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Abstract 

Many books have been written to illustrate the position of the new technologies in teaching 

and learning a foreign or second language (L2); nonetheless, most of these books have not 

been successful. The Handbook of Technology and Second Language Teaching and 

Learning edited by Caral A. Chapell and Shanon Sauro and published by Wiley Blackwell 

in 2017, provides a comprehensive overview of the various facets of the use of technology 

in teaching and learning an L2. This book has not been translated into Persian and no 

critical review has been published for it; accordingly, this study sought to both introduce 

and critically review this book. The current critical review revealed some advantages 

including comprehensiveness of the whole book, the expertise of the writers, up-to-

dateness, content and format integrity, and the use of valid sources. The main criticisms are 

the exclusion of some of the very recent technologies, perhaps due to the ever-changing 

and exponentially volatile nature of the technological improvements and expansions, the 

introduction of too many technologies at the theoretical level without providing 

information about their practical use. Generally, the book is an invaluable and academically 

written source for L2 practitioners, postgraduate students, and researchers. 
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 چكیده

است نوشتت شت هیمختلفیبرایبررسیجایگاهفناوریدرآموزشزبانخارجهایباکت
فنتاوریکتابان .اماهادرنیلب اه افخودچن انموفقنبودهمنتق اناغلبآنۀگفتک ب 

(Caral A. Chapell and Shanon Sauro)پتلوستارورواچک ،یادگیریزباندومدرآموزشو
،تصتویرانت کتردهمنتشترWiley Blackwellانتشاراتدرم7102ودرسالگردآوریآنرا

ایت کنت .متیزباندومارار آموزشوفراگیریفناوریدراصلیهایجامعیازحیط 
ونق یهمبرمطالبآننوشتت نشت هاست ،ب زبانفارسیترجم نش هکتابهنوز

.کنت آنازلذاای مطالع تالشکردهاس ضم معرفیکتاب،نق علمیدقیقتیهتم
نقاطقوتکتابشتاملجامعیت کتتاب،تخصتینویاتن گانکتتابوفصتولآن،

ونیت ،یومحتتوایی،اناتاامشت لروزرستانی وبینوآور،مطالبنابیروزبودن ب
ناشتیازماهیت کت ،کتتاب.نقت اصتلیواردشت هبترش هاست اعتبارمنابعاستفاده
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ودستتاوردهابرختیازگناانت نن،هتاینتوی درآمتوزشاست رفنتاورییالتغیدارم
،هاینظتریصترفوبحث،،حامزیادمطالب،فشردگیاطالعاتاف ارهایج ی نرم

رددازیادیارزشعلمیدرکلکتاباما.اس ش ههایمطرحیب ونمعرفیعملیفناور
یادگیریزبانکاربردفناوریدرآموزشومختلفهایازحیط جامعیمفی وۀخالصو

ده .میدومارار 

 .،رایان هاینوی ،فراگیریزباندوم،اینترن فناوریها: کلیدواژه


 . مقدمه1

هتاصورتانبوهیازفناوری،درقرنحاضرب س اوۀک ازنبوغذاتیاولی،اب ارسازیاناان
ب اوجخودرسی هاس .ای ش وفاییفناوریتأثیرشگرفیدرنظامآموزشیکنونیجهتان

ثیرب آموزشزبتانهتمکشتی هشت هوأای ت.اس اف ایشروب نقشکارآم شگذاشت و
ونیت زبتانیت ریسزبانخارجه(بیانکرده،امروزRichards 2015ک ریچاردز)گون همان
گیتریازهمتنی هش هکت تعریتفآمتوزشبت ونبهترهایباانواعفناوریدرگون اولب 
(،اهمیت استتفادهHockley 2016هاکلی)ۀگفتب هاینوی ومتنوعغیرمم  اس .فناوری

توانادعاکردکت مترزبتی ایاس ک مین گوآموزشزباندومب هاینوی درازفناوری
افت وناخیروبتاگاتترشروزۀینیا .دردودهکردنوج ادادنیای دودیگرتشخیی

نی تأثیراتفراوانیدرایت زمینت ی،فراگیریزبانخارجیآموزشنظامهاینوی درفناوری
وباتیاریازمعلمتانۀدغ غتب دوماس ودرکجایگاهفناوریدرآموزشزبانپذیرفت 
و،،معلمتانانادتآشتناییاستگترانمعتق نت .برختیازپتهوهشتب یلش هاست محققان

هتایج یت هایمختلتفاستتفادهازفنتاوریآموزشزباندومباجنب ۀمتخصصانحیط
امریضروریاس ومعلمانیک نتوانن ازفناوریبرایمقاص آموزشتیختوداستتفاده

.البتت (Levy and Stockwell 2006)رقرنحاضترمعلمتانیناکارآمت خواهنت بتودکنن د
انت (،تأکیت کتردهEgbert and Hanson-Smith 2007; Habbard 2009)محققانبایاریاز

گذاشت ی تیبت نفتعدیگتریکناردیگرن ومحورم ملهمت ریساناانک فناوریو
فنتاوری»:زیبتاییداردۀدرایت زمینت جملت(Kessler 2010: 377)اس .کِالِرغیرمم  

کننت امامعلمانیک ازفناوریاستتفادهمتید،رابگیرمعلماناانییتوان جاگاهنمیهیچ
ک ازفناوریدرت ریسوآموزشاستفادهگرف خواهن راجایمعلمانیین هدرآقطعاً
هتایج یت بترایاستتفادهازفنتاوریبتارۀدر.مقاالتبایارگاتردهومتنوعی«کنن نمی

هایآننوشت شت هاست وامتروزهمفتاهیمیهاوری مهارتمهارتوت ریسزباندوم
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،«Blended Learning»،«Flipped Learning»،«E-Learning»،«ICT»،«MIALL»،«CALL»مثتل
ویادگیریزبتانآموزشیطۀدرحپرکاربردتری اصطالحاتاز«DistanceLearning»و

منتشترهتازمین هایتألیفیوتصنیفیمتع دینی درای کتاب.(Trinder 2017) اندوم
،انت روییکفناوریخاصبرایمهارتخاصیتأکیت کتردههاآنتربیشاما،ان ش ه
ب ایساختارمن گون ب یاس ک توانات هایباکتابشای ی یازمع ودکتای ولی

هتایآن،وری مهتارتهتاهایج ی برایتت ریسزبتاندوم،مهتارتمعرفیفناوری
هایمترتب برتردازدوتصتویریکلتیازوضتعی کتاربردسناشزبانودیگرحیط 

نظتربت ،دهت .لتذامنت انارارت فناوریدرآموزشزبانویادگیریزباندومب عالقت 
ودانشخوانن گانایت آنای کتابب نق ۀرس ک بررسیدقیقوواکاویمنتق انمی

.کن کتابکمکشایانی


 نگاهي به پیشینه آموزشي و پژوهشي نویسندگان. 2

ومت ر کتاربردیشناستیزبتانۀاستادبرجاتت(Carl A. Chapelle)چاپل.کارلاِی
اوم رکدکتریخودراازدانشگاهایتالتیایلینتوی دانشگاهایالتیآیوایآمری اس .

ۀستردبیرمالت7112تتا0111هتایستالۀدریاف کرد.ویدرفاصل0191سالدر
عنواناستتادممتتازمعرفتیشت وب 7101درسالبودوTESOL Quarterlyمشهور
علمتیآثتار.ازراکابکن رتب درآموزشزبانانگلیایمحققعالیۀدرجش موفق

هجلت بتودکت انتشتاراتدردَیکتاربردیشناسزبانۀنامدانشمشهوراوسردبیری
Wiley Blackwellاستفادهۀهایمهماودرزمین.ازکتابکردچاپ7109درسالآنرا

ومدرفراگیتتریزبتتاندرایانتت کاربردهتتایتتتوانبتت ازفنتتاوریدرآمتتوزشزبتتانمتتی
(Computer Applications in Second Language Acquisition)ک توس دانشتگاهکمبتریددر

یدرآمتوزشزبتانختارجCALLاستتفادهازن اتیبترایومیالدیچاپش ه7110سال
(Tips for Teaching With CALL)توس نشر7119درسالPearson Longmanونیت کتتاب
مؤلفدومکتاب،استتاددانشتگاهمتالمو،(Shannon Sauro)حاضراشارهکرد.شان سارورو

تتربتیشکنت .ایت دانشتگاهتت ریسمتیۀورسان،هاسور اس ک درگروهفرهنگ،زبان
زبتان)بترخ (آنالیت درآموزشزبتاندوم،آمتوزشرایان استفادهازۀمطالعاتویدربار

مقتاالتمتعت دواست .اویهایمتنوعدرآموزشزبانخارج،واستفادهازرسان یخارج
.دارداستفادهازفناوریدرآموزشزباندومۀدرحیطنی چن ی کتاب
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 زبان دومیادگیري  آموزش و دراب فناوري تمعرفي اجمالي ک. 3

ازچهاربخشاصتلیوستیفصتلتشت یلیادگیریزباندومفناوریدرآموزشوکتاب
آموزشویادگیریزبتاندومفناوریدرثیرأهایآنابعادکلیتهرک امازبخش.ش هاس 

براستفادههایآموزشویادگیریمبتنیهایزبان،روشوری مهارتهایاصلیتمهارنظیر
محتورراشتاملتوروشتحقیقفناوری،سازییابیوآزمونهایموجود،ارزشازفناوری

 د.شوتریمیمفصلجابررسیدرای هاهایآنهاوفصلهرک امازای بخششود.می

 

هایزبانیآموزشویادگيریمهارتبخشاول:فناوریدر9.9
کت امتروزههت فغتاییازیتادگیریزبتاندوممعتق ن نویان گانکتابب ای مطلب

،دومزبانویادگیریت ریسهاینظری ۀبامرورتاریخچآنان.کابتوانشارتباطیاس 
هاینتوی بتراییتادگیریویتاددهیدستتور،وا گتان،فناوریان استفادهازتالشکرده

رازباندومخوان نودرکمطالب،نوشتار،شنی ار،گفتار،توانشمنظورشناختیوتعاملی
شت ،فصتلاولگفتت ک درابت ایای قاتم ازمقالت گون فصلبگناانن .هماننُ در

هتایچهارگانت تتاباست وبختشهایکفصلۀخالصکتابمق م ومعرفیاه افو
فصلدومکتتاباولتی فصتلازبختشنخات کتتاباست و،لذا.آین دنبالآنمیب 

ازابت ایقرنبیاتممیالدیکاربردیشناسیزبانایازجایگاهونقشفناوریدرتاریخچ 
. کنمیبیانبرایخوانن گانرا

تحقیتقوگامتانپتیشاست کت از(Sue E. K. Otto)ای فصلدکترسواوتتوۀنویان 
کتاریدرۀبتابتیشازچهتلستالستابق(CALL)رایانت یادگیریزبانبااستفادهازۀتوسع

فناوریدرآموزشویتادگیریزبتاندومازۀاوتوتاریخچدانشگاهایالتیآیوایآمری اس .
است هایآغازی قرنبیاتماولده ۀمرحل:کن آغازقرنبیاتمراب پندمرحل تقایممی

هتایلوحش ه،هایچاپاستفادهازکتابنام .می(Eclecticism)«گراییلفیقت»ۀک آنرادور
استفادهبتاگرامتافون،واستالی هایآموزشتیایاتتاهایصوتیقابلآموزشی،ع س،فایل

صت انیت بت بتیاً بعسفی ووهایسیاهفیلم0121ۀای دورهبودن ک دردههایفناوری
آمتوزاندرتلفت زبتانیهایصتوتیبترایارتقتاکن ک فایلاوتوبیانمیهااضاف ش .آن

همدراروپاوهتمدر«میماتقاییشفاهسیروشت ر»روشت ریسغالبآندورهیعنی
فادهازاستتوثرازرفتتارگراییبتودأهایقرنبیاتممتتدوممیان ۀدورآمری اکاربردداش .

محاتوبCALLسترآغازتترییافت وبتیشۀوفیلمنی توسع،هایصوتیتصاویر،فایل
اهمی زیادیبت زبتاندومواستتفاده،0191تا0111هاییعنیده سوم،ۀدردورشود.می
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،MOCLONG،Win Calls،Story Boardوازموادآموزشیبتاموضتوعاتواقعتیدادهشت 
Dasherو،Libraاف ارهتاوتنتوعوکیفیت نترمدورۀچهتارم،دربودنت .اف ارهتااولی نترم

استتفادهاز،0111یتادهتۀورۀپتنامدهایصتوتیوتصتویریافت ایشیافت ودرفایل
،درایت دوره.شت ناپذیرآموزشزباندومصوتج ءج اییوضب دیویدیودیسی

هتمآنالیت استفادهازاینترن وتارنماهتای،هایسمعیوبصریبرگاترشفناوریعالوه
،CMSS،WEB،CTپیچیت همثتلاف ارهتاییافت ونترمسترع گاتترششروعش وب 

LMC،اولقترنۀیعنیدوده،ششمۀدرمرحلش .گرفت کارآندرآموزشزبانب نظایرو
بتوک،تتوریتر،اف ارهتایفتیسپویتاییماننت نترمهایدوسوی وکامالًفناوری،وی مبیا 

اف ارهایپیچی هاضاف ش ن .ودیگرنرمMOCCSیوتیوب،
داردیاستفادهدرآموزشزبتانختارجموردهایت املفناوریۀجالبیدربارۀاوتوجمل

بل ت ،ن گیرمیراترهایق یمین رتجایفناوریهایج ی ب فناوری»ومعتق اس ک 
«آمتوزانب هنت استتفادهبت زبتانبتراییتتربتیشهاییابن تاانتخابیمیتربیشت امل
هاییدانا کت بترایمقاصت آموزشتیدرتوانتوریتررات املع سمیومثالً(07 )ص

ش ن .دس میب هایدر دس کال 
یتادگیریوآموزشدراستفادهازفناوریۀک درزمین،دومحققبرجات ،فصلسومدر
آمتوزشۀهتادرزمینتتتری فنتاوریان ،مهمزباندومکارهایتحقیقاتیشایانیکردهدستورِ

هوشتمن ایرایانت هتای،سیاتتمCALLهتایآموزشتیمحتی سیاتمازجمل دستورزبان
(ICALL)،محتتورهیتتادگیریداد(DDL)،رایانتت طریتتقوتعامتتلزبتتانیاز(CMC)رامتترور

دانشتگاهستیمونفریت رازشناسیکتاربردیاستادزبان،(Trude Heift)ترودهیف ان .هکرد
،(Nina Vyatkina)داردوهم تارشنینتاویت نیتاCALLایدرک تحقیقاتگاترده،کانادا

انت کت بتی تتالشکتردهون اای فصلازکتابان گانینو،استاددانشگاهکان ا آمری ا
شناستیکتاربردیدرهایزباننظری دستورزبانوهاینوی برایت ریساستفادهازفناوری

رابتاایت دیت گاهدرهتریوکارهایتحقیقاتیمهمکنن برقرارآموزشدستورزبانارتباط
مهتمدرایت ۀن ت.زیادیداردان ک ارزشعلمیگ ارشکردهیادش هفناوریۀحیطچهار

ناپتذیرج اییهایدیگرازمهارتدستورزبانکی نویان گانبرای مائل اس ک أفصلت
.هتاینوشتتاریتت ریسشتودمهتارتخصتوصوا گتانوهاوب وبای درکنارآناس 
یتادگیریزبتاندومهتانت وبت ونآناین یادگیریوت ریسافرثرؤفعالومنعضوامعلم

تترتقویت کننت ورابتیشآمتوزانهابای تعاملبی زبانای فناوری،بنابرای اس ،دشوار
آموزانپرورشدهن .تواناییحلمائل ویادگیریماتقلرانی درزبانحالدرعی 
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ب کاربردفناوریدرآموزشویادگیریوا گانزباندوماست کت فصلچهارممربوط
دردانشتگاهیختارجشناستیومطالعتاتنتوی زبتاناستتادزبتان،(Qing Ma)متاخیانگ
درراهتلفت هتماستتفادهازۀتخصتیویتحقیتقدرزمینتنوشت اس .،آنراکنگهنگ

ۀمتابتاارارتآموزدرای زمین است .خیانتگوخودات اییزبان(MALL)آموزشزباندوم
هتایموجتودرادردوگتروهفنتاوری،محوربراییادگیریوا گانزباندومتم لیحافظ 

کن .اب ارهایوا گتانیشتاملمنتابعبن یمیب ارهایوا گانیتقایمهایتعاملیوااف ارنرم
جتوگرومثلموتورجا ((MOOCS: Massive Open Online Coursesر دس دراینترنتی

نصتبرویگوشتیتلفت یتاقابتلآنالیت هایمتنوع...،فرهنگلغ پ یاوگوگل،وی ی
هتایک درپایگتاههاتن جوگرهمانن یابوا گانیوراهورایان ،ونی موتورهایجا هم
وا گتانیشتاملیتادگیریجتانبیبتایاف ارهاکنن .نرمعملمیBNCوCOCAایمثلداده

هتایتعتاملیدوستوی وچن ستوی ،افت اراستفادهازفناوری،یادگیریوا گانباکمکنترم
اف ارهتاییبتاماتازی،ونترمهتایاف ارهایماازیبتراییتادگیریوا گتانوتمتری نرم

 .شتونمتیWUFUN،و Wad chip،Lexica،CAVOCAوا گتانیمثتلکارکردهایختاص
هایموجتودبتراییتادگیریوا گتانزبتاننظری رمام لیارار کردهاس ک همبخیانگ

راهنقتشهتمرابت CAVLوMAVLهتایاس وهمقابلی استفادهازمحتی منطبقدوم
هتایفنتاوریآموزدرخودگناان هاست .بانوماتقلز(self-regulation)خودتنظیمفعال،
هتایدانتشوا گتانیزبتاندومراطبتقنظریت ختوبیب توانن ش هدرای فصلمیمعرفی

هتمازنظتر(;Schmitt 2010, 2014, 2019Nation 2013)نظترانگرانوصتاحبپهوهش
وهمازنظرکیفتیوعمتقیتادگیری(breadth of vocabulary)یوتع ادوا گانکمّ
(depth of vocabulary) شت لشت هبتراییتادگیریوا گتاندرولیم لمعرفی،ارتقادهن

.ینیا ین یادگیریوا گانزبانخارجافرۀدهن کنونیآنتوضیح
(Meei‐Ling Liaw)لینتگلیتاروومتی(Kathryn English)کاتری انگلیش،درفصلپنام
مطلتبمهتارتخوانت نودرکیکاررفتت بترایارتقتاهایموجودبت گ ارشیازفناوری

کت انت کردهمطرحراان وتحقیقاتواب اعاتتأثیرگذاردرای زمین آموزانارار کردهزبان
.ختوانیدارنت مطلبهتمین خوان نودرکاعمل ردفرۀنحوۀهایشناختیدربارنظری با

(LTS)هوشتمن هتایآموزشتیهاییمثتلسیاتتمضعففناوریقوتوطاقنویان گانن
Rosetta Stone،هایتعیی سطحستختیاف ارنرمنویای،جوگروحاشی وجا هایاف ارنرم

کنت وهاییک مت راب ص اتب یلمتیاف ارنرمآموز،متونونی سطحمهارتخوان نزبان
راهونیت انتواعمختلتفبتررویتلفت هتمشت نیهتاینصتبافت ارنرم،(TTS)بالع س
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هتاآنۀان وب مقایارابررسیکردهMooمانن ایمیلو(CMC)یا رایانهایتعاملیسیاتم
یهتایموفتقبترایارتقتاان .درانتهایفصل،نویان گانتأکی کردن کت فنتاوریپرداخت 

جتاودرکت همت اساسیداشت باشن :نخات ایت ۀسطحمهارتخوان نبای س مشخص
کمتکخصتوصبت هرزمانی،چ درکال رسمیوچ درمحتی ختارجازکتال ،بت 

ایت کت ایت دوم؛هتااستتفادهکتردهتایشخصتیبشتودازآنهایپیشرفت ورایان گوشی
و؛باشن وباسطحتوانشزبانیفردانطباقپیت اکننت هابای هوشمن یکافیداشت اف ارنرم

آمتوزبترایم تبت استتقبالوخودات تاییزبتانبلن م توبایا درمیانمیک آخرای 
بتاپایتانینویاتن گانهتاینهادپتیشگیریوای نتیا مهارتخوان نکمککنن .ۀتوسع

شتود.متثالًییت متیأفراگیریزباندومتآموزاندرخودات اییزبانبارۀتحقیقاتگاتردهدر
تتری آمتوزرای تیازاساستیاستقاللوخودات اییتت ریایزبتان(Brown 2014)براون
نی معتقت (Harmer 2015)هارمِرکن .ت ریسبیانمیپااروشۀبردهاییادگیریدردورراه

راتتانیتلبت تتوانشتعتاملیین یادگیریزباندوماتوانن فرآموزانیمیزبانفق اس ک 
(interactional competence) کنن کت بتواننت بت ختودمت تیآنرات میلدهن وادام

هتاینتوی رس کت فنتاورینظرمیشون .ب تب یلماتقلیآموزانت ریدب زبانوب شون 
گیترینویاتن گاننتیات ولتذاکن آموزانتقوی رادربی زبانایچنی توانمن ی باینی 

آی .نظرمیمتق ومنطقیب 
،(Ahmet Dursun)دورست  استاددانشگاهبریتیشکلمبیادرکانادا،احم،(Zhi Li) یلی

استتاددانشتگاه(،Volker Hegelheimer)هِایمرووُل رهِگل،آمری ایاستاددانشگاهشی اگو
هتایج یت بترایتت ریساستفادهازفنتاوریۀک هرس تحقیقاتمهمیدربار،ایالتیآیوا

درفصتلششتمکتتابست نتوع،مهارتنوشتاریزباندومدرمقاالتمعتبرجهانیدارن 
طاقتانت ،نآمتوزانمطترحکتردهسطحمهارتنوشتاریزبتانیفناوریاساسیرابرایارتقا

انت .اب ارهتایهتارامترورکتردهقیقاتمرتب باآنان وتحهارابرشمردهضعفوقوتآن
واب ارهاییکت (automated writing evaluation)یابیماشینینوشتار،ارزش7وبمحی 

شت هوفناوریاستفادهۀکنن س گروهعم هایزبانیعملمیایوپی رههایدادهدرپایگاه
انت .آمتوزانکتردهمهتارتنوشتتاریزبتانین ک کمکشایانیبترایارتقتااتوسع درحال

آموزانونیت هابای ب زباناف ارنرمکارباای ۀکنن ک نحوآوریمیچنی یادنویان گانهم
بل  مم ت است باعتث،تنهامفی نیاتن صورتن چراک درغیرای ،معلمانیاددادهشود

هتایفنتاوریۀنبایت ازتوستعامعلمت»کنن ک چنی توصی میهاهمسرخوردگیشون .آن
ل باعتثئ ،زیتراایت ماتکننتکنن استقبالمیج ی ک ب ت ریسمهارتنوشتاریکمک
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استتفادهدربترایهاآنکارآم یۀکنن ودربارآزمایشهایج ی رانفناوریاشودمعلممی
(.91)«ت ریسمهارتخوان نتصمیمبگیرن 

ختودۀحاصلبیا سالتارب،کافوردآاستاددانشگاه،(Philip Hubbard)فیلیپهابارد
آموزانرادرفصتلهفتتمهاینوی برایت ریسمهارتشنی اریزباندراستفادهازفناوری

استفادهبترایمهتارتموردهایکردهاس .اوتأکی خاصیبرنقشمیانایفناوریخالص 
ک بتوانن فایلصتوتیراآنالی هااب اردیایتالیومنابعاف ارنرمشنی اریداردواستفادهاز

هتایدانشتگاهی،رستمیورانتیمتونمختلفگفتاری،م الماتروزمره،سخ رویییاوی 
اوتأکیت داردکت دانت .منت متیآمتوزانقتراردهنت باتیارارزشغیرهرادراختیتارزبتان

ستطحمهتارتشتنی اریبایت ام انتاتینظیترکنتترلویاستفادهدرارتقاموردهایفناوری
هتایجبرانتیرادراختیتارکار،تنظیمیادگیریدرمراحلمختلتفوکمتکۀنمایی،نحوراه

قراردهن .هاآنآموزانونی معلمانزبان
شناستیواستتادزبتان،(Robert J. Blake)تجتیبلیتکردرفصتلبعت یکتتاب،رابت

هتایاف ارنترمدونتوعفنتاوریکلتیشتامل،اییدردانشتگاهکالیفرنیتامطالعاتزباناسرانی
هتایمهتمآمتوزشنظریت بتاایرابابررسیقابلیتشتاندرانطبتاقآموزشیوتعاملیرایان 
و(1983)(Long’s interaction hypothesis)النتگتعتاملیۀفرضتیمهارتکالمتیماننت 

تاجتماعیویگوتا یمطرحکردهاست .نویاتن هاستتفادهازهتردونتوعفرهنگیۀنظری
بترایستطوحتتربتیشهتایآموزشتیافت ارنترمفناوریراتوصی کردهوبیتانداشتت کت 

هایتعاملیدرسطوحباالترمفی نت .درپایتانفصتلنویاتن هاف ارنرمن واترالزممق ماتی
حاضربای بتوانن دق ،روانتیوپیچیت گیکتالمراهایخاطرنشانکردهاس ک فناوری

ارتقادهن .مانن کالمطبیعی
هتاینتوی درآمتوزشوفصلپایانیبخشاولکتاببت بررستیاستتفادهازفنتاوری

یادگیریتوانشمنظورشناختیوتعاملیبی فرهنگتیاختصتاصدادهشت هاست .جتولی
منت یدرایت زمینت است ومقتاالتارزشایکت محقتقبرجاتت ،(Julie Sykes)ستی  
هتایمهتارتۀمهتمکتاربردفنتاوریبترایتوستعۀبارهچاپکردهاست ،ست زمینتدرای 

هتای،کمتکبت فراگیتریجنبت هفرهنگیامتروزهایبی منظورشناختی،عمل رددرمحی 
عتقت است ومهایمتع دکالمیرامطرحکردهاجتماعیزبان،وتعاملدرباف تفرهنگی

 synchronous computer‐mediated)محتورتتزمتانرایانت هاییمثتلتعامتلهتمک فناوری

communication/ SCMC) محتورتتزمتانرایانت تعامتلغیترهم(asynchronous computer‐

mediated communication/ ACMC)، هتایماتازیچنت نفرهمحتی(MUVEs /multiuser 
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virtual environments)،نصتبراههتایتلفت هتمهایدیگتریکت رویگوشتیاف ارنرمو
.نویاتن ه نتباتیارمفی (pragmatic competence)توانشمنظورشناختیۀدرتوسعشون می

سطحدانتشوعمل تردیبرایارتقایادش ههایازفناوریاستفادهبارۀدریرامطالعاتمهم
ختواهی،کالمیپرکاربردمثلتقاضتا،معتذرتهایکنشۀآموزاندرحیطمنظورشناختیزبان

هتایافت ارنترمگتذراطتوربت وتعریفوتمای گ ارشکردهودرپایتان،ردتقاضا،تش ر
وفصلنهمراباذکترایت رامرورکردهبوکوتوریترویوتیوبتعاملیاجتماعینظیرفیس

تتوانشمنظورشتناختیهنتوزکاربردفنتاوریدرآمتوزشۀحیط»ک رسان ب پایانمین ت 
(.071«)نوپاس وش لمناامیب خودنگرفت اس 

 

بخشدوم:ابتکاراتنوینفناورانهدرآموزشزباندوم1.9
وروی ردهتای،ک ب معرفیموضوعات،مفتاهیم،ابت تاراتداردهفصلبخشدومکتابدَ

انت ودرآمتوزشوکتردهآمتوزشایاتادۀکت فنتاورینتوی درحیطتپردازدمیج ی ی
بترمعرفتیایت ابت تاراتفناورانت ،ان .هرفصلعالوهیادگیریزباندومهمگاترشیافت 

شود.ش هدرهرزمین رانی شاملمیگ ارشیازتحقیقاتمهماناام
(ب معرفیوتشتریحآمتوزشازراهدور01اولی فصلازبخشدومکتاب)فصل

(distance learning)وای .سینتیاجیپردازد.یم(Cynthia J. White)شناستی،استادزبان
آمتوزشازراهدورۀایدرزمینتک تحقیقاتگاترده،کاربردیدردانشگاهماسینیوزیلن 

آمتوزانونیت معلتمدرک ب ونحضورزبتانراهایخارجیدارد،هرگون آموزشیزبان
تحت نظتارتدان ک معمتوالًراهدورمیم انخاصیصورتگیردمص اقآموزشاز

هایمهمدرای زمین رادرپتندگتروهکلتیآموزشیاس .اوفناورییسازمانیاگروه
محتور،تتهاتعاملرایان شمرد.ای فناوریرابرمیهاآنقوتطاقکن ونمیبن یتقایم
هتایمتت یری اتتم،سی(audiographic)متنتیتتهتایصتوتیکنفترانسوکنفرانس،رویت 

(telecollaborationوهم تتتاریازراهدور)،(learning management systems)یتتتادگیری
بت منتوطهتادرآمتوزشزبتاندومهاتن .نویان همعتق اس ک موفقی ایت فنتاوری

آموز،تربی معلتم،ونیت یابیپیشرف زبانهایآموزشی،ارزشموفقی درطراحیفعالی 
هایآموزشازراهدوراس .ارزیابیبرنام 

ماجتا(blended learning)یتادگیریتلفیقتیۀمتخصیومحققبرجاترافصلیازدهم
ک مطالعتاتمهتمنوشت مری اآاستاددانشگاهایالتیایلینوی ،  a a  rg ro i  گرگورُویچ
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ست .آمتوزشتلفیقتییتاکتردهامترور7101میالدیتاسال7111راازسالموضوعای 
چهرهدرکتال در وب معنایترکیبآموزشحضوریچهرهب (hybrid learning)ترکیبی

هادرختارجودیگرفناوریمحورتهایاینترن کمکرایان وفناوریب آموزشازراهدور
آمتوزشتلفیقتیراشتاملآمتوزشحضتوریو(Graham 2006).گراهتاماست ازکال 

هتایب پیچی گیدیگرن وای تلفیقباتوج دان ک هردومرحل م ملهمغیرحضوریمی
جانب درکال در ضروریاس .نویاتن هام انت ریسهم نبودیادگیریزباندومو

و،زان،م رستانآمتوبابررسیمطالعاتمهمب ای نتیات رستی هاست کت دیت گاهزبتان
هرچنت ،مثبت است موزشتلفیقیزبتاندومکتامالًآضرورتوکارآم یۀمحققاندربار
هتابترایرسیبت ایت فنتاوریهایمربوطونی ام اندس فناوریۀتردربارآموزشبیش

هتایمهتارتیارتقتابترحاضرمیارنیا .نویان هتأثیرآمتوزشتلفیقتیهمگاندرحال
است وبیتانش هتردرای زمین دان وخواستارتحقیقاتبیشگیرمیچشماصلیزبانرا

استتفادهازگوشتیتلفت ۀهایموجودبراییادگیریتلفیقیبای درزمینتکن ک فناوریمی
تریداشت باشن .اریج یذگراهسرمای هم

 بررستیفصلسی دهمکتابباترکیبآموزشازراهدورونی آموزشترکیبتیبت
،(Melinda Dooly)تعاملازراهدوربراییادگیریزبتانپرداختت است .ملینت ادولتی

دانشگاهبارسلونایاسرانیا،درای فصلبابرشمردنم ایایتعاملازیاستادزبانخارج
وانتواعا،استا .بترای اس کردهبراییادگیریزباندومتأکی کاربردآنبر،راهدور

محورتتعاملو،محورتمحور،پرو هتفعالی ت ریسهایموجودمثلروشاف ارنرم
منت یرابیتانکتردهاست .رابامراجع ب تحقیقاتمی انیمعرفیواطالعتاتارزش

منظتوریتادگیریهایماازیبت هایماازیوبازیمحی بامرتب فصلچهاردهمنی 
ختودمتخصتیاستتفادهازبتازیوک ،(Randall Sadler) لرزباندوماس .رن السَ

محی ماازیدرآموزشزباندوماست ،درایت فصتلهتمم ایتایاستتفادهازایت 
هانظیرایاادعالق ،تعاملواقعی،درگیریکاملشناختیوعاطفیبتازبتاندوم،محی 

رابتامراجعت بت دادونی م الماتگروهتیبرونتپردازشتداددرونۀت میلزنایر
دهت قرارمتیصورتمفی ومختصردراختیارخوانن گانکتابش ه،ب تحقیقاتاناام

ج یت یهتمبتراییتادگیریزبتاندوموهتمبترایتحقیتقفتراروینابوۀوحیط
یتادگیریدراستفادهازبازینویان هبرایک رام ایایخاصیگذارد.گرانمیپهوهش

هکتردییت أگذشت تتحقیقاتمی انیمفصلدربافصلبرشمردهاس زباندومدرای 
.(Chik 2014; Peterson 2013; Thorne Black and Sykes 2009)اس 
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هِلت لتی،(Agnes Kukulska-Hulme)هتولمتدرفصلپان دهمکتاب،اَگنسکوکولا ا
(Helen Lee)،ولوسینوریس(Lucy Norris)،استتفادهازۀداریدرزمینتگراننامک پهوهش

تحت یازانقالبج ی یدرآموزشزبتانختارج،براییادگیریزبانهاتن راهتلف هم
آموزبت فتردیکت دارمتاًدرحتالدریافت برایتب یلزبان«محورتآموزشموبایل»عنوان
آمتوزشزبتانانت کت داشتت اظهتارانت وکتردهدادتعاملیاس یاددادیاتولی بروندرون

آمتوز،هتایزبتاندرمحی خارجازکتال وبراستا نیتازتبل راهوبرمبنایگوشیهم
توان نقشمهمیدرآموزشوفراگیتریزبتاندومهایفردیویمیهاوویهگیتوانمن ی

هتاونی ختانواده،آموزان،معلمانایفاکن .البت نویان گانای فصلمعتق ن ک دی گاهزبان
کنت وبتراییتادگیریزبتاندومبایت تغییترتبلت راهواستفادهازگوشیتلف همۀدربار

تروبهتریتولی شودکت زنت گیکتال وختارجازهایقویاف ارنرممطالبآموزشیو
.کن تب یلپرازتعاملوهمیشگیمحیطیآموزراب کال زبان

ست فصتل،اعمکاربرددارنت طورآموزشب ک در،ش همعرفیهایبرخالففناوری
انت .درپرداختت آمتوزشزبتاندوممختیهایفناوریآخربخشدومکتابب معرفی

فعالیت »مفهتومج یت (Marta Gonzalez‐Lloret)فصلشتان دهم،مارتتاگتون الِس
کت روشکنت وایت رامعرفتیمتی(technology-mediated task)«محتورتتفناوری

چت بتاوچگون (Task- Based Language Teaching/ TBLT)محورتت ریسفعالی 
شت هدرن تاتگفتت یاب .میکمکفناوریب باالتری سطحکیفیخوددس هاییب روش

نتام ک محققتانبتمنطبقاس محورتای فصلبرچهارچوبکلیروشت ریسفعالی 
(Ellis 2003, 2008; Willis 1996) الناکتوتس.ان کردهذکرآنراای حیط(Elena Cotos)در

بترای(corpus-based language teaching)محتورتتفصلبعت یاستتفادهازآمتوزشپی تره
هتایزبتانیکن .طبقنظریتاتوی،استتفادهازپی ترهانگلیایبااه افویههراتشریحمی

کتاردرکمتکبت تتری راهاصمهتمهتایعلمتیختنیت گفتتاری(درزمینت نوشتاری)و
دانشتگاهیۀکت انگلیاتیرابترایاهت افویتهاست آمتوزانیش ننیازهایزبانبرآورده
ستوادوۀدربتاربحتثخواهنت .فصتلپایتانیبختشدومبت برنیازهتایختودمتیمنطبق
ۀنویاتن ،(Paige Ware)پتردازد.پیتا هوارایاادکردهاس متیCMCهایزبانیک مهارت

هایزبانیج یت ،برابتریدراستتفادهازفنتاوریمفاهیمج ی یازقبیلمهارت،ای فصل
برایآموزشزباندوم،فناوریوتهاجمفرهنگیناشیازبرتریزبتانیوفنتاوریوستواد

اس .کردهکامالًج ی یبرایپهوهشمطرحیهافناوران پرداخت اس وحیط 
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یبرایسنجشزباندومبخشسوم:فناور9.9
استتفادهازفنتاوریبترایستناشیتادگیریوۀش هدرای بخشدربتارس فصلگناان ه

وآنالیت هتایمفصلانواعفناوریطورآموزاناس .نویان گانای فصولب پیشرف زبان
ون شتومیراهورایان نصبک همبررویگوشیتلف همان رابرشمردهموجودی الآف

انت کت هایمتعت دیذکترشت هاستفادهکرد.فناوریهاآنتوانازصورتاینترنتیمیهمب 
رون .نویان گانمعتق ن ک ایت کارمیهایآنب برایسناشتوانشکلیزبانییامهارت

هتایودورهدرستیهتایباطراحانکتتوآموزان،معلمان،هابای براسا نظرزبانفناوری
شتون .جاناتتانرستانیروز ثابت بتطتوروکارشناسانفناوریتهیت شتون وبت آموزشی

وی تمدرفصتلبیات (Donald Powers)ودونال پتاورز(Jonathan Schmidgall)اشمی گِل
،TOEFLهتایرستمیفراگیترمثتلآزمتونۀیهکتابنقشمهمفناوریدرتوسع ،اجرا،وت

IELTS،GRE وکتردهان بررستیکشورهایجهانمت اولش هۀدرهمک راهاآننظایر،و
وآموزشتیمثبت ،معتق ن ک استفادهازفناوریدرسناشتأثیرامنیتی،روانتی،اجتمتاعی

(reliability)جامعتق ن ک پایتاییاس .البت نویان گانای فصلب استفادهازفناوریتاآن
در(Yoo Ree Chung)کننت .یتوریچانتگتضتمی متیراهاای آزمون(validity)رواییو

هتاییابیبااستفادهازفنتاوریارزشرواییۀتریدربارودومکتابمباحثبیشفصلبیا 
ۀاس ومعتق اس ک عاملاناانیدرتصتمیمنهتاییدربتارکردهمحوررابررسیترایان 
یابیماشینینیازمن دقت ارزشرواییک یابییادگیریزباندومضروریاس وای ارزش
«محتورتتبحتث»تتریاست .اودرانتهتا،روی تردهتایپیشترفت فناوریۀتوسعتروبیش

(argument‐based approach)دهت کت یتابیفناورانت ارارت متیشرابرایاعتبارستنایارز
 کن .یابیزبانیفراهممیهایفناوریدرارزشارچوبیبرایجنب هچ

یتابیپیشترف هایمبت ران ونوینیبترایارزشک دربخشسومنظری رغمای ب 
من نت سازوارزشاس ک بایارچارهآموزانزباندوممطرحش هسطحیادگیریزبان

ب مت یتابیزبتاندومماننت مت لستازیوارزشنظریآزمتونهایدرچهارچوبو
(Bachman 1990)وب م وپالمر(Bachman and Palmer 2010)ولتینتگیرمتیقترار، 

 Brown and Abeywickrama 2010; Jones and)طبقنظریاتومطالعاتیمحققانمتعت د

Maycock 2007; Lianzhen and Shangchao 2017; Park 2014)ازجملت ختانمکتارای.
ۀدرزمینتیخاصنواقی(Chapelle and Voss 2016; Knoch and Chapelle 2018)چابل

ن .داراعتبارسنایوپایایی
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بخشچهارمکتاب:توسعهوپژوهشفناوریدرآموزشزباندوم3.9
آمتوزشویتادگیریۀشت هومفیت درزمینتهایپذیرفت س بخشپیشی کتاب،فناوریدر

هتایج یت حیطت انت کتردهستعیامادرای بخش،نویاتن گان،ان ش هزباندوممطرح
درگیترآمتوزشویتادگیریزبتانک قرارداردیرویافرادک پیشکنن مطرحراتحقیقاتی

حتالشتای امتادرعتی دارد،یتترسوییای فصلازکتابارزشکاربردیکتم.ازان دوم
جتون ترابترتگتودوی ،کنت .متثالًتری موضوعاتبرایتحقیقاتآتیرامطرحمیغنی

(Robert Godwin‐Jones) هتایوسومب بررستیاب ارهتایکم تیدرمحتی درفصلبیا
CALLهتایاف ارنترمجتوگروا گتانی،ونویای،انتخابمت ،موتورهایجا رحاشی ینظ
کننت ونظتایرهاییک کالمراب نوشتارتب یلمیاف ارنرمزبانصحیح،دستورۀکنن بررسی

دانت .اوهتامتیاف ارنترمترازخوداب ارهایکم یراحتیمهمپردازدوارزشای میهاآن
کن ومعتق اس کت هتممعلمتانویرامطرحمیشهایطراحیموادآموزچنی قالبهم

وتترتوانن موادآموزشتیباتیارمتنتوعدرکارگروهیمیویهههمطراحانموادآموزشیب 
 تولی کنن .برایمقاص آموزشیهایموجودکمکفناوریب تریغنی

شت هبترایهایاستتفادهفناوریۀکتابنق وبررسیت املتحقیقدربار71و72فصل
ونیت دانتش،امال،مهتارتخوانت ندستورزبان،نوشتار،ازجمل هایزبانیت ریسمهارت
استتفادهازهامعتق نت کت بررستیکیفیت آموزاناس .نویان گانای فصلوا گانیزبان

محورنبای مقایات تاصطالحکال سنتیاناانوب هاآنازن ردنفناوریصرفاًبااستفاده
هتارابایت آنمحققانایت حیطت گروهوموقتیوجوددارن ک دیگرهایبل  شیوه،شود
یتابیوپتنام،کتارلچاپتلپتندبحتثمترتب بتاارزشدرفصلبیا ازجمل رن .بکارب 
عمل ترداستتفادهازۀکن :مقایاتش هرامطرحمیناوریدرآموزشزبانوتحقیقاتاناامف

ۀهتایموجتودبترایارارتبودنفنتاوریموثق؛هایدیگریافق انآنفناوریبافناورینوعی
هارچوبنظتریدرچونظری تنظیم؛کیفیویهایزبانیکمّاستفادهازپی ره؛مطالبزبانی

چاپتلمعتقت است کت در.هاآنهاینوی ،وکاربردآموزشیواستفادهازفناوری؛مطالع 
باشتن .فصتلم نظربای ای پندموضوعهاآنیابیبررسینقشفناورییاانتخابوارزش

استتفادهدرموردترکیبتیو،ی،کیفتیهتایکمّتبررستیروشۀدربتاروششتمکتتاببیا 
دکتترمطالعاتمهمدرایت زمینت ،بیان.پسازاس دومزبانتحقیقاتفناوریدرآموزش

مفهومج ی یبت نتام،استاددانشگاهکالیفرنیادرسانتاباربارا،(Dorothy Chun)روتیچانود
را(Computer‐Assisted Languaculture Learning)«محتورتترایان زبانیِتیادگیریفرهنگی»
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فرهنتگتتاآموزانکمککننت هایج ی بای ب زبانمطرحکردهومعتق اس ک فناوری
 رش یاب .هاآنفرهنگیبی ِزباندومرانی بیاموزن وتوانشزبانیو

(ب بررسیستیرت تاملیکمیت وکیفیت 71تا72ل)فصوس فصلمتوالیبع ی
ک کن بیانمیوهفتمنقشفناوریدرآموزشزباندوماس .فصلبیا ۀتحقیقدربار

یابیماازنقشفناوریدرشناختیوفرازباندرتحلیلمطالعاتحاضرب ارزشمعرف 
خواهت شتایانیهایآتیکمکب پهوهشکن ومیآموزشویادگیریزباندومکمک

کنت کت نتواقیمتیگرانکمکش هب پهوهششناسیدقیقمطالعاتاناام.روشکرد
کتابایت بحتث71و79لو.درفصکنن خودبرطرفتحقیقاتقبلیرادرمطالعات

هتایج یت درآمتوزشواستتفادهازفنتاوریۀمطرحش هاس ک تحقیقاتدرزمین
درچهتارچوبهایقویدرفراگیریزباندومونظری برمبنایبای یادگیریزباندوم

وهشتتم،یات درفصتلبش هاناامشود.مثالًهایعلمیدقیقپذیرفت اسلوبوروش
استتفادهازۀیدرزمینتچن وجهیبرایتحقیقکمّیروی ردنولتتِیریچانِیروماری

هتایتحلیتلمحتی آوریدادهوجمعبرایک کردهفناوریدرفراگیریزباندومارار 
براسا تحقیقاتمی انیمحققانطراحتیاس ومناسبماازیوفناوریچن وجهی

ایازمطالبفصولقبلیکتاباس ودرواقعخالص ۀدهن پایانش هاس .فصلسی
کنن ک هایقبل،مؤلفانکتاببیانمیمطالبفصلۀخالصپسازمرورکن .راارار می

آموزیاست ،امتریپیچیت هک ه فاصلیزبان،فرهنگیمیانمیلب توانشتعاملیو
تأکیت ن تت ایت شت .نویاتن گانبتراس ک ب وناستفادهازفناوریمیارنخواه 

ویادگیریبای درکنارهمباشن تابتتوان،ت ریس،فناوریۀکنن ک تحقیقدرحیطمی
پرستشزد.درانتهتامؤلفتانچنت ی رقتمراتردرخشانایوآین هتردرس یتصویر

آتیخودراهایوپهوهشنن توج کهاآنان ک ب نخواست امحققازان ومطرحکرده
 معطوفنماین :هاآنب 

 آموزانکمککن ؟ب زبانای یابتوان هاییمیچ زمین درفناوریچگون و.0

هتاوکاربردفناوریبت چت مهتارتهمدرآموزانهمدرزبانخارجیه فوزبان.7
 دانشینیازدارن ؟

وجت مم ت بت بهتتری معلمتانیبت هتا،وآزمتونهایآموزشتی،چ نوعفعالی .9
 تریببرن ؟بیشۀشانازفناوریبهردریادگیریتاکنن آموزانکمکمیزبان

ده ؟میزبانیراارتقاتفناوریچگون یادگیریفرهنگی.2
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 امتیازات کتاب. 4

مفصتتلطتتور بتتادامتت کتت درداردقتتوتمهمتتیطاقتتونهتتایمثبتت ویهگتتیکتتتابایتت 
.شودمی بررسی


جامعيتکتاب9.3
هایمترتب بتاتری زمین مهمکتابای اس ک تقریباًای تری ویهگیتری وبرجات مهم

فراگیتتریزبتتاندومرادرختتودگناانتت هاستت .نقتتشوکتتاربردفنتتاوریدرآمتتوزشو
ۀآنبحتثشت ،عمت ۀهتایچهارگانتکت درمعرفتیاجمتالیکتتابوبختشگونت همان

هتاینتوی ،ستناشوکمکفنتاوریب یهایزبانی،انواعمهمت ریسزبانخارجمهارت
شترحطورمفصتلکتابب رانویان گانکمکفناوریونی تحقیقوپهوهشیابیب ارزش

استتفادهازفنتاوریرامطترحتاریخیۀلفانپیشینؤم،.درابت ایکتابان دادهوبررسیکرده
ربخشاولکتاباستفادهازفنتاوریبترایتت ریسویتادگیریدستتوران وسرسدکرده

ۀزبان،وا گان،مهارتخوان نودرکمطلب،مهارتنوشتاری،شتنی اری،گفتتاری،توستع
فرهنگیرادرفصتولج اگانت نتمیاتوانشزبانییتوانشمنظورشناختیوکالمی،وارتقا

شت هدراستتفادهازهتایمطترحلیازمت لان .بخشدومکتابگت ارشکتامبررسیکرده
قبیتلآمتوزشازراهدور،آمتوزشاز،دهت میقراردراختیارخوانن گانهاینوی فناوری

،یهایماتازییتادگیریزبتانختارج،تعاملزبانیازراهدور،محی یترکیبیزبانخارج
هتایشخصتی،روشرایانت و،تبلت راه،کگوشیتلف هتممکهایهوشمن ب انواعبازی

محتوراستتفادهازفنتاوریتتهایفناوریکمکفناوریوفعالی محورب تت ریسفعالی 
هتایزبتانیوکمتکپی ترهبت یبرایآموزشانگلیایبااه افویهه،آموزشزبانخارج

یبرابتربت فنتاوریوبرابتررسیدس مباحثمرتب بامهارتونی دراستفادهازفناوری،
هتاییابیزبتاندوموری مهتارتهایمرتب باسناشوارزشآموزشی.بخشسومبحث

راهتانیازمن یای کن ومطرحمیمعیارهایهایکالسیونی آزموندرسطحآزمونراآن
تری بخشکتتابرابتتوانده .شای مهممن انقرارمیرویمحققانوعالق خوبیپیشب 

شت هشناسیمطالعاتاناامشناختیوروشبدانا ک ب بررسیمعرف بخشپایانیکتا
هتایپردازد.ای بخشنواقیوکاستتیاستفادهازفناوریدرآموزشزباندوممیۀدرزمین

منت یرابیتانوارزشهتاینظتریمتتق کن ،بحثش هرابررسیمیتحقیقاتمهماناام
ش هرابادق وباگ ارشمطالعتاتتاربتیومیت انیهایاستفادهکن ،انواعچهارچوبمی
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هایمهمموجتودراشناسیوروشهایالزمبرایتحقیقاتاسلوبتشریحودرنهای زمین 
،کیت کتردهاست أت(Hockly 2016)هتاکلیکت گونت همتانکنت .نهادمیبرایمحققانپیش

هتایروشب بای ینخارجااستفادهازفناوریدرآموزشزبۀش هدرزمیننوشت هایباکت
وقبلتیهتمپاستخدادههایباکتکتابب ای خألای تحقیقدرای زمین هماشارهکنن .

استتفادهازفنتاوریبترایۀدرزمینپهوهشهایج ی تریبرایتحقیقوحالروشدرعی 
 انگذاشت اس .منرویعالق ت ریسویادگیریزباندومپیش



هرفصلکتاببودنکامل1.3
تصویرجامعوکاملیازموضوعفنتاوریدرآمتوزشزبتانکلیطورب کتابک ای برعالوه

ختاصکن ،هرفصلازکتابنی توضیحمفصلیازمباحثمرتب باموضوعدومفراهممی
شتودباموضوعخودشروعمتیایازمباحثنظریمرتب اس .هرفصلبامق م آنفصل
تتری .درگتامبعت یمهتمآوردرافتراهممتیمختصرومفی یازآنموضتوعۀوتاریخچ

شتون .طتورخالصت ارارت متیخاصبت ایدرزمین موجودهایوفناوری،مفاهیم،اصول
شت هبتاذکترمطالعتاتعملتیهتایمعرفتیقوتوضعفهرک امازفنتاوریطاقسرسن
تحقیتقوپتهوهشبت هتاییکت حیطت ،د.سترسشتووتحلیلدرس ارار متیش هاناام
د.البتت شتوموضوعاتیبرایتحقیقاتآتیمطرحمینهادپیشصورتن ب نیازدارتریبیش
زیترابرختیاز،ستانیبرخوردارنت فصولازکیفی وکمی یکۀتوانادعاکردک همنمی

تریدارنت کت البتت ی تیازترودقیقمطالبکاملفصولبخشاولکتاب،ویههفصول،ب 
هتاآنفصتلموضتوعاتبتارۀترتحقیقوپهوهشپیشتی درحاممفصلآناحتماالًدالیل

،اهممطالبدرانتهتایآنعالوهدرهرفصل.ب اس هایزبانیهاوری مهارتنظیرمهارت
کنت .کلیفصلوکتابکمکمیان ک ب فهمکاملفصلودریاف پیامفصلخالص ش ه

چیت مانۀهتایآنونیت نحتولحاظبخشب لحاظمحتواوهملذا،هرفصلازکتابهمب 
کن .ترمیتروآساناس وخوان نودرکمطالبکتابرادقیقیقدقبایارهاای بخش



تخصصنویسندگانکتاب9.3
ن ای اس کت هرکت اماجامعومفصلک همکتابوهمفصولآنای عللشای ی یاز

اشترافکامتلبترآنک درآنحیط تخصیعتالیون اینوشت انادتاسراازفصولکتاب
استتفادهازبتارۀکلتیدردانتشبترشت ،عتالوهگفتت ک دربررسیفصتولچناندارن .هم
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ازدودهت هاینوی درآموزشویادگیریزباندوم،نویان گانهرفصلبتیشفناوری
ختاصازفنتاوریدرآمتوزشزبتاندارنت ،دارایچنت ی کتتابۀتخصیدرآنزمین

ختاصازکتاربردۀهتادرآنجنبتن ومقاالتآناالمللیمعتبربی درانتشاراتش هچاپ
ۀنمایتالمللتیکت دارایدگیریزباندومدرماتالتمعتبتربتی فناوریدرآموزشویا

Impact Factor (IF)هتایمعتبترههادردانشگاترآنبیشواس چاپرسی هاالییهاتن ب ب
ن .کنآمری اواروپات ریسمی



رسانیروزهبروزبودنمطالبکتاب:نوآوریوهب3.3
استفادهدرهترفصتلهمگتیدرموردمیالدیچاپش هومقاالت7102کتابدرسالای 
روزبتودنمطالتب ان .ای بتمیالدیب بع چاپش ه7111ازسالویهههایج ی ب سال

د،دارزیتادیاهمیت است یجایگاهفناوریدرآموزشزبانختارجۀبرایکتابیک دربار
هرکت امروزرسانیشون . ببای شانان کاس وهادرحال کنونیعمرفناوریزیراطول

تتری دستتاوردهایج یت بامهمک ان زمین نوشت افرادخبرهومتخصیآنراهافصلاز
محققتانفنتاوری،ۀگفتجه اس ک ب روزبودنمطالبکتابازای  اهمی بان .آشنابوده

شود.عمرفناوریبایارکوتاهاس ودرهرروزیاساع تغییرج ی تریدرآنایاادمی


صلدرانتهایهرفمهمومعتبرگنجاندنمنابع4.3
نویاتیوچتاپمقتاالتذکترمنتابعهتمدردرونمتت وهتمی یازاصولعلمیکتاب

.ی یازم ایایای کتتاب(Richards 2010)س مفصلدرانتهایکتاباس فهرصورتب 
ۀشون ای است کت همتمقاالتنوشت میصورتماموع یک ب هایباکتۀعم وتقریباً

شتودخواننت هبتاراحتتیباعثمتیکارای .شودش هدرانتهایفصلذکرمیمنابعاستفاده
هتاآنۀبت مطالعت،تریمنابعمرتب باهرفصلوموضوعراپی اکن ودرصورتنیتازبیش

کتابرعای شت هوکمتکشتایانیبت درکمطالتبهترای ای ویهگیدر.کن مبادرت
  .کنترمیبیشۀمطالعبرایعمرتب فصلومراجع ب مناب



ومتنروانکتابدانشگاهیزبان4.3
رغممعرفیاصطالحاتج ی مرتب بتاب هایبارزکتابای اس ک ی یدیگرازویهگی

بتاالیزبتانانگلیاتیبت وخواننت هبتادانتشمتوست داردمتنیسلیسوروان،فناوری
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شت ه،گردآورنت گانگفتت کتابۀک درمق مگون همانتوان مطالبرابفهم .راحتیمیب 
نمختلفرابرایروانتیبهتترواناتاامزبتانیکتتاباش هازمحققکتابمقاالتگرفت 

نوعوا گتان،اصتطالحات،اس .باعثروانیمت کتابش هکاران وای دهکرویرایش
شتوداس وخوانن همشتاقمتیمؤثرررفت درفهممطالببایارکات لفب وساختاربی
التیسۀگفتتباش .بت ایبرایفهممت ن اشت ده ودغ غ سریعخودادام ۀک ب مطالع

(Ellis 1997زبانسلیسوغیرم،) هتاییاست کت هایضترورویکتتابلفازویهگیت
 شون .اصولت ریسویادگیریزباندومنوشت میۀبرایمطالع



هایتصویریومدل،مطلوبازجدول،نمودارۀاستفاد4.3
استتفادهازیادگیریزبتاندومفناوریدرآموزشوهایمثب کتابی یدیگرازجنب 

لف،ستالچتاپ،روشؤصورتاسممتحقیقاتگذشت ب ۀج ولبراینمایشخالص
تتروکنت راحت نتایدآناس ک ب خوانن گانکتابکمکمتیوهادادهآوریجمع
محت ود.استفادهازج ولب گ ارشمطالعاتپیشتی کنن ترای مطالبرادرکمنظم
هتایمت لجت ولوبرختیفصتولبترایمطالتبختودازبل  نویان گانِ،شودنمی

بترایمت لیۀچهارمکتاببرایارارخیانگمادرفصل،مثالًان .تصویریاستفادهکرده
هاینتوی ازمت لیتصتویریکمکاستفادهازفناوریب ییادگیریوا گانزبانخارج

هاییادگیریزباندومنظری یادگیریوا گانیرابات ی برۀاس ک نحواستفادهکرده
عتالوه،انتواعن .ب کخوبیتبیی میهایتحقیقاتمرتب بااستفادهازفناوریب ویافت 

اف ارهایمربوطب یادگیریوا گانزباندومنی درج ولدیگرینمایشاب ارهاونرم
 اس .دادهش ه



نویسندگانعلمیۀپيشينواژگانکاملونيزۀداشتننمای4.3
مهممرتب بااستفادهازفناوریدرآموزشوفراگیتریزبتاندومووا گانۀهمتقریباً

گناانت هشت هصتفح کتابباذکترۀش هدرمقاالتدرنماییادنی اسامیخاصافراد
راحتتیاسممحققیتااصتطالحاتم نظرشتانرابت کن میاس ک ب خوانن هکمک

علمتیمختصتریازنامتۀگیزنت جووپی اکنن .درصفحاتآغتازی کتتاب،وجا 
من کمتکاس ک ب مطالعاتبع یخوانن گانعالق نویان گانهرفصلکتابآم ه

 .کنمیشایانی
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منابعمناسباعتبار1.3
المللتیباالیاانتشاراتمشتهوربتی ۀش هازماالتمعتبرعلمیبانمایترمنابعاستفادهبیش

شت هدرچتاپهتایباش هدرماالتوهمکتان .ای منابعهممقاالتچاپانتخابش ه
،راهتا.منتابعفصتلگیتردرادربرمیاستفادهازفناوریدرآموزشیادگیریزباندومۀزمین

کت بت اعتبتاران  نوشت هرحیطۀمتخصصانبرجاتمعموالً،ش هگفت هایبرویهگیعالوه
 اف ای .محتوایهرفصلمی



انسجامونظممنطقیکتاب3..9
و،بن یوانااامظاهری،ستاختاریش ،کتابفصلپیشگفت هایک دربخشچنانهم

شت هدرهتربخشکتتابوفصتولگناانت هوترتیبچهارداردبایارمناسبیمحتوایی
هتایبختشستوموفصتلۀدربتارویههب ،ظموساختاربخشقویوکارآم اس .ای ن

شت هش همهماس ،برایدرکمطالبگفتت هاترتیبمطالبارار چهارمکتابک درآن
 اس .ضروریامری



 هاي کتاب کاستي. 5

هتاراک برختیازآنداردمثب خیلیزیادیطاقش هدرای مقال محاس ونکتاببررسی
تتوانبترایکتتاببرشتمردهتاییرانیت متیپیشی بررسیکردیم،اماکاستیهایدربخش

هاکماس .هرچن تع ادآن


شدهدرهرفصلهایمعرفیتعدادزیادفناوری9.4
هتایهایکتابای اس ک برایهرمهارتیتاری مهتارتزبتانی،فنتاوریی یازکاستی

.هرچنت بیتانشت هاست درمت هرفصل،وگاهیمخففواختصار،زیادیبااسمکامل
هتاولیهنوزبایاریازای فناوری،ان ش ههابادق بررسیوکاوشوریناتری ای فمهم

نت .اتریدرایت زمینت ان وخوانن گانکتابخواهاناطالعاتبیشمان هدرح اسمباقی
عنوانکتابدرستیراب زباندومیریادگیدرآموزشویفناورکتابمقال ای نویان گان

م تچن ی ترمتحصیلیودرمقطعکارشناستیارشت ب «موزشزبانفناوریدرآ»مبحث
شت هدرفصتولهتایاستتفادهفنتاوریۀنبوداطالعاتبرایهمۀان وانتقاددربارهداددر 

یبرختیاز.هرچنت بترااس مقال همی نامحققۀکتاببراسا نظردانشاویانوترجم
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هادرح اسمبتاقیولیهنوزخیلیازآن،اینترنتیذکرش هسای وبنشانیهاای فناوری
ن .کننمیبرآوردهکاملطوروحسکنا اویونیازخوانن گانراب همان 


گاهاستووبفشردهلوحکتابفاقد1.4
قلمنویان گانشهیریمثلچاپتلکتابیباای حام،درای سطحازمطالبوب بهتراس 

فشتردهلتوحکمدس گاهاینترنتییاهایموجودرادرقالبوبوساروروبرخیازفناوری
شت تکننت گانازمطالتبکتتاببت .استتفادهده من انقراردراختیارخوانن گانوعالق 

ۀاقعیاینترن یارایانتاف ارهارادرمحی وام انبرخیازای نرممن ن ک درصورتعالق 
هتاهاکارکنن تاکارآم یای فنتاوریمشاه هوباآنتبل یا،راههمتلف شخصی،گوشی

 راخودتارب کنن .



رویکرداستفادهازمنابعانگليسیوغربی9.4
اس گناان نمقاالتومطالتبازجوامتعاروپتایغربتیوایراددیگریک برکتابوارد

ش هولیمطالعاتاناام،آمری اس .مطالعاتان کیازکشورهایشرقآسیاهموجوددارد
هایج ی درآموزشزبتاندومکت درکشتورهایدیگترنظیتراستفادهازفناوریۀدرزمین

کت بتامراجعت بت درحالی.ان وآمری ایالتی اناامش هگ ارشنش ه،غربآسیا،آفریقا
ونیت Language Learning and TechnologyوCALLیت زمینت ازجملت ماالتمهمیدرا

شت هدرکت باتیاریازمطالعتاتچتاپیتابیمدرمتیماالتمهمدیگتردرایت زمینت 
وجت یاتینظردارن وارخوبییباهایغیراروپایغربیوآمری اقابلی علمیمحی 

ۀ.ن تتبایارمفیت وکارگشاست هاآنک استفادهازان مطرحکردهدرای زمین ج ی ی
هتایج یت استفادهازفنتاوریبارۀش هدرمطالعاتگ ارشۀمهمدیگرای اس ک عم 

هتایدیگتربرایآموزشویادگیریزبانانگلیایاس ومطالعاتمتوردیبترایزبتان
ان .ترگ ارشش هخیلیکم



دنبرخیموضوعاتپرداختنبهبرخیجزئياتغيرضروریوفروگذار3.4
کاربردبتاج ریتاتغیرضتروریهایکمکتابای اس ک برخیازفناوریای نقیدیگر
فقت درحت ،ترهمهاتن ک گاهیمهم،هایدیگرولیبرخیازفناوری،ان توصیفش ه

هایآموزشتیهوشتمن بترایمهتارتسیاتم،درفصلپنامکتابان .مثالًمان هاسمباقی
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هایدیگرفق باذکترنتامک برخیفناوریدرحالی، نباج ریاتفراوانگ ارشش هخوان
هتایج یت بترایاستتفادهازفنتاوریبتارۀعنواننمون ،مطلبخاصیدرب ان .ش همعرفی
یکفصلجت اونت درقالتبفصتولصورتتلف ولها درزباندومن ب ۀنحویارتقا

اس ونبتودآندرچنتی کتتابمهارتگفتاریوشنی اریبیاننش هودیگرمثلوا گان
.شودش تحسمیجامعیب 



خطوطبينۀفونتنوشتاریکتابوفاصل4.4
نظیتراست واشت االتدستتوری،بتییاگرچ کتابازنظرقواع نگارشوویرایشکتاب

درنوشتارکتابری اس کت بترایکاررفت ب قلماما،وامالییآنبایارکماس ،وا گانی
کتمۀراهفاصتلهتمین نباش .فون ری کتابب آبرخیخوانن گانکتابمم  اس خوش

رست متینظترشود.البت ب بی خطوطی یازمعایبظاهریونگارشیکتابمحاوبمی
ان .دراختیارن اشت دیگریۀب حاممطالب،نویان گانگ ینک باتوج 



 گیري نتیجه. 6

منت وارزش،جتامع،دقیتقیکلیکتابطورب فناوریدرآموزشویادگیریزباندومکتاب
هتایاستتفادهازفنتاوریۀشت هدربتاراس ک تصویرواضحوکاملیازاهممطالبنوشتت 

آموزشویادگیریزباندومدراختیتارخواننت گانکتتابومحققتانقترارۀج ی درحیط
نت وهتمازابحثافرادیکارشنا وخبترهۀگردآورن گانکتابهمخوددرزمینده .می

انت کت حاصتلآنی تیازبهتتری دانشمحققانمتخصیدرایت زمینت استتفادهکترده
هایمثب کتتابجامعیت محتتواوتری ویهگیبارهاس .مهمش هدرای نوشت هایباکت

روزبتودنمحتتوایفصتولوکتتاب،استتفادهاز ببودنوجامعی هرفصل،موضوع،کامل
ۀواستتفاد،ت لفکتتابمنابعج ی ومعتبر،انااامونظممنطقیکتاب،زبانسلیسوبی

مطلوبازج ولونموداراس .اهمی علمیکتابب ای خاطراس کت گردآورنت گان
کت امازایت هربارۀمطالعاتدرۀان وتاریخچکردههایمهمرامعرفیترفناوریتنهابیشن 

انت ،بل ت بت نقت کتردههارابامراجع بت منتابععلمتیمعتبترومترتب تشتریحفناوری
مرتب باموضوعکتابپرداختت ۀشناسیدرزمینهایتحقیقومعرف شناسی،روشاسلوب

قتوتکتتابطاقن .نادادهمن انقرارنوعالق اوم لیرابرایتحقیقاتآتیفرارویمحقق
بترایوفعالیت تمتری تترازنتواقیانت کآناست .ایت نتواقیفقت انبایاربتیش
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ازحت بترای،توضتیحاتبتیشش هدرهرفصتلهایمعرفیتع ادزیادفناوری،خوانن گان
شت هدرآستیامطالعاتاناامن ردن،گ ارشهاآنهاومعرفیصرفبرخیازبرخیفناوری

وفون ری نوشتاریکتتاب،سای فشردهیاوبآفریقاونی آمری ایالتی ،ن اشت لوحو
باتیاریادشت هانت ،کتتابک ب نق دقیقکتابپرداخت ،مقال ای نظرنویان گاناس .از

ومحققتانآمتوزشویتادگیریانادتمن اس وخوان نآنبرایاسوارزش،جامع،علمی
 شود.رایرانتوصی میدیزبانخارج
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