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هاي نوين در ر فناورييالتغيناشي از ماهيت دائمكه . نقد اصلي وارد شده بركتاب شده است
، حجـم زيـاد   افزارهـاي جديـد  برخي از دستاوردهاي و نرم ، عدم گنجاندنآموزش است

هـاي  ن معرفـي عملـي فنـاوري   هاي نظري صرف بدومطالب، فشردگي اطالعات و بحث
ي مفيـد و  تواند خالصهميارزش علمي بااليي داشته و دركل كتاب اما . است مطرح شده

  كاربرد فناوري در آموزش و يادگيري زبان دوم ارائه دهد.مختلف هاي از حيطه جامعي
 ، رايانههاي نوين، فراگيري زبان دوم، اينترنتفناوري ها: كليدواژه

  
  . مقدمه1

از نبوغ ذاتي اوليه او بود، در قرن حاضـر بـه صـورت انبـوهي از      يكيابزارسازي انسان كه 
ها به اوج خود رسيده است. اين شكوفايي فناوري تأثير شگرفي در نظـام آموزشـي   فناوري

اين تـاثير بـه آمـوزش    باشد. مي افزايشبه  رونقش كارآمدش كنوني جهان گذاشته است و 
) بيـان كـرده اسـت،    Richards, 2015همان گونه كه ريچاردز (و  زبان هم كشيده شده است

اي با انواع فناوري درهم تنيده شده است تدريس زبان خارجه و نيز زبان اول به گونه هامروز
هاي نوين و متنوع غيرممكن است. بـه گفتـه   گيري از فناوريكه تعريف آموزش بدون بهره

آموزش زبان دوم بـه   هاي نوين درفاده از فناوري)،  اين اهميت استHockley, 2016هاكلي (
توان ادعا كرد كه مرز بين اين دو ديگـر قابـل تشـخيص و جداسـازي     اي است كه ميگونه

، يآموزشـ نظـام   هـاي نـوين در  افـزون فنـاوري  اخير و با گسـترش روز  نيست. در دو دهه
است و درك جايگاه فناوري فراگيري زبان خارجه نيز تأثيرات فراواني در اين زمينه پذيرفته

. برخـي  تبديل شده استو محققان ي بسياري از معلمان در آموزش زبان خارجه به دغدغه
ي آموزش زبـان دوم بـا   آشنايي اساتيد، معلمان و متخصصان حيطهاز پژوهشگران معتقدند 

از  هاي جديد امري ضروري است و معلماني كه نتوانندهاي مختلف استفاده از فناوريجنبه
فناوري براي مقاصد آموزشي خود استفاده كنند، در قرن حاضر معلماني ناكارآمـد خواهنـد   

 ;Egbert & Hanson-Smith, 2007(. البته بسياري از محققـان  (Levy & Stockwell, 2006) بود

Habbard, 2009محور مكمل همديگر هستند و- اند كه فناوري و تدريس انسان)، تأكيد كرده 
در ) Kessler, 2010: 377) (2010(اسـت. كسـلر    غيـرممكن  ن يكي به نفع ديگري گذاشتكنار

امـا   تواند جايگزين معلم انسـاني شـود،  فناوري هيچگاه نمي": اين زمينه جمله زيبايي دارد
كنند قطعاً درآينده جايگزين معلماني خواهنـد شـد كـه از    معلماني كه از فناوري استفاده مي

.  مقاالت بسيار گسترده و متنوعي در ارتباط "كنندآموزش استفاده نميفناوري در تدريس و 
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هـاي آن  هـا و ريزمهـارت  هاي جديد براي تدريس زبـان دوم، مهـارت  با استفاده از فناوري
-CALL،MIALL،ICT ،Blended Learning ،Eنوشــته شــده اســت و امــروزه مفــاهيمي مثــل

learning ،Flipped Learning وDistance Learning   ي ازپركاربردترين اصـطالحات درحيطـه
هاي تأليفي و تصنيفي متعددي كتاب .(Trinder, 2017) باشندآموزش و يادگيري زبان دوم مي

بر روي يـك فنـاوري خـاص بـراي مهـارت       اكثر آنها امااند شده منتشر هازمينه نيز در اين
شايد يكي از معدود كتبي اسـت  اند ولي كتاب مورد بررسي در اين مقاله خاصي تأكيد كرده

و ريـز   هـا هاي جديد براي تـدريس زبـان دوم، مهـارت   كه توانسته است به معرفي فناوري
اي سـاختارمند بپـردازد و   هاي مرتبط بـه گونـه  هاي آن، سنجش زبان و ديگر حيطهمهارت

 بتواند تصويري كلي از وضعيت كاربرد فناوري در آموزش زبان و يـادگيري زبـان دوم بـه   
ي ايـن كتـاب   رسد كه بررسي دقيق و واكاوي منتقدانهمي به نظر ،دهد. لذا مندان ارائهعالقه
  . و دانش خوانندگان اين كتاب كمك شاياني نمايد آنتواند به نقد مي

  
  نگاهي به پيشينه آموزشي و پژوهشي نويسندگان. 2

اربردي و مـدرس دانشـگاه   كشناسيي زباناستاد برجسته (Carl A. Chapelle)كارل اي چاپل
 1985ايالتي آيواي آمريكا است. او مدرك دكتري خود را از دانشگاه ايالتي ايلينويز درسـال  

 TESOLي مشـهور سـردبير مجلـه   2004تـا  1999هـاي  دريافت كرد. وي در فاصـله سـال  

Quarterly  ي به عنوان استاد ممتاز معرفي شد و موفق به كسب درجه 2010در سال  بود و
رتبه در آموزش زبـان انگليسـي گرديـد. از آثـار علمـي مشـهور او سـردبيري         حقق عاليم

 Wileyتوسـط انتشـارات    2013كاربردي در ده جلد بود كه در سال شناسيي زباندانشنامه

Blackwell ي استفاده از فنـاوري در آمـوزش زبـان    هاي مهم او در زمينهچاپ شد. از كتاب
 Computer Applications in Second "امپيوتر در فراگيري زبان دومكاربردهاي ك"توان به مي

Language) (Acquisition   و  ،ميالدي چـاپ شـده  2001كه توسط دانشگاه كمبريج در سال
 (Tips for Teaching With CALL) "در آموزش زبان خارجه CALLنكاتي براي استفاده از "

و نيز كتاب حاضر اشاره كرد. شـانن سـائورو    Pearson Longmanتوسط نشر 2008در سال 
(Shannon Sauro) ،  ،مؤلف دوم كتاب، استاد دانشگاه مالمو سوئد است كه در گروه فرهنگ

كند.  بيشتر مطالعات وي درباره استفاده از كامپيوتر ها و رسانه اين دانشگاه تدريس ميزبان
هاي متنوع در و استفاده از رسانه در آموزش زبان دوم، آموزش آنالين (برخط) زبان خارجه،
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ي اسـتفاده  آموزش زبان خارجه است. او نيز داراي مقاالت متعدد و چندين كتاب در حيطه
  از فناوري در آموزش زبان دوم است. 

 

  اب فناوري درآموزش ويادگيري زبان دومتمعرفي اجمالي ك. 3
هـاي  كدام از بخشكتاب حاضر از چهار بخش اصلي و سي فصل تشكيل شده است كه هر

و  هـاي اصـلي  تمهـار  آمـوزش و يـادگيري زبـان دوم نظيـر     آن ابعاد كلي تاثير فناوري در
هاي موجود، هاي آموزش و يادگيري مبتني بر استفاده از فناوريهاي زبان، روشريزمهارت

هركـدام از ايـن    شـود. محور را شامل مي- و روش تحقيق فناوري ،سازيارزشيابي و آزمون
  گيرد.تري قرار ميدر اينجا مورد بررسي مفصل هاهاي آنو فصل هابخش
 

  هاي زبانيآموزش و يادگيري مهارت بخش اول: فناوري در 1.3
نويسندگان كتاب با اشاره به اين مطلب كه امروزه هدف غايي از يادگيري زبان دوم كسـب  

، تالش دوم زباني و يادگيرتدريس هاي ي تئوريتوانش ارتباطي است و با مرور تاريخچه
هاي نوين براي يادگيري و ياددهي دستور، واژگان، خواندن اند كه با استفاده از فناوريكرده

 9را در زبـان دوم  و درك مطالب، نوشتار، شنيدار، گفتار، توانش منظورشـناختي و تعـاملي   
ب مقدمه گونه كه در ابتداي اين قسمت از مقاله ذكرشد، فصل اول كتافصل بگنجانند. همان
- هاي چهارگانه به دنبـال آن مـي  هاي كتاب است و بخشفصلخالصه  و معرفي اهداف و

اي از جايگاه فصل دوم كتاب اولين فصل از بخش نخست كتاب است و تاريخچه ،لذا .آيند
بـراي خواننـدگان   كاربردي از ابتداي قرن بيسـتم مـيالدي را   شناسيو نقش فناوري در زبان

  .آوردفراهم مي
است كه يكي از پيشگامان تحقيق و  (Sue E. K. Otto)ي اين فصل دكتر سو اوتويسندهنو

ي كـاري در  با بيش از چهل سال سابقه )CALL( توسعه يادگيري زبان با استفاده از كامپيوتر
ي فناوري در آموزش و يادگيري زبـان دوم  اوتو تاريخچه دانشگاه ايالتي آيواي آمريكاست.

هاي آغازين قرن دههشامل ي اول مرحله كند.م را به پنج مرحله تقسيم مياز آغاز قرن بيست
هـاي  اسـتفاده از كتـاب   نامند.مي (Eclecticism) "گراييلفيقت"كه آن را دوره است  بيستم 

هـاي صـوتي قابـل اسـتفاده بـا گرامـافون، و       آموزشي، عكـس، فايـل   هايلوحچاپ شده، 
هاي سياه فيلم 1940ري در اين دوره بودند كه در دهه  اساليدهاي آموزشي ايستا موارد فناو
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هاي صوتي براي ارتقاء كند كه فايلاوتو بيان مي صدا نيز به آنها اضافه شد.ا بيدسفيد و بع و
 "روش تدريس شفاهي يا مسـتقيم "آموزان در روش تدريس غالب آن دوره يعنيتلفظ زبان

هـاي قـرن بيسـتم متـاثر از     ي دوم ميانـه ورهد هم در اروپا و هم در آمريكا كـاربرد داشـت.  
 ي بيشتري يافـت و هاي صوتي و فيلم نيز توسعهاستفاده از تصاوير، فايل ورفتارگرايي بود 

اهميـت   1980تـا   1950هـاي ي بعدي يعني دههدر دوره شود.محسوب مي CALLسرآغاز 
داده شـد و اولـين نـرم    زيادي به زبان دوم و استفاده از مواد آموزشي با موضوعات واقعـي  

ي بعـدي تنـوع و   دردهه بودند. Win Calls،Dasher،MOCLONG،Story Board، Libraافزارها
اسـتفاده  1990يهاي صوتي و تصويري افزايش يافـت و در دهـه  كيفيت نرم افزارها و فايل

در اين دوره عالوه  ناپذير آموزش زبان دوم گرديد.و ضبط صوت جزء جدايي DVDو CDاز
استفاده از اينترنت و تارنماهاي آنالين هم شـروع   ،هاي سمعي و بصريسترش فناوريبر گ

و نظاير  CMSS،WEB ،CT،LMCيافت و نرم افزارهاي پيچيده مثل شد و به سرعت گسترش
ي اول قـرن بيسـت و   يعني دو دهه ،ي ششمدر مرحله شد. كارگرفته آن در آموزش زبان به

افزارهاي فيس بـوك، تـوئيتر، يوتيـوب،    امال پويايي مانند نرمهاي دو سويه و كيكم فناوري
MOCCS .و ديگر نرم افزارهاي پيچيده اضافه شدند  

هاي مورد استفاده در آمـوزش زبـان خارجـه    ي تكامل فناورياوتو جمله جالبي درباره
- تـر مـي  هاي قديميهاي جديد به ندرت جايگزين فناوريفناوري"دارد و معتقد است كه 

آمـوزان  هاي بيشتري جهت اسـتفاده بـه زبـان   يابند تا انتخاب: بلكه تكامل بيشتري ميشوند
هـايي دانسـت كـه بـراي مقاصـد      توان توئيتر را تكامل عكـس و مثال مي )12(ص.  "بدهند

  شدند.هاي درس دست به دست ميكالس آموزشي در
يـادگيري   زش ودو محقق برجسته كه در زمينه استفاده از فناوري درآمـو  ،درفصل سوم

ها در زمينـه  ترين فناورياند، مروري بر مهمزبان دوم كارهاي تحقيقاتي شاياني كرده دستورِ
هـاي كـامپيوتري   ، سيسـتم CALLهاي آموزشـي محـيط   آموزش دستور زبان شامل سيستم

 )CMC(و تعامـل زبـاني از طريـق كـامپيوتر     (DDL)محور- يادگيري داده ،)ICALL(هوشمند 
دانشـگاه سـيمون فريـزر     ازشناسي كاربردي استاد زبان  (Trude Heift)ترود هيفت اند.داشته

  (Nina Vyatkina) دارد و همكارش نينـا ويتكنيـا   CALLاي در كانادا كه تحقيقات گسترده
اند كه بين تالش كردهو اين فصل از كتاب هستند  نوسيندگان استاد دانشگاه كانزاس آمريكا

شناسي كاربردي در هاي زباننوين براي تدريس دستور زبان وتئوري هاياستفاده از فناوري
 آموزش دستور زبان ارتباط برقراركنند و كارهاي تحقيقاتي مهم را با اين ديدگاه در هر چهار
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براي خوانندگان ارزش علمي بـااليي   تواننداند كه ميالذكر گزارش كردهحيطه فناوري فوق
 ن فصل تاكيد نويسندگان بر اين مسئله است كه آموزش گرامري مهم در اينكته داشته باشد.
 و بايـد در كنـار آنهـا و بـه خصـوص واژگـان و       ناپذير اسـت  جدايي هاي ديگراز مهارت
فرآيند يـادگيري و تـدريس   فعال و موثر  هاي نوشتاري تدريس شود، معلمين عضومهارت

آمـوزان را  بايد تعامل بـين زبـان  ها اين فناوري لذا است، دشوارهستند و بدون آنها تدريس 
- توانايي حل مسئله و يـادگيري مسـتقل را نيـز در زبـان    در عين حال بيشتر تقويت كنند و 

   آموزان پرورش دهند.
فصل چهارم مربوط به كاربرد فناوري در آموزش و يادگيري واژگان زبان دوم است كه 

در دانشـگاه   خارجـه  وين زبـان شناسي و مطالعات ناستاد زبان  (Qing Ma) ماتوسط خيانگ
ي استفاده از موبايل در آمـوزش زبـان   باشد و تخصص وي تحقيق در زمينههنگ كنگ مي

 - ما با ارائه مدلي حافظـه  آموز در اين زمينه است. خيانگ و خوداتكايي زبان )MALL(دوم 
هـاي  افـزار  هاي موجود را در دو گروه  نـرم فناوري ،محور براي يادگيري واژگان زبان دوم

كند. ابزارهاي واژگاني شامل منابع اينترنتي قابل تعاملي و ابزارهاي واژگاني تقسيم بندي مي
مثل موتور جستجوگر گوگل، ويكـي  ) (MOOCS: Massive Open Online Coursesدسترس 

هاي متنوع آنالين و يا قابل نصب بـر روي گوشـي تلفـن همـراه و     پديا و... ، فرهنگ لغت
 ايـي مثـل   هـاي داده و نيز موتورهاي جستجوگر همانندياب واژگاني كـه در پايگـاه  رايانه، 

COCAو BNC واژگاني شامل يادگيري جانبي با استفاده  يكنند، هستند. نرم افزارهاعمل مي
هـاي تعـاملي دو سـويه و چنـد سـويه، نـرم       از فناوري، يادگيري واژگان با كمك نرم افزار

هـاي مجـازي، و نـرم افزارهـايي بـا      يـادگيري واژگـان و تمـرين   افزارهاي مجـازي بـراي   
خيانگ شوند. ميWUFUN و Wad chip ،lexica ،CAVOCAكاركردهاي خاص واژگاني مثل 

هاي موجود نظري براي يـادگيري واژگـان   تئوري رما مدلي ارائه كرده است كه هم منطبق ب
را به همراه نقش فعال،   CAVLو  MAVLهاي زبان دوم است و هم قابليت استفاده از محيط

هـاي  فنـاوري  آموز را در خود گنجانده است.بانو مستقل ز ،(Self-regulation) تنظيم - خود
- توانند دانش واژگاني زبان دوم را طبق نظريهقبولي ميمعرفي شده در اين فصل تاحد قابل

هـم از نظـر   ) ;Schmitt, 2010, 2014, 2019 Nation, 2013(نظران هاي پژوهشگران و صاحب
 depth( و هم از نظر كيفي و عمق يادگيري) breadth of vocabulary(كمي و تعداد واژگان 

of vocabulary( تواند درشـكل  ارتقاء دهند ولي مدل معرفي شده براي يادگيري واژگان نمي
  دهنده فرآيند يادگيري واژگان زبان خارجه باشد. كنوني آن توضيح
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 (Meei‐Ling Liaw) لينـگ ليـائو  و مي  (Kathryn English)رين انگليشدر فصل پنجم كات
- هاي موجود به كار رفته براي ارتقاء مهارت خواندن و درك مطلب زبانگزارشي از فناوري

هاي شناختي اند و تحقيقات و ابداعات تأثيرگذار در اين زمينه كه با تئوريآموزان ارائه كرده
انـد.  كـرده  خـواني دارنـد را مطـرح   خواندن و درك مطلب همدرباره نحوه عملكرد فرآيند 

، )LTS( هـاي آموزشـي هوشـمند   هايي مثل سيستمضعف فناوري نويسندگان نكات قوت و
Rosetta Stoneهاي تعيين سطح سـختي  نويسي، نرم افزارهاي جستجوگر و حاشيه، نرم افزار

كند و يي كه متن را به صدا تبديل ميهاآموز، نرم افزارمتون و نيز سطح مهارت خواندن زبان
هاي قابل نصب بر روي تلفن همراه  و نيز انواع مختلـف سيسـتم   ، نرم افزار)TTS(بالعكس 

انـد و بـه مقايسـه آنهـا     را بررسي كـرده  Mooمانند ايميل و  )CMC(هاي تعاملي كامپيوتري 
اي موفق براي ارتقاء سطح هاند. در انتهاي فصل، نويسندگان تأكيد كردند كه فناوريپرداخته

مهارت خواندن بايد سه مشخصه اساسي داشته باشند: نخست اينكه همه جا و در هر زماني 
هـاي  ، چه در كالس رسمي و چه در محيط خارج از كالس، به خصوص به كمك گوشي

هـا بايـد   هاي شخصي بشـود از آنهـا اسـتفاده كـرد،. دوم، ايـن نـرم افـزار       پيشرفته و رايانه
بايست دي كافي داشته باشند و با سطح توانش زباني فرد انطباق پيدا كنند. سوم، ميهوشمن
آموز براي توسعه مهارت خواندن مدت به استقبال و خوداتكايي زبان- بلندمدت و - در ميان

گيري و پيشنهادات پاياني نويسـندگان توسـط تحقيقـات گسـترده در     اين نتيجهكمك كنند. 
 شـود. بـه عنـوان مثـال بـراون     وزان در فراگيري زبان دوم تاييد ميآممورد خوداتكايي زبان

)Brown, 2014 (تــرين آمــوز را يكــي از اساســياســتقالل و خوداتكــايي تــدريجي زبــان
نيز معتقد  )Harmer, 2015( هارمر  كند.تدريس بيان ميراهبردهاي يادگيري در دوره پساروش

فرآينـد يـادگيري زبـان دوم را تـا نيـل بـه تـوانش        تواننـد  آمـوزاني مـي  است كه تنها زبـان 
كنند كه بتوانند به خود متكي آن را تكميل دهند وادامه  (Interactional competence)تعاملي

- رسد كه فناوريآموزان مستقلي بشوند. به نظر ميبوده و به صورت تدريجي تبديل به زبان

- آموزان تقويت نمايند و لـذا نتيجـه  زبان بايست چنين توانمندي را در بينهاي نوين نيز مي

  آيد. گيري نويسندگان متقن و منطقي به نظر مي
 (Ahmet Dursun) دورسن تاستاد دانشگاه بريتيش كلمبيا در كانادا، احم  (Zhi Li)ژي لي

ايمر استاد دانشگاه شيكاگو آمريكا و ولكـر هگـل   هـ(Volker Hegelheimer)     اسـتاد دانشـگاه
هاي جديد بـراي تـدريس   ي استفاده از فناوريكه هر سه تحقيقات مهمي درباره ايالتي آيوا

در فصل ششم كتـاب سـه نـوع      ،مهارت نوشتاري زبان دوم در مقاالت معتبر جهاني دارند
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انـد، نكـات   آموزان مطـرح كـرده  فناوري اساسي را براي ارتقاء سطح مهارت نوشتاري زبان
اند. ابزارهاي محيط تحقيقات مرتبط با آنها را مرور كرده اند وضعف و قوت آنها را برشمرده

Web 2.0 ارزشيابي ماشيني نوشتار ، (automated writing evaluation)    و ابزارهايي كـه در
سه گروه عمده فناوري استفاده شـده و   ،كنندهاي زباني عمل ميايي و پيكرههاي دادهپايگاه

انـد.  آموزان كـرده براي ارتقاء مهارت نوشتاري زباندر حال توسعه هستند كه كمك شاياني 
آموزان و ها بايد به زباني كار با اين نرم افزاركنند كه نحوهآوري مينويسندگان همچنين ياد

نيز معلمان ياد داده شود چرا كه در غير اين صورت نه تنها مفيد نيستند بلكه ممكـن اسـت   
- ن بايد از توسعه فنـاوري امعلم"كنند كه مي باعث سرخوردگي شوند. آنها همچنين توصيه

توانند به تدريس مهارت نوشتاري كمك كنند استقبال نمايند، زيـرا  ايـن   هاي جديد كه مي
هاي جديد را تجربه كنند و درباره كارآمدي آنها جهت ن فناورياشود معلممسأله باعث مي

  ). 89(ص.  "استفاده در تدريس مهارت خواندن تصميم بگيرند
حاصل بيست سال تجربه خود  ،كسفوردآاستاد دانشگاه   (Philip Hubbard) فيليپ هابارد

آموزان را در فصل هفتم هاي نوين براي تدريس مهارت شنيداري زباندر استفاده از فناوري
هاي مورد استفاده براي مهـارت  كرده است. او تأكيد خاصي بر نقش ميانجي فناوريخالصه

تفاده از نرم افزارها، ابزار ديجيتالي و منابع آنالين كه بتوانند فايل صـوتي  شنيداري دارد و اس
هاي دانشگاهي، رسـمي و  متون مختلف گفتاري، مكالمات روزمره، سخنراني ئوييو يا ويد

- او تأكيد دارد كه فنـاوري  داند.بسيار ارزشمند مي ،آموزان قرار دهندغيره را در اختيار زبان

در ارتقاء سطح مهارت شنيداري بايد امكاناتي نظير كنتـرل و راهنمـايي،   هاي مورد استفاده 
آموزان و هاي جبراني را در اختيار زباننحوه كار، تنظيم يادگيري در مراحل مختلف و كمك

  نيز معلمان آنها قرار دهند.
ـ    شناسـي و  اسـتاد زبـان  ، (Robert J. Blake)ت جـي بليـك   ردر فصل بعـدي كتـاب، راب

دو نـوع فنـاوري كلـي شـامل نـرم افزارهـاي        ،ن اسپانيايي در دانشگاه كاليفرنيامطالعات زبا
هـاي مهـم آمـوزش    تئـوري بـا  اي را با بررسي قابليتشان در انطباق آموزشي و تعاملي رايانه

و   (Long’s (1983) interaction hypothesis) النـگ تعـاملي   فرضـيه مهارت كالمي مانند 
وتسكي مطرح كرده است. نويسنده استفاده از هـر دو نـوع   نظريه فرهنگي ــ اجتماعي ويگ

هاي آموزشـي بيشـتر بـراي سـطوح     فناوري را توصيه كرده است و بيان داشته كه نرم افزار
تر الزمند و نرم افزارهاي تعاملي در سـطوح بـاالتر مفيـد هسـتند. در پايـان فصـل       مقدماتي
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يد بتوانند دقت، رواني و پيچيدگي هاي حاضر بانويسنده خاطر نشان كرده است كه فناوري
  ارتقاء دهند.مانند كالم طبيعي كالم را 

هـاي نـوين در آمـوزش و    فصل پاياني بخش اول كتاب به بررسي اسـتفاده از فنـاوري  
يادگيري توانش منظورشناختي و تعاملي بين فرهنگي، اختصاص داده شـده اسـت. جـولي    

ن زمينه است و مقاالت ارزشـمندي در ايـن   اي در ايكه محقق برجسته (Julie Sykes)سيكز 
هـاي منظـور   ي مهم كاربرد فناوري بـراي توسـعه مهـارت   باره چاپ كرده است، سه زمينه

- هاي فرهنگي، كمك به فراگيري جنبهههاي بين فرهنگي امروزشناختي، عملكرد در محيط
تقـد اسـت كـه    است و معهاي متعدد كالمي را مطرح كردهاجتماعي زبان، و تعامل در بافت

ــاوري ــه محــور فن ــان رايان  synchronous computer‐mediated) هــايي مثــل تعامــل همزم

communication) (SCMC)،      تعامـل غيـر همزمـان رايانـه محـور asynchronous computer‐

mediated communication) (ACMC)     محيط هاي مجـازي چنـد نفـره ، (multiuser virtual 

environments) (MUVEs)،  و نرم افزارهاي ديگري كه قابل نصب بر روي گوشي هاي تلفن
بسـيار   (pragmatic competence) توانند در توسعه تـوانش منظورشـناختي   مي همراه هستند
هاي فوق الذكر بـراي ارتقـاء   از فناورياستفاده  درمورد. نويسنده، مطالعات مهم مفيد باشند

هاي كالمي پركاربرد مثـل  زان در حيطه كنشآموسطح دانش و عملكرد منظورشناختي زبان
خواهي، رد تقاضا، تشكر و تعريف و تمجيـد را گـزارش كـرده اسـت و در     تقاضا، معذرت

بـوك و تـوئيتر و يوتيـوب    هاي تعاملي اجتماعي نظيـر فـيس  پايان نگاهي گذرا به نرم افزار
ي در آموزش تـوانش  حيطه كاربرد فناور«كه انداخته است و فصل نهم را با ذكر اين مسأله 

) به پايان 129(ص. » منظورشناختي هنوز نوپا است و شكل منسجمي به خود نگرفته است
  رساند.مي

 

  بخش دوم: ابتكارات نوين فناورانه در آموزش زبان دوم 2.3
بخش دوم كتاب شامل ده فصل اسـت كـه بـه معرفـي موضـوعات، مفـاهيم، ابتكـارات و        

انـد و در  كـرده  كه فناوري نوين در حيطـه آمـوزش ايجـاد    پردازدميرويكردهاي جديدي 
اند. هر فصل عالوه بر معرفي اين ابتكـارات  آموزش و يادگيري زبان دوم هم گسترش يافته

    شود.    فناورانه، گزارشي از تحقيقات مهم انجام شده در هر زمينه را نيز شامل مي
 شـريح آمـوزش از راه دور  ) بـه معرفـي و ت  10اولين فصل از بخش دوم كتاب (فصل 

(Distance Learning) وايت سينتيا جي پردازد.مي(Cynthia J. White)   شناسـي ، اسـتاد زبـان -
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اي در زمينـه آمـوزش از راه دور   كاربردي در دانشگاه ماسي نيوزيلند كه تحقيقات گسـترده 
در مكـان  آموزان و نيز معلـم  هاي خارجي دارد، هرگونه آموزشي كه بدون حضور زبانزبان

داند كه معموال تحـت نظـارت يـك    خاصي صورت گيرد را مصداق آموزش از راه دور مي
هاي مهم در اين زمينه را در پنج گـروه كلـي   سازمان يا يك گروه آموزشي است. او فناوري

- ها شـامل تعامـل رايانـه   شمرد. اين فناوريكند و نكات قوت آنها را بر ميمي بنديتقسيم
هـاي مـديريت   ، سيستم (Audiographic)متني- هاي صوتيكنفرانس فرانس،محور، ويديو كن

هستند.  )telecollaboration(و همكاري از راه دور  )learning management systems(يادگيري 
بـه موفقيـت در   منوط ها در آموزش زبان دوم نويسنده معتقد است كه موفقيت اين فناوري

بي پيشرفت زبان آمـوز، تربيـت معلـم، و نيـز ارزيـابي      هاي آموزشي، ارزشياطراحي فعاليت
  هاي آموزش از راه دور است.برنامه

هاي كتاب، فصل يازدهم نيـز توسـط متخصـص و محقـق برجسـته      ي فصلمانند همه
استاد دانشگاه ايالتي  (Maja Grgurović) ماجا گرگورويچ (Blended learning) يادگيري تلفيقي

 2015مـيالدي تـا سـال     2006طالعات مهم ايـن زمينـه را از سـال    مريكاست كه مآايلينويز 
به معنـاي تركيـب آمـوزش     )Hybrid learning(مروركرده است. آموزش تلفيقي و يا تركيبي 

هايي چهره در كالس درس و آموزش از راه دور به كمك رايانه و فناوريبهحضوري چهره
، )Graham, 2006(باشـد. گراهـام   مـي  ها در خارج از كـالس و ديگر فناوري محور- اينترنت

داند كه هر دو مرحله مكمـل  آموزش تلفيقي را شامل آموزش حضوري و غير حضوري مي
هـاي يـادگيري زبـان دوم و عـدم امكـان      همديگر هستند و اين تلفيق با توجه به پيچيدگي

ن جانبه در كالس درس ضروري است. نويسنده با بررسي مطالعات مهم به ايـ تدريس همه
آموزان، مدرسان و محققان درباره ضـرورت و كارآمـدي   نتيجه رسيده است كه ديدگاه زبان

هـاي  ي فنـاوري هر چند آموزش بيشتر دربـاره  ،موزش تلفيقي زبان دوم كامال مثبت استآ
ها براي همگان در حال حاضر ميسـر نيسـت.   مربوطه، و نيز امكان دسترسي به اين فناوري

دانـد و  هـاي اصـلي زبـان را چشـمگير مـي     ارتقاء مهـارت  برلفيقي نويسنده تأثير آموزش ت
هاي موجود براي كند كه فناورياست و بيان ميشدهخواستار تحقيقات بيشتر در اين زمينه 

تري داشـته  گزاري جدييادگيري تلفيقي بايد در زمينه استفاده از گوشي تلفن همراه سرمايه
  باشند.

آموزش از راه دور و نيـز آمـوزش تركيبـي، بـه بررسـي      فصل سيزدهم كتاب با تركيب 
اسـتاد   (Melinda Dooly)  تعامل از راه دور براي يادگيري زبان پرداخته است . مليندا دولـي 
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، زبان خارجه دانشگاه بارسلوناي اسپانيا، در اين فصل با برشمردن مزاياي تعامـل از راه دور 
براي يادگيري زبان دوم را مورد تأكيـد قـرار داده اسـت و انـواع نـرم افزارهـاي        كاربرد آن

محـور را بـا مراجعـه بـه     - محور وتعامـل - محور، پروژه- فعاليتتدريس موجود مثل روش 
تحقيقات ميداني معرفي نموده است و اطالعـات ارزشـمندي را بيـان كـرده اسـت. فصـل       

هاي مجازي به منظور يادگيري زبـان دوم  زيهاي مجازي و باچهاردهم نيز مرتبط با محيط
دلراست. رندال س (Randall Sadler)  خود متخصص استفاده از بازي و محيط مجازي در كه

ها نظير ايجاد عالقـه،  آموزش زبان دوم است، در اين فصل هم مزاياي استفاده از اين محيط
- داديـل زنجيـره درون  تعامل واقعي، درگيري كامل شـناختي و عـاطفي بـا زبـان دوم، تكم    

داد و نيز مكالمات گروهي را با مراجعه به تحقيقات انجام شده، بـه صـورت   برون- پردازش
جديدي هـم بـراي    و حيطه ناب ودهد قرار ميمفيد و مختصر در اختيار خوانندگان كتاب 

مزاياي خاصي كـه در   گذارد.يادگيري زبان دوم و هم براي تحقيق فرا روي پژوهشگران مي
تفاده از بازي براي يادگيري زبان دوم در اين فصل برشمرده شده است توسط تحقيقـات  اس

 ,Chik, 2014; Peterson, 2013; Thorne, Black, & Sykes)ميداني مفصل در گذشته تاييد شده 

-Agnes Kukulska) هــولم،- در فصــل پــانزدهم كتــاب، اَگــنس كوكولســكااســت.  (2009

Hulme)لن ليه (Helen Lee) لوسي نوريس و (Lucy Norris)     كـه پژوهشـگران نامـداري در
زمينه استفاده از موبايل براي يادگيري زبان هسـتند از انقـالب جديـدي در آمـوزش زبـان      

آموز به فردي كـه دائمـاً در   براي تبديل زبان "محور-آموزش موبايل "خارجه تحت عنوان 
انـد كـه   داشـته  اظهـار اند و ت يادكردهداد تعاملي اسيا توليد برون حال دريافت درون داد و

هـاي  در محيط خارج از كالس و براساس نياز تبلتآموزش زبان بر مبناي گوشي همراه و 
تواند نقش مهمي در آموزش و فراگيري هاي فردي وي ميها و ويژگيآموز، توانمنديزبان

آموزان، معلمـان و نيـز   زبانزبان دوم ايفا كند. البته نويسندگان اين فصل معتقدند كه ديدگاه 
براي يادگيري زبان دوم بايد تغييركند  تبلتها درباره استفاده از گوشي تلفن همراه و خانواده

تر و بهتري توليد شود كه زندگي كالس و خارج از و مطالب آموزشي و نرم افزارهاي قوي
  پر از تعامل نمايد. و هميشگي  محيطيآموز را تبديل به كالس زبان

سـه فصـل    ،آموزش به طور اعم كاربرد دارنـد  كه درمعرفي شده  هايرخالف فناوريب
اند. در فصل آموزش زبان دوم پرداخته مختصآخر بخش دوم كتاب به معرفي فناوري هاي 

  "محـور - فعاليت فناوري"مفهوم جديد  (Marta Gonzalez‐Lloret) شانزدهم، مارتا گونزالس 
(technology-mediated task) كند و اين كه روش تدريس فعاليت محور چگونهرا معرفي مي 
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)Task- Based Language Teaching: TBLT( تواند به كمك فناوري به هايي ميبا چه روش و
شده در اين فصل منطبـق بـر چهـارچوب    نكات گفتهباالترين سطح كيفي خود دست يابد. 

  (Ellis, 2003, 2008; Willis, 1996)محور كه توسط محققان بنام - كلي روش تدريس فعاليت
در فصـل بعـدي اسـتفاده از     (Elena Cotos) النا كـوتس باشد. اين حيطه ذكر شده است، مي

براي انگليسي با اهداف ويـژه را    (Corpus-based Language Teaching)محور-آموزش پيكره
نيـز گفتـاري) در    (وهاي زباني نوشتاري كند. طبق نظريات وي، استفاده از پيكرهتشريح مي

- ترين راهكار در كمك به برآورده شدن نيازهاي زبـان تواند مهمهاي علمي خاص ميزمينه

- آموزاني باشد كه انگليسي را براي اهداف ويژه دانشگاهي منطبـق بـر نيازهـاي خـود مـي     

ايجـاد   CMCدرباره سواد و مهارت هاي زباني كه  بحثخواهند. فصل پاياني بخش دوم به 
مفاهيم جديدي از قبيـل   ،نويسنده اين فصل (Paige Ware) پردازد.  پياژه وارمي ،ستكرده ا
هاي زباني جديد، برابري در استفاده از فناوري براي آمـوزش زبـان دوم، فنـاوري و    مهارت

 يهـا تهاجم فرهنگي ناشي از برتري زباني و فناوري و سواد فناورانه پرداخته است و حيطه
  پژوهش مطرح نموده است.كامالً جديدي براي 

  
  بخش سوم: فناوري براي سنجش زبان دوم 3.3

سه فصل گنجانده شده در اين بخش درباره استفاده از فناوري بـراي سـنجش يـادگيري و    
هاي آنالين و آموزان است. نويسندگان اين فصول به طور مفصل انواع فناوريپيشرفت زبان

هـم بـه صـورت     و ندمراه و رايانه قابل نصبالين موجود كه هم بر روي گوشي تلفن هآف
اند كه براي هاي متعددي ذكر شدهاند. فناوريكردهآنها استفاده كرد را بيان توان ازاينترنتي مي

روند. نويسندگان معتقدند كـه ايـن   هاي آن به كار ميسنجش توانش كلي زباني و يا مهارت
هاي آموزشـي  و دورهدرسي ، طراحان كتب آموزان، معلمانها بايد براساس نظر زبانفناوري

  شـوند. جاناتـان اشـميدگل   رسـاني  و كارشناسان فناوري تهيه شوند و به طور ثابت بـروز  
(Jonathan Schmidgall)  و دونالد پاورز  (Donald Powers)ويكم كتاب نقش در فصل بيست

،  TOEFL ،IELTS  ،GREهاي رسمي فراگير مثل آزمون هيهمهم فناوري در توسعه، اجرا، و ت
انـد را مـورد بررسـي قـرار داده و     ي كشورهاي جهان متـداول شـده  ونظاير آنها كه در همه

معتقدند كه استفاده از فناوري در سنجش تأثير امنيتي، رواني، اجتمـاعي و آموزشـي مثبـت    
 )reliability(است. البته نويسندگان اين فصل به استفاده از فناوري تا آنجا معتقدند كه پايايي 

 در Yoo Ree)   (Chung كنند. يوري چانـگ را تضمين ميها اين آزمون )validity( روايي و
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هـاي  ارزشيابي با اسـتفاده از فنـاوري   رواييودوم كتاب مباحث بيشتري درباره فصل بيست
محور را مورد بررسي قرار داده است و معتقد است كه عامل انساني در تصميم نهايي - رايانه

ارزشيابي ماشـيني نيازمنـد    رواييرباره ارزشيابي يادگيري زبان دوم ضروري است و اينكه د
  "محـور - بحـث "تري است. او در انتها، رويكرد هاي پيشرفتهدقت بيشتر و توسعه فناوري

(argument‐based approach)  دهـد كـه   يابي فناورانـه ارائـه مـي   شـ را براي اعتبارسـنجي ارز
 كند.  اي فناوري در ارزشيابي زباني فراهم ميهچارچوبي براي جنبه

هاي مبتكرانه و نويني براي ارزشيابي پيشرفت سطح رغم اينكه در بخش سوم نظريهعلي
سـاز و ارزشـمند هسـتند و    است كه بسيار چـاره  آموزان زبان دوم مطرح شدهيادگيري زبان
 ,Bachman(بكمـن  سازي و ارزشيابي زبان دوم مانند مـدل  هاي نظري آزموندرچهارچوب

گيـرد، ولـي طبـق نظريـات و     مـي قرار )Bachman & Palmer, 2010(و بكمن و پالمر ) 1990
 ,Brown & Abeywickrama, 2010; Jones & Maycock)(مطالعاتي كه توسط محققان متعـدد 

2007; Lianzhen & Shangchao, 2017; Park, 2014) ــل  و از جم ــار اي چاب ــه خــانم ك ل
)Chapelle& Voss, 2016; Knoch & Chapelle, 2018 ( داراي نــواقص خــاص در زمينــه

  اعتبارسنجي و پايايي هستند.
  
  بخش چهارم كتاب: توسعه و پژوهش فناوري در آموزش زبان دوم   4.3
يري ي آموزش و يادگهاي پذيرفته شده و مفيد در زمينهسه بخش پيشين كتاب، فناوري در

هـاي جديـد   انـد حيطـه  كـرده اند اما در اين بخـش، نويسـندگان سـعي   شدهزبان دوم مطرح
درگير در آموزش و يادگيري زبـان دوم هسـتند، مطـرح     ي كهتحقيقاتي كه پيش روي افراد

اسـت امـا در عـين حـال      يداراي ارزش كاربردي كمتر ،شود. از سويي اين فصل از كتاب
رابـرت   ،كنـد. بـه عنـوان مثـال    تحقيقات آتي را مطرح ميترين موضوعات براي شايد غني
وسوم به بررسي ابزارهاي كمكي در در فصل بيست (Robert Godwin‐Jones) جونز- گودوين
نظر حاشيه نويسي، انتخاب متن، موتورهـاي جسـتجوگر واژگـاني، نـرم      CALLهاي محيط

كنند كالم را به نوشتار تبديل ميزبان صحيح، نرم افزارهايي كه كننده دستورافزارهاي بررسي
- تر از خود نرم افزارها مـي پردازد و ارزش اين ابزارهاي كمكي را حتي مهمو نظاير آنها مي

كند و معتقـد اسـت كـه هـم     ي را مطرح ميشهاي طراحي مواد آموزداند. او همچنين قالب
اد آموزشـي  تواننـد مـو  معلمان و هم طراحان مواد آموزشي به خصوص در كار گروهي مي

 توليد كنند.  براي مقاصد آموزشي، هاي موجودبه كمك فناوري تريوغني تربسيار متنوع
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هـاي اسـتفاده شـده    ي فناوريكتاب نقد و بررسي تكامل تحقيق درباره 25و  24فصل 
امـالء، مهـارت خوانـدن و نيـز      هاي زباني شامل دستور زبان، نوشتار،براي تدريس مهارت

ها معتقدند كه بررسي كيفيت استفاده آموزان است. نويسندگان اين فصلاندانش واژگاني زب
محور نبايـد مقايسـه   - از فناوري صرفاً با عدم استفاده آنها و به اصطالح كالس سنتي انسان

بايست توسط محققان اين حيطه هاي جايگزين و موقتي وجود دارند كه ميبلكه شيوه، شود
وپنجم، كارل چاپل پنج بحث مرتبط با ارزشـيابي  ر فصل بيستبه كار روند. به عنوان مثال د

كند: مقايسه عملكرد استفاده از فناوري در آموزش زبان و تحقيقات انجام شده را مطرح مي
هاي موجود براي يا فقدان آن، موثق بودن فناوري هاي ديگر ويك فناوري خاص با فناوري

هـارچوب  چزباني كمي وكيفـي، تنظـيم تئـوري و    هاي ارائه مطالب زباني، استفاده از پيكره
چاپل معتقـد اسـت    .هاي نوين، و كاربرد آموزشي آنهانظري در مطالعه و استفاده از فناوري

كه در بررسي نقش فناوري و يا انتخاب و ارزشيابي آنها بايد اين پنج موضوع مـورد توجـه   
تركيبـي مـورد    ي وهـاي كمـي، كيفـ   بررسـي روش درباره وششم كتاب باشند. فصل بيست

باشد. پس از ذكـر مطالعـات مهـم در ايـن     استفاده در تحقيقات فناوري در آموزش دوم مي
مفهـوم  ، استاد دانشـگاه كاليفرنيـا در سـانتاباربارا    (Dorothy Chun)دكتر دروتي چان،  زمينه،

ــام   ــه ن ــدي ب ــادگيري فرهنگــي"جدي ــه - ي ــاني رايان  Computer‐Assisted) "محــور- زب

Languaculture Learning)  هاي جديد بايد به زبانرا مطرح كرده و معتقد است كه فناوري -

فرهنگـي آنهـا    بـينِ  فرهنگ زبان دوم را نيز بياموزند و توانش زباني و تاآموزان كمك كنند 
 رشد يابد.   

) به بررسي سير تكاملي كميت و كيفيت تحقيق 29تا  27ل(فصو سه فصل متوالي بعدي
كه معرفت كند بيان ميوهفتم ي نقش فناوري در آموزش زبان دوم است. فصل بيستهدربار

 تواند به ارزشيابي مـا از نقـش فنـاوري در   شناختي و فرازبان در تحليل مطالعات حاضر مي
نمايـد.  شـاياني  هاي آتي كمـك  به انجام پژوهش آموزش و يادگيري زبان دوم كمك كند و

تواند بـه پژوهشـگران كمـك كنـد كـه نـواقص       ام شده ميشناسي دقيق مطالعات انجروش
كتـاب ايـن بحـث     29و  28تحقيقات قبلي را در مطالعات خود برطرف نماينـد. در فصـل   

هاي جديد در آموزش و يادگيري مطرح شده است كه تحقيقات در زمينه استفاده از فناوري
در چهارچوب اسلوب  م وهاي قوي در فراگيري زبان دوبايست برمبناي تئوريزبان دوم مي

 وهشـتم، هاي علمي دقيق پذيرفته شده انجام شود. به عنوان مثـال در فصـل بيسـت   و روش
فناوري در فراگيري زبان دوم  ي استفاده ازچند وجهي براي تحقيق كمي در زمينه يرويكرد



 Handbook of Technology and Second ...   285 نقدي بر كتاب

 

تحليـل   آوري داده ونول ارائه شـده اسـت كـه مناسـب جمـع      - توسط تيري چانير و ماري
اسـاس تحقيقـات ميـداني محققـان      بـر  وجهي اسـت و - هاي مجازي و فناوري چندمحيط

اي از مطالـب  واقـع خالصـه   پايان دهنده كتاب اسـت و در  ،طراحي شده است. فصل سي
هاي قبل، مؤلفان كتاب بيـان  خالصه مطالب فصل پس از مرور كند.فصول قبلي را ارائه مي

آمـوزي اسـت، امـري    ن فرهنگي كه هدف اصلي زبانكنند كه ميل به توانش تعاملي و بيمي
- تأكيـد مـي  نكته پيچيده است كه بدون استفاده از فناوري ميسر نخواهد شد. نويسندگان بر 

تـدريس و يـادگيري بايـد دركنـار هـم باشـند تـا بتـوان         ، كنند كه تحقيق در حيطه فناوري
مؤلفان چندين سـوال مطـرح   د. در انتها ننزرقم راتر درخشان ايو آينده تردرست يتصوير
 بـه آنهـا   هاي آتي خـود را اند كه به آنها توجه كرده و پژوهشمحققين خواسته از اند وكرده

 معطوف نمايند:  

آمـوزان كمـك   بايست بـه زبـان  يا مي تواند وهايي ميچه زمينه در فناوري چگونه و. 1
 كند؟   

هـا و  ربرد فناوري به چه مهارتكا هم در ي هدف وآموزان هم در زبان خارجهزبان. 2
 دانشي نياز دارند؟

- معلماني به بهترين وجه ممكـن بـه زبـان    ها، وآزمون هاي آموزشي،چه نوع فعاليت. 3

 شان از فناوري بهره بيشتري ببرند؟ كنند در يادگيريآموزان كمك مي

  زباني را ارتقاء دهد؟ - تواند يادگيري فرهنگيفناوري چگونه مي. 4
 

  امتيازات كتاب. 4
ـ  هاي ذيلبخشو نكات قوت مهمي است كه در  هاي مثبتويژگيكتاب حاضر داراي  - هب

  طور مفصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
  
  جامعيت كتاب 1.4
هاي مرتبط  ترين زمينه  ترين ويژگي كتاب حاضر اين است كه تقريبا مهم ترين و برجسته مهم

فراگيـري زبـان دوم را در خـود گنجانـده اسـت.       با نقش و كاربرد فنـاوري در آمـوزش و  
ي آن بحـث شـد، عمـده     هـاي چهارگانـه   گونه كه در معرفي اجمالي كتـاب و بخـش   همان

هـاي نـوين، سـنجش و     هاي زباني، انواع مهم تدريس زبان خارجه به كمك فناوري مهارت
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رد ارزشيابي به كمك فناوري و نيز تحقيق و پژوهش در ايـن كتـاب بـه طـور مفصـل مـو      
اسـتفاده از  تـاريخي  ي  مولفـان پيشـينه   ،اند. در ابتـداي كتـاب   گرفتهقرارنويسندگان كنكاش 

اند و سپس در بخش اول كتاب استفاده از فنـاوري بـراي تـدريس و     فناوري را مطرح كرده
يادگيري دستور زبان، واژگان، مهارت خواندن و درك مطلب، مهارت نوشتاري، شـنيداري،  

فرهنگـي را در   بـين - نش منظورشناختي و كالمي، و ارتقا تـوانش زبـاني  گفتاري، توسعه توا
هاي مطرح شده در  اند. بخش دوم كتاب گزارش كاملي از مدل فصول جداگانه بررسي كرده

هاي نوين از قبيل آموزش از راه دور، آموزش تركيبي زبان خارجه، تعامل  استفاده از فناوري
هـاي هوشـمند بـه     ادگيري زبان خارجه، انـواع بـازي  هاي مجازي ي زباني از راه دور، محيط

محـور بـه   - هاي شخصـي، روش تـدريس فعاليـت    و رايانه تبلت ك گوشي تلفن همراه،مك
محور استفاده از فناوري بـراي آمـوزش انگليسـي بـا     - هاي فناوري كمك فناوري و فعاليت

بـا مهـارت و   هاي زباني و مباحث مرتبط  اهداف ويژه، آموزش زبان خارجه به كمك پيكره
نيز در استفاده از فناوري، دسترسي برابر به فناوري و برابري آموزشي، در اختيار خوانندگان 

هاي  هاي مرتبط با سنجش و ارزشيابي زبان دوم و ريزمهارت بحث ،دهد. بخش سوم قرارمي
 هاي كند و نيازمندي هاي استاندارد مطرح مي هاي كالسي و نيز آزمون در سطح آزمونرا آن 

تـرين بخـش    دهـد. شـايد مهـم    مندان قرار مي روي محققان و عالقه حاضر را به خوبي پيش
شناسـي   شـناختي و روش  كتاب را بتوان بخش پاياني كتاب دانست كه بـه بررسـي معرفـت   

پردازد. اين بخش  ي استفاده از فناوري در آموزش زبان دوم مي مطالعات انجام شده در زمينه
و   هاي نظري مـتقن  كند، بحث قات مهم انجام شده را بررسي ميهاي تحقي نواقص و كاستي

هـاي اسـتفاده شـده را بـا دقـت و بـا گـزارش         كند، انواع چهارچوب ارزشمندي را بيان مي
هـاي الزم بـراي تحقيقـات     و در نهايـت زمينـه   كـرده مطالعات تجربـي و ميـداني تشـريح    

 همـان گونـه كـه    كند. هاد ميهاي مهم موجود را براي محققان پيشن شناسي و روش اسلوب

كتب نوشته شده در زمينه استفاده از فنـاوري در  ، تاكيد كرده است   (Hockly, 2016) هاكلي
هاي تحقيق در اين زمينه هم اشاره كنند. لذا كتـاب  بايست به روشن خارجه مياآموزش زب

جديـدتري  هـاي  و در عين حـال روش  حاضر به اين خالء كتب قبلي هم پاسخ داده است
براي تحقيق و كنكاش در زمينه استفاده از فناوري براي تدريس و يادگيري زبان دوم پـيش  

   مندان گذاشته است. روي عالقه
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  كامل بودن هر فصل كتاب 2.4
تصوير جامع و كاملي از موضـوع فنـاوري در آمـوزش    طور كلي به كه كتاب   اين عالوه بر

ي خـود توضـيح مفصـلي از مباحـث      كند، هر فصل از كتاب نيز به نوبه زبان دوم فراهم مي
اي از مباحـث نظـري مـرتبط بـا      است. هر فصل با مقدمهخاص آن فصل مرتبط با موضوع 

- فـراهم مـي   راي مختصر و مفيدي از آن موضـوع   شود و تاريخچه موضوع خود شروع مي

در يك زمينه خـاص بـه    موجودهاي  ترين مفاهيم، اصول و فناوري . در گام بعدي مهمآورد
هـاي   شوند. سپس نكات قوت و نكـات ضـعف هركـدام از فنـاوري     طور خالصه ارائه مي

 ،گـردد. سـپس   ارائـه مـي   ،شده با ذكر مطالعات عملي انجام شـده و تحليـل درسـت    معرفي
يق و پژوهش بيشتري هستند به عنوان موضوعاتي براي تحقيقات هايي كه نيازمند تحق حيطه

توان ادعا كرد كه همـه فصـول از كيفيـت و كميـت يكسـاني       گردد. البته نمي آتي مطرح مي
تـر و   برخوردارند زيرا برخي از فصول، به خصوص فصول بخش اول كتاب، مطالب كامـل 

تـر تحقيـق و پـژوهش     ند حجم مفصلتوا تري دارند كه البته يكي از داليل اين امر مي دقيق
هاي زباني باشد. به عالوه در هر  ها و ريزمهارت پيشين در باب اين موضوعات نظير مهارت

اند كه به فهم كامل فصل و دريافت پيـام   ، اهم مطالب در انتهاي آن فصل خالصه شدهفصل
م لحـاظ  لذا، هر فصل از كتاب هم به لحـاظ محتـوا و هـ    كند. كلي فصل و كتاب كمك مي

ها از دقت بااليي برخوردار است و خوانـدن و  هاي آن و نيز نحوه چيدمان اين بخشبخش
  كند.تر ميتر و آساندرك مطالب كتاب را دقيق

  
  تخصص نويسندگان كتاب 3.4

كه هم كتاب و هم فصول آن جامع و مفصل هستند اين اسـت كـه     شايد يكي از داليل اين
كه در آن حيطـه تخصـص عـالي و     ندا اساتيدي نوشته شدهكدام از فصول كتاب توسط  هر

كلـي در مـورد   دانـش  چنان كه در بررسي فصول ذكر شد، عالوه بر  اشراف كامل دارند. هم
هاي نوين در آموزش و يادگيري زبان دوم، نويسندگان هر فصل بـيش از   استفاده از فناوري

دارند، داراي چندين كتاب  دو دهه تخصص در آن زمينه خاص از فناوري در آموزش زبان
ي خـاص از   هـا در آن جنبـه   المللي هستند و مقاالت آن چاپ شده توسط ناشران معتبر بين

المللـي كـه داراي    دگيري زبـان دوم در مجـالت معتبـر بـين    كاربرد فناوري در آموزش و يا
گاهاي هـا در دانشـ   بيشـتر آن  و است به چاپ رسيده ،بااليي هستند Impact Factor (IF)نمايه

 نمايند. معتبر آمريكا و اروپايي تدريس مي
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   رسانيروزببروز بودن مطالب كتاب: نوآوري و  4.4
ميالدي چاپ شده است و مقاالت مورد استفاده در هـر فصـل    2017كتاب حاضر در سال 

اند. اين بروز  ميالدي به بعد چاپ شده 2000هاي جديد به خصوص از سال  همگي در سال
ز ي جايگـاه فنـاوري در آمـوزش زبـان خارجـه باشـد ا       براي كتابي كه دربارهبودن مطالب 

شان اندك اسـت و   ها در حالت كنوني اهميت بااليي برخوردار است زيرا طول عمر فناوري
هاي هركدام توسـط افـراد خبـره و متخصـص آن      بايست بروزرساني شوند. چون فصل مي

اهميـت بـروز    انـد.  دستاوردهاي جديد آشنا بـوده  ترين ها با مهم اند، لذا آن زمينه نوشته شده
بودن مطالب كتاب از اين جهت است كه به گفته محققان فناوري، عمر فناوري بسيار كوتاه 

  شود.است و در هر روز و يا يا ساعت تغيير جديدتري در آن ايجاد مي
  
  در انتهاي هر فصلمهم و معتبر گنجاندن منابع  5.4

ذكر منابع هـم در درون مـتن و هـم بـه      ،نويسي و چاپ مقاالت يكي از اصول علمي كتاب
. اما يكي از مزاياي اين كتاب )Richards, 2010(صورت ليست مفصل در انتهاي كتاب است 

شوند اين است كه همه منابع  و تقريبا عمده كتبي كه به صورت مجموعه مقاالت نوشته مي
شـود خواننـده بـا راحتـي      زيت باعث ميشود كه اين م شده در انتهاي فصل ذكر مي استفاده

ي بعـدي   بيشتري منابع مرتبط با هر فصل و موضوع را پيدا كند و در صورت نياز به مطالعه
اين ويژگي در كتاب حاضر رعايت شده است و كمك شاياني به درك  ها مبادرت نمايد. آن

 نمايد.مطالب هر فصل و مراجعه به منابع مرتبط جهت مطالعه بيشتر مي

  
  و متن روان كتاب دانشگاهيزبان  6.4

رغم معرفي اصطالحات جديد مرتبط  هاي بارز كتاب اين است كه علي يكي ديگر از ويژگي
داراي متني سليس و روان است و خواننـده بـا دانـش متوسـط بـه بـاالي زبـان         ،با فناوري
اسـت،  ذكر شدهگونه كه در مقدمه كتاب همانتواند مطالب را بفهمد.  به راحتي مي انگليسي

گردآورندگان كتاب مقاالت گرفته شده از محققين مختلف را براي روانـي بهتـر و انسـجام    
نـوع واژگـان،   است. اند و اين مساله باعث رواني متن كتاب شدهزباني كتاب ويرايش نموده
است و خواننده  كنندهكمككاررفته در فهم مطالب بسيار  تكلف به اصطالحات، و ساختار بي

باشد. به اي براي فهم متن نداشته دهد و دغدغهشود كه به مطالعه سريع خود ادامه اق ميمشت
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- هاي ضروروي كتابلف يكي از ويژگيتك،  زبان سليس و غير م)Ellis, 1997(گفته اليس 

 شوند.  هايي است كه براي مطالعه اصول تدريس و يادگيري زبان دوم نوشته مي

  
  هاي تصويرياستفاده مطلوب از جدول، نمودار و مدل 7.4

ي  اسـتفاده از جـدول بـراي نمـايش خالصـه     حاضـر  هاي مثبت كتـاب   يكي ديگر از جنبه
نتـايج آن   و هاي آوري داده تحقيقات گذشته به صورت اسم مولف، سال چاپ، روش جمع

را درك نماينـد.   تر اين مطالـب  تر و منظم كند راحت است كه به خوانندگان كتاب كمك مي
شـود بلكـه نويسـندگان برخـي      محدود به گزارش مطالعات پيشين نمـي  ،استفاده از جدول

 ،عنـوان نمونـه    اند. به هاي تصويري استفاده كرده مدلجدول و فصول براي مطالب خود از 
خيانگ ما در فصل چهارم كتاب براي ارائه مدلي جهت يادگيري واژگان زبـان خارجـه بـه    

است كه نحـوه يـادگيري    هاي نوين از مدلي تصويري استفاده كرده ه از فناوريكمك استفاد
هاي تحقيقات مرتبط با استفاده از  هاي يادگيري زبان دوم و يافته واژگاني را با تكيه بر تئوري
افزارهـاي مربـوط بـه يـادگيري      عالوه، انواع ابزارها و نرم كند. به فناوري به خوبي تبيين مي

 است. وم نيز در جدول ديگري نمايش داده شدهواژگان زبان د

  
  نويسندگان پيشينه علميداشتن نمايه واژگان كامل و نيز  8.4

تقريبا همه كلمات مهم مرتبط با استفاده از فناوري در آموزش و فراگيري زبـان دوم و نيـز   
سـت  ا گنجانده شده  صفحهكتاب با ذكر ي  اسامي خاص افراد ذكر شده در مقاالت در نمايه

اسم محقق مربوطه و يا اصطالحات مورد نظرشان را به راحتي  كندميكه به خواننده كمك 
جو و پيدا كنند. در صفحات آغازين كتاب، بيوگرافي علمي مختصري از نويسندگان  و جست

تواند كمك شاياني  مند مي است كه به مطالعات بعدي خوانندگان عالقه هر فصل كتاب آمده
  نمايد.
  
  ار باالي منابعاعتب 9.4

المللي  بيشتر منابع استفاده شده از مجالت معتبر علمي با نمايه باال و يا انتشارات مشهور بين
اند. اين منابع هم شامل مقاالت چاپ شده در مجالت و هم كتب چـاپ شـده    انتخاب شده

الوه بـر  ها، ع باشد. منابع فصل در زمينه استفاده از فناوري در آموزش يادگيري زبان دوم مي
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كـه بـه    انـد  ي هر حيطه نوشته شـده  هاي ذكرشده معموال توسط متخصصان برجسته ويژگي
 افزايد.اعتبار محتواي هر فصل مي

  
  انسجام و نظم منطقي كتاب 10.4

بندي و انسجام ظاهري، ساختاري  هاي قبلي ذكرشد، كتاب داراي فصل همچنان كه در بخش
شده در هر بخش قوي  چهاربخش كتاب و فصول گنجاندهو محتوايي بااليي است و ترتيب 

هاي بخـش سـوم و چهـارم     ي فصل و كارآمد است. اين نظم و ساختار به خصوص درباره
شـده امـري    ها ترتيب مطالب ارائه شده مهم است، براي درك مطالب گفتـه  كتاب كه در آن

 حياتي است.

  
  هاي كتاب كاستي. 5

اي محاسن و نكات مثبت خيلي زيادي است كه برخي از شده در اين مقاله دار كتاب بررسي
تـوان بـراي كتـاب     هـايي را نيـز مـي    هاي پيشين بررسي كرديم، اما كاستي ها را در بخش آن

  ها كم است. برشمرد هرچند تعداد آن
  
  شده در هر فصل هاي معرفي تعداد زياد فناوري 1.5

ت و يـا ريزمهـارت زبـاني،    هاي كتاب اين است كـه بـراي هـر مهـار     يكي ديگر از كاستي
اند. هرچند  هاي زيادي با اسم كامل و گاهي مخفف و اختصار در متن هر فصل آمده فناوري

ولي هنـوز بسـياري از    ،اند ها با دقت مورد بررسي و كاوش قرارگرفته وريناترين اين ف مهم
بيشـتري در  اند و خوانندگان كتاب خواهـان اطالعـات    مانده ها در حد اسم باقي اين فناوري

ي حاضر، كتاب فناوري در آموزش و يادگيري زبان دوم  اين زمينه هستند. نويسندگان مقاله
به مدت چندين ترم تحصيلي و  "موزش زبانفناوري در آ"را به عنوان كتاب درسي مبحث 

ي  ي نبـود اطالعـات بـراي همـه     اند و انتقاد درباره در مقطع كارشناسي ارشد، استفاده كرده
شده در فصول كتاب براساس نظريات دانشـجويان و ترجمـه محققـين     هاي استفاده فناوري

اينترنتـي ذكـر    سايتوبها آدرس  باشد. هرچند براي برخي از اين فناوري مقاله حاضر مي
تواننـد حـس   و نمـي  ماننـد  مـي   ها در حد يك اسـم بـاقي   است ولي هنوز خيلي از آن شده

  نمايند.طوراحسن برآوردهكنجكاوي و نياز خوانندگان را به 
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  گاه است كتاب فاقد لوح فشرده و وب 2.5
رسد كه كتابي با اين حجم، در اين سطح از مطالب و به قلم نويسـندگان شـهيري    نظر مي به

هاي موجود را در قالب وبگاه اينترنتي و يا  بايست برخي از فناوري مثل چاپل و سائورو مي
كنندگان از مطالـب   . استفادهدهدمندان قرار  گان و عالقهحداقل لوح فشرده در اختيار خوانند

افزارها را در محـيط   مند هستند كه در صورت امكان برخي از اين نرم كتاب به شدت عالقه
ها كار كنند  مشاهده و با آن تبلتهمراه و يا  تلفنواقعي اينترنت و يا رايانه شخصي، گوشي 

 كنند.ها را خود تجربه  تا كارآمدي اين فناوري

  
  رويكرد استفاده از منابع انگليسي و غربي 3.5

است، گنجاندن مقاالت و مطالب از جوامع اروپـاي غربـي و    ايراد ديگري كه بر كتاب وارد
ولـي مطالعـات    ،آمريكا است. مطالعات اندكي از كشـورهاي شـرق آسـيا هـم وجـود دارد     

زبـان دوم كـه در كشـورهاي    هاي جديد در آمـوزش   شده در زمينه استفاده از فناوري انجام
كه  اند در حالي ديگر نظير غرب آسيا، آفريقا و آمريكاي التين انجام شده است گزارش نشده

 & Language Learningو CALLبـا مراجعـه بـه مجـالت مهمـي در ايـن زمينـه از جملـه         

Technology   چاپ يابيم كه بسياري از مطالعات  در ميو نيز مجالت مهم ديگر در اين زمينه
و  جـدي  نظراتهاي غيراروپاي غربي و آمريكا قابليت علمي بااليي دارند و  شده در محيط

ي مهم ديگر  . نكتهكه استفاده از آنها بسيار مفيد و كارگشا است در اين زمينه دارند جديدي
هـاي جديـد بـراي     شده در ارتباط با استفاده از فناوري اين است كه عمده مطالعات گزارش

تر  هاي ديگر خيلي كم ادگيري زبان انگليسي است و مطالعات موردي براي زبانآموزش و ي
  اند. گزارش شده

  
  پرداختن به برخي جزئيات غير ضروري و فروگذاردن برخي موضوعات 4.5

كـاربرد بـا جزئيـات     هـاي كـم   نقص ديگر كتاب حاضر ايـن اسـت كـه برخـي از فنـاوري     
تـر هـم هسـتند     هاي ديگر كه گاهي مهم رياند ولي برخي از فناو غيرضروري توصيف شده

هـاي آموزشـي    سيسـتم  ،اند. به عنوان مثال در فصل پنجم كتاب مانده  فقط در حد اسم باقي
كـه برخـي     هوشمند براي مهارت خوانـدن بـا جزئيـات فـراوان گـزارش شـده در حـالي       

در ارتباط بـا   عنوان نمونه، مطلب خاصي اند. به شده هاي ديگر فقط با ذكر نام معرفي فناوري
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هاي جديد براي ارتقاء نحوه تلفظ و لهجه در زبان دوم نه به عنـوان يـك    استفاده از فناوري
فصل جدا و نه در قالب فصـول ديگـر مثـل واژگـان، مهـارت گفتـاري و شـنيداري بيـان         

  .شود شدت حس مي است و نبودن آن در چنين كتاب جامعي به نشده
  
  خطوط بينفونت نوشتاري كتاب و فاصله  5.5

نظيري است و اشـكاالت دسـتوري،    اگرچه كتاب از نظر قواعد نگارش و ويرايش كتاب بي
به كاررفته در نوشتار كتـاب   قلمرسد كه  مي نظر  واژگاني و اماليي آن بسيار كم است اما به

ريز است كه براي برخي خوانندگان كتاب ممكن است خوشايند نباشد. فونت ريز كتاب به 
شـود.   همراه فاصله كم بين خطوط يكي از معايب ظاهري و نگارشي كتاب محسـوب مـي  

در اختيـار  ديگـري    توجه بـه حجـم مطالـب، نويسـندگان گزينـه      رسد كه با مي نظر  البته به
  اند. اشتهند

  
  گيري نتيجه. 6

تواند تصوير واضـح و  طوركلي كتاب جامع، دقيق و ارزشمندي است كه ميكتاب حاضر به
هاي جديد در حيطـه آمـوزش و   كاملي از اهم مطالب نوشته شده درباره استفاده از فناوري

ب هـم  يادگيري زبان دوم در اختيار خوانندگان كتاب و محققان قرار دهد. گردآورندگان كتا
خود در زمينه مـورد بحـث افـرادي كارشـناس و خبـره هسـتند و هـم از دانـش محققـان          

اند كه حاصل آن يكي از بهترين كتب نوشـته شـده در   متخصص در اين زمينه استفاده كرده
هاي مثبت كتاب شامل جامعيت محتـوا و موضـوع، كامـل    ترين ويژگياين باره است.  مهم

بودن محتواي فصول و كتاب، اسـتفاده از منـابع جديـد و    بودن و جامعيت هر فصل، بروز 
تكلـف كتـاب و اسـتفاده مطلـوب از     معتبر، انسجام و نظم منطقي كتاب، زبان سليس و بـي 

جدول و نمودار است. اهميت علمي باالي كتاب به اين خاطر است كـه گردآورنـدگان نـه    
طالعـات در مـورد كـدام از ايـن     اند و تاريخچه مكردههاي مهم را معرفي تنها بيشتر فناوري

اند، بلكه به نقـد اسـلوب   كرده فناوري ها را با مراجعه به منابع علمي معتبر و مرتبط تشريح
شناسي در زمينه مرتبط بـا موضـوع كتـاب پرداختـه و     هاي تحقيق و معرفتشناسي، روش

كات قـوت كتـاب   اند. ندادهمندان قرارمدلي را براي تحقيقات آتي فراروي محققين و عالقه
بـراي   و فعاليـت  تمـرين  بسيار بيشتر از نواقص اندك آن است. اين نواقص شـامل فقـدان  
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، توضيحات بيش از حـد بـراي   شده در هر فصل هاي معرفي تعداد زياد فناوري، خوانندگان
ها و معرفي صرف برخي از آنها، عدم گزارش مطالعات انجام شـده در آسـيا،   برخي فناوري
آمريكاي التين، نداشتن لوح فشرده و يـا وب سـايت و فونـت ريـز نوشـتاري      آفريقا و نيز 

اند، كتاب حاضر، كتاب است. از نظر نويسندگان مقاله حاضر كه به نقد دقيق كتاب پرداخته
كتاب بسيار جامع، علمي و ارزشمندي است و خواندن آن براي اساتيد و محققان آموزش و 

 شود. ه مييادگيري زبان خارجه در ايران توصي
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