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 چكيده
 زبان آموزش يندفرا يقاله، مطالعه و بررسم ينهدف از ا :هدف

 آسيب( ويژه نيازهاي با آموزاندانش به خارجي زبان عنوان به انگليسي
 ةويژ ناتوانيهوشي،  ناتوانياتيسم،  فيط بينايي، آسيبشنوايي، 

رفتاري هيجاني،  اختالالتزباني، -يادگيري، مشكالت ارتباطي
 يبرا ييراهبردها ةرائا و) چندمعلوليتيحركتي، و -جسمي معلوليت

روش  با ،حاضر پژوهش در: روشاست.  يندفرا ينا يعو تسر يلتسه
گوگل  در موجود اينترنتيدر منابع  جستجو و يليتحل –يفيتوص

جهاد  يمركز اطالعات علم يگاهو پا ي،پرتال جامع علوم انسان پژوهشگر،
مورد  2017تا  1964 هايسالمرتبط از  هايهو مقال متون  ي،دانشگاه

. شدند بندي مقوله و تحليل، مرور، منابع سپس،. قرار گرفت يبررس
راهبردها و  ،آموزان دانش اين از گروه هر براي: گيريو نتيجه ها يافته
 نمونه براي. خاصي براي آموزش زبان خارجي وجود دارد هايروش

گروه  ي(برا هآموزش واژ يبرا ديداري كرديرو از استفاده به توانمي
 يسيانگل ليخط بر اي يچاپ)، استفاده از متن ييشنوا دهيد بيآس
 فيگروه ط ي(برا ها تيفعال تكرار)، يينايب دهيد بيگروه آس ي(برا

 يكيزيف پاسخ و محور،واژه ،يارتباط هايكرديرو)، استفاده از سميات
 روش از استفاده)، يهوش يناتوان يدارا آموزان دانش يكامل (برا

 ةژيو يناتوان يدارا آموزان دانش ي(برا يواج يو روش آگاه يچندحس
 يمحتوا ليو تعد يگفتاردرمان يها كيتكن از استفاده)، يريادگي

 استفاده)، يزبان-يمشكالت ارتباط يدارا آموزان دانش ي(برا يآموزش
 يها در كالس همزمان با برنامه يرفتار يا مداخله يها برنامه از

)، يجانيه-ياختالل رفتار يدارا آموزان دانش يآموزش زبان (برا
 يدارا آموزان دانش ي(برا يآموزش زاتيبه تجه يدسترس ليتسه

 يهاييو توانا يكل ارتباط بر ديكأت و)، يحركت-يجسم تيمعلول
 آموزش امهبرن)  اشاره كرد. يتيچندمعلول آموزان دانش ي(برا يسازش

 با متناسب ديبا رانيا در ژهيو يازهاين با موزانآ زبان انگليسي به دانش
 و ،يسازي، بوميسازمتناسب جه،يشود. در نت يآنها طراح يهاييتوانا
 است. يضرور يآموزش يها تيحما ةارائ
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Abstract 
Objective: The present study aimed to examine the 
process of teaching English as a foreign language to 
students with special needs (hearing impairment, 
visual impairment, autism spectrum, intellectual 
disabilities, specific learning disorder, speech and 
language impairment, emotional and behavioral 
disorders, physical and mobility impairment, and 
multiple disabilities). Method: The present 
descriptive-analytical study retrieved relevant 
studies dating from 1964 to 2017 available on 
Google Scholar, Scientific Information Database, 
and the Comprehensive Portal of Humanities using 
the secondary research method. Afterwards, the 
selected studies were reviewed, analyzed, and 
categorized. Results & Conclusion: There are 
specific strategies and methods of teaching English 
as a foreign language to each group of students with 
special needs. These include the application of the 
visual approach for teaching vocabulary (for 
students with hearing impairment); use of print or 
English Braille (for those with visual impairment); 
repetition of activities (for those with autism 
spectrum); application of the communicative 
approach, lexical approach, and total physical 
response (for those with intellectual disabilities); 
use of multisensory and phonics approaches (for 
those with specific learning disorder); incorporation 
of speech-language therapy techniques and 
adaptation of educational content (for those with 
language and communication difficulties); 
application of behavioral interventions in the 
classroom (for those with emotional and behavioral 
disorders); facilitation of access to educational 
equipment (for those with physical and mobility 
impairment); and focus on general communication 
and adaptive abilities (for those with multiple 
disabilities). The English teaching program in Iran 
should be compatible with the abilities of students 
with special needs. Therefore, it is necessary to 
modify and localize teaching materials and provide 
educational supports. 

 
Keywords: English, students with special 
needs, foreign language, approaches, 
techniques 
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 مقدمه
 آموزان دانش همة اين نكته كه در نظر گرفتن با

به دو گروه آنها  تقسيمدارند،  هاييضعف و هاتوانايي
از سوي ديگر، . نيست اشكالاز  يخال يعاد و ژهيو

تمام معلمان تدريس خود را تا حدي تغيير  تقريباً
-دانش تكتك گوي نيازهاي پاسختا بتوانند  دهندمي

 كه آموزانيشداندانيم طور كه ميهمان. باشند آموزان
 يهمگون گروه ،كنندويژه دريافت مي يآموزش خدمات

 مطالب طراحي هنگام واقع در و دهندرا تشكيل نمي
 ديبا سيتدر فنون و هاو انتخاب روش يآموزش
را در نظر  آموزبه فرد هر دانش هاي منحصرويژگي
 .گرفت

-نمي آموزاندانش ةكه هم است  داده نشان تجربه
 ييكسان موفقيت با و راحتي به را رجيخا زبان توانند

با توجه به  توان يم ار هاي يادگيريتواناييياد بگيرند. 
 به قانون آموزش به افراد داراي ناتواني تعاريفطيف 
-120: 2006 ،ناتك و سرايوا( تفكيك نمود يرشرح ز

123(: 
و ناشنوايي  شنواييكم شامل شنوايي آسيب

ت دادن مقداري از از دس معنايبه  شنواييكماست. 
قدرت  شنوايي تقريباًناتوانايي شنيداري است و در 

 ؛شنيداري به طور كامل از دست رفته است
كه حتي  مشكالتياست از  عبارت بينايي آسيب

 ثيرأتپس از اصالح ديد بر عملكرد تحصيلي كودك 
 و بينايي مك شامل حاصطال اين. دگذارمنفي مي

 شود؛مي نابينايي
كه  دارد از ناتواني رشدي اشاره يفيبه ط تيسماُ

كالمي و غيركالمي و تعامل اجتماعي  روي ارتباط
 گذارد؛مي ريتأث

از كاركرد ذهني است  عبارت هوشي توانيكم
 رفتار در هاييكاستي با كه بهنجار حد از ترپايين بسيار

. شودرشد آشكار مي ةدور در و است مراهه سازشي
 خيرأبا ت معموالً آموزاننشاين دا زباني در رشد عمومي

 است؛ همراه
 يا يك در شامل اختالل يادگيري ةويژ ناتواني

استفاده از  ودرك  در شناختيروان ايپايه فرايند چند
 اصطالح اين. است زبان (گفتاري يا نوشتاري)

-زبان و نارساخواني، ادراكي، ناتواني مانند مشكالتي
  ؛رديگيرا در بر م رشدي پريشي

 مانند اختالالتي شامل زباني-ارتباطي تمشكال
 مشكل يا زباني، مشكالت تلفظ، در مشكل لكنت،

 ؛آوايي است
 يا يك از است عبارت هيجاني رفتاري اختالالت

از جمله ناتواني در ايجاد يا حفظ روابط  يژگيو چند
داشتن رفتار  با همساالن و معلمان، مناسب فرديميان

 بروزو  ا افسردگي،ي مانند غمنامناسب  يا احساس
 به مربوط مسائل درترس  ايو  جسمي مشكالت

 ؛يزندگ و ليتحص
 هايناتواني شامل حركتي-جسمي معلوليت

 عوامل يا بيماري، رزادي،ماد هايناهنجاري از ناشي
 ؛است ديگر

 يناتوان چند وجود از است عبارت معلوليتيچند
هوشي،  توانيكم-همزمان مانند نابينايي به طور

 وناشنوايي، -نابينايي هوشي، توانيكم-يجسمواني نات
 ةبرنام با توانكه نمي گريد مشابه زمانهم مشكالت

 ازين يگويك ناتواني پاسخ خاص و آموزشي ويژه
 بود.  انآموزدانش از گروه نيا يآموزش
 آموزاندانش به خارجي هايزبان آموزش مورد در

كه كرد  نكته اشاره نيا به ديبا ژهيو يازهاين با
 ايگسترده هايتجربه توانديم گريد يزبان يادگيري

 ،اجتماعي تعامل بر تجربه اين. آوردبراي فرد فراهم 
 مهارتي و فكري رشد و خالقانه، اكتشاف فردي، رشد

 برايزباني ديگر  دانستن. در واقع، گذارداثر مي كودك
اجتماعي  يارزش و هويت يژه،و يازهاين فرد داراي

 و(استيونز  آوردميفراهم » نيازهاي ويژه« از فراتر
 اهميت به زني) 2015( وايت ).113: 2005 مارش،

 يادگيريِ ،يو. به اعتقاد است  كرده اشاره موضوع اين
 آموزانرا پيش روي دانش هايي موقعيتزباني ديگر 

 آموزش از آنچه با جهات بسياري از كه دهدمي قرار
 اين. است متفاوت ودشمي آنها عايد درسي مواد ساير
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 در كاووكند و تحقيق امكان: از عبارتند دستاوردها
 زبانيفرهنگ و  مقايسة خود، بومي فرهنگ و زبان
 هايمهارت فراگيريِ ،بومي فرهنگ و زبان با ديگر

برقراري ارتباط در زباني ديگر، تفكر انتقادي نسبت به 
 محيط پيرامون و توانايي در پذيرش ديگران. 

همكارانش دريافتند  پيمسلر و، 1960 ةده در
دچار  خارجي زبانكه در يادگيري  آموزانيدانش

در توانايي شنيداري  هاييكاستي مشكل هستند، اكثراً
 اينتاير،مك و ساندلند، پيمسلر،؛ 1968 لر،(پيمسدارند 
هنگام  هاآواها و عبارت پردازشبراي ). 1964

 ييآوا زيتم مهارت شنوايي، هايمحرك رمزگشاييِ
مشكل در تكرار آواها ممكن است با . استمورد نياز 

آموزي پيشرفت در زبان خارجي تداخل كند. اگر دانش
را تشخيص دهد، يادگيري زبان خارجي  1ها نتواند واج

 دينكلجمطابق فرضيه  همچنينشود. دچار مشكل مي
)، دانشجوياني كه در 1971دانشگاه هاروارد ( در

مشكل دارند، به لحاظ يادگيري  ييادگيري زبان خارج
مشكالتشان  شبيه دانشجويان نارساخوان هستند كه

 ةحافظ ،هجاهاصداها و  دادنشامل ناتواني در تميز
 هايكالمي، خواندن، و امال است. همچنين نشانه

 كه كندمي ايجاد را مشكالتي اول زبان در نارساخواني
 ذاردگمي ثيرأخود بر يادگيري زبان دوم ت ةنوب به

 .)119-120: 2006 ناتك، و(ايوارس 
ثير أت خارجي زبان ادگيريي بر كه عواملي ديگر از

 اضطراب حافظه، مشكالت به توانمي دگذارمنفي مي
 ناتواني و خواندن، ضعيف هايمهارت پرتي،حواس باال،
دانش اگرچه). 1999(آريئس،  نمود اشاره تقليد در

گيري زبان ياد اييتوان است ممكن مضطرب آموز
 يادگيري بر اضطراب هاينشانه باشد،  داشتهخارجي را 

: 2006 ناتك، و(ايوارس  گذاردمي منفي ثيرأت وي
120(. 
حاضر به  ةمقالتوجه به مطالب ذكر شده،  با
 زبان عنوان به انگليسي زبان آموزش يندفرا يبررس

 نيازهاي با آموزاندانش مختلف هايگروه به 2خارجي
 از كلي ويريتص كه است آن پي در و ازدپرد مي ويژه

 بانز آموزش براي مفيد هاي روش و يادگيري شرايط
 . دهد ارائه آموزان دانش از گروه اين به انگليسي

 روش
 يهامرتبط از سالهاي هو مقال متون پژوهش، ينا در

پرتال  پژوهشگر، در گوگلموجود  2017تا  1964
 يطالعات علممركز ا تارنمايو  ي،جامع علوم انسان

تحليلي مورد  –توصيفي روش با يجهاد دانشگاه
و  يل،قرار گرفت. سپس، منابع مرور، تحل يبررس
 . شدند يبند مقوله
 هايافته
يادگيري زبان  انددريافته محققان كه هاستسال

چالشي  نيازهاي ويژه باآموزان  دانشخارجي براي 
 مختلف هايپژوهش ةمطالع حال، اين با. است تسخ
-دانش اين از گروه هر براي داد نشان حوزه اين در

 زبان آموزش براي خاصي هايروش و راهبردها آموزان
 اشاره آنها به تفكيك به ذيل در كه دارد وجود خارجي

 :كنيممي
 آسيب داراي آموزاندانش :شنوايي آسيب

 زبانرا دارند.  يخارج زبان يادگيري توانايي شنوايي
 زبان آموزاندانش ناي براي كشور يك رسمي

 كه است توضيح به الزم. شودمحسوب مي دوم/خارجي
 در كه افرادي. متفاوتند كامالً ةمقول دو گفتار و زبان
 سالگي دو از قبل كه كساني يا هستند ناشنوا تولد بدو

و در  نيستندقادر به شنيدن گفتار  اندشده ناشنوا
 آنها البته. ندمواجه مشكل با گفتاري زبان گيريياد

 ويلبر، و روچلزوماً در يادگيري زبان مشكلي ندارند (
 آموزاندانش با مقايسه در گروه اين). 354: 1975

 :هستندزير  هايويژگي داراي شنوا
و افعال  عيني اسامي به نسبت آنها درك -

 است؛ عمومي و انتزاعي هايواژه از بيش 3حركتي
 آنان 5و دريافتي 4ذخيرة واژگان بياني/اظهاري -
 ؛استكمتر 
 كمتري خواندن سرعت و ترپايين مطلب درك -
 دارند؛
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يادآوري كل متن را ندارند و موارد  توانايي -
 آورند؛مي يادجزئي از متن را به 

 حين در كلمه كل و ديداريراهبردهاي  از -
 يياروپازبان  يويپورتفول( كنندمي استفاده خواندن

 ).10: 2009  ،نايشنواكم و انيناشنوا يبرا

فرهنگ خاص  به آموزش، در بايد علمانم
 -19:  2011(موراوكووا،  باشند  ناشنوايان توجه داشته

 درافراد شنوا، ناشنوايان  خالفبر ،مثال عنوان به ،)16
 براي و نيستند بردارييادداشت به قادر درس كالس

. هستندبصري  هايتوانايي به وابسته كامالً يادگيري
 خاص فرهنگ در زبان از استفاده الگوهاي برخي

 :است زير شرح به ناشنوايان
 ةشان به آرامي به مانند وجهت جلب هايروش -
 ضربه و چراغ، كردن خاموش و روشن زدن، آموزدانش
 ؛كالس كف يا ميز به زدن
 چشمي، ارتباط مانند توجه حفظ هايروش -
 هاييسرنخمختلف چهره، و  هايحالت كردن، سوال

 ؛6براي بازخورد
 و اشاره، زبان كردن متوقف مانند يگيرنوبت -

 گروهي؛ يا فردي صورت به چشمي تباطار
الگوهاي طرح پرسش مانند حركت ابرو، كج  و -

 .شدن خم وكردن سر، 
 طريق زا ناشنوا آموزانبه دانش آموزش فرايند

 واقعي، يزندگ به كه هاييموقعيت در آنها دادن قرار
 ستا ترنزديك شانو تجربيات شخصي ،احساسات

 به واژه آموزش گرددمي توصيه. باشدمي پذيرامكان
 با جديد واژه بين پيوندي ايجاد با و موضوعي شكل
 . دگير صورت اندآموخته قبل از آنچه

سه سبك يادگيري  )2009(و همكاران  مورنو راميرز
-مي مطرح شنوايي ديدهآسيب آموزاندانش براي را
 و ركتي،ح سبك لمسي، سبك از عبارتندكه  دنكن

 ةداير از ناشنوا آموزانكه دانش از آنجا .ديداري سبك
واژگان محدودتري برخوردارند، استفاده از رويكرد 

 در. است  شده توصيهبراي آموزش بسيار  ديداري
 به آموزاندانش اين به آموزش براي زبان سه كالس،

 گفتاري زبان و اشاره، زبان خارجي، زبان: رودمي كار
 هاينظام ساير زا اين، بر عالوه. آموزش) ي(زبان رسم

 نوشتاري، خارجي زبان خواني،لب جمله از ارتباطي
(استفاده از انگشتان دست به جاي  انگشتي هجي

(يك نظام ديداري  7دار حروف)، و گفتار نشانه
هاي مختلف  بنيان كه حركات دست را در موقعيت واج

نيز برد)  كنار صورت براي بيان مقصود به كار مي
 ).2017شود (يغمايي، استفاده مي

هاي ) بايد به فعاليت2011به اعتقاد موراوكووا (
ها توجه شود. خواندن و نوشتن بيش از ساير مهارت

عالوه بر اين، درجات مختلف ناشنوايي نبايد مغفول 
واقع شود. قبل از شروع آموزش، معلمان بايد توجه 

دادن دست  تكان آموز را از طريق لمسِ شانة او يا دانش
جلب نمايند. به اين منظور معلم بايد وسط كالس 

آموزان ناشنوا بتوانند او را ببينند. بايستد تا تمام دانش
هاي چهره، ايما و اشاره، و همچنين استفاده از حالت

تواند مفيد باشد. به عالوه، زبان نوشتار زبان بدن مي
موزان آتواند كمك خوبي براي اين گروه از دانش مي

باشد تا آنها بتوانند سوال خود را مطرح كنند (راميرز 
مورنو، تاپاسكو كاستانيدا، و سوآالگا كانداميل، 

2009 .( 
آموزان ناشنوا، بايد چهار مهارت اصلي براي دانش

شنيداري، گفتاري، خواندن، و نوشتن و همچنين 
هايي مانند واژگان و دستور زبان به شرح مهارتخرده

 ):2017توجه قرار گيرد (يغمايي،  زير مورد
مهارت شنيداري: اين مهارت براي ناشنوايان به  •

معناي درك معنا از طريق حركات لب است، در حالي 
شنوا، با تكيه بر تقويت صدا و گفتارخواني كه افراد كم

توانند به درك معنا دست يابند (پورتفوليوي زبان مي
 ).5: 2009 ،انيشنواكم و انيناشنوا يبرا اروپايي
 آموزاندانش اين كه آنجايي از: گفتاري مهارت •

 و خطاها به نسبت و شنوندنمي را خود صداي
 از اشتباهاتي نيستند، آگاه خود كالم توليد مشكالت

 يك توليد هجاها، يا حروف حذف و جاييجابه قببل
 توليد جايگاه كه ديگر همخواني جاي به همخوان
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 ةخوش يك از  نهمخوا يك حذف دارد، مشابهي
 است ناپذيراجتناب اضافي آواهاي درج و همخواني،

 ).8 همان:(
 در خواندن مهارت يتتقو براي: خواندن مهارت •

 شنوا آموزاندانش براي كه روشي از توانمي گروه، اين
پيش  ةمرحل سه شامل كه نمود استفاده رودمي كار به

ي، (يغماي است خواندن از پس و خواندن، ،از خواندن
2017.( 

 ليدتو براي ناشنوا آموزاندانش: نوشتن مهارت •
هاي جمله: كنندمي عمل شكل بدين نوشتاري متن

از براي نوشتن به زبان فارسي   ؛نويسندمي تريكوتاه
 »فعل _ مفعول_  فاعل«با ساختار ساده  هاييجمله

 از اندازند؛ مي جا را هاواژه معموالً كنند؛مي استفاده
 استفاده كمتر كمكي افعال و ربط، وفحر ها،قيد
 نيستند آشنا گذارينقطه ةپاي قوانين باو  كنند؛ مي

-كم و انيناشنوا يبرا ييزبان اروپا يوي(پورتفول
 ).9، : 2009 ان،يشنوا
 مهارتخرده تقويت براي: واژگان مهارتخرده •

ي تدريس ياههواژ گرددمي توصيه گروه، اين در واژگان
معنا داشته باشند و در بافت متن و شوند كه تنها يك 

 نه به صورت مجزا آموزش داده شوند. 
 از برخي در: زبان دستور مهارتخرده •

 هايجمله در معنا است الزم زباني، ايساختاره
 عموماً ناشنوا آموزاندانش. شود سپرده ياد به مختلف

زباني از جمله مهارت  ةبا چنين ساختارهاي پيچيد
د ارتباط بين ضمير و اسم) مشكل ارجاع (مانند ايجا

 ).10:  هماندارند (

 راهبردهايي از فادهاست ،تهيه و تدوين ةحوز در
مانند تصاوير،  ديداريمواد آموزشي  گيريكاربه مانند

 ةدرج رعايتبا  هاتمرين و هادرس منطقيتوالي 
 ةارائمحور، -موضوع شكل به هادرس ةدشواري، ارائ

كار در  كتاب ةدرك، و ارائدستور زبان ساده و قابل 
 با معلم همچنين. گردد ميكنار كتاب درسي توصيه 

 براي را آموزش تواندمي خود خالقيت از استفاده
دعوت از  ،مثال عنوان به. نمايد ترجذاب آموزاندانش

 اشاره زبان الفباي حروف و نصبسخنرانان ناشنوا و 
 كند تسريع را آموزش روند تواندروي تخته مي

 .)2011 كووا؛وورا(م
 ناشنوا آموزانارزشيابي براي دانش ةحوز در همچنين

بهره گرفت. اين  بخشيرچها الگوي يك از توانمي
 توليد زباني ةمشاهد ،فرايند شامل مشاهدةالگو 
 از خارج هايارزشيابي و كالسي، ارزشيابي آموز،دانش
 ).2003 استوارت، و آكاماتسو، ،ايا(م است كالس

 معموالًبينايي  ةديدآسيب افراد :ييبينا آسيب
 توانندمي نتيجه در. دارند نقصيبي توانايي شنيداري

 وارسي(ا گيرندب فرا كامل طوربه  راخارجي  زبان
به اين گروه  توانمي مثال، عنوان به). 2006 تك،اون

ستفاده از متن چاپي يا خط بريل اتواناييِ پاية 
 داد. همچنين، زشانگليسي را براي ايجاد ارتباط آمو

 خواندن« بايد بهرا  »نوشتن« و »خواندن« اصطالحات
 است توضيح به الزم. تبديل كرد »بريلنوشتن خط  و

آموزشي و ابزارهاي بينايي براي  از فناوري توانمي كه
كمك به اين افراد استفاده نمود. به عالوه، بايد محيط 

طوري تنظيم  –مثالً از نظر شدت نور –آموزشي را 
آموزان  هاي ديداري دانشكرد كه متناسب با توانايي

 ).2011(چونگ،  باشد
بر ارتباط  تيسماُ منفي ثيرأت علت بهطيف اُتيسم: 

اكثر  درخارجي  زبانكالمي و غيركالمي، يادگيري 
 ).2006 تك،انو  يوارس(ا استاين افراد دچار مشكل 

-دانش برخيمعتقدند  )2013( توران و يونس، يحيي،
-توانايي حافظه، در زيادي مهارت تيسماُ طيف نآموزا
 و درك اما دارند، حساب يا موسيقي، كانيكي،م هاي
 است ضعيف آنان در كلمات تشخيص و معنا بيان

 در آموزاندانش اين). 2004 كالين، و اوكانر(
-مي كه را آنچه معناي اما ،دارند مهارت رمزگشايي

 دارند كمي ياستنباط توانايي و كنندنمي درك خوانند
 توانندنمي  نتيجه، در). 2001 الكير، و الزنبي، دنيس،(

 .دهند تشخيص را ديگران ذهني حاالت يا مقصود
ارتباط  يبرقرار در آموزاندانش اين كه آنجا از

 كمك به مداخله دارند، تياجتماعي مشكال
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 آنان تروش مفيدي براي تسهيل مشارك هاهمكالسي
 توانندمي ديگر هاييهمكالس. است درس كالس در

يا  و حلكنند و راه كمك تيسماُ طيفبه كودكان 
 هايهمكالسي كمك از استفاده. دهند ئهارا بازخورد

 و دهدعادي نياز به توجه مداوم معلم را كاهش مي
 استقالل با تيسماُ كودكان طيف شودمي باعث

 همچنين روش اين از استفاده. بخوانند درس بيشتري
 كمك تيسماُ طيف آموزاندانش به خواندن فرايند در

 آنان ةعادي عالق هايهمكالسي با ارتباط زيرا كندمي
 و سوكا، لطيف، را،پوت( دهدمي افزايش را خواندن به

 .)630: 2016 ،راچماجانتي
 روش بهترين)، 2013( و همكاران يحيي گفته به

 بسيار كه است ايآموزش به اين گروه، شيوه
 كند كيدأت نظم و شفافيت بر و اشدب ساختاريافته

 ،لامث عنوان به). 2004 كراگ، و فالكو، لوس،(آريك، 
مستقيم  ةراهبردهايي از جمله آموزش از طريق مداخل

اطالعات  ةارائ ها،فعاليت تكرار موقت، حمايتمعلم، 
)، 2002(شوئرمان و وبر،  كوچك هايدر دسته

)، 1995(كوييل،  ديداري هايسرنخ از استفاده
 8، و آموزش آزمايشي ناپيوستهمستقيم آموزش

 .است مؤثر) 2003 كينسيد، هوبر، دانلپ،(ايووانون، 
 از گروه اين معمول مشكالت از :هوشي ناتواني

 واژگاني ةدامن مانند مواردي به توانآموزان ميدانش
 و پيچيده هايجمله درك در محدوديت محدود،
 كردن، صحبت مهارت انتزاعي، زبان درك طوالني،
 بر .)2009 پايفرز،( نمود اشاره نوشتن و خواندن
 و رويكردها ،)2007( تيميس و پايفرز پژوهش مبناي
 زبان به عنوان انگليسي زبان آموزش هايروش

  :از هوشي عبارتند توانكم آموزاندانش به خارجي
: در اين رويكرد، از آنجايي كه ارتباطي رويكرد •

سليس مهمتر از استفادة بدون برقراري ارتباط و بيان 
نقص از زبان است، تصحيح خطاهاي زباني از اهميت 
كمتري برخوردار است. در اين رويكرد، كالس درس 

محور است چرا كه آنها با كمك -آموزبيشتر دانش
دهند و معلم تنها نقش ها را انجام مييكديگر فعاليت

غلب از كند. اگرچه در رويكرد ارتباطي اناظر را ايفا مي
شود، اما براي استفاده مي» 9سازيورغوطه«راهبرد 

آموزان زبان ها بايد از زبان مادريِگروه هدف، معلم
گيرند. زبان ببراي برقراري ارتباط و آموزش كمك 

گفتاري چه به زبان مادري و چه به زبان انگليسي بايد 
 و عكس اشياء، از استفاده ،با زبان بدن، اشارات

در برنامة تي زبان نوشتاري همراه باشد. و ح ،تصاوير
 ةآموزشي پيشنهادي بايد تالش شود تا از ارائ

توضيحات دستوري پرهيز و انگليسي ويژه براي 
استفاده در زندگي روزمره به گروه هدف آموزش داده 

 شود.
ها واژه: در اين رويكرد، گروه10محوررويكرد واژه •

زايايي زباني هاي دستوري از قدرت نسبت به ساختار
رو، استدالل طرفداران اين بيشتري برخوردارند. از اين

هاي درسيِ زبان رويكرد، قراردادن واژه در مركز برنامه
دهد كه همة حليل آماري گفتار نيز نشان مياست. ت

كنيم. استفاده مي 11هاي زباني و همايندهاما از قالب
 وانعن هيچ به نبايد انگليسي زبان درسي ةبرنام در

 زبان آموزان،زبان بلكه شود، تدريس زبان دستور
 شكل به توليد و ،تكرار درك، از پس را انگليسي

 درسي، ةبرنام اين در. آموخت خواهند آماده هايقالب
 و اجتماعي–زباني هايروال روي تمركز طرف يك از
من «مانند  ايكارهنيمه هايجمله روي ديگر سوي از

است كه » من خيلي ... هستم.« يا» ... را دوست دارم.
تواند بجايي يك واژه ميآموز تنها با جادر آن زبان

 مفهوم ديگري را انتقال دهد. 
بهترين روش آموزشي  12پاسخ فيزيكي كامل •

آموزان، پاسخ فيزيكي به  براي اين گروه از زبان
با الهام از هاي بسياري تمرينرو، ها است. از اينمحرك
بايد در اين برنامه » ي كاملپاسخ فيزيك«روش 

آموز با انجام حركات گنجانده شود. در اين روش، زبان
 مزاياي از. دهدمي پاسخهاي زباني فيزيكي به درونداد

 است اضطراب ميزان كمترين با يادگيري روش، اين
 . بود نخواهند زبان توليد نگران آموزانزبان چراكه
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ت كه : ارتباط تام بدين معناس13ارتباط تام •
 زبان ،گفتار مانند گوينده از تمام رمزهاي ارتباطي

اشياء  و تصاوير، نوشتار، نمادها، اشاره، و ايما بدن،
. نمايد استفاده مقابل طرف با ارتباط برقراري براي

 استفاده هارمز تركيب از كار اين براي گوينده معموالً
 و گفتار اشاره، و ايما و كالم تركيب مانند كند،مي
 با ارتباط برقراري براي معلم. اشياء و تصاوير يا ،تارنوش
 و كند استفاده تام ارتباط فنون از تواندمي آموزانزبان

 كه را آنچه توانندمي آنها يادگيري با نيز آموزاندانش
-زبان است ممكن. كنند بيان انگليسي زبان به مايلند
 بدن زبان و اشاره و ايما از استفاده با بتوانند آموزان

 كمك با و كنند ادا را آنها و بيابند را انگليسي هايواژه
 .نمايند درك شودمي گفته كه را آنچه هارمز اين

 احساسي بازخورد از منظور: احساسي بازخورد •
 مانند عالئمي با ديگري فرد هر يا معلم كه است زماني

 دهدمي نشان صدا آهنگ و ،چهره حاالت اشاره، و ايما
 بگويد دارد سعي آموززبان آنچه درك به چقدر
 را آموززبان مثبت احساسي بازخورد. است مند عالقه

 نتواند شنونده اگر حتي ،كندمي تشويق راه ةادام به
 كهحالي  در ؛شود متوجه كامل طور به را او هايگفته

 و زدگيدل باعث معموالً منفي احساسي بازخورد
 . شد خواهد آموززبان توقف

: در درك كلي تمركز بر 14يداريدرك كلي شن •
 نوشته يا گفته عبارات و ها، جزئياتي مانند تلفظ، واژه

 جزء، به كل راهبرد از استفاده با بلكه نيست، شده
 و ايما بدن، زبان صدا، آهنگ زباني، بافت موقعيت،

 منظور متوجه توانمي ديگري ةنشان هر و ،اشاره
 با توانندمي وزآمدانش و معلم ،فن اين با. شد گوينده
 قصد به معلم كه هنگامي. كنند برقرار ارتباط يكديگر

 اشتباهات بر دهدمي گوش آموززبان به كلي درك
 توجه بلكه شود،نمي متمركز او ساختاري يا تلفظي

 چه آموززبان اينكه يعني ،ارتباط محتواي بر معلم
 .گردد مي معطوف بگويد، خواهدمي

حمايت موقت زماني منظور از : 15موقت حمايت •
كند تا سطح زبان خود را به است كه معلم سعي مي

آموزان نزديك كند. لحاظ درك به سطح زبان دانش
البته هدف اين است كه معلم كمي باالتر از سطح 

آموزان صحبت كند تا هم يادگيري و هم زبان دانش
پيشرفت زباني براي آنها اتفاق بيفتد. فن حمايت 

ناحية «نظرية لو ويگوتسكي با عنوان  اي ازموقت نمونه
 بين ةفاصل به نظريه اين دراست. »  16رشد مجاور

 او ةبالقو رشد سطح و آموززبان واقعي رشد سطح
 به تواندمي معلم فن اين كمك با. شودمي توجه
 آنها كه كند برقرار كالمي ارتباط آموزانزبان با اي گونه

 صحبت معمول حد زا ترآهسته اينكه( گفتار اداي در
 استفاده( هاواژه ،)باشد روشن و واضح ها تلفظ و شود

 تواندمي يا داندمي را آنها موزآ زبان يا كه هاييواژه از
 هاهجمل ساختار ،)بزند حدس را آنها معناي

 و ،)بينيپيشقابل  ساختارهاي و كوتاه هاي هجمل(
 ترنيبيپيشقابل  و ترساده زباني از استفاده( محتوا
 محتواي از استفاده و جديد اطالعات معرفي هنگام

 ساختار معرفي هنگام بينيپيشقابل  يا شده شناخته
 . دنبگير قرار موقت حمايت مورد) جديد زباني

 است الگويي مانند معلم فن اين در: دهيالگو •
-مي الگودهي اين. كنندمي تقليد او از آموزانزبان كه

. گيرد صورت ضمني طورهب يا صريح شكل به تواند
 يا واژه معلم كه است زماني صريح، الگودهي از منظور
-زبان از و كندمي ادا واضح كامالً شكل به را عبارتي
 او از پس را عبارت يا واژه آن تا خواهدمي آموزان
 به واژه آموزش در تواندمي روش اين. نمايند تكرار
 معلم. شود انجام آموزشي هايكارت از استفاده همراه
 ادا را ايواژه ،دهدمي نشان آموزانزبان به را كارتي

 يا تكتك را آن تا خواهدمي آنها از سپس و ،كندمي
 با را فعاليت اين تواند يم معلم. كنند تكرار گروهي

. دهد انجام نيز كالس داخل تصاوير يا اشياء به اشاره
 كمتري سرعت با هاعبارت و هاواژه الگودهي ابتدا

 انجام كردن برانگيزچالش براي. گيردمي صورت
 سرعت در برد؛ باال را تكرار سرعت توانمي فعاليت
 – سريع – آهسته – آهسته( نمود ايجاد تغيير گفتار

 اشتباهاتشان شناسايي به را آموزاندانش و ،...)؛آهسته
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 به ابتدا معلم كه است زماني ضمني دهيالگو. واداشت
 سپس و دهدمي گوش آموزانزب به كلي درك قصد

 .كندمي هارائ را صحيح الگوي
 گروه آموزانزبان براي: زبان با مواجهه در تداوم •
 آنها. نيست اثربخش ضمني شكل به آموزش هدف،

 با گوناگون ارتباطي هايموقعيت در بارها و بارها بايد
 چند بايد درس هر در. شوند مواجه هاعبارت و هاواژه
 در هاعبارت و هاواژه همين. شود معرفي عبارت و واژه

 مورد نيز) كار كتاب( هاكاربرگ و ها،فعاليت ها،بازي
 در هامعلم كه آنجايي از. گيرندمي قرار استفاده
 تكرار امكان آزادند، كامال موردنظر هايدرس انتخاب

 از ترتيب به مندنظام شكلي به هاعبارت و هاواژه
 معلم. ندارد وجود آخر هايسدر تا ابتدايي هاي رسد

و  هاواژه آموزشي، هايكارت از استفاده با تواندمي
 با را هاكاربرگ و هابازي تكرار، را نظر مورد عبارات

 را هاييواژه و ،بهينه آموزاندانش سطح و نياز توجه
 .كند اضافه بعدي هايدرس به دارند تكرار به نياز كه

هاي ور از تمرين: منظمكرر ارتباطي هايتمرين •
مكرر، تكرار واژه يا ساختاري به دفعات است تا جايي 

دهي به شكل خودكار صورت گيرد. بسياري كه پاسخ
آموزان اين گروه به علت مشكل در حافظه، نياز از زبان

. در هر درس، معلم هاي مكرر بيشتري دارندبه تمرين
هاي مختلف، از ها و بازيتمرين ةتواند با ارائمي

آموزان بخواهد تا همان واژه يا ساختار محدود را دانش
هاي تمرين و تكرار كنند. براي اين كار از كارت

هاي تعاملي كامپيوتري (در آموزشي، فيلم، و فعاليت
توان استفاده نمود. اما در تمام صورت طراحي) نيز مي

ها از نوع لحظات، معلم بايد از اين كه آيا اين تمرين
كننده هستند اطمينان حاصل رگرمارتباطي و س

 نمايد.
–زبانيروال هاي : 17ياجتماع-هاي زبانيروال •

كند. بسياري از اجتماعي به تعامل بين افراد كمك مي
زبان آموزان گروه هدف ممكن است با چنين 

شان آشنا نباشند. معلم  هايي حتي در زبان مادري روال
گو، و اراية تواند با استفاده از الگودهي، بحث و گفت مي

-زبانيهاي  روال هاي مكرر به شكل صريح، تمرين
اجتماعي را هم به زبان انگليسي و هم به زبان مادري 

-روالبه زبان آموزان آموزش دهد. از آنجايي كه اين 
بيني، و  اجتماعي بسيار پربسامد، قابل پيش-زبانيهاي 

آموزان در برقراري ارتباط استاندارد هستند، لذا زبان
توانند موفقيت را  محيط كالس يا زندگي واقعي ميدر 

هايي را بايد تكرار و تجربه كنند. اينكه معلم چه روال
چه زبان و عباراتي را بايد به كار برد به سن و توانايي 

 آموزان بستگي دارد.زبان
 معناي به سازيشخصي اينجا در: سازيشخصي •

 و نيازها به توجه با آموزشي مواد تدوين و طراحي
 تا كند سعي بايد معلم اگرچه. است فرد عالئق

 بگنجاند، درس طرح در را نظرمورد زبان و تموضوعا
 انگيزه ايجاد جهت در آموزانزبان عالئق از تواندمي

 .كند استفاده
 مطالعات اساس بر :يادگيري ويژه ناتواني

كه  آموزانيدانش بيشتر ،)2006 ،اشنايدر و گنشوف(
 در شوند،دچار مشكل مي خارجي زباندر يادگيري 

 خود مادري زبان نوشتاري يا شفاهي هايبخش
-واج هايحوزه در مشكالت اين. دارند مشكالتي

 و ،نويسه-واج ميان ارتباط(آواها،  اماليي-يختشنا
 ارتباط و  زبان(دستور  نحوي)، حروف ميان ارتباط
 و كلمات(معناي  معنا و)، جمله در كلمات ميان

 .شودديده مي )كلمات وندر هايبخش
 مالييا-شناختيواج ةحوز در كه آموزانيدانش

 خواندن، تلفظ، در و هستند مشكل دچار خارجي زبان
 دچار احتماالً كنند،مي اشتباه كلمات امالي و

 صداي سپردن خاطر به و يادگيري در هاييكاستي
 .اندبوده خود مادري زبان در هاواكه و هاهمخوان

نحوي زبان خارجي  ةحوز در كه نيآموزادانش
فعل، -در يادگيري تطابق فاعل احتماالً ،دارند مشكل

-جمع بستن، و موارد مشابه در زبان مادري كاستي
 را هاجمله معموالً افراد اين نوشتن، در. اندداشته هايي

. نويسندمي اشتباه را افعال زمان و كنند ينم تكميل
 ناتواني صورت به را خود خارجي زبان دراين مسأله 
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مذكر  صحيح از ضمايرِ ةاستفاد افعال، كردن صرف در
 . دهد مي نشان كلمات درست يبو مونث، و ترت

 در هم خارجي زبان در كه آموزانيدانش
 معنايي هاي هاي دستوري و هم در مهارت مهارت

در زبان مادري خود  احتماالً هستند، مشكل دچار
 درك خوبي به را ديگران هايمفهوم سخن يا نوشته

نخست آموزش زبان  هاي لسا در افراد اين. كردندنمي
ساده است و موضوعات  نسبتاً هاهكه ساختار جمل –

مشكل  –عيني و مرتبط با زندگي واقعي است 
 پيچيدگي كه باالتر سطوح رچنداني ندارند. اما د

 آموزاندانش اين مشكالت يابد،مي افزايش هافعاليت
 دست ).2006 ،اشنايدر و گنشوف( ودشمي بيشتر هم

 برايكم دو روش آموزش زبان خارجي وجود دارد كه 
 اين افراد مفيد واقع شده است: 

ها روي آن انجام كه بيشترين پژوهش روش اول
 18يشناختهاي واج شده، بر اساس فرضية كاستي

 نظام بايد افراد، اين به كمك براي. است گرفته شكل
  آموزش داده يحصر كامالً شكلي هب خارجي زبان آوايي
گنشوف و اسپاركس از  نظريه، اين آزمايش براي. شود

 براي 19گيلينگام -روشي بر اساس روش اورتون
 آموزاندانش به امال و خواندن، شناسي،واج آموزش

يادگيري شديد استفاده كردند. در  هايناتواني داراي
و به  ساختاريافته كامالً شكلياين روش، آواها به 

 تدريس لمسي و حركتي، ديداري، هايهمراه تمرين
 چندحسي، هايروش كه دهدمي نشان پژوهش .شدند

 مناسب آموزاندانش اين براي آشكار و يافته،ساختار
الف و ب؛  2005(گنشوف و اسپاركس،  هستند

؛ اسپاركس 2003؛ اشنايدر و كرامبي، 1999اشنايدر، 
ساختاريافته چندحسي ). روش 1998و همكاران، 

 :است زير اصول داراي
: آموزش زبان با استفاده از چندحسي •

لمسي، و حركتي، و  ،شنيداري ،ديداريراهبردهاي 
 شنيداري، هايزمان از مهارتهم همچنين استفادة

. سپاريخاطر به ابزارهاي و نوشتن، اندن،خو گفتاري،
 به تنها بايد جديد، هاينشانه و صداها آموزش هنگام

 از و شود پرداخته جلسه هر در مورد دو يا يك شآموز
 لب حركات تقليد به تا شود خواسته آموزاندانش
 آنها صداي توليد هنگام حروف شكل رديابي و معلم

در  ديداري هايكمك از استفاده همچنين .دنبپرداز
 گردد؛صورت لزوم توصيه مي

-دانش به بايد زبان، خودكار توليد براي: تكرار •
 و شود دهيك مفهوم دا ةدور و تمرين مكانا آموزان
 براي فضعي و قوي آموزان شدان ميان همكاري امكان
 گردد؛ فراهم هاتمرين انجام
 ترتيب بايد مفاهيم موزشآ: ساختاريافته •

 را مفاهيم وانندبت آموزاندانش تا باشد داشته منطقي
 مرور امكان. كنند بنديطبقه خود ذهن در

 شده داده آموزش مطالب رايب صريح و ساختاريافته
 به صرفي و نحوي، دستوري، الگوهاي و شود فراهم

 شوند؛ داده آموزش صريح و مستقيم لشك
 به ساده از زباني مفاهيم دهيسازمان: توالي •

 و صداها، ترتيب صداها، مستقيم آموزش و پيچيده
 توصيه بسامدكم تا پربسامد موارد از بطمرت حروف

 شود؛مي
نفس در  منظور تقويت اعتماد به به: فراشناخت •

 اجازه آموزاندانش به هاشناسايي و تصحيح اشتباه
 رايب آن از و بزنند حرف خودشان زبان به دهيد

 استفاده توضيح دادنمفهوم زبان و  ةدربار انديشيدن
 كنند؛
 ،هاواژه شكستن آموزش: تركيب و تجزيه •

چندهجايي، و اينكه چگونه اين  هايواژه خصوصاً
 تركيب يكديگر با دوباره توانندمي كوچك هايشبخ

 امالي و رمزگشايي، خودتصحيحي، رويكرد، اين. شوند
(گنشوف و اشنايدر،  بخشدمي بهبود را آموزاندانش
2006.( 

 اصول اساس بر زبان هايكالس انطباق ،دوم روش
 هايناتواني داراي موزانآ شدان براي مناسب آموزش

 ةبرنام امكان حد تا بايد ي،عبارت به. است يادگيري
 ؛داد كاهشسرعت آموزش را  ؛درسي را ساده كرد

  لمسي/ /ديداري هاي تمرين و ؛كرد كمرا  ها واژهتعداد 



ستثناي كودكان فصلنامه  138-1397،119، 1 هشمار ،هجدهم سال ،يا
__________________________________________________________________________________________ 

128 

 .برد كار بهحركتي (چندحسي) 
 خواهدمي يا تواندمي ايمدرسه كمتر سفانهأمت

درس زبان خارجي مجزايي به اين افراد اختصاص 
ماني كه بدانند چگونه بايد دهد. همچنين، يافتن معل

 يادگيري هاي ناتواني داراي افراد به را خارجيزبان 
-دانش چنين كه هنگامي .است دشوار داد، آموزش
 ارزيابي بايد بياموزد، خارجي زبان خواهدمي آموزي

 وي نيازهاي و مشكالت، موقعيت، از ايگرايانهواقع
 و كالس شرايط گاهي ديگر، عبارت به. شود انجام

 آموزيدانش. دارند تفاوت هم با آموزدانش هايتوانايي
 است ممكن برآيد، شفاهي زبان عهدةاز  تواندمي كه
 و ترجمه هايآزمون با كه گيرد قرار موقعيتي در

 در كه فردي همچنين،. شود مواجه زبان دستور
 داشته معلمي است ممكن تواناست، ترجمه و خواندن

. در چنين دهدمي اهميت مكالمه و تلفظ به كه شدبا
 افراد اين براي رامواردي، بايد تا حد ممكن شرايط 

 برخي يجايگزين يا حذف معني به اين و كرد، سازگار
 آموزش انمتخصص و نمسئوال اگر. است درسي مواد
 هايناتواني با مرتبط هايپژوهش با ديگران و زبان

 كه بود اميدوار توانمي شوند، آشنا بيشتر يادگيري
 آموزاندانش اين براي خارجي زبان يادگيري مسير

 شوارتز، از نقل به 1391 هارتاس،( گردد هموارتر
1997.( 

 داراي آموزاندانش زباني:-ارتباطي مشكالت
بيشتر ميان معلم زبان  ةمشاور به احتماالً ناتواني اين

و راهبردهايي  دارند. فنون درمانگر نيازگفتار وخارجي 
 توانميرا  دروكار مي اردرماني بهگفتكه در جلسات 

 ،تكاانتقال داد (ايوارس و ن يخارج زبان آموزش به
 فرصت آموزان دانش اين به بايد راستا، اين در ).2006

 اعمال مناسب، هايواژه انتخاب زيرا داد، بيشتري
 براي خارجي زبان بنديجمله و  ،صرفي و نحوي قواعد
 نيز آموزشي توايمح تعديل. كشد مي طول بيشتر آنان
 تخصصي هايآموزش از كه يردگ صورت نحوي به بايد
. شوند مندبهره نوشتن و خواندن در محور-زبان

 زير موارد شامل تواندمي زباني حمايت راهبردهاي
 : باشد

 مواد و مطالب ةهم خواندن، شروع از پيش •
 خواندن براي ايزمينهپيش تا شوند مرور بايد خواندني

-انگاره مورد در كردن صحبت با توانمي. گردد ايجاد
 دانش و عاليق بين ارتباط ايجاد و متن كليدي هاي

 كار اين متن، در موجود مفاهيم با آموزان دانش كنوني
 .داد انجام را

-نشان براي پسوندها و هاپيشوند از استفاده با •
 واژگاني دانش بردن باال و يمعناي تغييرات دادن
 بين ارتباط از را آنان آگاهي نتوامي ،انآموز دانش
 .بخشيد بهبود معنا و شناختيزبان عناصر
 تركيب در آموزاندانش مهارت بردن باال با •
 آنها ريشة بر تأكيد با هاواژه معرفي همچنين و هاصدا

 به شناسياجو نقش بر توانمي هاپسوند و هاپيشوند و
 تأكيد خواندن از حمايت در زباني عنصر يك عنوان

 .كرد
 با و بافت به توجه با هاواژه معناي كشف بر بايد •

 به اصلي ةانگار يادآوري يا تصويري راهنماي ةارائ
 به را شانتوجه زمانهم و نمود كيدأت آموزاندانش
 آنان انتخاب كردن محدود براي آغازين هاينويسه
 .كرد جلب
 مرور و هاكارت روي جديد هايهواژ دادنقرار با •
 شم و ديداري هايواژه فراگيري توانمي اآنه روزانه
 .نمود تقوبت را آموزاندانش زباني
-دانش ديدگاه بايد درسي، محتواي انتخاب در •

 كه كرد حاصل اطمينان و گرفت نظر در را آموزان
 فرهنگي هايارجاع و محتوا درك به قادر كودك
 از يكي. كند برقرار ارتباط هاآن با تواندمي و هست
 ةدربار اطالع بكس مهم، اين به ستيابيد هايروش
 و بازشناختن. است آموزاندانش عالئق و ها تجربه
 زمينة در آموزانزبان دانش براي شدن قائل ارزش
 به كمك براي دانش آن از استفاده و ديگر هايزبان

 .است اهميت حائز بسيار انگليسي، زبان يادگيري
 و زباني هايزمينهپيش داراي موزانآدانش •

 به را متفاوت زباني تنها نه متفاوت فرهنگي-اجتماعي
 و هاارزش تعامل، هايسبك بلكه آورند،مي كالس
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 اتخاذ با. است متفاوت و متمايز نيز هايشاننگرش
 از درس كالس در زبان آموزش به تلفيقي رويكردي

 به توانمي موضوعي، هايواحد از استفاده طريق
 صحبت  كه كنند درك تا كرد كمك آموزاندانش

 يا موضوعات نوشتن، و خواندن دادن، گوش كردن،
 كه هستند يهايابزار بلكه نيستند، مجزا يهايفعاليت

 مورد انگليسي زبان يادگيري براي مانأتو توانندمي
 ).1391 هارتاس،( گيرند قرار استفاده

 آموزاندانش اين :هيجاني رفتاري اختالالت
جي را با تغييرات و حمايت زبان خار توانندمي معموالً

هاي مداخلة آنها معموالً برنامهالزم فرا گيرند. 
 هامحيط تمام در بايد كه دارند ويتيتق و 20رفتاري

به كار گرفته  مدرسه در خارجي زبان كالس از اعم
 .)2006  تك،انو  يوارسشوند (ا

اوقات، ناتواني  بيشتر حركتي:-جسمي معلوليت
ذهني و تحصيلي كودك عملكرد  برحركتي -جسمي

 در توانند مي افراد اين. ردگذادر كالس تاثيري نمي
زبان خارجي با تغييرات كم شركت كنند،  هاي كالس

اما ممكن است براي دسترسي به تجهيزات الزم مانند 
 داشته يتحما به يازن تخته وصندلي، ميز، كيبورد، 

 بهحركتي -جسميداراي ناتواني  آموزدانش ره. باشند
 خاص نيازهاي با راستاكه هم -غييرات خاص خود ت

 ).2006 ،ناتك و ايوارس( دارد نياز - باشد وي
 هايناتواني كه آموزانيدانش :چندمعلوليتي

. هستند يدچار مشكالت بسيار معموالً دارند متعدد
 به پايه هايبر آموزش مهارت عموماً والدين و معلمان

  موارد، اين از ييك. كنندمي كيدأت خارجي زبان جاي
است كه نيازهاي بسيار شديد  ناشنوايي–نابينايي

 ينارتباطي، رشدي، و آموزشي را ايجاد مي كند. ا
 در آنها به تواننمي كه هستند شديد قدري به نيازها
ناشنوا يا  مختص كودكان صرفاً ةويژ آموزش هايبرنامه

توانايي كمي  آموزانصرفا نابينا پاسخ گفت. اين دانش
 هايدارند و برنامه خارجي زبانراي يادگيري كامل ب

سازشي  هايتوانايي و كلي ارتباط بر معموالً آنان
 ).2006 تك،ان و وارسي(امتمركز است 

 هايكتاب پرورش، و آموزش هاينظام اكثر در
 آموزاندانش يادگيري منابع ترينمهم از يكي درسي

 هايفعاليت بيشتر كه طـوريبه ،رودمي شماربه
آموزشي در چارچوب كتاب درسي صورت مي گيرد و 
غالب معلمان نيز تمـام تـالش خـود را بـر ايـن 

 جهت در را آموزانتا دانش انداستوار ساختهمحـور 
جريان يادگيري هدايت  ةشد بينيپيش اهداف تحقق

 به را درسي هايكتاب تـوانمـي رو،نمايند. از اين
 ةنحو شدن، نداجتماعيفراي در كه تأثيري لحاظ
 بـر هـايشتوانايي از فرد برداشت و تفكر، گيريشكل
-كتاب تأليف در. دانست اهميت حائز گذارد،مي جـاي
 بـسيارمناسـب عامـل  يمحتـوا انتخاب درسي، هاي

 طبق بايد آن دهيلـذا تنظـيم و سازمان .اسـت مهمي
 صورت درسي ريزيبرنامه خاص هايروش و اصول
 را فراگيـران نيازهاي به پاسخگويي توانايي تا گيرد

). 5: 1378 ،يوسفي و اسماعيل(محمد باشد داشته
 را خود درسي ريزيبرنامه كه كشورهايي تمام امروزه

علم روز قرار داده و با استمداد از نظام عملياتي  ةپاي بر
 اين اند،پرداخته خود درسي هايبه بازسازي برنامه

 درك به قادر تنها آموزاندانش كه نداپذيرفته را اصل
 آنجا از. هستند خود ذهني توان با متناسـب مفاهيم

 دارد، قرار اصل اين گرو در آموزشي نظام كارآمدي كه
 آموزانهمة دانش شناختيِروان هايويژگي بايستي

و توالي مراحل آموزشي بااين  بگيردتوجه قرار  مورد
 .شود داده مطابقـت هـاويژگي
 هايمصاحبه انجام از پس) 2009( اركساسپ

 هايكالس ةمشاهد همچنين و معلمان با حضوري
 نتيجه اين به مختلف، هايهپاي در آموزشي
-علي ويژه نيازهاي داراي آموزاندانش كه است رسيده

 زبان يادگيري در توانايي و انگيزه داشتن رغم
 ةبرنام و مواد بودن نامتناسب علت به انگليسي،
. شوندمي محروم انگليسي زبان يادگيري از آموزشي
 مواد و برنامه بودن نامتناسب به منجر كه عواملي

 عبارتند شودمي آموزانزبان از گروه اين براي آموزشي
 و سن نظر از آموزانزبان هايويژگي به توجه عدم: از
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-كم شناسيسبب ذهني، توانايي تحصيلي، ةپيشين
 ةانگيز و انگليسي، نزبا پيشين دانش ذهني، تواني

 .يادگيري
 آموزش خدمات افتدري مشمول آموزاندانش بايد

مختلف تقسيم نمود تا معلمان  هايگروه به را ويژه
از ابعاد تعريف  خارجيبتوانند هنگام تدريس زبان 

 استفاده زبان آموزش بهبود براي آموزناتواني دانش
 يناتوان به مربوط آموزشي تمشكال واقع، در. كنند
-آموزشي فردي ةبرنام ةحيط در توانمي را آموزدانش
 آنها براي كه آموزانيدانش. داد قرار توجه مورد شده
 ةبرنام بايد شده، داده تشخيص ناتواني چند يا يك

بايد  اين برنامه .باشند داشته شدهآموزشي فردي
 اهداف كردنروز حداقل سالي يك بار براي به

 مورد عوامل ساير و ،آموزشي هايدراهبر يادگيري،
 آموزاندانش اين براي اگرچه. گيرد قرار بررسي

 تواندنمي تشخيص اين شده، داده ناتواني تشخيص
آموزشي آنان را تعيين و تعريف كند، بلكه  ةبرنام

خصوصيات يادگيري فردي بايد راهنماي برنامه و 
:  2006 ناتك، وتغييرات آموزشي باشد (ايوارس 

125-124(. 
خصوصيات يادگيري فردي مي توان به  ةحوز در
 اشاره نمود. چندگانه هايو هوش يادگيري هايسبك
 به يادگيري مختلف هايروش لحاظ به آموزانزبان
 :شوند مي تقسيم زير هايگروه
 اين داراي آموزان دانش: ديداري آموزانزبان •
معلم را  ةچهر حاالت و بدن زبان بايد يادگيري سبك

. آنها به موزنداي درس را به خوبي بياببينند تا محتو
 تصاويري اهر از بيشتر و كنندمي فكرشكل تصوير 

 اساليد، دار،عكس درسي هايكتاب نمودارها، مانند
-بحث يا سخنراني در. آموزندمي جزوه و تابلو، فيلم،
دقيقي  هايمعموالً يادداشتكالسي، اين افراد  هاي

 حفظ كنند. كامالً را اطالعات تا دارندمي بر
 اين داراي آموزاندانش: 21آموزان شنيداريزبان •

 كالمي، هايسخنراني طريق از بيشتر يادگيري كسب
 به دادن گوش و مسائل، ةدربار گووگفت و بحث

-گفت ضمني معاني آنها. آموزندمي ديگران هايحرف
 ،يبمزير و  لحن، به دادن گوش به واسطة را هاگوو

 اطالعات. كنندمي درك آوايي تجزئيا ساير و سرعت،
 برايشان چنداني معناي شدن شنيده از پيش مكتوب

 از و خوانندمي بلند را متن معموالً افراد اين. ندارد
 .كنندمي استفاده صوت ضبط
 اين داراي افراد: حركتي-لمسي آموزانزبان •
 مادي دنياي كشف و لمس طريق از يادگيري سبك

 آموزان شدان از گروه اين براي. آموزندمي اطرافشان
 حركتبي طوالني هايساعت بخواهند كه است دشوار

 .)129-130: 2006(ايوارس و ناتك، بنشينند 
ارد گاردنر هاو توسطچندگانه  هايهوش مفهوم

هاي چندگانه هفت روش ) معرفي شد. هوش1993(
اند. اين هفت روش دادن توانايي ذهني براي نشان
 عبارتند از:

كه به معناي توانايي  22فضايي-ريهوش ديدا •
هاي ديداري است. اين افراد بيشتر به درك محرك

كنند و نياز دارند براي حفظ شكل تصوير فكر مي
اطالعات، تصاوير ذهني واضح بسازند. آنها از نگاه 
كردن به نقشه، نمودار، عكس، ويدئو، و فيلم لذت 

رك هاي آنان شامل خواندن، نوشتن، دبرند. مهارتمي
هاي نمودار و نقشه، ساخت استعارات و تمثيل

كاري تصاوير، تصويري، حل كردن پازل، دست
ساز، طراحي، درك مسير، و درك تصاوير وساخت

آموزان با فهم نمودهاي تصويري، است. اين دانش
احتماالً در خواندن و نوشتن زبان خارجي بسيار موفق 

 خواهند بود.
ي توانايي به معنا كه زباني-كالمي هوش •

هاي و زبان است. اين افراد مهارت هااستفاده از واژه
اي دارند و معموالً سخنرانان شنيداري بسيار پيشرفته

انديشند و مي هاواژهقابلي هستند. آنها در قالب 
كردن،  دادن، صحبت هاي آنان شامل توضيحمهارت

گفتن، استفاده از طنز، درك  دادن، قصه نوشتن، گوش
است. اين  23، و تحليل كاربرد زبانهاواژهعناي نحو و م

هاي منحصر به فرد و مهارت هاويژگيافراد به كمك 
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خود، احتماالً در يادگيري زبان خارجي بسيار موفق 
 خواهند بود.

معناي توانايي به رياضي كه -منطقي هوش •
استفاده از منطق، استدالل، و اعداد است. اين افراد به 

 منطقي و عددي هايالب طرحشكل مفهومي و در ق
-مي ايجاد ارتباط مختلف اطالعات ميان و انديشندمي

آنان شامل حل مسئله، كار با  هاي تمهار. كنند
-طبقه آنها، ميان ارتباط درك برايمفاهيم انتزاعي 

 ةپيچيد محاسبات انجام اطالعات، بنديدسته و بندي
 ممكن آنان. استرياضي، و كار با اشكال هندسي 

يادگيري زبان خارجي دچار  هايجنبه برخي در است
 توانمي آموزاندانش اين به كمك براي. شوند مشكل

 و شده تعريف كامالً ساختاري با آموزشي مواد از
 .نمود استفاده يافتهسازمان
كه به معناي توانايي  حركتي-جسمي هوش •

. است اشياء با كار در مهارت و بدن هايكنترل حركت
 و چشم هماهنگي و تعادل از خوبي كدر افراد اين

 فضاي با تعامل طريق از توانندمي و دارند دست
 خاطر به و كنند پردازش را اطالعات خود، پيرامون
 هماهنگي بدن، زبان شامل آنان هايمهارت .بسپارند
و  كالم،بي نمايش عملي، هايآزمايش ورزش، جسمي،

 وزانآماست. اين دانش بدنبيان احساسات از طريق 
 بهتر درك منظور به كردن ايفا نقش از توانندمي

 .گيرند بهره خارجي زبان هايواژه و مفاهيم
معناي توانايي  كه به ريتمي-موسيقايي هوش •

 آوا، قالب درتوليد و درك موسيقي است. اين افراد 
 آواز شامل آنان هايمهارت. كنندمي فكر طرح و ريتم،

 ياد به ،آوايي ايهطرح درك ساز، نواختن خواندن،
 موسيقي ريتم وو درك ساختار  ها،ملودي سپردن

تمايز  هاواژهآواها و  ميان توانندمي افراد اين. است
قائل شوند و آنها را تكرار كنند؛ مهارتي كه به 

 بانز اگر. كندمي بسيار كمك خارجي زبان يادگيري
 ريتميك هايضرباهنگ يا آهنگ همراه خارجي
 ياد سرعت به را آن افراد اين ،شود داده آموزش

 .گيرند مي

كه به معناي توانايي درك و  فردي ميان هوش •
-ارتباط با ديگران است. اين افراد معموالً توانايي فوق

و انگيزه دارند؛  اي براي درك احساسات، منظورالعاده
آرامش را در گروه برقرار و همكاري را  كنند تالش مي

كالمي و غيركالمي براي  ترغيب كنند. آنان از زبان
هاي آنان گيرند. مهارتارتباط با ديگران بهره مي

شامل گوش دادن، ديدن چيزها از دريچة نگاه 
ديگران، درك احساسات ديگران، مشورت دادن، 
همكاري در گروه، ارتباط كالمي و غيركالمي، و ايجاد 
روابط مثبت با ديگران است. اين افراد هنگام انجام 

هاي يادگيري جمعي، از گروهي يا در گروه هايپروژه
 آيند.هاي كالس به شمار ميسرمايه
به معناي توانايي انديشيدن  24يفردهوش درون •

به خود و آگاه بودن از حاالت دروني خويش است. اين 
كنند احساسات و روياهاي خود، روابط افراد سعي مي

د. هاي خود را بشناسنها و ضعفبا ديگران، و توانايي
هاي آنان شامل تفكر و تحليل خويش، سنجش مهارت

ها، و ها و ضعفالگوهاي انديشة خود، تشخيص قوت
درك نقش خود در رابطه با ديگران است. اين افراد 

دانند با درك كدام مفاهيم تازه مشكل معموالً مي
كنند دارند و در نتيجه كمك و حمايت طلب مي

 .)130-131:  2006(ايوارس و ناتك، 
آموزان با نيازهاي ويژه، براي كمك به دانش •

هاي هاي يادگيري و هوشعالوه بر توجه به سبك
آموزشي را براي  چندگانه، بايد محيط كالس و روش

آموزشي مفيد  هايروشآموزش هدفمند تغيير داد. 
آموزش  ، وفراگير آموزش ،يافتراق از آموزشعبارتند 

 .25نصريح و كل زبا
نوع آموزش ترجيحات  اين :يافتراق آموزش •

و بهترين راهبردهاي يادگيري  آموزدانشآموزشي هر 
را تعيين  ويبراي پاسخگويي به نيازهاي آموزشي 

 آموزدانش با آموزشي روش و برنامه وقتي. كندمي
 تمايز. شودمي ايجاد آموزشي تعادل يابند، تطابق

 منطبق با سازد يم قادر را معلم كه است فرايندي
 ةبرنام با آموزدانش آموزشي خصوصيات كردن
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آموزشي، يادگيري وي را بهبود بخشد. تمايز، معلم را 
 هايسبك و عاليق، آمادگي، در تفاوت سازدملزم مي
 در. كند بينيپيش و درك را آموزاندانش يادگيري

 چالشي درگير را آموزاندانش تواندمي معلم نتيجه،
 به وادار را آموزدانش هر توانندمي معلمان. كند پرمعنا

 باال سطوح در زبان توليد و كردن، كار انديشيدن،
 پاسخ كدام هر خاص نيازهاي به همزمان و نمايند
 .گويند
اين اصطالح عموماً بري توصيف  :فراگير آموزش •

براي آموزش به » محيط با كمترين محدوديت«روش 
هاي عمومي در كودكان داراي نيازهاي ويژه در كالس

رود. نظام فراگير تركيب س عادي به كار ميمدار
 دهد.هاي عمومي را تغيير ميآموزان در كالسدانش
آموزش صريح و كل زبان: تا چندي پيش،  •

-هاي زباني، مولفة اصلي برنامهآموزش صريح صورت
). اين نوع 1983خارجي بود (استم،  هاي آموزش زبان

از آموزش شامل آموزش دستور زبان، آواها، و 
است. آموزش زبان خارجي از  26نشانه-هاي آوا ظامن

اي و معنايي  هاي زمينهطريق ارتباط طبيعي بر جنبه
كند. اما ژاوورسكي، اسپاركس، زبان خارجي تأكيد مي

) با روش كل زبان براي آموزش 1992و گنشوف (
هاي آموزان داراي ناتوانيزبان خارجي به دانش

واعد نحوي يا يادگيري مخالفند، چون اين روش ق
دهد. بسياري از آوايي را به شكل صريح آموزش نمي

هاي آموزش زبان خارجي/دوم از روش كل زبان كالس
هاي زباني استفاده در كنار توجه صريح به صورت

گيلينگام در ابتدا -كنند. تكنيك آموزشي اورتون مي
رفت و آموزان با نيازهاي ويژه به كار ميبراي دانش

آموزاني كه در ي از زبان بود. دانششامل رمزگشاي
يادگيري قواعد نحوي و واجي زبان دچار مشكل 

برند. اين روش، هستند از اين روش سود مي
آموزان ساختاريافته و چندحسي است و در آن دانش

شنوند، و بينند، ميها را همزمان ميآواها/نشانه
نويسند و قوانين ساختارهاي دستوري را صريحاً  مي
). 1998موزند (گنشوف، اسپاركس، و ژاوورسكي، آ مي

در اين روش، معلمان زبان خارجي توالي مواد 
كنند؛ سرعت را كنترل آموزشي را به دقت تنظيم مي

نمايند. كنند؛ و امال، خواندن، و نوشتن را تلفيق ميمي
 دچار خارجي زبان يادگيري در كه آموزاني دانش

 يا اطالعات زياد حجم با مواجهه در وند،شمي مشكل
. گردندمي سردرگمي دچار سرعت به يآموزش مواد

مختلفي براي كمك به اين افراد وجود  ةارائ هايسبك
نهايي و  ةنتيج از الگويي توانندمعلمان مي دارد. مثالً

تعداد مراحل هر فعاليت ارائه كنند؛ تكاليف طوالني را 
 تنظار مرحله هر بر كنند؛ تقسيم تربه مراحل كوچك

 دهند؛ ارائه تصاوير با شفاهي و كتبي راهنمايي نمايند؛
 به گاهي يا بررسي را نوشتاري تكاليف انجام درستي

 و كنند؛ معين ديگري تكاليف نوشتاري، تكاليف جاي
 مهمِ مطالب به را آموزدانش توجه گذاري، عالمت با

 معلمان همچنين. نمايند جلب نوشتاري توضيحات
 از كپي و يادگيري، راهنماي ي،كل طرح از توانندمي

 در شده بيان مفاهيم تعداد كنند؛ استفاده هايادداشت
براي شروع و  ايجايزه دهند؛ كاهش را زمان يك

 شفاهي هايآزمون ؛تعيين نمايندتكميل مطالب 
 توجه سطح درس، شروع از پيش كنند؛ برگزار

 را يادگيري انتظارات نمايند؛ بررسي را آموزان شدان
 و دهند؛ شرح آموزاندانش براي درس شروع از پيش
 ماشين رايانه، وت،ص ضبط از آموزاندانش دهند اجازه

 فتكالي انجام در موفقيت براي ديكته و حساب،
شامل زمان انتظار  هاكاستي كه زماني .نمايند استفاده
 شنيداري درك در ضعف و ند،كُ پردازشِ تر،طوالني

 ةبرنام با را انتقال و زمان مديريت توانمي باشد،
آموزش زبان خارجي ادغام كرد. براي پاسخ به اين 
نياز، معلم بايد وقت اضافي براي تكميل تكاليف منزل 

 بيشترزمان  ؛مقدار تكاليف را كاهش دهد ؛كند تعيين
 هايتفريح زنگ ؛دهد اختصاص تكاليف امبه انج
 دقيقه چندين ؛كند فراهم كار ساعات ميان متعدد

 به بارها ديگر فعاليت به فعاليت يك تغيير از قبل
تذكر دهد، و مكان مشخصي براي تحويل  آموزاندانش

 .)128-129: 2006ناتك، و(ايوارس تكاليف معين سازد
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 از استفاده با كه انددريافته معلمان از بسياري
 روش مانند مسائلي مورد در توانندمي فناوري

 براي آنها هايازني شناسايي يا و آموزاندانش يادگيري
 هايتصميم زبان يادگيري در بيشتر موفقيت كسب
 چنانچه معتقدند رشته اين خبرگان. بگيرند بهتري

 خود به خود و مستقل شكل به بخواهد يادگيري
 است قرار چه آن براي آموزاندانش بايد گيرد، صورت
 خود يادگيري روش چگونگي حتي يا و ببينند آموزش

 تكنولوژي از استفاده كه ،اشندب داشته انتخاب حق
 نشان هاپژوهش. آوردمي فراهم آنها براي را امكان اين
 روند آموزان،دانش براي تعامل امكان ايجاد كه داده

 و چپل .)همانجا( كندمي تسهيل را يادگيري
 مانند تعامل اين از هايينمونه به) 2008( جِيميسن

 فرد و آموزانشد بين يا رايانه و آموزدانش بين تعامل
 توان مي تكنولوژي اين از واقع در. اند كرده اشاره ديگر

 عادي ةبرنام كنار در مكمل ةبرنام يك عنوان به
 فناوري اين هايبرنامه نمونه از. نمود استفاده كالس

 ،هالغت فرهنگ قالب در افزارهايينرم به توانمي
 هاوبالگ همچنين  و رايانامه مانند ارتباطي ابزارهاي

 گالسر و كانديس برينگ،هسل همچنين، .كرد اشاره
 براي رايانه كاربرد« عنوان با اي مقاله در) 2000(

 اندكرده عنوان »ويژه نيازهاي با آموزاندانش به كمك
 علل به آمريكا سراسر در آموزدانش هاميليون كه

 سنتي آموزشي هايبرنامه از استفاده به قادر گوناگون
 از استفاده آموزان،دانش از گروه اين براي لذا. نيستند

 مهمي بسيار نقش تواندمي رايانه بر مبتني تكنولوژي
 طيف تنها نه فناوري اين از استفاده. كند ايفا را

 هاينياز رفع جهت را آموزشي هايفعاليت از وسيعي
 از دسته آن به تواندمي حتي بلكه آورد،مي فراهم آنها

 كمك هستند جدي اختالالت يدارا كه آموزانيدانش
 كالس فضاي در پويا و فعال افرادي به را آنها و كرده

 فناوري اين از استفاده پژوهش، اين طبق. كند تبديل
 جدي التاختال داراي كه آموزيدانش ميليون دو به

 اين ديگر، عبارت به. است كرده بسيار كمك اندبوده
 را زانآمودانش بين تساوي تحقق قابليت تكنولوژي

 كمك ويژه نيازهاي داراي آموزاندانش به و داشته
 .است كرده بسيار

 با آموزاندانش به كمك براي كه ديگري ةنكت
 نظام در تغيير داد، قرار نظرمد بايد ويژه نيازهاي
 كه است الزم. است سازيآزمون و دهي،نمره ،ارزيابي
 نه و - اندآموخته آنچه كليات اساس بر را انآموزدانش

. سنجيد - ايچندگزينه سواالت به پاسخگويي مهارت
 امكان آموزدانش به تواندمي معلم مثال، عنوان به

-بخش به را آزمون بدهد؛ را آزمون در مجدد شركت
 به توجه با را آزمون زمان كند؛ تقسيم كوچك هاي

 حين در كند؛ تعيين آموزدانش هر فردي توانايي
 ةنمر كند؛ منظور ستراحتا هايزمان امتحان برگزاري

 دارزمان هايآزمون نمايد؛ جدا محتوا ةامال را از نمر
نمايد؛  بينيپيش امتحان براي آرام مكاني نكند؛ طرح

 منشي يك آموزدانش به آزمون براي نياز صورت در
. بپذيرد را شفاهي هايپاسخ و دهد؛ اختصاص

 شرايط بايد معلم نمره، گزارش هنگام ن،يهمچن
را به وضوح  آموزنهايي توسط دانش ةنمر تدرياف

-128:  2006 ناتك، و(ايوارس برايش شرح دهد 
126(. 

 گيري نتيجه
هاي آموزشي روشپژوهشگران در تالش هستند تا 

آموزان با  مناسب را براي حمايت كامل از دانش
در بيشتر موارد البته . نيازهاي ويژه شناسايي كنند

ل آموزشي اين افراد سواالت اساسي مرتبط با مسائ
آموزان با دانش دانيم كهمياما  نشده است.درك  كامالً

-نيازهاي ويژه گروهي جدا از ما نيستند. هر دانش
و الزم است  ها و نيازهاي مختلفي داردآموزي توانايي
براي پاسخگويي به  را 27هاي آموزشيطيفي از رويه

 اگر. كردفراهم  آموزدانش هرنيازها و تطابق با سطح 
 توانندمي آموزانبر اين باور باشيم كه تمام دانش واقعاً

 با متناسب و هدفمند آموزش آنان براي بياموزند،
 انتظار آنان از و كرد خواهيم فراهم را سطحشان
 بشر خاص موهبتي زبان. داشت خواهيم پيشرفت

 آموزشاز  توانندمي ويژه نيازهاي با كودكان و است،



ستثناي كودكان فصلنامه  138-1397،119، 1 هشمار ،هجدهم سال ،يا
__________________________________________________________________________________________ 

134 

در ايران نيز  .)132: همانبرند (بهره ب خارجي زبان
-آموزان كمهاي آموزش زبان انگليسي به دانشدوره

پيشنهاد اين است توان ذهني خالي از اشكال نيست. 
 سازي،متناسب اصالحات، و تغيير براي اقداماتي كه

 .گيرد صورت آموزشي هايحمايت و سازي،بومي
 كشور، ويژة مدارس اكثر در كه آنجايياز  همچنين،

 غيرمتخصص معلماني توسط انگليسي زبان آموزش
 هاي دوره برگزاري با گردد مي توصيه گيرد، مي صورت
 هاي دوره قالب در افزايي دانش و مدرس تربيت

 آموزش راهبردهاي و فنون خدمت، ضمن آموزشي
 شكل به ويژه نيازهاي با آموزان دانش به انگليسي زبان

 .شود داده آموزش معلمان اين به كاربردي
 براي مناسب فنون از ايخالصه زير جدول در

 كه نكاتي و ويژه نيازهاي با آموزاندانش به آموزش
 هايمطالب درسي و طراحي روش ةتهي در بايد

گيرند به تفكيك نوع نيازها  قرار توجه مورد ارزشيابي
 :است  آمده

 ژهيو يازهاين با آموزاندانش يبرا آموزشي مطالب نيتدو و هيته يو راهبردها يآموزش فنون. 1 جدول
آسيب نوع در كالس استفاده مورد فنون يتهيه و تدوين مطالب آموزش يراهبردها  

 ديداريگيري مواد آموزشي كارفاده از راهبردهايي مانند بهاست -
ها و تمرينات با در نظر گرفتن مانند تصاوير، توالي منطقي درس

دستور  ةمحور، ارائ-عها به شكل موضودرس ةدشواري، ارائ ةدرج
ب درسي؛ دعوت كتاب كار در كنار كتا ةزبان ساده و قابل درك، ارائ

كووا، وو نصب الفباي زبان اشاره روي تخته (مورا از سخنرانان ناشنوا
 ؛)2011

 ةفرايند، مشاهد ةمشاهداستفاده از يك الگوي چهاربخشي شامل  -

خارج از متن در  يارزشيابكالسي، و  ارزشيابيآموز،  دانش توليد زباني
 )2003و همكاران،   اياارزشيابي (م ةحوز

 
 

 

آموز زدن، روشن و دانش ةهاي جلب توجه مانند به آرامي به شانروش -
 خاموش كردن چراغ، و ضربه زدن به ميز يا كف كالس؛

هاي هاي حفظ توجه مانند ارتباط چشمي، سوال كردن، حالتروش -
 زخورد؛هايي براي بامختلف چهره، و سرنخ

و ارتباط چشمي به صورت  يري مانند متوقف كردن زبان اشارهگنوبت -

 فردي يا گروهي؛
 خم شدن؛ و الگوهاي طرح پرسش مانند حركت ابرو، كج كردن سر، -
هايي كه به زندگي واقعي، در موقعيت آموزاندانشقرار دادن  -

 تر است؛شان نزديكاحساسات و تجربيات شخصي
جديد  هايهوعي و با ايجاد پيوندي بين واژموض به شكله آموزش واژ -

 اند؛با آنچه از قبل آموخته
 ؛)2011كووا، (موراوهاي خواندن و نوشتن توجه بيشتر به فعاليت -
 ؛)2017(يغمايي،  ديدارياستفاده از رويكرد  -
آموز از طريق لمس شانه او يا دست تكان دادن و جلب توجه دانش -

 از شروع درس؛ايستادن وسط كالس پيش 
 هاي چهره، ايما و اشاره، و زبان بدن؛استفاده از حالت -
 راميرزآموز براي طرح سوال (ن زبان نوشتار توسط دانشبه كار برد -

 ؛)2009و همكاران،  مورنو
كه تنها يك معنا دارند و در بافت متن و نه به  هاييآموزش واژه -

 صورت مجزا آموزش داده مي شوند؛
(پورتفوليوي زبان اروپايي براي  هاي مختلفري معنا در جملهسپاه يادب

 )2009شنوايان، ناشنوايان و كم

 آسيب شنوايي

 

 استفاده از متن چاپي و خط بريل انگليسي؛ ةآموزش توانايي پاي -
 بريل؛ به خواندن و نوشتن خط و نوشتن تبديل اصطالحات خواندن -
 ي؛استفاده از فناوري آموزشي و ابزارهاي بيناي -
 هاي توانايي با نور متناسب شدت نظر از تنظيم محيط آموزشي -

 ).2011(چونگ،  ديدة بيناييآسيب آموزاندانش ديداري

 آسيب بينايي

 
كمك، دستورالعمل، و بازخورد  ةمداخله به كمك همكالسان و ارائ  -

 ؛)2016پوترا و همكاران، براي ايجاد عالقه (
افيت و نظم (يحيي و همكاران، كيد بر شفأآموزش ساختاريافته و ت -

 تيسماُ
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 ؛)2004آريك و همكاران، ؛ 2013
حمايت مستقيم معلم،  ةراهبردهايي از جمله آموزش از طريق مداخل -

(شوئرمان  هاي كوچكاطالعات در دسته ةارائ وها، موقت، تكرار فعاليت
 ؛)2002و وبر، 

 ؛)1995هاي ديداري (كوييل، استفاده از سرنخ -
زش آزمايشي ناپيوسته (ايووانون و همكاران، آموزش مستقيم و آمو-

 ؛)2003

 

 رويكرد ارتباطي -
 محوررويكرد واژه -
 پاسخ فيزيكي كامل -
 بازخورد احساسي-
 درك كلي0-
 حمايت موقت -
 دهيالگو -
 تداوم در مواجهه با زبان -
 هاي ارتباطي مكررتمرين -
 اجتماعي-هاي زبانيروال -
 )2007 ،تيميس و پايفرز( سازيشخصي  -

 ناتواني هوشي

 

روش چندحسي  ؛گيلينگام) -روش آگاهي واجي (مانند روش اورتون
انطباق  ؛(تكرار، ساختاريافته، توالي، فراشناخت، و تجزيه و تركيب)

آموزان؛ هاي زبان بر اساس اصول آموزش مناسب براي اين دانشكالس
 و ؛هاواژهتعداد درسي؛ كاهش سرعت آموزش؛ كاهش  ةساده كردن برنام

 هارتاس،(هاي ديداري/لمسي/حركتي (چندحسي) استفاده از تمرين
 )1997 ،شوارتز از نقل به 1391

 يادگيري ةناتواني ويژ

آموزان و استفاده از آن ها و عاليق دانش تجربه ةكسب اطالع دربار
دانش براي كمك به يادگيري زبان انگليسي  به منظور لحاظ كردن 

در انتخاب محتواي درسي؛ اطمينان حاصل كردن از  ديدگاه آنان
-و مي هستهاي فرهنگي اينكه  كودك قادر به درك محتوا و ارجاع

 )همانها ارتباط برقرار كند (تواند با آن

 

 درمانگر؛زبان-ان معلم زبان خارجي و گفتاربيشتر مي ةمشاور -
هاي هجلسها و راهبردهاي مورد استفاده در انتقال تكنيك -

 ؛ )2006 ،ردرماني به آموزش زبان خارجي (ايوارس و ناتكگفتا
 آموزان در كالس؛ فرصت بيشتر به دانش ةارائ -
اي تخصصي همندي از آموزشتعديل محتواي آموزشي براي بهره -

 در خواندن و نوشتن؛ محور-زبان
مطالب پيش از  ةبه كار بردن راهبردهاي حمايت زباني مانند مرور هم -

هاي كليدي متن يق  صحبت كردن در مورد انگارهشروع خواندن از طر
آموزان با مفاهيم موجود و ايجاد ارتباط بين عاليق و دانش كنوني دانش

 در متن؛
دادن تغييرات معنايي و باال ها و پسوندها براي نشاناستفاده از پيشوند -

 ؛ انآموزبردن دانش واژگاني دانش

ها و همچنين معرفي اكيب صدآموزان در ترباال بردن مهارت دانش -
 ها؛ ها و پسوندو پيشوند هاواژهبا تأكيد بر ريشة  هاهواژ
راهنماي تصويري يا  ةها با توجه به بافت و ارائكشف معناي واژه -

 آموزان؛ اصلي به دانش ةيادآوري انگار
 ؛ هاآن ةها و مرور روزانجديد روي كارت هايهقرار دادن واژ -
آموزش زبان در كالس درس از طريق  اتخاذ رويكردي تلفيقي به-

 ).1391هاي موضوعي (هارتاس، استفاده از واحد

-مشكالت ارتباطي
 زباني
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در  آموزان دانشرفتاري و تقويتي  ةهاي مداخلبه كار گرفتن  برنامه
 .)2006  وارس و ناتك،يكالس زبان خارجي (ا

-اختالالت رفتاري
 هيجاني

 
 هيزات الزم؛حمايت براي دسترسي به تج ةارائ  -
 ).همان( انآموزراستا با نيازهاي خاص دانشتي همايجاد تغييرا-

-معلوليت جسمي
 حركتي

 
 هاي پايه به جاي زبان خارجي؛كيد بر آموزش مهارتأت  -
 )همان( يسازش هايتقويت ارتباط كلي و توانايي-

 چندمعلوليتي

 تغيير در نظام ارزيابي، نمره دهي، و آزمون سازي؛ -
و نه  -اند آموزان بر اساس كليات آنچه آموختهشسنجش دان -

 اي؛مهارت پاسخگويي به سواالت چندگزينه

 امكان شركت مجدد در آزمون؛ -
 هاي كوچك؛تقسيم آزمون به بخش -
 آموز؛با توجه به توانايي فردي هر دانشتعيين زمان آزمون  -
 هاي استراحت حين برگزاري امتحان؛كردن زمان لحاظ -

  محتوا؛ ةامال از نمر ةجداكردن  نمر -
 دار؛هاي زمانطرح نكردن آزمون -
 اختصاص مكاني آرام براي امتحان؛ -
 آموزان در صورت نياز؛اختصاص منشي به دانش -
 هاي شفاهي؛پذيرفتن پاسخ -

(ايوارس و  انآموزشرح دادن شرايط دريافت نمره نهايي به دانش -

 .)2006ناتك، 

 انه؛هاي يادگيري و هوش هاي چندگتوجه به سبك -
تغيير محيط كالس و روشهاي آموزشي براي آموزش هدفمند؛  -

 ؛آموزش صريح و كل زبان افتراق، آموزش فراگير، واستفاده از 
استفاده از فناوري براي درك روش يادگيري دانش آموزان وشناسايي  -

 ؛)2006(ايوارس و ناتك،  نيازهاي آنان
آموز و فردي ديگر؛ شيا ميان دان رايانهآموز و تعامل ميان دانش -

عادي  ةمكمل در كنار برنام ةبه عنوان يك برنام  يه از تكنولوژاستفاد
 كالس؛

، ابزارهاي ارتباطي هالغتافزارهايي در قالب فرهنگ استفاده از نرم -
 )2008 ،ها  (چپل و جِيميسنبالگو  همچنين و رايانامهمانند 

 هاتمام گروه

 ها نوشت پي
1. morphemes 
2. foreign language 
3. action verbs 
4. expressive vocabulary 
5. receptive vocabulary 
6. feedback cues 
7. cued speech 
8. discrete trial teaching format 
9. immersion 

10. lexical approach 
11. collocations 
12. Total Physical Response (TPR) 
13. total communication 
14. listening for the gist 
15. scaffolding 
16. zone of proximal development 
17. social routines 
18. Phonological Deficit Hypothesis  
19. Orton-Gillingham 
20. behavior intervention plans 
21.  auditory learners 
22.  visual-spatial intelligence 
23.  analyzing language usage 
24.  intrapersonal intelligence 
25. explicit instruction and whole language 
26. sound-symbol rule systems 
27. instructional practices 
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