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 چکیده
ای نو در آموزش زبان فارسی و ارائۀ الگوی تولید و منظور رسانههبا هدف تبیین ظرفیت پادکست ب روتحقیق پیش

های آموزش زبان فارسی انجام پذیرفته توزیع پادکست آموزشی در رادیو و نیز شناسایی نقاط قوت و ضعف پادکست
دکست های اصلی در فراگیری زبان به شمار است و پاکراشن، شنیدن یکی از ورودی« درونداد»است. بنابر فرضیۀ 

کند. این عنوان رسانۀ شنیداری فرصتِ تمرین، یادگیری و تقویت درک شنیداری را برای آموزش زبان فراهم میبه
های آموزش شده و جامعۀ آماری تحقیق شامل پادکست ای و تحلیل محتوای کیفی انجامپژوهش با روش کتابخانه

از آن است که پادکست به سبب روزآمد بودن، جذابیت، تودی و دویچه وله است. نتایج تحقیق حاکی در پارس  زبان
تنها است. ویژگی تعاملی بودن نه های فراوانی را برای آموزش زبان فراهم کردهاصالت داشتن و تعاملی بودن، فرصت

برای درک شنیداری، بلکه برای ارتقای نحوة مکالمه و تلفظ صحیح واژگان نیز اهمیت دارد؛ چراکه شنونده را به 
ای برای گسترش و آموزش زبان های آموزشی زبان فارسی در عصر حاضر رسانهکند. پادکستوینده تبدیل میگ

صورت روزانه یا هفتگی تولید شوند. ازنظر موضوعی نیز مطلوب آن است که متنوع، فارسی به شمارند که باید به
 نامه باشند.و دارای تمرین، آزمون و واژه های استانداردمتناسب با سطوح مختلف زبانی، قابل انطباق با آزمون

 های کلیدیواژه
 آموزش، زبان فارسی، پادکست، درک شنیداری، پارس تودی، دویچه وله 
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 مقدمه

گردد. در این ازآن بازمیتاریخچۀ آموزش زبان از طریق رسانه به دورة جنگ جهانی دوم و پس
با ایجاد  1سیبیکرد. رادیو بیزبان ایفاء می دوران رسانۀ رادیو نقش مهم و تأثیرگذاری در آموزش

یک بخش مطالعاتی، آموزش زبان انگلیسی را از طریق رادیو در دستور کار قرار داد. آموزش از 
این  1947صورت آموزش خودآموز زبان درآمد. در سال های مکمل بهطریق رادیو با تولید کتابچه

گرفت و سپس ایتالیا و هلند و آلمان نیز این شیوه را  ارشیوه از آموزش در اسپانیا مورد استقبال قر
ها و تولد آموزش زبان از طریق رادیو با تولید نخستین برنامه 1950پی گرفتند و در اوایل دهۀ 

ها در توسعۀ رسانه (.Howse, 1979: 15)های آنان برای دورة مبتدی زبان شروع شد کتابچه
 1960کرد. در دهۀ ای وارداده از ابزارهای جدید به مراحل تازههای بعد آموزش زبان را با استفسال

میالدی آموزش زبان به حوزة رسانۀ تلویزیون راه یافت و از ابزارهای بصری برای آموزش زبان 
 ,Kirch)استفاده شد. تلویزیون در تقویت مهارت شنیداری، درک مفهوم و گفتار نقش مهمی دارد 

ای را برای آموزش فراهم های تازها پس از انقالب دیجیتال فرصتهتوسعۀ رسانه(. 44-48 :2008
های جغرافیایی و زبان با استفاده از جای خواندن کتابآموزان و دانشجویان توانستند بهکرد. دانش

های دیگر را تجربه و با دیگران در سراسر جهان پیوند برقرار سهولت فرهنگهای دیجیتال بهرسانه
افزایی برای همۀ ابزارهای های اجتماعی فضای همبر این عقیده است که رسانهکارپاتی کنند. 

های ترین ویژگییکی از مهم(. Karpati, 2009: 145)کنند آموزی فراهم میآموزشی را در زبان
گیری آموزی است. مک برید میزان ارتباطهای اجتماعی در آموزش زبان ایجاد انگیزه در زبانرسانه

های بوک شاهدی بر تقویت انگیزه کاربران برای آموزش زبان از طریق رسانها در فیسکاربران ر
 (.McBride, 2009: 46)داند اجتماعی می

پدید آمد و  2های جدید، پادکستپس از پیدایش اینترنت و به سبب پیوند رادیو با شبکه و رسانه
ی را تجربه کردند. جهانی بودن و اهای تازههای شنیداری با استفاده از پادکست ظرفیترسانه

شمارند. بیشترین های این رسانۀ نو در آموزش زبان بهترین ظرفیتدوسویگی پادکست از مهم
سهولت  آموزان غیرایرانی هستند که بههای آموزش زبان فارسی دانشجویان و زبانفراگیران دوره

آموزش زبان ملی  د. از سوی دیگرهای آموزشی دست یابنتوانند از طریق اینترنت به پادکستمی
المللی کشورهای مختلف است و در بسیاری از رادیوهای های بینهای کاری رسانهیکی از اولویت
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و ...  4وله ، دویچه3، اسپونیک روسیه2، رادیو فرانسه اینترناسیونال1سیبیالمللی مانند رادیو بیبین
مرزی یعنی شبکۀ رادیوهای برون 5تودیان هم پارسشوند. در ایرهای آموزش زبان تولید میبرنامه

به آموزش زبان فارسی پرداخته، اما محتوای تولیدی این  6عنوان حوزة پخش جهانیصداوسیما به
 رادیوها از منظر علمی و آموزشی تاکنون موردمطالعۀ قرار نگرفته است.

طریق رسانۀ این تحقیق با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت آموزش زبان فارسی از 
 برشود و عالوهمرزی با استفاده از ظرفیت رادیو و قالب نوین آن یعنی پادکست انجام میبرون

کوشد، الگوی مطلوب تبیین ظرفیت پادکست در آموزش رسمی، غیررسمی، مجازی و خودآموز می
چگونه تولید پادکست را برای آموزش زبان فارسی ارائه دهد و در پی پاسخ بدین پرسش است که 

های نو در آموزش زبان فارسی با مطالعۀ موردی پادکست بهره گرفت و توان از ظرفیت رسانهمی
 الگوی تولید محتوای آموزشی در این قالب چگونه است.

 

 پیشینۀ تحقیق

رشتۀ تحصیلی درآمده و به عنوان یک هاست که بهزبانان سالآموزش زبان فارسی به غیر فارسی
شده است. محقق در مرور  های فراوانی در این رشته انجامو پژوهش همین سبب مطالعات

تحقیقات پیشین، تحقیق مستقلی را که مستقیماً به موضوع این پژوهش مربوط باشد، نیافت، اما 
 یابند:هایی وجود دارند که غیرمستقیم با موضوع این مقاله ارتباط میپژوهش

بررسی تأثیر »( در پژوهشی با عنوان 1391سرخی ) الدین و محبوبه نعمتیسید ضیاءالدین تاج
« زبانآموزان غیر فارسیآموزش از طریق رایانه در مقایسه با روش سنتی بر میزان یادگیری زبان

اند. گرفته، روش سنتی را با روش آموزشی همراه با رایانه مقایسه کردهکه با روش میدانی انجام
استفاده از ابزارهای جدید همچون رایانه در یادگیری  اند کهمحققان در این پژوهش دریافته

ای زبان مبتنی بر استفاده از آموزان تأثیر و توفیق بیشتری دارد. ازآنجاکه آموزشِ رسانهزبان
تواند اهمیت استفاده از ابزارهای نوین را در آموزش زبان ابزارهای جدید است، نتایج تحقیق می

تهیۀ مطالب آموزشی برای »ای با عنوان ( در مقاله1391ورقانی )دهقان و ج فارسی نشان دهد. میر
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2. Radio France International 
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زبانان بر مبنای رویکرد تلفیقی رایانه مبنا و کالس مبنا در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی
های الکترونیک و اینترنت در آموزش های رسانهبه ظرفیت« های زبانزمان مهارتآموزش هم

ند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که طراحی دروس آموزشی اهای چهارگانه پرداختهمهارت
سازد. همراز و غنی زادة های آموزشی، آموزش را کارآمدتر میصورت تلفیقی و استفاده از رسانهبه

« ها و کارکردهای رادیو آموزشی در ایرانضرورت»( در پژوهش خود با عنوان 1393لر ) سید
دهد اند. نتایج تحقیق نشان مییررسمی موردپژوهش قرار دادهکارکرد رسانۀ رادیو را در آموزش غ

تواند که رادیو به سبب سهولت در دسترسی و پوشش وسیع با داشتن الگوی برنامۀ آموزشی می
 های رسمی ایفای نقش کند.عنوان وسیلۀ کمک آموزشی در اثربخشی آموزشبه

به « سانه در آموزش زبان انگلیسیاستفاده از ر»( با عنوان 1979در پژوهشی ) 1مارک کلیفت
های مختلف ازجمله رادیو، تلویزیون و فیلم در آموزش زبان پرداخته است. در این نقش رسانه

شود و های رسانه برای تشکیل کالس آموزشی و آموزش از راه دور پرداخته میتحقیق بر قابلیت
 2آلی آنه -گردد. استاسیتشریح میهای تنظیم متن برنامه برای آموزش زبان از طریق رادیو شیوه

( با عنوان تأثیر رسانه بر آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه بیرمنگام به 2012در پژوهش خود )
شناختی و پردازد و علل و عوامل جامعهها مینقش رسانه در آموزش زبان انگلیسی به ژاپنی

کند و درنهایت عوامل روانی و ی میفرهنگی مؤثر بر آموزش زبان را با توجه به جامعۀ ژاپن بررس
استاد دانشگاه لودویگ  3دهد. میشائیل کِرشترغیبی رسانه را برای یادگیری زبان خارجی شرح می

( پرداخته است. نتایج 2008ماکسیمیلیان مونیخ به موضوع نقش تلویزیون در یادگیری زبان )
خصوص برای کودکان بسیار اثرگذار دهد که تلویزیون برای یادگیری زبان بهتحقیق وی نشان می

در  4شوند. الرا لومیکا و گیلیان لورداست و کودکان در قالب سرگرمی با زبان خارجی آشنا می
اند. های آنها در آموزش زبان پرداختهدانشگاه کارولینای جنوبی به نقش شبکۀ اجتماعی و ظرفیت

ویژه خصلت تعاملی آنها چنین ی بههای اجتماعهای رسانهدر این تحقیق پس از تشریح ظرفیت
های الکترونیکی های اجتماعی فرصت یادگیری زبان را بیش از رسانهشود که رسانهگیری مینتیجه

در کالس و در فرایند آموزش فراهم  کنند، چراکه فرصت مشارکت و ارتباط دوسویه رافراهم می

 

1. Marc Clift 
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 161 ❖ …های رسانۀ شنیداری پادکستمطالعۀ ظرفیت 

❖   
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33

ار 
 به

،
13

99
 

زش زبان دوم پرداخته است و با در تحقیقی کمّی به نقش پادکست در آمو 1سازند. دوروکمی
یافته است که استفاده از پادکست در تکمیل آموزش آموزان به این نتیجه دستنظرسنجی از زبان

 (.Dorok, 2008: 35)های کالسی بسیار مؤثر است 
 

 روش تحقیق

تحلیل محتوای  دار انجام پذیرفته است.ای و تحلیل محتوای کیفی جهتپژوهش با روش کتابخانه
ها و الگوهاست بندی منظم کدها و شناسایی تمهای متنی از طریق طبقهکیفی تفسیر ذهنی داده

های پیشین یا بسط دار آزمون نظریه(. هدف از روش تحلیل محتوای جهت100: 1392)محمدپور، 
های این مقاله بر مبنای نظریه(. Hsieh & Shannon, 2005: 1277-88)است های موجود نظریه
های گیری از قابلیتها، بهرههبندی و کدگذاری دادشناختی در آموزش زبان دوم و با طبقهزبان

پس از دهد. قرار می موردمطالعهای نوین و تعاملی رسانه عنوانبهرسانۀ شنیداری پادکست را 
نخستین مرحلۀ تحلیل  عنوانبهها و تعیین متغیرها ساختن مسئلۀ پژوهش، اهداف، پرسشمشخص

بندی انجام پذیرفت. جامعۀ آماری تحقیق گیری، کدگذاری و مقولهوا، در مرحلۀ دوم نمونهمحت
های در شبکۀ دویچه وله آلمان در حوزة آموزش زبان آلمانی و پادکست دشدهیتولهای پادکست

ها و مقایسۀ آنها ضمن تبیین نقاط تودی در آموزش زبان فارسی است تا پس از استخراج دادهپارس
های آموزش زبان فارسی، الگوی مطلوب تولید پادکست برای آموزش زبان و قوت پادکست ضعف

صورت تصادفی و بر مبنای سطح زبانی انتخاب شده است. فارسی ارائه گردد. حجم نمونۀ تحقیق به
 20برنامه از سطح مقدماتی،  15برنامه ) 60حجم نمونه از برنامۀ آموزش زبان فارسی پارس تودی 

حجم تولید بخش آموزش زبان  ازآنجاکهبرنامه از سطح پیشرفته( است.  25از سطح میانی و  برنامه
صورت روزانه و هایی را بههای ثابت، برنامهبر برنامهآلمانی دویچه وله بسیار زیاد است و عالوه

نی در بخش آموزش زبان آلما دشدهیتولهای نمونه از جدیدترین پادکست 55کند، هفتگی تولید می
صورت هدفمند بر مبنای اند، بهمیالدی پخش شده 2019وله که در سه ماهۀ آخر سال دویچه

برنامه سطح پیشرفته( انتخاب  25برنامه سطح میانی و  20برنامه سطح مقدماتی،  15سطح زبانی )
 شدند.

  

 

1. Dorok 



 های دیداری و شنیداریرسانهعلمی فصلنامه  ❖ 162

 

❖
 
 

 
ل 

سا
14

مار
 ش

،
 ه

33 ، 
هار

ب
 

13
99

 

 . حجم نمونۀ تحقیق1جدول 

 مقدماتی نام برنامه
A1- A2 

 میانی
B1 – B2 

 پیشرفته
C1- C2 

 25 20 15 فارسی بیاموزیم )پارس تودی(

Deutsch interactive 5   

Deutsch - warum nicht 5   

Radio D 5   

Deutsch – Wieso nicht  5  

Top – Thema  5  

Marktplatz  5  

Community – D  5  

Wort der Woche   5 

Alltagsdeutsch   5 

Sprachbar   5 

Langsam gesprochene 

Nachrichten 
  5 

Dialektatlas   5 

  

واحد تحلیل در این پژوهش، متن برنامۀ رادیویی است که در قالب پادکست منتشر شده است. 
ها بر مبنای موضوع، نوع )آموزشی یا عمومی بودن(، سطح زبانی )مقدماتی، تحلیل پادکست

انتشار، مدت پادکست و مواد کمک متوسطه، پیشرفته(، رویکرد آموزشی )ارتباطی یا کنشی(، نحوة 
 نامه( انجام شده است.آموزشی )متن، تمرین، آزمون و واژه

 

 مبانی نظری
 های شنیداری و آموزش زبانرسانه

های ها برای پرورش مهارتترین راهیکی از در دسترسی»عنوان رادیو را به 1فالوردو و میلر
یعنی تجربۀ شنیدن  2تمرین شنیداری گسترده کنند، چراکه این رسانه امکانمطرح می« شنیداری

بر دسترسی به اطالعات، به زبان توانند عالوهآموزان میکند و زبانزبان را بدون وقفه فراهم می
دوم خالقانه گوش کنند؛ یعنی هنگام گوش دادن به رادیو از تصورات خود استفاده نمایند. به عقیدة 

های ترین روش برای تمرینترین و ارزانساده« صوتیهای پخش نوارهای دستگاه»این محققان 
 

1. Flowerdew and Miller 

2. Extensive Listening Practice 
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های دریافتی عمومی شنیداری زبان آموزان هستند، چراکه امکان تمرین شنیداری گسترده، مهارت
های شفاهی، شنیدن برای تفریح و درک معنا در گفتار سریع و مانند حدس زدن معنای متن

های شنیداری و نیز فراگیری الگوهای تلفظ همچنین تمرین شنیداری متمرکز برای پرورش مهارت
 (.Flowerdew & Miller, 2005: 154)کنند آموزان فراهم میو آهنگ جمله را برای زبان

یعنی دستگاه صوتی « واکمن» های شنیداری افزوده است.پیشرفت فناوری بر تنوع رسانه
تواند حجم می تنهانهپاد آی ت.یعنی نمونۀ دیجیتالی آن داده اس« پادآی»آنالوگ جای خود را به 

-ها را در خویش بگنجاند، بلکه امکان ایجاد فهرست پخش را برای شنونده فراهم میزیادی از داده

سازد. به بیان دیگر بر میرا ممکن  رسانیهمدریافت و  ،به مدد اینترنت ارسالتر آنکه کند و مهم
امکان ذخیره حجم زیاد »ت دیگری افزوده شد: ، امکانا«بودن حملقابل»و « همراه بودن»قابلیت 

دریافت صدا از »، «در شبکه بودن»، «امکان ایجاد فهرست پخش صدا»، «ی صوتیپَروَنجاها
رو ابزارهای آموزشی ینا از«. های اجتماعیارسال و به اشتراک گذاشتن صدا در شبکه»، «شبکه
 اند:ای در عصر حاضر بسیار متکثر و متنوعرسانه

 

 ها در آموزش زبان. کارکرد رسانه2 جدول
 کارکرد نوع رسانه

 تقویت درک شنیداری آموزش شنیداری از راه دور، رادیو

 آموزش شنیداری با امکان تکرار و سهولت در شنیدن کاست

 آموزش شنیداری در حین حرکت با ابزار کوچک و همراه واکمن

 الب پادکستامکان شنیدن کتاب به زبان دوم در ق شنیداری کتاب

 آموزش دیداری و شنیداری از راه دور تلویزیون

 آموزش دیداری و شنیداری با امکان تکرار ویدئو کاست

 گیری از امکانات آموزش متن، صوت و تصویر با امکان تکرارامکان بهره لوح فشرده

 ای در حین حرکت با استفاده از ام پی تری پلیرآموزش چندرسانه رسانه دیجیتال

 و تعاملی ای، همراه، دوسویهآموزش چندرسانه رسانه اجتماعی
 

 
 

 

 پادکست

در عصر حاضر پادکست جایگزین نوار کاست و واکمن برای آموزش درک شنیداری شده است. 
 .IPod+Broadcast=Podcast است: پاد ایجاد شده از ترکیب دو واژة برودکست و آی پادکست
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های است که چون برای نخستین بار از این طریق فایل 3اپل شرکت 2نام ام پی تی پلیر 1آی پاد
شد، رواج عام یافت و این اسم، نامی عام برای این شیوه از پخش شد. پادکست صوتی منتشر می

 Hoern) شدآبونه( مشترک )توان آنها را های صوتی که میدر اصطالح علمی عبارت است از فایل

& Fiene,2007: 12). (. 134: 1388های صوتی پادومتیک است )عاملی، ادکستدرگاه انتشار پ
ها در های فنی پدید آمد و گسترش یافت، اما تولید انبوه پادکستپادکست درآغاز بر بستر پیشرفت

-انواع مختلف موجب شد که ذیل اصطالح پادکست معانی گوناگونی فهم شود که برخی از مهم

 ترین آنها عبارتند از:

دیو اینترنتی: پادکست، محصولی شنیداری، اینترنتی و تعاملی است. رادیویی پادکست به مثابه را .1
 کند؛هایش را هر کاربر خودش تنظیم میکه فهرست برنامه

عنوان یک قالب برنامۀ رادیویی: پادکست قالبی شنیداری است که تولید آن باید پادکست به .2
 متناسب با شنوندگانش، یعنی بومیان دیجیتال باشد؛

: پادکست فایلی شنیداری است که کاربران تولید و بر 4عنوان محتوای تولیدی کاربرت بهپادکس .3
 گذارند.های شنیداری به اشتراک میپلتفرم

های اخیر از تعاریف فوق پادکست با اقبال فراوان روبرو شده است و این مفهوم اصطالحی آن در سال
 شود.یاد می« صنعت پادکست»نیز گذر کرده است و از آن به عنوان 

 

 گرا در آموزش زبانهای اجتماعی و رویکرد کنشرسانه

روند. در ترین رویکردهای زبان آموزی به شمار میرویکردهای ارتباطی و کنشی نیز از جملۀ مهم
گرا بودن آموزش است. برخی عمل« رویکرد ارتباطی»و « رویکرد کنشی»واقع اساس هر دو روش 

دانند، برخی هم این دو و کامل کنندة آن می« رویکرد ارتباطی»راه را ادامۀ « رویکرد کنشی»
آموز برای کنش گیرند. در رویکرد ارتباطی زبانروش را کامالً مجزا و مستقل از هم در نظر می

کند که در یک نقش آموز تصور میگیرد. به بیان دیگر زبانگفتاری در موقعیت ارتباطی قرار می
آموزد و بکار واژگان آن نقش را می بنابراین، قرار گرفته است؛« رید کردنخ»اجتماعی برای مثال 

گیرند. برای مثال در روش کنشی آموزان در موقعیت واقعی قرار میگرفته و در رویکرد کنشی، زبان
شوند و برای خرید به از کالس درس خارج می« خرید کردن»آموزان برای فراگیری مبحث زبان

 

1. Ipod 

2. MP3 Palyer 

3. Apple 

4. UGC(User Generated Content) 
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یکی از  (.Puren, 2006: 37-40)کنند و صورت واقعی آن موقعیت را تجربه میروند فروشگاه می
عوامل مؤثر در فراگیری زبان، قرار گرفتن در میان سخنگویان بومی زبان است؛ یعنی امکانی که 

های زبانی خود را به آزمون بگذارد و نیز فرد بتواند با اهل یک زبان معاشرت و گفتگو کند و دانسته
های اجتماعی این فرصت را برای کاربران فراهم صورت مستقیم از آنان بیاموزد. رسانههبتواند ب

های اجتماعی به آموزان بتوانند در تعامل با گویشوران یک زبان قرار بگیرند. رسانهکنند تا زبانمی
-های متنوعی را برای آموزش زبان فراهم میسبب ارزانی، گستردگی و در دسترس بودن فرصت

 ند.کن
 های اجتماعی. کارکرد آموزشی رسانه3جدول 

 مزیت آموزشی  نمونه  نوع رسانه

 توئیتر لینکدین، فیس بوک، اجتماعی شبکۀ
 تقویت مهارت نوشتن با انگیزه 

 گووارتباط و گفت

 پادومتیک، پادکست ها وب پخش شنیداری
 تقویت مهارت شنیداری

 و ارائه رایگان و آفالین صوت 

 تقویت مهارت شنیداری و آموزش دروس یوتیوب ریوب پخش تصوی

 فروم انجمن مجازی
 گفتگو، پرسش و پاسخ،

 تقویت مهارت نوشتن 

 تقویت مکالمه گوگل چت روم، گوواتاق گفت

 درک شنیداری تقویت مکالمه، تلگرام ـ واتساپ هارسانپیام

 ویدئویی مبادله محتوای تصویری و اسنپ چت / اینستاگرام گذاریبه اشتراک

 
های اجتماعی متناسب با شود، رسانهمشاهده می 3گونه که در جدول شماره همان      

 اند.های چهارگانۀ زبانی را با رویکرد کنشی فراهم کردههایشان امروزه امکان آموزش مهارتقابلیت
 

 درک شنیداری و آموزش زبان

فراگیری زبان دارد و به همین سبب محوری در شنیدن به عنوان درک و دریافت گفتار، نقش 
های آموزشی های مهم در آموزش زبان دوم به شمار است. در دورهتمرین شنیداری یکی از بخش

کالم اهمیتی بسیار دارد که هدف آنها آموزش زبان گفتاری و مکالمه است، شنیدن و فهم 
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(Buttaroni, 1997:111). ت که در آموزش زبان برای پردازانی اسیکی از نظریه 1استیون کراشن
در فرضیۀ  3و فراگیری 2اهمیت زیادی قائل است و با تمایز نهادن میان یادگیری« درک شنیداری»

سازد. بنا بر این اهمیت درونداد را در درک و آموزش زبان برجسته می 4خود با عنوان درونداد
 داندایند آموزش زبان میفرضیه، کراشن درک شنیداری و خوانداری را مبنای درونداد برای فر

(Helberg, 2001: 2.1086).  فرضیۀ فراگیری زبان دوم استیون کراشن، مبتنی بر پنج فرضیه به
و « درونداد»؛ «نظم طبیعی»؛ «پایش»؛ «یادگیری ـفراگیری »هم پیوسته است که عبارتند از: 

 «.محرک عاطفی»
داند؛ اما از نظر او نظام زبان میکراشن فراگیری را فرایندی ناخودآگاه و شهودی در ساخت 

کنند تا ساختار را بیاموزند و قواعد آموزان در آن شرکت مییادگیری فرایندی آگاهانه است که زبان
نه با فراگیری، بلکه « پایش. »(Brown, 2002: 278)را بفهمند. این فرایند عموماً آگاهانه است 

ند ویراستاری است که تغییرات جزئی را انجام و با یادگیری مرتبط است. نظام یادگیری درست مان
دهد. کراشن معتقد است که استفاده از پایش سه کند، صیقل میآنچه را که نظام فراگیری تولید می

 Lightbown, Spada)شرط دارد: الف( زمان کافی؛ ب( تمرکز بر روی ساختار؛ ج( دانستن قواعد 

& White 1993: 27). 
ای درک کند که گونهکند که فراگیر زبان را باید بهدرونداد تبیین میکراشن بر اساس فرضیۀ 

باشد، درونداد « ب»یعنی اگر سطح فراگیر  کمی فراتر از سطح شایستگی و خبرگی فعلی او باشد؛
باشد. این بدان معنا است که زبانی که زبان آموزان )یادگیرندگان( در  1« + ب»)ورودی( او باید 

ای فراتر از مهارت فعلی آنها باشد که هم بتوانند بخش گیرند، باید تا اندازهمعرض آن قرار می
 :Brown 2002)زیادی از مطلب را درک کنند و هم برای پیشرفت در آن با دشواری روبرو شوند 

، به معنای گوش 5«گوش دادنِ محدود»کراشن برای تمرین درک شنیداری از اصطالح . (278
کند. در گوش دادن محدود، زبان آموز ی شنیداری مشخص، استفاده میدادان مکرر به یک محتوا

اند، چندین نوار ضبط شده را که یک موضوع واحد دارند و با صدای گویندگانی ماهر ضبط شده
کند. سپس در اوقات فراغت خود به محتوای شنیداری دلخواه گوش میآوری میانتخاب و جمع

 

1. Stephen Krashen 

2. learning 

3. Acquisition 

4. Input hypothesis 

5. Narrow listening 



 167 ❖ …های رسانۀ شنیداری پادکستمطالعۀ ظرفیت 

❖   
ال

س
 

14
مار

 ش
،

 ه
33

ار 
 به

،
13

99
 

شود، زمینۀ آشنایی فراگیر را با موضوع د عالقه به موضوع میگوش دادنِ محدود، موجب ایجا دهد.
دست آوردن دروندادی قابل کند. گوش دادنِ محدود، برای بهفراهم و به درک مطلب کمک می

درک، روشی ارزان و دلپذیر بوده و نیز برای آشنایی با گویشوران هر زبان، راهی آسان به شمار 
-Krashen, 1996: 97) ا از روش خواندن محدود اخذ کردرود. او روش گوش دادن محدود رمی

خواندن محدود، به معنای تمرکز بر آثار یک نویسنده یا خواندن مطالب زیاد دربارة یک  .(100
های متنوع. گوش دادن موضوع واحد و مورد عالقۀ خواننده است و نه تالش برای خواندن متن

ود که واقعاً مورد عالقۀ شنونده است تا شنونده بتواند محدود نیز باید تنها بر موضوعاتی متمرکز ش
 از طریق آن بر پیام تمرکز کند.

داند و را برای یادگیری زبان بسیار پررنگ می« حس شنوایی»کراشن در نظریۀ خود نقش  
گیرد و در نتیجه او زبان آموز شکل می« ناخودآگاه»در « ترتیب طبیعی»معتقد است با شنیدن 

زبان جدید مکالمه کند. از آنجا که پادکست به عنوان رسانۀ شنیداری، از حس شنوایی  تواند بهمی
 گیرد، مبنای نظری این پژوهش بر اساس نظریۀ کراشن است.بهره می

 

 های تحقیقیافته

های آموزش توان پادکستشمارند و میهای آموزشی از پرکاربردترین انواع پادکست بهپادکست
های آموزش زبان بر مبنای سطح زبانی، موضوع رمجموعه آنها قرار داد. پادکستزبان را نیز در زی

 شوند.بندی میدرس و هدف تقسیم
های شنیداری دوسویه بودن و تعاملی بودن آن است. مزیت پادکست بر دیگر انواع رسانه 
در اصطالح  و به معنای وجوه متغیر یا کنش متقابل با یکدیگر است 2در ریشۀ التینی خود 1تعامل
شود که دو نفر یا بیشتر با هدف ارتباط با یکدیگر انجام شناسی اجتماعی به رفتاری گفته میروان
شناسی از واژة تعاملی بودن برای ارتباط افراد با یکدیگر استفاده شناسی و رواندر جامعه دهند.می
ح برای ارتباط انسان و ماشین شود. در اصطالح علم انفورماتیک و نیز حوزة رسانه از این اصطالمی

در اصطالح ژورنالیسم معنای خاص خود را دارد. برخی از « تعاملی بودن» شود.بهره گرفته می
 3دانند که در آن کاربر با سرورفرایندهایی می تعاملی بودن را درواقع نظران عرصۀ ارتباطات،صاحب

این  (.Hooffacker, 2004: 112) دتواند گردانندة برنامه باششود و به شخصه میمرتبط می

 

1. Interactivity 

2. Interagre 

3. Server 
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های خود را به اشترک دهد که پادکست تولید کنند و پادکستآموزان امکان میویژگی به زبان
کند، بلکه به تصحیح تلفظ نیز میبگذارند. این امکان نه تنها به تقویت درک شنیداری کمک می

آموزان را با یکدیگر افزایش امل زبانانجامد. تولید گزارش، مصاحبه و یا گفتگو در قالب پروژه تع
 کنددهد و درواقع شنونده را به گوینده و گوینده را به شنونده تبدیل میمی

 (Schatz, 2006: 20 .) 

 
 های پادکست در آموزش زبان. قابلیت1 نمودار

 

یابند یکند و آنها امکان مآموزان ایجاد انگیزه میانجام پروژه کالسی در قالب پادکست در زبان
صورت مستقل به موضوع بپردازند، مطالب خود را آماده در حین طراحی، تولید و اجرا خودشان به

های پادکست در آموزش زبان، برخی از دیگر ویژگی (.Peuschel, 2007: 35)سازند و تمرین کنند 
است، هروزآمد بودن محتوای شنیداری، تنوع متون شنیداری، جذابیت و اصالت داشتن پادکست

خصوص در سطوح پیشرفته کاربرد فراوان کنند و بهچراکه سخنگویان زبان مادری آنها را تولید می
آموزان را به صورت واقعی در محیط گویشوران ای دوسویه زباندارند. پادکست به عنوان رسانه

دهد و به همین سبب رویکرد آموزشی پادکست، رویکردی کنشی است. بومی زبان قرار می
 ,Rüschoff& wolf)کنند آموز منتقل میها به سبب اصالت، تجربۀ واقعی زبان را به زباندکستپا

های بر آن باید نقش پادکست را در آموزش خودآموز زبان در نظر داشت. رسانهعالوه (.62 :1999
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از حجم زیادی  کنند و پادکستهای تعاملی امکان آموزش خودآموز را فراهم مینو به سبب فرصت
های پادکست بر مبنای نظریۀ دهد. مطالعۀ قابلیتمحتوای شنیداری را در اختیار کاربران قرار می

دهد که این رسانه امکان شنیدن مکرر محتوای مشخص بر مبنای موضوع خاص کراشن نشان می
نظر گونه که کراشن در را آن« گوش دادن محدود»کند و در واقع امکان را برای کاربران فراهم می

 کند.داشت، فراهم می
های مختلف رادیویی و تلویزیونی برای آموزش زبان آلمانی به عنوان در کشور آلمان شبکه 

عنوان بخش به 4و دویچه وله 3ار دِ. ، وِ.2اف ، زد. دِ.1د های آ.ِار.کنند که شبکهزبان دوم فعالیت می
تند. در این میان رادیو دویچه وله مرزی آلمان در آموزش زبان آلمانی فعال هسجهانی و برون

 گیرد.های رادیویی خود پی میزبان زنده دنیا در برنامه 26آموزش زبان آلمانی را به 
در ایران معاونت برون مرزی صداوسیما به تولید برنامۀ آموزش زبان فارسی در رادیوها و برخی 

های تلویزیونی بان فارسی در شبکههای آموزش زپردازد که برنامههای تلویزیونی خود میاز شبکه
شمارند. برنامۀ تودی از این جمله بههای رادیویی پارسوی، سحر و الکوثر و برنامههیسپان تی

زبان( پخش شده  30های مختلف )قسمت تهیه و به زبان 190در تودی پارس« فارسی بیاموزیم»
ن )یک دانشجوی ایرانی و یک موضوع این برنامه به دوستی دو دانشجوی دانشگاه تهرااست. 

کند، اما کریستیان دانشجوی خارجی( اختصاص دارد. رامین ایرانی و در رشتۀ تاریخ تحصیل می
 1389تا  1385های . این برنامه در سالخواندایرانی نیست و در دانشگاه تهران ادبیات فارسی می

ه است، اما در وبگاه رادیوها قابل است و پس از آن ادامه نیافت مرزی پخش شدهاز رادیوهای برون
دریافت و شنیدن است. برای تولید این برنامه یک متن ثابت به زبان فارسی تولید شده است و 

 اند.رادیوها متن تهیه شده را متناسب با منطقۀ مخاطب خود برگردان و تولید کرده
وان زبان دوم در قالب عنهای ذیل شیوة آموزش زبان آلمانی بهدر این پژوهش بر اساس مقوله

های آموزش پادکست در رادیو دویچه وله با برنامۀ آموزش زبان فارسی در پارس تودی و برنامه
 عنوان حجم نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.زبان فارسی در رادیو آلمانی پارس تودی به

  

 

1. ARD 

2. ZDF 

3. WDR 

4. DW 
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 هاها و زیر مقوله. تحلیل تطبیقی بر مبنای مقوله4 جدول

 مقوله

 برنامه
حسط  قالب موضوع رویکرد 

 مدت

 دقیقه

 نحوۀ

 انتشار

 مواد

 کمك

 آموزشی

 نوع

 ارتباطی مقدماتی فارسی بیاموزیم
سبک 
 زندگی

 گفتار
 ساده

10 
 

 آموزشی متن سایت

یشناسایران ارتباطی میانی فارسی بیاموزیم  " "  " "  " "  " "  " "  
تهپیشرف فارسی بیاموزیم " " فرهنگ ارتباطی   " "  " "  " "  " "  

Deutsch 

interactive 

A1 

A2 
 ارتباطی

سبک 
 زندگی

یترکیب  2 

website 

Itunes 
Facebook 

Twitter 

Instagram 

Google+ 

متن، 
 تمرین
ویدئو، 
 آزمون

نامهواژه  

 آموزشی

B1 

Deutsch- 

warum nicht 
A1-2 

 ارتباطی
یزندگسبک  
یشناسآلمان  

یترکیب  7-10  "         "  "  "  "  "  

B1 

Radio D A1-2 ینمایش فرهنگ ارتباطی  15 "          "  " "  " "  

Deutsch –

Wieso nicht 
B1-2 ارتباطی 

 سبک
 زندگی

یترکیب  15 "        "  " "  " "  

Top – Thema B1-2 یترکیب موضوع روز ارتباطی  
درهفته  2

-3  
"         "  " "  عمومی 

Marktplatz B2 یترکیب اقتصاد ارتباطی  20 "         "  " "  " "  

Community – 

D 
B1-2 کنشی 

جماعت 
آموزانزبان  

"        " گوناگون ساده  عمومی متن 

Wort der 

Woche 
B2 التعابیر، امث ارتباطی 2-هفتگی ساده   "           "  آموزشی متن 

Langsam 

gesprochene 

Nachrichten 

B2 
یترکیب خبر روز ارتباطی 10-روزانه   "        " نامهژهوا   عمومی 

C1 

Sprachbar C1-2 10 ساده اصطالحات ارتباطی "        "  
متن، 
 تمرین

 آموزشی

Alltagsdeutsch C1 -2 ارتباطی 
زندگی 
 روزمره

یترکیب  8 – 10  "        "  

متن، 
 تمرین

 واژه نامه
 آموزشی

Dailektatlas C1-2 هالهجه ارتباطی 10-5 ساده   "        " شیآموز متن   
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بندی با آزمون وله دارای سطح بندی مبتدی تا پیشرفته است و این سطحهای آموزشی دویچهبرنامه
های تناسب دارد. بدین شیوه که برای مثال پادکست 1سنجش سطح زبان آلمانی یعنی سِت.دِ

 رابر آن دویچه وله در سایت خود امکان تعیین سطح تناسب دارد. عالوه 22 اقتصادی با سطح بِ
دقیقه  15توانند معلومات زبانی خود را در آزمونی برخط در فراهم کرده است و زبان آموزان می

 بسنجند.
ها رعایت کرده است. به این سطح بندی زبانی را در روند برنامه« فارسی بیاموزیم»برنامۀ 

کم در طول و کم تر و دراقع متناسب با مبتدی تهیه شوندها از آغاز با جمالت سادهشکل که برنامه
هماهنگی ندارد « آزمون سانفا»های تولیدی با سطح مسیر سطح زبانی باالتر رود، اما متون و برنامه

بندی آموزش زبان فارسی در ایران نیز بازگردد که تا و البته شاید این اشکال به نبود نظام سطح
وجود نداشت. البته در نامۀ مدونی برای آزمون تعیین سطح زبان فارسی چند سال پیش شیوه

اند؛ حال آنکه در دویچه وله این بندی نشدهها بر اساس سطح زبانی دستهسایت، برنامهوب
بندی کامالً رعایت شده است. در واقع کاربری که برای فراگیری زبان فارسی به سایت سطح
بانی چه سطحی از از نظر ز 30داند که برای مثال برنامۀ شمارة کند، نمیتودی مراجعه میپارس

 شود.آموزش را شامل می

 

1. ZD 

2. B2 
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 . آموزش زبان فارسی در پارس تودی1 تصویر  

 

در هر برنامه در موقعیتی جدید  دارای رویکرد ارتباطی است و کریستیان« فارسی بیاموزیم»
آن آموزان به این شیوه با واژگان پردازد تا زبانگیرد و متناسب با آن موقعیت به مکالمه میقرار می

شود و سپس برنامه با شوند. واژگان جدید در ابتدای برنامه دو بار قرائت میموقعیت ارتباطی، آشنا 
 یابد.ها با استفاده از آن واژگان جدید ادامه میگفتگوی شخصیت

گیرند. رویکرد کنشی های آموزشی دویچه وله از هر دو رویکرد ارتباطی و کنشی بهره میبرنامه
های مختلف آموزان از ملیتاستفاده شده است که زبان «1عت مجازی زبان آلمانیجما»در برنامۀ 

شناسند و دربارة کشور خود و کنند و یکدیگر را میبا یکدیگر در جامعۀ مجازی ارتباط برقرار می
 گویند.عالیق و سالیق خود سخن می

های ه وله در پادکستدهد که دویچها از نظر موضوع نشان مینتایج حاصل از مقایسۀ پادکست
موضوعات بسیار »پردازد. آموزان به همۀ موضوعات میخود با هدف افزایش دامنۀ واژگان زبان

شوند و دو بار در های سیاست، اقتصاد و فرهنگ از میان اخبار جهان انتخاب میاز حوزه «2مهم

 

1. Community - D 

2. Top Thema 
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ای تولید و منتشر دقیقه 3تا  2های کوتاه شنبه در قالب پادکستشنبه و پنجهفته یعنی روزهای سه
شوند و با سطح زبانی نامه فهرست میصورت واژهها بهشوند. واژگان مورد استفاده در این برنامهمی
B1 در آزمون ZD  تمرین هم با هدف درک متن ارائه  5هماهنگی دارند. در پایان هر پادکست
 شود.می

 
 آموزش زبان آلمانی در دویچه وله .2تصویر 

 

است که روزانه امکان دسترسی  دویچه وله 1دورة آموزشی آرام اخبار بخشی ازقرائت 
کند. این بخش خبری را گویندگان مجدداً به رادیو فراهم می 11آموزان را به اخبار ساعت زبان

کنند تا برای آموزش زبان، ضبط و در قالب پادکست منتشر شوند. صورت شمرده و آرام قرائت می
شوند و مدت زمان ا تقریباً ده موضوع جدی از میان اخبار جهان انتخاب میهدر این پادکست

 

1 . Deutsch XXL 
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آموزان قرار دارد. پخش دقیقه است. متن بخش خبری نیز در دسترس زبان 15تا  5پادکست بین 
 است. B2اخبار برای سطح 

جهان وله است که نگاهی به اقتصاد های آموزشی دویچههای دورهیکی از برنامه« بازار»برنامه 
برنامه با موضوعاتی مانند قراردادها، بازاریابی، سرمایه گذاری و... واژگان اقتصادی را  26دارد. در 

شوند. هر درس یک پادکست بندی میطبقه ZDآزمون  B2دهد که متون آن در سطح آموزش می
با هدف آموزش  نامه و... است. این برنامهای همراه با متن، متونی برای درک مفهوم، لغتدقیقه 20

 زبان تخصصی اقتصاد تولید شده است.
های موضوعات مربوط به سبک زندگی و زندگی روزمره از دیگر موضوعاتی است که در برنامه

و در قالب گزارش زندگی  «1آلمانی روزمره»شود. در برنامۀ وله بدان پرداخته میآموزشی دویچه
های صوتی همراه گردد. گزارشها ارائه میالمثلضربها همراه با طنز، اصطالحات و روزمرة آلمانی

دقیقه تولید  15تا  10ها به مدت با متن گزارش، پرسش از گزارش و تمرین همراه هستند و برنامه
 شوند.تولید می C2و  C1شوند. این برنامه برای سطح و به صورت هفتگی پخش می

« زبان» لمانی در دویچه وله، موضوعهای آموزش زبان آترین موضوعات پادکستیکی از مهم
ها و موضوعات ها، سخنان بزرگان، سرخط اخبار رسانهالمثلبه ضرب« هاگفتنی»است. پادکست 

ها پخش میبار چهارشنبهای یکدقیقه است و هفته 5این برنامه  پردازد. مدت زماندستوری می
دقیقه است و هر هفته  5زمان آن مدت  ، برنامه آموزشی دیگری است که«اصطالح»شود. برنامۀ 

های پخش شده، و تمرین است. دربارة برنامه شود. این برنامه دارای متنها پخش میدوشنبه
کند. این صورت تعاملی فرصت طرح پرسش را برای مخاطبان فراهم میتمرین دارد و همچنین به

 پردازد.برنامه به اصطالحات زبانی می
پارس تودی از نظر موضوعی به صورت عمومی طراحی شده است. برنامۀ آموزش زبان فارسی 

کوشد در خالل گفتارهای خود مخاطبان را با سبک زندگی ارانی، ایرانشناسی، البته این برنامه می
فارسی »متن برنامۀ فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران آشنا کند. از منظر مواد کمک آموزشی تنها 

متن برنامه به صورت آوانگاری و ترجمه در همۀ زبان ته است، اماسایت قرار گرفدر وب« بیاموزیم
صورت نامنظم و ها بهها پادکستبر آن در برخی از زبانهای پارس تودی وجود ندارد. عالوه

با واژگان بکار رفته در « فارسی بیاموزیم»اند. متن برنامۀ سایت قرار گرفتهنامرتب در صفحۀ وب
نامه را فراهم کند، توانست امکان تولید یک واژههای زبانی میعتاً در گروهشود که طبیمتن آغاز می

 

1 . Alltagsdeutsch 
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 تودی متناسب با زبان منطقۀ تحت پوشش فراهم نشدهنامۀ مستقلی در رادیوهای پارساما واژه
تودی نیز تمرین برای های تولید شده دارای تمرین نیستند و در سایت رادیوهای پارساست. برنامه
های دویچه وله همگی دارای تمرین، پرسش و پادکستآموزان قرار داده نشده است. آموزش زبان

برآن در نامۀ تخصصی شرح واژگان تخصصی حتی برای خبرهای روزانه نیز وجود دارد. عالوهواژه
ها و ها و هم در برنامههای دویچه وله آموزش دستور زبان نیز هم در خالل برنامهپادکست

 موزشی مستقل طراحی شده است. برای نمونه در انتهای هر قسمت از برنامۀآهای کمکبسته

نامۀ کند. وجود یک واژهگوینده برنامه دستور زبان را بر مبنای متن برنامه تشریح می 1«دِ –رادیو »
آموزشی آن است. آموزش اصطالحات و سایت دویچه وله نیز از جمله مواد کمکمستقل در وب

که در خالل آن کاربران با فرهنگ و  های مختلف آلمانتی آموزش لهجۀ ایالتها و حالمثلضرب
 آیندشمار میهای جذاب بهشوند، از دیگر پادکستسرزمین آلمان آشنا می

آموزش زبان فارسی در پارس تودی به سبب چند زبانه بودن فرصت مناسبی برای آموزش به 
لف( بسته آموزشی زبانی؛ ب( نحوة تولید برنامه؛ ج( رود اما از سه منظر قابل نقد است: اشمار می

 های نو.شیوة انتشار یا بازنشر از طریق رسانه
به صورت کالمی تولید شده است و « فارسی بیاموزیم»از منظر نحوة تولید برنامه، برنامۀ  
ده های موسیقایی و صوتی در آن اندک، مدت زمان برنامه طوالنی و به همین سبب خسته کننجلوه

های مختلفی مانند نمایش شنیداری، داستان های دویچه وله در قالباست. حال آنکه پادکست
تودی از ظرفیت تولید شده و دارای تنوع و جذابیت است. به لحاظ نحوة انتشار، پارس شنیداری

 امکان دریافت گیرد. حال آنکه دویچه وله روزانههای اجتماعی برای آموزش زبان بهره نمیشبکه
های افزارهای دریافت پادکست در گوشیسایت در نرمبر وبجدیدترین تولیدات خود را عالوه

پالس فراهم بوک، توئیتر، اینستاگرام و گوگلهای اجتماعی فیسو شبکه 2تیونزهوشمند مانند آی
نظر قرار ها را مدهای هریک از این رسانههای اجتماعی ظرفیتکرده است. البته در استفاده از رسانه

 شود.ای اخبار آهسته، برای اینستاگرام در یک دقیقه تنظیم میدهد؛ برای مثال برنامۀ ده دقیقهمی
وله و دیگر دهد که در دویچهها از منظر آموزشی یا عمومی بودن نشان میمقایسۀ نوع پادکست

شوند که یی تولید میهارادیوهای آلمان هر دو نوع پادکست وجود دارد. به این معنا که هم پادکست
اند تا های رادیویی انتخاب شدههایی که از برنامهاند و هم پادکستبرای آموزش زبان تنظیم شده

 

1. Radio - D 

2. I tunes 
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ها از مباحث عمومی آموزان را در معرض اطالعات و زبان روز قرار دهند که این نوع پادکستزبان
رادیوهای پارس تودی استفاده از  شود. درشوند اما از آنها با هدف آموزش استفاده میانتخاب می

پادکست عمومی با هدف استفادة آموزشی وجود ندارد و این رادیوها تنها فایل صوتی برنامۀ فارسی 
 کنند که با هدف آموزش زبان تولید شده است.بیاموزیم را عرضه می

سازی دهد که آموزش زبان از طریق پادکست، تنها برنامهمقایسۀ حجم نمونۀ تحقیق نشان می
رادیویی برای یک بار نیست، بلکه فعالیتی است دائمی که با تلفیق دانش آموزش زبان، رسانۀ 

 تواند به نتیجه دست یابد.های نو میشنیداری و ظرفیت تعاملی رسانه
 

 گیریبحث و نتیجه

سو فرصت پادکست بر مبنای نظریۀ درونداد کراشن برای آموزش زبان کارآمد است؛ چراکه از یک
های موضوعی و کند و از دیگر سوی تولید پادکستآموزان فراهم میدرک شنیداری را برای زبان

بر این کند. عالوهمشخص بر مبنای فرضیۀ شنیدن محتوای مشخص یادگیری زبان را تسهیل می
پادکست به سبب تعاملی بودن فرصت تجربۀ محیط شنیداری گویشوران بومی زبان را به ویژه با 

کند و از این رو فرصت بهره گرفتن از رویکرد کنشگرانه را های اجتماعی فراهم میاز شبکه استفاده
 کند.در آموزش زبان فراهم می

 
 . الگوی تولید پادکست آموزش زبان فارسی2 نمودار
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کند که بر مبنای نتایج پژوهش الگوی تولید پادکست آموزش زبان را مطابق نمودار فوق تبیین می
ای طراحی شود که فرصت تجربۀ گونهتولید پادکست آموزش زبان فارسی، محتوا باید بهآن برای 

ترین عوامل زبان آموزان را در محیط مجازی فارسی زبان فراهم کند. آموزش زبان یکی از مهم
برای انتقال فرهنگ است و به همین سبب برنامۀ آموزش زبان، نوعی برنامۀ تعاملی است و بر 

رادیوهای برون مرزی و این مهم تنها با تولید یک برنامۀ رادیویی و بارگذاری در  خالف آنچه در
رسد. طراحی آزمون برخط برای تعیین سطح زبان آموزان، تولید وبگاه رادیو به انجام نمی

آموزان های گوناگون با موضوعات مختلف که بر دامنۀ لغات زبانهای متنوع در قالبپادکست
های اجتماعی و ایجاد های مختلف، توزیع در شبکهکردن وبگاه، طراحی تمرینبیفزاید، روزآمد 

آموزان، برای تولید پادکست آموزشی زبان فارسی ضروری است. جماعت جماعت مجازی زبان
تنها به تقویت کند و پادکست به سبب دوسویگی نهمجازی امکان مکالمۀ زبان آموزان را فراهم می

تواند در پادکست گوینده نیز انجامد چراکه شنونده میقویت گفتار نیز میدرک شنیداری بلکه به ت
باشد و پادکست تولیدی خود را به اشترک بگذارد. تهیه و طرحی مواد کمک آموزشی ازجمله 

تواند نامه و دستور زبان و طراحی وبگاه جامع آموزشی بر مبنای سطوح مختلف زبانی، میواژه
یکی از مراجع معتبر و کارآمد آموزش زبان فارسی تبدیل کند. تولید  رادیوهای برونمرزی را به

رسانی و نیز معرفی فرهنگ و آموزشی که دارای محتوای خبری و اطالع های روزآمدپادکست
طور غیرمستقیم معرف فرهنگ تمدن ایرانی باشد که این نیز ازجمله تواند بهتمدن ایران باشد، می

 مرزی است.نراهبردهای اصلی رسانۀ برو
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