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 چکیده

 نیو پرچم و... است؛ بنابرا یبه اشتراکات ما از جمله زبان فارس یکشورمان بستگ یمل تیهو نکهیتوجه به ابا 
اعضا جامعه کوشا  نیدر ب یدر گسترش زبان فارس دیخودمان با یمل تیهو تیو تقو شتریب یهمبستگ یبرا
 یریادگیکه با آن همراه شده و در جهت ارتقاء آن تالش کنند.  خواهدیم یلزوما افراد یجامعه صنعت میباش

قادر به استفاده از  نیباشند و هم چن شرفتیبا آن روبه پ رانیکه فراگ آوردیفرآهم م یبستر یکیالکترون
 یسنت یریادگیدارد توانسته است آن را نسبت به  یکیالکترون یریادگیکه  ییهاتیباشند. مز هایتکنولوژ
مثل  یشود واز راهکارها ادیمختلف ز یتا استقبال از آن درکشورها دهمقبول جلوه دهد و باعث ش (ی)حضور

که امروزه در داخل کشور مرسوم  یمجاز یاز انواع  نرم افزارها نیو همچن یارتباط یهاسامانه مودل و سامانه
 استفاده کرد. توانیاست م

 
 آموزش زبان فارسیکلیدواژه: آموزش الکترونیک، زبان فارسی، 

 

 مقدمه. 1

اطالعات و ارتباطات  یفناور ررسیهمه جا در ت بایگذاشته و تقر ریتاث یاجتماع یها و نهادهادر اغلب بخش یامروزه فناور
دارند  یسع یگرفت. مدارس کنون دهیمختلف جامعه ناد یرا در بخش ها نینو یهایاثرات فناور توانیقرار گرفته است  و نم

ارتباط مدرسه با » و آموزش خود را گسترده کنند و به شعار یریادگیمحدوده  ،یکینآموزش الکترو یهاتیبا استفاده از مز
 یکیآموزش الکترون یهاتیخود از قابل یکالس یهادر آموزش دیبا یدیشک و ترد چیهیب زیکنند؛ ما ن دایدست پ« خانواده

 .میمند شوبهره
 فیتعر کیآن کشوردارد؛ در  یبه زبان مل یدر اغلب کشورها بستگ یمل تیکه هو دید میخواه ییجز شهیاند کیبا  

هویـت عبـارت اسـت از مجموعـه ویژگیها، شناسه »که  میداشته باش یشتریب دینکته تاک نیبه ا میتوانیم یمل تیمختصر از هو
( 1387،یاکبر«)سازدها متمایز میکـه فرد، قوم، ملـت و تمـدنی را از دیگـراقـوام، ملـل و تمدن یاکتـساب یها و الگوهای رفتـار

و  خیتار نیاز ا دیاست لذا با یفرهنگ یغن خیکشور متمدن و با تار کیتا به امروز  ربازیاز د رانیکه کشورمان ا نیبا توجه به ا
به زبان  دیبا نیمراقبت و محافظت نمود و همچن گرانید ایو  گانهیب یها خود؛  دربرابرفرهنگ یاسالم - یرانیتمدن و فرهنگ ا

 یهایرا با فناور یو از هرگونه امکانات استفاده نموده و به عبارت ساده آموزش زبان فارس میقائل شو تیاهم شیازپ شیب یفارس
زبان نوشته  نیاند به اده شدهیما کش یدست یکه درهنرها ینگارهها یو حت هابهیکه شعرها، نثرها، کت رای. زمیتنوع ببخش نینو

 .دارد یخاص تیاهم یآموزش زبان فارس یغن خیتار نیاز ا یبهرمند یاند و براونگاشته شده
 یهمبستگ یبرا نیو پرچم و... است؛ بنابرا یبه اشتراکات ما از جمله زبان فارس یکشورمان بستگ یمل تیهو نکهیتوجه به ا با

زبان  یریادگی یسخت میو بتوان میاعضا جامعه کوشا باش نیدر ب یدر گسترش زبان فارس دیخودمان با یمل تیهو تیتقوو  شتریب
 دیارائه راهکارها با یبرا نی. بنابرامیمبدل کن یبه آسان یکیدر مناطق دو زبانه کشورمان را با استفاده از آموزش الکترون یفارس

 .میبپرداز یآموزش زبان فارس نینو یهاوهیو سپس به شرح ش میآموزش را بدان نیا یو نحوه یکیآموزش الکترون خچهیاول تار
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 یکیآموزش الکترون خچهیتار. 2

سابق  یدر شورو یالدیم 1850بار در سال  نی. اولدیآیبه حساب م یدیجد یآموزش یوهینوع آموزش به لحاظ قدمت، ش نیا  
. وستندیزمره پ نیبه ا زیکشورها ن ریهمچون آلمان و سوئد و سا یشروع به کار کرد. سپس کشورها یامکاتبه التیبا عنوان تحص

شد و  ریفراگ یپست ستمیس یپس از چند شدیارائه م ریوبه فراگ شدیانجام م یچاپ ندرآغاز کار با متو یامکاتبه التیتحص
 تمنیپ زاکیبه نام  ا یسیفرد انگل یپست ستمیگذار س انیبرقرار کردند. بن یخود ارتباط نوشتار رانیبا فراگ قیطر نیمعلمان ازا

درسال  کایآمر ویاوها التیدرا تمنیبن پ یو رادرروش توسط ب نیپرداخت. ا یم یسیبه آموزش تند نو قیطر نیاز ا یبود و
ادامه  قیطر نیآموزش از راه دور از ا 1950در دهه  ونیزیاول و اختراع تلو یدر جنگ جهان ویشد. با اختراع راد یمعرف1852

 1970شروع به آموزش مردم خود کردند. در دهه  کایآمر یدرشهرها یونیزیتلو یکانالها 1950دهه  یها. در اواخر سالافتی
گرفت.  تر صورتآموزش آنها راحت نیبه مناطق دور افتاده آسان شود بنابرا یباعث شد که دسترس etv یآموزش ونیزیتلو

 االتیا یگذار هیپرداختند. با توجه به سرما قیطر نیالسالوادور و... به آموزش از ا ل،یهمچون برز یمتحده و کشورها االتیا
 یآموزش م قیطر نیکه ازا یرانینشان داد که فراگ قاتیتحق جینتا ونیزینوع تلو نیا یبر رو نیتال یکایآمر یمتحده و کشورها

معلم و شاگرد وجود نداشت .تعامل دوطرفه  نیبود که تعامل دوطرفه ب نیامر به خاطرا نیالزم را ندارند وعلت ا یاثر بخش دندید
و  یتلفن یشد از ارتباط ها یسع نیکرد بنابرا یطرفه را برقرار م وباشند که ارتباط د یباعث شد که افراد به دنبال رسانه ها

را در آموزش  یگریموج د وتریاست. اختراع کامپ دهیارتباط آسان گردد نیمختلف ا لیبهره گرفته شود. امروزه با وسا یپست
 جادیآموزش ا یوهیدر ش یمیدارد موجب شده است تحوالت عظ اریدر اخت انهیکه را ییآغاز کرده است. ابزارها یکیالکترون

 و... را نام برد. یکیالنات الکترونو تابلو اع یکیکنفراس، پست الکترون ویدیو توانیابزارها م نیگردد؛ از جمله ا
 جادیا یبرا یشمار یب یتعامل یجهان تورگستر فرصتها یارتباط یبه شبکه ها یو امکان دسترس نترنتیبا به وجود آمدن ا

 یو درکشورها دیبه وجود آ یالملل نیوب یمجاز یموجب شد که دانشگاهها لیوسا نیآمد و ا وجودبرخط به  یکالس ها
 کیو  دیآ یآموزش ازراه دور به حساب م یمجموعه  ریز یکی( آموزش الکترون1387،ی،ده باش یمختلف رشد کند.)فرج الله

 ینترانتیو ا ینترنتیا یهایآن را مطرح نمود و منظور از آن استفاده از فناور 90است که کراس در دهه  یدیاصطالح نسبتاً جد
 (1397،یمورکان ،شمسیکسان یاست.)عباس یریادگی یبرا
 

 یکیآموزش الکترون فیتعر. 3
شامل هرگونه استفاده از  عیوس فیتعر کیدر یکیآموزش الکترون ای یکیالکترون یریادگیوهورتون معتقدند که  هورتون»

 عیچرخه تحوالت سر دهییزا یکیالکترون یریادگیاست. در واقع،  یریادگی اتیبه منظور خلق تجرب نترنتیوب و ا یهایفناور
آموزش »تا(  یب ،یزدانیزارع،  نیحس پور،یعل ،یزاده، زند میابراه«.)آن است یقعبه مفهوم وا نینو یهایو رو به گسترش فناور

شبکه  ،یاانهیرا ،یریتصو ،یاعم از صوت یکیالکترون یکه با ابزارها شودیگفته م یآموزش یهاتیبه مجموعه فعال کیالکترون
منجر به  نترنت،یا ژهیبه و یاانهیرا یهاشبکه قیطررا که از  ییهابرنامه یهیکل ی. به عبارتردیگ یو... صورت م یو مجاز یا
 ( 1388ا،یک«).نامندیم یکیالکترون یریادگی شود،یم یریادگی

 یحضور یریادگیکه فرصت  یاز افراد یادیتا شمار ز کندیگوناگون استفاده م یهاو رسانه لیاز وسا ،یکیالکترون یریادگی
هم  بیترک نیو با ا شودیهم در نظر گرفته م یمعادل آموزش مجاز یکیالکترون شمند سازد. آموزرا ندارند را از آموزش بهره

 یی) با توانارانیبا محور قرار دادن فراگ ،یریادگیآموزش و  یهاطیمح یاست برا یااستعاره ،یآموزش مجاز» رود.  یبه کار م
مدار) به عنوان و مساله یتجرب یریادگی ،یتیموقع یریادگیمتفاوت( به جهت تحقق  یآموزش یها ازیون یعلم یها شنهیها و پ

مطرح است که مغز  یکیکالس درس الکترون کی ستمیس نی. درادیجد یهایتکنولوژ بیترک قی( از طریقلب آموزش مجاز
 ایامواج کوتاه  قیماهواره که از طر کیاست و رانیفراگ یشبکه، که محل حضور مجاز کیو  دیآیبه حساب م ستمیمتفکر س

عامل  ستمیس نیآن در ا یارتباط یو ابزارها انهیرا تی( درنها1389،یپور، طبس دیسع.) «سازدیرا به هم مرتبط م هاآنکابل، 
 .شودیم یدچار مشکل اساس تسمیس نیبه عبارت ساده با نبود آن ا شودیمحسوب م یاصل

 

 رانیدر ا یکیالکترون یریادگی یریشکل گ خچهیتار. 4
 و دیاسال شینما شامل یبصر - یسمع یکمک آموزش یبه زمان استفاده از ابزارها رانیدر ا یکیآموزش الکترون خچهیتار»



 287   /   کشور مدارس در فارسی زبان آموزش در آن از مندی بهره و الکترونیکی آموزش راهکارهای بررسی 

 ونیزیو تلو دیمطرح گرد یرسانه آموزش کیبه عنوان  ونیزی. پس از آن تلوگرددیدرس بازم یدر کالس ها یآموزش هایلمیف 
 یهاآموزش جادیرسانه در سراسر کشور پرداخت. در ادامه روند ا نیا قیاز طر یرسماً به امر آموزش همگان رانیا یآموزش مل

در دستور کار دانشگاه تهران قرار  ی، آموزش مجاز70دهه  انیدر پا یو دانشگاه یسطح آموزش عال ران،دریو آزاد در ا یمجاز
 عنوان آغاز شد.  نیتحت ا ییهاگرفت و پروژه

 مسالیو از ن یاندازروزانه دانشگاه راه انیدانشجو یدرس برا 9دانشگاه تهران با ارائه  یآموزش مجاز تیسا 1380ل در سا
خبر داد که تحت نظر آن  ینترنتیدانشگاه ا سیشد. در همان سال وزارت علوم از تأس یهمان سال، بهره بردار یلیاول تحص

از  ی. به دنبال آن تعداددادیارائه م ینوع اول در سراسر کشور خدمات آموزش یرانتفاعیبه صورت مؤسسه غ یوزارتخانه ول
را  یاز آنها دروس یاند و در حال حاضر تعدادخود قرار داده یهارا جزء برنامه یکیها اعالم کردند که آموزش الکتروندانشگاه

دانشگاه کشور، موفق  نیبه عنوان اول راز،ینشگاه شدا رانیاند. در اخود ارائه کرده یحضور انیدانشجو یبه صورت تک درس برا
ثبت نام،  لیاز قب یآموزش یهاتینوع آموزش، عمده فعال نیشده است. در ا یدانشگاه مجاز یدوره آموزش یبه آغاز رسم

رفع  یکالسها زیموارد ن ی. در برخشدیانجام م یاانهیشبکه را قیو مذاکره با استاد از طر یمطالب درس افتیانتخاب واحد، در
 (1397راد، یمینس)«شدیمناسب اجرا م یبا زمان بند یول یبه صورت حضور یشگاهیآزما یهاکالس یاشکال و برخ

 

 یکیالکترون یریادگی یهایژگیو. 5
آموزش  ینوع صنعت بایکرده و تقر دایشدن جوامع ظهور پ یاست که با صنعت ینینو یریادگی یوهیاز جمله ش یکیالکترون یریادگی

 :است ریشش مشخصه ز یدارا یکیکراس آموزش الکترون دهی. به عقدیآ یبه حساب م ،یریادگیو 
 .است نترنتیو آموزش ا یریادگی یاصل لهیوس (أ

 .همراه است یدیبا اطالعات جد (ب
را  یساز هیو شب یتالیجید یهمکار ،یمجاز یهاتوان کالس یها مشود) ازجمله روش یبا روش مختلف آموزش داده م (ت

 نام برد(
 .ردیبگ ادی هایاز فناور یمندرا با بهره میخود تالش کند تا دروس و مفاه دیربایفراگ (ث
 ه،یهمچون ثبت نام، پرداخت شهر یتیریومد یادار یندهایرا در آن انجام داد. فرآ یتیریو مد یادار یندهایتوان فرا یم (ج

 .از راه دور را نام برد یابینظارت و ارزش
زارع،  پور،یعل ،یزند زاده،می.) ابراهردیبگ ادیکه دارد  یشخص یهایژگیتواند براساس و یفرد م یعنیمحور است  ریفراگ (ح

مشخصات فوق هرکدام  نیعالوه بر ا باشد،یم انهیو را نترنتیوجود ا یریادگینوع  نیمشخصه ا نیتر یتا( اصل یب ،یزدانی
پرداخت.  میبر آن وارد کند که به شرح آنها خواه یراداتیتواند ا یباشد هم م یکیونالکتر یریادگیتواند هم نقطه قوت  یم

  :میکنیاشاره م یکیالکترون یریادگیاما قبل از آن به انواع 
 یکیآموزش الکترون ای یریادگی یبند دسته

 :شودیم میبه سه دسته تقس یکیآموزش الکترون ای یریادگی
 یشخص یریادگی (أ

 یجمع یریادگی (ب
  یمجاز یهاکالس (ت

 ژهیبه و یبا ابزار اطالعات کندیم یو سع پردازدیمورد عالقه خود م یدسته به انتخاب رشته نی: فرد در ایشخص یریادگی
 یم یکند، سپس و یرا که مرتبط با رشته خود او است جمع آور ییوجو پرداخته و آنهاکه در دست دارد به جست نترنتیا

 .( بپرسدیخود) معلم،مرب دیساتاز ا نیتواند سواالت خود را به صورت افال
 یمجاز یهارسانه قیرا از طر گریکه امکان ارتباط با همد یرانیفراگ یکیالکترون یریادگیدسته از  نی: در ایجمع یریادگی

 ای یریادگینوع  نی. ضمناً در اکنندیبرقرار م( خود ارتباط انی)معلمان، مرب دیوبا اسات شوندیهمچون چت و... را دارند جمع م
 .است کسانیهمه  یها براو آزمون یآموزش یهادوره یخاتمه وزمان شروع  یکیآموزش الکترون

 یدرس به صورت حضور یهاموارد کالس یدرس است. و دربرخ یهانوع کالس همانند کالس نی: ایمجاز یهاکالس
 دئویو کیشود و درکالس  یکنفرانس استفاده م ویدیو... از و اهیاستفاده از تخته س یها به جاکالس نی. در اردیپذیانجام م
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و صفحه  نیدورب کی قیشود و ارتباط از طر یدرنظر گرفته م وتریکامپ کیافراد  یاوقات برا یشود. گاه یپروژکتور نصب م
خود ارتباط برقرار  دیبا اسات توانندیکه در مقابل دارند م یوتریشود و افراد با توجه به کامپ یبا وب کم برقرار م ای شگرینما ی

(. نگاش 1388ا،یل متعدد سخت باشد)کیبه دال دیبه اسات یبهتر است که دسترس یزمان ینوع آموزش برا نیکنند. البته ا
کنند را ملزم به  یکار م یکیالکترون یریادگیرا که با  یسانک یاند و تمامکرده یکیالکترون یریادگیاز  یوهمکارانش دسته بند

 :اند ازکه عبارت شودیبه شش صورت در نظرگرفته م یریادگی یبنددسته نیاند. در اکرده یبنددسته نیشناختن ا
 یکیالکترون یریادگینوع  نی) از نوع چهره به چهره(: ایکیو بدون ارتباطات الکترون یکیزیبا حضور ف یکیالکترون یریادگی (أ

 دها،یهمچون اسال یوتریکامپ یهاها از رسانهکالس نیتفاوت که در ا نیچهره به چهره است تنها با ا یهمان کالس ها
 یپستها قیدر خارج از کالس از طر توانندیم رندهیادگیآموزش دهنده و  وشود  یو... استفاده م ییویدیو یهاپیکل

 .با هم ارتباط برقرار کنند یکیالکترون
چه به صورت  رندهیادگینوع  نی)از نوع خود آموز(: در ا یکیبدون حضور و بدون ارتباطات الکترون یکیالکترون یریادگی (ب

. معموالً مطالب نندیبیاند آموزش مکرده افتیآنچه در قیحضور ندارد و فقط ار طر یکیوچه به صورت الکترون یحضور
 یس یریادگینوع  نی. رسانه غالب در اکنندیاز آنها استفاده م رندهیادگی و شودیداده م رندهیادگیبه صورت ضبط شده به 

 .است ید یو یرام و د ید
دهنده و نوع آموزش، آموزش نی(: در ارهمزمانی)ازنوع غیکیبدون حضور و با ارتباطات الکترون یکیالکترون یریادگی (ت

 رندهیادگیو  کندیضبط م شیندارند. آموزش دهنده مطالب را از پ یدر طول زمان انتقال محتوا مالقات گریبا همد رندهیادگی
 .به مطالب وجود دارد یابیزمان انتقال با زمان دست انیم ریروش تأخ نیکنند. در ایم دایپ یبه محتوا دسترس گرید یدر زمان

نوع آموزش معروف به ارتباط  نی)از نوع همزمان(: ایکیو با ارتباطات الکترون یبا حضور مجاز یکیالکترون یریادگی (ث
ارتباط  گریدندارد؛ اما به هنگام انتقال محتوا با هم یمالقات حضور رندهیادگیآموزش دهنده با  وهیش نیبالدرنگ است. در ا

 .کنندیم دایپ یمجاز
 یریادگینوع  نی(: در ارهمزمانیدوگانه، ازنوع غ /یبی)ترک یکیو با ارتباطات الکترون یبا حضور گاهگاه یکیالکترون یریادگی (ج

 ست؛ین یکیزیکه حضور به صورت ف ییهااست و در زمان سریاوقات م یدر برخ یکیزیحضور به صورت ف ؛یکیالکترون
ارتباطات  یو باق ردیگیصورت م کباری یکیزیبرقرار کرد. معموال ارتباط ف باطارت گریدبا هم یکیبه صورت الکترون توانیم

 .است یبه صورت مجاز
 دوگانه از نوع همزمان (/یبی)ترک یکیبا حضور و با ارتباطات الکترون یکیالکترون یریادگی (ح
 یکیجلسات به صورت الکترون گرید یاست و برخ یکیزیجلسات به صورت ف یبرخ یکیالکترون یریادگینوع  نیا در (خ

 تا( یب ،یزدانیپور، زارع،  یعل ،یزاده، زند میدارد.) ابراه یهمخوان  یبیترک یریادگیبا  نی. و اشودیبرگزار م
 
  یکیآموزش الکترون یایمزا. 6

فرآهم  یبستر یکیالکترون یریادگیکه با آن همراه شده و در جهت ارتقاء آن تالش کنند.  خواهدیم یلزوما افراد یصنعت جامعه
 یریادگیکه  ییهاتیباشند. مز هایقادر به استفاده از تکنولوژ نیباشند و هم چن شرفتیبا آن روبه پ رانیکه فراگ آوردیم

( مقبول جلوه دهد و باعث شده تا استقبال از آن ی)حضور یسنت یریادگیرا نسبت به  ندارد توانسته است آ یکیالکترون
 :را نام برد ریموارد ز توانیم یکیالکترون یریادگی یهاتیشود. از مز ادیمختلف ز یدرکشورها

اثربخش باشند. استفاده از  توانندیاند، مشده یخوب طراح یآموزش یهامدل ایها که با استفاده از روش تالیجیدروس د (أ
تواند  یم یباز قیشده و آموزش  از طر یساز هیتجربه شب نیکند. همچن تیرا تقو رانیفراگ زهیانگ تواندیچند رسانه م

 .همراه سازد درا به خود جلب کرده آنها با خو ریفراگ
 یریگیرا به صورت خودکار پ رندهیادگیتوان عملکرد  یوجود دارد م یکیداده الکترون یریادگیدر  گاهیپا کیکه  ییاز آنجا (ب

  .کرد
 .کرد ییجوصرفه توانیم نهیدر زمان و هز (ت
 .داشته باشند یبه آموزش دسترس یکیالکترون لیبا داشتن وسا توانندیافراد م یعنی شودیم یموجب عدالت اجتماع (ث
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است. البته در  ریدر هر زمان و مکان امکان پذ یریادگی نیانعطاف وجود دارد بنابرا یکیدرآموزش الکترون نکهیبا توجه به ا (ج
 .را کسب کرد عیتوان بازخورد سر یانعطاف وجود دارد که م زیدر روش ارائه و زمان ارائه ن یکیالکترون یریادگی

مطالعه  زیمطالب وجود دارد که بتوان آنها را بعدا ن یساز رهیو ذخ نیامکان خواندن به صورت آنال یکیدر آموزش الکترون (ح
  .(1397 یشمس مورکان یکرد)کسان

 :دارد زین یگرید یایمزا یکیشد آموزش الکترون انیکه ب ییهاتیبر مز عالوه
i. دروس و دروس مرجع و...دارد یراهنما ،یبرنامه آموزش یمانند روش سنت زیروش ن نیا 
ii. مند گردندبهره یتوانند از کار گروه یم رانیفراگ. 
iii. است ریپذامکان دیجد یهایبه تکنولوژ یدسترس. 
iv. هم باشد ینترنتیا تواندیارائه مدرک م. 
v. استفاده کرد توانیاز اطالعات به روز م 
vi. (1397راد،  یمیاست.)نس ریسرعت مطالعه در دست فراگ.  

 تواندیم یو کشور ینوع آموزش عالوه بر آموزش محل نی. اسازدیم سریم زیرا ن یامکان آموزش خصوص یکیالکترون آموزش
 نیبارز ا یایاز مزا ،یریادگیبه هنگام آموزش و  یفرد یهااصل تفاوت تیمورد رعا نیهم باشد. و آخر یآموزش جهان ینوع
 یکیالکترون یریادگیمذکور، اگر  یها تی( اما با توجه به همه مز1389،یرنظ ،یگیاست.)شاه ب یریادگیآموزش و  یوهیش

الزم را نخواهد  یو اثربخش ییکارآ تیخواهد شد و درنها رادینشود، دچار مشکل و ا یزیرو برنامه یدرست طراح
 وهیش نیبا ا تواندیمبا توجه به دو زبانه بودن مناطق مختلف کشور  ی( آموزش زبان فارس1397،یمورکان ،شمسیداشت.)کسان

 یطراح یبدرست یکیالکترون یریادگی قیاز طر یچارچوب آموزش زبان فارس دیمنظور با نیهم یبرا ردیبه سهولت انجام گ
 واجرا شود.

 

 یدر زبان فارس یکیارائه آموزش الکترون یبرا ییراهکارها. 7
 یکیالکترون ارائه محتوا به صورت (أ

 (1391ان،ی،خدادادیفرد،مهدو یلی)وکییمحتوا یهاگره یساز ادهیو پ یطراح (ب
باشد.  یآموزش مجاز یمرحله نیترسخت رانیارائه آن به فراگ یبرا یمجاز لهیوس کیکردن  دایمحتوا، پ یبعد از طراح دیشا

 .میانموده شنهادیپ یارائه زبان به صورت مجاز یبرا یراهکار عمل کی لیکه در ذ
 یآموزش یهادوره تیریاست که در آن به مد یتواند موثر واقع شود. سامانه مودل: سامانه  یمحتوا با استفاده سامانه مودل م ارائه

سامانه در ارائه محتوا به صورت  نیاز ا نیشده است. عالوه بر ا دهیبر منابع آزاد درست گرد یسامانه مبتن نی. اشودیپرداخته م
شده و  جادیدر آن ا یمحتوا به صورت مجاز 83000به  بیو قر دیآیاستفاده به عمل م ایدن یآموزش یادر اکثر محتو یمجاز

 .شده است دهینشر گرد
فرد،  یلیقرار گرفته شده است.)وک یآسان مورد اقبال ارائه دهندگان محتوا به صورت مجاز یسامانه به جهت دسترس نیا

 (1391 ان،یخداداد ان،یمهدو
 .باشدیخاص خود را دارد که خارج ازبحث م یها تیمحدو زیسامانه ن نیناگفته نماند که ا البته

 کیکار آموزش  میتنظ یبرا دهایاستفاده از اسال نیبنابرا باشدیم یمجاز یآنجا که محتوا ارائه شده به صورت جستارها از (ت
 .(1391.)همان،رودیبه شمار م یاساس ندیفرا

توانند اثربخش باشند. استفاده از  یاند، مشده یخوب طراح یآموزش یهامدل ایها که با استفاده از روش تالیجیدروس د (ث
 ریفراگ تواندیم یباز قیشده و آموزش از طر یساز هیتجربه شب نیکند. همچن تیرا تقو رانیفراگ زهیانگ تواندیچند رسانه م

 (1397،یمورکان ،شمسیسازد.)کسان همراهرا به خود جلب کرده آنها با خود 
 را به صورت فعال گسترش دهد. یدر آموزش زبان فارس تواندیم یکیالکترون یریادگی یها تیعالوه بر موارد فوق مز

 

 یریگ جهینت. 8
 آموزش توانیدر مناطق دو زبانه م یبهبود و گسترش زبان فارس یبرا باشدیکشور م یزبان رسم ،یآنجا که زبان فارس از
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 یمجاز یاز انواع  نرم افزارها نیو همچن یارتباط یهامثل سامانه مودل و سامانه یرا گسترش داد. واز راهکارها یکیالکترون 
 یهانهیهز یزبان فارس انیدولت مردان و حام دیراستا با نیبرد. در ا یاستفاده کاف توانیکه امروزه در داخل کشور مرسوم است م

 یبرا یزبان فارس یکنون ی. فلذا در فضاابندیب یکیکنند و به کمک آموزش الکترون نیرا تام یمخابرات یهارساختیو ز یاقتصاد
 است. ازمندین یکیالکترون یریادگیبهبود وگسترش آموزش خود به 

 

 منابع 

احمد، زارع، ؛ زندی، بهمن، علیپور، انواع یادگیری الکترونیکی و شکل های مختلف تعامل در آنابراهیم زاده، عیسی؛ 
 حسین، یزدانی، فریدون؛ تهران: پیام نور

 1387؛ انتشارات پیک نور، بحران هویت و هویت دینیاکبری، بهمن؛ 
؛ مجله افق توسعه آموزش ترکیبی رهیافتی نوین جهت کاربست در آموزش الکترونیکیسعیدپور، مرضیه؛ طبسی، زکیه؛ 

 1389، 4پزشکی، 
، ؛ یزد: مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیموزش مجازی: مزایا و محدودیت هاآشاهبیگی، فرزانه؛ طبسی، زکیه؛ 

54-57 ،1389 
 .54،  1397؛ فصلنامه رشد فناوری،رشد فناوری تغییر یادگیریعباسی کسانی، حامد؛ شمس مورکانی، غالمرضا؛ 

 .1387؛ تهران: دانشگاه پیام نور، جهان رشد آموزش از راه دور در ایران وفرج اللهی، مهران؛ ده باشی شریف، فروزان؛ 
 24،1388کیا، علی اصغر؛ نگاهی به آموزش مجازی؛ کتاب ماه علوم اجتماعی؛ 

؛ کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه آزاد اسالمی، ارائه الگوی عوامل موثر بر پذیرش یادگیری الکترونیکینسیمی راد، علی،  
1397. 

زش زبان در محیط مجازی: از طراحی تا اجرای پژوهش نامه ی آموزش زبان فارسی به ابزارهای آمووکیلی فرد، امیررضا؛ 
 1391؛ غیر فارسی زبانان

 
 


