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 دهيچك
زبان  يريادگيابعاد  يبرخ به ي انجام شدهها پژوهشه اگرچ: هدف
 رانيا در يپژوهش چيهتاكنون  ،اند پرداخته يدر نارساخوان يخارج

 نكرده يبررس نهيزم نيا دررا  ينارساخوان يدارا آموزان دانش دگاهيد
 يآموز نسبت به تجارب زبان زينان آموز دانش نيا نيوالد دگاهيد است.

مانده  مغفول يالملل نيسطح ب در ار،يبس تياهم با وجود ،فرزندانشان
 يها تجربه از يفيك يليتحل ةارائ منظور بهپژوهش حاضر . است
 پژوهش اين: روش. ه استاجرا شد نارساخوان انآموز دانش يآموز زبان
 ييروش آوا با يسيبزرگتر با هدف آموزش زبان انگل ياز پژوهش يبخش

پژوهش،  نيا دراست.  يخواننارسا يدارا انآموز دانش به يچندحس
نه نفر،  با افتهيساختار همين يها مصاحبه ،يآموزش دورةاز اتمام  پس

 ةويش به كه ،مادر چهارو  ينارساخوان يدارا آموز دانش پنجشامل 
انجام گرفت. متن  ،در دسترس انتخاب شده بودند يريگ نمونه

به روش  2018 يي ادويك سمك افزار نرمو با  يساز ادهيپ ها مصاحبه
 در آمده دست به يفرع نيمضام .است شده يبررس مضمون ليتحل
 يمرور نيهمچن ند.ا هشد يبند طبقهمضمون  10ن تحت عنوا تينها
 دربارة يعلم هاي هدر مجل شده  چاپ يها مقاله بر افتهيم نظا

. ه استشد انجام يزبان خارج يريادگي شكالتم و ينارساخوان
كه  دهد مينشان  افتهم ينظا مرور جينتا :يريگ جهينتو  ها افتهي
مشكل در  ،ينارساخوان يآموزان دارا زبان يرو  شيمشكالت پ نيشتريب

است.  يزبان خارج ياه هسپردن واژ ادي، خواندن، دستور، و به امال
 ةان تجربآموز دانش ،ها مصاحبه ليتحل جينتابر اساس  نيهمچن

دارند. در مقابل،  در مدرسه يسيزبان انگل يريادگياز  ينديناخوشا
در آموزش زبان  يچندحس ييروش آوا يان و مادران اثربخشآموز دانش

خود را  يمادر ةتجرب، مادران نيا بر عالوه. كنند ميرا گزارش  يسيانگل
دچار تنش  آنها يفرزند-مادر ةرابط چراكه دانستند يم يسخت بةتجر

دران و ما يها دگاهيد انيم ييها تناقض يموارد در، نيهمچنبود. 
  ان مالحظه شد.آموز دانش
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Abstract 
Objective: Although certain dimensions of foreign 
language learning in dyslexia have already been 
examined in the literature, no study has yet 
explored the language learning experiences of 
Iranian students with dyslexia, and parents’ views 
of the language learning experience of their 
children has also been neglected in the international 
literature despite its importance. The present study 
aimed to present a qualitative analysis of these 
experiences. Method: The present study was part 
of a larger project aiming to teach English as a 
foreign language using the multisensory phonics 
method to Iranian students with dyslexia. In this 
study, following the educational course, semi-
structured interviews were conducted with nine 
participants, including five students with dyslexia 
and four mothers, selected via convenience 
sampling. Interviews were transcribed, translated 
into English, and analyzed in MAXQDA 2018 
using thematic analysis in order to extract emergent 
sub-themes which were eventually subsumed under 
10 themes. Moreover, a systematized review was 
conducted on articles published in scientific 
journals focusing on dyslexia and problems in 
learning a foreign language. Results and 
Conclusion: Results of the systematized review 
indicated that the most prominent problems faced 
by students with dyslexia learning a foreign 
language are problems with spelling, reading, 
grammar, and memorizing vocabulary. 
Furthermore, based on the analysis of interviews, 
students disliked their English learning experience 
at school, whereas both students and their mothers 
witnessed the efficiency of multisensory phonics 
instruction for English. Moreover, the mothers 
judged their mothering experience to be difficult 
since their mother-child relationship was 
occasionally strained. Finally, mismatches were 
observed between the students’ and mothers’ views 
in certain cases.  
 

Keywords: Dyslexia, English as a foreign 
language, Interview, Language learning 
experience, Systematized review 
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 مقدمه
 ةژيوانواع اختالالت  نيتر عيشااز  يكي 1ينارساخوان

درصد  12 تا 10كه  شده  زده نيتخماست.  2يريادگي
 نيبه ا زبان يسيانگل يكشورها دران آموز دانش

فلچر، و اسكوبار،  تز،يويش تز،يويدچارند (ش تاختالال
 يان داراآموز دانشتعداد  ران،ي). در ا1990

 3 نيب يينخست ابتدا يةپادر سه  ينارساخوان
) 1381 با،يدرصد (شك 9/9تا  )1372، كار دانه(

كم  يآگاه لي، به دلحال نيا بااست.  شده  زده نيتخم
، ممكن است به ينارساخوان بارةدر و معلمان ها وادهخان

زده شود  يذهن توان كمان برچسب آموز دانش نيا
از آنان ترك  ياريبس جهيدرنت) و 2004 ،ي(تهران
 .كنند ليتحص

در كنار  ينارساخوان يآموزان دارا دانش رانيا در
. البته خوانند يدرس م يكودكان در مدارس عاد ريسا

 نيز يريادگي ةژيو اختالالت ر دولتيو غي يدولت مراكز
خدمات به  ةارائ يبرا وپرورش آموزشنظر  ريز

در كنار تحصيل در مدرسة  دورة ابتدايي آموزان دانش
درس زبان  كه آنجا از ،همه نيباافعال است.  عادي

 ةاز دور يرسم طور به دولتي در مدارس يسيانگل
ها در تن شده ادي يو مراكز دولت 3شود يمتوسطه آغاز م

 ينارساخوان يآموزان دارا دانش يرايپذ ييابتدا ةدور
 ةژيو يخدمات آموزش گونه چيههستند، در حال حاضر 

وجود  رانيآموزان در ا دانش نيا يبرا يسيزبان انگل
 صادق است. زين يزبان عرب ةمطلب دربار نيهم ندارد.
و  صيتشخ ةنيدرزم يادي، اقدامات زتاكنون 

 ةژيواختالالت  يان داراوزآم دانشبه  يرسان كمك
 يپژوهش، تاكنون همه نيباااست.  شده  انجام يريادگي

 تجارب يبررس مالحظه نشده است كه به رانيا در
 يها پژوهشو  باشد پرداختهگروه  نيا زبان يريادگي
 چي، هضمناً. اند اندك اريبس زين حوزه نيدر ا يالملل نيب

 متون تخصصيدر ديده نشده است كه  يپژوهش
 نيوالد دگاهيتجارب را از د نيا يالملل نيب

 .باشدكرده  يان بررسآموز دانش

روش  ازچند پژوهش : ژوهش به روش مصاحبهپ
ان آموز دانش يمشكالت آموزش يبررس يبرامصاحبه 

تنها  وجود، نيباا. اند كرده استفاده ينارساخوان يدارا
زبان  يريادگيبر  مشخصاً مجارستانپژوهش در  كي

 ةمصاحبان با استفاده از آموز دانش نيا يخارج
 تمركز كرده است. افتهيساختار مهين

 ي) به بررس2009( ي، و سركدزريسكورموش،  
 آموز دانش 15 يزبان خارج يريادگي ةتجرب

 يها مصاحبه قياز طر ينارساخوان يدارا يمجارستان
كه  دهد  مينشان  جيند. نتاا هپرداخت افتهيساختار مهين

در گروه  يريادگينسبت به  يمنف يديان دآموز دانش
درس  يدر كالس خصوصكه  دهند يم حيو ترج دارند

مثبت و  اتيان خصوصآموز دانش ن،يبخوانند. همچن
نگرش  از جمله اينكهو ند ا هكرد ذكرمعلمان را  يمنف

تحت  شدت به يزبان خارج يريادگيآنان نسبت به 
 ةفاداست مورد يآموزش يرفتار معلم و راهبردها ريتأث
 ست.او

 با مرتبط مسائل يبه بررس يمطالعات محدود
اند  پرداخته ينارساخوان يان داراكودك نيوالد

و  ي؛ فائق1391قوزلوجه،  يباعزت، احمد ،يارياري(
آنها تنها سه پژوهش از  اني)، كه از م1397 ،يناعم

 اند كردهاستفاده  نيتجارب والد يبررس يمصاحبه برا
و  ج،ينور ث،يفيباسول گر؛ 1987، اسلومان و وبستر(

يك  البته هيچ. )2015، داهالن و اسيآل؛ 2004، بردن
آموزي  زبان ةمشخصاً به تجربها  از اين پژوهش

 اند. نپرداخته هاآن نيوالد دگاهياز د فرزندان
تجارب  زمينةدربا توجه به كمبود اطالعات 

 جينتا ،ينارساخوان يان داراآموز دانش يآموز زبان
 يرانيا انآموز دانشمشكالت  تواند يم پژوهش حاضر

و  يفارس يها زبان يريادگيدر  ينارساخوان يدارا
 دربارة ي رارا روشن سازد و اطالعات يسيانگل

 نيا يريادگي يها يژگيو ،يآموزش يها يكاست
 مرتبط ارائه دهد. موارد ري، و ساانآموز دانش
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 روش
 مرور يكيشامل دو بخش،  رو  شيپ پژوهش

 و ينارساخوان دربارة يعلم يها مقاله 4ةتافي نظام
 يها مصاحبه انجام يگريدو  ،يخارج زبان يريادگي
 يدارا يرانياآموزان  با دانش افتهيساختار مهين

 .آنهاست مادران و ينارساخوان
 افتهي نظام مرور
 ،5يسيانگل يها دواژهيكل از استفاده با پژوهش، نيدر ا

 يها هدر مجل يسيمنتشرشده به زبان انگل يها مقاله
توسط  يزبان خارج يريادگيكه به  يعلم

پرداخته بودند، بدون  ينارساخوان يآموزان دارا دانش
 6اسكالر گوگل گاهي، در پااثرچاپ  سال تيمحدود
 ييها تا جا عنوان پژوهش يجو شدند. بررسو جست

(هركدام  جياز نتا يمتوال ةصفح سهكه در  افتيادامه 
 افتي يژوهش مرتبطپ چيپژوهش)، ه 10 يحاو

 يصفحه در گوگل اسكالر بررس 57نشود. درمجموع، 
 يفارس يها دواژهيجو با كلو جست نيشد. البته هم

گوگل اسكالر و  گاهيدر پا يزبان خارجو  ينارساخوان
 يبرا زين 7يجهاد دانشگاه يمركز اطالعات علم گاهيپا
انجام شد كه  يمرتبط فارس يها پژوهش افتني

 نداشت. يدر پ يا جهينت
پس از سه مرحله غربالگري (بر اساس عنوان، 

كه  يعلم مقالة 19در نهايت چكيده، و متن كامل)، 
 ينارساخوان يآموزان دارا مشخصاً به مشكالت دانش

 ة، به مرحلپرداختند يم يخارج زبان يريادگيدر 
  )1جدول  وارد شدند ليتحل يينها

 شده يبررس يها مقالهمشخصات . 1جدول 
 (ها)پژوهشگر سال نوع مقاله زبان اول يخارج زبان

 سيآر 1999 )يشخص ة(تجرب يفيتوص يسيانگل يياياسپان
 اركان، قزل اصالن، و دورگو 2012 )ي(مورد لةمداخ يترك يسيانگل

 ياسپاركس، گنشوف، و ژاورسك 1993 )ي(نظرسنج يفيتوص يسيانگل -
 اتيب ياريفنداس 2011 )ي(نظرسنج يفيتوص يفارس يعرب و يسيانگل
 نويپاالد ا،يگراوان ،يكاندوچ ،يفاچ يبون 2017 (آزمون) يفيتوص ييايتاليا يسيانگل
 يكورنولد ،يفرار باالگاما، نو،يپاالد 2013 (آزمون) يفيتوص ييايتاليا يسيانگل
 چانگ و هو 2010 (آزمون) يفيتوص )ي(كانتون ينيچ يسيانگل
 ليه و در،ي، اسنايداون 2000 زمون)(آ يفيصتو يسيانگل يياياسپان و نيالت

 نويلومبارد و نويف يد 2004 )يشخص ة(تجرب يفيتوص يسيانگل يآلمان
 ستكيو ا لريليم يد 2018 )ي(مورد يفيتوص يترك يسيانگل

 مونياس 2000 )ي(مورد يفيتوص يسيانگل يفرانسو
 انيو جواد يقنسول 2010 (آزمون) يفيتوص يفارس يسيانگل

 يكرامب 1997 (آزمون) يفيتوص يسيانگل فرانسه
 يكرامب 2000 يمرور - -

 يو سركد زر،يكورموش، س 2009 (مصاحبه) يفيتوص يمجار يسيانگل
 گنشوف و اسپاركس 2001 يرومر - -
 گابو و هربرت، ونز،يل 2009 يمرور - -

 هالند و كاسا 2005 (آزمون) يفيتوص ينروژ يسيانگل
 هو و فانگ 2005 (آزمون) يفيتوص ينيچ يسيانگل

 افتهيساختار مهين يها مصاحبه
با عنوان  دكتري ةرسال كياز  يپژوهش حاضر بخش

داراي  يرانيان اآموز دانشبه  يسيآموزش زبان انگل«
 نياست كه در آن نخست »يمورد ةمطالع نارساخواني:

ان آموز دانشبه  يسيزبان انگل ةژيو يآموزش ةمداخل
 نيا در. ه استائه شدار ينارساخوان يدارا يرانيا

 دواز  ينارساخوان يدارا آموز دانش پنجپژوهش، 
 به در تهران يريادگي ويژةاختالالت  يخصوص ةمؤسس
(سن  شدندانتخاب در دسترس  يريگ نمونهروش 
يادگيري  ةسال و تجرب 12تا  هشتآموزان از  دانش

زبان انگليسي آنها از صفر تا سه سال متغير بود). 
توسط  انآموز دانش نيدر ا يواننارساخ، تر شيپ
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اهداف پژوهش بود.  شده داده صيتشخشناسان  روان
شرح داده شد و  نشانيو والد كنندگان شركت يبرا

 يشركت در پژوهش، اجرا يبرا يشفاه ةنام تيرضا
شد. سپس  افتي، و شركت در مصاحبه درها آزمون

 13ن يانگيبه مدت م يسيانگلزبان  آموزش مداخلة
با استفاده  يبه شكل انفراد آموز دانشهر  يجلسه برا

روش به  ني. اشدارائه  8يچندحس يياز روش آوا
با  زمان هم يسيانگلتلفظ زبان  نيقوان ميآموزش مستق

 ،يد ي(بر پردازد يم مختلف يها حسكردن  ريدرگ
). عملكرد 2011و هولم،  نگي؛ اسنول2011
 يسيو انگل يمشابه فارس يها آزمونان با آموز دانش

آن در  جينتا كهشد  دهيو پس از مداخله سنج شيپ
(محمدزاده،  شده است گزارش يگريد ةمقال

دو ماه . )چاپ ريز ،يو اخوان تفت ،ينما، مرند ستوده
 مهين يها مصاحبه ،يآموزش ةدورپس از اتمام 

ان و آموز دانشبا  يبه زبان فارس افتهيساختار
سال  40تا  34سن مادران از ( مادرانشان انجام شد

 ةدر جلس آموزان دانشاز  يكيمادر متغير بود، و 
 مورد ةمصاحب ي. راهنما)افتيمصاحبه حضور ن

 يدر پژوهش حاضر بر اساس راهنماها استفاده
كورموش و  ،)1978اسلومان و وبستر (توسط  شده ارائه

استامپولتزيس و پولي كرونوپولو ، )2009(همكاران 

ه طراحي شد  )2016(كاال و همكاران  مك، و )2009(
 به ترتيب آموز دانشمصاحبه با هر مادر و هر  .است
ه ديبه طول انجام نيانگيم طور به دقيقه 29و  33

 .است
 ها داده ليتحل و هيتجز روش

 17334و  هشد يساز ادهيپكلمه به كلمه  ها مصاحبه
كلمه  6/1228 نيانگي(م آمده استكلمه به دست 

هر مادر). سپس  يبرا 75/2797و  آموز دانشهر  يبرا
از  يكل يديشد تا د خوانده چند بار ها مصاحبهمتن 
. پس از آن، متون در ديبه دست آ بحث مورد نيمضام

به دست  يبرا 20189يا  يد  ويك  مكس افزار نرم
 نيمضاماز آن،  پسشد.  ليتحل يفرع نيمضامآوردن 

روش  بهگروه قرار گرفتند و  كيمشابه در  يفرع
 نيمضام سرانجامشدند تا  يسمضمون برر ليتحل
 ،يم يو ن ن،ييكو (گست، مك نديآ دست به يينها

از مصاحبه با  يمضمون اصل ده ان،ي). در پا2012
 .ان و مادران به دست آمدآموز دانش

 ها افتهي
از مشكالت  يمنتخب، فهرست يها اساس مرور مقاله بر

 يزبان خارج يريادگيهنگام  ينارساخوان يافراد دارا
 :دشو يارائه م 2ب جدول در قال

 يخارج زبان يريادگي در ينارساخوان يدارا افراد مشكالت. 2 جدول
 ها مقاله در اشاره بسامد   /مهارتحوزه

 6   خواندن
 6 كلمه خواندن 
 4 مطلب درك 
 3 يخوان بلند 
 2 ناكلمه خواندن 
 2 ييچندهجا كلمات خواندن 
 1 كلمات خواندن برعكس 
 1 اداعد خواندن 
 1 سطرها كردن گم 
 1 حروف صيتشخ 
 1 سهينو-واج تطابق 

 4  نوشتن
 8 امال 
 3 يرمزگردان و يزيرمزآم 
 1 كلمه نوشتن 
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 1 حروف انداختن جا 
 1 ناكلمه نوشتن 

 4  دنيشن
 2 يداريشن زيتم 
 1 يداريشن يابي يتوال 

 4  كردنصحبت
 4 تلفظ 
 2 يخودكار 
 1 ييآوا ةحافظ 
 1 سالست 
 1 يگفتار زبان پردازش 

 3  يشناخت واج يآگاه
 3 يواج پردازش 
 3 هيقاف صيتشخ 
 3 ها واكه 
 2 ) نيواج (آغاز حذف 
 1 يواج يكار دست 
 1 ناكلمه تكرار 
 1 نيآغاز واج صيتشخ 
 1 ييامال انتخاب 
 1 يواج ساخت 

 6  دستور
 3 نحو 
 3 كلمه اقسام 
 2 صرف 
 1 دستور يشفاه نيتمر 
 1 فعل زمان 

 1  معنا
 1 يذهن ميمفاه 
 1 اصطالحات كاربرد 

 2  ترجمه
 3  واژگان

 5 واژگان كردن حفظ 
 4 اياش و الفبا، حروف ر،يتصاو دنينام 

 3  يمادر زبان تداخل
 3 زبان دستور دربارة حاتيتوض درك زبان فرا

 2 پرسشو نيتمر صورت نكردن درك 
 1 نادرست و درست تلفظ فاوتت درك عدم 

   يشناخت يها مهارت
 4 حافظه 
 3 توجه 
 2 يده سازمان مهارت 
 1 اطالعات پردازش سرعت 
 1 توجه يفراخنا 
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 ها مصاحبه
متن  لياز تحل آمده دست بهبخش، ده مضمون  نيدر ا

 يها صحبتاز  يا دهيگزبه همراه  ها مصاحبه
 .دشو يم يو بررس ارائه كنندگان شركت

 ميمتوجه شد ،مادران با مصاحبه نيح: صيتشخ
 دربارة يو واضح ميمستق صيتشخ گاه چيهكه 

. اضهار نشده است آنان  شان به مشكالت فرزندان
باهوش اما «مانند  يبه مسائل يمادران به شكل مبهم

در » توجه يكاست«و  ،»فيضع حافظة«، »كند بودن
 نيشناسان ا وانر حال نيباا ،شان اشاره داشتند فرزندان

 ةهم ان،با پژوهشگر يخصوص هاي هكودكان در جلس
امر  ني. علت ادانستند مي ينارساخوان يداراآنان را 

 رسد يمباشد؛ به نظر  يات فرهنگظمالح تواند يم
 ميمستق صيتشخ دهند يم حيترج يرانيشناسان ا روان

كه  نكنند عنوان نيوالد به را يريادگي ويژة اختالالت
در  يباعث ابهام و سردرگم تواند يم مسئله نيا

د  آموز دانش، مثال عنوان بهان شود. آموز دانش
 :كند افتيكمك در امال يبرا ديچرا با دانست ينم

داشت  ها مدرسهپنجم كه رفتم، اول  كالس«
... چرا من كه كردم فكر خودم شيپ من ،شد يمشروع 

 خودم شيپ كنم؟ شرفتيپ ديبا رو كتهيد چرا يعني
  »...دنبو يجواب چيه بعد. كردم كروف نيا

 شده  ارائهبر اساس اطالعات : آموزش يها روش
 يها هيپامدارس در  شتري، بكنندگان شركتتوسط 

با  يفارس يبر آموزش حروف الفبا يينخست ابتدا
زمان  ،كنند يم ديتأكو امال  ينوشتار اديز يها نيتمر

 يبرخو  ،شود يممتن كتاب  يسيرونوصرف  ياديز
تخته امال  يپا خواهند يمان آموز دانشلمان از مع
 يداراان آموز دانش يبرا خصوص بهكه  يامر ؛سنديبنو

 :دشوار است ينارساخوان
 يپا ايب كه بگن بهم مثالً كه نداشتم دوست من«
 من به م،يبود ياول كالس نكهيا با. سيبنو كتهيد تخته

 دوست مثالً نيهم يبرا. دهب خطت كه گفتن يم
 مسخره ها بچه. بگن كتهيد بهم تخته يپا كه نداشتم

 .ب آموز دانش - ».كردن يم

ان در مدرسه با مشكل آموز دانش نيا ازآنجاكه
 يريادگي ويژةاختالالت  يها مؤسسهند، به ا همواجه شد

درك  يرو ها مؤسسهشناسان در  . رواناند كردهمراجعه 
 انيب 10خواندن درس، امال، فنون يخوان روانمطلب، 

به  نيچنمه. آنها ندنك يمكار  اتياضيو ر ،ياهشف
 ياه هساختار كلم كه ندنك يمان كمك آموز دانش
 زيو ن رنديبگ اديرا  قاعده يب يبا امال يفارس
 .ندكن يمحافظه ارائه  تيتقو يبرا ييها نيتمر

زبان  يريادگي تجربة تر شيپآموز  چهار دانش 
ش مانند آموزهند.  هرا در مدرسه داشت يسيانگل

 يها روشاز  يسيانگل شآموز يمدارس برا ،يفارس
 يبرا متأسفانهكه  كنند يم استفاده يمختلف
ندارد. به نظر  ييكارا ينارساخوان يداراان آموز دانش

با آموزش  را يسيانگل زبان آموزش كه مدارس رسد يم
مرحله  نياز ا سرعت بهاما  كنند يمالفبا شروع  حروف

ان انتظار آموز دانشاز  سمدار ي. البته برخگذرند يم
حروف را با گوش دادن به خواندن  يدارند كه صدا

 يكه برا يكتاب كشف كنند؛ روش يمعلم از رو
ه بود كننده جيگ اريبس شيها يكالس همب و  آموز دانش
 .است

 يريادگي يها يژگيو
 مشكل ابراز
شان  ان مشكالت خود را به معلمانآموز دانش يبرخ

موارد جو كالس مناسب  يرخ. در بندنك ينمابزار 
 :يستكردن ن سؤال
ــه« ــ. ن ــد ينم ــد  ش ــوب، تن ــ. خ ــت، يم ــالً  رف اص

 آمـوز  دانـش  - ».گفت ينم يشكي. هميبگ ميتونست ينم
 الف

 كه دهند يم حيان ترجآموز دانش، يطوركل به
 خصوصاً ن،يوالد اي ها يهمكالسشان را با  مشكالت

عدم  نيابگذارند. از نظر مادران،  انيشان، در م مادران
 اي، گرا درون ،يمشكل به معلم به خاطر خجالت ابرازِ

 .است فرزندان بودن مغرور
 فيتكال انجام در كمك به ازين

 خصوصاًمدرسه،  فيدر انجام تكال اًـعمومان آموز دانش
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ــال ــان فارســـ  فيتكـ ــدين ،يدرس زبـ ــك  ازمنـ كمـ
و  دوينگ يمامال  معموالً. مادران هستند شانيها خانواده

 آنـان بـه   ياضـ ير مسـائل  حـل در  اي ندكن يم حيتصح
در مـورد انجـام    نيمـادران همچنـ  . ندرسـان  يمـ  ياري

 فيتكـال  زيـ سـه و ن مدر يسـ يدرس زبـان انگل  فيتكال
 ند:ردا يآموزان همكار شبا دان سسهؤم

 ميگفت يمرو امال  A B C Dحروف رو،  مثالً«
قبلش امال  قهيدق 45ساعت،  ميبهش، قبلش ن

 د آموز دانش مادر - »زود. شد يم. خسته ميگفت يم
 امتحان از شيپ ينگران
 يدچار نگران ياز امتحان فارس شيان پآموز دانشاكثر 

 از ترس خاطر به يموارد در ينگران ني. اندوش يم
مادران به  .است معلمان اي نيوالد سرزنش
 آماده اتامتحان يبراتا  ندنك يمشان كمك  فرزندان

امتحان  ةجينتچون نگران بودند كه  ؛شوند
 حيان ترجآموز دانشاز  يكيباشد. ن بخش تيرضا

در مدرسه وجود نداشته باشد و  يامتحان داد يم
بدون امتحان  مؤسسهمانند  يطيدوست داشت در مح

 درس بخواند:
. نباشه حانامت مدرسه تو كه داشتم دوست«

تا  چهار بابعد  خونه، يم ره يم آدم. نايا و استرس
 رو سؤاال يليخ شه، يم جيشده گ دهيچيكه پ يسؤال

 ب آموز دانش - ».بده جواب خوب تونه ينم
 يفردو  يگروه يريادگي

 يها گروهدر  دارند كهان دوست آموز دانشتمام 
آن را به  يدرس بخوانند و در موارد تيپرجمع

در  ندردا عالقه رايز هند،د يم حيترج يفرد يريادگي
نفره  تك يها كالسباشند و در  شانيها يهمكالسكنار 

مادران  شتريب، حال نيباا. ندنك يم يياحساس تنها
شان  فرزندان يرا برا تيجمع كم اي نفره  تك يها كالس

 نيا يبرا يتلفمخ لي. آنها دالدانند يم تر مناسب
فرزندان در  تمركز كمِ ازجمله، كنند ميذكر  حيترج

 برقرار كردنمشكل در ارتباط  ت،يپرجمع يها كالس
شلوغ، و  يها مكانشدن در  ستهخ، ها يهمكالسبا 

 :گرانيبا د شدن سهيمقا ازترس 

 مورد در] يخصوص[كالس  كنم يم فكر من«
 كه انگار يگروه چون بود، خوب يليخ دخترم

 بود يخصوص شما كالس. . . . تر نييپا اديم تمركزش
 نيا و نيبود باهاش اش همه ساعت اون هم شما و
 موز بآ مادر دانش - ».گرفت ادي بهتر يليخ

در  يريادگيبا وجود عالقه به  ز،ين آموزان دانش
نفره  تك يها كالس يايبزرگ، نسبت به مزا يها گروه

 اديبهتر  طيشرا نيآگاه بودند و اعتقاد داشتند در ا
 . رنديگ يم

 نوشتنو  مشكل با امال
 يان نوشتن برخآموز دانش ةعمداز مشكالت  يكي

در  مثالً ،ينوشتن به مدت طوالن اي يفارس حروف
خط  اتيخصوص يبرخ زي. مادران نستآزمون امال

) را از كلمات يبعض ةقاعد يب ي(مانند امال يفارس
 ني. اكنند ميمشكالت فرزندانشان ذكر  علل نيتر مهم

شده  منتقل زين يسيبه انگل يمشكل در نوشتن فارس
 مؤسسهان در آموز دانش نكهيا وجود با. است

 ي، برخندنك يم افتيدر هاي درماني را مداخله
 يهنوز به قوت خود باق يفارس يمشكالت نوشتار

 :است
داشتم كتابشو نگاه  روزيكه هنوزه، د هنوزم«

 - ».ذاره يم سركش تا دو ك يبرا هنوز ،كردم يم
 ب آموز دانشمادر 

 ها يكالس همبا  سهيمقا
 شانيها يهمكالسند با ران دوست نداآموز دانش

را عنوان  يا دغدغه نيچن زيشوند و مادران ن سهيمقا
 ةدربار د آموز دانش، مادر مثال عنوان به. كنند مي

  :گويد ميفرزندش 
. رهيبگ قرار سهيمقا مورد يليدوست نداره خ«
 »... هيجور نيا يفالن ميبگ يشه ه يم يعصب

 زبان آموزش يبرا ملموس ياياستفاده از اش
 ةعالق ،ها مصاحبهدر  تكرار شده نياز مضام يكي

 يبراملموس  يايان به استفاده از اشوزآم دانش
 زيمادران ن .بود الفبا خصوصاً، مختلفدروس  يريادگي

اشاره  يآموزش كمك ياستفاده از ابزارها ديبه فوا
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 يريادگيروش  ةدربارالف  آموز دانش مثالً. كنند مي
 :گويد مي نيچن مؤسسهدر  يفارس يامال

 موكت رو. ومدا يم خوشم كارتشو امالشو،«
 رفتم يم بعد گفتم، يم بار چند دوباره بعد وشتم،ن يم
  ».گهيد ةكلم هي

موزش آ دورةنكته را در مورد  نيان همآموز دانش
 انيب زين يچندحس ييبه روش آوا يسيزبان انگل

 نيبه استفاده از چن كدام چيه، همه نيا با. كردند
 اشاره يسيانگلآموزش زبان  يدر مدرسه برا يروش
 .ندا هنكرد

 يريادگي يبراخود  كمك به
 يريادگيكمك به  يبرا يمحدود يها راهان آموز دانش
تكرار  خود شيپكلمات را  فقط. آنها دانستند يمخود 

 ني، و نوشتن را تمرخواندند يممتن  ي، از روكردند يم
ان اقرار كرد كه آموز دانشاز  يكي يحت. كردند يم

 :كند يم، تقلب امال آزمون در تيموفق يبرا
 رو ييها كلمه يبعض. نوشتم يم گهيد يكي يرو از«

 – ».ينوشت يم بعدش يديد يم اون از يافتاد جا كه
 آموز ه دانش
از  ينديخوشا تجربةان آموز دانش :يريادگي ةتجرب

از  كه يدرحال، دارنددر مدرسه  يزبان فارس يريادگي
 تناقض نيبود. ا نديتجربه ناخوشا نينظر مادران ا

به خاطر  كودكان،باشد كه  ليدل نيممكن است به ا
 زانيمتوجه م كامالًنخست،  يها هيپادر  شان سن كم
. در مقابل، مادران نسبت به نيستند خود مشكالت

 نيا جهيدرنتشان آگاه بودند و  مشكالت فرزندان
 يكردند. البته برخ مي فيتوص يسخت ةتجربتجربه را 

 :شد مي انيب زين انآموز دانشمشكالت توسط 
آروم  ديبا يول ده يم حيتوض عيسر خانوممون«
 آموز ج شدان – »بده. حيتوض

 ايمدرسه  يها يژگيو يمادران، برخ ةگفتبه 
عالوه بر مشكل  يمعلم مشكالت يتيشخص اتيخصوص

. دنك يم جاديا يفارس يريادگيدر  آموز دانش يفرد
 ريكندتر از سا يريادگيشامل  يفرد مشكالت نيا

 ودر درك  ريتأخآنها، عقب افتادن از  و انآموز دانش

، تمركز ها نيتمر يبرخ انجامزبان، مشكل در  ديتول
 .بود كالس به توجه عدم و ف،يضع

مداخله در  افتيدر تجربة ،كنندگان شركتنظر  از 
 تي. علت رضااست يمثبت تجربة عموماً مؤسسه

 با مؤسسهكه معلمان در  است نيان اآموز دانش
مادران  تياو علت رض ندهد يمدرس  يسرعت كمتر

، رديبگ ادي تواند يمفرزندشان  بينند ميكه  است نيا
مشكالت (مانند  يبرخ شدن رفعاو و  شرفتيشاهد پ

كه فرزندشان  ندبين يم، و هستند) يياشتباهات امال
. البته چند استثنا رديگ يم يخوب يها نمرهدر مدرسه 

 :ه استداشت وجود نهيزم نيهم در ا
 دوست رو بزنه غر سرم] سسهؤم[در  خانوم نكهيا«

 آموز ه دانش –».نداشتم
زبان  يريادگي تجربةان و مادران آموز دانشتمام 

 يابيارز يمنف يا تجربهدر مدرسه را  يسيانگل
 يبند طبقهدر سه گروه  توان يم. مشكالت را كنند مي

مانند زمان  ييكرد. گروه نخست شامل مشكالت اجرا
ان حروف آموز دانش. است يسيشروع آموزش زبان انگل

و  رنديگ يمرا با هم اشتباه  يو فارس يسيانگل يالفبا
مدارس  رايز ،نديسنو يم يگريد يجا بهرا  يكي
و  نخست يةپارا از  يسيآموزش زبان انگل يرانتفاعيغ

، كنند يمشروع  يبا آموزش زبان فارس زمان هم
 كامالً يدو نظام نوشتارزبان  دو نيا كه يدرحال

 :كند ميد عنوان  آموز دانشر متفاوت دارند. ماد
 ره،يبگ اديم ه ور يفارس خواست يمكالس اول «

رو برعكس  aمـ و  مثالً ره؛يبگ اديرم  يسيانگل
 هيشب يلي. چون خنوشت يماون  يجا نوي. انوشتن يم

  ».بودن هم
آن  يكه ط است يمردود نظام گر،يمشكل د

 در يمردوددر صورت هستند كه ان مجبور آموز دانش
 بدونرا  سطحهمان  ،يسيدرس زبان انگلطح س كي
و تكرار  يمردودتكرار كنند. تصور  يرييتغ چيه

د  آموز دانشكه مادر  استدردناك  قدر آن كالس
 برد. گريد يا مدرسهدخترش را به 

 وزش وـربوط به روش آمـگروه دوم، مشكالت م
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 اديمشكالت، سرعت ز نيتر مهم. است اتامتحان
آموزش الفبا و رد  يكم برا رايآموزش (صرف زمان بس

و  ها هآموزش خواندن كلم ياز آن برا عيشدن سر
بدون آموزش  ها ه)، تمركز بر حفظ كلمها هجمل

 يها نيتمران به انجام آموز دانشخواندن، اجبار 
 يها نيتمرمنطق آن، و دادن  حيبدون توض يمعن يب

 .است اديز ينوشتار
هم  يرسكتاب د اصالًما  ها عموق اون آخه خوب«
 هي ي. ولگهيكتاب داستانا بود د نياز ا م،ينداشت

رو توش داشت . . . .  A B C D ،داشت يكشنريد
 و كردم ياون كار م يرو از رو  A B C Dمن 

 نكهيا يبرا بود، سخت خب ي. ولنايو ا نوشتم يم
حرف  هيحرفو با  هيو  هيچ مثالًاسمشون  دونستم ينم
 آموز ب شدان – ».گرفتم ياشتباه م گهيد

 يسيبه انگل امتحان يها پرسش ن،يعالوه بر ا
كه  دانستند ينمان آموز دانش جهيدرنتو  شد يمنوشته 

 بكنند. ديچه با قاًيدق
 تيمربوط به شخص يگروه سوم شامل مشكالت 

 ةديعق بهمعلم و رفتار او در كالس بود. 
 يبرخ كه دانستند يممعلمان كنندگان،  شركت
كمك به آنها  يبرا يول اند لمشكان دچار آموز دانش
فقط بر  ني. معلمان همچنكردند ينم يتالش

 يآموزان دانش - كردند يمتمركز » خوب«ان آموز دانش
 شرفتيپ يخصوص يها كالسشركت در  ليدل بهكه 

. گرفتند يم دهيرا ناد نيريو سا -داشتند  يشتريب
با معلم ارتباط  توانستند ينمان آموز دانش، جهيدرنت

را دوست  يسيزبان انگل تر شيپ اگرچهكنند و برقرار 
 يداشتند، از آن زده شدند. در موارد نادر، معلمان حت

ان داشتند. آنان آموز دانشبا  يبد اريرفتار بس
به  مهيجر عنوان به ي رااديز فيتكال نيهمچن
 فيتكال ليهر دل بهكه  دادند يم يآموزان دانش

 را انجام نداده بودند. شده نيمع
 ييبه روش آوا يسيزبان انگل موزشآة دور

آموزش  دورةاز  انآموز دانشمادران و  ةهم :يچندحس
بودند.  يراض يچندحس ييبه روش آوا يسيزبان انگل

داشت. از  يدوره علل گوناگون نيمادران از ا تيرضا
ان باالخره توانسته بودند آموز دانش نكهيا، سو  كي

 نيا ييكارا ةدهند نشان ،بخوانند را يسيانگل هاي هكلم
 شان فرزندان نكهيا از مادران ن،يروش بود. همچن

 يعنيزبان  يا هيپامسائل به  پرداختن فرصت سرانجام
خرسند بودند.  ،كرده بودند دايپالفبا و خواندن را 

 دست از ةعالقشان  ، آنها شاهد بودند كه فرزندانضمناً
 .دان آوردهدوباره به دست  يسيانگل زبانبه را خود  ةرفت 

دوره  نيااز  يمشابه هاي ليبه دل زيان نآموز دانش
معلم،  يبودند. آنها عنوان كردند كه مهربان يراض
بر  يمثبت ريتأث يريادگيعدم اجبار به  شدن، و قيتشو

آنها در  ةعالق مورد نيتمر ن،يهمچن. ه استآنان داشت
آن با استفاده از  يبود كه ط ينيدوره، تمراين 
سپس  دادند يمرا شكل  ها هكلم ،يكيپالست هاي حرف

با چشم  يكيپالست هاي با لمس حرف اي خواندند يم
موضوع بار  ني. ادادند يم صيبسته، نام حرف را تشخ

چند كردن  ريدرگ وملموس  يايشا پررنگنقش  گريد
آموزش زبان به  يبرارا  زمان هم طور به حس
 .سازد يم انينما ينارساخوان يداراان آموز دانش

 يبرا نيبه كمك والد تر شيپان آموز انشداگرچه 
 نيداشتند، در ا ازين مدرسه و موسسه فيتكال انجام

انجام دهند. مادران  ييتنها بهرا  فيدوره توانستند تكال
 كردند: ديتائشان را  استقالل فرزندان نيا زين

 با داشت دوست. . .  داد يمانجام  خودش«
 برام نيا. بكنه قشنگش بده انجامش يرنگ يمدادها
 آموز ج مادر دانش - ».بود جالب

دوره بر  ريتأثبه  نيآموزان و مادران همچن دانش
 :اند كردهان خارج از كالس اشاره آموز دانش عملكرد

 با بخونم، رو كلمات تر تونم راحت مي مدرسه تو«
 آموز ه شدان – ».خونم ينم گهيد استرس

  Sو  Nمثل   ،ميدار يسيانگل كم كيعلوم  تو«
 ج آموز دانش - ».بخونم تونم يرباها. م نآه

 دررا ان آموز دانشمثبت دوره بر عملكرد  ريتأث آنها
 ند: ا هذكر كردنيز  يدرس زبان فارس

  ةالقـع. دارن طـرب] هم[به  يسيگلـان و يارسـف«
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به نظرم. االن  ده يم نشون يفارس به يشتريب
 رهدا نگارش كه ييروزها. . . . شتريب داًيمخصوصاً جد

كه  يحس نيا مثالً. گهيندارم، نگارشه د يزيچ گه يم
 متوجه تونم يربطش رو نم يراحته. ول الشيانگار خ

 آموز الف شمادر دان - ».بشم
اعتقاد داشتند كه رفتار  نيمادران همچن

 :است افتهيان پس از دوره بهبود آموز دانش
گذاشت. . . .  ريتأث يليخ نفسش  به اعتماد يرو«

شه  يم قيتشو يزيچ هيتو  ]ي[وقت كه هيا هبچ هي كالً
ره،  يم شيپ خوب داره كه نهيب يو خودش م

 آموز د شمادر دان - »شه. يم بهتر يليهاش خ قاخال
 نيمادران همچن :معلم رفتار و تيشخص

از آنها  يكيمعلم را نام بردند كه  يالزم برا اتيخصوص
 ةگفتبود. به  يريادگي ويژة اختالالتبا  يو ييآشنا

باشند و زمان و توجه  ريپذ تيمسئول ديآنان، معلمان با
 ديبا ن،ياختصاص دهند. همچن آموز دانشبه هر  يكاف

 ريسا يخوب بهاگر  يحت ،كنند قيان را تشوآموز دانش
 ةرابط ديبا ن،ينكنند. عالوه بر ا شرفتيان پآموز دانش

 يخوب بهان برقرار سازند و مطالب را آموز دانشبا  يخوب
 دهند. حيتوض

را  آموز دانش ديان، معلمان نباآموز دانشاز نظر 
 اي مهيجر دينبا .بكشند اديبر سرش فر ايكنند  خيتوب
به او  ها يهمكالساگر  .كنند نيمع اديز فيتكل

ان آموز دانش دينبا. رنديبگ را آنها يجلو ديبا دند،يخند
انتظار داشته باشند  ديكنند و نبا سهيمقا گريهمدرا با 
 اديرا  مطالبو بدون كمك معلم  ييتنها به آموز دانش

 آموز دانشبه  دي، معلم هرگز نبانيا بر عالوه. رديبگ
مطرح  سؤالكردن و  اشتباه ةاجاز ديكند و با نيتوه

 بدهد: يكردن را به و
 يوقت يعني. زد يمداد  مثالً. كم كيبود  بداخالق«

آموز  شدان – ».كرد يم دعوا ميردك يم يبد كار هي ما
 د

 ها دادهكه از  يگريمضمون د: يفرزند-مادر ةرابط
 ،ياستخراج شد، نوع نگرش مادران به نقش مادر

كمك به آنها  يبرا ششانآنان با فرزندشان، و تال رابطة

و  يروابط خانوادگ دربارة زيان نآموز دانشبود. 
 يها جنبه بيترت نيشان صحبت كردند و بد مشكالت

 آموز دانشا آشكار نمودند. دو رابطه ر نياز ا يشتريب
 مثالًداشتند.  شان خانوادهبه نقش  ينگرش مثبت

رفتار  دربارةب خوشحال بود كه مادرش  آموز دانش
مدرسه صحبت  ريبا مداو  يسينامناسب معلم انگل

 نيوالد نكهيان از اآموز دانش رياما سا. استكرده 
 بودند: ناراحت كردند يم شانخيتوب

 داشته غلط هي اي شه بد ذره هي[امتحان]  اگه«
 كارو نيا كه باشه آخرت ةدفع گفتن يم باشم،
 آموز ه شدان  - ».يكرد

 شاننيكه از والد يدآموزان از بازخور شدان يبرخ
ج  آموز دانش، مثال عنوان بهنبودند.  يراض ،گرفتند يم

هنگام نوشتن او خط  بهكه پدرش  آورد يم اديبه 
 .است گرفته خردهانگليسي 

 يابيارز يخود را نقش سخت يسه مادر نقش مادر
و به  يراض شان فرزندان تيترب ةجينت از اما كردند،

 ريگدر آنان. تمام بودند دواريام آنها شتريب شرفتيپ
آنها در  يريادگي نديفراشان و  فرزندان شرفتيپ

كنند.  كمكبه آنها  كردند يممدرسه بودند و تالش 
تا  كردند يممطالعه را  ها درس يگاهراه،  نيا در

 نيمادران همچنبرسانند.  ياريشان  بتوانند به فرزندان
 ةعالق ،دادند يمو مشورت  ييشان راهنما به فرزندان

 ييو تا جا گرفتند يم يرا جد يسيآنها به زبان انگل
 .كردند يمدنبال عالقه را  نياكه مقدور بود، 

مادران خود را به خاطر  يبرخ ،همه نيباا 
 ني. اكردند يمكه كرده بودند سرزنش  ياشتباهات

 اياز فرزندان  حد از  شيباشتباهات شامل انتظار 
 ريكه تقص كردند يمفكر  زين يشدن بود. برخ يعصبان

اضطراب  لياز قب يشان مشكالت كه فرزندان آنهاست
 نديبودن در فرا ري، با وجود درگجهيدرنت. اند داكردهيپ
 مانيپش ها ميصمت يشان، از برخ فرزندان يريادگي

 .كردند يممسائل سرزنش  يبعض يبودند و خود را برا
 ،باشند ريدرگ نديفرا نيالبته مادران مجبور بودند در ا

 فراهم نبود. شانيبرا يگريچون كمك د
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ب عنوان كرد كه معلم  آموز دانشمادر  نيهمچن
شان را  فرزندان فيتكال كه خواهد يممدرسه از مادران 

كار  نيا يبرا يدر كالس وقتچون  ،كنند يبررس
شان بر سر درس  ، مادران با فرزندانجهيدرنت. ستين

مادر و  انيخواندن كشمكش داشتند كه به تنش م
كاش  كردند يم. مادران آرزو شد يمفرزند منجر 

شان  به فرزندان زهايچ يبعض رييتغ با توانستند يم
بتوانند سرعت  كردند يمآرزو  مثالً ؛دكمك كنن

 يها ييتواناكنند تا با  كندرا  يناورف شرفتيپ
 كردند يمآرزو  نيشان هماهنگ باشد. همچن فرزندان
 يريادگي يبرا را شان فرزندان نخست، هيپا دركاش 

 برده يمعلم خصوصنزد  يفارس خواندن و نوشتن
 .بودند
 نياز ا ياز برخ نيكمك به والد ةارائبا  توان يم

 يد تنها مادر آموز دانشكرد. مادر  يريشگيپمشكالت 
 كي ؛كرده بود افتيكمك در يبود كه به مدت كوتاه

به منزلشان  فيكار با فرزندش و حل تكال يمعلم برا
 يفرزند-مادر رابطةاو، در آن دوره  ةگفت. به آمد يم

 گانيرا كمك ني. البته ابودند كردهتجربه  يتر آرام
 .نبود

ان آموز دانشمادران و : يآموزش يها يكاست
در نظام  يآموزش يها يكاست يه برخب نيهمچن
 ،ياشاره كردند. در مورد آموزش فارس يفعل يآموزش

كه در  يان در كالس و زمان كمآموز دانش اديتعداد ز
مشكالت  بودتمام كردن كتاب  يمعلم برا ارياخت

معلمان به  يتوجه يب ازجمله ،كرد يم جاديا يمختلف
 نيان در كالس. اآموز دانش ياشتباهات نوشتار

از  يمعلمان بخش شد يمباعث  يزمان تيمحدود
 نيخود را به دوش مادران بگذارند. همچن فيوظا

را كه  آنچهمادران معتقد بودند كه فرزندانشان 
. بردند يم ادياز  ينوروز التيپس از تعط آموختند يم

 يةپااز  يسيشروع آموزش زبان انگل گر،يمشكل د
كه  يت زمان) بود، درسيرانتفاعينخست (در مدارس غ

 ني. اكنند يم يفارس يريادگيان شروع به آموز دانش
  نيا چراكه ،شد يم يمسئله منجر به اشتباهات نوشتار

 مجزا دارند.   كامالً يدو زبان دو نظام نوشتار
ان به آموز دانشمشكل در فرستادن  ،يبعد ةمسئل

بود.  يسيدرس زبان انگل يبرا يكالس خصوص
اما  ،داشتند ازيبه كمك ندرس  نيان در اآموز دانش

به  يخصوص يها كالس كه كردند يممادران فكر 
خواهد بود.  دهيفا يب شان استفاده مورد يها روشخاطر 
زبان  هاي همؤسسدر  يمردود نظام  ازآنجاكه، ضمناً

كه فرستادن  زدند يم، مادران حدس شود مي يسيانگل
 نباشد. يدرست ميتصم مؤسسات نيشان به ا فرزندان

زبان  يبرا يا مداخله چيبود كه ه نيا گريدل مشك
 :وجود ندارد رانيدر ا يعرب

مثل كالس شما  يهم كالس يعرب يكاش برا«
 آموز ب مادر دانش - »بود.

ان آموز دانشتمام : آموزان دانش يليتحص ةنديآ
را ادامه دهند.  يسيانگل زباندوست داشتند درس 

شان  زندانفر ةنديآ يبرا يا برنامه نيچن زيمادران ن
در كنكور،  توانست يم يسيانگل زبان رايز ،داشتند

و سفر به خارج از كشور به آنها كمك  لم،يف يتماشا
شان استعداد  داشتند كه فرزندان دهيعق نيكند. همچن

آن را  ديبا جهيدرنترا دارند و  يسيزبان انگل يريادگي
درس  كرد يممادر فكر  كي، وجود  نيا با. اموزنديب

چون  ،مناسب نباشد فرزندش يدر موسسه براخواندن 
 .شود يم سهيان مقاآموز دانش ريبا ساا جآندر 

 يليتحص ندهيآ دربارة نيمادران همچن
 ديشا كردند يمفكر  يان صحبت كردند. برخآموز دانش

 يها رشتهدر  دانشگاهشان بهتر باشد در  فرزندان يبرا
 دهند: ليادامه تحص يورزش اي يهنر

 و علوم و ياضير رو كه نهيا مذهن تو خودم«
تو  يا بچه هي حاال. نكنم تشياذ نايا و يميش و كيزيف
 يليخ شينقاش واقعاًكنه.  شرفتيممكنه پ يهنر لديف

 آموز ج مادر دانش - »قشنگه.
 ةرشت در فرزندش داشت عالقه مادر كي يحت

عالقه و  رايز ،كند ليدر دانشگاه تحص يسيزبان انگل
 يـيآوا رةدوس از ـدرس را پ نـياو در ا رفتـشــيـپ

 مشاهده كرده بود. يچندحس
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: بهبود آموزش زبان يبرا ييشنهادهايپ
 يبرا يارزشمند يشنهادهايآموزان و مادران پ دانش

 آموز دانشبهبود آموزش زبان در مدارس ارائه دادند. 
 سيتدر يكه معلمان با سرعت كمتر كرد شنهاديب پ

 يرا جلو آموز دانشاشتباهات  گاه چيهو كنند 
 آموز دانشمادر  ن،يهمچن نكنند. حيتصح ها يهمكالس

 همكار در كالس كي داد كه معلمان  شنهاديد پ
 وان آموز دانش فيتكال يداشته باشند كه در بررس

 آنها به ژهيو يازهايان با نآموز دانشبه  رساندن  ياري
داشت كه  دهيج عق آموز دانش، مادر ضمناً. كند كمك

نخست  ةيدر پا يبه آموزش فارس يشتريب زمان ديبا
 نيا آموزشدر حال حاضر  رايز ،اختصاص داده شود

 .شود يمانجام  عيسر اريدرس بس
 يسيبهبود آموزش زبان انگل يبرا ن،يبر ا عالوه 

داد كه معلمان  شنهاديالف پ آموز دانشدر مدرسه، 
را به  ها هالفبا تمركز كنند و خواندن جمل يرو شتريب

 شنهاديد پ آموز دانشمادر  ني. همچنندازنديب قيتعو
 و نوشتن خواندن يرو ييابتدا دورةدارس در داد كه م

بدون توجه به دستور زبان تمركز كنند  يسيانگل زبان
. ندينما يبعد معرف يها سالرا در زبان  و دستور

 ياز اجرا كرد شنهاديالف پ آموز دانشمادر  ،ضمناً
بهره گرفته  يسيانگل در آموزش زبان يو باز شينما

روش ب استفاده از  آموز دانش مادر ن،يعالوه بر ا شود.
كرد چون به  هيرا در مدرسه توص يچندحس ييآوا
 مشكالت شتريب تواند يمروش  نياو ا ةديعق

، تيدرنهابرطرف كند.  خواندن در را انآموز دانش
داد كه به  يا خردمندانهساده و  شنهاديب پ آموز دانش
مانده است. او  مغفولاز نظر مدارس  درس يمنظر 

 يمعلمان ديكه از نظر او، مدارس با گفت يسادگ به
 درس بدهند.  ها بچه بهبتوانند  هك رنديكارگ به

 يريگ جهيو نت بحث
 نينشان داد كه پربسامدتر افتهي منظا مرور جينتا

هنگام  ينارساخوان يافراد دار يشناخت مشكالت زبان
مشكل در امال، خواندن  ،يزبان خارج يريادگي
 ،يخوانبلند مطلب، درك ناكلمه، و كلمه نخواند(

 كلمات، خواندن برعكس ،ييچندهجا كلمات خواندن
 صيسطرها، تشخ كردن اعداد، گم حيصح خواندن

 قساما(نحو،  دستور)، سهينو-حروف، و تطابق واج
 ودستور، و زمان فعل)،  يشفاه نيكلمه، صرف، تمر

 ن،يهمچن. است يخارج زبان ياه هواژ سپردن ادي  هب
نقص در حافظه  ،يشناخت يها مهارت ةحوز در

 درو  هاست مشكل ذكرشده در مقاله نيپربسامدتر
 حاتيتوض دركم مشكل عد نيفرازبان، بارزتر ةحوز

. است زبان دستور دربارة يخارج زبان به شده نوشته
 و ياختصاص مشكالت جدول در موارد نيا شتريب
و همكاران،  يزي(تبر زبان اول ندنخوا يراختصاصيغ

 ازين اول زبان در كه يموارداند، اما  ) ذكرشده1393
 يدارا آموزان دانش مشكل دارد، شتريب پژوهش به

 . است صرف و كلمه اقسام مفهوم درك در ينارساخوان
 ها مصاحبه
، نگسونيا؛ 2010(گالزارد،  نيشيپ يها پژوهش
 يو پول سي؛ استامپولتز2003 ،ينالت ك؛ م2007

 صيتشخ افتيمثبت در ريتأث) 2009كرونوپولو، 
. اما در اند كردهرا بر كودكان گزارش  ينارساخوان

 ةشيرنسبت به  و مادران انآموز دانشپژوهش حاضر، 
 ليكه به دل رسد يممشكالت ناآگاه بودند. به نظر اين 

از برچسب  يرانيشناسان ا روان ،يفرهنگ مالحظات
به  .كنند يم يخودداران آموز دانشزدن به 

 ريتأث تااست  ازين رانيدر ا يشتريب يها پژوهش
را بر  ينارساخوان صيتشخ افتيدر مدت يطوالن

 نشان دهد. نيو والد كودكان
 يو پول سيدر پژوهش استامپولتز كنندگان شركت
 شانيها يكالس همبا را  يخوب رابطة) 2009كرونوپولو (

 زيحاضر ن عةمطال كنندگان شركتند. ا هگزارش كرد
 كردند يمشان برقرار  كالسان با هم يروابط خوب عموماً

بزرگ درس  يها گروهدر  دادند يم حي، ترججهيدرنت و
تجارب تلخ دوران  در تضاد با جينتا نيبخوانند. ا

بندر و آموزان نارساخوان است كه توسط  دانش ةمدرس
، اينگسون )1999، اود ()1994، ادواردز ()1994وال (

، استامپولتزيس و )1995هيوز و داسون ( )،2007(
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، هلندورن و روزنارش )2009پولي كرونوپولو (
 )1997ريديگ، فارمر، و استرلينگ (و ، )2000(

 نظامكه  رسد مي، به نظر درنتيجه. گزارش شده است
 يدارا يرانياان آموز دانشكه  ريفراگ-تلفيقي يآموزش

بر  نندخوا يمدر حال حاضر در آن درس  ينارساخوان
 ارجح است. يآموزش يجداساز

 يرا برا نفره تكان كالس آموز دانشاگرچه 
 ها كالس ني، در ادانستند يم تر مناسب يريادگي

در كنار  دادند يم حيو ترج كردند يم يياحساس تنها
 ةجينتبا  جهينت نيدرس بخوانند. ا شانيها يكالس هم
در پژوهش  كنندگان شركت اتاز نظر آمده  دست به
معلم  كامل) كه توجه 2009رموش و همكاران (كو

 ،دادند يم حيترج تيپرجمع يها كالس بهرا  يخصوص
داليل  بهحاضر  مطالعةدر تضاد است. البته مادران در 

 يها گروهدر  يريادگي اي نفره تككالس  مختلف
. دانستند يم تر مناسبفرزندان خود  يكوچك را برا

 خواست انيم يتناقض ةدهند نشانمسئله  نيا
 پيشينهمادران است كه در  ديصالحد ان وآموز دانش

كه  شود يم هيتوص نيگزارش نشده است. به والد
در نظر نوع كالس  ةنيدرزمشان را  فرزندان خواست

 .رنديبگ
 مطالعةان آموز دانشيكي از مشكالت مهمي كه 

بودند، مشكل در امال و  گريبان  به  دستحاضر با آن 
) نيز  1995گليسي بود. ريديك (نوشتن به فارسي و ان

اشاره كرده كه مشكل در امال و نوشتن مشكل بزرگي 
است. البته  داراي نارساخواني انآموز دانشبراي 

) در 1995مشكالت گزارش شده توسط ريديك (
 در كه درحالي، هگزارش شدزبان اول به نوشتن 

مشكالت هم در زبان اول هم در  نيحاضر ا مطالعة
ان در آموز دانش، عالوه بهاست.  دوزبان دوم مشه

كمك به  يبرا ياندك هاي را روشحاضر  مطالعة
 گزارش جينتا با جهينت نيا. دشناختن يمخود  يريادگي

) 2016كاال، بوزنكت، و بدكاك ( توسط مك شده
اين نويسندگان، دانشجويان  گفتةبه  .متفاوت است

 راهبردهاي گوناگوني براي كمك به داراي نارساخواني

. اين تفاوت ممكن برند ميخود در يادگيري به كار 
دو  كنندگان شركتاست به خاطر تفاوت در سن 

 پژوهش باشد. 
ان و مادران در اين پژوهش بيان كردند آموز دانش

ملموس براي يادگيري الفبا  يكه استفاده از اشيا
است. اين يافته همسو با اصول آموزش  مؤثربسيار 

به ت آن در آموزش زبان چندحسي است كه اثر مثب
پيش از اين توسط  داراي نارساخوانيان آموز دانش

اسپاركس،  هاي پژوهش ازجملهمختلفي،  هاي پژوهش
 )1998آرتزر، پتون، گنشوف، ميلر، هاردوبي، و والش (

است. مادران  شدهنشان داده ) 2008و نيجاكووسكا (
از فنون آموزش  كهند ا هكرد شنهاديپ نيهمچن

كه توسط  يا نكتهمدارس استفاده شود،  در يچندحس
) 2009پژوهش كورموش و همكاران ( كنندگان شركت

 ان و مادرانآموز دانش ن،يذكر شده بود. عالوه بر ا زين
به  يسيآموزش زبان انگل دورةاز  مختلف هاي يلبه دل

، به جهيدرنتداشتند.  تيرضا يچندحس ييروش آوا
آموزش  ياروش بر نياز ا شود يم شنهاديمدارس پ

 يعاد يها كالسدر  -يسيزبان انگل ژهيو به– زبان
 ينارساخوان يداراان آموز دانشاستفاده كنند تا به 

 رسانند. ياري ها كالس نيحاضر در ا
 تجربةان در پژوهش حاضر آموز دانشاگرچه 

 يخوب ةتجربدر مدرسه را  يزبان فارس يريادگي
 اريبس يا تجربهرا  هتجرب ني، مادران ادانستند يم

 انيم گريد يتضاد انگريبكردند كه  ميسخت قلمداد 
 ةهم، همه نيبااان است. آموز دانشمادران و   دگاهيد

در را  يسيانگل زبان يريادگي ةربجان تآموز دانش
كردند. در مقابل،  سخت گزارش يا تجربهمدرسه 

مداخله در  افتيدر ةان و مادران تجربآموز دانش
را مثبت و  يريادگي ويژةاختالالت  يها مؤسسه

ان در پژوهش آموز دانش. دانستند يم كننده كمك
كه در  ياز توجه زين) 2009كورموش و همكاران (

  .بودند يراض كردند يم افتيدر ها مؤسسه
 ديپژوهش، معلمان با نيمادران در ا گفتةبه 

را درك كنند  ينارساخوان يداراان آموز دانشمشكالت 
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شوند.  قائل يا ژهيو رفاقاآنها  يو در امتحانات برا
در پژوهش  كنندگان شركتتوسط  يمشابه ةدغدغ

و هيوز و داسون ) 2009كورموش و همكاران (
 كه بسياري ازنكته اين . است شده  بياننيز ) 1995(

هرگز آموزش  رانيدر ا يسيمعلمان زبان انگل
 ويژةاختالالت  ريو سا ينارساخوان دربارة يدانشگاه

 انآموز دانش مشكالت به ،كنند ينم افتيدر يريادگي
 ) در انگلستان2008اسميت ( ة. در مطالعزند ميدامن 

 با يسيانگل زبان معلمان كه شده گزارش زين
 .ستندين آشنا ينارساخوان

 يريادگي نديفرا ريپژوهش درگ نيمادران در ا 
 تيرضا نيفرزندان از كمك والدو  شان بودند فرزندان
 و فيدر حل تكال يارهمككمك شامل  نيا .داشتند
مدرسه  نبه مسئوال انآموز دانش مشكالت گزارش

در  زيرا ن يان مشكالتآموز دانش، همه نيباا. دوش يم
ند، مانند ترس از ا هگزارش كرد نيبا والد شان رابطه

ان نسبت به آموز دانش، جهيدرنت. شدن خيتوب
كه  يا نكته ؛نداشتندمثبت  كامالً ينگرش شان ينوالد

خود  زينمادران . گزارش نشده است پيشينهر د تاكنون
از  حد از  شيباشتباهات، مانند انتظار  يبرخ يرا برا

. كردند يمشدن، سرزنش  يعصبان ايفرزندان 
دشوار  يا تجربهخود را  يمادر ةتجرب ن،يهمچن

خود  يفرزندپرورمثبت  جيكردند، اما از نتا مي فيتوص
. مطالعات دندبو دواريبهتر ام يا ندهيآخوشحال و به 

را گزارش گروه از مادران  نيا يمادر ةتجرب ياندك
به  تواند يمپژوهش حاضر  جينتا جهيدرنتكرده است. 
 كند. يانيشا تجارب كمك نيدرك ما از ا

 شاغل شناسان روان تواند يمپژوهش حاضر  جينتا
كند  قيرا تشو يريادگي ةژياختالالت و هاي هدر مؤسس

 در نيان و والدآموز دانشبا را  ينارساخوان صيتشخ تا
 يبرا يپاسخ ازمندين كودكان رايز ،بگذارند انيم

در  شان فيعملكرد ضع ةشير دربارةخود  يها پرسش
در حال  ازآنجاكه ن،يهستند. همچن ها درس يبرخ

به  يآموزش زبان عرب يبرا يا مداخله چيه حاضر
 نيوجود ندارد، ا ينارساخوان يدارا يرانيان اآموز دانش

را  يزبان عرب معلمانو  شناسان روان تواند يموهش پژ
 بيان ترغآموز دانشگروه از  نيكمك الزم به ا ةبه ارائ
ان آموز دانشر مشكالت شتيب ازآنجاكه، ضمناًكند. 

از عدم  يسيدر درس زبان انگل ينارساخوان يدارا
 ويژةدرس نسبت به اختالالت  نيدانش معلمان ا

 ديمرتبط با يها فصلسر، رديگ يمسرچشمه  يريادگي
و  يسيآموزش زبان انگل ةرشت يآموزش ةدر برنام

 يمرتبط در دانشگاه گنجانده شود تا آگاه يها رشته
 .ابدي شيافزااختالالت  نينسبت به امعلمان 

 با نيازهاي ويژه يها گروه يآموز زبانتجارب 
 نده،ي. در آاست يشتريب يها پژوهش مستلزم

مانند پدران،  نفعان يذ ريانظر س توانند يمپژوهشگران 
 دررا  يسيشناسان، و معلمان درس زبان انگل روان

 ينارساخوان يدارا انآموز دانش يآموز زبان ةنيزم
و  مهم ةتجرب نيا گريد يها جنبهشوند تا  ايجو
 را آشكار سازند. كننده نييتع
 ها نوشت يپ

1. Dyslexia 
2. Specific learning disorders (SLDs) 

ي در عمل دولتاز مدارس  ياريبسو  يرانتفاعيغ دارسم شتريبالبته  .3
 .پردازند يم انگليسي زبان غيررسمي به آموزش زين ييابتدا دورةدر 

4. Systematized 
5. Dyslexia, dyslexic, foreign language, EFL, 
learning disability, learning disabilities, specific 
learning disorder, learning disorder 

6. Google Scholar 
7. Scientific Information Database (SID) 
8. Multisensory phonics 
9. MAXQDA 2018 

10. Study skills 
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