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 چکیده

 آماوز،  امار در تاا یجید طیمحا وی آموزشا یهاایتکنولاو  تیااهم و گااهیجا امروزه

ی آموزشا مختلا  ابعااد باه باود  آگااه ویی شناساا مها، . رسا یم به نظر انکاررقابلیغ

 قاا یتحق. باشا یما اماروزی دانشاجو و معل، به آ ی معرف وی ارتباط نینو یهایآورفن

 رسا  یم به نظر. کن یم ا ینما را مفهوم نیا به توجه ضرور  زمینه نیز نیا در ش ه انجام

 یبارا را آموزگاارا  و را یافراگی عنای ابازار  نیای اصل مخاطب ذهن  یبا ز یچ هر از قبل

. کارد آمااده شیخاوی اددهیا وی ریادگیا رونا  در هایتکنولو  کرد ی کاربرد و ر،یپذ

 ابازار نیاا به آنا  علاقه ع م ای و علاقه  یآگاه زا یم نگاه  نوعیی شناسا او   گام جهیدرنت

 باه تاا یجید طیمحا از آموزا زبا ی اجتماعی بازنمودها بر تمرکز با پژوهش نیا در. است

 آناا  نازدیی خوداتکاایی تواناا جادیا بر آ  ریتأث دانشجویا  و غالب یهااستفاده نیب رابطه

 آناا  یهااساتفاده بر ا یدانشجوی اجتماعی بازنمودها ،یده نشا  ات ،یدرص د. ،یاپرداخته

 نقاش هاایتکنولاو  نیاا از اساتفاده نوع و داشتهی فراوان ریتأثی آموزش یهایتکنولو  از

 پاژوهش ی آماار جامعاه. دارد ا یدانشاجوی ریادگیا دری نسبیی خوداتکا جادیا دری مهم

 تهارا  دانشاگاهی خارج ا یادب و هازبا   هخارجی دانشک یهازبا  ا یدانشجو ازی تع اد

ی فایک رو، با و ش هیآورجمع ا یدانشجو با مصاحبه قیطر از زین لازم اطلاعا . باش یم

 غالاب یهااستفاااده ازی کلا بن یدسته کی ا  یپا در نیهمچن. رن یگیم قرار لیتحل مورد

 باا بتوان  تا کوش یم ماقااله انیا .گارددیم ارائاه اتا یجید طیمح از ا یدانشاجوی آموزش
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 و کاردهیی شناساا را تاا یجید طیمحا گااهیجا ضع  و قو  نقاط موجود  طیشرای ابیارز

 هماواری آموزشا مناسبی الگوها ارائه وی بع  قا یتحقی برا را راه نخست  گام عنوا به

 .کن 

  ییداتکااخو  یاجتمااعی بازنمودهاا  یآموزشا یتکنولاو  تاا  یجید طیمحا :هادواژهیکل

 .زبا  آموز،

 مقدمه 

 وی کما ساط  یارتقاا جهات در (Etudes interdisciplinaires) یانارشاتهیب قا یتحق امروزه

 نقاش  یانساان علاوم ناهیزم در تیاواقع نیاا. دارد انکاررقابلیغی تیاهم و گاهیجا موجود  علومی فیک

 توجاه کاه استی میمفاه ازجمله زین هایتکنولو  و تا یجیدی فضا. کن یم فایا را یترقیعم و ترعیوس

 نیاا در. اسات نماوده جاادیا را یانارشتهیب یهاپژوهش انواع بستر و کرده جلب خود به را علوم ریسا

 باه توجاه باا شودیم شناختهی آموزش یهایتکنولو  اصطلاح با که  یآموزش نینو یهایآورفن ا  یم

ی رو بار تمرکاز کاه آنچاه. اسات جاه قرارگرفتاهتو کاانو  در زباا   آماوز، باا آ  کیانزد رابطاه

 وساعتی طرفا از  کنا یما ریناپااذ اجتاانا  را زباا  آماوز، امار دری ارتباط نینو یهایتکنولو 

 گارید طار  از و بوده امروز بشر روزمرهی زن گ در هاآ  انکار قابل ریغ نقش و هایتکنولو ی ریفراگ

ی بارا را یبسترسااز نقاش  یارتباط نینو یهایتکنولو  چراکه باش یم زبا ی ریادگی یارتباط تیماه

 .کنن یم فایا حاضر عصر در ارتباط یریگشکل

 تاا یجید طیمحا باه پارداختن تیااهمی ایگو خود مقاله نیا دری واکاو مورد موضوع تحو  ریس

 ، یاداد قرار توجه وی بررس موردی آموزش یهایتکنولو  عنوا به او  وهله در که را آنچه. بود خواه 

 زباا  دساتور آماوز، خاا  طورباه و فرانساه زبا  آموز، دری آموزش یهایباز و افزارهانرم ریتأث

(Grammaire )یی کارهاا کاه ،ی یرسا جهینت نیا به ش ه  انجام یهاییشناسا طبق بع   مرحله در. بود

 و قااا یقتح از ترمتناااوع و شاااتریبی لاایخ شاا ه  انجااام( Vocabulaire) لغااا  آمااوز،ی باارا کااه

 سامت باه ما توجه درنتیجه است  داده قرار کار ه   را زبا  دستور که است یایآموزش یهافرآورده

ی ابیاارز لغاا ی ریادگیا بار را موجود یافزارهانرم و هایباز ریتاأث ،یگرفت ،یتصم و ش ه جلب لغا 

 باه  درنهایات پاژوهش  نیاا توجاه را  یاا در موجود یهایباز و افزارهانرم تیمح ود به دلیل. ،یکن
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 در ما نظری ارهاایمع باه توجاه باا. شا  معطاو  ا یدانشجو توسط تا یجید طیمح از استفاده سمت

 هماراه تلفان شاامل تاا  یجید طیمحی عنی یکنون موضوع تاًینها  یبررس مورد یهایتاکنولو  انتخا 

 . یگرد انتخا  تاپلپ و تبلت هوشمن  

 ماورد مقالاه نیاا در کاه آنچاه  یآموزشا یهاایتکنولو  از فادهاست تنوع وی گستردگ به توجه با

 تهارا  تا یجید طیمح از دانشک ه نیا ا یدانشجو استفاده مطالعه به مح ود گرفت  خواه  قراری بررس

 یبازنمودهاا یآورجماع  یاتخااذ کاردیرو. باشا یما هااآ  زبا ی ریادگی یبر رو طیمح نیا ریتأث و

 از هااآ  اساتفاده عا م ایا و اساتفاده و دسترسشاا  در تاا یجید طیمح به نسبت ا یدانشجوی اجتماع

 یهاایتکنولاو  از استفاده در او  گام واقع  در. است ش ه گرفته نظر در طیمح نیا از حاصل امکانا 

ی بارای کاارکرد ناوع هار نکاهیا از قبل چراکه ؛باش یم موجود طیشرا مطالعه وی خودآگاه  یآموزش

 ازی کنااون موجااود یهااسااتفاده و نگاااه نااوع  یآگاااه سااط  اساات لااازم شااود  هیتوصاا آموززبااا 

ی اجارا وی طراحی برا  یکنون طیشرای نسب شناخت از بع  و ش هی بررس دسترس  در یهایتکنولو 

 .کرد ریزیبرنامهی بع  یهاگام

 اسات رصا دد مقاله نیا تا یجید طیمح ازی خارج یهازبا  یهارشته ا یدانشجو استفاده ریمس در

ی گزارش و پرداخته تا یجید طیمح به نسبت ا یدانشجوی اجتماعی بازنمودها لیتحل و یآورجمع به تا

 شیپی اصل یهاپرسش. ده  ارائه خودی آمار جامعه در زبا  آموز، امر در تا یجید طیمح تیوضع از

 و تاا یجید طیمحا هبا نسبت ا یدانشجوی اجتماعی بازنمودهای چگونگ از ان عبار  قیتحق نیای رو

 کاه  تاا یجید طیمحا از یایآموزشا یهااتیقابل و هااساتفاده از بن یدساته ارائاهی چگونگ نیهمچن

 مطارح یهاپرساش باه با توجاه. ده یم ساوق زباا ی ریادگی دریی خوداتکا سمت به را ا یدانشجو

 لیتحل و یآورجمع به هاآ  رد ای و اثبا  به دنبا  پرو ه نیا که ش ه گرفته نظر در زین ییهاهیفرض ش ه 

 طیمحا باه نسابت ا یدانشاجوی بازنمودهاا نیب در را یاملاحظه قابل تنوع ما. پرداخت خواه  هاداده

 باه   یرس گر ید طر  از. ش  خواه ی واکاو ویی شناسا تنوع نیا لیدلا که ،یکنیم ینیبشیپ تا یجید

 .باش یم مفروض زین ا یدانشجو نیب در تا یجید طیمح امکانا  ازی مشترک و غالب یهااستفاده

. ،یپاردازیم پژوهش مورد موضوع با مرتبط ،یمفاهی نظری مبان  یتوض به مقاله  نیا او  بخش در

ی معرفای کایالکترونی ریادگیا و ییخوداتکاا  یآموزشای تکنولاو   یاجتماع نشیب همچو ی میمفاه
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ی گاردآور رو، بع  قسمت در و پرداخته موضوع نیای قاتیتحق نهیشیپ به دوم بخش در. ش  خواهن 

 مطاارح قیااتحق یهاهیفرضاا و هاپرسااش نیهمچناا مصاااحبه  یهاپرسااش انتخااا  هاا   و  هاااداده

 گرفتاه صاور ی  انیام قیاتحق از حاصال یهااداده لیاتحل باه مقاله  نیای بع  بخش در. گردن یم

 ازی برخا آما ه  باه دسات یهاادهدا لیاتحل نیحا  یفیک رو، از استفاده به علت. پرداخت ،یخواه

ی ناوع حاصال  یهااداده گارفتن در نظر با  ا یدر پا. ش  خواه  ذکر زین شون گا  مصاحبه یهاپاسخ

 .گرددیم ارائه دانشک ه نیا در تا یجید طیمح گاهیجا از چن جانبه و ش هیبن دسته گزار،

 قیتحق نهیشیپ  

 قرارگرفتاهی ادیاز نیمحققای بررسا و بحا  مورد  یطولان چن ا نهی ق مت بای آموزشی تکنولو 

 رغبات جادیا باع  که است یعوامل ازجمله بود   صرفهبه وی دسترس در سهولت بود   ریفراگ. است

ی کااربردی برای فراوان قا یتحق ا  یم نیا در و ش هی آموزش یهایتکنولو  با رابطه در پژوهشی برا

 تبلات و اناهیرا نترنات یا. اسات گرفتاه صور  زین زبا  یریادگی امر دری آموزش یهایتکنولو  ش  

 از هرکا ام که است داده اختصا  خود به را قا یتحق حج، نیشتریب که بوده ییهایتکنولو  ازجمله

. کننا ی اریا پرو ه نیا از حاصل جینتا و رون  ش   ترموثق و ترقیعم در را ما توانن یم قا یتحق نیا

ی رو را تمرکاز ایا کاه اساتی قااتیتحق است  یبن دسته قابل تاکنو  ش ه انجام قا یتحق در که آنچه

 باا ایا و( 5831 همکاارا   وی زورکاو )( 5831 ب رقه داده ) قراری آموزش یهایتکنولو ی نظر جنبه

 از کاه انا کرده لیتحل آموز، امر در را هایتکنولو  ازی برخ ریتأث  یکاربرد ویی اجرا یهابرنامه ارائه

 آماوز، ی ریادگیا وی آموزشا یهاایتکنولاو  ادغام مقاله همچو ی قاتیتحق به توا یم زین تهدس نیا

 طیمحا در دوم زبا  مستقلی ریادگی در هاداده لیتحل مقاله ای و( Bangou, 2006) من نظامی کردیرو

 .کرد اشاره( Duquette, 2002) یاچن رسانه

 گااهیجا از رای گزارشا و کردهی بررس رای ریادگی ن یفرآ در تا یجیدی ایدن ریتأث زین هو هونگ نیم

 انجاام قاا یتحق اسااس بار. دها یم ارائه اروپا در آموز، امر در همراه تلفن و انهیرا همچو ی ابزار

 ن یاا بار علاوه. دهن یم  یترج منز  در منحصراً را ابزار نیا از استفاده را  یفراگ اکثر مقاله نیا در ش ه

. اسات شا ه مشااه ه شااگردا  نیبا در غالب کاربرد عنوا به هایتکنولو  نیا ینیآفر یسرگرم نقش
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 باه شیگارا شیافازا باعا  توان یم که استی عوامل ازجمله زین او به لازم یهاآموز، داد  و م رس

 (.(Ho, 2014: 56شود  درس کلاس در ویژهبه همراه تلفن و انهیرا ازی آموزش استفاده

 وجاه دو قیاتلف صا د در پرو ه نیا که است نیا ش ه انجام قا یتحق با ور شیپ پرو ه زیتما وجه

ی اجتمااع یهاانشیب یآورجماع به  یعمل جنبه در مرتبط ی نظری مبان ذکر از بع  ؛باش یم ش ه ذکر

 یهااقالب نظار ازی آموزشا یهاایتکنااولو  ماوجااود گاهیجاا به مطالعه و کرده تیکفا ا یدانشجو

 یهااقالب ارائاهی بجاا واقاع  در. پردازدیم هاآ  انواع با ا یدانشجو شناخت وی گاهآ زا یم و استفاده

 کاه اسات نیا بر مای سع نظر  موردی آمار جامعه در هاقالب نیا ش  ی کاربرد جینتای بررس و  یج 

 تاا کاردهی معرفا وی بررسا خاود ی آمار جامعه در رای آموزش یهایتکنولو  گاهیجا ز یچ هر از قبل

 .پرداختی عمل یهاقالب ارائه همچو   یبع  یهاگام به تریعلم و ترقیعمی شناخت با وا بت

 ینظر چارچوب  

 اصاطلاحا  و ،یمفااهی بعضا بایی آشنا  هاآ  لیتحل و پژوهش نیا یهاداده  یصحی واکاوی برا

ی بررسای بارا ما. ،یپردازیم هاآ ی اجمالی معرف به مقاله از قسمت نیا در که رس یم به نظری ضرور

 باه. ،یگارفت کماکی اجتمااعی بازنمودهاا مفهاوم از تاا یجید طیمح به ا یدانشجو نگر، نوع قیدق

ی ریادگیا و شا ه اشااره باه دارد مقالاه نیا موضوع با را ارتباط نیشتریب کهی علم  یآموزش یتکنولو 

 اختصااربه اسات داده ارقار پاژوهش ها   را هماراهی کیالکترون ابزار ماًیمستق کهی شیگرا زین همراه

. شاودیما ارائاه اسات مذکور ،یمفاه مکمل که ه،ی کیالکترونی ریادگی راستا نیا در. گرددیم  یتعر

 نیاا باه اسات  پژوهش یهاهیفرض ازی کی تا یجید طیمح به کمکیی خوداتکا به   یرس کهییازآنجا

 .شودیم پرداخته قسمت نیا در زین موضوع

 رای اجتمااع یبازنمودهاا فلماا  نظار از :(Représentations sociales) یاجتمااعی بازنمودها

 ناوع نیاا کاه ئیشا کیا به نسبت شناخت از یافتهسازما  یامجموعه ":کرد  یتعر گونهاین توا یم

-Flament 1994: 37. )"دارد وجاود مشاتر  صور به همگن  جامعه کی یاعضا نیب در شناخت

 احسااس باه بتواننا  تا است جامعه افراد تک تک به کمکی اجتماع یبازنمودها تیماه واقع  در( 58

 نگاهشاا  ناوع  یشخص قیسلا به بسته خود ی برا را هاآ  و کرده فکر جامعه اشتراکا  به نسبت خود
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 قا م  به ق م فرد تا کن یم کمکی اجتماعی بازنمودها. کنن   یتعر باز مؤثر  عوامل گرید وی زن گ به

ی اجتمااعی بازنمودهاا.  یانما بااور و کارده افتیدر را رییتغ و نزاع حا  در ر مشت یهاشناخت نیا

 از را مشاتاار  و آشاانا ،یمفااه توانا یم آ  از استفاده با فرد که کن یم عملی استراتژی نوع همانن 

 . ینمااا ا یاتضاع ایا و اتیاتقو داده  اریایتغ را هاآ  ااز،ینا به باسااته و داده اصیتاشاخا اریغ

(Cavallo, Lannaccone, 1993: 153) 

 ’TICE: technologies d’information et communicationd) یآموزشاای تکنولااوژ

enseignement/ apprentissage): نیاا یریگشاکلی ابت ا هما  از  یآموزشی تکنولو  نییتبی برا 

 واقاع  در. اسات هنشا  ارائاهی واحا  و جاامع  یاتعر تااکنو  علاوم  از یاشااخه عنوا باه رشته 

  انا کردهیما دنبا  آ  یریکارگبه از کهی ه ف و عل، نیا به نگاهشا  به توجه با مختل   پردازا هینظر

 از کاه اسات ش ه مطرح زینی فیتعار ا  یم نیا در( 38: 5835 زنگنه ). ان داشته ا یب رای متع د  یتعار

ی تکنولاو  است مسل، که آنچه. پردازدیم لاحاص نیا شهیر شناختن به و گرفته کمک یشناسوا ه عل،

 و فان و هناری معناا باه techno وا ه دو شاهیر از زیان وا ه نیا که ش ه گرفته technologia وا ه از

logos هرگوناهی معناا در ماذکور وا ه حا  یتوضا نیا با. است ش ه گرفته است لا  و نییتب مفهوم با 

 تاوا یما رای آموزشاای تکناولااو  نیبنااابرا( 51: 5833 فردانش . )است  یتعرقابلی عمل مهار 

 لیتساهی بارا ارتبااط علوم وی آموزش یهارسانه آموز،  طهیح با مرتبطی علم یهاافتهیی ریگ بکار"

 (38: 5835 زنگنه ) .کرد  یتعر "یریادگی تیتثب و

 ییداتکااخویی تواناا  (Communicative) یارتباط کردیرو طبق بر: (Autonomie) ییخوداتکا

 متناساب و درسات قالاب موجود  ،یمفاه به بتوان  زبا  ریفراگ که است نیای معنا به زبا ی ریادگی در

ی ریادگیا تیااهم. ردیابگ عها ه باه را شیخاوی ریادگیا تیمسئول بتوان  فرد خود  درنهایت و ب ه 

ی انساان اساتقلا  باه  یبا کهی معن نیا به  یانسان لیدلا به او . باش یمی بررس قابل منظر سه از مستقل

ی آزاد او باه کاه معناسات نیاا به زبا ی ریادگی در خوداتکایی منظر  نیا از. شود داده ارز، را یفراگ

 نیاا باا اسات ی آموزشا لیادلا ماورد  نیدوم. ،یبرهان گرا ید بهی ریادگی دری وابستگ از را او و داده

 موضاوعی اقتصااد جنباه ز یان منظار نیرآخ. ،یکنی معرف خود،ی ریادگی مسئو  را ریفراگ که ه  
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 لیتشاکی بارای کمتار ناهیهز کاه کنا یم جامعه به را کمک نیا ییخوداتکایی توانا تیتقو که است

 ((Narcy_Combes,2005: 91-92. بپردازدی آموزش دوره و کلاس

 باه آ  ازی گااه کاه  یآموزش اصطلاح نیا :(Apprentissage électronique)ی کینالکتروی ریادگی

 از یریاگبهره باه ناارر  شاودیما ریاتعب زیان (EAD: enseignement à distance) دور راه از آموز،

 را آ  ازی بخش تنها توان یم دور راه از آموز، که بودهی ریادگی امر لیتسه جهت در  یارتباط یهایفناور

 قیاطر از کاه اسات یریادگیا یهافرصات تیریما  و ارائه " واقع در دور  راه از آموز،. ده  لیتشک

 شرفتیپ و عملکرد به تا شودیم تیحما و  بری متک یهایتکنولو  و ایشبکه یهایتکنولو  وتر یکامپ

 در را خود گاهیجای توجه قابل زا یم به انه یرا همچو ی ابزار هرچن ( 51: 5833 پلارد ) ".کن  کمک افراد

ی ادیاز حا  تا ابزار نیای آموزش یکارکردها و تیاهم به نیمعلم و را یفراگ و است کرده  ایپ آموز، امر

 واقاع توجاه ماورد  یبا که چنا آ  دسترس  در یهایتکناولو  گرید که رس یم به نظر اما هستن   واق 

 .شودینمی قبول قابل استفادهی ریادگی وی اددهی امر در هایفناور گرید یهاتیقابل از و نش ه

ادگیری هماراه  گرایشای نورهاور از مطالعاا  یا: (Apprentissage mobile) هماراهی ریادگی

تکنولو ی آموزشی است که به بررسی تأثیر ابزاری چو  تلفن همراه و رایانه همراه بار روی یاادگیری 

  یاادگیری هماراه اساتفاده کارد  از ابازار الکترونیکای در جهات نیمحققاز  یاع ه. از نظر پردازدیم

 اطلااقشاانودی  وگفاتدیگر  این وا ه به فرآینا   یاع هاز منظر  کهدرحالی. باش یمتسهیل یادگیری 

تعاماالی  صاور به  حمالقابلابزار الکتارونیکی  به کمکزبانی گاوناگو  و  یهابافتکه در  شودیم

مسایر پایش روی دانشاجویا  و  عنوا باههماراه  یریادگیا (.(Mian, 2012:64 اردیگایمصاور  

 نیبا  (.Droui,El Hajjami, Ahaji, 2015: 1) شااودیما یانیاباشیاپنسال ج یا   آموزا دانش

همراه در خ مت یادگیری و یاددهی اماری با یهی و  یهایتکنولو ترتیب ارز، و جایگاه استفاده از 

 .((Wagner, 2005:42رس  یم به نظرغیر قابل انکار 

 پژوهش روش

 جامعاهی اجماالی معرفا باه پارو ه نیاا از حاصل یهاداده لیتحل وی بررس به ش   وارد از قبل

 کنن هشاارکتی اعضاا ابتا ا در راستا نیهم در. ،یپردازیم آ  ش  یی اجرا رو، و قیتحق نیای آمار
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 نجاایا در کاه  هاداده یآورجمع رو، به اداماه در و ش هی معرف هانمونه عنوا  تخت ق یتحاق نیا در

 اسات گرفتاهی جاا مصااحبه نیاا در کاه ؤالاتیسا ریسا ویای چرا باه و پرداختاه  باش یم مصاحبه

 نیاا وساتیپ در شاون گا مصاحبهی تماام کامال مشخصا  و ش ه مطرح سؤالا ی تمام. ،یپردازیم

 .گرددیم ذکر مقاله

 هانمونه

ی خاارج ا یاادب و هازبااا  دانشاک ه در 5838 مااهی د و مااه آذر در شا ه انجاام یهامصاحبه

 زباا  هار ا یدانشاجو از نفر سه با یستیبایم پرو ه نیا ازین طبق. است رفتهیپذ صور  تهرا  دانشگاه

 زباا  هشات که ییآنجا از. ردیپذ صور  مصاحبه نفر چهار و ستیب با مجموعاً و دانشک ه در موجود

 دانشاک ه نیاا در موجاود یهارشته فرانسه وی  اپن  یروس  ییایتالیا  یسیانگل  یولیاسپان اردو   یآلمان

 وی لیتحصا مختلا  هاسا  در مذکور  یهارشتهی تمام از ا یدانشجو که بوده نیا بر تلا، و باشن یم

 هار از راساتا نیهما در باشان   داشاته شرکت مصاحبه نیا در ارش ی کارشناس وی کارشناس مقطع در

 چهاار و ساتیب شامل مای آمار جامعه مجموعاً که ان داشته حضور مصاحبه در نفر سه  یآموزش رشته

 .است بوده دانشک ه یهارشتهی تمام ا یدانشجو از نفر

 پژوهش انجام وهیش

 باوده ا یدانشاجو باا مصااحبه از یان ماورد یهاداده آوریجمع رو، پرو ه  نیا ه   بر اساس

 و خاود مطالعاه ماورد زباا  باه توجه با مصاحبه  سؤا  نُه به ستیبایم ا یدانشجو مجموع  در. است

 ماهین مصاحبه ش ه  انجام یهامصاحبه در اتاخاذ مورد کردیرو. دهن  پاسخ  زبا آ  خا  یهایژگیو

ی بعضااا در ا  یدانشاااجو پاسااخ نااوع بااه بسااته نیبنااابرا. اساات بااوده( Semi-directive) ،یمسااتق

 یهااداده. اسات شا ه مطارح زا یام نیاا از کمتار گاریدی بعضا در و سؤا  نه از شتریب  هامصااحبه

 رو شیپای اصال یهاپرسش به توجه با. قرارگرفتن  لیتحل مورد و ارائهی فیک رو، با ش ه یآورجمع

 در  درنهایات و شا ه مطارح شاون گا  مصااحبه متفااو  گهگاه و متنوع یهاجوا  ق یتحق نیا در

 .ش  خواه  یریگجهینت ق یتحق یهاهیفرض رد و اثبا ی راستا

 تاا یجید طیمحا به ا یدانشجو گر،ن نوعی چگونگی عنی قیتحق نیای اصل پرسش دو به توجه با

 تاوا یمای کلا بن یدساته کیا در  خوداتکاایی به   یرس منظوربه طیمح نیا از هاآ  استفاده انواع و
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 نینخسات: کارد  یاتعر گوناهاین را مصااحبه ساؤالا  تاک تک کرد  مطرح ازی کل ه   ویی چرا

 رای اصال ساؤالا  باه شا   وارد یبارا مخاطابی آمادگ جادیا وی معرف جنبه او  وهله در هاپرسش

 در باا توانا یما زبا  نیا به او نگاه نوع و مربوطه زبا  با فردیی آشنا زا یم ه    نیا کنار در که دارد 

 ساؤالا  باه پاسخ با دانشجو مصاحبه ی بع  مرحله در. باش  معناداری بع  سؤالا  جوا  گرفتن نظر

 از خاود اساتفاده زا یام باه مصااحبه  نیاا ه   به تنسبی تیذهن گونههیچ ب و  چهار  و سه شماره

 طیمحا از خاود کارگیریباه نوع استفاده  موارد ذکر با و کرده اشاره زبا ی ریادگی یبرا تا یجید طیمح

 کیاتکنولو  ابازار باه خاودی دسترسا زا یم مسأله به پنج  شماره سا  در . ینمایم  یتصر را تا یجید

 .،یپردازیم زین تا یجید طیمح

 تاریجزئا و ترقیادق ساؤالا  و قرارگرفتاه قیتحق ه   متن در دانشجو مراحل  نیای ط از بع 

 در هماراه تلفان از خود یهااستفاده به صراحتاً شش شماره سؤا  به پاسخ در  یبا او و شون یم مطرح

 باه نسابت را خودی بازنمودها و نگر، نوع  هااستفاده نوع به بسته ا  یم نیا در که کرده اشاره کلاس

 ریساا از را خاود یهااساتفاده هفات شماره سؤا  در و ادامه در او. کن یم ا یب ابزار نیای آموزش جنبه

ی اجتمااعی بازنمودهاای اصال قسامت هشات  شماره سؤا  در واقع در. کن یم ا یب کیتکنولو  ابزار

 مساألهی عنای الاه مقی محاور پرساش نیدوما باه ماًیمساتق ناه شاماره ساؤا  و ش ه بازگو دانشجو 

 ازده یا و ده شامار ساؤالا ی عنای  یانیاپا ساؤالا . پردازدیم تا  یجید طیمح در دانشجویی خوداتکا

 یازهااین و خلأهاا  هادغ غاه انگریب و داده نشا  را تا یجید طیمح از دانشجوی ابیارز ویی شناسا نحوه

 .باش یم طیمح نیا در موجود

 محاور تنهاا ساؤالا  نیاا اسات  گرفتاه صاور  ،یمساتق مهین رو، با هامصاحبه نکهیا به نظر

  ساؤالا ی بعضا کارد  مطارح باا هماراه شا ه  ارائه یهاپاسخ به بسته و نموده مشخص را مصاحبه

 باا ماوارد  ازی بعضا در البتاه کاه. است ش ه ا یب موضوع نییتبی برا مصاحبه طو  در زینی حاتیتوض

 در. اسات داده پاساخ نظار ماورد سؤا  نیچن  به همزما  شون ه مصاحبه  سؤا  کی تنها ش   مطرح

 و گرفتاه صاور  ناام با و  هامصااحبه کاه شودیم داده مخاطبا  به نا یاطم نیا مصاحبه  هری ابت ا

 خیتاار  بنا یزما  قبال از شا ه  انجاام یهامصااحبهی تماام. ن ارد وجودی شخص اطلاعا  بهی ازین
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 و لیاتحل ماورد ق یاتحقی محاور ساؤالا  باه بساته و  هیدگر ضبط درنهایت و یگذارشماره  یبن 

 .ان قرارگرفتهی بررس

 آموزانزبان با مصاحبه سؤالات و راهنما

 شارکت امار نیاا دری حضاور صاور بهی همگ مصاحبه به ش ه دعو  ا یدانشجو مجموع از

 و باودهی فارسا زباا  باه هامصااحبهی تماام. گرفت انجامی تلفن صور به مصاحبه کی فقط و نموده

 :است ش ه مطرح مصاحبه نیا در که بود سؤالاتی ر یز سؤالا 

  ؟یدار قراری لیتحص چن م سا  در حاضر حا  در و  یهست لیتحص به مشغو  ایرشته چه در .5

  ؟یدار علاقه آ ی ریادگی به چق ر ست؟یچ زبا  نیا به نگاهتا  .1

 ؟ یکنیم استفادهیی ابزارها و هاکیتکن چه از زبا ی ریادگی یبرا .8

  افازارنرم لغات  فرهناگ کتاا )؟ یکنیم استفاده یابزار چه از منز   و کلاس در ترجمه یبرا .8

 (نترنتیا

 تلفان وتر؟یکاامپ  ؟یدار( هرگز  یگاه اغلب  شه یهمی )دسترس هایتکنولو  نیا از کیک ام به. 1

 نترنت؟یا ؟(Smartphoneهوشمن  ) همراه

 ی(درس ریغ وی درس یهااستفاده تمام)؟ یکنیم خود همراه تلفن از ییهاهاستفاد چه کلاس در .8

 چاه شاامل  یاکنیما اساتفاده زباا ی ریادگی یابارا...  و تاپلپ نترنت یا همراه  تلفن از اگر .3

 ؟شودیم ییهااستفاده

 چرا؟ ؟مضر ای  یمف ؟ یکنیمی ابیارز چگونه زبا ی اددهی وی ریادگی در را ابزار نیا ریتأث .3

 خوداتکاایی و اساتقلا  باعا  زا یام چاه تاا زبا ی ریادگی یهاافزارنرم و نترنتیا شما به نظر. 3

(Autonomie )؟شودیمی ریادگی در دانشجو 

( Applicationی )کااربرد یهابرناماه و یهاتیساا وی آموزشای هااافزارنرم باا ح  چه تا. 51

  ؟یداریی آشنا موجود

 ییهاایژگایو چاه مناسابی آموزش تیسا ای وی کاربرد یهابرنامه  افزارنرم کی شما نظر از .55

 باش ؟ داشته  یبا
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ی کلا مشخصاا  و باوده مصااحبه انجاامی زماان بیترت به شون گا مصاحبهی برا گذاریشماره

 :باش یم  یتعر قابل بیترت نیب  مصاحبه نیا در کنن هشرکت آموزا زبا 

 

 قیتحق جینتا 

 باه توجاه باا. ،یپاردازیما پاژوهش نیاا از حاصل جینتای بررس و ارائه به مقاله از بخش نیا در

 بار موجاود یهااداده تاا اسات نیاا باری سع گرفته  صور  یهامصاحبه در ش ه مطرح یهاجوا 

 یلیتحص مقطع لیتحص حال در زبان شونده مصاحبه

 یکارشناس ی اپن زبا  سوم سا  کی شماره

 یکارشناس ی اپن زبا  سوم سا  دو شماره

 یکارشناس یسیانگل زبا  دوم سا  سه شماره

 یکارشناس ییایتالیا زبا  سوم سا  چهار شماره

 یکارشناس ی اپن زبا  سوم سا  پنج شماره

 یکارشناس ییایتالیا زبا  پنج، سا  شش شماره

 ارش ی کارشناس یروس زبا  او  سا  هفت شماره

 یکارشناس یروس زبا  پنج، سا  هشت شماره

 یکارشناس یروس زبا  پنج، سا  نه شماره

 ارش ی کارشناس فرانسه زبا  دوم سا  ده شماره

 یکارشناس یسیانگل زبا  سوم سا  ازدهی شماره

 یکارشناس یسیانگل زبا  سوم سا  دوازده شماره

 ارش ی کارشناس فرانسه زبا  دوم سا  زدهیس شماره

 یکارشناس ییایتالیا زبا  چهارم سا  چهارده شماره

 ارش ی کارشناس اردو زبا  او  سا  پانزده شماره

 ارش ی کارشناس اردو زبا  او  سا  شانزده شماره

 یکارشناس اردو زبا  چهارم سا  هفده شماره

 ارش ی رشناسکا یآلمان زبا  او  سا  هجده شماره

 یکارشناس یآلمان زبا  او  سا  نوزده شماره

 یکارشناس ییایاسپان زبا  دوم سا  ستیب شماره

 یکارشناس ییایاسپان زبا  دوم سا  کی و ستیب شماره

 یکارشناس ییایاسپان زبا  او  سا  دو و ستیب شماره

 یکارشناس یآلمان زبا  چهارم سا  سه و ستیب شماره

 ارش ی کارشناس فرانسه زبا  دوم سا  چهار و ستیب شماره
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ی کلا ا یاب باه امر  نیای ابت ا در. رن یقرارگ لیتحل وردم و ش ه بن یدستهی مشخصی محورها اساس

 در. ،یکنایما اشااره نیبانیدرا مشهود تنوع و هاتفاو  به و پرداخته ا یدانشجوی اجتماع یبازنمودها

در یی خوداتکاا جاادیا در را تاا یجید طیمحایی تواناا ا  یدانشاجو هاایدیا گاه به با توجه بع   وهله

 باه باا توجاه نظر موردی آمار جامعه در را تا یجید طیمح گاهیجا بع  گام در .،یینمایم لیتحل دانشجو

 در و ،یکنایمای معاارفی الیاتحص رشاته هر طیشرا و  یاسات نقش ا  یدانشجوی اجتماعی بازنمودها

 طیمحا کیاتکنولو  ابازار از ا یدانشاجو یهااساتفاده اناواع از رای کلا یایبن دسته بخش  نیا ا یپا

 .،یدهیم ائهار تا یجید

 تالیجید طیمحی اجتماعی بازنمودها

 یهاایژگایو درنتیجاه وی بررس مورد یهازبا  تنوع و ش ه مطرح سؤالا ی نسب تنوع به توجه با

ی حتا و متفااو  یهااجوا  و بوده عیوس سؤا  هری برا ش ه ا یب یهاپاسخ گستره زبا   هر خا 

 ساؤا  دو باه شا ه داده یهاپاااسخ در تنااقض نیا. است مشهاود شون گا  مصاحبه نیب دری متناقض

 ا  یدانشاجو چارا کاه دارد لیاتحلی جاا خاود نکتاه نیاا که دارد  وجود زین فرد کی توسط متفاو 

. باشان  داشاته ساؤالا ی بعضا باه نسابت  یواقعا الزاماً نه و  یمثبت یریگموضع داشتن  لیتمای همگ

 دری هاامگ و اسات باوده مشتر  ا یدانشجو همه نیب در باًیتقر سؤالا ی بعض جوا   صور نیب 

 داشاتن  اذعاا   کنن یمی اابایارز چاگونه زبا ی ریادگای رون  در را کیتکناولاو  ابزار نکهیا به پاسخ

 کاهیدرحاال  کنن یم فایا زبا ی ریادگی دری  یمف نقش انهیرا و هوشمن  همراه تلفن همچو ی ابزار که

 باه عمال  در لااقال ایا و ن اشاتهی مشاترک دیا گاه هاآ  همه که بوده نیا گرا یب گر ید سؤالا  پاسخ

 .کنن یم استفاده تا یجید طیمح ازی متفاوت یهاوهیش

 بااًیتقر یاع ه ش ؛ داده تا یجید طیمح از هاآ  استفاده نوع بهی متفاوت اریبس یهاپاسخ نمونهی برا

ی بارا رای متناوعی آموزشی کاربردها گرید یاع ه و هن اشتی ریادگی امر در ابزار نیا ازی خاص استفاده

 ازی درسا اساتفاده اردو  زباا ی دانشاجو شانزده  شماره شون همصاحبه مثا عنوا به. نمودن  مطرح آ 

 از قبال  کنا یما مشاخص سیتا ری بارا رای عنوان استادی وقت ": کن یم  یتعر گونهاین را نترنتیا

 را تر،جاامع و ترکامالی ول کن،یم نترنتیا در( جستجو) سرچ کی رم یبگ کتابخانه از را کتا  نکهیا

 اختصاا  نترناتیا باه رای شتریب اعتماد و تمرکز گریدی بعض کهدرحالی. "کن،یم مراجعه کتابخانه به
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ی شاتریب هیاتک باشا یم اردو زبا ی دانشجو ه، او که پانزده  شماره شون همصاحبه نمونهی برا. ان داده

ی مناابع نیآنلاای ولا ،ینا اری دسترسا مناابع بهی لیخ نجایا چو  ما ": کن یم ادعا و داشته ترنتنیا بر

 ".کرد استفاده هاآ  از توا یم و هستن  خو ی لیخ]...[  ان دساترس دری الیخ که هستن 

 و هاایتکنولاو ی بعضا از اساتفاده نحوه زبا  ی ریادگی یچگونگ همچو  سؤالاتی   یپرس از ما

 تاا یجید طیمحا باه نسبت آنا  و نگر، نوع شناخت دنبا  به تا  یجید طیمحی کنون طیشرایی ساشنا

 ترمتناوع یهااساتفاده کهی انیدانشجو.  ینمای اری امر نیا در را ما توانست  سؤالا  لیقب نیا و ،یابوده

ی ابیاارز و باردهی ریادگیا امار در را یتاریکااف بهره طیمح نیا از داشته  تا یجید طیمح ازی شتریب و

 طیمحا هماا  ای و کیتکنولو  ابزاری کارآم  به زینی شتریب اعتقاد  ان داشته موجود طیشرا از یترقیدق

 و نگار، ناوع  یترقیادق یهااسات لا  باا توانساتن یما و داشاته زبا ی ریادگی لیتسهی برا تا یجید

 طیمحا باود   یامف  ییاتأ باه نیریسا که استی حال در نیا. کنن  هیتوج را خودی اجتماعی بازنمودها

 .کردن ینم مطرح موضوع نیای برا رای خاص  یتوض و کرده اکتفا تا یجید

 هماا  به پاسخ در فرد  ی اپن زبا  ا یدانشجو ازی کی با مصاحبه همچو   هامصاحبه ازی بعض در

 باه ای یاوابساتگ زا یام  ردیگیفرام را زبانش هاآ  کمک به که ییهاراه شمارد  با و سؤالا  نینخست

 از  کان،یما اساتفادهی  اپنای ویراد از ": کرد ا یب گونهاین تا یجید طیمح از را خود یریگبهرهی عبارت

 باا کننا   برقارار ارتباطی  اپن زبا  با توانن یم فقط که ییهادوست با  کن،یم استفاده مختل  یهال،یف

 اناه یرا تاا  یجید طیمحا در تنهاا هااتیفعال نیا ش  یی جراا که است مشهود کاملاً. "دارم ارتباط هاآ 

 عملکاارد نااوع ل یااقب نیااا از ییهامصاااحبه در. اساات پااذیرامکا  نترنااتیا و هوشاامن  همااراه تلفاان

 ازی بعضای حتا. نماودیی راهنماا آناا ی اجتمااعی بازنمودهاا شاناخت سامت به را ما ا  یدانشجو

 و ارتقاا  هوشامن   هماراه تلفان   یاخر از را خاود یاصال لیدل دانشجو نیهم همچو  ا  یدانشجو

 طیمحا آ  اسااس بر که است آنا ی اجتماعی بازنمودها دهن ه نشا  نیا و ان دانسته خود زبا  تیتقو

 .کن  کمک زبا ی ریادگی به ماًیمستق توان یم  هوشمن  همراه تلفن نجایا در تا  یجید

 ییوداتکاخیی توانا و تالیجید طیمح ک،یتکنولوژ ابزار

 طیمحا باهی خارج یهازبا  ا یدانشجو نگر،ی چگونگ ق یتحق نیا دری محور سؤالا  ازی کی

 نیاا در. اسات باوده آموززبا  دریی خوداتکایی توانا جادیا بر طیمح نیا ریتأث وی ریادگی یبرا تا یجید
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 نیچنا  کاه البتاه. ،یابیادست پرسش نیا جوا  به ،یبتوان هاآ  کمک به تا ش ی طراح سؤالاتی راستا

 را ماا ماًیمساتق کاه یسؤال نیتری یکل اما ان ش هی طراح راستا نیا در و بوده ازین نیای پاسخگو سؤا 

 تاا یجید طیمحا ریتأث زا یم از ا یدانشجوی ابیارز به که بود سؤالی کرد  تیه ا م نظر جوا  سمت به

 در را کیاتکنولو  طیمحا واقاع در و ابازار نیا ن یمخاطبی تمام باًیتقر. است پرداخته زبا ی ریادگی بر

 باه باود  آگااه همچاو یی  هایاق گذاشتن با آنا  ازی بعض اما. ان کردهی ابیارز  یمف زبا ی ریادگی امر

 توساااط بیترتبااه کااه  اسااتفاده نااوع دانشااجویا  وی رفتااار عااااد  و تیشخاااص کاربردهااا 

 و( اردو زباا ی دانشاجو) پاانزده شاماره  ی(روسا زباا ی دانشجو) هشت شماره شون گا مصااحبه

 نموناهی بارا. داشاتن  خاود پاساخ  یتصر دری سع   یگرد مطرح( اردو زبا ی دانشجو) هف ه شماره

 شا  ی خاودمتک باه تاا یجید طیمحا چقا ر کاه سؤا  نیا به پاسخ در پانزده  شماره شون همصاحبه

 :گفت است  کرده کمک دانشجو

 صا  هااآ  باه]...[  ان خوا  خود که هستن ی م ل نیا هایبعض افراد  تیشخص به داردی بستگ "

 طیمحا در و گارا ید باا معاشار  در حتمااً کاه هستن ی سر کی اما]...[  کن یم کمک شتریب ص  در

 ".کن یم کمک ه، افراد آ  بهی ول رن یگیم ادی کلاس

 یهاپاساخ زیان ا یدانشاجو ییخوداتکا بر تا یجید طیمح ریتأث مسأله به پاسخ در ا یدانشجو گرید

. اسات نکتاه دو باه اشاره بود مشتر  هاپاسخ همه نیب در باًیتقر که آنچه اما  ان کرده مطرح رای متنوع

 و اسات کاردهی انیشا کمک زبا ی ریادگی امر در ا یدانشجو ش   مستقل به قطعاً طیمح نیا نکهیا او 

 فاایا ا یدانشاجوی بارا رای آموزش کمک منبع کی نقش دهن ه ی اری وی کمک یابزار عنوا به توانسته

 مشااه ه هاپاسخ همه در کهی گرید نکته. کن  لیتسه و  هیبخش سرعت را هاآ ی ریادگی رون  و کرده

ی بارا تاا یجید طیمحای ص درصا  ینیآفراساتقلا  باه قائال ا یدانشجو از ک امچیه که بود نیا ش  

 باه پاساخ دری( آلماان زبا ی دانشجو) هج ه شماره شون هصاحبهم مثا  طوربه. ان نبوده زبا ی ریادگی

ی جاا توانا ینما به نظرم اما  ن یمف ه،ی لیخ چرا ستن  ین  یمف هانیا ،یگوینم من ": گفت مسأله نیا

 و گاهیجااا کاه حاا درعین ا یدانشاجو ". نا یمف کلاس کنار در هانیا. کن  پر را درس کلاس و استاد

 تاا یجید طیمحا اماا بودنا   قائل کیتکنولو  ابزاری برا آموز،  امر در را یانکارالارقاابیغ اتیاهام
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 گاروه  نیاا  هیابه عق و دانستن ینم استاد و درس کلاسی برای نیجانش خود  یهایکارآم  همه با را 

 .ببرد شیپ رای ریچشمگ کار کلاس  از مستقل توان ینم  هایتکنولو  نیا همه وجود با دانشجو

 تالیجید طیمح گاهیجا و تیعوض

 در. ،یپاردازیما متفااو  منظر سه از تا یجید طیمح گاهیجای بررس به پژوهش از قسمت نیا در

 بعا  یهامرحلاه در و پرداختاه تاا یجید طیمحا از ا یدانشاجوی اجتماعی بازنمودهای بازنگر به ابت ا

 .،یکنیم اشاره هابازنمود نیا یدهجهت و یریگشکل در مربوطه رشته و  یاسات نقش

 تالیجید طیمح از انیدانشجوی اجتماعی بازنمودها

 را ا یدانشاجوی اجتمااعی بازنمودهاا درواقاع و نظرا  تا  یجید طیمحی کنون طیشرای بررس در

ی کااربرد یهابرناماه و هااافزارنرم  هاتیساا کاهی کساان او  دساته. کرد ،یتقس دسته چن  به توا یم

ی ابیاارز ناوع نیترقیدق گروه نیا. ان داده قراری ابیارز مورد و کرده استفاده ده نمویی شناسا را مختل 

 شاناخت باه توجه با چراکه باش  یم تأمل قابل زین ش ه مطرح یهاجوا  و داشته را تا یجید طیمح از

ی بارا. کردنا یما اشااره کمبودهاا باه ماًیمستق داشتن   موجود طیشرا از ا یدانشجو نیا که یقبولقابل

 ا یدانشاجو. ،یکنایم اشاره هاآ  نیترمه، به که ش  شنهادیپی نکات  یآموزش یهاتیسا تیوضع بهبود

 بتااوان  فاارد کاه شاود گرفااتهی آزماون درس  طرح هر از پس  یآموزش یهاتیسا در داشتن  تقاضا

 منااابع ارائااه وی ارتباااط طیمااح کارد  فاراها،. کان ی اابیارز را خاودی ریاادگای رونا  آ   یطا

 اصاطلاحا  شاامل ها    زباا  جامعاه از( Situations et documentsauthentiques)ی واقااع

 زباا  شاون گا مصاحبه توساط ش ه مطرح یهاخاواساته گرید ازی ریتصو وی صوت یهالیفا   یج 

 ده شاماره شاون هبهمصاح ازجملاه کاه یانکته نیترمه،  یکاربرد یهابرنامهی برا. بودی آلمان وی  اپن

 را ییهابرناماه ا یدانشاجو باود؛ نترناتیا باه اتصاا  مساأله کرد  اشاره آ  به( فرانسه زبا ی دانشجو)

 و متضااد کلماا  داشاتن. شاود اجارا زیان( Hors ligne) نترناتیا باه ازین ب و  که دادن یم  یترج

 باود  همااراه و (Contextes)  متفااوی زباان یهابافات و هاجمله در کالما  برد  بکاار متراد  

 ازدهیا شاماره شون گا مصااحبه که بود ییهاضارور  و طیشارا ازجمله مارتبط  اصطلاحا  با هاآ 

 .کردن  ا یب نامهلغتی کاربرد برنامه کی ای و افزارنرم کی یبرای( سیانگل زبا  ا یدانشجو) دوازده و
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 طیمحا ازی ادیزی آموزش استفاده او   دسته به نسبت که استی کسان به مربوط بن یدسته نیدوم

. انا کردهیی شناساا را موجاود یهاضاع  ازی بعضا  یکااف نسبتاً شناخت هما  با اما ن اشته تا یجید

 کاه افزارهاانرم و هاتیساا شا   یبن ساط  و یبن موضاوع باه تاوا یم ش ه مطرح موارد ازجمله

 و ا یدانشاجو. کارد اشاره   یگرد مطرحی( روس زبا ی دانشجو) هفت شماره شون ه مصاحبه وسیلهبه

 لیاقب نیاای بارا که رای مشکلات ازی کی  (فرانسه زبا ی دانشجو) زدهیس شماره شون همصاحبه ازجمله

 وجاود نیتمار و مطلبی کاف ان ازهبهی مبت  سطوحی برا هرچن  که است نیا ان کرده مطرح هاتیسا

 یبن ساط  حا اقل "  یابا کارآم  برنامه ک. یشودیم احساس کمبود نیا بالاتر  سطوحی برا اما دارد 

 حا یتوضا ارائاه ".کنن  استفاده آ  از بتوانن  دارن   اجیاحت هابچه که ییهاسط  همهی برا و باش  ش ه

 گارید از شاود ینما محساو  اوی ماادر زباا   افازارنرم ایا تیساا آ  زبا  کهی مخاطبی برا آسا  

 زباا ی دانشاجو) چهاار شاماره شاون همصاحبه.  یاگرد مطارح ا یدانشاجو توساط که بود ییازهاین

 :داشت ا یبیی( ایتالیا

 آ  سات ینی ماادر زباا  و ،یریاگیم ادی گریدی کشور از را زبا  آ  که ،یهستی کسان ما چو  "

ی جخاار آموزا زباا ی بارا که باش  ساده  یبا نوشتن سبک نوشتن  نثر س  ینویم تیسا کی کهی نثر

 متاو  شاود یما اساتفاده کهی کلمات است  مه،ی لیخ من به نظر بود  در  قابل نیا. باش  در  قابل

 ".نباش  نیسنگی لیخ و متکل 

 باه مخاتص اسات  بینایپیش قابال کاه طورهماا  شا ه  ذکار یهاپاساخ در یبن دسته نیآخر

 از گاروه نیاا. ن اشاتن  تاا یجید طیمحا از یاش ه یتعری آموزش استفاده باًیتقر که استی انیدانشجو

 هشات شاماره شاون ه مصااحبه نمونهی برا. ن اشتن  طیمح نیا از زین یاملاحظهقابل اطلاع ا یدانشجو

 ییهاایژگایو چاهی آموزش یهاافزارنرم و هاتیسا که سؤا  نیا به پاسخ در  ی(روس زبا ی دانشجو)

  امنکارده اساتفادهی آموزشا یهاتیسا و هاافزارمنر از خودم چو ! دان،ینم ": گفت باشن   داشته  یبا

 ساؤا  نیهما باه پاساخ در( اردو زباا ی دانشاجو) شانزده  شماره شون ه مصاحبه ای  "واقعاً دان،ینم

 دها   ارائاه رای شاتریب مقالاه و کتاا  نترنات یا اگر اما است  خو ی لیخ ه، ح  نیهم در ": گفت

 .است نترنتیا از ییابت ا یهااستفاده به نارر خود ز ین ش ه اشاره ازین نیا که  "است بهتر
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 باهی دسترسا مساأله باه تاوا یم است  تأملقابل ش ه  انجام یهامصاحبه در کهی گرید نکا  از

 و وتریکاامپ به روز  اوقا  اغلب در استثنا   ب و  ا  یدانشجو همه هرچن . کرد اشاره کیتکنولو  ابزار

 شاون گا مصاحبه هماه دساترس در کاه بودی ابزار هوشمن  همراه تلفن اما داشتن  ی دسترس نترنتیا

 خصوصااً ابعااد باه نسابت دارن   ابزار کی بهی شتریبی دسترس کهی کسان که تصور نیا رغ،یعل. نبود

 طاورنیا ماوارد هماه در کاه داد نشاا  هامصاحبه نیا داشت  خواهن  زینی شتریبی آگاه آ ی آموزش

ی ص درصا ی دسترسا که  یی(ایتالیا زبا ی دانشجو) شش شماره شون ه صاحبهم نمونه ی برا. ستین

 باا مارتبطی علما مطلاب کیا افتنی یابارا آ  نترناتیا از کلاس  سر داشت  هوشمن  همراه تلفن به

 سار در -یآموزشا ریاغ-امکاناا  گرید و امکیپ از داشت ارهار کهیدرحال بود  نکرده استفاده کلاس 

 دارد هماراه تلفان از ییهااساتفاده چه کلاس سر که سؤا  نیا به پاسخ در او. کن یم استفاده زین کلاس

 باه مرباوط را نترناتیا ازی درسا استفاده و "کن،یمی باز( امکیپاس ) ام اس هاوقتی بعض ": گفت

 دسات کلااس زماا  دری مطلبا به ا یدانشجو که باش  داشته اصرار مربوطه استاد که دانستیمی زمان

 نترناتیا و تلفان ناوع نیا به که  ی(روس زبا ی دانشجو) نه شماره شون ه مصاحبه سو  گرید زا. ابن ی

 توانساتیمای حتا و داشاته اشارا  آ ی آموزشا یهااتیقابل باه کاملااً ن اشت ی شگیهمی دسترس

 بیآسا  ساؤا  نیآخار به پاسخ در او. ده  ارائه موجود طیشرا به نسبتی قیدق وی علم یشناسبیآس

 مطالاب و نباودهی رسامی لایخ اوقا ی گاه که دانست هاآ  زبا  متوجه را موجود یهاتیسای اصل

 .باشن ینم استناد قابل چن ا ی علم نظر ازی آموزش یهاوبلاگ در ش ه ارائه

 انیدانشجوی اجتماعی بازنمودها یریگشکل در استاد نقش

 تیریما  و یریگشاکل در را ییبسازا نقاش توانا یم زین  یاسات یهاخواسته و رشته هر طیشرا

ی بارا خواها یما ا یدانشجو از درس کلاس در معل،ی وقت. کن  فایا ا یدانشجوی اجتماعی بازنمودها

 کساب مطلاب آ  دربااره و کرده مراجعه نترنتیا به خود همراه یهاتلفن با مطلب  کی یوجوجست

ی کاربردهاا امار  نیاا خلاا  در ه، و داده تیفعال نیا بهی علم وی رسم جنبه ه، واقع در کنن   اطلاع

 نگااه اسات ممکان  ایان صاور  ریاغ در. اسات کاردهی معرف را نترنتیا از استفادهی علم وی درس

ی منفا گیریموضاع آ  به نسبت و باش  بودهی سرگرمی نوع همراه  تلفن از استفاده نوع نیا به دانشجو

 ایاآ که شودیم  هیپرسی( روس زبا ی شجودان) هشت شماره شون ه مصاحبه ازی وقت مثا ی برا.  ینما
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ی بارای حتا و "!هرگز نه ": ده یم پاسخ بلافاصله نه  ای داشته استفاده کلاس سر همراه تلفن نترنتیا از

 نکتاه ".امنکارده اساتفاده کاه الان  تاای ولا   یشاای درس استفادهی برا ":  یگویمی درسی کاربردها

 نسابت دانشاجو کاه دان یم  یمفی صورت در را همراه تلفن و نترنتیا از استفاده او نکهیا ترتوجهجالب

 یوجوجسات تاوا یما نیقایباه کاه باشا   داشته ابزار نیا ازی درست استفاده و بوده آگاه آ   یفوا به

 باه دلیال او کاه دانسات همراه تلفن  یمف و درست یهااستفاده از نترنتیا در را کلاس با مرتبط مطلب

 .است نش ه من بهره آ  از "هرگز" مثبت  چن ا نه تیذهن داشتن

 انیدانشجوی لیتحص رشته و تالیجید طیمحی اجتماعی بازنمودها

 و آ  یهاشاخصاه  یریادگیا حاا  در زباا  ناوع که داد نشا  ا یدانشجو یهاگفتهی فیک لیتحل

 مراجعاهی بارا زباا  آ  ا یدانشجو شیگرا دری مهم عامل زین بازار در موجود مرتبط تا یجید امکانا 

 کنن هفرانساه شارکت وی سایانگل یهازبا  ا یدانشجو مثا  ی برا. شودیم محسو  تا یجید طیمح به

 را اساتفاده نیشاتریب کاه بودن ی افراد ازجمله بودن   ش ه انتخا ی تصادف صور به که قیتحق نیا در

 از اساتفاده در ویژهباه رای بالااتر خا انت تنوع آنا  یهاگفته اساس بر چراکه داشتن   تا یجید طیمح از

 طیمحا نیاا باه مراجعاهی بارا رغبت شیافزا و جادیا باع  خود نیا و دارن  زینی آموزشی کارکردها

 تناوع قا ر آ   ی(سایانگل زباا ی دانشاجو) ازدهیا شماره شون ه مصاحبه ارهارا  بر بنا مثلاً. شودیم

 نماود بن یدساته محتاوا و کارکرد نوع طبق را هاآ   توایم که است ادیز بازار در تا یجید محصولا 

 مراجعاه هااآ  از هرکا ام باه توانا یما...  وی فن تیفیک قه یسل همچو یی ارهایمع به بسته مخاطب و

 .باش  داشته

 بار امکانااتش و تاا یجید طیمحا ریتاأث منکر که حا درعین ا  یدانشجو ازی بعض گر ید طر  از

 نموناهی بارا. ن اشاتن  زیان طیمحا نیاا ازی آموزشا اساتفاده گونههیچ باًیتقر ماا نبودن   زبا ی ریادگی

 دغ غاه کاه ییهااآ  ایا و ن اشاتهی خاص استفاده ای ق یتحق نیا در کنن هشرکت اردو زبا  ا یدانشجو

 دساتی قباول قابال و متنوع مناسب  محصولا  به که کردن  ا یب داشتن   را تا یجید طیمح به مراجعه

 کلااً ای زبا  نیا ا یدانشجو اکثر شون گا   مصاحبه ارهارا  به بنا که  ش ه باع  امر نیا. ان کردهن  ایپ

 باه ایا و کارده تیاتقو را خاود زباا  جازوه  و کتاا  و درس کلااس همچاو ی سانت یهارو، با

 و نترناتیا دری فرهنگا مطالاب یوجوجست همچو  تا یجید طیمح ازیی ابت ا و مح ود یهااستفاده
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ی مضااعف زحماا  متحمل تا یجیدی ایدن با خود رشته قیتطبی برا تاًینها ای و کنن  قناعت ل،یف مشاه ه

 تلفانی رو نصاب تیاقابل کاه یانامهلغت ایآ که سؤا  نیا به پاسخ در پانزده شمارهی دانشجو. گردن 

 اگریاد یهازبا  در که صور  آ  به نهی کشنرید ": گفت دارد  وجود شمای برا باش  داشته را همراه

 تاا اسات موجودی هن -یاسیانگل مثال زباانه چان ( لغت فرهنگ) یهایکاشانریدی ول دارد وجاود

 ".،یکن  ایپ را لغا ی معن ،یبتوان هاآ  کمک به

 کلااً داده  یتارج ماذکور  زبا  ا یدانشجو ازی بعض ت یوضع نیا برابر در ش   ذکر که طورهما 

ی دانشاجو کاه هفا ه شاماره شاون ه مصاحبه. کنن   یتعر تا یجید طیمح از مستقل را خودی ریادگی

 شاتریب کتاا  ": اسات کارده عمال گوناهاین اردو زباا ی ریادگی یابارا بوده  اردو زبا  چهارم سا 

 ها، و ناماهلغت افزارنرم ه، کهی طیشرا در ای ".کتا  شتریب کن،ینم استفاده نترنتیا از اصلاً خوان، یم

 منباع. اسات بهتار کتاا  چاو  کتاا   ": یاگویم و کرده مراجعه کتا  به او باش  ودموج آ  کتا 

 و هماراه تلفان و نترناتیا از شودیم ایآ که سؤا  نیا به پاسخ در یو حت ".ص درص  است  یترموثق

 ".اسات بهتار کتاا  مان نظار باه اما!  یشا شود یم بله ": گفت کرد استفاده زبا ی ریادگی یبرا انهیرا

  هیاناد تاا یجید طیمحا باه مراجعه به لیتما در ه، را ا یدانشجو یهاتیشخص و قیسلا  ینبا چن هر

 .است انکاررقابلیغ زین مطالعه موردی خارج زبا  بر حاک،ی فضا ریتأث اما گرفت 

 رابطاه نیاای ابیاباز باه را ما گر یک ی با مختل  یهازبا  در هاآ  سهیمقا و مذکور یهاجوا  از

 و باشا  شا ه عرضاهی شاتریبی تاالیجید محصولا  تنوع و امکانا  زبا   کی در هرچه که ن رسایم

 طورباه ا یدانشاجو کننا   جادیا ا یدانشجوی برا شا یهامطالبه با را متناسبی فضا زین  یاسات نیهمچن

  ایاپ  آ یهاتیقابل از استفاده و طیمح نیا در گرفتن قراری برای شتریب شیگرا خودکار  و نامحسوس

 ناوع رفتاهرفته و گذاشات خواها  افارادی اجتمااع یبازنمودهاای رو ،یمستق ریتأث امر  نیا و کنن یم

 ایا و تیاتقو داده  رییاتغ زباا ی ریادگیا امار در تاا یجید طیمحای کارآما  به نسبت را هاآ  نگر،

 اسات  لیتحصا باه مشاغو ی سایانگل زباا  رشاته در که سه شمارهی دانشجو. کرد خواه   یتضع

 را آ  ازی دور خلاأ دانساته  ریزناپاذیگری امار خاودی لیتحص رشته در را تا یجید امکانا  به مراجعه

 شا م  دانشاگاه واردی وقتا از اماا کتاا   باه بودم معتق ی لیخ خودم من ":  یگویم و کرده احساس

باا  کاه استی ضرور زین هنکت نیا ذکر ".کرد برآورده را  یاسات یهاخواسته توا ینم تنها کتا ِ با  مید
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 مها، کاه حا نیدرع آم ه به دست یهاداده ق یتحق نیای آمار جامعه بود ی تصادف و مح ود به توجه

 مسالماً ناهیزم نیا در ترعیوس قا یتحق. باشن ینم زین ریپذ،یتعم اما دارن   تأمل تیقابل و بوده معنادار و

 .شودیم شامل را یترقیدق و ترمتنوع جینتا

 غالب یهاستفادها

ی آموزشا یهااساتفاده نیب در رای توجه قابل تنوع که است بوده نیا او  هیفرض طبق ما بینیپیش

 شا   ا یاب باه قبال  یهاابخش در کاه طورهما  هرچن  . ،یکن مشاه ه تا یجید طیمح از ا یدانشجو

 زیان نیاا از ترگساترده تتوانسایما اماا است  بوده متضاد گهگاه و متنوع اریبس ا یدانشجو یهاپاسخ

 ماا انتظاار که آنچه. کردی مح ودمعرف دسته چن  در را ش ه مطرح یهاپاسخ توا یم کهیطوربه. باش 

 دری شاتریب تیاخلاق کاه شاودیم شامل را ییهااستفاده بود  تا یجید طیمح ازی آموزش یهااستفاده از

 ا یاب را هااساتفاده ناوع نیاا کسچیها ای اما. شود هاستفاد تا یجید امکانا ی تمام از ای و کاررفتهبه آ 

 زیان تاا یجید طیمحای آموزشا یهااتیقابل ازی بعضا. کردنا  اشااره آ  باهی مح ود افراد ای و نکرد

 قابال کاه  یاجتمااع یهاشابکه مثاا  ی بارا. بود ش ه واقع غفلت مورد ا یدانشجو نیب در یطورکلبه

 ارتبااطی واقعا طیمحای برقاراری بارا بالاا اریبسا تیررفی رادا و بود ا یدانشجو اکثری برای دسترس

 ا یدانشاجو ازی لایخ اساتفاده ماورد باشا  یم( Situation réelle de communication) یاجتماع

  ی اپنا زباا  شون گا  مصاحبهی تمام ازجمله شون گا   مصااحبه ازی مح ود تع اد البته. است نبوده

 .ردیگ قرار استفاده مورد زین گرید یهازباا  در تاوان یم باالقوه تیفارر نیا اما کردن   اشااره آ  به

 ،یبتاوان شا ه  مطرح یهاپاسخ از که است بوده نیا بر ما تلا، ق یتحق دوم هیفرض طبق ا  یپا در

 نیاا چراکاه داده  ارائاه را تاا یجید طیمحا از ا یدانشاجوی آموزشا یهااساتفاده از بن یدساتهی نوع

ی کلا بن یدسته کی در. کرد خواه  کمک ا یدانشجوی خوداتکابیی توانا و استقلا  به خود  هااستفاده

 در کاه ییهاآ  است  ریپذانجام انهیرا با که ییهاتیفعال: کرد  یتعر بخش سه در را هااستفاده توا یم

 خاواه هماراه تلفن با خواه نترنت یا به ازین که ییهااستفاده و اجراست قابل هوشمن  همراه تلفن طیمح

 نیاا در. اجراسات قابال دو هار اناه یرا و هماراه تلفان در کاربردهاا ازی بعضا. دارد تبلت ای و انهیرا

 در ارتبااطی برقارار تیاقابل به نارر که جامعه در هاآ  جیرای کاربردها به توجه با  هاتبلت  بن یدسته

 نیاا مسالماً. ان شا ه داده قارار هوشامن  اههمار تلفان دسته در  باش یم لهیوس نیای فن امکانا  کنار
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 پاژوهش نیاا کنن ه درشارکت شاون گا  مصااحبه یهاپاساخ به توجه با فقط و نبوده کامل فهرست

 .است

 کارد  پیاتا  یآموزش یهاافزارنرم ا  یسر و ل،یفی تماشا(: انهیرا کمک به شتریب) او  دسته -

 .کلاس یهاارائهی راب)  (Power point ینتپو پاور هیته  یدرس  یتکال

 یهابرناماه مقصا   زباا  به امکیپ(: تبلت و هوشمن  همراه تلفن کمک به شتریب) دوم دسته -

 و هااآهنگ باه کارد  گاو،  یآموزش هاییباز و نامهلغت  یآموزش یهاکتا  برنامه مانن ی کاربرد

 .درس کلاس کرد  ضبط  یصوت هاییلفا

  یاجتمااع یهاشابکه در حضور و یراد به کرد  گو،(: نترنتیا کمک به شتریب) سوم دسته -

 فرهناگ باایی آشانای بارا آنا  هاییتقابل از استفاده وی آموزش ریغ وی آموزش هاییتسا به زد  سر

 قیاطر ازی آموزشا ا یامحتو انتقاا  و ارتباط  یآموزشی محتواها افتیدر و وجوجست مقص   زبا 

 .کلاسی اعضا به لیمیا

 یریگجهینت

  یخاارج یهاازبا  ا یدانشاجو ازی جمع با مصاحبه  انجامی ط که بود نیا بری سع مقاله  نیا در

 و طیمحا نیاا از هااآ  غالاب یهااساتفاده تا  یجید طیمح به نسبت ا یدانشجوی اجتماع یبازنمودها

. ،ییانمای بررسا را آناا ی ریادگی رون  دری نسبیی خوداتکا به   یرس در هااستفاده نیا ریتأث درنهایت

 ا یدانشاجو یهااساتفاده و بازنمودهاا نوع در تنوعی ایگو خود  هامصاحبه از آم ه به دست هیاول جینتا

 ماوردی فایک رو، طباق موجاود یهااداده  تاریکااربرد و ترقیعم جینتا بهی ابیدستی برا. است بوده

 باه ا یدانشاجوی دسترس  زایم مانن  یمختلفی ارهایمع طبق ش  ی سع.  یگرد ارائه و قرارگرفته لیتحل

 خاا  طیشارا همچو  یمتفاوتی ایزوا از و طیمح نیا از هاآ ی آموزش استفاده نحوه تا  یجید طیمح

 .شود بن یدسته وی بررس شون گا  مصاحبه یهاپاسخ   یاسات عملکرد و هادی گاه رشته  هر

 یهاهیفرضا و هاپرساش درنظرگارفتن و متنوع سؤالا ی طراح با توانستی ادیز ح  تا مقاله نیا

 باه باتوجاه. ابا یدسات موجاود  یهاهیفرض رد و اثبا  جهیدرنت و هاپرسش پاسخ به  م نظری محور

  ییشناسااا تااا  یجید طیمحاا از ا یدانشااجوی اجتماااعی بازنمودهااا  هامصاااحبه از حاصاال یهاااداده
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 زیانی لیتحصا رشاته هر  خا طیشرا و  یاسات نقش یبن دسته نیا در که  یگردی معرف و یبن دسته

ی بارا مختلا  یهاازبا  بر حاک، طیشرا تنوع است تیاهم حائز کهی نکات ازی ک. یش  گرفته در نظر

 قارار ریتاأث تحت را ا یدانشجوی اجتماعی بازنمودها است توانسته تنوع نیا. استی اددهی وی ریادگی

 طیمحا نیاای آموزشا ابعااد از یریاگبهاره و تاا یجید طیمحا به مراجعهی برا را هاآ  عملکرد و داده

 در یاملاحظاه قابال تناوع کاه شا یم ینیبشیپ او   هیفرض طبق که  طورهما . کن  تیریم  ینوعبه

 ا یدانشاجو نیبا دری متناوعی آموزشی کاربردها شود   هید تا یجید طیمح از ا یدانشجو یهااستفاده

 ا یدانشاجو یهاپاساخ به توجه با. دادیم احتما  را یشتریب تنوع ما  یهاینیبشیپ البته که ش   مشاه ه

 کیا ،یتوانسات باود یی خوداتکاا بار تاا یجید طیمحا ریتاأث باه مرباوط که سؤالی ویژهبه  سؤالا  به

 دوم پرساش طباق کاه داده ارائاه دارنا  تاا یجید طیمحا از ا یدانشاجو که ییهااستفاده از بن یدسته

 .کرد خواه  کمک ا یودانشجیی خوداتکایی توانا به ق یتحق

ی ریادگیا بار آ  ریتاأث و تاا یجید طیمحا گاهیجا ازی کل گزار، کی ارائه مقاله  نیای اصل ه  

 گاام آ   حاصال جینتاا و قیاتحق نیاا نقاش. است بوده مت او  یکاربردها و هانشیب  گاهید از زبا  

 یهااچالش و خلأهاا  ضاع  و قاو  نقاط با پرو ه  نیای ط ما. استی بع  قا یتحقی برا نینخست

 جلاب را ماا توجاه کاهی نکاات نیتارمه، ازی ک. یداردی ابیارز وی بررسی جا که ،یش  مواجهی ادیز

 ا یدانشاجو نگر، رییتغ و تیه ا در معلما  نقش زبا   هر خا  یهایژگیو و طیشرا کنار در کرد 

 نیاا باه مراجعاهی برا آنا  در شیگرا ع م ای و شیگرا جادیو ا تا یجید طیمحی آموزش جنبه به نسبت

 باا باود توانساته  یاسات ازی بعض که ش  مشاه ه زین حاصل یهاداده در نکهیکما ا. استی آموزش منبع

 رفتااری رو بار اسات  تاا یجید طیمحا از اوی اجتمااعی بازنمودهاا ازی ناشا کاه خود عملکرد نوع

 داد  باا باشا  توانساته ا یاپا در مقالاه نیاا که است  یام. گذارد اثر طیمح نیا با تعامل در ا یدانشجو

 در نیمحققا ریساای برا را راه ا  یدانشجو عمل و شهیان  در تا یجید طیمح موجود گاهیجا ازی گزارش

ی فعلا گااهیجا ازیی دورنماا و کرده همواری آموزش تا یجید طیمح با مرتبط یهاتیفعالی طراح جهت

 در رسا  یما نظار باه. اردذگا شیبه نمای ریادگی و یاددهی در آ  ریتأث و تا یجید طیمحی رو شیپ و

 تاا یجید طیمح به آموزگارا ی اجتماعی بازنمودها نوع است ی واکاو و تأمل قابل که آنچه  یبع  گام

ی آموزشا یکاربردهاا باه واق  خود معلما   ایآ. است درس کلاس در طیمح نیا از آنا  یریگبهره و
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 ازی علما ناهیبه استفاده جهت در ا یدانشجوی برا رای کافیی جراا وی فکر بستر و بوده تا یجید طیمح

 کنن ؟یم فراه، درس کلاس در خصوصاً ط یمح نیا
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