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 های آموزشی زبان فارسی بررسی و تحلیل تغییر نگرش در شیوه

 (کارگیری تکنولوژی و فناوری با هدف توسعه و ترویج آموزش زبان فارسیدر جهت به)
 راضیه محمدی                           

 كارشناسی  ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان                                                                                        

 چکیده

نی های زبادر این پژوهش به منظور بررسی تأثیر تکنولوژی در فراگیری زبان دوم به صورت كلی ابعاد مختلف تکنولوژی و مهارت

كارگیری گیرد و امکان ترویج آموزش زبان فارسی از طریق بهها مورد بررسی قرار میشود و رابطه بین آنبه بحث گذاشته می

در واقع هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی پتانسیل تکنولوژی در بهبود آموزش زبان . گیردهای نوین مورد بررسی قرار میفناوری

افزارها توان از نرمهای مختلف آموزش میهای مختلف، در حیطهكارگیری تکنولوژیزایش عالقه برای بهبا توجه به اف. فارسی است

. بهره گرفت( های موجودهای بدیع، تلفیق تکنولوژی با شیوهابداع شیوه)های كاربردی مختلف در جهت بهبود آموزش زبان و برنامه

-های مختلف زبانی را تسریع میهای مختلف فراگیری مهارتتوان گفت تکنولوژیپس از بررسی و ارائه اطالعات در این حوزه می

 .بخشد

 آموزش، زبان فارسی، تکنولوژی، زبان دوم: هاکلیدواژه

 مقدمه

. های علمی از جمله آموزش زبان را بهبود بخشیده استكیفیت بسیاری از رشته (ICT) 43ظهور فناوری ارتباطات و اطالعات

. طریق فناوری با تأكید بر كاربردهای مهم برای آموزش زبان دوم تبدیل به یک واقعیت در زندگی ما شده است یادگیری زبان از

تسهیل  برای ارتباطات و اطالعات فناوری مزایای بررسی حال در زبان یادگیری و آموزش كاربردی هایبرنامه و جدید هاینظریه

-شیوه و آموزش ارتباطی، به زبان آموزش الگوی اساس بر آموزشی طراحی ها،فعالیت این در. هستند (SLA) 43آموزش زبان دوم

 .(Chapelle, 2001) است شده منتقل (CALL) 21كامپیوتر كمک به های یادگیری زبانزبان در محیط یادگیری های

 پیشینه

ها را مورد بررسی قرار داد برای گوناگونی آنتوان از ابعاد در مورد مطالعه این موضوعات در حوزه زبان نباید فراموش كرد كه می

های موجود در آموزش زبان، چگونگی كاربرد تکنولوژی برای پشتیبانی یادگیری زبان و تأثیر این مثال با نگاهی به اپلیکیشن

مینه در در همین ز. كاربردها، و مورد سوم ارزیابی اثربخشی كلی آموزش زبان با محوریت تکنولوژی، تحقیق و پژوهش كرد

كه تعداد كلی مطالعات مطالعات صورت گرفته موارد جالب توجهی در رابطه با پژوهش در این زمینه ذكر شده است از جمله این

ها صرفاً و بسیاری از پژوهش. های فنی در آموزش زبان بسیار محدود استتجربی خوب طراحی شده در مورد اثربخشی اپلیکیشن

-كارگیری تکنولوژی در آموزش زبان را مطرح كردههای نظری اصول بهاند و یا بحثی موجود پرداختههابه توصیف كاربرد فناوری

ها میزان یادگیری مورد ارزیابی قرار نگرفته و به خودگزارشی فراگیران به عنوان معیار اثربخشی و حتی در برخی پژوهش. اند

. اندهای محدود پرداختهاست كه اكثر این مطالعات به بررسی برخی زبانو در نهایت این موضوع نیز تأثیرگذار . انداعتماد كرده

شود زبان انگلیسی زبان فرانسه و اسپانیایی بیتشرین میزان را به خود اختصاص داده اند و زبان دیگری كه به طور رایج استفاده می

هایی كه بر ست كه یک تغییر الگویی عمده در پژوهشالبته الزم به توضیح ا. است و در مرحله بعد از آن زبان آلمانی و عربی است

-به سمت مدل (CAI)تمرین به كمک كامپیوتر -و-های آموزشی سنتی مهارتتغییر و انتقال از مدل. آموزش زبان متمركز هستند

 . (Zhao, 2003)باشد های تلفیقی میتمرین به كمک كامپیوتر و مدل-و-های آموزشی هوشمند مهارتای، مدلهای چندرسانه

 بحث

 . شودهای مختلف موضوع بحث پرداخته میدر این بخش به معرفی جنبه
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 Information and communication technologies
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 Second Language Acquisition
21

 Computer Assisted Language Learning 
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 كارگیری و اثربخشی تکنولوژی در آموزش زبانبه 4-4

های ارتباطی، دسترسی به مواد و محتوا، فرصت: توان به صورت كلی چهار مقوله را در نظر گرفتدر مورد جزئیات بحث می

 .نبازخورد و انگیزة فراگیرا

 فراهم نمودن مواد و محتوای زبانی و فرهنگی 4-4-4 

كه برای بسیاری از حالیدر. فهم، معتبر و جذاب برای یادگیری موفق زبان ضروری استدسترسی و مواجهه با مواد و محتوای قابل

آموزگاران زبان به كارگیری در همین راستا . فراگیران زبان چه در كالس، چه در موقعیت خودآموزی چنین دسترسی محدود است

دانند تا با استفاده از عرضۀ مواد آموزشی معتبر این كمبود های ارتباطی و اطالعات را راه حلی احتمالی برای این مشکل میفناوری

كارگیری تکنولوژی برای دسترسی بهتر و در معرض قرار به. (Hanson-Smith, 1999; Salaberry, 2001) را جبران كنند

 :ها را می توان در سه حوزه مورد بحث قرار دادداده دادن

 دیجیتال ای رسانهچند های آوریفن طریق از دسترسی وریبهره افزایش 

 اینترنت  و ویدئو از استفاده ها باداده اعتبار افزایش 

 ای رسانه توضیحات چند و ارائۀ یادگیرنده كنترل طریق از درک افزایش میزان 

 هایی برای برقراری ارتباطفراهم نمودن فرصت 4-4-2 

-در حالی. شوددر نظر گرفته می زبان یادگیری برای است كه ضروری دیگری مقصد شرط زبان به معتبر ارتباطات در شدن درگیر

-مختلفی برای ایجاد فرصتهای در این حوزه نیز تکنولوژی از شیوه. ندارد آموزان وجودزبان اكثر برای هاییفرصت چنین هنوز كه

بندی توان در دو گروه دستهها در این حوزه را به صورت خالصه میتالش. گیردهایی برای برقراری ارتباط به زبان مقصد بهره می

 ,Muyskens, 1998); Warschauer & Kern دور راه از مخاطبان با كامپیوتر طریق از تعامل كامپیوتر و با تعامل: كرد

2000.) 

 ارائۀ بازخورد 4-4-9 

 هایزبان مربیان جمله از مربیان، توسط های طوالنی است كه شده، مدتفردی و فوری بازخورد ها برای ارائهباالی رایانه ظرفیت

كه اپلیکیشن های اولیه با تمایل بیشتر با پیروی از سنت رفتارگرایی به سادگی در حالی. است شده شناخته رسمیت خارجی به

های امروزی كردند، اپلیکیشنغلط ارائه می-ای با یک شیوه درستدادند و بازخورد سادهیادگیرنده را مورد ارزیابی قرار میعملکرد 

كنند كنند و بازخوردی دقیق و فردی شده ارائه میتر عمل میشده و كاربردیسازیدر این زمینه به صورت تخصصی

(Salaberry, 2001) .شوداز ارائۀ بازخورد مطرح میهایی دراین حوزه شیوه: 

 یاب های امالیی مبتنی بر كامپیوترهای دستور زبان و غلطكنندهكنترل 

 فناوری اتوماتیک تشخیص گفتار 

 پیگیری و تجزیه تحلیل خطاهای فراگیران 

 انگیزة فراگیران 4-4-4 

هایی كه امکان گفتگوی سازد و یا برنامهممکن میارتباط با كامپیوتر یا ارتباط از طریق كامپیوتر كه یک ارتباط و گفتگویی را 

  (Holland, 1999) در یکی از مطالعات. كند در افزایش انگیزة فراگیران تأثیر مثبت داردمجازی نزدیک به واقعی را ایجاد می

كننده و به دور از سرگرمسازی شده و جایی كه فراگیران در یک محیط شبیهدهد از آنصورت گرفته نتایج به دست آمده نشان می

. كندها برای این كار افزایش پیدا میتوانند صحبت كنند، بنویسند و پیام بگذارند، به همین جهت انگیزة آنهای احتمالی میتنش

-مهارت خواندن و صحبت كردن شركت( ساعت 3روزانه به مدت )بعد از چهار روز كه با این برنامۀ مجازی در ارتباط بودند 

 .ان به میزان قابل توجهی افزایش یافته استكنندگ

 های مختلف آموزش زبان كارگیری تکنولوژی در حوزهبه 4-2

هایی كه به صورت خاص های مختلف زبانی را در قالب مطالعههای به كارگرفته شده برای تقویت مهارتدر این قسمت تکنولوژی

 . ی شودیک مهارت زبانی را مورد مطالعه قرار دادند، ارائه م
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های اهمیت مهارت گوش دادن به عنوان یکی از مهارت. كنددرک شنیداری در یادگیری زبان دوم نقش كلیدی ایفا می 4-2-4 

بهبود مهارت درک شنیداری به (. Grabielatos, 1995; Shorrocks, 1994)اصلی و چهارگانه زبانی كامالً مشخص است 

ها و محتوای مواد آموزشی سایتوب .(Biemiller, 2003)بهبود می بخشد  همان نسبت، درک خواندن را نیز تسهیل و

ها برای تقویت مهارت گوش دادن ای از فرصتتوانند گسترهشده انتخاب شوند، میدیجیتالی، اگر به صورت صحیح و سازماندهی

همچنین نیاز ضروری . تیار فراگیر قرار دهدبخش در اخها در یک بافت تفریحی و لذتدر زبان دوم و باال بردن كارآیی و مهارت آن

های مختلف زبانی بررسی شود تا بتوان یک شود كه محتوای مواد آموزشی اینترنتی موجود به صورت كامل از جنبهاحساس می

ماها ها و راهندرسهمچنین قابل ذكر است كه این طرح. سیالبس منسجم كه به تمامی نیازهای فراگیران پاسخ دهد طراحی گردد

توانند برای مربیان مدارس و مؤسسات آموزشی اند میهای آموزشی كه بر اساس محتواهای دیجیتالی طراحی شدهو دستورالعمل

 .(Dolores Ramírez Verdugo and Isabel Alonso Belmonte)مفید واقع شوند ( زبان اول و به ویژه زبان دوم)زبان 

های ای به ارتباط مکمل كانالمندی دوبارهتر، عالقهپیچیده فزاینده طور به ایرسانهچند هایآوریهای اخیر با فندر طول سال  

تواند ای برای یادگیری زبان دوم میچندرسانه  24های كاربردیبرنامه. دیداری و شنیداری در درک شنیداری به وجود آمده است

های فرازبانی از های زبانی بلکه ویژگیتر از زبان و فرهنگ در كالس ارائه دهد كه نه تنها شامل مشخصهیک تصویر خیلی واقعی

ها و مطالعات در این اكثر گزارشات پژوهش. كندشود كه به انتقال معنی به فراگیران كمک میها و غیره میجمله زبان بدن، ژست

ای اشاره دارد كه دستیابی به تکنولوژی در یادگیری زبان دوم در افراد داشته است ای و انگیزهزمینه به مثبت بودن اثرات توسعه

(Brett, 1995; Felix, 1995; Hoven, 1999.) 

-شركت. توان داستانی به همراه تکلیف بازخوانی داستان ارائه كردها میدر مورد مهارت خواندن، برای مثال به خواننده 4-2-2 

-های جهتی كامپیوتر میخوانند و پیشرفت متن از طریق فشردن دكمهبینند و میكنندگان داستان را بر روی صفحه مانیتور می

اندازه در مقایسه با تعدادی متغیر شامل شود و این ها و متن توسط تایمر اندازه گیری و ثبت میمدت زمان خواندن جمله. باشد

عالوه بر آن . شودتحلیل می( مثل درجه انسجام)كمیت و كیفیتِ بازخوانی كالمی، سطح تسلط به زبان دوم و متغیرهای متنی 

ود تا شهمچنین تکلیف خواندن به زبان دوم چندین بار تکرار می. شودمدت زمان خواندن به زبان دوم با زبان اول مقایسه می

با توجه به چندین بار بازخوانی كردن و در ارتباط با كیفیت خواندن نیز ( كمتر شدن زمان خواندن)میزان پیشرفت در خواندن 

در واقع این سیستم روند  .(Hulstijn, 2000)شودبررسی شود و این متغیرها در هر بار بعد از خواندن در سیستم ثبت می

كند و نکتۀ قابل توجه این كه، ارائه بازخورد در این زمینه به خود فراگیر به وماتیک آنالیز میخواندن فراگیران را به صورت ات

 .خوداصالحی وی كمک می كند

در بهبود روند نوشتن و تقویت   22توان گفت كه ارتباطات كامپیوتر محورهای حاصل از مطالعات اخیر میبر اساس یافته 4-2-9  

های امالی درست نوشتن با كننده های دستوری و چکكنندهافزارهایی مانند چکنرم. ؤثری داردمهارت نوشتن فراگیران نقش م

های قوی برای ارائه بازخوردهای مناسب به های پیشرفته دستوری و شیوههای نحوی و پردازش سطحپتانسیل باالی انجام تحلیل

 & Jacobs)دهد ها قرار مییر صحت و دقت باالی نوشتههای فراگیران وجود دارند و فراگیران  را در مسخروجی نوشته

Rodgers, 1999). 

دهند ها اجازه میافزارها و اپلیکیشناین نرم. شوندافزارهای زبانی برای تقویت مهارت تولید زبانی نیز به كار گرفته مینرم 4-2-4  

ها از طریق محرک داخل كنندههای شركتافزارها پاسخرمدر این ن. كه سرعت پاسخگویی شفاهی فراگیران مورد ارزیابی قرار گیرد

ها حاصل شده در یک مطالعه دیگر این یافته .(J. H. Hulstijn, 2000)شودباشد ثبت میها كه به كامپیوتر متصل میمیکروفون

كنند تا در مقایسه با می پردازند به مهارت شفاهی بهتری دست پیدااست كه فراگیرانی كه در محیط آنالین به بحث و گفتگو می

 .(Beauvois, 1997)گذارند های كالس درس سنتی به بحث میهایی را به صورت شفاهی در موقعیتآن فراگیرانی كه متن

                                                           
21

 applications 
22

 Computer-mediated communication (CMC) 
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شود هرچند كه چگونه آموزش فرهنگ و مباحث بینافرهنگی به عنوان بخش مهمی از آموزش زبان در نظر گرفته می 4-2-3  

-های مختلف پدید آمده اند كه كارآییث دارد در این زمینه رویکردها و روش های مختلفی در طی زمانآموزش دادن آن جای بح

كه در آن فراگیر به سمت مقایسه و  29ایبرای مثال رویکرد مقایسه. ها وارد بوده استاند ولی نقدهایی هم بر آنهایی نیز داشته

-ها نشانهای انجام شده یافتهدر بررسی. شودگ زبان مقصد هدایت میهای بین فرهنگ خود و فرهنها و تفاوتتطبیق شباهت

ها با مطالعۀ آن. دهندة این است كه یک محیط یادگیری آنالین برای توسعه و تسریع یادگیری زبان دوم فراگیران كارآمد است

ان فرهنگ دیگر بر یادگیری زبان مطالب مربوط به موضوعات فرهنگ مقصد و همچنین ارتباط از  طریق پرسش و پاسخ با سخنگوی

های اجتماعی و فرهنگی خود دهد تا با استفاده از شیوههایی را در اختیار فراگیران قرار میاین شیوه فرصت. كننددوم تمركز می

یط یادگیری به عالوه بر آن با استناد به تاالر گفتگوی الکترونیکی، فراگیران اظهار داشتند كه این مح. به یادگیری زبان بپردازند

دهد كه با ماندن در موقعیت جغرافیایی و فرهنگی خود، دیدگاه هایشان را با سخنگویان زبان مقصد مبادله كنند و ها اجازه میآن

های آمیز بوده به طوریکه از كامنترغم برخی مشکالت مربوط به استفاده از تکنولوژی، همکاری بین فراگیران خوب و موفقیتعلی

 -4: دهدمطالب تاالر گفتگوی الکترونیکی فراگیران، تقویت چهار نوع توانش بین فرهنگی را نشان می. ها مشخص بودمثبت آن

 -9های خود توانایی برای تغییر نگرش و دیدگاه -2عالقه به دانستن شیوة زندگی سایر افراد و معرفی فرهنگ خود به دیگران 

كسب دانش و مهارت در فرآیند برقراری ارتباط  -4در راستای ارتباط بین فرهنگی  كسب دانش در رابطه با فرهنگ خود و دیگران

 (Meei-ling Liaw, 2006).بین فرهنگی

نظر است به صورت راهنمایی در اختیار كاربر ها مورد افزارها و یا اپلیکیشنهایی كه در تمامی این نرمتوان استراتژیهمچنین می

كنترل ( های آنالینبه طور خاص در محیط)توان نحوه استفاده كاربران را تر میهای كاربردیقرار داد یا برای بررسی بهتر و یافته

گیرند، معرفی و به كار می دهند یا به صورت ابتکاریهای یادگیری و الگوهایی را كه بیشتر مورد استفاده قرار میكرد و استراتژی

 . بررسی كرد

 گیرینتیجه

این مطالعه در قدم اول با هدف تحلیل و ارزیابی تأثیرات كلی كاربرد تکنولوژی در آموزش زبان ارائه شد و در مرحله بعد معرفی 

-عات صورت گرفته نشاندر مورد هدف اول كه مطال. كارگیری تکنولوژی در آموزش زبان هدف دوم پژوهش بودهای مؤثر بهشیوه

های معلم محور مفید واقع توانند به همان نسبتِ دستورالعملهای زبانی تکنولوژی محور میدهندة این است كه دستورالعمل

با این همه با در نظر گرفتن این موضوع كه مطالعات تجربیِ در دسترس، محدود هستند و یک الگوی منسجم از تأثیر مثبت . شوند

ها نیز باید با احتیاط بیشتری تفسیر شوند بنا به دالیلی از جمله دلیل اول اگرچه این پژوهش. شودها یافت میهشدر اكثر پژو

دهند، وجود داشته ها بیشتر گرایش به چاپ مقاالتی كه تأثیر مثبت چشمگیری را گزارش میكه ممکن است در بین ژورنالاین

در رابطه با هدف دوم . های كوچک و تقریباً به صورت تصادفی انتخاب شده بودندنمونه ها باكه اغلب این پژوهشو دوم این. باشد

تواند به تکنولوژی مدرن می. های آموزش زبان مؤثر باشندتوانند در اكثر حوزهبایستی اشاره كرد كه كاربردهای تکنولوژی می

البته آنچه كه مشخص است . ای مناسب و مرتبط كمک كندهای ورودی، صدق ارتباطات و در ارائه بازخوردههافزایش كیفیت داد

 . (Yong Zhao, 2003)اند ها و امکانات تکنولوژی اطالعات بهره نگرفتهها و فراگیران هنوز از تمامی ظرفیتمعلم

لوژی اطالعات و های صورت گرفته برای ارزیابی پتانسیل  تکنودر نهایت باید به این موضوع اشاره كرد كه مرور مطالعات و بررسی

هایی را برای ها و فرصتتوانند شیوههای ارتباطی میدهندة این است تکنولوژیارتباطات در راستای بهبود آموزش زبان نشان

شود مشاركت فعال، عادالنه و بهتر در اختیار فراگیران قرار دهد كه منجر به خروجی بیشتر و بهتر به زبان مقصد می

(Beauvois, 1997). 

 های زبانی متنوعی راحوزه كه دیجیتالی متعدد مواد آموزشی و سنی مختلف هایگروه شامل كه آتی هایرود پژوهشمال میاحت

را اثبات  زبان و بهبود یادگیری( ICT) ارتباطات و اطالعات محیط غنی فناوری بین ارتباط بتوانند دهد بهترمورد بررسی قرار می

 .(Dolores Ramírez Verdugo and Isabel Alonso Belmonte)كنند 
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های با استفاده از تکنولوژی توان اشاره كرد، برای ترویج آموزش زبان فارسی الزم استبا در نظر گرفتن مباحث ارائه شده می

افزارهای های آموزشی به زبان فارسی، نرمفیلم)آموزشی و ارتباطی اقدام به تهیه و تدوین مواد و محتوای آموزشی الکترونیکی 

فارسی  افزارهای مربوط به حوزة زبان توجه و رغبت فراگیران را به زبانكرد و با به كارگیری نرم( های الکترونیکیهمراه، فرهنگ

را برای ( های سنتی حضور در كالسفراتر از موقعیت)های درس بیشتر متمركز كرد و امکان فعالیت و یادگیری در خارج از كالس

های ارتباطی غیرحضوری و چرا كه در صورت كمبود فضاهای آموزشی آنالین و عدم برقراری فرصت. زبانان فراهم كردغیرفارسی

زبانان با فرهنگ و زبان فارسی و ترویج زبان فارسی كمتر شده و منجر به ناآشنایی غیرفارسی های معرفی وآنالین، فرصت

 .  شودهای رایج مربوط به هر بافت زبانی میساختارهای رایج و اصطالحات فارسی شفاهی و عبارت

هایی در تفاوت. ر رو به افزایش استهای مربوط به اینترنت در حال حاضعالقه به برقراری ارتباط از طریق اینترنت و تکنولوژی

-انواع مختلف شامل ارتباطات در. های مختلف زبانی و توانش ارتباطی است وجود داردهایی كه مورد نیاز مهارتانواع تکنولوژی

هر كدام از  هایی از این دست كههای آنالین و فعالیتای، آزمونهای چندرسانهزمانی از طریق ایمیل، وب چت، فعالیتزمانی و هم

در . (Negretti, 1999)شوند گذاری میهای مختلف نامدهد و برای تقویت مهارتها مهارت زبانی خاصی را پرورش میاین روش

آموزان فارسی تواند برای جذب زبانمیشده در حال حاضر تا حدودی گرفتههای به كارهمین راستا آنچه كه قابل توجه است، روش

رسد در دنیای تکنولوژی امروز برای جذب فراگیران بیشتر و در نتیجه ترویج و گسترش زبان فارسی تأثیرگذار باشد ولی به نظر می

های روز را اوریبایستی تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری به روز را برای آموزش زبان به كار گرفت و استفاده از تکنولوژی و فن

 .در برنامه آموزشی زبان فارسی گنجاند

های ارتباطی كه به های ارتباط و توانش ارتباطی بایستی به منظور توصیف بهتر جنبهتوان اشاره كرد كه تئوریدر نهایت می

چهره را نیز بهتباط چهرههای ارتباطی غیر از ارپردازند، گسترش یابند تا بتوانند گونهصورت مستقیم به تبادل اطالعات نمی

 مختلف انواع در مورد روشی نماییم كه بیشتر بررسی به شروع توانیمها است كه ما میتنها از طریق بازنگری این تعریف. دربرگیرند

 .Chantelle N)داند اول و به طور خاص یادگیری زبان دوم سهیم می زبان فراگیری در افزارها راكاربردهای خالقانۀ نرم و هابازی

Warner, 2004) . 
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