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مقدمه
هـا و جوامـع مختلـف هاي اصلی ایجاد ارتباط بـین انسـانزبان از دیرباز یکی از روش

ریزان آموزش زبان همیشه در بنابراین متخصصین و برنامه؛ رفته استبشري به شمار می
انـد. هاي نوین براي آموزش بهتر زبـان بـه مخـاطبین خـود بـودهارائۀ روشپی ابداع و 

آمـوزش زبـان در ازجملـههاي مختلف زندگی بشـر ها و جنبهپیشرفت فناوري، عرصه
نیـز در ایـن شـدنیجهـانقرن بیست و یکم را تحت تأثیر خود قرار داده است. پدیـدة 

ها، جریان سیال ایده«عنوانبهاز آن کهشدنیجهانفرآیند نقش بسزایی ایفا نموده است. 
) 2001(آپـادوراي: » هـا و فنـونها، فناوريها، اشخاص، کاالها، تصاویر، پیامایدئولوژي

شود زمینۀ گسترش و نفوذ زبان انگلیسی در میان ملل مختلـف را ایجـاد کـرده تعبیر می
و اتیکشـفتوسـعۀ تجـارت و اقتصـاد جهـانی، زبـانزبـانیسیانگلزبان چراکهاست، 

باعـث شدنیجهانالمللی است. همچنین پدیدة اختراعات و همچنین زبان ارتباطات بین
خـود باعـث رواج اینترنـت گشـته ۀنوببهشروع عصر فناوري اطالعات شده که آن نیز 

کـه حـالنیدرعتوان گفت کـه میگریدعبارتبهآن انگلیسی است. یاصلزباناست که 
فناوري اطالعات و ارتباطات سهم بسزایی داشته اسـت، متقـابالً زبان انگلیسی در اشاعۀ 

فناوري اطالعات و ارتباطات نیز به ارتقاء جایگـاه و اهمیـت زبـان انگلیسـی از طریـق 
ارتباطات شبکۀ جهانی اینترنت کمک شایانی نموده است، امري که باعث ایجاد ارتباطی 

اسـت. گسـترش فنـاوري چنـان تنگاتنگ بین آموزش زبان (انگلیسی) و فنـاوري شـده 
ها و جوامع زبانی با یکدیگر را تحت تأثیر قرار داده که با استفاده از ابزارهـا ارتباط زبان

هاي نوین مانند ویدئوکنفرانس دوطرفه، کنفـرانس صـوتی دوطرفـه، رایانامـه، و فناوري
در هـر تواننـدمـییراحتبـهها و جوامع مختلـف هاي اینترنتی و... سخنگویان زبانگپ

زمان و مکانی بدون توجه به بعد فاصله با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. در این میان هر 
چه زبانی مانند زبان انگلیسی از عمومیت و محبوبیت بیشتري برخوردار باشـد، اسـتفاده 

نماید.میرتریناپذاجتنابدر آموزش و فراگیري آن روزبههاي نوین و از فناوري
-تواند براي مدرسان زبان انگلیسی و همچنـین اسـاتید دورهمقاله حاضر میبنابراین 

هاي آموزش زبان انگلیسـی هاي تربیت مدرسی زبان انگلیسی، طراحان و مدیران برنامه
هاي خارجی نیز مفید و مؤثر باشد.و حتی براي آموزش سایر زبان
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، »بـا کمـک رایانـهیـادگیري زبـان«این مقاله به موضوعاتی چون مفهوم و تاریخچه 
سـازي فنـاوري ها به فناوري، پیـادهفناوري در آموزش زبان، بررسی نگرشنقش 

هـا و تجهیـزات بـراي شـروع ارتباطات و اطالعـات در کـالس درس و مهـارت
یادگیري زبـان «معموالً با » کاربرد فناوري در آموزش زبان«کهنیابا توجه به . پردازدیم

بر آن شدند تا با استفاده از منابع فارسـی و مؤلفانشود، ي میسازمعادل» با کمک رایانه
التین موجود این مهم را مورد کنکاش قرار داده و ضمن تعریف و تبیین این اصـطالح، 

هاي و نیز برداشت» یادگیري زبان با کمک رایانه«به تاریخچه و ریشۀ اصطالح اجمالبه
-. پرداخته تا بستر و زمینۀ الزم بـراي بهـرهنادرست از کاربرد رایانه در آموزش زبان و..

گیري از موضوعات مندرج در این مقاله، فراهم گردد.
CALL مخفف کلماتComputer Assisted Language Learningباشد که در می
است. عالئـم اختصـاري دیگـري شدهبرگردان» یادگیري زبان با کمک رایانه«فارسی به 

(کـاربرد رایانـه در CASLA1ازاندعبارتنیز در این زمینه کاربرد دارند که از آن جمله 
(یـادگیري زبـان WELL3(یادگیري زبان با کمک فناوري)،TELL2فراگیري زبان دوم)،

)، 2001توانید بـه چیپـل (با کمک شبکه). جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه می
) مراجعه نمایید.2000ارشاور وکرن (و

کنـد. )، یادگیري زبان با کمک رایانه را به سه دوره تقسـیم مـی2003استفان باکس (
-) میRestricted CALL» (یادگیري محدود زبان با کمک رایانه«دورة اول که او آن را 

د و شـامل میالدي ادامـه دار1980دهۀ لیاواو تا شدهشروعمیالدي 1960نامد، از دهۀ 
آموزان متون را بازسازي نموده و بـه سـؤاالت باشد. زبانمی5و آزمونه4هاي بستهتمرین

آمـوزان دارنـد. نـوع پاسخ کوتاه داده و عمالً تعامل و ارتباط اندکی با سایر زبـان6بسته
-هـاي زبـاندهد نیز محدود به صحیح یا غلط بـودن پاسـخبازخوردي که معلم ارائه می

1. Computer Applications in Second Language Acquisition
2. Technology-Enhanced Language Learning
3. Web-Enhanced Language Learning
4. Closed drills
5. Quiz
6. Closed questions
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ناظر محسوب شده و با نگاهی توأم با عنوانبهشود. در این دوره معلم بیشتر آموزان می
اي مسـئلهعنوانبـهنگرد. در این دیدگاه، فناوري آمیز به مسئله میترس یا تحسین اغراق

هـا در یـک کارگـاه شود. در این نـوع نگـرش رایانـهجنبی و اختیاري در نظر گرفته می
مجزاي رایانه قرار دارند.

توان گفـت تـا و میشدهشروع1980ة دوم یادگیري زبان با کمک رایانه از سال دور
یادگیري نامحدود زبان بـا کمـک «امروز ادامه دارد. این دوره که در نگاه استفان باکس، 

سـازي، هایی ماننـد شـبیهشود شامل تکالیف و فعالیت) نامیده میOpen CALL» (رایانه
آموزان با رایانه تعامـل داشـته و گـاه است که در آن زبان1بازي و ارتباط از طریق رایانه

صـورتبهبازخورد معلم نجایاکنند. در آموزان نیز تعامل و ارتباط برقرار میبا سایر زبان
هاي زبانی بوده و از انعطاف برخوردار است. در این دوره تمرکز بر روي توسعۀ مهارت

ی شده و کماکان نگرش به استفاده از رایانـه در ناظر و راهنما تلقعنوانبهمعلم همچنان 
باشد و یادگیري بـا کمـک رایانـه آمیز میترس یا تحسین اغراقصورتبهآموزش زبان 

شود و ماننـد دورة بخشی منسجم از برنامۀ درسی و سرفصل در نظر گرفته نمیعنوانبه
س درس بـر آمـوزان مقـدم بـوده و کـل کـالاول، فناوري بر سرفصل و نیازهـاي زبـان

عنوانبـهها در مکـان مجزایـی یادگیري با کمک رایانه متمرکز است. در این دوره رایانه
کارگاه رایانه قرار دارند و ممکن است صرفاً جهت آموزش زبان در نظر گرفته شوند.

شود، یـادگیري ترکیبـی دورة سوم که آیندة یادگیري زبان با کمک رایانه را شامل می
، نجـایا). در 2003شـود (بـاکس ) نامیـده مـیIntegratedCALLیانـه (زبان با کمک را
آموزان اغلب با یکدیگر در تعامل بوده و رایانامه و... بوده، زبانصورتبهتکالیف بیشتر 

درس، گهگاه با رایانه نیز تعامل دارنـد. بـازخورد معلـم در ایـن بخـش بیشـتر ۀواسطبه
عنوانبـهآموزان اسـت و معلـم تفسیر، ارزیابی، ارائه نظر و انگیزش تفکر زبانصورتبه

بخشـی عـادي و عنوانبـهشود. معلم به فناوري و رایانه ناظر یادگیري و مدیر تلقی می
الینفک آموزش زبان نگریسته و فناوري و رایانه ابزار عـادي و روزمـرة یـادگیري زبـان 

-و بر اساس نیازهاي زبـانشدهگنجاندهدرسی و سرفصل شوند که در برنامۀ قلمداد می

1. Computer-Mediated Communication
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آموزان و بافت خاص یادگیري بـر باشد. در این نگرش، بررسی نیازهاي زبانآموزان می
فناوري و تصمیمات استفاده از آن مقدم هستند. فنـاوري بخـش کـوچکی از هـر درس 

آمـوزان قـرار انها در هر کالس درس، بر روي هر میز و حتی در کیف زباست و رایانه
دارند.

، ایدة اصلی و هـدف غـایی »سازي و یا عادي شدنعادي«)، 2003به عقیدة باکس (
دوره یا بخش سوم است بدین مفهوم که در استفاده از فناوري و رایانه در زبان بایـد بـه 

و شـدهبیترکاي برسیم که فناوري و رایانه طوري در برنامۀ آموزشی گنجانده و مرحله
شوند که دیگر در کانون توجه واقع نشوند. مثالً زمـانی کاغـذ، دهیتندرهمآن روپودتابا 

عادي شده قدرآنشدند ولی اکنون قلم، ساعت مچی و غیره نوعی فناوري محسوب می
نگرد.اند که کمتر کسی به آنها به دید فناوري میروزمرة مردم عجین شدهیبازندگو 

اي از یادگیري زبان با کمک رایانـه ارائـه سه مرحله)، نیز یک مدل 2000(1وارشاور
مصـادف بـا ردیگیبرممیالدي را در 1980و 1970هاي دهد. در مرحلۀ اول که دههمی

ــو شـنیداري2دسـتور ترجمـههـاي هاي سنتی آموزش زبان یعنـی روشاجراي روش
رایانه بـراي است، نظام توصیف زبان، دستور ساختاري است، استفادة اصلی از3گفتاري

قـرار دارد. مرحلـۀ دوم موردتوجهمطالب دستوري 4تکرار و تمرین زبان بوده و صحت
که روش رایـج در ردیگیبرممیالدي را در 1990و دهۀ 1980مدل وارشاور اواخر دهۀ 

است، نگاه بـه زبـان از نـوع شـناختی (و نـه 5آموزش زبان در این دوره روش ارتباطی
بـوده و موردتوجـههاي ارتباطی در آمـوزش زبـان ست، تمرینساختاري و تجویزي) ا

یادگیري زبان بـا ارتباطزبان اهمیت بیشتري دارد. وارشاور این دوره را دورة 6سالست
نامد. دورة سوم که قرن بیست و یکم را در ) میCommunicative CALLکمک رایانه (

) Integrative CALLو موسوم به روش ترکیبی یادگیري زبان با کمک رایانـه (برگرفته
هـاي شـود. در ایـن دوره، روشاي و اینترنـت مـیهاي چندرسـانهاست، شامل فناوري

1. Warschauer
2. Grammar-Translation Method
3. Audio-Lingual Method
4. Accuracy
5. Communicative Approach
6. Fluency
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و یا انگلیسی 2و انگلیسی با اهداف ویژه1محورـهاي محتواآموزش زبان بیشتر بر روش
بوده و موردتوجهبه زبان 4شناختیـشناختیمعه، نگاه جامتمرکزشده3با اهداف آموزشی

هـاي هدف اصلی استفاده از رایانه ایجاد گفتمان اصیل و واقعـی اسـت. برخـی از مـدل
کنند یعنی مثالً رایانه پاسخ صـحیح را بـه یاد می» 5معلمعنوانبهرایانه «محور از ـارتباط

نـام » 6محـركعنوانبـهرایانـه «ز محور اـهاي ارتباطدهد. برخی دیگر از مدلشاگرد می
را به مباحثـه، نوشـتار و یـا آموززبانارائۀ پاسخ صحیح، يجابهبرند که در آن رایانه می

تـر بـه نظـر کند که در این حالت ارتباط، ارزشـمندتر و واقعـیتفکر انتقادي ترغیب می
رسد.می

، »7بـان بـا کمـک رایانـهمحور یادگیري زـدورة ارتباط«مدل سوم از کاربرد رایانه در 
یـک وسـیله عنوانبـهنامیده شده است که در آن به رایانه صرفاً » 8وسیلهعنوانبهرایانه «

هـاي از: پردازشگرهاي واژگان، وارساندعبارتهایی از این مدل شود. مثالنگریسته می
امالیی و دستوري و غیره.

عیب و فوق کامل و بیةشدارائهاي هبندياز تقسیمکدامچیهالبته ناگفته پیداست که 
تـاریخی قائـل ازنظربردهنامهاي توان مرز کامالً مشخصی بین دورهنقص نیستند و نمی

بنـدي بـاکس) شد. مثالً دورة آموزش محدود زبان از طریق رایانه (دورة اول در تقسـیم
و برخی از ایرانهاي آموزشی در بعضی از بافتازجملههنوز هم در برخی نقاط جهان 

هـا و مراکـز در بیشـتر بافـتکـهیدرحـالهمچنـان رواج دارد توسعهدرحالکشورهاي 
هـاي بـا برنامـهيقدربه، استفاده از فناوري و رایانه افتهیتوسعهآموزشیِ اکثر کشورهاي 

اخص عجین شده که امـري کـامالً عـادي و طوربهاعم و آموزش زبان طوربهآموزشی 
ردد.گطبیعی قلمداد می

1. Content-based
2. English for Specific Purposes
3. English for Academic Purposes
4. Socio-Cognitive-Cognitive
5. Computer as tutor
6. Computer as stimulus
7. Communicative CALL
8. Computer as tool/Computer as workhorse
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هـاي زبـانی نیـز مـؤثر تواند در سنجش دانش و مهـارتاستفاده از فناوري رایانه می
سنجش یـادگیري زبـان بـا «، »یادگیري زبان با کمک رایانه«واقع گردد. اصطالح همزادِ 

هـاي باشد که در آن دانش و مهارت زبانی فراگیران و داوطلبان آزمـونمی1»کمک رایانه
هـایی از ایـن گیـرد. نمونـهبا کمـک رایانـه صـورت مـیشاخص سطح بسندگی زبانی

المللـی سـنجش ، سیستم بین4محورهاي اینترنتو تافل3محوررایانه2هايها، تافلآزمون
محور بخش انگلیسـی بـراي هاي رایانهمحور و آزمون) اینترنتIELTS(5زبان انگلیسی

و CB KET7،CB PET8،CB FCE9ماننـد 6هاي دانشگاه کمبریجسخنوران سایر زبان
هـا متقاضـی در سراسـر جهـان در ایـن باشد که ساالنه هزاران و شـاید میلیـونغیره می

هرچنـدزننـد. هـا شـرکت نمـوده و دانـش زبـان انگلیسـی خـود را محـک مـیآزمون
هـا ممکـن عدم موفقیت متقاضیان در این آزمـونکهنیاوجود دارد مبنی بر ییهاینگران

جهت کار با رایانه و اینترنـت هاآناست به علت عدم آشنایی و یا نداشتن مهارت کافی 
باعـث عـدم تیـدرنهاو هـاآنبوده که همین امر ممکن است باعث افزایش اضـطراب 

شود.موفقیت ایشان 
باورهاي غلط در باب فناوري

تـر ماننـد هـاي قـدیمیفنـاوريفناوري و رایانه باید همۀ کارها را انجـام داده و جـایگزین
باید در نظر داشت کـه فنـاوري، در فرهنگ لغت و غیره شده و حتی جایگزین معلم شوند.

هر شکل و نوعی، ساختۀ دست بشر بوده و قاعدتاً باید در خدمت انسان باشـد، توسـط 
انسان کنترل و استفاده شود و نباید عنان اختیار انسـان را در دسـت گرفتـه و جـایگزین 

این است که استفاده از فناوري بایـد بـه قراردادموردتوجهوي شود. نکتۀ دیگر که باید 
آموزش زبان کمک نموده و در خدمت آن باشد. اگر عدم استفاده از نـوعی فنـاوري در 

1. Computer-Assisted Language Testing (CALT)
2. Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
3. Computer-based TOEFL (CBT)
4. Internet-based TOEFL (IBT)
5. International English Language Testing System (IELTS)
6. Cambridge ESOL (English for the Speakers of Other Languages)
7. Computer-based Key English Test
8. Computer-based Preliminary English Test
9. Computer-based First Certificate in English
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حتم جهـت جلـوگیري از اتـالف طوربهاستفاده از آن مؤثر است، ةاندازبهکالس درس 
) در این خصـوص معتقـد 2011از آن استفاده نمود. مرندي (منابع و امکانات و... نباید 

آگـاه بـود، هـاآنکه باید از کاربردهـاي فنـاوري و نحـوة اسـتفاده از حالنیدرعاست 
هـاي مـدرن در کـالس درس بـه گیري براي استفاده یا عدم اسـتفاده از فنـاوريتصمیم

مجـزا و طوربـهس عوامل مختلفی بستگی داشته و براي هر بافت آموزشی و کـالس در
گیري نمود.مستقل باید تصمیم

کـه حـالنیدرعتنها عامل موفقیت در استفاده از فناوري صرفاً وجود خودِ فناوري است.
شکی در مفید بودن استفاده از فناوري در آموزش، خصوصـاً در آمـوزش زبـان، وجـود 

1ارتباط از طریق رایانـهکلیۀ کاربردهاياعم شامل طوربهیادگیري با کمک رایانه ندارد،

گرهـاي هاي مختلف ماننـد پخـششود که طیف وسیعی از فناوريدر فراگیري زبان می
MP3 ،MP4 ،MP5 ،هـا، ها و منابع الکترونیکی، بـالگتلفن همراه، کتابيهایگوش
گیـري بـراي اسـتفاده از در هنگـام تصـمیمبنـابراین، ؛ ردیـگیبرمها و غیره را در ویکی

کالس درس باید بافت آموزشی خاص، نوع معلم، نوع شاگردان و امکانـات فناوري در
توان یک نسخۀ واحد بـراي کلیـۀ مشـتریان یعنی نمی؛ و منابع موجود را در نظر گرفت

باشـند 3و در بافتی دیگر فناوري خواه2فناوري که ممکن است در بافتی، فناوري هراس
پیچید بلکه باید شرایط و همۀ جوانب را سنجیده و سپس نسـبت بـه کـاربرد آن اقـدام 

) نیز بـه درسـتی اشـاره 2009که چیپل (يطورهمانکهنمود. نکتۀ مهم دیگر این است 
کند، در مطالعات تأثیر فناوري بر آموزش باید توجه داشت که این تأثیرات بـه نحـوة می

در اغلـب مـوارد کـهنیا. نکتۀ دیگـر گرددیبرمه به خود فناوري از فناوري و ناستفاده
و با استفادة صرف از شدهحاصلموفقیت ممکن است به علت تمرین و ممارست کافی 

خـارجی یـا دوم، بیشـتر بـه تمـرین و زبـانکیفراگیـري چراکـهفناوري مرتبط نباشد 
ممارست مداوم و منظم بستگی دارد.

ر نوع فناوري مانند رایانه در آمـوزش زبـان بـه عوامـل پرواضح است که موفقیت ه

1. Computer-Mediated Communication (CMC)
2. Technophobic
3. Technogeek
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هـاي مختلفی مانند آموزش و تربیت مدرسانی که دانش و تخصص اسـتفاده از ظرفیـت
ریزي درسی منسـجم ، پشتیبانیِ اداري، آموزشی و اجرایی، برنامهرادارندمختلف فناوري 

فراهم نشدن حتی یـک سازي و... بستگی دارد. و منطقی، آمادگی ذهنی جامعه و فرهنگ
مورد از موارد و شرایط مذکور ممکن است استفاده از فناوري را با چالش جدي مواجـه 

ساخته یا باعث کاهش کارآیی آن گردد.
هاي برخی از تحقیقات اخیر که در کشور صورت گرفته مؤید این نکتـه اسـت. یافته

سبتاً جامع در مورد نگرش ) در تحقیقی ن1391باشی شریف و همکاران (دهمثالعنوانبه
کـه افتندیدرفناوري در آموزش زبان در ایران يریکارگبههاي خارجی در مدرسان زبان

هاي خارجی شناخت کافی و آمادگی ذهنی جهت استفاده از ابزارها و اکثر مدرسان زبان
ن به تعلیم و آمـوزش در ایـجهیدرنتدر رشتۀ خود را نداشته و مورداستفادههاي فناوري

دهنـد متأسـفانه نشـان مـیدسـتنیازازمینه نیاز دارند. این تحقیق و تحقیقات دیگري 
هـاي خـارجی در ایـران هنـوز بسترهاي الزم جهت استفاده از فناوري در آموزش زبان

الزم صـورت يسـازفرهنگکه بایسته و شایسته است فراهم نشده و آموزش و طورآن
تواند کمکی گرچه اندك در این زمینه بنماید.نگرفته است. امید است نوشته حاضر ب

فناوري در آموزش زبان
هاست که فنـاوري ، سالدرواقعاستفاده از فناوري در آموزش زبان امري تازه نیست. 

از فنـاوري یشـکلهمرا اهیسـتختهــ ولـی اگـر شـوددر امر آموزش زبان اسـتفاده مـی
هاي ، آزمایشگاهصوتقبل بازگردد. ضبطها آوریم ممکن است این امر به سدهحساببه

و هنـوز هـم در بـودهمورداسـتفادهمـیالدي 70و 60هاي زبان و دستگاه ویدیو از دهه
شوند.هاي درس سراسر جهان استفاده میکالس

(یـادگیري زبـان بـا 1»کـال«مطالب درسی رایانه محور در آموزش زبان که اغلـب 
هـاي برنامـهمعمـوالًمیالدي ظهور یافـت. 80یل دهۀ شود در اواکمک رایانه) نامیده می

رایانه پاسخ دهـد و یـا شینماصفحهخواهد به محرك، روي آموز میاز زبان» کال«اولیۀ 
هــا بــا پاســخ ســؤاالت وارهجاهــاي خــالی، تطبیــق جملــهپــر کــردنتکــالیفی از قبیــل 

1.CALL (Computer Assisted Language Learning)
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بازسازي » کال«هاي اولیۀ را انجام دهد. احتماالً یکی از مشهورترین فعالیتيانهیچندگز
آموز با تایـپ واژگـانی، آن را بازسـازي متنی است که کل آن در دسترس نیست و زبان

ها گرفتـه پاسخوسقمصحتها بازخوردي، از کند. سپس رایانه براي تمام این فعالیتمی
آمـوز بـه وي ارائـهتري مثل مشخص کردن دلیل اشتباه زبانتا ارائۀ بازخوردهاي پیچیده

روشی اسـت کـه هنـوز هـم در » کال«کند. هم تمرینات تقویتی ارائه میازآنپسداده و 
شود.هاي آموزش زبان یافت میرامديبسیاري از سی

تـر شـده اسـت، روش دسترسی به فناوري ارتباطات و اطالعـات گسـتردهازآنجاکه
و وارد عرصۀ اینترنـت و اي گذاشتههاي رایانهرا فراتر از استفاده در برنامهقدمهم» کال«

(یادگیري زبان با کمـک فنـاوري) در دهـۀ 1»تِل«ابزار شبکه محور شده است. اصطالح 
اندازهاي رو به رشدي کـه فنـاوري ارتباطـات و اینترنـت میالدي در پاسخ به چشم90

ارائه داده بود ظهور و بروز یافت.
اي بـه شـکل گسـتردهمدرسان زبان هنوز از فنـاوري ارتباطـات و اطالعـاتاگرچه

اي در حـال فزاینـدهطوربههاي درس فناوري در کالسيریکارگبهکنند اما استفاده نمی
هاي پیش روي، بخشی الینفک از شیوة آموزش زبان انگلیسـی است و در سالگسترش 

خواهد بود. دالیل متعددي شاهد این مدعا است:
ـ2هانتکافیچه در منازل و چه در ـآموزانـ قابلیت دسترسی به اینترنت براي زبان

شود.میترپیوسته سهل
یبازنـدگکننـد و فنـاوري تر همراه با فناوري رشد مـیآموزان کم سن و سالـ زبان

آمـوزانی اسـتفاده از فنـاوري شود. براي چنـین زبـانو جزئی از آن میخوردهگرههاآن
آمـوزان رند که البته برخی از این زبـانراهی است تا دنیاي بیرون را به کالس درس بیاو

خود مدرس خواهند شد.ۀنوببهتر هم کم سن و سال
قـرار مورداستفادهمحور -المللی در بافت فناوريزبانی بینعنوانبهـ زبان انگلیسی 

گیرد.می
هـاي جدیـدي را ـ فناوري، مخصوصاً اینترنت، در کنار دسترسی به مطالب، فرصـت

1. TELL (Technology Enhanced Language Learning)
2. Internet cafés
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از مطالب آمادة ییبهاگرانسازد و مجموعۀ ب و تکالیف اصیل فراهم میبراي ارائۀ مطال
دهد.آموزش زبان انگلیسی پیش رویمان قرار می

آمـوزانی کـه اي را براي همکاري و ارتباط بین زبانالعادههاي فوقـ اینترنت فرصت
آورد.در مناطق مختلف جغرافیایی قرار دارند، فراهم می

هـاي منبـع بـراي هـاي درسـی و کتـابمثل کتـابياشدهاپچـ فناوري با مطالب 
شود.مدرسان ارائه می

زبان این است که فنـاوري در آمـوزش يهاآموزشگاهآموزان از ـ انتظار فزایندة زبان
زبان گنجانده شود.

دهد.اي را براي تمرین زبان و ارزیابی عملکرد آن ارائه میهاي تازهـ فناوري راه
تـوان از آن در کـالس درس، سـالن شود. نه تنها مـیتر میسیّارروزروزبهـ فناوري 

استفاده کرد، بلکـه در منـزل، 1دسترس-کنفرانس، اتاق رایانه یا مرکز آموزش زبان خود
توان از آن بهره جست.ها هم مینتدر مسیر مدرسه و در کافی

آمـوزان تواند زبـانمی» تفناوري ارتباطات و اطالعا«ـ استفاده از مجموعه ابزارهاي 
را در معرض و تمرین همۀ چهار مهارت اصلی زبان یعنی گفتاري، شنیداري، نوشـتن و 

خواندن قرار دهد.
هستند، تنوع وسـیعی دارد در حال فعالیتهاآنهایی که مدرسان با فناوري در بافت

ت فنـاوري شـکاف اطالعـااصـطالحبهکـه ها دارنـد ـو دسترسی که مدرسان به رایانه
سـازي فنـاوري پیادهازنظرشودـ نحوه عملکرد ما در کالس درس را نامیده می2دیجیتال

فنـاوري ارتباطـات و «تحت تأثیر قرار خواهد داد. مفهوم دیگر فقدان عمـومی آمـوزش 
سازي فناوري در آموزشبراي مدرسان این است که هنوز راه درازي تا عادي» اطالعات
تا استفاده از فناوري در آموزش مثل اسـتفاده از کتـاب یـا قلـم و باید طی شودزبان می

خودکار عادي شود.

1. Self-access center
2. Digital Divide :

دسترسی دارند و آنانی که به این اطالعات دسترسی محدود دارنـد یـا (شکاف بین افرادي که به اطالعات فناوري دیجیتال 
.اصالً دسترسی به آن ندارند)
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ها به فناورينگرش
هـا و هاي جدید واهمه دارند؛ و با حضور فزاینـدة رایانـهبسیاري از مردم از فناوري

شود که ممکـن اسـت از به آن دسته کسانی اطالق می1»فناوري هراس«اینترنت، عبارت 
هـم بـراي آن 2»اهل دیجیتـال«هاي جدید در هراس باشند. اخیراً اصـطالح فتاین پیشر

و بنابراین با آن احسـاس راحتـی و اندشدهبزرگکه با فناوري شدهابداعدسته از کسانی 
. از طـرف دیگـر والـدین باشدیمبارز این مدعا مثالـ کودکان امروزيکنند اطمینان می

انـد، باشند، اینان به دنیاي فناوري دیر پا گذاشته3»دیجیتالمهاجرین«گرایش دارند هاآن
و » انـدمهـاجرین دیجیتـال«اند. در بسیاري از موارد مدرسان یا اصالً حتی وارد آن نشده

هستند.» اهل دیجیتال«ترسالآموزان کم سن و دانش
در کافیست نگاهی به خود بیاندازیم و ببینیم کجاي این طیـف قـرار داریـم. چقـدر

مـردم معمـوالًاگرچـهکنیم؟ ها و اینترنت احساس راحتی و اطمینان میاستفاده از رایانه
(اصـطالحی 4»فناوري خـواه«و یا » هراسفناوري«ها را یا تمایل دارند که کاربران رایانه

حـتم طوربـهبه فناوري) بخوانند، اما واقعیت این است کـه بیشـتر مـا مندانعالقهبراي 
ین دو کران قرار داریم.جایی بین ا

هاي منفی که مدرسان نسبت بـه فنـاوري دارنـد معمـوالً بـه بخش اعظمی از نگرش
دلیل فقدان تسهیالت، کمبود آموزش و یا نبود اطمینان خاطر است که منجر بـه نـاتوانی 

شود. مدرسان اغلب ممکـن اسـت در دركِ منافع استفاده از فناوري در کالس درس می
شان نداشته باشند. شاید مدرسـی بخواهـد از فنـاوري هاي کاريموقعیتتسلط کامل به 

استفاده کند ولی احتمال این هست که مدرسه یا آموزشگاه امکانات بیشتري در آموزش
الزم را نداشته باشد یا از سـویی دیگـر ممکـن اسـت از مدرسـی خواسـته شـود تـا از 

و نه آمادگی آن را دارد.دهیدآموزشاي استفاده کند که نه براي آن فناوري
هسـتند کـه نگارنـدگان در بازدیـد از مـدارس و يایمنفـنکات زیر نقطـه نظـرات 

.اندشدهمدرسان مواجه مختلف و مصاحبه بايهاآموزشگاه

1. Technophobe
2. Digital Native
3. Digital Immigrants
4. Technogeek
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:باشدیمپیشنهادي نگارندگان به این نقطه نظرات به ترتیب به شرح ذیل يهاپاسخ
تـوانرا مـی1هـارامديسیبرخی از کارهاي رایانه محور، براي مثال استفاده از ـ1

1. CD-ROMs

5
ها استفاده اصالً چرا از رایانه

هاي درسی به این کتابکنیم؟ وقتی 
!ی داریموبخ

7
از رایانه بیشتر مخیلی دوست دار

سازي مطالب آمادهاستفاده کنم ولی 
.خیلی زمان بر هستند

6
ها خوشم من از رایانه

هاآنآید پس چرا باید از نمی
در کالس درس استفاده 

کنم!

2
نم در اتوهرگز نمی

کارگاه ساعات کالسی از 
اتاق –رایانه استفاده کنم 

همیشه در حال استفاده رایانه 
است.

1
ها تعاملی ار با رایانهک

-آموزانم مینیست.      دانش
اي را در رایانهتوانند کارهاي 

بدهند.انجاممنزل 
4

آموزانم خیلی بیشتر دانش
نند.اداز من دربارة رایانه می

3
در مورد فناوريزهیچ چی

نم.ادنمی
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هاي مربـوط بـه اسـتفاده از فنـاوري و انجام داد، ولی بسیاري از ایدهنفرهتکصورتبه
گروهـی يهـاتیفعالاسـت مسـتلزم کنکاش قـرار گرفتـهاینترنت که در این مقاله مورد 

آمـوز یـک دسـتگاه این است که براي هـر دو زبـاندئالیایا بیشتر است. حالت دونفره
تـوان تنهـا بـا یـک ها را هـم مـیخیلی از فعالیتهرحالبهرایانه وجود داشته باشد اما 

یـا 3آموزان (از زبانهاي کوچکدستگاه رایانه براي کل کالس یا براي هر یک از گروه
نفر) با هر یک دستگاه، به انجام رساند.4

ریـزي کنیـد و یـا از استفاده کنید از قبـل برنامـه1اتاق رایانهخواهید از وقتی میـ2
دهند بهره ببرید. ایـن فـرم رزرو را را پوشش میترمکیرزرو که چندین ماه یا يهافرم

آمـوزان دیگـر بداننـد کـه چـه موقـع و سان و زبانپشت در اتاق رایانه بچسبانید تا مدر
توانید از اتاق رایانه بـراي قرار بگیرد. میمورداستفادهتوسط چه کسی قرار است کارگاه 

توانید ایـن کـار را از قبـل مییآسانبهخوان بهره ببرید. هاي خودانجام پروژه یا فعالیت
ریزي کنید. شاید هم بخواهید با مسئوالن مدرسه دربارة امکان وجود یک دسـتگاه برنامه

تـوان تنهـا بـا هـا را مـیبرخی از فعالیـتچراکهرایانه در کالس درس به توافق برسید، 
استفاده از یک دستگاه رایانه در کالس درس انجام داد.

واقعـی اسـتفاده از اسـت و بیـانگر کمبـود شـدهدهیشناین سخن بارها و بارهـا ـ3
وقتـی هـاي درس اسـت. معمـوالًدر آمـوزش کـالس» آموزش زبان انگلیسـی«فناوري 

در مـورد فنـاوري هاآناطالعات درواقعپذیرند که گیرند میمدرسان در مضیقه قرار می
شود. مطمئناً ایـن محدود می3برنامۀ پردازش واژه، اینترنت و 2رایانامهبه نحوه استفاده از 

کنـد. فقـدان ت اندك براي شروع استفاده از فناوري در کالس درس کفایـت مـیاطالعا
اي اسـت کـه آموزش فناوري ارتباطات و اطالعات در آمـوزش زبـان انگلیسـی مسـئله

آنالیـن) تربیـت (بـرخط يهاگروهپردازند، اما به آن میندرتبههاي آموزشی مجموعه
از فنـاوري در مورداسـتفادهمدرسی هم هستند که کارشان را به کنکاش و یـادگیري در 

ها ملحق شوند.توانند به این گروهاند و مدرسان میهاي درس اختصاص دادهکالس

1. Computer room
2. E-mail
3. Word Processing program
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آمـوزان نوجـوان یـا کند که به زباناغلب این اظهارات براي مدرسانی صدق میـ4
آمـده اسـت، ایـن 3اظهاراتی در شمارة دهند که بر اساسمیتري درسکم سن و سال

آمـوزانی کـه اند. البته وجود زبـانافراد احتماالً هیچ آموزشی در استفاده از فناوري ندیده
حسـاببهحـتم نکتـه متفـی طوربـهدر مورد فنـاوري بیشـتر از شماسـت، اطالعاتشان

توانند بر این دانـش س، مدرسان می. پس هنگام شروعِ استفاده از فناوري در کالدیآینم
آمـوزان درخواسـت از زبانیمعموالً وقتآموزان براي کمک تکیه کنند. ترِ زبانتخصصی
در هـاآنها و دانششده و فرصتی براي ارائۀ مهارتهاآنشود مایۀ خرسندي کمک می

آورد.این زمینه به وجود می
ن اسـتفاده از مطالـب سـنتی مثـل استفاده از فنـاوري در کـالس درس جـایگزیـ5
سـطح ارتقـاءوتکمیـلشود، بلکه ابـزار فنـاوري باعـث نمییا کتاب درسیاهیستخته

شـوند. تصـور کنیـد قسـمتی از یـک کتـاب درسـی در مـورد کارهاي عادي کالس می
هـا بـا آوري دادههاي تکمیلی مثل جمعحیواناتِ در معرض خطر انقراض است، فعالیت

در مورد حیواناتِ در معرض خطر انقراض یـا حتـی 1نورديوبیا انامهکمک پروژه رای
توان با استفاده از فنـاوري انجـام داد. مـدرس دربارة این موضوع را می2پادپخشیایجاد 
تواند مطالب الکترونیکی بیشتري براي مرور مطالب درسی دربـارة ایـن موضـوع نیز می

ایجاد نماید.
درگذشـتهشـود کـه اغلب توسط مدرسانی مطرح مـیاین تنفر و ترس از رایانهـ6

حـل بـراي ایـن مشـکل ایـن اسـت کـه اند. بهترین راهتجربیات تلخی از فناوري داشته
هـاآنبراي مثال احتماالً -آگاه سازیمشانیتخصصهاي ها و مهارتمدرسان را از داشته

داننـد و اغلـب هـم از پـیش در زنـدگی مـیدر کالس درس را صوتضبططرز کار با 
، اینترنـت یـا رایانامـه تـريپیپخشگر اماند مثالً از خود از فناوري استفاده کردهشخصی

باید آن را پذیرفته و انکار هراس واقعی، این افراد میيجابهگریدعبارتبهاند. بهره برده

1. Webquest
2. Podcast:

پد یا توان آن را ازطریق اینترنت دانلود کرد و بر روي رایانه شنید و سپس آن را روي آيفایل صوتی که می
انتقال دادرپخشگرهاي صوتی دیگ
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سـازي اسـت از طریـق پیـادههراس براي شروع الزم-با آن مقابله کنند. مدرس فناوري
آموزان مورد ترغیب واقع شود. براي نمونـه اسـتفاده هاي ساده و آسان براي زبانفناوري

آماده در اینترنت، براي شروع روش خوبی است. الزم اسـت مدرسـان يوب نوردهااز 
پذیر بـوده و خواهـد بـود و بهتـر آسیبیهرازگاههم متوجه این امر باشند که فناوري 

همیشه برنامۀ جایگزینی که نیازي به فناوري نداشته باشد را در چنته داشته باشند. است 
-هاي مفید در استفاده از فناوري در کالس درس از طریق کارگـاههمچنین ارائۀ آموزش

هاي برخط، اصلی اساسی در ترغیب مدرسان فنـاوري هـراس در هاي حضوري یا دوره
باشد.میپذیرش و استفادة بلندمدت از فناوري

هـم بـراي توانـدیمـریـزي و تمهیـدات الزم ایجاد مطالب جدید بدون برنامـهـ7
هاي تحریرمحور باعث اتـالف وقـت شـود. هاي فناوري محور و هم براي کالسکالس

الزم است مدرسان با همکاري در مدارس، طـرح درس و منـابع درسـی را بـه اشـتراك 
هاي درسـی تجـاري محوري که امروزه بیشتر کتاببگذارند و همچنین از منابع فناوري

دارند استفاده کنند. براي نمونه، یـک کتـاب درسـی صـفحات شـبکه را عرضه میهاآن
هاي پیشنهادي بـراي هـر سایتسایت ناشرش و فهرستی از وبخودش را بر روي وب

خاص خـودش و گـاهی پشـتیبانی بـرخط مـدرس را در ديويديرام یا درس، سیدي
و یا در تاالر بحث و گفتگو خواهد داشت.1هاي متداولپرسشطرح

سازي فناوري ارتباطات و اطالعات در کالس درسپیاده
يهـابافتها و فنـاوري دسترسـی دارنـد و در مدرسان در سطوح مختلفی به رایانه

به برخـی از سـؤاالتی کـه ممکـن نجایادهند. در آموزان مختلفی درس میمتنوع به زبان
کنیم.ت دربارة استفاده از فناوري در کالس درس از خود بپرسید اشاره میاس

توان تنها بـا یـک دسـتگاه رایانـه در مدرسـه، از فنـاوري ارتباطـات و * چگونه می
اطالعات در کالس درس استفاده کرد؟

ارائۀ سیستم رزرو براي استفاده از یک دستگاه رایانۀ موجود با همکاران این اطمینان 
مسـاوي از آن اسـتفاده کننـد. الزم طوربهرا به شما خواهد داد که همۀ مدرسان مدرسه 

1. FAQs (Frequently Asked Questions)
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آموزان استفاده کرد تا با دسترسی بـه آن منبعی براي زبانعنوانبهاست اساساً از اینترنت 
در هـاآناز 1خارج از شبکه (آفالیـن)صورتبهدانلود و چاپ کرده تا بتوان مطالب را

توان با چاپ مطالب انجام داد هاي فناوري محوري که میکالس درس بهره برد. فعالیت
از:اندعبارت

ها.سایتاستفاده از وب
خارج از شبکه.صورتبهنوردها مخصوصاً وبهاي اینترنت محور ـپروژه

اي هـاي دوسـت رایانامـهاي مـدرس بـراي انجـام پـروژهساب رایانامهاستفاده از ح
.2اي الکترونیکی)(دوست مکاتبه
کـرده آموزان را بر روي برگه آمادهکه ابتدا مدرس تکالیف زبانکالسی3ایجاد بالگ

کند.را در رایانه تایپ میهاآنو سپس 
روي کاغذ.بر4گراستفاده از ابزار مرجع برخط مثل برنامۀ تطبیق

.اندشدهچاپآموزان الکترونیکی که براي زبانةشدهیتهمطالب 
شد.رایگانهاي برخط تربیت مدرستوان عضو گروههمچنین می

داشـته 5تـی)آموزان تجربه یا مهارت اندکی از فناوري اطالعـات (آيچنانچه زبان*
باشند چه باید کرد؟

-و سطح تجربیات زبـان» فناوري اطالعات«به هاي مربوط باید از مهارتدر ابتدا می

توان براي مثال از طریق پرسشنامه انجام داد و سـپس آموزان مطلع شد که این کار را می
آمـوزانی ها در کالس درس، کار را شروع کرد. براي زبانترین فناوريبا استفاده از ساده

حد صفر یا انـدك اسـت، درهاآنو یا سطح سواد » اطالعاتشانفناوري «هاي که مهارت
کـه نیبعـدازاباشـد. بهترین نقطه براي شروع، کار با تکـالیف سـادة پـردازش واژه مـی

را هـاي سـاده و جسـتجو در اینترنـتآموزان با این تکالیف خـو گرفتنـد، رایانامـهزبان
محـور، توان معرفی کرد. سعی شود براي هر کـالس فنـاوري ارتباطـات و اطالعـاتمی

1. Offline
2. Keypal
3 Blog
4. Concordancers
5. Information Technology( IT)
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گـروه کـرد تجربه همآموزان کامالً بیی که تجربۀ فنی بیشتري دارند را با زبانآموزانزبان
کمک کنند.ترتجربهکمتا کاربران با تجربه به کاربران 

از عهـده تـوانیمـآموز چگونـه هاي درس با جمعیت بیش از سی زباندر کالس*
برآمد؟استفاده رایانه

آموزان یک دستگاه رایانه داشت تـا بتـوان نفر از زبان4براي هر کمدستالزم است 
هـاي بـزرگ، بـا بـیش از برخط انجام داد. کالسصورتبههاي کوچک را کار در گروه

توان به دو گروه تقسیم کردـ وقتی گروهی در اتاق رایانـه در حـال را میآموزسی زبان
سـپس دو انجام کارهاي برخط هستند گروه دیگر کارهاي تحریرمحور را انجـام دهنـد.

هـاي توان بیشـترِ ابزارهـا و فعالیـتکنند. در این صورت میگروه جایشان را عوض می
سازي کرد.مربوط به فناوري را در کالس درس پیاده

فناوري ارتباطـات و اطالعـات يریکارگبهدر صورت عالقه و اشتیاق کافی براي *
در کالس درس استفاده، از کجا باید شروع کرد؟

فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات، پیشـنهاد ۀنـیدرزماشتن تجربۀ کـافی در صورت ند
ها، یا استفاده از سایتهاي ساده در کالس مثل استفاده از وبشود از ابزارها و پروژهمی

تـوان از رایانامـه نوردها بهره بجوییـد. حتـی مـیآموزان مثل وبمطالب آماده براي زبان
افـت و نمـره دادن بـه کارهـا و یـا بـراي پـروژه آموزان، فقط جهـت درینویسی با زبان

هاي مشارکتی ساده، استفاده کنید.نویسی
بهره ببرید.

هـایی از فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات را * بیش از همه چه نوع ابزارها و فعالیت
شود؟میآموزان کم سن و سال توصیهبراي زبان

-ها براي کار با زباناز فعالیتو بسیاري همۀ ابزارهاي فناوري ارتباطات و اطالعات

آمـوزان کـم سـن و در حقیقت بسیاري از زبانباشند ـمیآموزان کم سن و سال مناسب
آمـوزان تـوان از زبـانمـیاز مدرسانشان هستند!ترباتجربهفناوري ۀنیدرزمسال امروزي 

شناسـند و کـار میاند یا چه ابزارهایی را کردهپرسید که قبالً از چه ابزارهایی استفاده می
ها آغاز کرد. براي مثال خیلی از نوجوانان در حـال حاضـر بـا رایانامـه، خود را با همان



197... بررسی نقش فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش

ها آشـنایی قبلـی داشـته باشـند. و حتی شاید با بالگ1فوريیرسانغامیپگپ اینترنتی و 
هاي موجود سایتتر از مطالب آماده و وبآموزان کم سن و سالممکن است براي زبان

نوردها دربارة این ردة سنی در اینترنت استفاده کرد. همچنین تعدادي مکفی از وببراي 
هست.تر در دسترسآموزان کم سن و سالطیف وسیعی از موضوعات براي زبان

آمـوزان بـا دیگـر ایجاد پل ارتباطی بـین زبـانمنظوربهاز اینترنت توانیم* چگونه 
؟آموزان در کشورهاي دیگر بهره بردزبان

آمـوزان از کشـورها و چندین ابزار اینترنتی روشی عالی براي برقراري ارتبـاط زبـان
بینانه و برانگیزاننده براي تمرین زبـان هاي واقعفرصتهاي مختلف در کنار ارائۀفرهنگ

هـا پروژة بین کالسيریکارگبهترین راه دارند. آسانآموزان عرضه میانگلیسی این زبان
و یـا 2هـاها، ویکـیباشد، اما ممکن است بتوان با استفاده از بالگنامه میاستفاده از رایا

حتی گپ اینترنتی این کار را تعمیم داد. پیوستن به گروه تربیت مدرسی برخط، ارتبـاط 
ها کار راحت خواهد کرد.این نوع پروژهيریکارگبهبا دیگر مدرسان در سراسر دنیا و 

هاي خودخوان الزم اسـت بـدون حضـور تحقیق و پروژهآموزان براي * اصوالً زبان
تواننـد انجـام مـیيکارچهمدرس از اتاق رایانه استفاده کنند. آنان بدون حضور مدرس 

دهند؟
دسـترس بـه -در مرکـزي خـودییتنهابـهآموزان آید که زباناحتماالً گاهی پیش می

شـود. در بعضـی از ا فراهم میهها براي این موقعیترامديفعالیت بپردازند. معموالً سی
توانند از طریق اینترانت به مطـالبی دسترسـی پیـدا کننـد کـه درآموزان میمدارس زبان

ها بـه اینترنـت متصـل اگر رایانه؛ امااستقرارگرفتهمرکزي مدرسه یا آموزشگاه 3سرور
صـورتبـههـاي اینترنـت محـور آموزان را تشویق کرد تا بر پـروژهتوان زبانباشند، می

هایی مانند:کار کنند، پروژهدونفره

1. Instant Messaging
2. Wikis: پذیر)هاي ویراستسایت(وب
3. server
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نوردهاوب
اندشدههیتهآموزان ویژه براي این دانشطوربهمطالب الکترونیکی که توسط مدرس 

هاي برخط و یـا سـایر ابزارهـاي مرجـع جهـت ارائـۀ نامهتحقیقی با استفاده از لغت
هـاي گوش دهند یا بـالگها توانند به پادبخشمیهاآنهمچنین بعدي در کالس درس 

را ایجاد کرده، یـا حتـی شانیکالسویکی ی کنند یاروزرسانبهخود را آماده یا شخصی
از گپ نوشتاري استفاده کنند.

ها و تجهیزات الزم براي شروعمهارت
مدرس چه نکاتی را باید بداند تا بتواند از فناوري در کـالس درس اسـتفاده نمایـد؟ 

براي مکانیک بودن نیازي نکهیامثلتخصصی یا مهارتی نیاز ندارد، به هیچ دانشدرواقع
نیست رانندگی بلد بود!

از: دانش نحوة استفاده از یـک اندعبارتهاي اصلی که شما نیاز است بدانید، مهارت
برنامـۀ وُرد مایکروسـافت)، نحـوة اسـتفاده از براي مثال(ها ساده از پردازش واژهبرنامۀ

براي شدههیتوصهاي سترسی و استفاده از اینترنت. با تالش در انجام فعالیترایانامه و د
هاي فناوري ارتباطـات و اطالعـات اي در مهارتباید بتوان افزایش فزایندهآموزان، زبان

و هنگام استفاده از فناوري در کالس احساس اطمینـان خـاطر بیشـتري خود ایجاد کرد
داشت.

آموزان به فناوري براي زبانيریکارگبهري اطالعات و شروع براي استفادة بهینه فناو
تجهیزات ضروري زیر نیاز است:

آموز یک دستگاه رایانه)ترجیحاً براي هر دو دانش(یک دستگاه رایانه کمدست
ارتباط اینترنتی

چاپگردستگاه 
و یک گوشی (میکروفون و گوشـی) بـراي هـر کارت صدا که در رایانه نصب باشد

رایانه
، فـایر 1مثل اینترنت اکسپلوررمرورگر شبکهافزارهاي اصلی (برنامۀ پردازش واژه، نرم

1. Internet Explorer
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اي)و یک برنامۀ رایانامه3یا موزیال2، سافاري1فوکس
هـاي آموزشـی و دسترسـی مدرسـان بـه رایانـه و که در اشاره شد، بافتطورهمان

ري وجـود دارد کـه تنهـا بـا یـک هاي بسیاتواند بسیار متفاوت باشد. فعالیتفناوري می
، دسترسـی بـه کارگـاه نیبـاوجوداباشـد. مـیاجراقابـلدستگاه رایانه در کـالس درس 

يریکارگبـههـاي بیشـتري بـراي برگـزار کـرد فرصـتآنجااي که بتوان کالس را رایانه
آموزان، فراهم خواهد کرد.فناوري، هم براي مدرسان و هم براي زبان

تـوان هایی که میکه چیدمان اتاق رایانه مستقیماً در نوع فعالیتباید به خاطر داشت
گذارد. در آموزان انجام داد و نحوة تعامل آنان با یکدیگر و خود مدرس، تأثیر میبا زبان

و میـز بزرگـی در اندشـدهدادهاتاق به سمت دیوار قـرار دورتادورها چیدمانی که رایانه
دهد که با سهولت در اطراف اتاق قـدم زده و زه را میوسط قرار دارد به مدرس این اجا

هایشـان را بر صفحات نمایش رایانـهآنچهدهند و آموزان انجام میرا زبانآنچهیراحتبه
کند کـه وقتـی بینند، زیر نظر داشته باشد. فضاي مرکزي وسیع این امکان را ایجاد میمی

زمـانی کـه الزم طورنیهمرا ترك کند و آنجایراحتبهآموزي با رایانه کاري ندارد، زبان
شـود. بیشتري ترتیب داد این کار به سهولت انجـام مـیبا ارتباطاست کارهاي گروهی 

اگر فضاي مرکزي نسبتاً بزرگ باشد فعالیت و تحرك بیشتري هـم در مرکـز اتـاق قابـل 
و هم اسـتفاده ترآموزان فعالهاي بیشتري را هم براي زبانانجام است و این امر فرصت

تـري کـه از صـفحات آموزان کـم سـن و سـالهاي بدنی براي زبانها و فعالیتاز بازي
کند.ها دور هستند، ایجاد مینمایش رایانه

گیريجهونتیبحث
تربیت مدرسی، طراحان واحدهاي درسی و يهادورهمقاله حاضر براي مدرسان، اساتید 

است، هرچند شدهنوشتهزبان خارجی عنوانبهآموزش زبان انگلیسیيهابرنامهمدیران 
ها هم فعالیت دارند بسیار مفید آموزش سایر زبانۀنیدرزمبراي آن دسته از مدرسانی که 

باشد. همچنین بـراي آن دسـته افـرادي اسـت کـه در اسـتفاده از ابزارهـاي فنـاوري می

1 .Firefox
2. Safari
3. Mozilla
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تجربه یـا س درس بیارتباطات و اطالعات یا در چگونگی استفاده از این ابزارها در کال
در این نوشته به مسائل ذیل پرداخته شد:مفید واقع شود. تواندیماندتجربهکم

هایی هم براي غلبه با آن توصیه شد.عوامل فناوري هراسی را عنوان کرده و راه
برخی از تردیدهاي مدرسـان دربـاره اسـتفاده از فنـاوري در کـالس درس را مـورد 

بررسی شد.هاآنهاي مقابله با راهمالحظه قرار داده و 
و 1خـارجیزبـانکیعنوانبـهمتنوع آموزش انگلیسـی يهابافتبا نگاهی گذرا به 

تـوان بـراي هاي رایانه محوري که مـیدسترسی متفاوت مدرسان به رایانه، انواع فعالیت
و بررسی قرار گرفت.موردبحثآموزان انجام داد زبان

تجهیزات اساسی که مدرسان براي شروعِ استفاده از فنـاوري ها و اي از مهارتشمّه
شد.ارائهدر امر آموزش نیاز دارند 

1. EFL: English as a Foreign Language



201... بررسی نقش فناوري ارتباطات و اطالعات در آموزش

منابع
پور، حسینی، سید محمد و علیزاده، عیسی؛ ضیاءباشی شریف، فروزان؛ زندي، بهمن؛ ابراهیمده

فنـاوري اطالعـات در يریکارگبههاي خارجی در ). نگرش مدرسان زبان1391احمد (
.3، شمارة 6، سال ششم، جلد نشریۀ علمی پژوهشی فناوري آموزشآموزش زبان. 

Appadurai, A. (2001). Globalization. Durham: Duke University Press.

Bax, S. (2003). CALL-Past, present and future. System 31, 13-28.

Chapelle,C.A. (2001). Computer Applications in Second Language
Acquisition. Cambridge: CUP.

Chapelle, C.A. (2009). Computer-Assisted Teaching and Testing. In M. A.
Long & C. J. Doughty (Eds.), The Handbook of Language Teaching
(pp. 628-644). Sussex: Wiley Blackwell.

Marandi, S.S.(2011). CALL 101:Some basics any CALL practitioner needs
to know. Roshd FLT 26(1), 70-77.

Warschauer, M. (2000). The changing global economy and the future of
English Teaching. TESOL Quarterly 34, 511-535.

Warschauer, M., and Kern, R. (Eds.) (2000). Network-based Language
Teaching:Concepts and Practice. Cambridge: CUP.




