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مقدمه
زبان به عنوان يكى از نمادهاى اصلى هويت فردى و فرهنگى و از جمله پيچيده ترين پديده هاي خلقت و در عين حال، ساده ترين وسيلة ارتباط 
انساني، در جوامع انساني و در نظامهاى آموزشى رسمي و غيررسمي، از باالترين اهميت برخوردار است. ابعاد، ظرفيتها و ظرافتهاى زبان و وجوهات 
فنى، فكرى و هنرى اين ابزار براي تبيين موضوعات و انتقال دقيق و سريع محتوا و مفاهيم از ديرباز مورد توجه فالسفه و اديبان، دانشمندان، 
انديشمندان و هنرمندان بوده است. در حال حاضر، پژوهشگران حوزه هاى متفاوت دانش بشرى مشغول تحقيق همه جانبه در زواياي آشكار و پنهان 
زبان به عنوان عامل و مانع اصلى ميان انسانها از يك سو، و انسانها با ابزارآالت ماشينى از سوى ديگر هستند. اما افزايش كميت و ارتقاى كيفيت 
كاربرد و كارايى زبان، آگاهى و شناخت عميق از فرايندهاى پردازشى و توليدى زبان و كنكاش در كاركردهاى زبان در ابعاد گوناگون، مستلزم 

خروج فكورانه از نگاه يك بعدى به زبان، يعنى «معلمى زبان» و ورود تخصصى به «مهندسى زبان» است.
«مهندسى زبان» از جمله مقوالتى است كه به زبان از زواية كامًال فنى و ماژوالر (در حوزه هاى دانش، انديشه و هنر) نگاه مى كند. اين مقوله 
در ادبيات علمى نيز در نظامهاي پردازش زبان طبيعى، برنامه ريزى زبانى، زبان شناسى رايانه اى و... و به خصوص اخيراً در حوزة «وب معنايى يا 
مفهومى» و پردازش ماشينى اطالعات به كار مى رود. مقوله «زبان مهندسى شده» نيز وجود دارد كه بيشتر به زبانهاى ساختگى و مدل سازى شده 

اشاره دارد كه خود به مقوله هاى ريزتر از جمله زبانهاى فلسفى، منطقى و آزمايشى تقسيم مى شود.
به منظور بسترسازى اوليه و تقويت نگاه چند رشته اى و مهندسى به زبان، در مقالة حاضر و آتى، محيطهاى مجازى و سپس يك سامانة يادگيرى 

مورد بررسى قرار مى گيرند تا در رويكرد و فرايند چندبعدى، مهندسى زبان نيز مورد بحث قرار گيرد.

محيط هاى آموزش مجازى و يادگيرى فرد محور
آموزش الكترونيكى و امكان ياددهى و يادگيرى در محيط كامًال فردى سازى شده، بستر مناسبى را براى تحول و ارتقاي مهارتهاى كليدى فرد در 
فرايند «يادگيرى مادام العمر» فراهم آورده است. در نوشتة حاضر، ويژگيها و ابعاد فنى و نرم افزارى سامانه هاى پشتيبان براى فردى سازى محتوا مورد 
اشاره قرار گرفته اند. در نوشته هاى آتى نيز، ابعاد يادگيرى مخاطبين ايرانى در محيط مجازى به همراه نمونه هايى از حوزة آموزش زبان در بستر مجازى 
ارائه مى شوند. ارزيابى سامانه مديرت يادگيرى «ObjectJ» از منظر توجه به فرهنگ يادگيرى كاربران ايرانى موضوع مقالة بعدى است. شايان ذكر 

است، سامانة مزبور در سالهاى 1386 تا 1388 در مركز آموزشهاى الكترونيكى دانشگاه تهران در شرايط واقعى مورد استفاده قرار گرفته است.
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