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  فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش و یادگیري زبانریثأت

 ∗يمحمد محمد یعل
 رانی، اك، دانشگاه ارایدة علوم انسانک دانشیمرب
 )12/12/86 :، تاریخ تصویب6/8/86 :تاریخ دریافت(

 محمد محمدي علی ...ثیر فناوري ارتباطات و اطالعات در أت چکیده
فنـاوري  . هدف اساسی فناوري آموزشی تسهیل، توسعه و تقویت فرایند آموزش و یـادگیري اسـت   

ة علـوم انسـانی   گسـتر  فناوري اطالعـات و ارتباطـات در   يدستاوردهاگیري زبان یکی از    آموزش و یاد  
اي   ماهیتی چند بعدي و میان رشـته ،این فناوري. را دارداست که چارچوب نظري و اصول خاص خود        

      شناسـی کـاربردي،     هـاي زبـان    گسـتره دارد که در نتیجۀ تحقیقات در اصـول و مبـانی نظـري و عملـی                 
این مقاله با رویکردي تحلیلـی،       .  استفادة بهینه فناوري به وجود آمده است       دانشاي و    ناسی رایانه ش زبان

در این زمینـه  . ندک یمثیر فناوري اطالعات و ارتباطات بر آموزش زبان را بررسی        أ ت ،یتوصیفی، و تطبیق  
ی و یـادگیري و     مراحل مختلف الگوهاي آموزش زبان، مدیریت کالس، مسئولیت استاد، منـابع آموزشـ            

دهد که نقاط مشترك زیادي      نتیجۀ تحقیق نشان می   .  درسی مطالعه گردیده است    يها بالیف کت أتهیه و ت  
بـه یمـن معرفـی و      . بین الگوهاي آموزش زبان و الگوهاي فناوري آموزش و یادگیري زبان وجود دارد            

ول شـده و بـا رویکـردي        کل متح به  ورود فناوري اطالعات و ارتباطات در این حوزه، مدیریت کالس           
مسئولیت مدرس نیز انباشت و انتقال اطالعات نیست،        . پذیرد   یانجام م پژوهش محور و دانشجو محور      

الگوي بسته، محـدود و     . گیرد و باید فردي چند مهارتی باشد       هاي گوناگونی بر عهده می     بلکه مسئولیت 
    از  يبـر  و   ، متمرکـز، نامحـدود    و یـادگیري سـنتی هـم بـه الگـویی بـاز، غیـر               متمرکز منـابع آموزشـی    

شود و نتایج بسیار راهبردي براي نظام آموزش و یادگیري زبـان             هاي زمان و مکان تبدیل می      محدودیت
 ماهیتی چند بعدي و حرکتی داشـته و طراحـان           ، از فناوري  برگرفتهمطالب درسی   . آورد را به ارمغان می   
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 مقدمه -1
 ،شـود  در نگاه اول به علم فناوري آموزشی آنچه کـه معمـوالً در ذهـن افـراد تـداعی مـی            

امـا کارشناسـان چنـین اعتقـادي        . عبارت از کاربرد ابزارهاي آموزشی در آموزش انسانی اسـت         
بـه نظـر    . دانند ة فناوري و تعلیم و تربیت می      گسترمکانیکی نسبت به    ندارند و آن را رویکردي      

آنان معتقدند که فناوري    . فناوران آموزشی، فناوري آموزشی فراتر از کاربرد ابزار آموزشی است         
هاي آموزشـی   آموزشی شامل رویکردي نظام مند، طراحی، اجراء، ارزشیابی و حل مشکل برنامه  

هاي علوم مختلف از قبیل روانشناسی، ارتباط انسانی      گیري از یافته    به کمک بهره   تهکناین  . است
 و هدف غایی آن یادگیري عمیـق،        شود و بکارگیري توامان منابع انسانی و غیر انسانی میسر می         

 ).احدیان (استثر ؤپایدار و م
 ة علـوم انسـانی، فنـاوري      گسـتر  فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در          يدستاوردهایکی از   

هـاي   نـه یي آموزش زبان است که در نتیجۀ معرفی فناوري اطالعـات و ارتباطـات در زم               ا رایانه
 ارائـه شـده    همتعاریف متعددي براي آن. شناسی کاربردي متولد شده است    علوم تربیتی و زبان   

) Hubbard ،1992 (یکـی از بهتـرین تعـاریف را هابـارد         . دارنـد است که وجوه مشترك زیادي      
 علمی میان رشته اي  ،اي آموزش زبان   فناوري رایانه  :گوید او می . ده است لوي ارائه کر   منقول در 

تهیـۀ  زبانی براي مباحثـات، نظـام مناسـب بـراي            محوراست که داراي ساختار فرا     –و پژوهش 
مطالب درسی، معیار هماهنگ و منسجم براي ارزشیابی، امکانات همخوان بـا نگـرش اسـتاد و                 

 .)178( باشد دانشجو می
ثیر فناوري اطالعات و ارتباطـات    أ ت ،ی توصیفی، و تطبیق   ، با رویکردي تحلیلی   مقالۀ حاضر 

در این زمینه مراحل مختلف الگوهاي      . ندک یمدر مسائل نظري و عملی آموزش زبان را بررسی          
. شـود  ی م یوارس آنها   ینشکهم   و   اند اي آموزش زبان مقایسه شده     آموزش زبان و فناوري رایانه    

 مطالعـه خواهـد     ی مدرس و روش  مدیریت کالس در این نظام آموزشـ            مسئولیت افزون بر آن  
 منابع آموزشی و یادگیري و روش تهیه و تدوین کتب درسی مطالعه             يها یهمچنین ویژگ . شد
 . خواهد شدیبررسو 

 اي آموزش زبان الگوهاي آموزش زبان و فناوري رایانه -2
 راجـرز   -الگوهاي ریچاردز . ت الگوهاي آموزشی متعددي ارائه شده اس      گسترهدر این دو    

این الگوها بسیار   . هستند، الگوهاي مشهور در آموزش زبان انگلیسی        )1971( 4وانتونی) 1986(
 و تفاوت آنها در اصطالحاتی است که در         اند ن دو داراي سطوح سه گانه     یرا که ا  یز. اند شبیه هم 
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ش زبان نیز الگوهـاي مختلفـی       اي آموز  در عالم فناوري رایانه   . بیان مراحل بکار برده شده است     
و ) 1986(، الگـوي فـررینگتن      )1985(این الگوهـا عبارتنـد از الگـوي احمـد           . ارائه شده است  
گانـه   الگوهاي احمد و فررینگتن صرفاً متغیرهاي سه). 91(منقول درلوي ) 1992(الگوي هابارد   
تنهـا نقطـۀ    . انـد  ی کرده آنها با یکدیگر را بررس     ینشکهم  اي آموزش زبان و شیوة       فناوري رایانه 

 .اند افتراق آنها ، تفاوت در نقشی است که براي رایانه و مدرس قائل

 الگوي ریچاردز و راجرز در آموزش زبان -2-1
 و مطالعات زیـادي     اند ة آموزش زبان  گستریچاردز و راجرز دو نویسندة شناخته شده در         ر

 ،انـد  راي آموزش زبان پیشنهاد کرده    در مسائل نظري و عملی آموزش زبان دارند و الگویی که ب           
گیـري   ریچارد و راجرز این سه را زمینۀ شـکل        . استداراي سه سطح رویکرد، طراحی، و اجرا        

رویکرد از یـک طـرف بـه طـرح مباحـث نظـري در         . دانند می» روش علمی آموزش زبان   «یک  
را ) زبـان (پردازد و موضوع آموزش و یـادگیري   می) در درس زبانشناسی  (خصوص مقوله زبان    

 بـا   –یـادگیري زبـان    –ة یـادگیري    بـار کند، و از طرفی، به طرح مباحث نظـري در            مشخص می 
مندي موضوع و منابع     در مرحله طراحی نظام    .پردازد می» روانشناسی یادگیري  «استفاده از روش  

در مرحلـۀ اجـرا هـدف       . گیـرد  هاي الزم براي اموزش مورد بررسی قرار می        موزش و فعالیت  آ
 .کنند ن راهکارهاي اجراي عملی مسایل نظري را بررسی میاملی نظریه است و محققاجراي ع

 رویکرد 2-1-1
  دربارة ماهیت زبـان و  راهایی  این دو نویسنده نظریه  ،در این سطح از الگوي آموزش زبان      

ة آمـوزش و  گسـتر هـا در     این دو محقق معتقدند که ایـن نظریـه        . اند دهرکیادگیري زبان بررسی    
هاي اسـتاد   ساز فعالیت  و زمینهاند هاي آموزشی  بخش اصول، قواعد، و روش       زبان الهام  یادگیري

 .و دانشجو در فرایند آموزش و یادگیري خواهند بود
شناسـی زبـان را      شناسـی و روان    مکاتـب مختلـف زبـان     ) 16(براین ریچاردز و راجـرز      بنا

گرایی را مطالعه    کنش و گرایی، ششناسی مکاتب ساختگرایی، نق    ة زبان گستردر  . اند بررسی کرده 
هاي شناخت موضوع تدریس یعنی زبـان        اند که این مکاتب زمینه     اند و به این نتیجه رسیده      کرده

تواننـد   هاي رفتارگرایی و شناختی می      نظریه ،)زبان(ة یادگیري   گسترآورند و در     را به ارمغان می   
 مسائل مربوط بـه فراینـدهاي   گسترهدو زیرا در هر  .در خدمت فرایند یادگیري زبان قرار گیرند    

 .دنگیر یادگیري و شرایط الزم براي توفیق در آن مورد بحث و بررسی قرار می
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  طراحی– 2-1-2
. حیـاتی و پیچیـده اسـت     اصل طراحی آموزشی فرایندي حساس،،براي هر نظام آموزشی 

ـ گیر در این مرحله مسائل اساسی آموزش زبان مورد توجه و بررسی قـرار مـی             د و تصـمیمات  ن
وة انتخاب  یریزان اهداف را مشخص و سپس ش       بدین ترتیب که ابتدا برنامه    . گردد الزم اتخاذ می  

ــانی و روش تهیــۀ آن را مطالعــه مــیامحتــو ــادگیري. کننــد ي زب ــوع تکــالیف ی        پــس از آن، ن
د و سـرانجام نقـش یادگیرنـده، مـدرس و مطالـب آموزشـی            شو تعیین می  هاي آموزشی  فعالیت

 ).20 ریچارد و راجرز(شود  خص میمش

 اجرا -2-1-3
عملـی    در برگیرندة فنونی است که مدرس در تدریس واقعـی و      ،این مرحلۀ آموزش زبان   

این فنون شامل تمرینات و رفتارهایی است که منجر بـه یـادگیري              .کند زبان در کالس اجرا می    
 .دشـون   قبلی در عمل پیاده مـی هاي سطوح در این مرحله است که مسائل و برنامه . شود زبان می 

ن در یـک  ا درسـی، و مدرسـ  يهـا  باریزان آموزش زبان، نویسندگان کتـ     بدین ترتیب که برنامه   
 منطقـی تحلیـل،     يا گونهدهند تا این مجموعه را به         محور تحقیقاتی انجام می    –فرایند پژوهش   
هاي آموزشی بـا هـم    در نتیجۀ چنین رویکردي تکالیف یادگیري و فعالیت. نندکترکیب، و اجرا  

 .شوند به شکلی منطقی ترکیب شده و به عنوان اساس آموزش و یادگیري زبان تلقی می
یابیم که ترکیب آنها مجموعۀ به هم پیوسته و در هم            در تحلیل این مراحل سه گانه در می       

 ،هدر ایـن مجموعـ    . گیـرد  یند آموزش زبان را در بر مـی       اآورد که کل فر     به وجود می    را اي تنیده
جایگاه هر یک از اجزاء مشخص و معین است و هر یک از آنها در ارتبـاط و تعـادل بـا دیگـر              

 .دهند ها وظایف خود را انجام می بخش

 اي آموزش زبان الگوي هابارد در فناوري رایانه -2-2
اي آموزش زبان خـود را براسـاس مطالعـات و تحقیقـات در               هابارد الگوي فناوري رایانه   

اي  شناسـی رایانـه    زبـان . اي و زبانشناسی کاربردي ارائه کرده است       شناسی رایانه  نهاي زبا  گستره
شناسـی و   حاصل مطالعات و تحقیقات در مسائل نظري، عملی، و کـاربردي در دو رشـتۀ زبـان     

 شناسـی محـض   نهـاي نظـري زبـا    شناسی کاربردي، کاربرد اصـول و یافتـه     زبان. باشد رایانه می 
ـ  .را داردة تحقیقاتی دیگري است و اصول و قواعد خاص خـود        گستربلکه آن شامل     .نیست ه ب

 سطح فوقانی کـه شـامل بحـث و   : رسد که هابارد براي الگوي خود دو سطح قائل است   نظر می 
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 اسـت موضوعی عملـی     سطح تحتانی . گیرد دانش نظري است و راهکارهاي علمی را در بر می         
 .آید  در آن به اجرا درمیسطح قبلی است و مسایل نظري سطح فوقانی که برآیند

 سطح فوقانی نظري -2-2-1
 دهـد،  هابارد معتقد است که در سطح فوقانی یا نظري کارشناش تحقیق علمی انجـام مـی               

دهـد، و چـارچوب مفـاهیم را         کند، تحلیل نظـري انجـام مـی        هاي آموزشی را بررسی می     نظریه
 الگـوي آموزشـی خـود، هابـارد        ها، و اصـول     ویژگی ،براي ارائۀ اساس  . کند تجزیه و تحلیل می   
اي، و رویکـرد   یادگیري، روش تدریس زبان، نظام تهیۀ مطالب رایانه       شناسی، نظریات علوم زبان  

مند را مورد توجه و بررسی قرار داده است و بـا ترکیـب آنهـا، مجموعـۀ الگـوي فنـاوري                       نظام
 .کند اي آموزش زبان خود را معرفی می رایانه

 لی سطح تحتانی و عم -2-2-2
دارد که مسائل عملـی آمـوزش زبـان در          اذعان می  ،هابارد در بحث سطح تحتانی و عملی      

مثالً یک مشکل آموزشی مطالعه     . گیرد می هاي آن مورد توجه قرار     ابعاد مختلف و زیر مجموعه    
هـاي عملـی آن بـه کمـک      شود و سعی بر آن است که علل آن کشف گردد و سپس راه حل  می

اي  ن براي رسیدن به این هدف یک برنامۀ رایانـه         یابنابر .شود الس ارائه می  رایانه یا مدرس در ک    
پس از آن . نندکوة نوشتن و کاربرد جمالت را حل     یگردد تا مشکل مورد نظر از قبیل ش        تهیه می 

 .ندک هایی براي تکالیف دانشجو را استخراج، تدوین و آماده می راهبردهاي یادگیري و برنامه
هـاي بسـیار     رسیم که اشتراك و همخوانی     این الگوها به این نتیجه می     در بررسی و تحلیل     
 و از تلفیـق و      انـد  هر دو داراي سـطوح مختلـف و اجـزاي مـرتبط           . زیادي بین آنها وجود دارد    

مرحلۀ سطح فوقانی نظري در الگوي هابارد با مرحلـۀ          . اند ترکیب علوم گوناگون به وجود آمده     
که هر دو الگو در ایـن مرحلـه          به خاطر این   .ز منطبق است  رویکرد در الگوي ریچاردز و راجر     

به اصول و مبانی نظري توجه دارند و در مرحلۀ سطح تحتانی و عملی مـدیریت کـالس، حـل                 
این بخـش از الگـوي هابـارد    . شود لیف مطالب آموزشی مطالعه و بررسی میأمسئله، و تهیه و ت   

در ایـن بخـش از الگـوي        . رز انطبـاق دارد   با مراحل طراحی و اجراء در الگوي ریچاردز و راج         
 ارشناسـان کریز رایانه، طراح آموزشی، مسئولین نظـام آموزشـی و            هابارد معلم، مؤلف، و برنامه    

اي هماهنگ و منسجم بـه وجـود         کنند و مجموعه    با هم کار می    يارک هم ۀچرخمربوطه در یک    
در بخـش بعـدي   . کنـد  اد مـی ة آموزش زبان را ایجـ گسترآورند که پایه و اساس فناوري در        می
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 .گردد ة مدیریت کالس و مسئولیت مدرس بحث و بررسی میگسترمسائل تدریس در 

 فناوري اطالعات و ارتباطات و مسائل تدریس  -3
هاي علوم در حل مسائل و مشکالت انسان و تسـهیل         در نتیجۀ استفادة عملی بشر از یافته      

تـر شـده و نگـرش        هاي آموزشـی گسـترده     عالیتشرایط زندگی او، توانایی انسان امروزي در ف       
بنـابراین وظیفـه اصـلی    .  استشده آن متحول ابط بتانسان نسبت به مفهوم آموزش و مسائل مر 

هاي مصـوب آموزشـی عـالی     استاد به عنوان متخصص صرفاً انتقال دانش خود مطابق سر فصل    
 نظـام آمـوزش عـالی       در این قسمت از مقاله مدیریت کالس و مسئولیت مـدرس در           . باشد نمی

 .گردد بررسی می

 مدیریت کالس -3-1
در ایـن  . اي آموزش زبان صورت گرفته است      ة فناوري رایانه  گسترتحقیقات گوناگونی در    

 درسـی  يهـا  بان کتـ اهاي علمی نیز از اساتید، کارشناسان، دانشجویان و مؤلف         زمینه نظر سنجی  
ه نتـایج   گسـتر لی متفاوت نسبت به این      با توجه به رویکردهاي نظري و عم      . به عمل آمده است   

انواع مدیریت کـالس     نۀ ابعاد و  یزم  انسان و رایانه در    ینشک هم   یچگونگجالب توجهی دربارة    
 .ده استآم به دست

محوري اصل و اسـاس آمـوزش انسـانی          - رویکرد معلم  ،در نگرش سنتی به این موضوع     
.  محوري بنا نهاده شده اسـت   -شجوولی در نگرش نوین اساس تعلیم و تربیت بر پایۀ دان           .است

 انسان با رایانه و با محوریـت        ینشکهم  در نگاه فناوریانه به این موضوع، این مسئله از رویکرد           
متغیرهاي این بخش عبارتند    .  و نتایج آن تجزیه و تحلیل شده است        اند شدهیکی از آنها بررسی     

 . بین آنهاینشکهم رایانه و نظام  دانشجو، از مدرس،
هـاي ایـن     گیـري  کنند کـه جهـت     کید می أاي زبان ت   ة فناوري رایانه  گستر نظران در    صاحب

تفـاوتی  . رویکرد آموزشی باید یاد گیرنده محور باشد و براساس نیازهاي یادگیرنده حرکت کند     
 از کارشناسان مثـل     یبرخ. هاي آنان در مدیریت کالسی است      که بین آنها وجود دارد در نگرش      

رویکردي با محوریت مدرس و دانشـجو دارنـد و بعضـی            ) 195( درلوي   منقول) 1990( جانز  
در ادبیـات ایـن     . کننـد   محوري را دنبال مـی     –رویکردي رایانه   ) 21،  1987(مثل کیرسلی    دیگر

     هـا و    کنـیم کـه نشـانگر نقـش        هـاي گونـاگونی برخـورد مـی         با اصـطالحات و سـرواژه      گستره
اي  مثالً هنگام بحث در فنـاوري رایانـه       . اند یانه قایل  است که کارشناسان براي را     یگیریهای جهت
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کیـد  أاي ت  استفاده از اصـطالح آمـوزش رایانـه        آموزش زبان متخصصان آمریکایی و کانادایی بر      
 .نندک اي استفاده می ولی کارشناسان اروپایی از عبارت یادگیري رایانه. کنند می

اي  ین است که اگر فنـاوري رایانـه  محوري مدیریت کالس، عقیده بر ا- در رویکرد رایانه 
هاي آموزشی مـدرس و معلـم را         ها، شرایط، و حساسیت    تواند ویژگی  به دقت طراحی شود، می    

تواند مدیریت آموزش کالسی را به شکلی سوق دهـد کـه     میيفناورهمچنین این   . داشته باشد 
     وه رایانـه  بـه عـال  . هم دانشجو را راهنمایی کند و هـم پاسـخگوي نیازهـاي خـاص وي باشـد             

توانـد سـطح علمـی دانشـجو را در فراینــد آمـوزش و یـادگیري مـورد توجـه قـرار دهــد           مـی 
ال این است که آیا موضوع و نگرش فـوق در عمـل             ؤحال س ). 180  منقول درلوي  1984یات،(

 :گوید لوي می. ال مثبت استؤقابل اجراست یا نه؟ جواب کارشناسان به این س
م و بر اساس اطالعات به نقد آن پردازیم و در این نقد و      ینکلیل   تح یباید در موقع مناسب   «

در چنین بافتی است که فنـاوري       . یمنکتحلیل ما باید براساس پژوهش، آزمایش و خطا حرکت          
 .)199( ».آورد هاي زیادي را براي یادگیري مستقل به ارمغان می اي آموزش زبان فرصت رایانه

و راهنمـایی   اي آمـوزش زبـان، آمـوزش، هـدایت،      نـه بنابر دیدگاه فـوق در مـدیریت رایا       
همچنـین امـوري از قبیـل ارائـۀ درس، برگـزاري            . دانشجو به عهدة رایانه گذاشته شـده اسـت        

امتحان، تصحیح اوراق، ثبت نتیجۀ امتحان در کارنامه، و رجوع به کارنامه در مواقع ضـروري را         
ابتـدا بـه   . کنـد  اي را دنبال می احل چهارگانهرایانه مر ة تدریس نیزگستردر  . دهد رایانه انجام می  

پـس از   . کند دانشجو را دریافت می   نش  ک وا آنگاه جواب و  . پردازد تدریس موضوع و مطالب می    
کنـد کـه چـه     ارزیابی رایانه تعیین می  اساس نتیجۀ  سرانجام، بر . پردازد آن رایانه به ارزشیابی می    

 .مطلبی باید ارائه و تدریس گردد
منقـول درلـوي     )1986(ن رویکرد نسبت به نقش رایانـه مریـل و همکـاران             در بررسی ای  

. شـود  دارند که در چنین بافت و شرایطی مدرس از صحنۀ کـالس حـذف مـی     اذعان می ) 214(
تواند حالت ابزاري و مکـانیکی       زیرا وقتی که رایانه قادر به ارزشیابی یادگیرنده باشد، دیگر نمی          

ة آموزش گسترهاي مختلف براي رایانه در  ست که در تعیین نقش   این ا  مسئلۀ دیگر . داشته باشد 
هـا مکمـل یکدیگرنـد و بـه شـکل            ه این نقـش   کچرا  . زبان جزم اندیشی صورت نگرفته است     

 .کنند اي منسجم عمل می مجموعه
    اي زبان یک بافـت طبیعـی بـراي یـادگیري زبـان بـه وجـود                 در مدیریت و تدریس رایانه    

عالوه بـر ارائـۀ محتـوي درس بـه روش گونـاگون، تعیـین فعالیـت            ه  کعلت این است    . آید می
سازي یـادگیري   تواند به کمک نظام شبیه اي می درسی، و ایجاد انگیزه در دانشجو، فناوري رایانه    
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 –پذیر سازد و ثانیاً به خاطر وجود محیط یـادگیري پـژوهش   از طریق کشف و پژوهش را امکان 
ستعداد انطباق با سبک یـادگیري یادگیرنـده را نیـز دارد و بـر         ا اي قدرت و   محور فناوري رایانه  

حـال فرضـاً اگـر دانشـجو سـبک      .پـردازد   اساس نوع سبک یادگیري وي به تدریس مطالب می 
تواند بـه   اي دارد و می اي قدرت انعطاف گسترده را ترجیح دهد، فناوري رایانه     یادگیري دیداري 
عالم واقعی را به کمک امکانـات عـالم مجـازي    ها و خصوصیات  سازي ویژگی  کمک نظام شبیه  

، يهـا  تواند مسـائل، ویژگـی     مثالً در حوزة آموزش ادبیات انگلیسی این فناوري می        . ترسیم کند 
این امر یـادگیري از  .  و آنهارا در برابردیدگان دانشجو قرار دهدندکسازي   زمان شکسپیر را شبیه   

هاي بسیار زیـادي بـراي    ین بافتی دانشجو فرصت  در چن . سازد پذیر می  را نیز امکان   طریق تجربه 
 .شود انتخاب دارد که منجر به یادگیري مستقل می

 مسئولیت مدرس در نظام آموزش زبان -3-2
، به نقل از آدلـر،      )43(تاکنون روش تدریس حاکم بر آموزش عالی همانطور که احمدوند           

 . بـوده اسـت    »دهی  گوش می  نم و تو  ک من صحبت می  «اساس رویکرد    کند بر  اشاره می ) 1980(
امـا  . داد  محوري ماهیت رسالت آموزش عالی در بعد آموزش را تشکیل مـی            -این نگرش استاد  

ده رکـ پیشرفت، کاربرد، و معرفی فناوري اطالعات و ارتباطات ماهیت آموزش عالی را متحـول        
سـزایی  ثیر بأها در ابعاد آموزش، پـژوهش، و دیگـر خـدمات اجتمـاعی تـ             و بر رسالت دانشگاه   

هـاي علـوم در      شود و از یافته    که فناوري به رشتۀ خاصی محدود نمی       به خاطر این  . داشته است 
 .کند حل مسائل، مشکالت و تسهیل شرایط زندگی بشر استفاده می

معتقد است که فناوري نوین در آموزش عالی         )1998(به نقل از زمسدون     ) 52(احمدوند  
هـایی   وري اطالعات و ارتباطات مدرسان را در بخـش        فنا. شودتواند موجب تحول مدرسان      می

باشـد، بـا شـرایط و الزامـات           با آنـان مـی     ینشکهم  از تدریس که معطوف به دانشجویان و در         
هاي انسـانی تـدریس و      کید و تمرکز بیشتر روي جنبه     أ به ت  سرانجامسازد که    جدیدي مواجه می  

و تصور نادرسـت مدرسـانی خواهـد    یادگیري منجر خواهد شد و موجب تغییر عقیدة رادیکان         
که مسئلۀ انباشت و انتقـال       به خاطر این  .دانند   وظیفۀ خود را انتقال اطالعات می      شد که نقش و   

 .اطالعات امروز از طریق فناوري اطالعات و ارتباطات تا حد بسیار زیادي حل شده است
ـ ة آموزش زبان در مجموع دو نوع واحد درسـی وجـود دار            گستردر   ول شـامل    نـوع ا   ،دن

 کـه بـا     انـد  هـایی  نـوع دیگـر درس    . دهد هایی را آموزش می     که مهارت یا مهارت    اند ییها درس
طبعاً در دروس نوع    . استآموزش محتوا سرو کار دارند و هدف آنها آشنایی دانشجو با مفاهیم             
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 ینشـ کهم یی داشته باشد و استاد مجبور است به شکلی          اتواند کار   محور نمی  -اول روش استاد  
 - به روش سنتی استادانادتسفانه در این دروس نیز بعضی اس   أهر چند که مت    .پردازدبه تدریس   ب

 -ن بـه روش اسـتاد       ااما در دروس محتوایی برنامۀ آموزشی اغلـب مدرسـ         . نندک محور عمل می  
هاي جدید در    که پیشرفت  یی ندارد، به خاطر این    اامروزه این روش کار   . دهند محور آموزش می  

ري اطالعات و ارتباطات از یک طـرف و دسـتاوردهاي نـوین در علـوم تربیتـی از                   ة فناو گستر
طرف دیگر این روش را به چالش کشیده است و استاد دیگر نباید صرفاً با داشتن یک کتاب و                   

ة عمـل وي مثـل      گسترن ابعاد مختلف    یابنابر. آموزش از طریق سخنرانی در کالس حاضر شود       
 صرف اوقات، و منابع یادگیري و آمـوزش متحـول           یچگونگماهیت وظایف، نوع محیط کار و       

 . استشده

 ماهیت وظایف مدرس -3-2-1
ة آمـوزش عـالی موجـب       گسـتر ورود و معرفی فناوري اطالعات و ارتباطـات جدیـد در            

 اسـت   شـده هاي ویـژه     گیري یک روش و شاید پارادایم جدید آموزشی با اصول و روش            شکل
هـاي عـام     به عالوه فنـاوري اطالعـات جـزء فنـاوري         ). 1998 به نقل از چاکان      52 احمدوند،(

ة آموزش زبان نیز فناوري آموزش و یادگیري زبـان ایجـاد شـده       گستردر  . قلمداد گردیده است  
تواند منحصر  نمی در مقاطع پیشرفته دیگر     است و در نتیجه دیگر هدف آموزش زبان مخصوصاً        

 .به انتقال دانش به روش توضیحی باشد
بـه  . گیـرد  عهده می  هاي بسیار متفاوتی را بر     او نقش . یابد  مدرس تغییر می   ماهیت وظایف 

هاي گوناگون علـوم و حتـی    خاطر توسعه و گسترش حیرت انگیزه مسائل نظري و عملی رشته     
گر همکاري و   یدیک ن امروزه معموالً به شکل گروهی با      اابعاد گوناگون یک رشتۀ خاص، مدرس     

براي حصول به نتیجۀ بهتر     ة آموزش، گسترفناوري شناختی به    و در رویکرد    . کنند هم فکري می  
در این حالـت نقـش   . کند مدرس کار خویش را با اصول فناوري شناختی منطبق و هماهنگ می   

ینـدهاي شـناختی الزم     اآورد که فر   اي به وجود می    آمیزد و مجموعه   مدرس و فناوري در هم می     
مدرس و فناوري در نقـش یـک متغیـر آموزشـی            بنابراین  . کند را براي تسهیل آموزش فعال می     

اما در نگرش ساختن گرا نسبت بـه تـدریس، فنـاوري آمـوزش       .  نه جداي از هم    ،کنند عمل می 
در . کند نه فراگیري زبان را قراهم می     یده و سپس زم   رکل  یزبان ابتدا فرایند یادگیري زبان را تسه      

حتـی در   .پـردازد  ت دانشجو مـی این چارچوب مدرس بارویکردي فراشناختی به ارشاد و حمای  
شود و باید بـه شـکل بسـیار فعـالی در فراینـد یـادگرفتن                 تر هم می   مواردي وظیفۀ وي سنگین   
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 فناوري در خدمت یادگیرنده است، بلکه بـه معلـم نیـز    در این قالب نه تنها. یادگیري قرار گیرد 
در دانشـجو نقشـی     و تمرین مهـارت      در فرایند فراگیري دانش، ساخت دانش،      کند تا  کمک می 

گـردد کـه دو       فراشناختی ایجاد مـی    یدر این حالت نظام   ). 41پیترز  ( مؤثر و عاطفی داشته باشد    
 .اند ینشکهم  در فعال ي در فرایند- استاد و دانشجو- متغیر آموزشی

ها و وظایف جدیدي بـراي مـدرس تعریـف           در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات نقش      
   مواجـه بـا   انادتوظـایف مختلفـی بـراي اسـ       ) 1991(قـل از سـیمونز      بـه ن  ) 44(پیترز  . دگرد می

هـا تنهـا در نتیجـه        به نظر وي ایـن چـالش      . شمارد هاي جدید یادگیري و آموزش بر می       چالش
هاي تحقیقاتی علوم    ثیر تحوالت گسترده در حوزه    أتوسعه فناوري نبوده است، بلکه آنها تحت ت       

    اي را بـراي مـدرس تعـرف         سـتا سـیمونز وظـایف پنجگانـه       در این را  . اند تربیتی نیز قرار گرفته   
مدرس به کنترل و . اولین نقش مدرس این است که وي باید نظارت کنندة بیرونی باشد         . کند می

پردازد و سعی وي در این است که تصمیماتی اتخاذ شود تـا نتیجـۀ                نظارت فرایند یادگیري می   
 مـدرس   ،در ایـن نقـش    . تخصص را دارد  در نقش دوم مدرس نقش یک م      . بهتري حاصل شود    

. کید بیشتري بر فرایند رسیدن بـه نتیجـه دارد         أدهد و ت   هاي تفکر و حل مسئله را یاد می        مهارت
در این رویکـرد مـدرس   . ة فکر و اندیشه استگسترابعاد فراشناختی در  کید برأدر نقش سوم ت   

   ر، تعقـل، و سـازماندهی      نقش راهنماي فراشناختی را دارد و باعـث انگیـزش فراینـدهاي تفکـ             
در ایـن نظـام آمـوزش و        . اسـت نقش چهارم در برگیرندة نظام آموزشـی کـارآموزي          . گردد می

اما به تدریج  . عهدة مدرس است   یادگیري در مراحل اولیه فرایند آموزش مسئولیت همۀ امور بر         
 بـر عهـده   و دانشجو مسئولیت همـۀ امـور را   گردد این نقش کمرنگ شده و سرانجام ناپدید می   

و نقش پنجم شامل هدف دهی، ایجاد اعتماد به نفس، کنترل امور و سـرانجام کشـف                  .گیرد می
 .باشد ثر در شکست و پیروزي میؤعوامل م

این الزم  بنابر. تر شده است    اما کامل  ،تر تر، متنوع  تر، پیچیده   وظیفۀ مدرس سنگین   ،در نتیجه 
پـس محصـول و نتیجـه       . ، رهبر و مدیر باشد    است او مشاور، نصیحت کننده، تنظیم کنندة امور       

هاي خـاص خـود    مند است که داراي زیر مجموعه    اي نظام  ه مجموعه گسترورود فناوري به این     
دوش مسئولین آموزش عالی در تربیت معلم و مدرس در دنیـاي             باشد و وظیفۀ مضاعفی بر     می

 با  هست که بتواند در مواج    دهد و آن تربیت مدرس و استاد چند مهارتی ا          نوین امروزي قرار می   
 .هاي نوین از پس مشکالت و مسائل برآید چالش
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  محیط کار و نحوة صرف اوقات -3-2-2
کنـد و محـل کـار و          محیط کار و آموزش را نیز متحول می        ،فناوري ارتباطات و اطالعات   

آموزش مدرس منحصر به کالس و یا جواب دادن بـه سـؤاالت دانشـجویان در دفتـر خـویش                    
شـود و    هاي مختلف آموزشـی تنظـیم مـی        هاي آموزشی بر اساس سبک     امروزه محیط . دشو نمی

جاهـاي دیگـري از جملـه مرکـز          اسـتاد در  . هاي گوناگون و امکانات متعددي است      داراي اتاق 
بـه  . ، نشریات و غیره باید حضـور یابـد و آمـوزش دهـد             هرسانی، مرکز یادگیري، کتابخان    اطالع

 نیـز دخالـت دارد کـه مسـائل و      گسـتره ۀ تارگستر جهـان در ایـن        عالوه متغیر دیگر یعنی شبک    
هاي زمـان   نوردد و آموزش و یادگیري آزاد از محدودیت   هاي زمان و مکان را در می       محدودیت

 .تواند به مدیریت آموزش و یادگیري بپردازد در هر مکانی استاد می. گیرد و مکان صورت می
هایی که  فناوري با آموزش   ود؟ در دانشگاه  اما شیوة صرف اوقات مدرس چگونه خواهد ب       

و پژوهش در هم آمیخته است، دیگر استاد صرفاً براي تدریس آن هـم بـه روش توضـیحی در                  
اکثراً اوقات وي صرف کار گروهی و تیمی با همکـاران در دفتـر،     . کند دانشگاه حضور پیدا نمی   

ی و آموزشـی، و تحقیقـاتی در        هاي علمـ   آزمایشگاه، مرکز یادگیري، مرکز اطالع رسانی، سایت      
بخش دیگري از وقت وي صرف گسترش و توسعۀ ابزار     . گردد هاي تحقیقاتی می   شبکه و پارك  

در این مـورد نیـز اکثـراً مشـغول بـه کـار گروهـی و تیمـی در یـک                      . گردد و مواد آموزشی می   
س توانـایی تـدری   ) 95(بـه نظـر کرنـو       . باشـد  هاي گوناگون می   اي متشکل از تخصص    مجموعه

شود، بلکه حرفه است و حرفه نیز از طریق همیاري و همکـاري و تمـرین                 صرفاً هنر تلقی نمی   
 .یابد جمعی و مشارکتی گسترش و توسعه می

 منابع آموزشی مدرس -3-2-3
آورد و کار وي را      یهاي مختلف الزاماتی را براي استاد به وجود م         گسترش علوم در زمینه   

پردازد و سـپس بـه فراگیـري        بکه ابتدا مدرس به کسب علم        این. سازد تر می  تر و مشکل   پیچیده
بنابراین استاد نه تنهـا در      . هاي الزم براي آموزش علم به دیگران اقدام کند، کافی نیست           مهارت

باشد که ارزش آن کمتـر از        می هاي آموزشی نیز   رشتۀ خود متخصص است، بلکه داراي مهارت      
. اي اوسـت  قی بـین ایـن دو موضـوع تـوانش حرفـه     باشد و الزمۀ ارتباط منط تخصص وي نمی  

مدرس باید در ابعاد مختلف کار خود از قبیل اسـتفاده از منـابع جدیـد آموزشـی و رفتارهـاي                      
در این بخش به تحوالت ایجاد شده       ). 30 پالمپ(آموزشی و نگرش خوش تحول ایجاد نماید        

 .پردازیم ة منابع آموزش و یادگیري مدرس میگستردر 
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یابند به منـابع مختلـف یـادگیري و          که دانشجویانی که در کالس حضور می       ینبه خاطر ا  
 نۀ آموزشی خود این مسائل را مورد توجه قـرار یآموزشی دسترسی دارند، مدرس نیز باید در زم      

اساس کار و فعالیت آموزش و      . دهد و بتواند خود را با تحوالت سریع و گسترده سازگار نماید           
در . العمر باشد   یادگرفتن یادگیري و فراگیري راهبردهاي یادگیري مادام       یادگیري وي باید برپایه   

اند این است که مـا بایـد کـاري          ی آنچه که پژوهشگران کشف کرده     تیبه تحقیقات علوم تر   گستر
ایـن کارشناسـان    . کنیم که سه عامل اصلی به وجود آورندة نظام آموزش عـالی متحـول شـوند               

 ما نیازمنـدیم کـه اسـتاد فعـال، دانشـجوي فعـال، و محـیط               معتقدند که در نظام نوین آموزشی     
در چنین نظام آموزش عـالی کـار و مسـئولیت اصـلی اسـتاد فعـال        .آموزشی فعال داشته باشیم     

 .باشد مدیریت منابع یادگیري و آموزش می
افـزاري    یـک محـیط نـرم    انادتبراي پشتیبانی علمی اسـ    ) کانادا(در دانشگاه بریتیش کلمبیا     

 انادتاین محیط یادگیري درهم تنیده داراي امکانات مختلفی براي کمک به اس           .  است شده ایجاد
است که عبارتند از دسترسی و توسعه راهبردهاي آموزشی و درسـی، ضـبط و ارزشـیابی ایـن                   

اي و    محلـی، منطقـه    یرسـان  هاي اطالع  راهبردها، استفاده از منابع و اطالعات در مراکز و پایگاه         
توانند مطالب خود را به این مجموعه اضافه نمایند و آنها را بـا               ن می االوه مدرس عه  ب. المللی بین

 قادرنـد نظـرات دیگـر       ، به کمک فناوري ارتباطات    انادتاس. دیگر اطالعات موجود مقایسه کنند    
 کـالیس (ها و مطالب آموزشی خویش جویا شـوند          دربارة برنامه   و همکاران خود را    ارشناسانک

630.( 
. اي اسـت  هاي رایانـه   شرکت در همایش انادتبع آموزشی و یادگیري براي اس     نوع دیگر منا  

هاي خویش بپردازند و دربارة آنها تفکر نمایند      توانند به ارزیابی فعالیت     می انادتاز این طریق اس   
در پـی    ضعف خـویش را کشـف نمـوده و         اي ایجاد کنند که خودشان نقاط قوت و        و مجموعه 

تواننـد از تجربیـات، تحقیقـات، و مشـاوره           ن مـی  اها، مدرس   همایش در این . رفع نقایص برآیند  
هـاي پژوهشـی در مسـائل آموزشـی و یـادگیري بهرمنـد شـوند و در تجربیـات                     مدیران پروژه 

تواند با نویسندگان ارتباط برقـرار نمایـد و مشـکالت و مسـائل              استاد می . همدیگر سهیم شوند  
ه دور، نوع دیگري از منابع یادگیري است کـه بـه          اي از را   ارتباطات مشاوره . خویش را حل کند   

هایی وجود دارد که هدف آنها       در این راستا شبکه   .کند اي مدرس کمک می    تقویت مهارت حرفه  
هـاي   اي از مـدیران پـروژه   هـاي حرفـه    است و بـا نظـارت تـیم      انادتاي اس  رشد و توسعۀ حرفه   
موعـه وسـیع دیگـري از خـدمات و        هـا داراي مج    به عالوه این شبکه   .کنند   آموزشی فعالیت می  

 .باشد می امکانات آموزشی ضمن خدمت نیز
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 وظایف مدرس زبان  -3-2-4
   آمـوزیم ایـن اسـت کـه در صـورت            ن زبـان مـی    ادرسی که از مباحث فوق بـراي مدرسـ        

 ریـزي بـر    هاي آموزشی و پژوهشـی غیـر سـنتی، و برنامـه            رسانی جامع، برگزاري کارگاه    اطالع
توانـد   ، نظام آموزشی عالی در حـوزة آمـوزش و یـادگیري زبـان مـی           اساس پژوهش و آموزش   

ـ   . ها وفق دهد نهیدیگر زم هاي سریع در متحول گردد و خود را با پیشرفت  ه نتیجۀ دیگـري کـه ب
اي، متخصـص و    اسـتاد حرفـه   . اي اسـت   آوریم تربیت و آموزش مدرس زبـان حرفـه         دست می 

او فـردي چنـد مهـارتی اسـت کـه           . باشـد دانشمند صرف نیست که هنر وي فقط انتقال دانش          
ذهنـی بـاز و     . توانـد داشـته باشـد      دارد یا می   تشخیص صحیحی از مسائل و مشکالت دانشجو      

ترکیـب،   ، تحلیـل،  یپژوهش محور دارد، قادر است اطالعات مرتبط و مفید را گردآوري، بازیاب           
 .فرابري و فراوري نماید و آن را در موقعیت عملی بکار برد

    فـراهم   یانـات کنـۀ آمـوزش زبـان ام      ی فناوري اطالعات و ارتباطات در زم      یعرفجۀ م یدر نت 
تواند از دانشجویان زبان فراگیرانی فعال و متفکرانی نقـاد بـه              آن مدرس می   کمکه به   کد  یآ یم

 چون وقتی محـیط آموزشـی زبـان بـه           .جاي حامالن و حافظان صرف اطالعات به وجود آورد        
تر، وپایدارتري ایجاد خواهـد   آموزي مؤثرتر، عمیق   یرد، زبان گ شکلی درآید که فراگیري صورت    

. شد ودانشجویان زبان به فراگیرانی فعال، خودکار، و مؤثر در طول زندگی تبدیل خواهنـد شـد          
سـازي   اي است که به کمک امکانات شـبیه  هاي یادگیري در هم تنیده     علت این امر وجود محیط    

 .کند فرایند یادگیري به فرایند فراگیري را فراهم میهاي الزم براي تبدیل  و غیره موقعیت
هـا و شـرایط      سازي و قرار دادن دانشـجو در مقابـل موقعیـت           هاي شبیه  منظامثالً از طریق    

تواند دانشجویان زبان را درگیر فراینـدهاي        مجازي و نظام آموزشی کارآموزي، مدرس زبان می       
هاي چند گانه و ترکیبی را فراهم        ورش مهارت تواند امکان پر   بعالوه می . خالق حل مسئله بکند   

 ،نۀ آموزش زبان بسیار حیاتی است     یاین موضوع در زم   . کند که در شرایط واقعی مورد نیازاست      
ایجاد ارتباط متقابل نیازمند    . هاي گوناگون است   چون هدف آن ایجاد ارتباط متقابل در موقعیت       

هـر  . اسـت ن، نوشتن و صـحبت کـردن        هاي چندگانه و ترکیبی مثل گوش دادن، خواند        مهارت
هـاي خـاص خـود را دارد و نگـرش و      هـا، و پیچیـدگی   ها شرایط، ویژگـی    کدام از این مهارت   

 .تواند از عهدة این امر خطیر برآید موقعیتی جامع می
    توانــد بـه کمــک امکانـات فنــاوري اطالعـات و ارتباطــات     همچنـین، مـدرس زبــان مـی   

در دانشجویان پرورش دهـد و       تفکر، حل مسئله را    ماندهی،هاي پژوهش، پردازش، ساز    مهارت
ظرفیت فناوري براي ایجاد    . نندکها را با هم ترکیب       آنها را در فرایندي قرار دهد که این مهارت        
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 در ایـن زمینـه    راهـاي زیـادي   تحول در حوزة آموزش زبان بسیار باال است و ما باید پـژوهش           
 .انجام دهیم

 ري منابع آموزشی و یادگی -4
اي دارند، زیرا گسـتردگی، پیچیـدگی، و انعطـاف            نظام بسته  ،در نظام آموزشی سنتی    منابع

منـابع سـنتی عبارتنـد از    . ننـد کهاي زمان و مکان را حل  توانند محدودیت الزم را ندارند و نمی    
 آن هم به صورت متمرکـز    ، میان استاد و دانشجو    يارکهمو   آزمایشگاه، کالس درس، کتابخانه،   

کـالس، و   بدین ترتیب کـه بیشـتر اوقـات اسـتاد و دانشـجودر کتابخانـه،      . دودة دانشگاهدر مح 
 زمینـۀ علـوم   دراما معرفـی فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات        . شود گفتگوي حضوري صرف می   

هـا و    دهد که افراد در آن با توانایی       ی این الگوي متمرکز را به الگویی غیر متمرکز تغییر می          تیبتر
بنـابراین  .ردازنـد  پاوت قادر خواهند بود براساس نیازهاي خود بـه کسـب علـم ب         هاي متف  انگیزه

ثیر فنـاوري بـر     أ ت بخشدر این   . اند عوامل بسیار متنوع و متعددي در این مجموعه حضور یافته         
هـا، و عناصـر      در این راستا اصول، ویژگی    . ردیگ می قرار مطالعه   موردمنابع آموزشی و یادگیري     

 .یمنک هاي یادگیري، و فناوري شناختی را بررسی می  افقهاي یادگیري، محیط

 گیري دهاي یا محیط -4-1
 هاي یـادگیري بـر   محیط .اند و مدرن یادگیري هاي یادگیري یکی از منابع بسیار غنی    محیط

ــاربردي در زم  ــات ک ــات و تحقیق ــاس مطالع ــهیاس ــناختی،  ن ــناختی، فراش ــاي ش ــفی و ه          فلس
ها عالم واقع را به شکلی در برابر دیدگان دانشجو بـه             این محیط .وند  ش شناسی طراحی می   انسان

از ایـن طریـق یـادگیري       . کنـد  گذارند که اصول یادگیري کـارآموزي را مجسـم مـی           نمایش می 
هـا یـک     ایـن محـیط   . یابـد  یی شناختی وي گسـترش مـی      ادانشجو تقویت شده و فعالیت و کار      

آورنـد کـه در آن یـا خـود دانشـجو فراینـد               موقعیت شناختی و عالمی اکتشافی به وجـود مـی         
عناصـر  . دهنـد  که استاد و برنامه این مسـئولیت را انجـام مـی            کند و یا این    یادگیري را اداره می   
مـدیر   اي عبارتند از دانشجو، استاد، متخصص، مشاور،       هاي یادگیري رایانه   تشکیل دهندة محیط  

 . بیشمارمنابع یادگیري، برنامه، شبکه و دیگر امکانات موجود
گیري دهـاي یـا   محـیط  از نظر تاریخی سه نوع محیط یادگیري وجود دارد کـه عبارتنـد از             

در محیط یادگیري رفتارگرا یـادگیري بـه شـدت تحـت کنتـرل      . رفتارگرا، شناختی، ساختن گرا 
نقـش رسـانه و فنـاوري از نقـش       . کند   محیط است و آن شرایط و اصول یادگیري را تعیین می          
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بـه   و ارائـه دانـش   آموزش انطباقی کید بیشتري برأر محیط یادگیري شناختی ت د. استاد جداست 
 پـذیر  مدرس اصـول آموزشـی خـود را بـه شـکل انعطـاف      . عنوان شرایط یادگیري وجود دارد    

 و نتیجۀ بهتـري بدسـت       ندککند تا بتواند آن را با امکانات فناوري ترکیب           طراحی و تدوین می   
کند، بلکه یک نقش     را، فناوري فرایند یادگیري را کنترل نمی      در محیط یادگیري ساختن گ    .آورد  

در قالب این محیط یادگیري مدرس      . رسانی و راهنمایی دارد    حمایتی داشته و بیشتر جنبۀ اطالع     
سـاخت دانـش، و تمـرین مهـارت را      و فناوري با رویکردي فراشناختی زمینۀ فراگیري دانـش،       

بندي محیط یادگیري مسائل علوم تربیتی و تحقیقات در          در این طبقه  ). 41 پیترز(کنند   فراهم می 
 .آن حوزه نیز کنار مسائل فناوري گنجانده شده است

ده داارائـه   ) 1998( به نقل از پیرولی و گرینـود      ) 42همان  (بندي دیگري که پیترز      در طبقه 
اطـات  ة فناوري اطالعات و ارتب    گستر از مسائل و تحقیقات در       بر گرفته  بیشتر رویکردي    ،است

به نظر این نویسندگان به یمن  . وجود دارد و کمتر به مسائل زمینۀ علوم تربیتی توجه شده است           
نـوع اول داراي  . اي به وجود آمده است فناوري جدید سه نوع محیط آموزشی و یادگیري رایانه        

توانـد بـا دسـتکاري اشـیاء خـود را در فراینـد               محیط ریز جهان اکتشافی است که دانشجو مـی        
  اي از اصـول نظـري گنجانـده         مجموعـه  ،اي اي و شـبکه     رایانـه  نظامدر این   . گیري قرار دهد  یاد

 بـه شـکلی نیمـه هشـیار بـه        ،کنـد  اند که وقتی دانشجو خود را در این محیط احساس مـی            شده
نوع دیگر محیط یادگیري بـه شـکلی طراحـی شـده      . شود فراگیري این اصول نظري ترغیب می     

در ایـن محـیط     . اساس اصول یادگیري کارآموزي است     ی یادگیري بر  است که در برگیرندة نوع    
در . نمایـد  سـپس دانشـجو را درگیـر مـی        . دهد مورد نظر را ارائه می     نخست استاد الگوي رفتار   

رسـد و دانشـجو خـودش     کم دخالت استاد به حداقل و سرانجام به صفر می        فرایند یادگیري کم  
نوع سـوم محـیط     . گیرد  توسط خود دانشجو انجام می     گردد و همۀ امور    در کل فرایند درگیر می    

کید بر مشارکت همۀ عوامل در فرایند آموزش و یـادگیري           أیادگیري مشارکتی است که در آن ت      
 .است

 اندرکاران آموزش زبـان نیـز حضـور پیـدا             دست ،هاي یادگیري  اگر در طراحی این محیط    
وري واقعاً پیشرفتۀ آموزش و یـادگیري  ابند و آنها را از حالت تجاري صرف خارج سازند، فنا        یب

کـه هـدف اساسـی در        به خاطر این  . هاي این رویکرد راهبردي خواهد بود      زبان یکی از ارمغان   
هاي زبانی ایجاد یک محیط یادگیري است که دانشجو خـود را در آن احسـاس                آموزش مهارت 

ولید و کاربرد زبان بـه      العمل نشان دهد و به ت      نماید و براساس الزامات آن محیط از خود عکس        
اي براي حضور و درگیـري ذهنـی         هاي یادگیري، امکانات گسترده    هر یک از این محیط    . پردازد
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 در بعد آموزش دروس محتوایی آموزش زبان نیز      يفناور. دانشجو در فرایند فراگیري زبان دارد     
نتی نجـات   هاي شایانی به دانشجو و استاد خواهد نمود و آنهـا را از مشـکالت روش سـ                  کمک

 .خواهد داد

 هاي یادگیري افق -4-2
هـا داراي   افـق  ایـن  .انـد  اي هـاي یـادگیري شـبکه       افـق  ،نوع دیگر منابع آموزش ویادگیري    

در این فناوري، یـادگیري     . یابد تحقق می  ا فناوري یادگیري  ه که در قالب آن    اند مجموعه امکاناتی 
هـاي   افق). 44 یترزپ(دهد  تشکیل می شود و دانشجو محوري اساس آن را         به فراگیري تبدیل می   

 که در طراحـی آنهـا       اند ة علوم تربیتی  گستریادگیري بخشی از فناوري ارتباطات و اطالعات در         
هاي یادگیري  افق  : شوند ها به دو نوع تقسیم می   این افق .از فناوري هوشمند استفاده شده است       

 نقـش  ،هـاي واقعـی در دانشـگاه    ز افقوري ا در نتیجۀ بهره. هاي یادگیري مصنوعی واقعی و افق  
ایـن   .پـردازد  یابد و وي به راهنمایی دانشجویان و یا تسهیل فرایند یادگیري می    مدرس تغییر می  

 .دهد رسانی داشته و خدمات مشورتی نیز ارائه می  بیشتر حالت اطالعسامانه
جویان  حتـی دانشـ  ،هاي مصنوعی به کمک فناوري یادگیري و نظام هوشـمند  در قالب افق  

سـازي   مـثالً شـبیه  . توانند فرایندهاي یادگیري و شناختی خود را تقویـت نماینـد   ضعیف هم می 
   اي  سـازي شـده    اي منجر به تولیـد واقعیتـی مجـازي و شـبیه             چند رسانه  نظاماي در قالب     رایانه

     که در آن دانشجو نیازي به حفظ کـردن مطالـب نـدارد و ایـن امکـان بـراي او فـراهم                  شود می
 نظـام هـاي    هاي فکري و مغـزي درگیـر شـود کـه محـدودیت              تا در سطحی از فعالیت     شود یم

نۀ یاي در زم تواند آموزش بهینه  مدرس زبان می سامانهبه کمک این    . شناختی خود را از بین ببرد     
 که مشکالت دانشجویان در فراگیري دسـتور        ندکدستور و واژگان داشته باشد و فرایندي ایجاد         

 .اقل برسدولغت به حد

  فناوري شناختی-4-3
 فنـاوري   ،ة علـوم انسـانی    گسـتر از دیگر دستاوردهاي فناوري اطالعـات و ارتباطـات در           

 ، در ایـن زمینـه  .دهـد  شناختی است که بخش دیگري از منابع آموزش و یادگیري را تشکیل می    
نـاوري  ف. گیـرد  انسان از دستاوردهاي علوم گوناگون به ویژه روانشناسـی اجتمـاعی کمـک مـی       

 فرایندي است که فراگیري دانش و کاربرد عملـی آن را تقویـت، حمایـت، و تسـهیل                   ،شناختی
به نظر  . شوند یابد که ابزار شناختی نامیده می      فناوري شناختی از طریق ابزاري تحقق می      . کند می
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 انسـان بـه مراحـل عـالی         گسترشابزار شناختی عوامل    ) 46(منقول در پیترز،     )1989( جونیس
 .کند هاي موجودات زنده متمایز می  که او را از دیگر گونهاند نیانسا

هدف از معرفی ابزار یادگیري شناختی تسهیل فرایند تعلیم و تربیت در سطح سازماندهی              
          تواننــد  کــه مــی انــد ایــن ابــزار بــه غیــر از ابــزار کــاري بــوده و ابــزار قابــل تعمیمــی . اســت

راهبردهـاي شـناختی و   . درونـی و بیرونـی   :انـد   بـر دو نـوع      و ننـد کتسهیل   را شناختی پردازش
اي و ذهنی که فرایندهاي       وسایل رایانه . شوند فراشناختی جزء ابزار شناختی درونی محسوب می      
. شـوند  دهند ابزار شناختی بیرونـی تلقـی مـی    فکري انسان را حمایت، راهنمایی، و گسترش می    

 که خارج از یادگیرنده بوده و توان فراگیري         اند هایی طاي و دیگر محی    اینها شامل امکانات رایانه   
هـاي یـادگیري     تواند به طراحی محـیط     استاد به کمک این فناوري می     . دهند دانشجو را بسط می   

تواند با رویکردي سازنده و فعال به فراگیري علـم      جامع و قدرتمند اقدام کند و دانشجو نیز می        
 .ندکشتۀ تحصیلی خویش اقدام هاي یادگیري مرتبط با ر و طراحی محیط

توانـد بـه کمـک فراینـدهاي شـناختی       اي مـی  شناختی، فناوري رایانه براي تسهیل پردازش 
بـدین ترتیـب ایـن فراینـدهاي        . ندکانسان را تهیه     بیرونی الگویی از فرایندهاي شناختی درونی     

 تعقـل بپـردازد و   تواند دربـارة آنهـا بـه تفکـر و      شود و انسان می    درونی براي انسان شناخته می    
بنابراین فناوري هـم    . سرانجام به کمک ابزار درونی و بیرونی به تقویت و بسط آنها اقدام نماید             

در یادگیري و آموزش علوم و فنون در خـدمت انسـان اسـت و هـم در گسـترش راهبردهـا و                  
 .کند هاي عمومی یادگیري و آموزش نیز به ما کمک می مهارت

 زمینـۀ فنـاوري پـردازش       يساز  منابع آموزش و یادگیري فراهم     ثیر فناوري در  أبعد دیگر ت  
انسان به کمـک ایـن   . گردد اختی حاصل میناي ابزار ش  که از طریق کاربرد حرفه    استاطالعات  

گیرد و فرایندهاي شـناختی الزم بـراي ایـن     هاي حل مسئله را یاد می    ها و روش   فناوري مهارت 
معتقـد اسـت کـه ابزارشـناختی        ) 45(ول در پیتـرز     منقـ  )1989(جونیس  . دهد امر را توسعه می   

که دانشجورا به شکل فعال در فراینـدهاي تشـخیص و            به خاطر این  . گرا و فعال هستند    ساختن
   ، بلکـه   سـت ین فقـط معطـوف بـه ارائـه و انتقـال دانـش               نظـام ایـن   . کنند حل مسئله درگیر می   

 چـون . سازماندهی اطالعات اسـت   و   کند که اساس و پایۀ آن فهم، درك،        می اي ایجاد  مجموعه
 نظـام البته، لزومـاً ایـن   .  محور-و فناوري   محورند نه استاد-که ابزار شناختی یادگیري دانشجو  

بلکـه  . باشـد   و حـل مسـئله نمـی   ،تر نمودن فراینـدهاي یـادگیري، آمـوزش     در جستجوي آسان  
اي داشـته   سـترده برعکس در این فرایند استاد و دانشجو باید سعی و تـالش ذهنـی و مغـزي گ              

 .باشند و در مورد موضوع عمیق تر تفکر نمایند
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هـاي   فایـل  هـاي الکترونیکـی،    وجود کتابخانـه ،ارمغان دیگر فناوري اطالعات و ارتباطات 
روز در   و مباحـث گروهـی اسـت کـه در هـر سـاعت از شـبانه          یرسان هاي اطالع  تمرین، پایگاه 

اسـتاد و    را بـراي   زیـادي  هـاي  انات و فرصت  این امر امک  .  و دانشجویان است   انادتدسترس اس 
توانند به پژوهش، آموزش، یادگیري، و حل   هاي خود می    از اتاق   آنان  که آورد دانشجو فراهم می  
در ایـن  .  لـوت اسـت  ی جهانۀبرنامیکی از این امکانات  . نندک اقدام   ياریهم  مسئله و ارتباط و     

افـزاري بـا امکانـات متعـددي          نـرم  برنامهین  در ا . آموزي نوین است   کید زیادي بر زبان   أ ت برنامه
  دیگري بخش. دهد پیامی ارسال شده است      که عالمت می   دارداي    وسیله سامانهاین  . وجود دارد 

توضـیح  . شـود   جایی براي نوشتن باز می     ، براي نگارش وجود دارد که با کلیک کردن در آن          زین
بخش . طلب نیز ارائه شده است    مسائل، موضوعات، معانی لغات کلیدي براي خواندن و درك م         

توانـد نقطـه    دارد که دانشجو مـی  وفان مغزيتدیگري براي بحث گروهی و براي حل مسائل و       
گـر بحـث وجـود دارد کـه          تحلیـل . هاي دیگـران گـوش کنـد       نظرات خود را بیان و به دیدگاه      

 دیگـر بـراي   یدر بخشـ . نـد ک هاي منطقی را مشخص می چارچوب الزم و مشخص براي بحث     
این موضوع دربـارة خوانـدن و درك        . تواند کل مکالمه را مرور کند      ور هست که دانشجو می    مر

هاي زبـانی را شـامل    این پروژة آموزش زبان، تمام مهارت ). 58 کالیس(مطلب هم صادق است     
هاي سنتی   آورد که در کالس    اي را به ارمغان می     شود و منبع آموزش و یادگیري در هم تنیده         می

 .گردد وقعیتی ایجاد میکمتر چنین م

  تهیه و تدوین کتب درسی -5
 تجزیـه و تحلیـل   گسترهۀ تهیه و تدوین مطالب درسی در این ساماندر این بخش از مقاله      

      لیف مطالـب درسـی     أوة تـ  یبراي رسیدن به این هـدف ماهیـت، انـواع، اهـداف و شـ              . گردد می
در نگـرش سـنتی     . ارائه خواهـد شـد    هایی از مطالب آموزشی موجود       همچنین نمونه . شوند یم

کند و مطالـب کتـاب کـل برنامـه و            کتاب درسی پیشاپیش ذهن معلم و یادگیرنده را اشغال می         
 سـامانه ولی در رویکرد آموزشی نـوین کـل    . شود طرح یک درس در طول نیمسال را شامل می        

 .متحول شده است

  ماهیت مطالب آموزشی -5-1
ان ماهیتی چند بعدي و حرکتی دارند و به کمک صفحه           اي زب  مطالب درسی فناوري رایانه   

هـاي   گسـتره هایی از  در فرایند تهیۀ مطالب درسی کارشناسان نظریه. شوند رایانه نمایش داده می  
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 را بـا هـم در       يفنـاور وري بهینـۀ     علـم بهـره    یادگیري زبـان و    طراحی آموزشی، آموزش زبان،   
 -ن در تهیه و تدوین این مطالب رویکـردي فراینـد          اند و آنا    جامعی بوجود آورده   نظاماند   آمیخته

 سـاختاري مثلثـی دارد کـه سـه متغیـر      گسترهمطالب درسی این . محور -محور دارند، نه محتوا   
مدرس، دانشجو و رایانه در هر یک از اضـالع آن قـرار دارنـد و از راه دور، همزمـان و یـا در                         

اسـتاد  . طالب درسی محتوا واقعی اسـت     در این نوع م   . اند ینشکهم  هم در    هاي مختلف با   زمان
زبـان در  . کنـد  رایانه روش و راه حل مسئله را تنظیم مـی    . دهد  رایانه انجام می   باهایی را    فعالیت

دار اسـت و بـراي       شـود معنـی    هـایی کـه انجـام مـی        فعالیت. رود کار می ه  بافتی طبیعی و غنی ب    
 .آورد یادگیرنده باز خورد معنادار و مفیدي به ارمغان می

 هاي مطالب آموزشی  هدف-5-2
 بـر اسـاس نگـرش موجـود         ،شود لیف مطالب درسی دنبال می    أهایی که در تهیه و ت      هدف

توانند در فرایندي بـه شـکل    این مواد آموزشی می بنابر. شود اي تعیین می   نسبت به فناوري رایانه   
ست که به همراه که جایگزین معلم شوند و شکل دیگر این ا      یا این  ،نظام خود خوان عمل کنند    

در بحث اهداف مواد آموزشی رایانه اي . و در کنار معلم در فرایند آموزشی حضور داشته باشند    
معتقد است که این مطالب باید زمینۀ مـدیریت هماهنـگ،      ) 18(منقول درلیچ    )1981(آل رایت   

 .فراهم نمایدرا منسجم و مشترك فرایند یادگیري زبان 

  انواع مطالب آموزشی-5-3
شـویم کـه در تهیـۀ انـواع      اي متوجـه مـی   ر بررسی و تحلیل انواع مطالب آموزشی رایانه    د

 عواملی چون نوع فعالیت، نوع یادگیري، سطح زبانی یادگیرنده، نـوع مهـارت              ،مطالب آموزشی 
 از دو دیـدگاه بـه انـواع مطالـب آموزشـی      . انـد  ثرؤزبانی، نوع فناوري و روش تدریس زبان مـ    

یکی از منظر توجه به نقش رایانه و دیگري از منظر توجه به خود              : شده است اي نگریسته    رایانه
نـوع اول  . شـوند  از نظر نوع نقش رایانه مطالب آموزشی به دو نوع تقسیم مـی    . مطالب آموزشی 

 خـود   اند  که به عنوان ابزار در خدمت مدرس و دانشجو قرار دارند و نوع دوم مطالبی               اند موادي
از منظر نگاه به خود مطالب درسـی بـرین و           .  و جایگزین مدرس   ،نشجوخوان، هدایت کننده دا   

اي دو نـوع مطالـب       در بررسـی مطالـب درسـی رایانـه        ) 109(منقول درلوي    )1979(همکاران  
    کـه نقـش منبـع اطالعـات را بـازي            نـد  محور -نوع اول مطالب محتـوا      . اند آموزشی را شناخته  

 محور هستند که در خدمت راهنمـایی و هـدایت       –د  کنند و نوع دیگر مطالب آموزشی فراین       می
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 .دانشجو قرار دارند
درصد . اي زبان در اروپا و آمریکا تولید شده است         انواع متعددي از مطالب آموزشی رایانه     

هـاي   هاي الکترونیکی، برنامه   کتاب. اي و علمی برخوردارند    زیادي از آنها از کارایی بسیار حرفه      
هـایی کـه     از نمونه برنامه  . اند هایی از انواع این مطالب آموزشی      یا نمونه هاي گو  اي و کتاب   رایانه

کنند برنامۀ فکـر کـن و صـحبت کـن اسـت کـه بـا ترکیـب              آموزشی عمل می   در نقش مطالب  
. کند هماهنگ و منسجم هر چهار مهارت زبانی یادگیرنده را وارد دنیاي مجازي کاربرد زبان می              

مـثالً کتـاب    . آورنـد   را بـراي یادگیرنـده بـه ارمغـان مـی           این مطالب آموزشی یادگیري مسـتقل     
الکترونیکی مکبث در ادبیات انگلیسی مثل آموزش شعر، نمایشنامه و ابعاد گوناگون داستان بـه               

به این ترتیب که در این کتاب مـتن نمایشـنامه ، منـابع نمایشـنامه،        . پردازد   آموزش دانشجو می  
نقشۀ قدیمی و جدید شهر لندن وجود دارد، مـدرس از  هاي مطرح شده دربارة نمایشنامه،      بحث

 کـالینز و همکـاران    . تواند برآیـد   عهدة انجام تمام این کارها به این شکل و حالت به ندرت می            
یـادگیري    ایـن نـوع مطالـب زمینـۀ      ،هاي الزم را به دانشجو بدهیم      معتقدند که اگر آموزش   ) 20

 .کنند گرایی را فراهم می ساختن

 یف کتب آموزشیلأیوة تش -5-4
اي آموزش زبان  ة فناوري رایانهگسترلیف مطالب درسی در  أیوة فرایند تهیه و ت    شدر بحث   

که  نخست این . معتقد است که این فرایند به سه روش گوناگون صورت می گیرد             ) 175(لوي  
م روش دیگـر انجـا    .ممکن است این مطالب به روش از باال به پایین یا پایین به باال تهیه شـود                  

 داراي مراحل مجزا ، سلسله مراتب خاص و تعریف شده           نظامفرایند تهیه مطالب به شکل یک       
در حالت از باال به پایین مسئلۀ اساسی و مورد توجه           . روش سوم حالتی تدریجی دارد    . باشد می

در تهیه و تدوین مطالب فرایندهاي مغزي انسان است کـه سـاختار تهیـه و تـدوین مطالـب را                     
هاي متنی تعیـین کننـدة سـاختار فراینـد           حالت از پایین به باال ویژگی      ولی در . دکن مشخص می 

 مراحـل تحلیـل، طراحـی،    ،لیف مطالب آموزشیأۀ تهیه و تساماندر . لیف مطالب است أتهیه و ت  
در حالت سوم این فرایند به شکل تدریجی و با پاالیش از            . شود یابی اعمال می   رمزدهی و عیب  

 .گیرد مییک شکل اولیه صورت 
آور پیشـرفت    آموزش زبان بـه نحـوي حیـرت      يفناورروش تهیه و تدوین مطالب درسی       

هـاي   اند و اینها منجـر بـه توسـعۀ بسـته           لیف افزارهایی تهیه شده   أافزارها و ت    است که نرم   نموده
 نمودار طراحی استفاده شده است کـه تـوان انجـام تمـام     نظاملیف افزار از أدر ت. اند یفی شده ألت
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حتـی ایـن روش امکـان ارزیـابی         . باشـد  ر چاپ و طراحی کتاب، مقاله و پروژه را دارا مـی           امو
توانـد بـه    به عالوه خود دانشجو هـم مـی  . آورد مطالب آموزشی را نیز براي انسان به ارمغان می        

 .تهیه و تدوین مطالب درسی اقدام کند

 ی بحث و بررس-6
 تـا سـه     ننـد ک بایـد کـاري      یموزش عال ن آ ه مسئوال کدهد   یتحقیقات علوم ترتیبی نشان م    

این کارشناسان معتقدنـد کـه در       . عامل اصلی به وجود آورندة نظام آموزش عالی متحول شوند         
نظام نوین آموزشی ما نیازمندیم که استاد فعال، دانشجوي فعال، و محیط آموزشی فعـال داشـته       

 مدیریت منابع یـادگیري و  در چنین نظام آموزش عالی کار و مسئولیت اصلی استاد فعال      .باشیم  
 .باشد آموزش می

 در ژهیـ بـه و  یتـ یة علـوم ترب گسـتر  ارتباطات و اطالعات در  ي از فناور  يور به خاطر بهره  
 رابطه تنگاتنگ   يدر مسائل نظر  . ردیگ یر قرار م  یثأن رشته تحت ت   یآموزش زبان ابعاد گوناگون ا    

 آموزش زبـان وجـود      يا انهی را ي فناور ي آموزش زبان و الگوها    ين الگوها ی ب یو علت و معلول   
 . آموزش زبان قرار دارندير الگوهایثأ زبان تحت تيا انهی راي فناوريشتر الگوهایدارد و ب

    يهـا در عـالم فنـاور      ثیر پیشـرفت  أ، آموزش زبـان بیشـتر تحـت تـ         یدر زمینۀ مسائل عمل   
دوش  ی بـر در موضـع تربیـت معلـم ورود فنـاوري وظیفـۀ مضـاعف       . قرار گرفته استيا رایانه

دهـد و آن   مسئولین آموزش عالی در تربیت معلم و مدرس در دنیاي نـوین امـروزي قـرار مـی              
هـاي نـوین از پـس      بـا چـالش  هتربیت مدرس و استاد چند مهارتی است کـه بتوانـد در مواجـ         

هـاي آموزشـی و      رسـانی جـامع، برگـزاري کارگـاه        در صورت اطالع  . مشکالت و مسائل برآید   
ة گسـتر اساس پژوهش و آموزش، نظام آموزشی عالی در          ریزي بر  و برنامه پژوهشی غیر سنتی،    

 دیگـر   هـاي سـریع در     تواند متحول گـردد و خـود را بـا پیشـرفت            آموزش و یادگیري زبان می    
اي،  اسـتاد حرفـه  . اي است  دیگر تربیت و آموزش مدرس زبان حرفه  موضوع. ها وفق دهد   حوزه

او فـردي چنـد مهـارتی    . فقط انتقال دانش باشدمتخصص و دانشمند صرف نیست که هنر وي         
ذهنـی  . تواند داشته باشد   دارد یا می   است که تشخیص  صحیحی از مسائل و مشکالت دانشجو         

 باز و پژوهش محور دارد، قادر است اطالعات مرتبط و مفیـد را گـردآوري، بازیـابی، تحلیـل،                   
 .ترکیب، و فراوري نماید و آن را در موقعیت عملی بکار برد

 يهـا   در محیط يا تغییرات بسیار گسترده  . زبان است گر ابعاد آموزش    ی از د  یمحیط آموزش 
هـاي مختلـف    هـاي آموزشـی بـر اسـاس سـبک       به وقوع پیوسته است و امروزه محیط یآموزش
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جاهاي دیگري از جمله مرکز      استاد در . شود و داراي امکانات متعددي است      آموزشی تنظیم می  
بـه  . ، نشریات و غیره باید حضـور یابـد و آمـوزش دهـد             هري، کتابخان رسانی، مرکز یادگی   اطالع

هـاي زمـان و    گري در این حوزه نیز دخالت دارد کـه مسـائل و محـدودیت            ی د يعالوه متغیرها 
    هـاي زمـان و مکـان صـورت          نوردد و آمـوزش و یـادگیري آزاد از محـدودیت           مکان را در می   

اگـر در طراحـی     . دیریت آموزش و یادگیري بپـردازد     تواند به م   در هر مکانی استاد می    . گیرد می
اندرکاران آموزش زبان نیز حضور پیدا نمایند و آنها را از حالـت              هاي یادگیري دست   این محیط 

هـاي   تجاري صرف خارج سازند، فناوري واقعاً پیشرفتۀ آموزش و یادگیري زبان یکی از ارمغان   
هاي زبـانی     هدف اساسی در آموزش مهارت     که به خاطر این  . این رویکرد راهبردي خواهد بود    

ایجاد یک محیط یادگیري است که دانشجو خود را در آن احساس نماید و براساس الزامات آن              
   هـر یـک از ایـن       . العمل نشان دهـد و بـه تولیـد و کـاربرد زبـان بپـردازد                محیط از خود عکس   

ی دانشـجو در فراینـد      اي بـراي حضـور و درگیـري ذهنـ          اي یادگیري، امکانات گسترده   ه محیط
 .فراگیري زبان دارد

 که خارج از یادگیرنده بـوده       اند افزارهایی اي و دیگر نرم    ها شامل امکانات رایانه    این محیط 
  توانـد بـه طراحـی       به کمـک ایـن فنـاوري اسـتاد مـی          . گسترانند یمو توان فراگیري دانشجو را      

تواند بـا رویکـردي سـازنده و      نیز میهاي یادگیري جامع و قدرتمند اقدام کند و دانشجو  محیط
 .دانش حضور داشته باشد فراگیري علم و ندیدر فرافعال 

 اکثر اوقات اسـتاد صـرف کـار گروهـی و            ،یب فناوري با آموزش و پژوهش     کاز طریق تر  
هـاي علمـی و      رسانی، سـایت   تیمی با همکاران در دفتر، آزمایشگاه، مرکز یادگیري، مرکز اطالع         

بخـش دیگـري از وقـت وي    . شـود  هاي تحقیقـاتی مـی   اتی در شبکه و پاركآموزشی، و تحقیق  
در این مورد نیز اکثراً مشـغول بـه کـار    . گردد صرف گسترش و توسعۀ ابزار و مواد آموزشی می      

 و توانـایی تـدریس   استهاي گوناگون    اي متشکل از تخصص    گروهی و تیمی در یک مجموعه     
و حرفه نیز از طریق همیاري و همکـاري و تمـرین            شود، بلکه حرفه است      صرفاً هنر تلقی نمی   

 .یابد جمعی و مشارکتی گسترش و توسعه می
لیف افزارهـایی   أافزارهـا و تـ      نـرم   است و  گردیده هم متحول    ی مطالب درس  تدوین  و تهیه
 نمودار طراحی استفاده شده اسـت کـه تـوان انجـام             نظام کی  از هالیف افزار أدر ت . اند تهیه شده 

 ارزیابی مطالب آموزشـی را نیـز        و استو طراحی کتاب، مقاله و پروژه را دارا         تمام امور چاپ    
 تهیـه و تـدوین مطالـب        درتوانـد    به عالوه خود دانشجو هم می     . آورد براي انسان به ارمغان می    

 .کندب تکمشاردرسی 



 137  ...تأثیر فناوري ارتباطات و اطالعات در  1387 تابستان، 45شمارة  ، هاي خارجی پژوهش زبان

ة آمـوزش   گسـتر ه معرفی فناوري اطالعات و ارتباطات بـه         کارشناسان اذعان دارند    کثر  کا
ها  یآورد که افراد در آن با توانای       ی به وجود م   ي غیر متمرکز  ی آموزش يها گوهاي و روش  زبان ال 

 .اساس نیازهاي خود به کسب علم بپردازند هاي متفاوت قادر خواهند بود بر و انگیزه

  نتیجه-7
 و  معموبه طور  براي تعلیم و تربیت      ،ودش طالعاتی که امروزه هر لحظه تولید می       حقایق و 
 ورود و معرفی فناوري اطالعات و     . آور شده است   چالشژه  یبه و  و یادگیري زبان     براي آموزش 

ثیر به سزایی در ایجاد تحول در ابعاد گونـاگون نظـام آمـوزش و یـادگیري بشـري                   أارتباطات ت 
هاي جدید فعالیت، مفاهیم، و اصطالحات جدیدي ابداع شـده            که شکل  يا گونهبه  . داشته است 

و  هـا،  یهـا، توانـای    ن مطالب درسی بیشتر از هر زمان نیازمند مهارت        مدرسین و نویسندگا  . است
 .برداري درست از فناوري هستند هاي جدیدي براي برخورد و بهره نگرش

شناسـی   شناسـی کـاربردي، زبـان      با مطالعه و بررسی اصول و مبانی نظري و عملـی زبـان            
ادگیري زبان و تهیه و تدوین مطالـب       هاي ی  اي محیط  اي و علم استفادة بهینۀ فناوري رایانه       رایانه

نسـبت بـه مفهـوم       درسی در شبکۀ تارگستر جهان طراحی شده است و باعث تحول نگرش ما            
 است و آموزش ویادگیري از قید زمان و   شدهاستاد، دانشجو،آموزش، یادگیري و مطالب درسی       

 .مکان آزاد شده است
ریت کـالس براسـاس رویکـرد       یـادگیري و آمـوزش زبـان مـدی         يا انهیرادر نظام فناوري    

 محور بنا شـده اسـت و مسـئولیت اسـتاد نیـز انباشـت و انتقـال          -محوري و پژوهش     -دانشجو
تـر   تـر و آسـان     به خاطر اینکه این امر به کمک فناوري بسیار بهتـر، سـریع            . باشد   اطالعات نمی 

ي فراشـناختی،   او باید ناظر، متخصص، مشاور، راهنما، ناصح، راهنمـا       نی بنابرا .گیرد صورت می 
 .باید فردي چند مهارتی باشد به عبارت دیگر استاد می. سازمان دهنده، رهبر و مدیر باشد

اي دارنـد و فراتـر از آزمایشـگاه، کـالس درس،              بسـته  نظاممنابع آموزشی در نظام سنتی،      
هم به صـورت متمرکـز در محـدودة دانشـگاه را             و دانشجو آن    میان استاد  يارکهم  کتابخانه و   

 ورود فناوري به حـوزة آمـوزش و یـادگیري زبـان ایـن الگـو بـه        خاطراما به  . شوند مل نمی شا
هـاي یـادگیري،     الگویی غیر متمرکز تبدیل شده است و شامل عوامل متعددي از جملـه محـیط              

هـاي شـناختی و فراشـناختی     این عوامل مهـارت . گردد هاي یادگیري، و فناوري شناختی می  افق
 فراینـد  درهاي فراشناختی، انسان    در صورت تقویت مهارت    .کنند قویت می استاد و دانشجو را ت    

اي  این امر براي آموزش و یادگیري زبان اهمیت بسـیار برجسـته           . ردیگ یقرار م یادگیري مستقل   
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چون قسمت اعظم فرایند آموزش و یادگیري زبان به صورت انفرادي، مسـتقل، و مسـتمر     . دارد
مر اباشد و فناوري فرصت زیادي براي تحقق این          ان و مکان نمی   گیرد و محدود به زم     انجام می 
مطالب درسی فناوري آموزش و یادگیري زبـان، داراي مـاهیتی چنـد بعـدي و            . نماید فراهم می 

 هـا  باایـن کتـ   .  محـور  -حرکتی است و طراحان آنها رویکردي فرایند محور دارند نـه محتـوا              
 .ندهاي تهیۀ گوناگونی دار اهداف، انواع و روش
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