
 

 

 
 
 

 شیوه های و روش های تدریس نوین و فناوری های جدید 
 درآموزش زبان فارسی دردانشگاه ها

 1سهیال حسینی
 2احمد منصوری رضی

 چکیده
 سریع یافتن گسترش با. است فناوری و اطالعات و دانش انگیز شگفت عصر که کنیم می زندگی عصری در ما

 یکمی و بیست قرن اقتصاد تواند نمی کشوری هیچ پیشرفته های رسانه و اطالعاتی تکنولوژی کامپیوتر و به دسترسی
 رویکرد و ای رایانه علوم روزافزون توسعه و گستردگی. کند اداره یکمی و بیست قرن الکترونیکی زیرساخت بدون را

 این روزافزون گسترش بر ای شایسته دستمایه پیشتازان باور غیرقابل های موفقیت و ها عرصه همه در آن جهانی
 .نماییم انتخاب را آنها مناسب ترین ها، این رسانه از دقیق شناخت با تا است الزم بنابراین دارد. کشورمان  در صنعت

 اطالعات از استفاده با و تحلیلی و توصیفی روش با نوین های تکنولوژی استفاده از دادن قرار محور با مقاله این

 .امر آموزش عالی بپردازد در نوین آموزشی وسایل نقش محوری به تا است آن دنبال به ای کتابخانه
 

 یادگیری جدید. آموزش عالی، اطالعات، فناوری اینترنت، ها: روش تدریس نوین، واژه کلید
 

  
 مقدمه-1

جهانی بیندیشید ومحلی عمل »گفتند آغاز شد وبا شعار دوره اطالعات میعصر پرشتاب امروز،درزمانی که به آن 
برای هرعلم ودرسی ازابزارهای فناوری نوین بهره گرفت.ازآنجا که هرزبانی وسیله ارتباط وبرقراری تفهیم «کنید

برسایر ممالک  وتفاهم است.درمیان بیش از چهار هزار زبان زنده دنیا،زبان فارسی رمز هویت ملّی وعامل امتیاز ما
که بیش از میلیون ها دانش آموز ودانشجو درایران وبسیاری از  است.زبانی است غنی با سابقه درخشان وطوالنی

 به سرزمین این در که است انسانی هر شخصیت گرفتن شکل و ارتباط کشورها با آن تکلم می کنند و درواقع اساس
 یک فرهنگی ساخت راستای در کارکردگرایانه ابزاری و نظری دروس بیشتر برای ای پایه فارسی زبان. آیدمی دنیا

 شعور تاریخ با مطلق بستگی سبب به انسانی علوم های رشته در پایه مفاهیم انتقال در ریزتر صورت به است و جامعه
 .کند می عمل فارسی فرهنگ و

به معنای آشنایی به اصول فنی ،فن شناسی آمده  tech.nol.o.gyدرفرهنگ لغت انگلیسی فن آوری با عبارت 
است که معادل آن درفرهنگستان،تکنولوژی استفاده می شود.درمیان تعارف متعدد از تکنولوژی آوردن جمالتی مانند 
فن آوری یعنی کاربرد دانش و دانش کاربرد)نظریه ملوین کرانزبرگ(فن آوری یعنی محرک عظیم ومتغیر رو به 

لوین تافلر(ویا فن آوری یعنی روند منظم استفاده از منابع علمی ومادی به منظور رفع نیازهای افزایش)نظریه ا
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بشرآمده است.نتیجه ای که ازاین تعاریف متفاوت می توان به دست آورد این است که اساس وپایه تکنولوژی 
 برطراحی منظم،اجرا وارزشیابی وبهره گیری ازروش ها ودانش های فنی است .

 را ها داده انتقال قدرت که تبدیل می شود ایرانی شعور به فارسی زبان ارتباط فن آوری، ی پیچیده حجم این با
 یک مرز از را آن و کند می تبدیل است مجهز انسانی علوم های شاخه دیگر به که آنالیزگر یک صورت به خود در

 .کند می تبدیل انسانی ی وسیله یک به ارتباطی ی وسیله
 :شمرد بر چنین توان می را آموزشی تکنولوژی کاربرد درلزوم موثر عوامل مهمترین این بنابر

 تکنولوژی و علوم سریع پیشرفت با آموزشی نظام همکاری و هماهنگی -

 آموزشی نظام مشکالت و مسائل از پیشگیری و کاهش -

 
 اهمیت موضوع تحقیق

 اصلی از یکی. زید می آن در که فرهنگی و تاریخ ی آینده و گذشته بین ارتباط برقراری برای ای وسیله زبان
 سطحی در زبان آموزش زبان، برای شاخص ترین مهم و است زبان فرهنگی ارتباط برقرای اساسهای و ارگانها ترین

 .بزند آسیب او به که این نه دهد آرامش فرد روان و ذهن به که است درست و صحیح

 اند توانسته اند، کرده پیدا بیشتری آگاهی آن رمزهای و راز به که مللی و است حساس و پیچیده فعالیتی آموزش 
 ترین کوچک که است شده باعث آموزش پیچیدگی و حساسیت. بردارند بلندتری های گام تکامل و پیشرفت راه در

 دورتر و دور مقصد از بلکه نرساند، هدف به را آموزشی ی برنامه تنها نه راهکارها انتخاب و محاسبات در اشتباه
 .کند

 داشته وجود امکان این باید این بنابر است، وابسته دانشگاهی های کتاب به ما کشور آموزش از ای عمده بخش 
 آموزشی منابع دارای بتوان آنها دادن صیقل با تا گیرند، قرار بازبینی و ارزیابی مورد همواره ها کتاب این که باشد

 آموزشی متون و مواد باید هم آموزشی مفید و مناسب دقیق، ی برنامه یک اجرای برای.شد مفیدتری و تر مناسب
 در الزم ی عالقه و انگیزش ایجاد باعث مواد آن حجم و مکان زمان، گرفتن نظر در با هم و شود انتخاب ای شایسته

 . شود فراگیران

یکدیگر بفشارند آنچه به اگر زبان فارسی با فن آوری رفتاری متین وآرام داشته باشد ودست دوستی به سمت 
آید آینده ادبیات فارسی از خطر انزوا ومظلوم بودن درامان خواهد ماند.درمیان علل متفاوت که چرا اساتید دست می

دانشگاه ادبیات و زبان فارسی از وسایل فناوری جدید بهره نمی برندوجود دو علت بسیار مهم است یا استادان به 
وکاربرد ارزشمند و موثر دراستفاده از فناوری از آن به خوبی استفاده نمی کنند ویا به خاطرآگاهی نداشتن از فواید 

خاطر عادت داشتن به شیوه های سنتی که مبتنی برحافظه وتکراراست نمی توانند خود را به داشتن روش های نوین 
 درامر تدریس عادت دهند.

 
 بیان مساله

 تأثیرپذیری این گروهی. پذیرد می تأثیر آن با مرتبط ابزارهای و نترنتای از دیگری زبان هر مانند نیز زبان فارسی
 ضمن ایران شناسی زبان انجمن. گویند می سخن زبان زوال از  دیگر ای عده و دانند می ناپذیر اجتناب و طبیعی را

 علوم شناسی، زبان های حوزه دانشجویان و استادان محققان، تمام از اینترنت و فارسی زبان اندیشی هم برگزاری اعالم
تدریس خوب زمانی .نمایند ارائه علمی رویداد این در را پژوهشی های یافته کند می دعوت اطالعات فناوری و رایانه
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انجام می شود که به خوب یادگرفتن دانشجویان کمک نماید.یک استاد مانند یک هدایتگر زمینه ای را باید فراهم کند 
 تا دانشجو با تالش وعالقه به خودآگاهی برسندوبا تعامل وتشریک مساعی درامر یادگیری موفق شود. 

ی ونوشتاری تاچه میزان کافی براین اساس بایدگفت که شناخت اساتید از رسانه های دیداری،شنیدار
 است؟همچنین تاچه حد اساتیددانشگاه توانسته اند با شبکه آموزشی جهانی اپل آشنایی پیدا کنند؟

 
 هدف از تحقیق

. است ما دینی معارف حتی و عرفان و فرهنگ شناخت به ورود برای بستر بهترین فارسی ادبیات و زبان رشته
 منتهی معرفت وسیع های دشت به که است مسیری کدام هر شود می تدریس رشته این در که دروسی و ها سرفصل

  آموزش  برای  گرایش  ده  بتوان شود می  بینی پیش  که  ای گونه  به  است  گسترده بسیار  فارسی  ادبیات  دامنه.گردد می
  بخش در. است فارسی  ادبیات و  فارسی  زبان  اصلی  شاخه دو دارای کرد.زبان وادبیات فارسی  تدوین  فارسی  ادبیات

 ، شناسی سبک ؛ ادبیات  بخش در و  ویرایش و  نگارش  اصول ، زبان دستور ، شناسی  زبان  به  مربوط  مسایل  فارسی  زبان
 نثر و  نظم  متون  همچنین  عروض و  بیان و  معانی ، بدیع  شامل  ادبی  صنایع ، ادبیات  تاریخ ، ادبی  انواع ، ادبی نقد

 .گیرد می قرار  بررسی مورد  کالسیک

دراین مقاله برآنیم تا ازعوامل مهم درآموزش زبان با تعیین هدف های آموزشی ازالگوهای نوین درآموزش زبان 
 فارسی دردانشگاه ها بپردازیم. 

 وعلمی مناسب ذهنی جایگاه منش و که است درتوصیفی مهم ازافراد تحصیل کرده ،فرد دانشگاهی شخصی
 :آن جمله از که باشد داشته همراه به تواند می ای عمده فواید آموزشی تکنولوژی از استفاده دارد.دراین میان، الزام

 .کند انفرادی را یادگیری و آموزش تواند می تکنولوژی -

 شود. نزدیکتر روش ها همه از که دهد ارائه شرایط طراحی برای را الزم حل راه -

 سازد. می میسر همه برای یکسان طور به را آموزش فرهنگ به دسترسی -

دانش را به هم  و علوم از گسترده های رشته آنها وسیله به بتواند تا است ای گمشده های حلقه پی در تکنولوژی-  
 وصل کند.

 درباره نوشتار می اندازیم.دراین فارسی آموزش مجموعه های درس درونی وضعیت با نگاهی حاضر دراین مقاله
 آثار که است جهان های زبان ترین ازکهن فارسی زبان.کنیممی بحث ایران در آن خاص وجایگاه فارسی آموزش
 را زبان.است گشوده همسایه های سرزمین به را ایران استوار و کهن فرهنگ پای ، زبان این از مانده جای بر مکتوب

 شنیداری -دیداری آموزشی وسایل و کتاب از غیر به زبان آموزش امر در.دانست این ارتباط اصلی وسیله توان می
 واقعی محیط در آن کاربرد توانایی ایجاد زبان یک آموزش اصلی هدف. باشد گشا راه بسیار نیز مطبوعات از استفاده

 رشد به رو گسترش.اند یافته ای ویژه اهمیت امروز دنیای در هستند ها رسانه مجموعه زیر که مطبوعات و باشد می
. است شده فارسی زبان یادگیری به عالقمندان توجه قابل افزایش باعث کشورها فرهنگی و اقتصادی سیاسی، روابط

 اولین که آنجا از. است یافته ای ویژه اهمیت زبان این به شده منتشر مطبوعات با آموزان فارسی آشنایی بنابراین
 انکاری غیرقابل نقش مخاطب درجذب روزنامه از بخش این است آن اول صفحه طریق از روزنامه با خواننده مواجهه

 روزنامه خواندن به را زبان فارسی جذابیت،مخاطبنوعی ایجاد با معنایی پوشیدگی و پیچیدگی موارد دراکثر. دارد
 .کندمی ترغیب
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 پیشینه موضوع
درزمینه زبان فارسی در بامروری برمجموعه مقاله ها وپایان نامه ها آنچه بیش از پیش ضروری می نمایدپژوهش 

 «فارسی زبان بر ارتباطی نوین آوری فن تاثیر» راستای فناوری جدید ونوین است.تاکنون با مجموعه آثاری مانند:
تدریس نوین  روش» کاربرد درباره بحثی کاوسی ،مقاله اسماعیل دکتر زمینی و عالی محمدنژاد یوسف دکتر تالیف

 زبان باید فارسی زبان چگونه و چرا» پیشینه مقاله .است دانشگاهی تدریس در «درامر فناوری های جدید زبان فارسی
 تیر و خرداد چهارم، شمارۀ پانزدهم، سال دانش، نشر مجله از برگرفته «منصوری رضا دکتر» نوشته «باشد ما علمی
خواهد رسید که با آمده است.توجه به این نکته مهم است که آموزش زبان فارسی زمانی به نهایت ارزش خود ۱۳۷۴

تخصص ومهارت باشد.پرواضح است که برقراری ارتباط میان روش های سنتی  -فناوریهای نوین همراه با ارائه دانش
 تدریس وروش های نوین گام های موثری را پیش روی اساتید خواهد گذاشت.

 
 روش تحقیق

 به تا است آن دنبال به ای کتابخانه-اسنادی  اطالعات از استفاده با و تحلیلی و توصیفی روشحاضر با درپژوهش

های فناوری اطالعات را مورد واصول وروشمبانیامر آموزش عالی درکنار  در نوین آموزشی وسایل نقش محوری
زبان فارسی  در تدریس نوین های روش به گذرا و کوتاه است نگاهی آمد خواهد مقاله دراین آنچه بررسی قراردهد .

 نتیجه سپس آمد خواهد میان به سخن آن ونقد فارسی از فناوری های جدید درامر آموزش زبان وچگونگی استفاده
 . شود می ارائه پیشنهاداتی پایان ودر آمده به عمل گیری

 
 زبان و تکنولوژی -2

 های فرهنگ تداوم و ایجاد در ای ارزنده نقش که است بشر ارتباطی وسیله ترین مهم و اجتماعی مهم نهاد زبان
 به تاریخی و ادبی ، علمی های زمینه در ارزشی با های کتاب که دنیاست مهم های زبان از فارسی زبان. دارد مختلف

 تاریخی های نمونه. است شده نوشته. . .  و بالکان ، قاره شبه ، میانه آسیای چون هم جهان مختلف نقاط در زبان این
 در را غرب تا شرق و نداشته امروزی ایران به اختصاص گذشته در فارسی زبان دهد می نشان که دارد وجود بسیاری
 و ها رسانه از استفاده ، عمیق و مؤثر یادگیری و آموزش برای اقدامات ترین اساسی و مهمترین از یکی.است نوردیده

 آموزشی ابزارهای و ها رسانه ترین متناسب و مهمترین است شده تالش مقاله این در. است آموزشی کمک ابزار
 .گیرد قرار بررسی و تحلیل مورد
-می پایدارتر و تر سریع تر، ساده را فراگیری که شود می اطالق ابزارآالتی و وسایل مواد، به آموزشی های رسانه 

 ، درسی های کتاب انواع:  نوشتاری های رسانه -۱:  باشند می اصلی گروه چهار شامل آموزشی های رسانه. کند
 های رسانه -2. شوند می محسوب نوشتاری رسانه نوعی به. . .  و مجله ، روزنامه میکروفیلم، ، کمکی و جنبی

 های رسانه گروه در. . .  و صوتی های کتاب ، آموزشی صوتی های دی سی ، آموزشی نوارهای انواع:  شنیداری
 تصویری های دی سی ، خطی های طرح پوسترها، تصاویر، انواع:  دیداری های رسانه -۳. گیرند می قرار شنیداری
 مترجم انواع:  شنیداری-دیداری های رسانه -۴. باشند می دیداری های رسانه جزء. . .  و مصور های کتاب آموزشی،

 شنیداری-دیداری های رسانه گروه در. . .  و VCD دستگاه الکترونیکی، بردهای وایت الکترونیکی، های فرهنگ و ها
 . باشند می

 رسانه از توان می زبانی سطوح همه آموزش و زبانی چهارگانه های مهارت پیشرفت و رشد ، گیری شکل برای 
 زبان، آموزش فرآیند تسریع و تسهیل در آموزشی های رسانه انکارناپذیر نقش وجود با. نمود استفاده آموزشی های
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 در. دارد زیادی فاصله استاندارد و مطلوب وضعیت با کشورمان اموزشی مراکز در ها رسانه این از استفاده میزان
 ادامه در. ندارند دسترسی. . .  و رایانه نوار،ویدئو، فیلم، گونه هیچ به مدرسان اکثر فارسی زبان آموزش مراکز

 .گردد می مطرح آموزشی کمک مواد برخی تهیه زمینه در پیشنهاداتی
 کتاب تدوین -مختلف زبانهای به زبانه دو نامه واژه تهیه-مصور نامه واژه تدوین:  نوشتاری های رسانه( الف 
 . . .  و مختلف سطوح در داستان های
 – فیلم تولید – موسیقی همراه اشعار ضبط-آموزشی های دی سی تهیه:  دیداری و شنیداری های رسانه(  ب 
 (۱۷: ۱۳88)نازنین کریم زاده، صوتی های کارت تولید
 نیاز آموزش، فرآیند دهی سرعت و تأثیرگذاری لحاظ از آموزشی های رسانه گسترده نقش و اهمیت به توجه با 
 . شوند مجهز دیداری-شنیداری های رسانه انواع به فارسی زبان آموزش داخلی مراکز است
 

 یافته های جدید درامر فناوری-3
 و ها رسانه فرا ، ها ای رسانه چند مانند جدید های فناوری ظهور با یادگیری سنتی رویکرد اخیر های دهه در

 و تغییر دچار را یادگیری و تدری فرآیند همواره فناوری. است شده اساسی تغییرات دستخوش دور راه از ارتباطات
 . گردد می ارائه یادگیری بر فناوری تأثیر درباره جدید های یافته. است ساخته تحول
 های جنبه بر تمرکز با رایانه بر مبتنی آموزش دهد می نشان تحقیق این نتایج:  کولیک تحلیلی -فرا تحقیق -۱ 

 . کند می منطبق یادگیری جدید های شیوه و آموزان دانش. . .  و عالیق نیازها، با را آموزش فردی،فرآیند
 تکنولوژی های محیط در آموزان دانش که است آمده تحقیق این از حاصل نتایج در: کاچاال-سیوین تحقیق -2 

 . اند کرده تجربه خود پیشرفت بر را محیط مثبت اثرات
 شیوه تغییر به و داشته آموزان دانش نگرش بر مثبتی اثر کالسها، این در جدید فناوری کاربرد: اپل های کالس -۳ 
 . است شده منجر کالس در تدریس های
 یکنواختی دهد می نشان تحقیق این نتایج: غربی ویرجینیای در رایانه در اساسی های مهارت آموزش برنامه -۴ 

 به آموزشی، فناوری زمینه در معلمان تحصیالت و فناوری به مثبت های نگرش فناوری، به آموزان دانش دسترسی
 . است شده منجر آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بزرگترین کسب
 و ها رایانه از باال سطح کاربردهای:  ریاضیات پیشرفت بر فناوری اثر مورد در ونگلینسکی هارولد تحقیق -5 
 . است مرتبط ریاضیات در آموزان دانش تحصیلی پیشرفت با زمینه این در ای حرفه رشد
 حد باالترین تا را آموزان دانش تعمیق میزان مذکور برنامه:  رایانه توسط شده حمایت یادگیری محیط برنامه -6 

 . کند می تشویق را مستقل حال عین در و مترقی تفکر و دهد می افزایش
 موفقیت میزان دهد می نشان تحقیقات این:  یادگیری زمینه در تی.آی.ام دانشگاه شناسی معرفت گروه تحقیق -۷ 

 متعدد فناوری ، رایانه بر مبتنی آموزش به آموزان دانش دسترسی میزان با شده طراحی های آزمون در آموزان دانش
 (89: ۱۳89)مهرمحمدی،  .است مستقیم ارتباط در. . .  و همگانی ای شبکه فناوری یادگیری،

 – الف: است برشمرده را تدریس در فناوری ادغام از تدریجی مرحله پنج اپل فناوری، از مؤثر استفاده برای 
 تخصیص -د انطباق:  ج پذیرش-ب ورود
 به که دارد فراوانی های قابلیت فناوری. دارد مهمی بسیار نقش یادگیری و تدریس فرآیند در فناوری از استفاده 

 تدریس برای فناوری های قابلیت -ب فراگیران یادگیری برای فناوری های قابلیت -الف: شوند می تقسیم بخش دو
 . اساتید ومدرسان
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 صمیمی و خالق یادگیری محیط استاد کند می کمک شود استفاده مناسب ای گونه به آموزشی فناوری اگر نهایتاً 
 . کند ایجاد
 

 توجه به روش های نوین تدریس دردانشگاه ها -4
 در خود، های توانایی و واژگانی گستره لحاظ به اسالم، دوم زبان و دنیا کهن و غنی های زبان از یکی فارسی زبان

 پیش از بیش زبان این.است برخوردار بلند مفاهیم انتقال برای شایانی ارزش از و دارد جای دنیا مهم های زبان ردیف
 بنگریم، قضیه این به علمی ادبی، فرهنگی، های جنبه از اگر کند. جلب خود به را جهانیان توجه است توانسته

 . گردد می محسوس فارسی زبان آموزش ضرورت
 آموزش در نوین تدریس های روش نگرفتن کار به آموزش عالی، نظام در اساسی و مهم ازمشکالت یکی

 روزبه بشر اطالعات که است آن از حاکی مختلف های حیطه در گوناگون تحقیقات و علوم افزون روز پیشرفت.است
جدید استفاده کنند.به  های یافته ناچار است از فرد هر امروزه.آیدمی دست به جدیدی ومطالب یابدمی افزایش روز

 آموزشی موقعیت کدام بداند در و باشد آشنا تدریس مختلف باید با روش های همین منظور مدرس و استاددانشگاه
 . نماید استفاده روش کدامین از

 بخشیدن وغنا درکالس دانشگاهی ازآنها پیشرفت وتحول جامعه واستفاده با وهمگام فعال تدریساز روش استفاده
 آموزش عالی خواهد بود. کیفیت اعتالی یکی از مهمترین عوامل دروس محتوای به

روش های نوین با . است ذهنی عالی های فعالیت به اساسی دستیابیعامل  نوین تدریس الگوی ازکاربست هدف
-می   رها تکرار آموخته هایش و صرف سخنرانی از را گروهی،مدرس و پردازش اجتماعی های مهارتگسترش

 ارتباطات، کارگروهی، چون هایی موقعیت در بتوانند یادگیرندگان که آوردمی پدید را هایی فرصت سازدو
 گوناگون های روش پویایی که نیست پوشیده نظران صاحب شوند.بر موفق کار تقسیم و اثرگذار ایجادهماهنگی

 فراگیری سطح ارتقای و یادگیری رشد جریان در شده، حساب و علمی استوار های برپایه آن اتکای و آموزشی
 طراحی و تدوین در حوزه این کارشناسان و متخصصان تالش نیازمند مسئله این و دارد عمده تأثیر آموختگان، دانش

 .است نوین های شیوه کارگیری به و
 یک از دانشجویان با منطقی و متقابل برخورد جهت ای زمینه تواند می تدریس مختلف های روش با آشنایی

 های روش به گذرا و کوتاه با نگاهی باشد داشته منطقی تفکر همواره که به طوری کند مهیا صحیح ارتباطی مجرای
 الگوی مغزی، یورش گروهی،روش بحث ی شیوه همیاری، طریق از شیوه یادگیری زبان فارسی در تدریس نوین
 . واستفاده اساتید بزرگوارقرار می گیرد توجه مورد استقرائی تفکر

صالحیت  از برخوردار استادانی دارای که شد خواهد موفق خود رسالت انجام در صورتی در آموزشی نظام هر
 به همین منظور در.باشد ای حرفه و شغلی و آموزشی مهارت های به ومجهز آموزشی روش های به آشنا و علمی
 برای اساتید باید: آموزش فضای
  نظر مورد علمی صالحیتهای -۱
  عمومی اطالعات و آموزشی موثر و مفید جزئیات -2
 . برد نام علمی تجربیات و علمی های آگاهی تلفیق -۳

 
 فناوری های جدید درآموزش -5
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 می استفاده علمی های یافته و دانش نتایج از که است علمی مهارت هرگونه معنی به فناوری وتکنولوژی
 مسائل حل برای که بهره می برد راهبردهایی و اصول آموزشی باید گفت که  تکنولوژی از استفاده درضرورت.شود

 . قابل استفاده است کاربردی درسطح آموزشی
 : آموزشی بایدگفت حضور فناوری اطالعات عامل تکنولوژی کاربرد لزوم در موثر دربررسی عوامل

  تکنولوژی و علوم سریع پیشرفت با آموزشی نظام همکاری و هماهنگی -۱
  آموزشی نظام مشکالت و مسائل افزایش از پیشگیری و رفع،کاهش -2
  عمیق موثر و بنیادی یادگیری تحقق منظور به آموزش جریان در بیشتر چه هر فعالیت و مشارکت -۳

 که سازمان ها و ابزار ها، ایده ها، فرآیند افراد، شامل که ومنسجمی پیچیده فرآیند از است عبارت امروزتکنولوژی
 گیری یاد های جنبه تمامی در که مشکالتی حل راه کنترل و ارزشیابی اجرا، ایجاد، و مشکالت تحلیل و تجزیه برای
 . رود می به کار دارند، دخالت انسان

 : آموزشی عبارتنداز تکنولوژی فواید و اهداف
 . کند انفرادی یادگیری دانشجویی را و آموزش تواند می تکنولوژی -۱
 . شود نزدیکتر ها روش همه از دهدکه ارائه شرایط طراحی برای را الزم حل راه -2
 . سازد میسر همه برای یکسان طور به را آموزش فرهنگ به دسترسی -۳
 . است اهداف تحقق برای وسیله مؤثرترین تکنولوژی -۴
 ای گسترده و وسیع های رشته ها آن وسیله به بتواند تا است ای گمشده های حلقه جستجوی در تکنولوژی -5

 . نماید متصل هم به را دانش و علوم از
 (۱۳85،99)اقبال پویا،. موجود وضعیت در تغییر ایجاد و بردن بهره برای مطمئن است ای وسیله -6

قرار  آموزشی تکنولوژی درخدمت تواند می تجهیزات اگرچه نیست آموزشی فقط تجهیزات آموزشیتکنولوژی
 است ناگزیر است.آموزش عالی یادگیری ـ یاددهی فرآیند تسهیل ابزار برای کارگیری به گیرد.فناوری عاملی مهم در

 تکنولوژی مدرن ابزار و مناسب تجهیزات به کارگیری نسبت روش و نگرش تغییر تئوری با هماهنگی برای که
 تالش و بگمارد همت رایانه یعنی صنعتی فرا دنیای ابزار و وسیله مهم ترین تهیه به ونسبت نماید اقدام آموزشی

 بیاموزاند. فراگیران به نیز را آن از استفاده و تکنولوژی کندکه
 

 فارسیفناوری جدید درآموزش زبان -6
 بسیار ها  دانشگاه در ادبیات تدریس. است کشور یک معاصر و کهن ادبیات از ای  مجموعه فارسی ادبیات و زبان
 خودش فرهنگی و ادبی ارثیه با جوان نسل فارسی آشنایی زبان وادبیات تدریس از عمده هدف.است الزم و ضروری

 تا پیش از این مبنای نماید. خلق جدید وضع با متناسب ای  تازه آثار و هم کند استفاده آنها از بتواند هم تا است،
 بسیاری کردن حفظ به نیاز مانندکامپیوتر وسایلی وجود با امروزه که درحالی است؛ کردن آنها بوده حفظ بر آموزش

 آورد. به دست را همه توان  می دقیقه چند در و نیست چیزها از
نوین تکنولوژی می توان روش های گوناگون ونوین یادگیری دردروس با وجود فناوری واستفاده از روش های 

 زبان فارسی را با هم درآمیخت وبه نتایج جدید وموثری دست پیداکرد.وجودروش های گوناگون تدریس عبارتنداز:
 روش گفت وگوی گروهی-۱
 روش بارش مغزی-2
 روش پژوهش گروهی -۳
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 روش پرسش ها وگفت وشنودهای کالسی -۴
 تمرین وتکرارروش  -5
 روش مباجثه ای -6
 روش مطالعه ای مستقل یا انفرادی و...-۷

 دراین میان براساس نظریه پویای هوشی گارونر و درمیان انواع ششگانه هوش وتوانایی که شامل:
 زبانی –هوش )توانایی (کالمی -۱
 ریاضی –هوش )توانایی (منطقی  -2
 جسمی –هوش )توانایی (بدنی -۳
 یی (موسیقیهوش )توانا -۴
 هوش )توانایی (میان فردی -5
 هوش )توانایی (درون فردی -6

توان از هوش کالمی زمانی که بیشترین کار را باتوجه موارد ذکر شده با انواع توانایی ها دردرس زبان فارسی می
 (۴۷: ۱۳85دررابطه با کالم وزبان نوشتاری داریم بهترین بهره برداری را بکنیم.)بروس جویس،

 آموزشی اهمیت قرار دارد.درنظام دردرجه بسیار ایران در تحصیل ادامه و دانشگاه به ورود برای ندازه رقابتهرا
 ها، دانشگاه فرهنگی محیط استادان، درسی، منابع و کتب آموزش، های روش دانشگاهی وجود عواملی مانند:شامل

 نقش مهم واساسی دارد. علمی کوشش و فکر تولید خالقیت، یادگیری، برای دانشجویان میل و انگیزه درکنار ایجاد
 عادات گیری شکل همان یا معانی و ها ارزش باورها، هنجارها، شدن درونی معنای به دانشگاهی پذیری جامعه
 و آغاز خانواده در کودکی از فریره اعتقاد به ،«دانشگاهی پذیری جامعه» فرایند. است فرد در دانشگاه و علم به مربوط

 زیست شیمیدان، فیزیکدان، فرزندانی ما آینده در خواهیم می اگر این بنابر. رسد می کمال به دانشگاه و مدرسه در
 «دانشگاهی نقش» ایفای برای برای مدرسه و خانه در ابتدا را آنها باید باشیم داشته...  و شناس روان شناس،

 وظیفه اینکار، در موفقیت عدم درصورت. کنیم آماده غیره و شناس انسان و شناس جامعه ریاضیدان، فیزیکدان،
دانشگاهی به  پذیری جامعه در وجودتاخیر درصورت.شد خواهد دشوار بسیار شخص دانشگاهی تربیت در دانشگاه
 می دانشگاه. بود نباید ناامید کنند، فراهم فرد به را دانشگاهی نقش ایفای به مربوط «عادات»گیری شکل زمینه درستی

 دومی پذیری فرایندجامعه در که کند فراهم ای زمینه دانشجویان، در دانش به اشتیاق مناسب و شرایط ایجاد با تواند
 .است دانشگاهی مضاعف تالش مستلزم و دشوار بسیار کار این اگرچه شود، شخص علمی تربیت به موفق
 انسان تربیت در ها دانشگاه کشور، عالی آموزش نظام چشمگیر گسترش و توسعه رغم علی رسد می نظر به اما

 که کسانی به بخشیدن کمال و ارتقاء به مطلوبقادر نحو به تنها نه ها دانشگاه. اند نبوده موفق مطلوب نحو به آکادمیک
 بدست را دانشگاهی انسان نقش ایفای برای الزم شخصیتی و ذهنی های آمادگی خانواده و مدرسه در اند نتوانسته
 می یاس و سرخوردگی دچار یا دانشگاه به ورود با نیز دارند را ها آمادگی این که کسانی حتی بلکه نیستند، آورند،
 واقعیت این کننده امربیان این. کنند می دنبال و جستجو را خود فکری عالیق دانشگاه از بیرون فضایی در یا شوند،
 از باید موفق دانشگاهی آموزش نظام به بخشیدن شکل برای و است ای پیچیده کار دانشگاهی امرآموزش که است
 در دانشجویان مشارکت اصل گرفتن نظر در, دانشگاهی آموزش علمی اصول از یکی. گرفت کمک علمی دانش
 ارآمدی:نا علل از بخشی نگارنده اعتقاد به. دهیم می توضیح را اصل این اختصار نحو به زیر در. است آموزش فرایند
 اگرچه است مشارکتی آموزش آموزش بینش و نگرش حاکمیت ضعف یا فقدان ایران در دانشگاهی آموزش نظام
 .است گذار تاثیر آموزشی نظام یک ناکامی یا کامیابی در دیگری بسیار مسائل و علل
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 مشاركتی تدریس نوین وفناوری جدید آموزش-6
 و تر مهم همه از هنر دو بشر ابداعات بین از: »نویسد می خود«تربیت و تعلیم» کتاب مطلع در کانت امانوئل

 و ژرف دانش ، دانشجو برای دستاورد مهمترین آموزش در.« تربیت و تعلیم هنر و مملکتداری هنر: است تر مشکل
 و پرسش طرح های شیوه خاص، روحی عادات دانش، کسب های روش بلکه نیست، کند می حاصل او که دقیق

به (. ۱۱5: ۱۳88دانیل دنیس،) «است آموزشی سیستم یک دستاوردهای مهمترین نظری های گیری موضع و مسئله،
 خلق آموزش و دانش گیری شکل فرایند در دانشجویان مشارکت از کنون جایگاهی موثرتر طور دقیق باید گفت که تا

 است. نشده ابداع و
 نظام مختلف ابعاد در اساسی تغییرات نیازمند ، مشارکتی آموزش روش به دستیابی برای که است این مسلم
 بدون درس کالس. هستیم تربیت و تعلیم و آموزش مفهوم از ما برداشت تحول چیز ازهر بیش و عالی آموزش

 هستند «دانشجو» آنکه صرف به تنها را افراد تمام آنها، نیازهای و دانشجویان اجتماعی و فرهنگی تنوع درنظرگرفتن
 میان های تفاوت بلکه است، شده گرفته نادیده آنها نیازهای تنها نه. است نشانده استاد مقابل در واحد ای مقوله در

 نادیده باشند، داشته فعال نقش دانش تولید فرایند در تواند می و است اجتماعی تجارب از غنی گنجینه که دانشجویان
 و جامعه از جدای دانشگاه فعلی، وضعیت در. شوند می محروم کالس در مشارکت از دانشجویان و شود می گرفته

 دریافت تنها و منفعل دانشجویان و هستند، آن کننده عرضه و آموزش مجری واستادان نیست اجتماعی نیازهای
 نقاد، جو، مشارکت دانشجو توان نمی آموزش از فهمی چنین با تردید بدون. شوند می محسوب اطالعات کنندگان

 .داشت انتظار را دانش و علم به مند عالقه و خالق
 برای هنوز مشارکتی آموزش. ندارد مشارکتی یادگیری فرایند در دانشجو صرف،«استادمحور» آموزش روش در

 انباشتن» معنای به آموزش دانشگاه در هم و مدرسه در هم کنونی سنتی سیستم در. هستند آشنا نا ما های دانشگاه
 آموزش درروش.بدیع است و نو افکار آفریدن به آنها ذهن ترغیب نه است گوناگون مطالب از دانشجویان ذهن

 ذهن سخنرانی وگفتگو به صورت به است جزوات و درسی های کتاب متن در که را اطالعاتی استادان کنونی،
 دوره پایان و امتحان از بعد دارندوبرمی هایی یادداشت استادان های گفته از نیز .دانشجویان دهند می انتقال مخاطبان
اجباری همهآموختنیچندمحوربود:مطالبآموختند در حولمی دانشجویان آنچه در. کنندمی فراموش را آنها تحصیلی

 آنها های ندارند.آموخته مشارکتینقش و تولید مطالب واختیارآنها نیست.آنان درآفرینشمیل به وچیزیاست
 است. شان واقعی زندگی نیازهای وپاسخگوی کمترمتناسب

 از اندکی شمار در آغاز در آمد، ایران به اینترنت بار اولین برای شمسیهجری  ۷2 و ۷۱ سال های در که هنگامی
 دانشجویان و استادان و پژوهشگران که کاربران اولین گرفته شد. کار به و شد اندازی راه ها پژوهشگاه و ها دانشگاه

 مرتبط پرکاربرد های واژه بسیاری «پیج» یا «دانلود» ،«براوزر» ،«وب» ،«اینترنت» مانند هایی واژه جای به هرگز اند، بوده
انتخاب کنند.تا مدت ها این واژه ها درامورآموزشی وعلمی دانشگاه ها مورد  ساده وزیبا نتوانستند واژه هایی آن، با

 هایی  تالش شد تا واژه فارسی ادب و زبان وبا کمک اساتید گزینی استفاده قرای می گرفت تا آن که با ایجاد واژه
 هماهنگی و نظارتی نیزنقش زبان فرهنگستان مانند نهادهایی. ایجاد شود وگسترش یافت روان و درست برگزیده،
 گرفتند. عهده بر را شده تولید های واژه این پاالیش

 با فارسی خط و فارسی می شود.زبان زبان اهالی نگرانی موجب درهرکشوری انگلیسی زبان از استفاده گسترش
 گرفتن است.فرا اجتماعی واقعیتی زبان مواجه است. الکترونیکی تبادالت زمینه در نوشتن برای ای عدیده مشکالت

 ازعوامل زبان.نیست پذیر امکان زبانی جامعه یک دیگر افراد و فرد یک میان مستمر معانی ارتباط برقراری با جز آن
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 اجتماعی های نگرش و ها ارزش اجتماعی، محیطی،ساختار عوامل.پذیردبسیار می تاثیر زبانی برون و زبانی درون
 . اند دخیل بر زبان درتاثیر

 دیگر با کردن برقرار ارتباط منوط به اش پویایی و ماندگاری که کنند می تلقی زنده موجودی را زبان شناسان زبان
 عامل دو با زبان پس. است دیگر زبانی های جامعه با ارتباط و تعامل برقراری و  اجتماعی های پدیده و ها واقعیت

 که عامل ورود یکدیگر با جوامع برخورد فرهنگی همان انتشار. دارد کار و سر «فرهنگی برخورد» و «فرهنگی انتشار»
 از که ای جامعه از فرهنگی عناصر که است ترتیب این به دیگر زبانی به زبان از ها واژه ورود. است قرضی های واژه
  یابد. می راه جوامع دیگر به است باالتر اقتصادی و سیاسی علمی، نظر

 پیامدهای از. جدید است عصر در ارتباطی نیازهای بهتر برآوردن برای زبان تقویت برای کوششی زبانی ریزی برنامه
 بیشترین برای پژوهشگر اینترنت هر. است دنیا در انگلیسی زبان روزافزون گسترش و ارتباطات و اطالعات فناوری

 به خود این باشد. داشته انگلیسی زبان از متوسطی درک کم دست باید اطالعات جهانی فناوری از مندی بهره میزان
 . زند می دامن ها زبان و ها فرهنگ دیگر بر آن سلطه و نفوذ حوزه گسترش نتیجه ودر دوزبانگی پدیده

 از متأثر زبانی جدید های حوزه،سبک این در است شناسی زبان از ای زیرشاخه اینترنت شناسی از طرف دیگر،زبان
 چندگانه ماهیت دلیل به. شود می بررسی آن نظایر و پیامک مانند جدید های رسانه و خدمات سایر و اینترنت
 و کاربردی شناسی زبان و شناسی سبک آموزش، زبان، شناسی جامعه نظیر هایی حوزه با اینترنت شناسی زبان اینترنت،

 روی پیش را جدیدی اندازی چشم و اند کرده یاد  پیکره یک عنوان به اینترنت از نیز ای عده. است ارتباط در غیره
 .اند گشوده شناسی زبان محققان

 نظر کند.از سازگار معاصر جهان باید خودرا با نیازهای تازه کارکردهای و کاربردها به پاسخگویی برای فارسی زبان
بسیاری  امکانات واژگان دامنه گسترش برای واژه ترکیبی ساختمان و است پرمایه زبانی فارسی زبان زبانی ساختمان

 در اضافه حروف درآمدن قید،, صفت, فعل, اسم مثل, شوند ترکیب توانند می زبان اصلی عناصر. کند می فراهم
 واژگان دامنه گسترش امکان بر ترکیبی یا ساده های واژه دنبال به و سر بر پسوندها و یپشوندها و فعلی های ترکیب

 . افزاید می زبان
 
  فارسی زبان تقویت و گسترش جهت در ارتباطی نوین های فناوری كاربرد-8

به منظور ایجاد ارتباط بسیار میان تکنولوژی وتبلیغ زبان فارسی درحوزه مهارتی باید به کارهای بسیار مهمی دست 
 زد از جمله آنها:

  توسعه. و تحقیق مراکز و پژوهشی مراکز و ها دانشگاه سطح در گزینی واژه های گروه تشکیل. ۱
 اهل همه و مند عالقه گوناگون قشرهای و دانشگاهی و علمی نخبگان از نظرسنجی بر اطالعاتی های بانک ایجاد. 2

  اینها. مانند و کاالها ابزارها، های نام ها، واژه مفاهیم، زمینه در زبان
  گسترده. بسیار سطح در بیگانه های واژه و مفاهیم برای برساخته یا برگزیده معادل های واژه و مفاهیم انتشار. ۳
 که زبانی هایداده های پایگاه نگهداری با ایجاد و.اطالعات فناوری از استفاده طریق از سازی بومی فرآیند اجرای. ۴

 وگفتاری نوشتاریو تاریخی،جغرافیایی،اجتماعی های گونه و فارسی زبان حال و گذشته های دوران از هایی پیکره
 . کنند فراهم را زبانی پردازش و جستجو و گزینش وامکان باشند داده جای درخود را آن
 
 چگونگی پاسداشت زبان فارسی -9
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 برای بلکه است، کنج کتابخانه در آن کردن بایگانی برای فقط نه است، فارسی زبان ما پاسداشت هدف اگر
 به نیاز کشور، و جامعه پیشرفت برای بستری عنوان به و پژوهش و آموزش در و روز دانش در آن کارگیری به

  داریم. فارسی برابر با آنها جایگزینی و بیگانه های تعدادی از واژه زدودن و پاکسازی
 و صنعت و دانش پیشرفت همچنین و ما اقتصاد و تجارت صنعت، دانش، پیشرفت گرو در فارسی زبان پیشرفت

 باید است. دیگری به وابسته و هریک منوط پیشرفت برای تالش. است فارسی زبان توانمندی به وابسته ما اقتصاد
 استفاده مجازی محیط در انگلیسی زبان و باید ازخط.ببریم کار به را خود تالش بیشترین زمینه دو هر در همزمان

دارد به کار ببریم و  الکترونیکی تبادالت زمینه در نوشتن برای ای عدیده مشکالت با فارسی خط و از زبان. کنیم
  برانجام  آن تاکید بسیار داشته باشیم .

 ضروری آنها مدیریت بخش اثر در اطالعات تکنولوژی از استفاده برای افراد آموزش که است داده نشان تحقیقات

 آنها گیری تصمیم در تواند می بنابراین و بوده سودمند افراد برای نوین تکنولوژی کاربردی مهارتهای کسب است و

 .باشد داشته به سزایی تاثیر

 می کمک گیری تصمیم دیگر بیان به یا مدیریت تقویت به زیر ابعاد در اطالعات آوری فن مطالب، این به توجه با

 برنامه.شود می انجام دقیقتر و سریعتر است استراتژیک گیری تصمیم بنای سنگ که یابی فرصت و یابی کندمساله

 خطا می رسدو حداقل به گیری تصمیم یابد.زمان می افزایش تصمیمات شود.کیفیت می تدوین بهتری و جامع ریزی

 .یابد می کاهش سازمانی اطالعات پردازش شبکه در
 

 نتیجه گیری
 به چنین تاریخ های دوره از یک هیچ در و است ملی ضرورت یک حاضر حال در فارسی زبان گسترش و حفظ 

علمی  های پیشرفت و جمعی ارتباط های شبکه روزافزون گسترش با حاضر عصر است.در نرسیده اهمیت از ای درجه
 تخصصی واژگان گسترش و آموزش تولید، به نیاز دانش، و علم تولید به نیاز با همراه وتوسعه فناوری اطالعات،

 .است ناپذیر اجتناب امری آوری فن و علوم در فارسی
 شد.متولیان خواهد منسوخ همگان دید از را اینترنتی روزمره زندگی تمامی دور چندان نه ای آینده در که دانست باید 

 تصمیم آنالین بستر بر فارسی زبان و خط اشاعه و توسعه جهت در کشور ارتباطات و اطالعات آوری فن حوزه
 است، فارسی زبان همان که مجازی محیط در خودش اصیل هویت با را ایرانی دستاوردهای و تفکر تا اند گرفته
 از بردن بهره. اند کرده اقدام بومی افزارهای نرم تولید و افزارها نرم برخی سازی فارسی به خصوص این در و دهند انتشار

 زبان به بخشیدن غنا راستای در واژگان ساخت و فارسی ادبیات حوزه در موجود متون تمامی متنوع های ظرفیت
یکی ازضروریات  فناوری و علم حوزه در موجود بومی اصطالحات و واژگان از ای گنجینه تحلیل و تهیه و فارسی

 است.این پیشنهاد این پیشنهاد ازدالیل اساسی آوری فن و علم حوزه در حاضر عصر در موجود است.نیازهای
 در حرکت و کشور علمی پیشرفت نخست نیاز. است فناوری و علم حوزه در حاضر مهم در عصر درراستای دو نیاز

 به و نوین الفاظ با جدید مفاهیم شود.نیازدوم نیز این آفریده می جدید مفاهیم عرصه این در که است دانش مرزهای
 .می شود داده باید بیان گردد وآموزش علمی زبان

 درادامه به نمونه هایی از پیشنهادها درراستای توسعه وتحول درحوزه فناوری اطالعات می پردازیم.
 ارائه پیشنهادها:

 برای فراوانی های موقعیت آن در که کنند طراحی ای شیوه به را خود تدریس های روش باید مدرسان دانشگاه -۱
 .شود بینی فناوری نوین پیش با دروس ارتباط
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 است. مؤثر برای ارتباط با فناوری بسیار و... اسالید و دی سی و فیلم قبیل: از آموزشی کمک وسایل از استفاده -2
  ایران. فرهنگ و ادبیات و زبان حوزه در اطالعات ترین تازه از استادان علمی سطح بردن باال توجه به -۳
  تدریس. جدید های روش دانشجویان وآشنایی با سطح ارتقای جهت اساتید -۴
  . نوین تدریس های روش کتاب های و منابع معرفی -5
 

 منابع و مآخذ
 .چاپ اول ،انتشارات آینه،تهران:راهنمای کاربردی روشهای نوین تدریس  (۱۳۷8احمدیان،محمد)

  .چاپ اول،دنیای پژوهش،تهران:حسین زادرمضان ترجمه ،انگیزش برای یادگیری (۱۳85)استیک ویبو راجی
 سمت. تهران:انتشارات،عابدی دکترلطفعلی رجمهت یادگیری، (الگوی۱۳85جویس) بروس

 .انتشارات بعثت،تهران:شناسی یادگیری بر بنیاد و نظریه هاروان (۱۳۷2)پارسا محمد 
 .پژوهشکده تعلم و تربیت،تهران:راهنمای علمی پژوهش در عمل (۱۳85)پویا اقبال

 .اپ اول،چانتشارات یسطرون ،تهران:ها و فنون تدریس روش (۱۳8۱)خورشیدی ، عباس
 پور. شمسی حمید-بشارت علی محمد دکتر :ترجمه،موثر (آموزش۱۳88رینولدز ) دیوید – مویس دانیل

 . سجادی،تهران مهدی سید تدریس، ترجمه (فرایند۱۳۷۷پروس ) والیزابت فلمینگ.ام.س

 درسی. کتب تألیف و ریزی برنامه تدریس،تهران: دفتر فنون و روشها کلیات (۱۳۷۷) اهلل امان صفوی
  فارسی. ادب و زبان آموزش علمی مجمع فارسی، ادب و زبان آموزش قلمرو در (۱۳۷۷حسین) مقدم، پور قاسم
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