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 چکیده

و به دانش یابی  دست در جوامع امروزی. را متحول کرده است ابعاد زندگی بشر ةهای اطالعاتی و ارتباطاتی هم ظهور پدیده
های ابتدای  شود. پیشرفت کشورها در گرو تربیت نسلی است که از همان سال کلید اصلی موفقیت محسوب می آناستفاده از 

های آموزشی یکی از  آموزش دیده باشند. محیط هاآشنا باشند و برای استفاده از آن نوین اطالعاتی های فناوری با زندگی
های فعال و  و روش ، آموزش الکترونیکیفناوری  ی نوین استفاده ازنظام آموزش در ها در این زمینه است. ثیرپذیرترین حوزهأت

این نوشتار با توجه به نقش  شود. به اهداف آموزش و پرورش می بهتر یابی و دست فرایند یادگیری بهبودباعث  تدریس نوین
ا در آموزش زبان و ادبیات بنیادین فناوری اطالعات در فرآیند آموزش و یادگیری، جایگاه فناوری و یادگیری الکترونیک ر

شمارد و نقاط قوت و ضعف این  ها را در این زمینه برمی فارسی مورد بررسی و تحلیل قرار داده، کاربردهای عینی فناوری
اند تا با تعیین ابعاد دقیقی از موضوع مورد بحث، چارچوبی کامل  کند. نگارندگان در این مقاله کوشیده رویداد را تبیین می

های الکترونیکی در آموزش زبان و ادبیات فارسی ارائه کنند و پیشنهادهایی کاربردی و مناسب در  اده از فناوریجهت استف
 چنین در سطح سازمان برای بهبود وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی داشته باشند. سطح کالس و هم

 آموزش، زبان و ادبیات فارسی، فناوری، آموزش الکترونیکی كلیدواژه: 

 

 مقدمه. 1
بر علم است که نه تنها بر  رفتة امروزی، استفادۀ کیفی از فنّاوری مبتنیهای مشخص جوامع پیشیکی از جنبه 

کلی متحول کرده ها را نیز بهزندگی اجتماعی و اقتصادی کشور تأثیر عمیقی گذاشته، بلکه نظام آموزش و پرورش آن
 است. 

فرآیند  و شودکه نوگرایی نامیده می است کاربرد علم و فنّاوری در زندگی روزمره لتغییرات گستردۀ جهان، حاص
های مختلف آموزش و پرورش های نویی را در بخشیادگیری را سخت دگرگون کرده و تالش ـ سنتی یاددهی

 .وجود آورده استبه

گیری برخوردار رفت در علم و فنّاوری، از تغییر و تحوالت چشمگام با پیشهای آموزشی در گذر زمان و همرسانه
استفادۀ مراکز  های آموزشی متفاوتی موردموجود، رسانهبا امکانات  دوره و متناسب در هر اند و به همین دلیلشده

های پس از آن، سرآغاز تحولی عمده در عرصة دهه خصوصاند. دوران جنگ جهانی دوم و به آموزشی قرار گرفته
ها تحت عنوان  قرن گذشتة میالدی، نسل جدیدی از رسانه  60و  50های آموزشی است. با شروع دهه هایرسانه

های صوتی، واقع طیف متنوعی از رسانه های نوین که در. رسانهندعرصة آموزش وارد شد به «های نوین رسانه»

اند. این  متخصصان آموزش قرار گرفته توجه سرعت موردگیرند، بهبرمی و اخیراً دیجیتالی را در ،تصویری ـ صوتی
های خاصِ خود، تا برخورداری از قابلیت واسطةبه ،تصویری و دیجیتالی ـ های صوتیخصوص رسانهبه ـ هارسانه
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و خارج مراکز  شده، در داخلهای آموختهچنین تعمیق مهارتیادگیری انفرادی و هم حدودی نیاز مخاطبان را به
 کنند.آموزشی تأمین می

آموزان را از نقش یادگیری اثربخش باید اشتیاق ذهنی را برانگیزد و حس لذتی ایجاد کند که دانش ـ فرایند یاددهی 

فراگیران در این  درگیر کردن (28: 1993)پاپرت،  .منفعل گیرندۀ اطالعات، به نقش فعّال تولیدکنندۀ دانش سوق دهد
برای درگیر  ،های نوین آموزشی ابزارهای آموزشی اثربخشی. رسانهاستچالش برانگیزترین کار  ،فرایند، برای معلمان

کنند، دستگاه حسی بر اطالعاتی که فراهم می ها عالوهآموزان، در فرایند یادگیری هستند. این رسانهکردن دانش
این مقاله به بررسی  (35 :1391کنند. )بیات، و حرکت تحریک می ها، صداصاویر، رنگطریق ت ازنیز آموزان را دانش

 پردازد. های آموزشی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی میاهمیت و نقش آموزش الکترونیک و فناوری
 

 نظری پیشینة .2
 در :آید می ادبیات فارسی یـادگیری در فنّاوری از اسـتفاده و بخش یادگیری الکترونیکی دو در تحقیق نظری پیشینة

گسترش اینترنت، امکان ارائة  نیزافرازی و  افرازی و نرم های سختگرفته در حوزهصورت  هایرفتحال حاضر پیش

 ؛کرده است و تصویری فراهم ،های متنی، گرافیکی، صوتیقالب تلفیقی از داده ای محتوا در دیجیتالی و چندرسانه
های صوتی و تصویری نیز در قالب پخش صدا و بر متن، از امکانات رسانه توان در آموزش، عالوهای که میگونهبه

 .کرد استفاده ،صورت انیمیشن و فیلمنمایش تصویرهای ثابت و متحرک، به

های تواند شامل سیستممیواقع یادگیری الکترونیکی، یکی از انواع آموزش از راه دور است. آموزش از راه دور  در
یافتـة ایـن نـوع بر پست، رادیو، تلویزیـون و مکاتبه باشد. یادگیری الکترونیکی نیز یکی از انواع تکامـل مبتنی

آمـوزش اسـت. یادگیری الکترونیکی ممکن است، برای افراد مختلف، مفاهیم گوناگون داشـته باشـد. البتـه این 
یون، تلفن و حتی کتاب، همگـی نـزد افـراد مختلـف ممکن است مفاهیم متفاوتی موضوع قابل درک است. تلویز

 (:Morrison, 2003 3(.دنداشته باش

 گفـت: «1الیـوت میسـی» 1997اواخـر سـال  بنامـد، در «یـادگیری الکترونیکـی»پیش از آنکـه کسـی آن را  
یـادگیری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فنّاوری شبکه، برای طراحی، تحویل، انتخاب، اداره و توسعة »

 (Cross, Jay. 2004« )یادگیری.

گزیند: ای را برمیتعریف ساده ،از یادگیری الکترونیکی ،وجود تعاریف پیچیدۀ فراوانبا اشاره به «هورتون»
 1« )ای برای خلق تجربة یادگیری.های اطالعاتی و رایانهعبارت اسـت از کاربرد فنّاورییـادگیری الکترونیکـی »

Horton, 2006, p) 

از پرداخت شهریه  .ای باشدهـای گسـتردهتوانـد شـامل فعالیت مفهوم یادگیری الکترونیکـی مـی» گوید:می2«واکر»
مجزا. یادگیری بر رایانة  های مبتنی تا فعالیت گرفته صورت الکترونیکی و پشتیبانی از یادگیری از راه دوربه

 های زیـر اشـاره دارد: ترکیبی از فعالیت الکترونیکی به هرکدام یا هر
 خانه؛عنوان جایگزین یا مکمل کتاباستفاده از وب، به- 

 استفاده از رسانة الکترونیکی، برای گردآوری و ارائة مطالب یادگیری؛ - 

 ه و...؛ های مباحثاستفاده از اشتراک الکترونیکی فضاهای یادگیری، محل- 

                                                           
1. Elliott Masie      

       
2
. Mirabelle Walker 
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 دنیای مجازی و...؛  سازیاستفاده از شبیه- 
 استفاده از سنجش و بازخورد الکترونیکی.- 
انـد و یادگیرنـدگان بـرای اینکـه احسـاس کننـد در محیط الکترونیکی ها در ماهیت خود متفاوتاین فعالیت

گـردآوری و ارائـة مطالـب فراینـدی شـان اهمیـت دارد. مـثالً هـای درون آن محـیط برایِهستند، ترکیب فعالیت
 2003کنند )دهـد و یادگیرندگان از نتایج آن استفاده میطرفـه اسـت. مربـی ایـن کـار را انجـام مـییک

,Walker .) 
طـورعمـده دانـد کـه یـادگیری بهمعنی اسـتفاده از فنّاوری در یـادگیری مـییـادگیری الکترونیکـی را به 1«سلومن»
 شـود. ارائـه یـا دریافـت مـی خـارجی یـا وب اینترنـت، شـبکة ارتبـاطی داخلـی ـطریـق اینترانـت،  از

 «روزنبرگ»نظر  از
 دارد: یادگیری الکترونیکی سه ضابطه2

سازی فوری، ذخیره یا بازیابی، توزیع و اشتراک اطالعات  هنگامای است که قابلیت بهیادگیری الکترونیکی شبکه( 1
 ؛ داشته باشدو آموزش 

 شود؛هـایی ارائـه میطریـق رایانـه بـه کـاربرن استفاده از فنّاوری اینترنتی آموزش اسـتاندارد از با( 2
 های یـادگیری است کـه فراتـر از پـارادایم سـنتی آمـوزش است.حل راه یادگیریِتمرکز آن روی ( 3
اینترنت یا اینترانت  و طریق دیسک نوری شده ازعنوان آموزش ارائهیادگیری الکترونیکی را به 4«مایر»و  3 «کالرک»

 کنند: های زیر تعریف میبا ویژگی
 گنجاندن محتوای مرتبط با هدف یادگیری؛ -

 استفاده از روش تعاملی، مانند کاربرد مثال و تمرین، برای کمک به یادگیری؛  -
 ها؛ ها و تصاویر، برای ارائة متن و روشای، مانند واژه استفاده از عناصر رسانه -
 های یادگیری فردی یا مربوط به بهبود کارایی سازمانی.های مرتبط با هدفایجاد دانش نو و مهارت -

 .«چرا» و «چگونه»، «چه»در این تعریف چندعنصر دربارۀ یادگیری الکترونیکی وجود دارد: 

های آموزشـی )فنـون( است که به مردم، در عـات( و روشهای یادگیری الکترونیکی، شامل محتوا )اطالدوره چه:

 کند.کمک می ،یادگیری محتوا

شده و تصاویر،  شکل متن گفتاری یا چاپبه را هاای که واژهطریق رایانه های یادگیری الکترونیکی، ازدوره چگونه:

 .کند ویدیو ارائه میو  ها، نقاشی متحرکمانند اشکال، عکس

های یادگیری شخصی  ونیکـی برآننـد کـه بـه یادگیرنـدگان در رسـیدن به هـدفهـای یـادگیری الکتردورهچـرا: 

 د. درنکمک کن ـ های سازمان شودای که موجـب بهبـود حرکـت در مسیر هدفشیوهبه ـ یا انجام وظایف شغلی
شود( اشاره دارد. حرف به چگونگی انجام یادگیری )شکلی که مطالـب ذخیره می «e-learning»در  «e»واقع حرف 

«learning»  در ترکیـب«e-learning» کند( و  هایی که به مردم در یادگیری کمک میبـه ماهیـت )محتوا و راه

, pp. 13-14 .2003کنـد )های آموزشی فردی و سـازمانی( اشـاره مـییابی به هدفعلـت کار )دست بـه «چرا»
ClarkandMayer.) 

                                                           
.
1
  Sloman 

 .
2
 Rosenberg 

 .
3
 Ruth Colvin Clark 

 .
4
 Richard E. Mayer 
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کـی وجـود دارد که اگر بخواهیم به های گوناگونی از یـادگیری الکترونیشود، برداشت گونه که مشاهده میهمان
که ها بپـردازیم، خـود نیازمند نقد و بررسی مستقل است )اگرچـه ضـرورتی هـم نـدارد.( اما هنگامیبررسی همة آن
نماید. کننده و پیچیده میشود موضوع تا حدودی نگرانوسیع می د،در این حـ ،ها از یک مفهومدامنة برداشت

 مخاطب دارد:  عنوان نوعی آموزش ثانویـه پدیـدار شـده اسـت و سـه دسـته بهیادگیری الکترونیکی 

 ؛ )آموز در جهان، مخاطبـان ایـن نوع آموزش هستندها دانشتقریباً میلیون(یادگیری در منزل - 

 مدارسی که هنگام بروز بحران و سختی به یک جایگزین نیاز دارنـد تا آموزش دچار وقفه نشود؛- 
های آموزشی را ارائه عنوان مکمل، دورهخواهنـد بـا اسـتفاده از اینترنـت، بـهمتوسطه که مـیو مدارس - 

 .کنند

های برخی از متخصصـان عقیده دارند که یادگیری الکترونیکی ممکـن اسـت جـایگزین مـدارس و تمـامی شـکل
به یادگیری  ،نشدهصـورت تفکیکسـنی، بـههـای نگرنـد کـه گروهای میاکنون به آیندهکالس درس شود. برخی هم

 (.94-92 :1389 ،پذیرد )باباییمی پردازنـد و آمـوزش نیـز فـارغ از زمـان کـار و تعطیلـی انجـاممی

 نگرفته صورت چندانی توجه نوین هایفنّاوری طریق از فارسی، ادبیات و زبان آموزش حوزۀ به تاکنون متأسفانه
 نیز فارسی ادبیات و زبان رشتة .ندارد وجود حوزه این در مفیدی و چشمگیر پژوهش نیز حاضر حال در و است؛
 جدیدی دنیای وارد کمکم رشته این. است جهانی تحوالت و تغییر  پذیرش از ناچار دانشگاهی هایرشته بقیة مانند

 که شد خواهد علم این در شگرف های رفتپیش باعث خود نوبة به که شودمی گوناگون هایحوزه در ارتباطات از
 .داد ترویج و توسعه را علم این توانمی بهتر وسائل و ابزار این کمک به

 
 تحقیق روش. 3
تواند در آموزش زبان و  فناوری و یادگیری الکترونیکی چه نقشی می که پردازدمی مسئله این بیان به حاضر تحقیق  

 این به مستقیم طور به محققی تواند باشد. چونرخداد چه میهای این ها و آسیبادبیات فارسی ایفا کند. قوت
 مقدماتی هرچند گامی راه این در بتوانند سؤاالتی طرح و هافرضپیش با تا شدند آن بر نگارندگان نپرداخته، موضوع
 و  شده ترجمه هایکتاب به کار، این برای و کردیم توصیف منظم طور به را آمده دست به اسناد محتوای ما. بردارند

 آوری جمع از بعد.  است شده استناد فناوری در آموزش نقش دربارۀ  اصلی زبان به اینترنتی مقاالت از بعضی
 و تجزیه از روش این در چون. پرداختیم استفاده مورد مضامین توصیف به بیشتر موضوعی، تحلیل به توجه با هایافته

 خارجی، و داخلی مقاالت ها،کتاب اسناد، همان، که ما گردآوری ابزارهای کردیم سعی است، شده استفاده تحلیل

 .باشند برخوردار ایمالحظه قابل اعتبار از هستند، اینترنتی منابع و نشریات

 

 هایافته. 4

   1تاریخچۀ آموزش مجازی. 1.4
تحصیالت  ،چندیشناخته شد. پس از   2ای عنوان تحصیالت مکاتبهبه 19بار در قرن آموزش از راه دور برای اولین

دار به ارائة آموزش از راه های صالحیتفراگیر شد و مدارس و دیگر مؤسسه ،پستی با استفاده از سیستمِ ،ایمکاتبه

                                                           
 . 1

 E-learning    

 2. Correspondence Study 

 3. Isaac Pitman  
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آموزان را برقرار کردند. ایاالت متحده تنها کشور پرداختند و ارتباط نوشتاری معلمان و دانش ،دور، با استفاده از پست
هایی برای آموزش دوره ،1840ای نبود، بلکه کشورهای اروپایی نیز از اوائل دهة دهندۀ تحصیالت مکاتبهارائه

 نویسی و زبان ارائه کردند.خالصه
برای تدریس  2«تندنویسی»از   1«پیتمنایزاک »نام ، یک آوانگار انگلیسی، بههای پستیخاطر هزینه، به1837در سال 

 جای اصول امالیی بود، دربر اصول آوایی، به ای در بریتانیا استفاده کرد. وی روش خود را که مبتنیهای مکاتبهدوره

بن »را برادرش « پیتمن»نویسی توضیح داد. روش خالصه «الگوی صحیح تندنویسی»نام در کتابی به 1837سال 
برای تدریس  ،یک مؤسسة صدانگاری در ایالت اوهایو آمریکا «بن»در آمریکا معرفی کرد.  1852در سال  3«پیتمن

زبان تطبیق داده شده و  15با  پیتمن  نویسیخالصه روش بنیاد نهاد. ،نویسی و نیز انتشار آثار مرتبط با آنخالصه

 نویسی در جهان است.های خالصهن روشامروز یکی از پرکاربردتری
و  «بالتیمور»بین شهرهای  ،الکتریکی اختراع کرد. نخستین خط تلگراف یتلگراف 4«ساموئل مورس» 1844سال  در

 خدا چه ساخته است؟ مورس»ارسال کرد، چنین بود:  «مورس»در آمریکا کشیده شد و اولین پیامی که  «واشنگتن»

 اختراع خود را ثبت کند. 1854رقیب و همکارانش نتوانست تا سال  مخترعانِ دلیل ادعاهای حقوقیِبه
بر ادارۀ پست بود و از این طریق  متکی ـ تأسیس شد 1892که در سال  ـ دانشگاهی دورِ از راهِ اولین دورۀ آموزشیِ

گردد. میالدی بازمی 1900بر فنّاوری، به اوائل دهة  مبتنی ،گیری از آموزش غیرحضوریهای بهرهشد. روشاداره می

های آموزشی متنوعی نیز وجود داشت و مجوز اولین رادیوی آموزشی دانشگاهی، در  بیستم، برنامهدر اواسط قرن 
با تکامل و 1960شود. در سال گیری آموزش الکترونیکی محسوب میصادر شد، که اولین پایة شکل 1921سال 

ها با یه بر سیستم پستی، دانشگاهجای تکاز راهِ دور نیز دچار تغییر شد و به آموزشِ ها، تکنولوژیِرفت رسانهپیش
نحوی که کردند. بهنام میمدیا، برای پشتیبانی آموزشی، از دانشجویان ثبت ای مالتیاستفادۀ ترکیبی از ابزار چندرسانه

بر انگلستان و آمریکا در سایر کشورهای اروپایی و آسیایی مؤسسات آموزش الکترونیکی توسعه یافت. امروزه  عالوه

های جدید، ابزاری است برای انتقال دانش روز که بر استفاده از تکنولوژی ادگیری( الکترونیکی، مبتنیآموزش )ی
واقع  دردهد. پژوهان قرار های متفاوت را در اختیار دانش قابلیت آن را دارد تا انواع تخصص و مهارت در رشته

  دهد.می  افزایش را  درصد یادگیری 25 تا 20 ـ سنتی درس  هایکالس  به نسبت ـ الکترونیکی آموزش

 

 تاریخچۀ آموزش الکترونیکی در ایران . 2.4
بصری، شامل نمایش  ـ آموزشی سمعیگیری از ابزارهای کمکتاریخچة آموزش الکترونیکی در ایران به زمان بهره

 مورد ،آموزشیعنوان یک رسانة گردد. پس از آن تلویزیون، بههای آموزشی در کالس درس بازمیاسالید و فیلم
طریق این رسانه در سراسر  توجه قرار گرفته است و تلویزیون آموزشی ملی ایران رسماً به امر آموزش همگانی از

 کشور پرداخت.
بر استفاده از شیوۀ  جز تجربة کوتاه دانشگاه آزاد  و دانشگاه پیام نور مبتنیبه ـ آموزش از راهِ دور در کشورمان

سابقة طوالنی ندارد. در پایان دهة هفتاد، آموزش مجازی در دستور کار دانشگاه تهران قرار  ـ ارتباط از راهِ دور

                                                           
 4. Shorthand 
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با ارائة نُه درس  سایت آموزش مجازی دانشگاه تهران 1380های تحت این عنوان آغاز شد. در سال گرفت و پروژه
برداری شد. در همان همان سال، بهره سال تحصیلی اولاندازی شد و از نیمبرای دانشجویان دورۀ روزانة دانشگاه راه

اینترنتی خبر داد که تحت نظر آن وزارت، ولی  یو فنّاوری، از تأسیس دانشگاه ،سال، وزارت علوم، تحقیقات

دنبال آن تعدادی از در سراسر کشور، خدمات آموزشی ارائه خواهد داد. به ،نوع اول صورت مؤسسة غیرانتفاعیِبه
حال حاضر  اند و درهای خود قرار دادهاندازی آموزش الکترونیکی را جزوِ برنامهکه راه ها اعالم کردنددانشگاه

اند. اندکی بعد از اقدام  درس برای دانشجویان حضوری خود ارائه کردهصورت تک ها دروسی را بهتعدادی از آن
رین بخش آموزشی کشور تکه بزرگ ـ ها، در استفاده از روش آموزش الکترونیکی، آموزش و پرورشدانشگاه

حال حاضر تعدادی مؤسسة خصوصی نیز از روش آموزش  هایی را در این زمینه شروع کرد و درفعالیت ـ است

 مند هستند.الکترونیکی بهره

 

 انواع یادگیری الکترونیکی. 3.4

 دسته، شامل موارد زیر است:چهار  دهد. اینبندی برای یادگیری الکترونیکی ارائه میچهار نوع دسته «فالش»
 یادگیری الکترونیکی، بدون حضور و بدون ارتباط الکترونیکی؛ (1 
 اما با ارتباط الکترونیکی؛ ،یادگیری الکترونیکی، بدون حضور (2 

 گاهی؛اهبا حضور گ شدهیادگیری الکترونیکی ترکیب (3 
 عنوان ابزاری آموزشی.استفاده در کالس درس، به یادگیری الکترونیکی مورد (4 
و  اندبندی برای یادگیری الکترونیکی ارائه کردهای شش دستهبا الهام از دیدگاه فالش، در مقاله «نگاش و همکاران»

اعتقاد دارند که آشنایی با این شش  «نگاش و ویلکاکس»دهند. بررسی قرار می ها را موردهای آن ها و شباهتتفاوت
نوعی با یادگیری الکترونیکی سروکار دارند بسیار ضروری است. این شش دسته بندی برای تمام کسانی که بهدسته

 ند:هست یادگیری الکترونیکی به قرار زیر

 

 چهره(بهیادگیری الکترونیکی با حضور فیزیکی و بدون ارتباط الکترونیکی )از نوع چهره(1 
ها از ابزارهای رایج با این تفاوت که در این کالس است.چهره بههای مرسوم چهره یادگیری، همان کالس ةگوناین

گونة یادگیری، هم  شود. در ایناستفاده می ،برای پشتیبانی از شیوۀ انتقال آموزش در کالس ،یادگیری الکترونیکی
شکل فیزیکی در کالس حضور دارند و بنابراین حضور در به  ،دهنده و هم یادگیرنده، به هنگام انتقال آموزشآموزش

شود. مثالی از این نوع یادگیری الکترونیکی کالسی است که در آن از اسالیدهای پاورپوینت، قلمداد می دسترس
چهره نیز از بههای چهرهای برای انتقال محتوا استفاده شود. بسیاری از کالس ویی و یا چند رسانهیهای ویدکلیپ

گیرند. مثالً هنگامی که تعامل میان یاددهنده و کانات یادگیری الکترونیکی در خارج از کالس درس بهره میام

الکترونیک، در یا پست 1بحث ،چون میزگردهم دیگر، با استفاده از ابزارهایییادگیرنده یا میان یادگیرندگان با یک
 به ،سخنرانی و اسالیدهای پاورپوینت مطالباین ممکن است برخارج از ساعات کالس درس صورت پذیرد. عالوه

 تحویلچنین برنامة زمانی برای دانشجویانی که به ابزارهای مربوطه دسترسی دارند، پست شود. هم ،شکل برخط

د. باید خاطر نشان شود که در این شیوه، ابزارهای یادگیری تکالیف دانشجویان ممکن است به شکل برخط اعالم شو
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سویی ارتباط اصلی میان یاددهنده و  از .کنندشوند و محتوا را منتقل نمیبرای آموزش درس استفاده نمی الکترونیکی
ارتباط  بنابراین. گیردهای رسمی یا نهایتاً از طریق تلفن صورت میشیوۀ مالقاتیادگیرنده در محیط کالس و به

 شود.در دسترس قلمداد نمی ،الکترونیکی در این شیوه

 

 یادگیری الکترونیکی بدون حضور و بدون ارتباط الکترونیکی )از نوع خودآموزی((2 
ها از یادگیرنده گونة یادگیریاین نوع از یادگیری الکترونیکی همان شیوۀ خودآموزی یا خودیادگیری است. در این

و خودشان مسؤولیت یادگیری خویشتن را برعهده دارند. حضور در  کنند میرسانة مربوطه برای یادگیری استفاده 

گونه ارتباطی نیز )چه چنین هیچشکل مجازی( وجود ندارد. هم شکل فیزیکی و چه به )چه بهة یادگیری گوناین
وعاً محتوای شود. در این شیوه یادگیرنده نمیان یاددهنده و یادگیرنده برقرار نمی الکترونیکی یا چه غیرالکترونیکی(

کند. ارتباط میان یاددهنده )یا شده دست پیدا میهای آرشیوی ضبطشده را دریافت کرده یا به نسخهضبطازقبل

به دادن پشتیبانی یا موضوعات دیگری شبیه به تعویض مواد  ،هاکنند( و یادگیرندهگروهی که محتوا را توزیع می
گونه، محتوا که معموالً مربوط شود. در اینآموزشی تکمیلی، محدود میشده یا ارسال و دریافت مواد  ای خراب رسانه

ارائه  DVDیا  CD-Romچون ای همشده ضبطهای ازقبلبه یک موضوع کاربردی خاص است، در قالب رسانه

 شود.می

 

 زمان(حضور و با ارتباطات الکترونیکی )از نوع غیرهمیادگیری الکترونیکی بدون (3 
 کنند و حضور )چه به طول زمان انتقال محتوا مالقات نمی دیگر را دردهنده و یادگیرنده همشکل، آموزش در این

شود. در این نوع قلمداد نمی شکل فیزیکی و چه مجازی( وجود ندارد. از این رو در این نوع حضور در دسترس

یادگیرنده باید در زمانی دیگر به محتوا دست  کند )انتقال محتوا( ودهنده محتوا را از پیش ضبط میآموزش، آموزش
دهند؛ یابی به محتوا مستقل از هم روی میدر این شیوه، انتقال محتوا و دست 1یابی به محتوا(.پیدا کند )دست

دهنده و شود. در این محیط، آموزشیابی به محتوا ایجاد میتای که یک زمان تأخیری میان انتقال و دسگونهبه
دیگر ارتباط با هم های یادگیری الکترونیکیطور فراوان از طریق استفاده از تعدادی از ابزارها و فنّاورییادگیرنده به

دهنده و گویند. آموزشمی 2آن است که اکثر مردم به آن یادگیری برخط گونهکنند. یک نمونه از اینبرقرار می

های یادگیری هرحال با استفاده از فنّاوریبه امادیگر مالقاتی ندارند، یادگیرنده در هنگام انتقال محتوا با یک
های غنی دارند و با هم تعامل( و پست الکترونیکی 3وگوی بسط داده شدهچون میزهای گفتهم) الکترونیکی

تکالیف را به شکل برخط برای  ةدهنده ممکن است متن نوشتاری سخنرانی خود و نیز برنامة زمانی ارائآموزش

اشیم که ارتباط الکترونیکی در این نوع، به هنگام انتقال محتوا برقرار دانشجویان ارائه و اعالن کند. باید توجه داشته ب
یادگیری،  ـ عنوان شیوۀ اصلی ارتباط در فرایند یاددهیبه ،زمان در این شیوهنیست، ولی ارتباط الکترونیکی غیرهم

 شود. رو ارتباط الکترونیکی در این شیوه در دسترس قلمداد میازاین. شود کار گرفته میبه

                                                           

 ی، مواد و مطالب آموزشییاددهنده یا طراح آموزش. در انتقال محتوا، فرق هست به محتوا ییاب گفته شد، میان انتقال محتوا و دست گونه که قبالً همان 1)

گونه که مشخص است ممکن است  کند. همان یپیدا م یدوره دسترس یبه محتوا به محتوا یادگیرنده عمالً ییاب در دست یول ،کند  می (منتقل) هئرا ارا

 وجود دارد.ة زمانی فاصل به آن، دانشجو ییاب بین زمان انتقال محتوا و دست ،زمان در نوع غیرهم مثالً .وجود داشته باشد یمیان این دو فرایند تأخر زمان
2

 . Online learning 
3

 . Threaded Discussion Board  
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 زمان(یادگیری الکترونیکی با حضور مجازی و با ارتباط الکترونیکی )از نوع هم(4 
به ارتباط  در ادبیات یادگیری الکترونیکیشود و  زمان محسوب میاین نوع یادگیری الکترونیکی هم

صورت فیزیکی با هم دهنده و یادگیرنده بهزمان، آموزشمعروف است. در یادگیری الکترونیکی از نوع هم1بالدرنگ
حضور  کنند. بنابراینصورت مجازی، مالقات میانتقال محتوا، بهدیگر را در طول زمان ها هممالقات ندارند؛ لیکن آن

طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته و گونه، ارتباط الکترونیکی بهشود. در ایندر این شیوه در دسترس قلمداد می

رونیکی نیز در رو ارتباط الکتشود؛ ازاینهای یادگیری الکترونیکی تشکیل میکالس مجازی با استفاده از فنّاوری
شده در های استفاده(، شامل تمامی فنّاوری4 گونةگونه )شده در اینهای استفادهشود. فنّاوری دسترس قلمداد می

رسانی قبیل صوت و تصویر زنده و پیام زمانی ازهای همزمان، به اضافة تکنولوژیمحیط یادگیری الکترونیکی غیرهم
 شود.می 2آنی

 

 زمان(، از نوع غیرهم3گاهی و با ارتباط الکترونیکی )تركیبی/ دوگانهاهیادگیری الکترونیکی باحضور گ(5 

گاهی اهصورت گگونه، حضور بهگونة یادگیری، اصطالحاً به گونة دوگانه یا ترکیبی معروف شده است. در ایناین 

گیرد )در دهنده و یادگیرنده صورت میگاهی که بین آموزشاههای فیزیکی گگیرد. محتوا به هنگام مالقاتانجام می
 ،های یادگیری الکترونیکی یک بار( و نیز از طریق فنّاوری صورت امکان حداقل ماهی چهره و دربههای چهرهکالس

گونه ترکیبی است از یادگیری الکترونیکی شود. بنابراین این هایی که حضور فیزیکی برقرار نیست، منتقل میدر زمان

 چهره.بههای چهرهزمان و کالسغیرهم
ارتباط  گیرد؛ بنابراینزمان، انجام میطور گسترده و فقط در شکل غیرهمگونه، ارتباط الکترونیکی بهدر این 

حضور در طول زمان انتقال محتوا در . گاهی استشود. از طرف دیگر حضور گاهالکترونیکی در دسترس قلمداد می

زمان میان یاددهنده در هنگام ارتباط الکترونیکی غیرهم چهره به شکل فیزیکی وجود دارد، امابههای چهرهزمان کالس
گاهی قلمداد حضور گاه رو در این نوعو یادگیرنده حضور در دسترس )چه به شکل مجازی یا فیزیکی( نیست. ازاین

 شود. می

 

   زمان(و با ارتباط الکترونیکی )تركیبی/ دوگانه، از نوع هم یادگیری الکترونیکی با حضور(6 

گونه، حضور در دسترس است. در این گونه، از نوع ترکیبی/ دوگانه است و در تمام مدت زمان انتقال محتوااین
رو ارتباط الکترونیکی در گیرد؛ از اینزمان مورد استفاده قرار میگسترده و در شکل همشکلی   ارتباط الکترونیکی به

شود. در این محیط، حضور بین حالت فیزیکی و مجازی در نوسان است. برخی جلسات کالسی دسترس قلمداد می
( و باقی زمان آموزش با چهرهبههای سنتی و به روش چهرهشود )یعنی در کالسبا حضور فیزیکی انجام و اداره می

با هم  ،یادگیرنده و یاددهنده، در زمانی یکسان هزمان(. با این شیوآید )در شکل همحضور مجازی به اجرا درمی
شکل مجازی. باوجوداین حضور در تمام زمان ارائه یا انتقال محتوا  شکل فیزیکی و زمانی به زمانی به .مالقات دارند

گونه جایی است که در شود. یک مثال از این حضور در دسترس قلمداد می ة یادگیریگوناینرو در وجود دارد. ازاین

عنوان بخشی از زمان آموزش استفاده کرده و بخش دیگر زمان دهنده و یادگیرنده از کالس درس بهآن آموزش

                                                           
1

 .  Real- time  
2

 .  Instant messaging 
3

 .  Blended/hybr 



 261/      زبان و ادبیات فارسی های نوین در آموزش آموزش الکترونیکی و نقش فنّاوری                                             

دهند. در هر حال، های مجازی اختصاص میگیری از صوت و تصویر زنده در مالقاتآموزش را اختصاص به بهره
گونه، ترکیبی رسد. بنابراین اینها در زمانی یکسان و با مشارکت هم یاددهنده و هم یادگیرنده به انجام میمالقات

 زمان.چهره و یادگیری الکترونیکی همبهاست از کالس چهره

ری ساده است، اما همة بیان این سخن که آموزش سنتی و کالسی کامالً قـدیمی شـده و هـیچ ارزشـی نـدارد کا
ها حـاکی از ایـن اسـت کـه اگرچـه یـادگیری الکترونیکـی محاسن زیادی دارد، اما این به این معنا نیست کـه نشانه

 (. Tinnerman, 2006; Turner and Crews, 2005یـادگیری کالسـی بـه پایـان راه خـودش رسـیده اسـت )
 یم کرد.ها اشاره خواهه آنهای خاصی دارد که بو ویژگی ،هامحدودیتها، یـادگیری الکترونیکـی نیـز ضعف
رود، اما بنـدیم توانشان بسیار باال میکـار مـیخطی و مدیریت دانش را با هم بههنگامی که دو رویکرد آموزش درون

شوند، از توانمندی طور مناسبی ادغام به، چهره(بههای سنتی آموزش کالسی )چهرهها با برنامههنگامی که آن
مبتنی بر ماهیت این دو رویکرد  یتری برخوردار خواهند شد. برای اجـرای چنین سیاستی باید معماری دقیقبیش

های و ادغـام تمـامی اجـزا و مؤلفه ،بنـدیداشته باشیم. معمـاری یـادگیری عبـارت اسـت از طراحـی، ترتیـب

 منظـور رسـیدن بـه بهتـرین نتیجه.بـه ،ادگیریالکترونیکی و غیرالکترونیکی الزم برای ی
چیـز در راستای هدف. معماری دهی و ادغـام همـهعبارت دیگر، معمـاری یـادگیری عبـارت اسـت از سـامانبه 

ها برای ایجـاد یـک ترتیـب دهی و رابطة دورهبـه سازمان یادگیری مثل برنامة درسی نیست. در برنامة درسی معموالً

کل معماری یا سیسـتم  هـای آموزشی مهم هستند، اما برای تعریف. برنامـهشود میـب آموزشـی اشاره مناس
های درسی آموزشی است، چـراکـه در آن یـادگیری کامـل کـافی نیست. ساختار معماری یادگیری فراتر از برنامه

 (. 1381شود )نقشینه، دیده می ،طور کامل و مفصلبه ،کل برنامة یادگیری و تضمین عملکرد
پاسـخ داده شود: در کجا یادگیری  هابه آنشود که باید  هایی مطرح میدر معماری یادگیری الکترونیکی، پرسش

سمت محیط الکترونیکی صـورت الکترونیکی تبدیل و بهالکترونیکی مناسب نیست؟ همة چیزهـا را شـاید نبایـد بـه

ترین تصـمیماتی مهم وِسوق داد. اینکـه تعیـین کنـیم یـادگیری الکترونیکی کجا مفید است و کجا مناسب نیست، جز
اذ شود. اینکه آموزش کالسی چگونـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه شـود تـا یـادگیری  اسـت کـه بایـد اتخ

عنوان یک نوع به ،یـک راه ایـن اسـت کـه از مؤلفـة کالسی .طلبـدالکترونیکی را تکمیل کند، پاسخی قابل دفاع مـی

شود. در محیط وب اجرا می ، وسی استهای یـادگیری دورۀ کارشنادنبال دورهتحصیالت تکمیلی استفاده کنیم که به
باشد، ولـی هنگـامی کـه  نیاز ییادگیری محیط کالس فراینداز طـرف دیگـر در برخـی از مـوارد شاید در ابتدای 

خود و به اتکای خـود بـه امـر یـادگیری بپردازنـد، مؤلفة آموزش خودیافـراد و دانشجویان فهمیدند که چگونه به

 گیرد. ستفاده قرار میا خطی مورددرون
هـایی کـه در یـک برنامـة کالسـی شـرکت بـان درنظر بگیریم تـا تضـمین کنـد آنشاید وب را صرفاً یک دروازه

 توان با مواد مقدماتی یـا جبرانی مبتنی نیازهای الزم را برای کسب موفقیت دارا باشند. این کار را میکننـد، پیشمـی
بـرای شرکت در دورۀ دکتری زبان انگلیسی  که ایصـورت داد. فرضـاً عـده ،که همراه با یک ارزیابی باشد ،بر وب

و ای کـه مخصـوص آمـوزش زبـان انگلیسـی اسـت تواننـد از طریـق وب بـه برنامه شوند می دانشگاه آماده می

ها بـه یـک کند که با پاسخ به آنمیهایی لها سؤادسترسـی داشـته باشـند، سپس از آن دارد های مختلفیقسمت
قبل از ورود به کالس، باید به محتوایی کـه روی وب قرار دارد مسلط ، عبارت دیگر، داوطلبرسند. بهبندی میسطح

چه را که در کـالس توان از یادگیری الکترونیکی استفاده کـرد تـا آن شود؛ اما سؤال بعدی این است که چگونه می

خصوص برای ارتقای یادگیری بعد از به ،های بسـیار زیـادیشـود تکمیـل کنـد؟ فرصـتـراگرفتـه مـیدرس ف
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دیگر و محتـوای در تعامـل بـا یک توانـد افـرادی را کـه در جامعة دانشی قـرار دارنـد وجود دارد. وب مـی، کالس
سمی به پایان رسید یا در فاصـلة بـین دو کـالس تواند بعد از اینکه آموزش ردهـد. ایـن کـار می آموزشـی قرار
 انجـام گیرد. 

آموزش کالسی را تنظیم  هـای یـادگیری الکترونیکـی وال بعدی این است کـه چگونـه بایـد ترتیـب مؤلفـهؤس
کنیم؟ در یادگیری الکترونیکی معموالً ایـن گـرایش وجـود دارد که دوره کوتاه باشد، متوجه یک هدف خاص 

تـری تر اسـت، از تمرکـز کم که آموزش کالسی طوالنیباشـد، به کمک یـک نیـاز و مأموریـت پـیش رود؛ درحالی
اما  آل اسـت،برخـوردار اسـت و  مقید به برنامه است. برای برخی از وظایف آموزشی، یادگیری الکترونیکـی ایـده

به  ،های یادگیریدر طراحـی و اجـرای معماری ،تآموزش کالسی مطلوب است. تجربه و مهـار برای برخی دیگر

 (.1381امر تعیین بهترین رویکرد کمک خواهد کرد )نقشینه، 
کنـد، امـا این نقش با نقش گذشته کامالً فرد در معماری یادگیری ایفا مـینقشی منحصربه واقع آموزش کالسی در

ایجـاد فرهنـگ و  و یی، مشاهدۀ کارشناسـانه،ای کارمتفاوت است. تعامالت گروهی، کیفیت حل مسائل کاری، ارزیاب

کـار گروهـی تمامـاً خصوصـیات خاصی هستند که در بسیاری موارد برای تجربة کالسی بهترین تناسب را دارند. 
هـای خـاص خـود را دارد که برای استفاده از آن  جا تأکید بر یک نکته الزم است که فنّاوری اطالعات الزامدر این

دلیـل تـأثیر روی عملکرد آن، نیازمند شناخت است. هنگامی که امکانات چهـره، بـهبـهچهره یکنار نظام آموزشدر 

های جدیدتری از یادگیری الکترونیکی در جـایی مستقر شود، )مثالً در یک دانشگاه(، این مرکز آموزشی استفاده
کند. این نکته صحیح است کـه میزان آموزش می کالس پیدا های جدید یادگیری در فضاهای کالس و حتی سیستم

 (. 1381کند، ولی اهمیت تجربـة کالسـی رشـد پیـدا خواهـد کرد )نقشینه، کالسی کاهش پیدا می
 واقع در نقطة کانونی یک برنامة معماریِ در «چهـرهبـهچهـره»تلفیق خالقانة یادگیری الکترونیکی و یادگیری 

زمان از یادگیری الکترونیکی و ای که با استفادۀ همگیرد. بایـد توجـه داشـت که در برنامهموفق قرار می یادگیریِ

تر  شود، بیش از آنکه تحول در کیفیت آموزش و تعلـیم مـوردنظـر باشـد، بیش برگزار می «چهـرهبـهچهـره»یادگیری 
 گیرد.در کانون توجه قرار می «سازیآسان»موضوع 

 

 تلفیقی آموزش به امروز نگرش. 4,4

 تقاضای روزافزون نیاز به گویی پاسخ برای معمول حضوری های آموزش ناکارآمدی از پس الکترونیکی آموزش 

 در الکترونیکی آموزش تجربیات اکنون ظاهرا اما .آمد بوجود مختلف کشورهای در عالی و رسمی های آموزش
 .است داده نشان را افراطی رویکردهای این ضعف نقاط جهان در مجازی موسسات

 این هایناکارآمدی رفته رفته روش، این عمر از دهه دو گذشت با و الکترونیکی آموزش جدی کارگیری به شروع با 

 .است شده روشن نیز تعلیم جدید شیوه
 آموزش کیفیت به رسیدن در اما بوده، موفق کامال فوق اهداف به دستیابی در که این رغم علی الکترونیکی آموزش 

 ترتیب این به و کرد ثابت را موضوع این جهان مختلف کشورهای در بسیاری تجربیات و داد نشان ناکارآمد مطلوب
 در معمول حضوری و رسمی های آموزش جای به جدید شیوه این جایگزینی عدم باعث تجربیات این نتایج

 .شد جهان کشورهای
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 مجازی، کالس مانند الکترونیکی دور راه از ارتباط تجهیزات های توانمندی مشاهده با کارشناسان از بسیاری اما 
 شیوه در بودند، یافته تکامل الکترونیکی آموزش شیوه در که... و مجازی های کتابخانه استاندارد، آموزشی محتوای

 .کردند استفاده تلفیقی آموزش یعنی یادگیری و ریزی برنامه جدید

 یادگیری شیوه افزودن با شیوه این. است یادگیری باالی کیفیت به یابیدست در تلفیقی آموزش اصلی مزیت 
 سادگی به استاندارد، آموزشی محتوای مانند توانمندی ابزارهای از استفاده و حضوری آموزش به محور دانشجو

 سیستم یادگیری، کیفیت بر عالوه اما دهد؛ بدست یادگیری شیوه دو هر به نسبت را باالتری آموزش کیفیت تواندمی
 هایروش از ترارزان معقول اجرای دوره یک در روش این. شودمی برگزار نیز کمتری مالی هزینه با تلفیقی آموزش

 .شود می سازیپیاده الکترونیکی آموزش از تر گران و حضوری

 آموزشی مؤسسات میان در سرعت به روش این تا گردیده باعث کمتر هزینه و باال کیفیت یعنی خاصیت دو همین 
 نفر میلیون یک از بیش روش این عمر از کمی زمان گذشت با چهچنان گیرد، قرار استفاده مورد بزرگ های شرکت و

 یادگیری کیفیت ارتقا به توجه با. هستند خود کاری هایپست أخذ جهت تعلیم حال در جهان بزرگ شرکت چند در

 در بنیادین تحول آینده هایسال در بتواند شیوه این کنندمی بینیپیش کارشناسان آموزش، های هزینه نسبی کاهش و
 .آورد بوجود جهان آموزشی ساختارهای

 

  الکترونیکی آموزش از استفاده برای دلیل . چند5,4

 جدید؛ هایتکنولوژی طریق از اطالعات آوردن دست به برای آموزاندانش تشویق •

 شود؛می دانش تولید به منجر که مطالب مورد در نظر تبادل برای گفتگو و بحث های اتاق در حضور •
 زمان؛ هر در آموزشی قسمت مدیر با ارتباط برقرای •

 باشندنمی فیزیکی درس کالس در حضور به قادر دیگر عوامل و معلولیت یا کار داشتن علت به که کسانی •
 کنند؛ استفاده روش این از مشکل بدون و راحتی به توانندمی
 ندارند؛ تحصیل ادامه برای را کشورشان از خروج امکان که افرادی برای •

 نظر؛ مورد رشتة در دنیا روز اطالعات جدیدترین به یابیدست •
 آموزان؛دانش به جدید هایتکنولوژی معرفی •
 .جدید های تکنولوژی به یابیدست چگونگی آموزش •

 

 الکترونیکی ادبیات فارسی آموزش در بررسی قابل . نیازهای6.4
 این. شودمی بررسی غیره و مدیر مدرس، طراح، یادگیرنده، برای افزارینرم و افزاری سخت نیازهای بخش این در

 : شوند می تفکیک بخش پنج به نیازها

 یادگیرنده؛ نیازهای         •
 الکترونیکی؛ آموزش ایجاد نیازهای         •
 الکترونیکی؛ آموزش توسعه نیازهای         •

 الکترونیکی؛ آموزش ارائه نیازهای         •
 الکترونیکی. آموزش سازمانی نیازهای         •
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 . پردازیممی نیازها این از یک هر بررسی به ادامه در

 

  یادگیرنده نیازهای . 1,6,4

 نیاز، به توجه با و کند مشاهده را پیشنهادی هایبرنامه و شده ارائه هایآموزش کل بتواند باید گیرنده آموزش
 طراحی آموزشی سیستم بهتر، عبارت به. ببرد بهره هاآموزش آن از خود، زمانی ریزی برنامه و هزینه پرداخت توانایی

 :کند ایجاد فراگیر هر برای را زیر هایقابلیت باید شده
 .یابد دست آموزشی مختلف هایدوره به بتواند نیازش به توجه با فراگیر         •

 .کند گیریاندازه را خود دانش میزان و ارزیابی را خودش دوره، هر پایان و آغاز در بتواند فراگیر         •
 .باشد Online و  Offline صورت به ایشان با ارتباط برقراری و فراگیران دیگر مشاهده به قادر فراگیر         •
 .کند مشاهده را غیره و امتیازات گذرانده، که هایی دوره شامل هایشفعالیت فهرست بتواند فراگیر         •

 .باشد تصویر و صدا متن، شامل آموزشی هایدوره ارائه مختلف اشکال انتخاب به قادر فراگیر         •
 .کند کنترل را دوره زمان استعداد خود، و ادراک پیشرفت، میزان به توجه با بتواند فراگیر         •
 .کند دریافت را دوره پایان گواهینامه و باشد  Online صورت به آزمون در شرکت به قادر فراگیر         •

 .دهد ارائه دیگر مؤسسات به را اشدریافتی گواهینامه بتواند کاربر         •
 افراد تا باشد شده ارائه هایدوره مختلف هایبخش از متشکل آموزشی هایدوره ساختن به قادر فراگیر         •

 .کنند استفاده هادوره این از برمیان صورت به بتوانند خاص، ای موسسه یا شرکت در او مشابه

 برقراری برای را اشالکترونیکی آدرس و مشخصات اول، صفحه مشاهده و ورود از پس کاربر سیستم، این در
 مطالب جستجوی به و ببیند را نظرش مورد آموزشی موضوعات تواندمی و کرده وارد سیستم مدیریت با ارتباط

 .بپردازد سیستم های راهنمایی از استفاده و آموزشی
 در که هاییپاسخ و پرسش. کند استفاده سیستم از تواند می زمانهم و زمانغیرهم روش دو به کاربر یا یادگیرنده

 و هاآزمون درسی، تکالیف. کندمی کمک آموزش مورد موضوع فراگیری در یادگیرنده به دارد، قرار سیستم

 نیز آموزشی محتوای با مرتبط علمی منابع سیستم، این در. است فراگیر دسترس در آموزشی هایدوره بندیسطح
 . شودمی فراهم کاربر برای آنها اینترنتی هایپایگاه با ارتباط برقراری امکان و معرفی

 

  الکترونیکی آموزش ایجاد نیازهای. 2,6,4 

 نیاز تدوینگرها و رسانه دهندگانتوسعه آموزشی، طراحان مربیان، متخصصان، به الکترونیکی آموزش ایجاد امر در

 : شود گرفته نظر در باید موارد این الکترونیکی آموزش طراحی در.  است
 و منابع الکترونیکی، آموزش استانداردهای و هاقالب آموزشی، برنامة ساماندهی آن، روند و ساختار آموزشی، طرح

 طراحی هایراهنمایی آموزشی، موضوعات

 . خرید تصمیمات اساس بر آموزش برنامة و آموزشی 
 

  الکترونیکی آموزش توسعۀ نیازهای. 3,6,4 

 :است مطرح نیازها این الکترونیکی آموزش توسعة در
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 دیجیتالی منابع یافتن و جستجو آموزشی، هایفعالیت ایجاد ،HTML مانند محتوا ایجاد ابزارهای از استفاده
 تهیه تصویر، و صدا انیمیشن، گرافیک، ایجاد ابزارهای از استفاده موجود، دیجیتالی منابع به مجوزدادن موجود،
 افزار نرم درسی، هایکتاب( اضافی منابع و آموزشی مراکز توسعه ارزیابی، ابزارهای از استفاده با هاآزمون و هاامتحان

 ... و
 

 الکترونیکی آموزش ارائه نیازهای. 4,6,4 

 یکدیگر با ایدوسویه ارتباط بتوانند آموزاندانش و مربیان استادان، که است آن الکترونیکی آموزش ارائه نوع بهترین

 . کنند برقرار
 : شود گرفته نظر در زیر موارد باید آموزش این ارائه در 
 وقایع؛ و اخبار ها،اطالعیه ارسال         •

 زمان؛غیرهم ارائه ابزارهای با ارتباطی هایگروه و کنفرانس ساماندهی         •
 زمان؛هم ارائه ابزارهای از استفاده با واقعی زمان در آموزش ارائه         •
 یادگیرنده؛ هایتیم و هاگروه اداره و دهیشکل         •

 یادگیرنده؛ پیشرفت مسیر کردنمشخص         •
 آموزش. نتایج گزارش و ارزیابی         •
  

 : الکترونیکی آموزش سازمانی . نیازهای5,6,4 
 :بداند را زیر های پرسش پاسخ باید الکترونیکی آموزش اجرای برای سازمان

 شود؟ بازاریابی شده ایجاد الکترونیکی آموزش برای چگونه •
 است؟ چگونه الکترونیکی آموزش تجاری مدل •
 شود؟ می تعیین آموزشی هایدوره سطوح چگونه •

 کرد؟ کامل تولیدکنندگان دیگر طریق از را خود سازمان الکترونیکی آموزش توانمی آیا •
 کرد؟ عمومی را خود سازمان الکترونیکی آموزش توانمی آیا •
 دارند؟ متقابل عملکرد قابلیت آموزشی مطالب آیا •

 شوند؟ منتقل دیگر سیستم به سیستمی از توانند می آموزشی مطالب آیا •
 شود؟ کامل موجود ثابت هایسیستم با تواند می سازمان الکترونیکی آموزش سیستم آیا •
 شود؟می تامین چگونه هدف به رسیدن تا الکترونیکی آموزش امنیت •

 دارد؟ وجود الکترونیکی آموزش اجرای برای الزم هایصالحیت و انسانی نیروی آیا •
 گرافیک، مهندسی، هایرشته تخصصی افزارهای نرم تولید به ملی و المللیبین بزرگ نهادهای و هاشرکت

 ادبیات و زبان زمینة در افزار نرم تولید و نیازسنجی به اما اند؛ داشته توجه... و پزشکی، علوم هایرشته حسابداری،
 وجود تخصصی افزارنرم یک حتی رشته، این هایشاخه از یکهیچ در کهطوریبه. است نشده توجه چندان فارسی
 . باشد آن گوناگون سطوح در نیازها گویپاسخ که ندارد
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 روز هایفناوری از مؤثر و اصولی استفادۀ رودمی انتظار شد، ذکر دانشگاهی هایرشته و علوم دیگر باب در کهچنان
 کارگیریبه. کند ایجاد بنیادین تحولی رشته این گوناگون هایحوزه و سطوح در نیز فارسی ادبیات و زبان رشتة در
 روش و ابزار تحول و ارتقا موجب سو یک از رشته این در روز هایفناوری از یکی عنوان به ای رایانه افزارهای نرم

 .گرددمی پژوهش و آموزشی گوناگون فرآیندهای در نتایج کیفی و کمی رشد باعث دیگر سوی از و تحقیق
 و ارتقا: است شرح بدین فارسی ادبیات و زبان رشتة در روز ابزارهای کارگیریبه از اصلی هدف اساس این بر

 سو یک از گردید، بیان که کالنی هدف به رسیدن فارسی برای ادبیات و زبان رشتة در پژوهش و آموزش توسعة
 همة از آگاهی و اشراف دیگر سوی از و است نیاز مورد فارسی ادبیات و زبان حوزۀ در دقیق و صحیح نیازسنجی

 ادبیات و زبان رشتة در هافناوری این از توانمی که است طریق بدین. است ضروری روز هایفناوری هایظرفیت

 شناسایی رشته این در گوناگون سطوح و هاحوزه است ضروری گام نخستین در. کرد استفاده وجه بهترین به فارسی
 کار به فارسی ادبیات و زبان رشتة در آنها گوناگون مخاطبان برای سطح چهار در توان می را روز ابزارهای. شوند

 : گرفت

 .غیردانشگاهی مندان عالقه( 4 پژوهشگران؛( 3 استادان؛( 2 دانشجویان؛( 1
 .روند کار به فارسی ادبیات و زبان رشتة پژوهشی فرآیندهای و آموزشی هایفعالیت در ابزارها این است ضروری

 هاحوزه این در كاربردی هایایده و فارسی ادبیات و زبان رشتۀ در فناوری كارگیری به هایحوزه. 7,4

 متن تصحیح. 1,7,4

  یابینسخه و جویی. نسخه1,1,7.4

 این در گرچه بگذارد، مورد نیاز است. پژوهشگر اختیار در را نسخ جویوجست امکان که جامعی اینترنتی سامانة

 بانک در وجوجست بر عالوه که کرد طراحی ایسامانه توانمی اما کارند؛ به مشغول خوبی هایسایت وب زمینه
 زمانهم صورت به را نتایج و کند وجوجست نیز موجود های سایتوب سایر در کاربر انتخاب به خود، محلی دادۀ

 .سازد برآورده را محققان تخصصی نیازهای سایر بتواند سامانه این چنینهم.  دهد نمایش

 تصحیح و . مقابله2.1.7.4
 به فارسی متون تبدیل برای OCR هایسیستم نبودن کارا و کامل) فنی هایکاستی قبیل از مسائلی دلیل به گرچه

Text متخصص نیروهای نبودن اختیار در نیز و( ماشینی مقابلة انجام برای متن تشخیص هایسیستم نبودن کارآمد و 
 اما نماید می مشکل متن تصحیح و مقابله برای افزاری نرم تولید ها پژوهش گونه این انجام برای کافی بودجة و

 برای افزارینرم گذشته سال در است. انجام حال در و پذیرامکان تصحیح فرآیند تسریع برای افزارهایینرم طراحی

 و تحلیل مرحلة در حاضر حال در که شده آغاز اصفهان دانشگاه در متن تصحیح و مقابله سرعت و دقت افزایش
 .است طراحی

 نویسی. فرهنگ2,7,4

 در نیازها همة به گویی پاسخ برای افزاری نرم امکانات فعلی هایکاستی نیز و هاظرفیت باب در آنچه به توجه با

 از را بهره بیشترین توانمی آن در که فارسی ادبیات و زبان هایشاخه ترینمناسب از یکی شد، بیان ادبی هایپژوهش
 با سازمان یا پژوهشگر که آن دلیل به شاخه این در. است نویسیفرهنگ حوزۀ داشت، انتظار روز هایفناوری

 تدوین، گردآوری، برای را امکانات بهترین ای رایانه افزارهاینرم است، مواجه زیاد بسیار و جزئی هایداده

 .دهدمی قرار سازمان یا او اختیار در فرهنگ متن انتشار و گیریگزارش
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 ادبیات تاریخ. 3,7,4

 برای هاحوزه بهترین از دیگر یکی را آن توانمی دارد؛ بنابراین وجود متنوع و زیاد بسیار هایداده نیز حوزه این در

 .آورد شمار به ای رایانه افزارهای نرم از استفاده

 (بدیع بیان و معانی،) بالغی . علوم4,7,4

 هایایده. است ضروری بسیار تخصصی افزارهای نرم طراحی برای حوزه این در مصنوعی هوش کارگیری به
 :است شرح بدین حوزه این در افزاری نرم

 .معانی علم به مربوط فنون تشخیص و متن تحلیل افزارنرم: معانی

 قبیل از ویژه هایقابلیت همراه به متن در رفته کار به هایکنایه و مجاز استعاره، تشبیه، تشخیص افزار نرم: بیان
 .مذکور محورهای حیث از متون مقایسة

 محورهای حیث از متون مقایسة قبیل از ویژه های قابلیت همراه به متن ادبی هایآرایه تشخیص افزارنرم: بدیع
 .مذکور

 قافیه و . عروض5,7,4

 ضروری بسیار آنها قافیة عیوب و قافیه تشخیص و ابیات بحر و وزن تشخیص برای تخصصی افزارینرم طراحی
 مقایسة قبیل از امکاناتی با جامع افزاری نرم طراحی اما است؛ شده زمینه این در هاییکوشش این از پیش گرچه. است

 شمار به حوزه این ضروری نیازهای از گوناگون، آثار مقایسة و منظومه یا دیوان یک اوزان بسامد تحلیل ابیات،
 .رودمی

 زبان دستور. 6,7,4

 هوش وسیلة به هوشمند هایربات و هاسیستم تولید برای آن دستوری ساختار تحلیل و متن تشخیص امروزه
 . است گرفته صورت حوزه این در هایکوشش رایانشی شناسیزبان رشته در. گیردمی انجام مصنوعی

 در تحقیق نتایج و هاروش ارتقای بر عالوه فارسی متون دستوری ساختار تحلیل برای تخصصی افزارینرم طراحی
 تازه ایمرحله وارد را شناسیمتن و آورد پدید ادبی شناسی متن در شگرف تحولی تواند می فارسی زبان دستور حوزۀ
 .دارد کارآیی نیز هوشمند های ربات طراحی در افزاری نرم چنین آن بر عالوه. سازد

 فارسی زبان آموزش. 7,7,4

 .است زبانان فارسی غیر به فارسی زبان آموزش بر آنها تمرکز که شده تولید افزارهایی نرم تخصصی حوزۀ این در

 گوناگون امکانات بر عالوه که شود تولید حوزه این در افزارهایینرم دانشگاهی و علمی نگاهی با است ضروری
 .سازد برآورده را گوناگون سطوح در کشور خارج و داخل در هدف های گروه علمی نیازهای افزاری نرم

 شناسیسبک. 8,7,4

 یافتن برای تخصصی افزاری نرم طراحی بنابراین. است شده نهاده بنا آنها تحلیل و بسامدها پایة بر شناسیسبک
...  و کنایات تشبیهات، احادیث، آیات، اصطالحات، ترکیبها، فارسی، غیر و فارسی واژگان بسامد قبیل از بسامدهایی

. آورد وجود به فارسی ادبیات و زبان رشتة از تخصصی شاخة این در شگرف تحولی تواند می آنها تحلیل و متون در
 مصنوعی هوش از استفاده آن پیشرفتة مراحل در گرچه است، پذیر امکان مرحله چند در افزاری نرم چنین طراحی

 .ندارد زیاد بسیار هزینة و زمان صرف به نیاز آن اولیة مراحل در اما است، ضروری
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 آموزشی افزارنرم در تکمیلی منابع . معرفی8,4
 گسترش در فارسی ادبیات و زبان حوزۀ هایپژوهش و علمی دستاوردهای جدیدترین از است الزم بخش این در 

 و ادبیات و زبان حوزۀ در پژوهشی هاییافته کاربست با تا شود استفاده آموزاندانش نیز و دبیران اطالعات بخشی
 دست خالق و موفق آموزش یک به ادبیات و زبان پژوهشی هاییافته براساس درس تکمیلی هایفعالیت بینیپیش
 .دارند ویژه جایگاه بخش این علمی معتبر هایسایت انواع و پژوهشی و علمی مقاالت ها،کتاب. یافت

 همة و شود اداره فنی و علمی مدیریت بـا بایـد فارسی ادبیات و زبان حوزۀ در آموزشـی افـزارنـرم تولید و عرضـة
 درنظر با باید افزارنرم آموزشی هایبرنامه و هافعالیت. باشد مشـخص و ریـزیبرنامـه انتهـا تا ابتدا از تولید مراحل

 معیـارهـای چراکـه یابند، افزایش آموزشی فرایندهای کارآیی تا شوند کنترل فنـی و آموزشـی معیارهای گرفتن
 را آمـوزش فراینـد در تسـریع نتیجـه، در و محتوا منطقی ارائة و هماهنگی سازی، مرتب امکان فنـی و آموزشـی

 و نیازها به توجه بـا شده تعریف آموزشی اهداف. دهندمی قرار فعال یادگیری شرایط در را کاربر و شدهموجب

 میسر را اهداف این به یابیدست میـزان نیـز و کارآمدی و ارزیابی شرایط موردنظر، آموزشی گروه هایویژگی
 . سازندمی

 بسیار رشته این رفتپیش برای افزارها نرم از استفاده که است چندان فارسی ادبیات و زبان رشتة گستردگی و اهمیت

 این عملیاتی توان از جدید هایفنّاوری رفتپیش با زمانهم و همگام که است ضروری. است حیاتی و ضروری
 به نتایج، و روش حیث از فارسی، ادبیات و زبان حوزۀ در پژوهشی و آموزشی های فعالیت تا شود استفاده ابزارها
 .یابد ارتقا کیفی، و کمی لحاظ

 میزان این از و است انسانی علوم خدمت در ناچیزی بسیار بخش جهان و ایران در تولیدشده های فنّاوری انبوه از    
 درحالی این. دارد وجود فارسی ادبیات و زبان رشتة پژوهشی و آموزشی اهداف بردپیش برای تری اندک بسیار سهم

 که اندداشته گیریچشم هایرفتپیش روز، ابزارهای کمک به اخیر، هایسال در دانشگاهی هایرشته سایر که است
 .است انجامیده هارشته آن در بنیادین هایتحول به گاه

 تولید شده، ای رایانه امکانات از استفاده باب در انسانی، علوم هایحوزه از برخی در که اقدامی ترینمهم

 بعضی کشور داخل در و زبانعرب نهادهای برخی کشور از خارج در که را اقدام این. است دیجیتال هایخانهکتاب
 است، ایرایانه امکانات از استفاده شیوۀ ترین ابتدایی اندداده صورت نور کامپیوتری تحقیقات مرکز جمله از مراکز
 «.اطالعات بازیابی و ذخیره» یعنی

 شده تولید فارسی ادبیات و زبان رشتة پژوهشگران و استادان دانشجویان، استفادۀ برای افزارنرم چند اساس این بر
 را دهخدا نامةلغت و گنجور، دُرج، حافظ، دانشنامة مثنوی، شاهنامه، افزارهاینرم توانمی هاآن ترینمهم از که است

 سایر .ناچیزند بسیار و کنندمی استفاده رایانه امکانات ترین ابتدایی از نیز هاآن امثال و افزارهانرم این ولی برد، نام

 آن و دارند جدی بسیار ضعفی ضروری، منابع همة نداشتن بر در و بودن محدود برعالوه نیز مذکور افزارهای نرم
 .است فارسی ادبیات و زبان حوزۀ پژوهشگران و استادان، دانشجویان، نیازهای بر افزار نرم امکانات نبودن منطبق

 یفارس وادبیات زبان رشته در فناوری كاربرد حوزه در شده انجام اقدامات. 9,4

 فارسی؛ ادبیات و زبان رشتة در روز، هایفنّاوری کارگیریبه جامع برنامة تدوین -

 تصحیح؛ اتاق تأسیس و طراحی -
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 و ادبی خطی نُسخ فهرست افزار نرم( 2 ادبی، تحقیقات مدیریت جامع سامانة( 1: پژوهشی افزار نرم سه تولید -
 متون؛ بسامدیاب( 3 عرفانی،

 ؛(عرفانی اصطالحات تاریخی فرهنگ هایداده مدیریت افزارنرم) بنیادی افزار نرم یک تولید -

 پردازی؛ نسخه جامع فرهنگ( 2 بیهقی تاریخ افزارینرم فرهنگ( 1: آموزشی افزار نرم دو تولید -
  خطی؛ نُسخ خودکار مقابلة افزار نرم -

 حوزۀ در دوطرف علمی توان و تجارب انتقال برای نور، کامپیوتری تحقیقات مرکز با همکاری نامةتفاهم امضای -
 انسانی؛ علوم افزارهاینرم تولید

 و زبان زمینة در افزارینرم هایطرح اجرای برای توکیو، خارجی مطالعات دانشگاه به مشاوره ارائة و همکاری -

 است «عرفانی متون سازیداده»دانشگاه  این هایطرح از یکی. دارد اجرا دست در مذکور دانشگاه که فارسی ادبیات
 است؛ رسیده انجام به ژاپن در آن از مراحلی حاضر درحال که
 عمومی؛ ادبی افزارهای نرم از برخی تولید -

 ... .و مشاعره، شعر، وزن تعیین ویراستاری، برای هاسایت برخی طراحی -

 

 . پیشنهادها5
 و آموزش توسعة و ارتقا برای ایرایانه امکانات از استفاده فارسی، ادبیات و زبان رشتة جامع سند تدوین در -

 گیرد؛ قرار توجه کانون در فارسی ادبیات و زبان رشتة در پژوهش

 خط، ارتقای برای ایرایانه امکانات استفاده  به فارسی ادبیات و زبان خط، زمینة در سند تدوین برای- 
 شود؛ هتوج فارسی ادبیات و زبان

 شود؛ ریزیبرنامه مجازی فضای در فعال حضور برای- 
 شوراهای دیگر و فارسی ادبیات و زبان ریزیبرنامه کمیتة در کارگروهی تشکیل راهکار اساسی، یک- 

 گردد؛ امر این متولی که است وزارتخانه در فارسی ادبیات و زبان رشتة با مرتبط

 همراه نگریآینده و منظم برنامة فنی، و علمی نگاه با باید ادبیات حوزۀ در ایرایانه ابزار از مندیبهره- 
 ادبیات و زبان رشتة در پژوهش و آموزش توسعة و ارتقا» راهبردی سند است ضروری بنابراین. باشد

 استادان، دانشجویان، نیازهای سند این در و شود تدوین «روز های فناوری کارگیریبه با فارسی

 طور به و دقتبه تخصصی هایشاخه همة در فارسی ادبیات و زبان حوزۀ مندانعالقه و پژوهشگران
 شود؛ اجرا و طراحی نیازها بدین گوییپاسخ برای اجرای راهکارهایی و شود داده تشخیص کامل

 هاکاستی رفع برای اریهمک پی در دانشگاه در فارسی ادبیات و زبان و کامپیوتر مهندسی هایگروه- 

 الزم هایحمایت هایپروژه این از و گردد تعریف حوزه این در مشترک تحقیقی هایپروژه و برآیند
 گیرد؛ صورت

 تخصص فارسی، ادبیات زمینة در تخصصی افزارهای نرم طراحی و افزاری نرم هایفعالیت انجام برای- 
 ای رایانه هایتوانمندی دیگر سوی از و ادبیات حوزۀ نیازهای سویی از که است نیاز مورد ای رشتهمیان

 داوطلبان. است مهم بسیار ایرشته میان های فعالیت انجام برای زمینه آمدن فراهم بنابراین. شود سنجیده

 در یا شوند وارد ادبیات رشتة به دارند تمایل که هستند افزار نرم و مصنوعی هوش حوزۀ در بسیاری
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 از که است ضروری. کنند استفاده زمینه این در تخصصشان از و باشند داشته همکاری ادبی تحقیقات
 مقطع در «رایانه و ادبیات گرایش» اندازی راه. شود استفاده وجه بهترین به موجود هایظرفیت

 از تخصصی استفادۀ بر عالوه طریق بدین تا بود خواهد زمینه این در مهمی حرکت ارشد کارشناسی

 شود؛ تولید و طراحی دانشگاهی جامعة نیازهای بر منطبق و دانشگاهی محصوالتی روز، ابزارهای
 زبان رشتة دانشجویان برای «روز هایفناوری با آشنایی» اجباری درس واحد سه حداقل است ضروری- 

 شود؛ ریزیبرنامه فارسی ادبیات و
 و عمق و تحقیق روش نظر از که شود ارائه تحقیقی محصوالت فارسی ادبیات و زبان حوزۀ در- 

 باشد؛ گذشته با متفاوت نتایج گستردگی

 شود؛ سازگار و یابد ارتقا روز ابزارهای با متناسب تحقیق هایروش- 
 یابد؛ گسترش ادبی تحقیقات کاربردی جنبة- 
 باشد؛ نیازها پاسخگوی جامعه سطوح همة در تواند می ادبیات فناورانه توسعة- 

 طریق از و دهد تشخیص درستی به را خود افزاری نرم نیازهای بتواند ادبی محقق و انشجود استاد، هر- 
 برآید؛ خود نیاز کردن برطرف پی در روز ایهفناوری با اصولی و صحیح آشنایی

 پژوهشگران و استادان دانشجویان، استفادۀ برای تخصصی افزارهاینرم فارسی ادبیات از خهشا هر در- 

 .داشت خواهد وجود
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