باادون در نظاار گاارفتن تصاامیمهای اصااولی ازطاارف دولاات نتیجااهای در باار نخواهااد داشاات.

پژوهشه ااا و تحقیق ااات پژوهش ااگران ،تجربی ااات آموزش اای مؤسس ااات آموزش اای و معلم ااان ،و نظ اارات وال اادین و

فرا گیااران بااهتنهایی و باادون پشااتیبانی دولاات راه بااه جااایی نمیباارد ،چاارا کااه ایاان ارکااان باادون ارتباااز م اؤثر بااا
ً
یکدیگر فقط چرخهای معیوب است که مطمهنا مان از رسیدن این مهم به سرمنزل مقصود خواهد شد.
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واژهنامۀ توصیفی
آمووزش برناموهای :یااک روش ارائاۀ مطالاب بااه فرا گیاران بهصااورت گامباه گام و خودآماوز اساات کاه بار اساااس نظریاۀ رفتارگرایااان،
بهویژه اسکینر  ،طراحی شد و ابتدا بهصورت فردبهفرد و ساپس باه کماک فنااوری رایاناه باا قابلیتهاای بیشاتر و در ساطب
کالنتری به کار گرفته شد.

آموووزش بووه کمووک فنوواوری :مجموعااهای از تکنیکهااا ،مهااارتهااا ،روشهااا ،و فرایناادهایی کااه بااه کمااک دانااش فناااوری باارای
تسهیل و ارتقای شیوههای آموزشی به کار گرفته میشود.

آموزش زبان به کمک فناوری :گاهی از آن با عنوان آموزش مبتنی بر فناوری نیز یاد میشود و عبارتی اسات کاه بارای اشااره باه
مجموعهای از فعالیتها و روند به کارگیری انوا فناوریهای دیجیتالی و غیردیجیتالی بارای آماوزش و یاادگیری یاک زباان
به کار میرود.

آموزش مجازی :مجموعهفعالیتهای آموزشیای که با استفاده از ابزارهای الکترونیکی صوتی ،تصویری ،رایانهای ،و شابکهای
صورت می گیرد و دارای این ویژگیهاست :محتوای مرتبط با اهداف یادگیری ،اساتفاده از روشهاای آموزشای مانناد ارائاۀ
مثال یا تمرین برای کمک باه یاادگیری ،اساتفاده از طیاف متناوع رساانهها بارای ارائاۀ محتاوا و روشهاا ،و سااخت داناش و
مهارت که با رشد عملکرد یادگیرندگان مرتبط است.

اصول آموزشی نیشن :مجموعهای از قوانین آموزشی که نیشن برای ادارۀ موفق کالس آموزش زبان مطرح کرده است.

تفکر انتقادی :از تفکر انتقادی برای توصیف شایوهای از یاادگیری و اندیشایدن اساتفاده مایشاود کاه فراتار از باهخااطر ساپردن
اطالعات و حقایق است .در سادهترین بیان ،تفکار انتقاادی هنگاامی ر مایدهاد کاه دانشآماوزان باه تحلیال ،ارزیاابی ،و

تفسیر اطالعات پرداخته و از اندیشۀ پویا برای دستیابی به استدالل یا رسیدن به پاسخ استفاده می کنند.

دانش آموزشی-محتوایی معلم :دانشی که معلم برای تدریس بهینۀ محتوا نیاز دارد.

دانووش فنوواوری-آموزش وی-محتوووایی معلووم :بااه تلفیااق دانااش فناااوری بااا دانااش آموزشای-محتااوایی معلاام باارای بهینااه کااردن
آموزش محتوا به دانشآموزان اطالق میشود.

دورههای همگانی برخط آزاد (موک) :موک سرواژۀ دورههای بارخط آزاد اسات کاه هادف آن مشاارکت تعااملی و دسترسای آزاد
از طریق اینترنت به مجموعۀ گستردهای از افراد است.

دیدگاه ساخت گرایی :ساخت گرایی ،بهعنوان یک جهانبینی یا رویکرد آموزشای ،یاادگیری را فراینادی اجتمااعی مایداناد کاه
باه دنبااال برقااراری ارتبااز میااان یافتااههااای تاازه بااا دانااش از پاایششاکل گرفتااه در ذهاان و طاای تعامال و همکاااری بااا جهااان
پیرامون و دیگر فرا گیران ر میدهد و ساخته میشود.

رویکرد ارتباطی :این رویکرد بر اساس باورها و تحقیقات زبانشناسان نقش گرایی مانند هلیدی و زبانشناسان ماردمشناسای

همچون هایمز به وجود آماد .در رویکارد آماوزش ارتبااطی زباان توجاه باه زباان باه شاکل طبیعای و در بافات دنیاای واقعای
اساات و در واق ا  ،زبااان وساایلهای باارای برقااراری ارتباااز معنااادار اساات و زبااانآموز را بااه تعاماال طبیعاای بااه زبااان مقصااد
فرامیخواند.

سنجش آموزشمحور  :یک رویکرد نظاممند و نوین به سنجش با اولویت آموزش فرا گیر است که بنیان گاار آن کارلس است.

واژهنامۀ دوزبانه
Oxford Online Placement Test
TOEFL-CBT
Computer-Assisted Language Testing
Computer-Assisted Testing
Close-ended quizzes
Computerized Leipzig Learning Test
Emergency Remote Teaching (ERT)
Online teaching
Programmed instruction
Just-in-time teaching
Computer-Mediated Instruction
Flipped educators
Computer-Based Training
Computer-based individual instruction
Computer-Assisted Language Instruction (CALI)
Virtual teaching
Virtual education
Computer-assisted language learning and teaching
Mainframe computer
Online asynchronous communication tools
Online synchronous communication tools
Cloud-based tools
Online note-taking tools
Conceptual understanding
Computer-Mediated Communication (CMC)
Connectivism
Synchronous Computer Mediated Communication (SCMC)
Dynamic assessment
Formative assessment

آزمون تعیین سطب برخط آ کسفورد

آزمون رایانهای تافل

آزمون زبان به کمک رایانه

آزمون سازگار با رایانه

آزمونهای بستهپاسخ

آزمون یادگیری لیپزیح رایانهای

آموزش از راهدور اضطراری

آموزش برخط

آموزش برنامهای

آموزش بههنگام

آموزش بهواسطۀ رایانه

آموزشدهندگان معکوس
آموزش رایانهمحور

محور فردی-آموزشهای رایانه
آموزش زبان به کمک رایانه

آموزش مجازی
آموزش مجازی

آموزش و یادگیری زبان به کمک فناوری

ابررایانه

ابزارهای گفتو گوی غیرهمزمان برخط
ابزارهای گفتو گوی همزمان برخط
ابزارهای مبتنی بر ابر

ابزارهای یادداشتبرداری برخط

ادرا ک مفهومی

ارتباطات بهوسیلۀ رایانه
ارتباز گرایی

ارتباز میانجیگریشده همزمان رایانهای

ارزیابی پویا

ارزیابی تکوینی
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