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 .1مقدمه
دانؾآموصان م توان رهني ميتواننذ صتان انگليؼي سا یاد تگيشنذ ،اگش تا اتخار سوی شدی
متفاوع مالعهای آموصؽ صتان ته ؿ لي متناػة و مهيح تشگوضاس ؿوود .دس انگلؼوتان
تيؾ اص  229000دانؾآموص تا نياصهای ویوظن آموصؿوي (Special Educational Needs/
) SENمـغول ته تحليل هؼتنذ موه تؼوياسی اص آنهوا توانؼوتهانوذ صتوانهوای فشانؼوه،
اػپانيایي ،و آلااني سا ته ػنوان صتان خاسخي تا موفقيوت تياموصنوذ .دس ایوشان نيوض چنوذ
ػالي اػت مه آموصؽ صتان انگليؼي ته دانؾآموصان م تووان رهنوي دس دوسن متوػو ه
اول پيؾحشفهای توػط ؿوسای ػالي ملوب ؿذه اػت و توػوط ػواصمان آمووصؽ و
پشوسؽ اػتثنایي اخشا ميؿود .اهذاف ملوي دسع صتوان انگليؼوي دس دوسه ساهناوایي
پيؾحشفهای ػثاستنذ اص :تقویت حي ه ؿناختي (آؿنایي توا خوانوذن و نوؿوتن حوشوف
انگليؼي ،آؿنایي تا واطههای انگليؼي ملاوع و محؼوع ،آؿنایي تا تشخوي واطههوا و
ػثاساع موسد اػتفاده دس صنذگي ،و آؿنایي تا خاالع ػواده انگليؼوي) ،تقویوت حي وۀ
نگشؿي (ػالوه ته فشاگيشی صتان انگليؼي ،ػالوه نؼثت ته خوانذن متون ػاده انگليؼوي،
ػالوه ته اػتفاده اص سایانه) ،و تقویت حي ۀ مهاستي (توانایي خوانذن و نوؿتن حوشوف،
توانایي خوانذن واطهها ،ػثواساع ،و خاوالع ػواده انگليؼوي ،توانوایي دسن مؼواني و
مفاهي واطهها ،ػثاساع ،و خاالع انگليؼي ،توانوایي توه مواسگيشی خاوالع ػواده دس
م الااع سوصمشه و توانایي خوانذن حوشوف ،ملاواع ،و ػثواسع پشمواستشد دس سایانوه)
(نيکپوس خـتمؼدذی ،ػلياي ،و خامضاد 3 :1389 ،و .)4
تش اػاع تشنامه ،دو متاب تشای آموصؽ صتان انگليؼي دس هش پایوه دس نظوش گشفتوه
ؿذه اػت :متاب دانؾآموص و متاب ماس .دس متاب دانؾآموص تا توخه ته سوی شد ملوي
دس آموصؽ صتان تش مهاسعهای ؿفاهي صتان ماننذ گوؽ دادن ،ػخن گفوتن ،و خوانوذن
تأميذ ؿذه اػت و دس اسائۀ محتوای آن اص الگوی نؼثتاً واحذی اػتفاده ؿوذه اػوت موه
ؿامل مواسد صیش اػت :واطهها ،خوس مشدن ،گفتوگو ،ؿااسؽ اػذاد ،و الفثا .دس متواب
ماس ،تاشینهای متنوع و هذفذاسی پيؾتيني ؿذه اػت .ػالوه تش تؼايو آمووصؽهوای
متاب دسػي و اػتاشاس و تذاوا تخـيذن ته آن ،دانؾآموصان سا دس مؼة مهواسعهوایي
ماننذ گوؽ دادن ،ػخن گفتن ،خوانذن ،و تا حذی نوؿتن یاسی مويناایوذ .گشچوه توه
تناػة هش پایه دس تؼضي مواسد تفاوعهایي دس اسائۀ تاشینها وخود داسد ،اما ؿ ل ملي
متاب ته ؿشح صیش اػت:
 -تاشین خوسمشدن( matching/استثات واطه ها تا تلاویش موسد نظش)
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-

)…(Put a word

تاشین وشاسدادن اػامي دس مناس تلاویش موسد نظش
تاشین سدیاتي حشوف الفثا )…(Look and do
تاشین پشسنگ مشدن ؿ ل حشوف و تلفظ مشدن آنها )(Write and say
تاشین تـخيق كذای اول ملااع )…(Listen and circle
تاشین ؿنيذاسی و نوؿتاسی حشوف خاافتاده دس ملااع (listen and write the

)…missing

)…(What will you find

 تاشین ؿناػایي اوالا آموصؽ داده ؿذه -تاشین ؿناػایي فؼل های آموصؽ داده ؿذه دس مووؼيت های مختل

(What

)…do we do in

 تاشین نااد نوؿتاسی حشوف و تلفظ آنها تاشین پشمشدن خای خالي دس خاالع )(Fill in the blanks تاشین مـيذن تلاویشی مشتثط تا خاالع پيؾ تيني ؿذه (Draw pictures)…( ofنيک پوس خـت مؼدذی ،ػلياي ،و خامضاد)7 – 5 :1389 ،
دس این مقاله دس اتتذا متاب صتان انگليؼي پایۀ هفت (متاب دسػي و متاب ماس) و ػوپغ
ساهناای مؼل موسد نقذ و تشسػي وشاس ميگيشد .ػپغ پيـنهادهایي تشای تهثوود ميفيوت
متون آموصؿي و ساهناا اسائه ميؿود.
)(Write and say all together

 .2نقد و بررسي
هاانگونه مه ميداني دس نظوااهوای آموصؿوي متاشمضماننوذ ایوشان ،فشاینوذ یواددهوي و
یادگيشی مثتني تش تشنامههای دسػي و مواد آموصؿي اػت .توه هاوين دليول دس طشاحوي
تشنامههای آموصؿي تایذ دوت مافي انداا ؿود .دس امثش نظوااهوای آمووصؽ و پوشوسؽ،
متابهای دسػي ی ي اص مه تشین مناتغ یادگيشی دانؾآمووصان توهؿوااس مويسود ،توه-
طووسی مه تيـتش فؼاليتهای آموصؿي دس چاسچوب متاب دسػي كوسع موي گيوشد و
غالة مؼلاان نيض تاواا توالؽ خوود سا توش ایون محووس اػتواس ػاختهانذ توا دس خهوت
تحق اهذاف پيؾتيني ؿذه خشیان یادگيشی دانؾآموصان سا هذایت نااینوذ .اص ایونسو،
مويتووان متابهای دسػي سا ته لحاظ توأييشی موه دس فشاینوذ اختاواػي ؿوذن ،نحوون
ؿ لگيشی تف ش ،و تشداؿت فشد اص توانایيهوایؾ توش خووای مويگوزاسد،حائض اهايوت
دانؼت .دس تألي متابهای دسػي ،انتخاب محتووای مناػووة ػاموول تووؼياس مهاوي
اػوت .لوزا تنظوي و ػاصماندهي آن تایذ طث اكول و سوؽهای خواف تشناموهسیوضی
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دسػي كوسع گيشد تا توانایي پاػخگویي ته نياصهای فشاگيوشان سا داؿته تاؿذ (محاوذ-
اػااػيل و یوػفي.)5 :1378 ،

ً.7.1قدکتابزباىاًگل٘سٖپاّٗٔفتنٍٗژٓداًشآهَزاىکنتَاىذٌّٖ
 .1.1.1بررسي شكلي
آموصؽ و پشوسؽ اػتثنایي مـوس ،چاج چهاسا متاب صتان انگليؼوي پایوه هفوت  ،دوسن
اول متوػ ه پيؾحشفهای سا دس ػال  1395دس  43كفحه و توه هاوشاه ایون ايوش ،متواب
دیگشی نيض دس هاين و غ تا ػنوان «متاب مواس» توشای دانوؾآمووصان پایوۀ هفوت دس 36
كفحه چاج و منتـش مشده اػت مه هش دو متاب تألي فيشوصه نيکپوس خـتمؼدذی
اػت .متاب انگليؼي پایۀ هفت  ،ویظن دانؾآموصان دوسن متوػ ۀ پيؾحشفهای ،دس هفت
دسع تنظي ؿذه مه دس آن نویؼنذه ته مؼشفي و آموصؽ حوشوف الفثوا اص ” “Aتوا ”،“G
اػذاد اص  1تا  25و ماسمشدهای صتاني پشداخته اػت .دس هش دسع این متاب یک مواسمشد
صتاني و یک حشف الفثا مؼشفي و اص دسع ػوا ته تؼذ ػالوه توش موواسد فووع مؼشفوي و
آموصؽ اػذاد نيض كوسع گشفتوه اػوت .دس تخوؾ آخوش متواب ،نویؼونذه فهشػوتي اص
حشوف الفثا (اص حشف  Aتا  )Gو هاچنين فهشػتي اص واطههای ته ماس سفته دس این هفت
دسع سا ته تشتية حشوف الفثا خهوت موشوس و یوادآوسی آوسده اػوت .متواب مواس نيوض
مـتال تش هفت تخؾ اػت مه ته ؿ ل ػياه و ػفيذ چاج و منتـش ؿذه اػت .دس ایون
متاب نویؼنذه تا اسائۀ تاشینهایي اص خاله پش مشدن خای خالي ،تاشینهای تـخيلي و
تاشینهای نوؿتاسی ػؼي دس نهادینه مشدن م الة دسػي داسد.
متابهای این تؼتۀ آموصؿي (متاب دانؾآموص و متاب مواس) هوش دو توا مقذموهای
ملي اص ػوی ػاصمان آموصؽ و پشوسؽ اػتثنایي مـوس آغاص ميؿود مه دس آنها اؿواسه-
ای ته ویظگيهای دانؾآموصان تا نياصهوای ویوظه و اهايوت و ضوشوسع آمووصؽ صتوان
خاسخي ته این گشوه اص دانؾآموصان نـوذه اػوت .هاچنوين ،پويؾگفتواس یوا مقذموهای
مـتال تش دیذگاه نویؼنذه دس حووصه ماهيوت صتوان و سوؽهوای نووین آمووصؽ صتوان
خاسخي مـاهذه نايؿود.
دس متاب دانؾآموص فهشػت م الة ته ؿ ل تفليلي آمذه اػوت ،دس حواليموه دس
متاب ماس چنين فهشػتي وخود نذاسد و فقط ػناوین دسعها تا حشف موسدنظش ته هاشاه
ؿااسه كفحه آمذهانذ .اص مضیتهای متاب دانؾآموص مويتووان توه چواج آن توه ؿو ل
ملوس و سنگي اؿاسه ناود مه نه تنها ػثة ایداد خزاتيتهای تلشی تل ه تاػث ایدواد
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انگيضه و ػالوه دس دانؾآموص ميؿود .الثته دس كفحۀ  27 ،22 ،16 ،11 ،7 ،3و  33متاب
دس موسد انذاصه و تؼذاد تلاویش تایذ تدذیذنظش ؿود .چشا مه دانوؾآمووصان توا نياصهوای
ویظه خلوكاً دانؾآموصان م توان رهني ته خاطش ػذا تاشمض و تؼضاً مـ الع تينوایي
دس انداا فؼاليتهای متاب دچاس مـ ل ميؿونذ.
ن ته دیگشی مه دس موسد تلاویش متاب دانؾآموص تایذ توه آن اؿواسه ناوود ،ت وشاس
یک تلویش یا تلاویش مـاته توشای مؼشفوي موضووػاع مختلو اػوت .توشای مثوال دس
كفحۀ  4متاب ،تلویش دو نفش دس حال گفتوگو دیذه ميؿود موه موضووع كحثتـوان
مؼشفي خود ته ی ذیگش اػت .هاين تلویش دس كفحه  18متاب ت شاس ؿذه ولي این تاس
موضوع گفتوگو پشػؾ ساخغ توه اػضوای خوانواده اػوت و یوا دس كوفحۀ  8متواب،
نویؼنذه تا انتخاب تلویشی مامالً مـاته ته مؼشفي ماسمشد صتاني «ػوالا و احوالپشػوي»
پشداخته اػت .تناتشاین پيـنهاد مويؿوود توشای مؼشفوي هوش مواسمشد صتواني و یوا سوال
اختااػي تلاویش ته گونهای انتخاب و یا طشاحي ؿونذ مه تا موضوع موسدنظش م اتقوت
داؿته تاؿذ تا فشاینذ یاددهي-یادگيشی سا تؼهيل ناایذ .تلاویش كفحههوای  8 ، 4و 18
متاب نه تنها ته دانؾآموصان م توان تل ه ته دانؾآموصان ػادی نيض دس دسن گفتوگوها
ما ي نايمنذ.
دس موسد کتابکار نيض اؿاسه ته چنذ ن ته ضشوسی اػت:
 خذا تودن متاب ماس اص متاب دانؾآموص :امشوصه دس متابهوای آمووصؽ صتوان،متاب ماس و متاب دانؾآموص هش دو دس والة یک متاب واحذ ته دانؾآمووصان
اسائه ميؿود تا اص تش ه صدن تاشمض آنها دس مالع دسع پيـگيشی ؿود.
 چاج متاب ماس ته ؿ ل ػياه و ػفيذ :تنا ته گضاسؽها و مـاهذاع مؼل هوایصتان انگليؼي مذاسع اػتثنایي مـوس ،اص آندایي مه دانؾآموصان توا نياصهوای
ویظه ته خوتي تاسنگها استثات تشوشاس ميمننذ ،اػتفاده اص سنگهای مختلو دس
متاب ماس ميتوانذ ته فشاینذ یادگيشی و انداا تهتوش تاوشینهوا و فؼاليوتهوای
متاب ماک تؼياس ناایذ.
 ميفيت و انذاصه تلاویش  :انذاصن تلاویش متواب مواس تؼوياس موچوک و ميفيوتچاج آنها تؼياس پایين اػت .تشای ناونه ميتوان ته تلاویش كفحههوای  7و 8
متاب ماس اؿاسه ناود.
 .1.1.1بررسي محتوايي
متاب دانؾآموص دس والوة هفوت دسع تنظوي ؿوذه اػوت موه توه مؼشفوي و آمووصؽ
ماسمشدهای صتاني ،حشوف الفثا و اػذاد ميپشداصد.
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 ماسمشدهای صتاني :هذف دسع اول تا ػنوان ” ،“Meمؼشفي خود و پشػيذن ناای ذیگش اػت مه اص ماسمشدهای اكلي و تنيادی آموصؽ صتان محؼوب مي-
ؿود .دس این دسع ،نویؼنذه پغ اص مؼشفي چهاس ؿخليت دس كفحۀ  2متاب
تالفاكله تا اسائۀ تاشیني دس كفحۀ  3اص دانؾآموص انتظاس داسد تا ؿخليتهای
موسد نظش سا ؿناػایي منذ .اص آندایي مه دانؾآموص پایۀ هفت ػواد
انگليؼي(خوانذن و نوؿتن) نذاسد ،نايتوان انتظاس داؿت تا ناا ؿخليتها سا
تا تلاویشؿان م اتقت دهذ .ضان این ه تلاویش ته وذسی موچک و فـشدهانذ
مه دانؾآموص م توان رهني سا دس تـخيق چهشهها دچاس مـ ل خواهذ ناود.
دس دسع دوم تاب تا ػنوان ” “My familyنویؼنذه ته مؼشفوي چهواس خوانواده
ميپشداصد مه هااننذ دسع اول تالفاكله تا اسائۀ تاشیني اص دانوؾآمووص انتظواس
ميسود تا اػامي خانوادهها سا تا تلاویشؿان م اتقت دهذ.هاچنين دس كفحۀ8
متاب ،نویؼنذه دس والة یک م الاۀ دو نفشه ماسمشد صتواني «ػوالا و احووال-
پشػي» سا آموصؽ ميدهذ .چنانچه هذف اكلي این دسع مؼشفي ماسمشد صتاني
ػالا و احوالپشػي تاؿذ ،ػنوان ”“My familyخيلي تا هذف دسع م اتقوت
نذاسد.
تشای دسع ػوا ،نویؼنذهادذداًػنوان ”“My familyسا انتخاب مشده اػت موه
دس آن ته مؼشفي و آموصؽ اػضا اكلي خانواده ميپشداصد .توا توخوه توه ػو
توانانذی دانؾآموصان مو تووان رهنوي مؼشفوي واطههوایي ماننوذ” “Motherو
”“Fatherدس این مق غ توكيه نايؿود ،چشا موه تلفوظ ”“thتوشای آنهوا آػوان
نيؼت .دس ػوم ته خوای ایون دو واطه ،مويتووان اص مؼوادلهوای ػوادهتوشی
ماننذ” “Momو ” “Dadاػتفاده ناود.
دسع چهاسا این متاب تا ػنوان” “My familyنيض مدذداً توه موضووع خوانواده
ميپوشداصد .دس ایون دسع ،نویؼونذه ػوایش اػضوایخانواده ماننوذ موادس توضس
) ،(grandmotherپذس تضس ) ،(grandfatherػاو و دایي ) (uncleوخاله و ػاه
) (auntسا مؼشفي مشده اػت .ته نظش ميسػذ اختلاف دادن ػه دسع اص هفت
دسع متاب ته موضوع خانواده خيلي ضشوسع نذاؿوته تاؿوذ و تنهوا توا یوک
دسع تتوان ته مؼشفي و آموصؽ اػضای اكلي خانواده تؼنذه موشد و دو دسع
دیگش سا ته مؼشفي دیگش ماسمشدها و سوالهوای اختاواػي ضوشوسی اختلواف
داد.
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دسعهای پنح ،ؿؾ و هفت متاب تا ػنوان”“My Bodyته مؼشفوي و آمووصؽ
اػضای تذن ميپشداصد .نویؼنذه دس دسع پنح تااا اخضای كووسع سا دس یوک
كفحه و ی دا مؼشفي مشده و تالفاكله دس كفحۀ تؼذ تاشیني خهت ؿناػوایي
آنها آوسده اػت .دس هاين دسع ػالوه توش مؼشفوي اػضوای كووسع ،ضواایش
اؿاسه ته دوس” “Thatو نضدیک” “Thisوؿ ل خاغ آنها نيض آموصؽ داده ؿوذه-
انذ مه دس این مق غ تا توخه ته ػو توانانوذی دانوؾآمووصان گوشوه هوذف
مؼشفي آنها توكيه نايگشدد.نویؼونذه هاوين سونوذ سا دس دسعهوای ؿـو و
هفت متاب دنثال مشدهو ػه دسع اص هفت دسع متواب سا توه موضووع فووع
اختلاف داده اػت.
ن تهای مه دس طشاحي و تنظي متابهای دسػي تایذ دس نظش داؿت ،توخوه توه
ویظگيها و نياصهای دانؾآموصان اػت .اص آندایي مه دانوؾآمووصان مو تووان
رهني حافظۀ فؼال آػية دیذهای داسنذ،تناتشاین تا دادن دػتوساتي خهوت اخوشا
ميتوان فشاینذ یاددهي-یادگيشی سا دس آنها تؼهيل ناود .توشای مثوال دس دسع-
های  6 ، 5و  7مه ته مؼشفي اػضای تذن اختلاف داده ؿذه ميتوان توا اسائوۀ
دػتوسهایي ماننذ”! “Show me your handیا ”! “Show me your eyesدانوؾ-
آموصان سا دسگيش فؼاليت حؼي-حشمتي ناود .ن تۀ دیگش اسائۀ حد م م الة
ته هاشاه ت شاس و تاشین تؼياس اػت مه خيلي دس این متاب مـاهذه نايؿود.
 حشوف الفثا :امشوصه ،تغييشاع چـاگيشی دس ؿيون مؼشفي و آمووصؽ حوشوفالفثا كوسع گشفته اػت ،ته طوسی ه ته خای تاشمض سوی تشتية حشوف الفثوا،
تيـتش ته حشمت چشخؾ دػت و منتشل ول توخه مويؿوود و اتتوذا حشوفوي
آموصؽ داده ميؿود مه ته لحاظ ؿ ل نوؿتاسی ،ته ی ذیگش ؿوثاهت تيـوتشی
داؿته تاؿنذ .هاچنين دس موسد آموصؽ كذای حوشوف ،اولویوت توا مؼشفوي و
آموصؽ كذاهای موتاه اػت.
دس این متاب ،نویؼنذه دس كفحۀ  6توه مؼشفوي حوشف ” “A / aپشداختوه و دو
واطن ” “Appleو ” “antسا خهووت آموووصؽ كووذای موتوواه]( :[aاَ) آوسده اػووت
مه” “Appleسا تا حشف تضس و ”“antسا تا حشف موچک مؼشفي موشده اػوت.
این سونذ دس مؼشفي حشوف تضس و موچک دس مل متاب مـاهذه مويؿوود و
احتااالً این اتهاا سا دس رهن دانؾآمووص ایدواد مويمنوذ موه توه ػنووان مثوال،
واطن ” “Appleهايـه تا حشف تضس و واطن ” “antهايـه تا حشف موچکتوش
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نوؿته ميؿود .اص آندایي مه دانؾآموص پایوۀ هفوت ػوواد خوانوذن ملاواع سا
نذاسد ،ؿ ل نوؿوتاسی ملاواع ضوشوستي نوذاسد.ن توۀ دیگوش مؼشفوي كوذای
حشف ”“C / cاػت مه نویؼنذه هش دو كذای ] [kو ] [sسا توا دو واطه ”“Catو
”“Cinemaته طوس هاضمان مؼشفي مشده اػت مه ته هيچ ػنووان توكويه ناوي-
ؿود .هاچنين دس موسد كذای حشف ” “E / e” ،“D / dو ”“G / gميتوان توه
خای واطههای ” “Envelope”، “Duckو ” “Goatانتخابهای مناػثتشی داؿت.
 اػذاد :آموصؽ اػذاد دس این متواب اص دسع ػووا توه تؼوذ آغواص ؿوذه اػوت.نویؼنذه دس كفحه  13ته مؼشفي اػذاد  1تا  5پشداخته اػت مه الثته تيـوتش توه
نوػي تاشین ؿثاهت داسد ،چشا مه ضان مؼشفي اػوذاد اص دانوؾآمووص انتظواس
ميسود ػذد  3سا تذون این ه اص وثل تا ؿ ل نوؿتاسی آن آؿنا تاؿوذ دس خوای
خالي تنویؼذ .هاچنوين دس كوفحۀ  19متواب اػوذاد  6توا  ،10دس كوفحۀ 24
اػذاد  11توا  ،15دس كوفحۀ  30اػوذاد  16توا  20و دس كوفحههوای  36و 37
متاب اػذاد  21تا 25ته هاين سونذ آموصؽ داده ؿذهانذ.
 ن اتي دیگش توكيه ميؿود ته خای اػتفاده اص پشػؾهوای اػوتفهامي اص ػوواالتي موهخوابهای موتاه تلي یا خيش داسنذ اػوتفاده ؿوود.دسن و پاػوخدهوي توه
پشػؾهای اػتفهامي تشای دانؾآموصان ػادی نيوض مـو ل اػوت .ضوان
این ه دس سونذ آموصؽ صتان توكيه ميؿود مؼل نخؼت توا پشػوؾهوایي
مه پاػخهای موتاه تلي یا خيش داسنوذ آمووصؽ پشػوؾ و پاػوخ سا آغواص
ناایذ(مشاخؼه ته كفحه  12متاب دانؾآموص).
 دس كفحۀ  23متاب پشػؾهایي آمذه مه توه اػضوای توذن اؿواسه داسد ومـخق نيؼت چشا نویؼنذه تشای اؿاسه ته یک موضوع واحوذ دس خوایي
اص ضايش اؿاسن ”“Thisو دس خوایي دیگوش اص” “Thatاػوتفاده موشده اػوت.
حتي تلاویش ه ما ي ته دسن این موضوع نايمنذ.
 مؼشفي واطن ” “mouthدس كوفحۀ  21متواب مهثوه خوای آن مويتووان اصانتخاتؼادهتشی ماننذ”“lipsاػتفاده ناود.
 مؼشفي اػامي خاغ تيواػذه ماننوذ tooth  teethو foot  feetدس ایونمق غ توكيه نايؿود .چشا مه نه تنها دانوؾآمووص مو تووان رهنوي تل وه
دانؾآموص ػادی سا نيض گيح و گاشاه ميمنذ.
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کتابکار نيض دس والة هفت دسع تنظي ؿذه اػت مه تا اسائوۀ تاوشینهوایي ػوؼي دس
نهادینه مشدن محتوای آموصؿي متاب دانؾآموص داسد.
 دس هاۀ دسعها تاشیني تا ػنوان”“matchته منظووس م اتقوت تلواویش توااػامي آمذه اػت .ملذاع این نوع اص تاشین سا ميتوان دس كفحههای ، 3
 26 ،22 ، 7و  31متاب ماس مـاهذه ناود .ن تهای مه دس این نووع تاوشین
تایذ ته آن اؿاسه مشد نذاؿتن ػواد انگليؼي دانؾآموص پایوۀ هفوت اػوت.
متاب اص یک طشف ته آموصؽ حشوف الفثا ميپشداصد و اص طوشف دیگوش اص
دانؾآموص انتظاس داسد تا اػامي سا خوانذه و تا تلاویش موسدنظوش م اتقوت
دهذ .چنانچه چنين تاشیني ته ؿ ل ؿنيذاسی طشاحوي ؿوود و ؼواً نتوایح
تهتشی حاكل ميگشدد.
 دس كفحۀ  4متاب ماس اص دانوؾآمووص خواػوته ؿوذه توا تلوویش خوود ودوػتؾ سا نقاؿي منذ و ناا خود و دوػتؾ سا تنویؼذ .ن تۀ خالة توخه
این اػت مه آیا دانؾآموص م توان رهني توانایي اندواا چنوين فؼواليتي سا
داسد؟
 تاشین دیگشی مه تشای تاامي دسعهای این متواب دس نظوش گشفتوه ؿوذهػثاسع اػت اص وشاسدادن مداوػهای اص اػامي صیش تلاویشی مه دس متواب
آمذه اػت .ملذاع این تاشین سا مويتووان دس كوفحۀ ،23 ،17 ،12 ،8 ،4
 27و32متاب مـاهذه ناود .چنانچه وشاس اػت تشای دانؾآموصان (ػوادی
یا ویظه) تاشیني انتخاب یوا طشاحوي ؿوود ،اتتوذا تایوذ اص انوواع تاوشین-
هایتـخيلي آغاص ناود .ته ػثاسع دیگش دانؾآموص تایذ نخؼت توا اندواا
انواع تاشینهای تـخيلي نؼثت ته مقولهای مه آمووصؽ داده ؿوذه دسن
و ؿناختي ػاي پيذا منذ ػپغ اص او انتظواس اندواا تاشینواع توليوذی سا
داؿت .ضان این ه دانؾآموصان دس این مق غ ػواد خوانوذن و نوؿوتن سا
نذاسنذ.
 تاشین دیگشی مه دس هاه دسعهای متاب ماس پایه هفت دیوذه مويؿوود،نوػي تاشین ؿنيذاسی -تـخيلي اػت مه دانؾآموص تایذ تا ؿونيذن نواا
ملاه یا اػ موسد نظش حشف اول ملاه سا ؿناػایي و دس كووسع دسػوتي
واطن ”“Yesو دس غيش اینكوسع واطن ” “Noسا ػالمتگوزاسی منوذ .ایون
تاشین تشای ؿناػایي كذای حشوف طشاحي ؿذه مه تؼياس خوب و ايوش-
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تخؾ اػت .تاشین دیگشی نيض ؿوثيه توه هاوين تاوشین توشای ؿناػوایي
حشوف الفثا دس نظش گشفته ؿذه مه این تاس دانؾآمووص توا نگواه موشدن توه
تلاویش و ؿنيذن ناا ملااع توػط مؼل  ،واطهای مه تا حوشف مووسدنظوش
ؿشوع ميؿود سا ؿناػایي و ػالمتگزاسی ميناایذ .ایون تاوشین هو توه
نوته خود تؼياس هوؿانذانه انتخواب و طشاحوي ؿوذه اػوت و دس تاوامي
دسعها مـاهذه ميؿود.
 دس كفحۀ 14و  20متاب تاشیني تشای ؿااسؽ اػذاد آمذه مه ته هيچوخهتا ػ توانانذی دانؾآموص م توان رهني ػنخيت نذاسد .دس این تاوشین
اص دانؾآموص انتظاس ميسود مه تا ؿااسؽ اوالا موخوود دس تلواویش ػوذد
موسد نظش سا دس خای خالي یادداؿت ناایذ .تشای این تخؾ توكويه موي-
گشدد تاشینهایي تشای ؿناػایي و تـخيق اػذاد و نيض تاشینهایي توشای
مؼة مهاسع دس ؿ ل كحي نوؿتاسی آنها گندانذه ؿود .این ه دانوؾ-
آموص تتوانذ تنها تا ؿااسؽ اوالا موسد ن ش تؼوذاد آنهوا سا دس خوای خوالي
تنویؼذ ،تاشیني كشفاً توليذی اػت موه تهتوش اػوت پوغ اص اسائوه انوواع
تاشینهای تـخيق و تايض تشای دانؾآموص (ػادی یا ویظه) دس نظش گشفته
ؿود.
 دس تخؾ تاشین حشوف الفثا ،پي انهایي سوی حشوف وشاس گشفتوه توا توهدانؾآموص خهت كحي نوؿتن حشوف سا نـوان دهوذ ،تنواتشاین پيـونهاد
ميؿود حشوف تضس تش و تا ميفيت تهتشی اسائه ؿونذ تا خهت پي وانهوا
ته ساحتي دیذه ؿوونذ .ػوالوه توش ایون دس متواب مواس ،حوشوف الفثوا دس
مادسهایي خامؼتشی سنگ ته ؿ ل تؼياس ماشنگ آمذه اػت .ته نظش موي-
سػذ نویؼنذه ولذ داؿته تا دانؾآموصان تا حشمت انگـت خهت كوحي
نوؿتن حشوف موسدنظش ساتاشین مننذ .پيـنهاد ميؿود چنين تاشینهوایي
ته ؿ ل نق هچينهای پشسنگ اسائوه ؿوود توا دانوؾآمووصان توشای اندواا
فؼاليت نوؿتاسی دچاس مـ ل نـونذ .ن تۀ دیگش اػتفاده اص الگووی چهواس
خ ي تشای تاشین تخؾ نوؿتاسی حوشوف اػوت موه هاگوي یوکسنوگ
هؼتنذ .چنانچه خط ما ي (خط ساهناا) تا سنگ دیگشی اص ػایش خ ووت
متاایض ؿود ته دانؾآموص تشای نوؿتن كحي حشوف الفثا ماک تيـوتشی
خواهذ ؿذ .هاچنين توه منظووس تقویوت مهواسع نوؿتنتوكويه مويگوشدد
تاشینهای تيـتشی ته این تخؾ اختلاف داده ؿود.
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 تاشین دیگشی مه الصا اػت ته آن اؿاسه ؿوود تاوشین كوفحۀ  24متواباػت مه دس آن اص دانؾآموص خواػته ؿذه تا تا نگاه مشدن توه هوش تلوویش
ملاۀ موسد نظش سا تا اػتفاده اص حشفي مه خاافتاده مامل منوذ .ایون تاوشین
تشای تقویت مهاسع نوؿتاسی دانؾآموص تؼياس مناػوة اػوت ،توه ؿوشت
آن ه ملااع موسد نظش تشای دانؾآموص آؿنا تاؿنذ و وثالً دس متاب دسػوي
ته آنها اؿاسه ؿذه تاؿذ .دس این تاشین ملااتي ماننوذ ” “capو ”“bedواطه-
هایي خذیذنذ مه دس متاب دانؾآموص نيامذه اػت.

ً.1.1قدکتابهعلن(راٌّوإتدرٗس)زباىاًگل٘سٖ

متاب مؼل (ساهناای تذسیغ) صتان انگليؼي توػط فيشوصه نيکپووس خـوت مؼودذی،
مشخان ػلياي و ػهيال پامضاد نوؿته ؿذه اػت و تشای نخؼتين تاس دس ػوال  1389و دس
 98كفحه توػط ػاصمان آموصؽ و پشوسؽ اػتثنایي ته چاج سػويذه اػوت .توه گفتوۀ
مولان ) ،(Coleman, 1985متابهای ساهناای تذسیغ ػاوماً نياصهوای مؼلاوان سا سفوغ
ناي مننذ و خيلي دس خهت هذایت و ساهناایي مؼلاان آن وس مه تایوذ و ؿوایذ طشاحوي
نـذهانذ .هاؼلي ) (Hemsley, 1997دس مقالهای تا ػنوان «اسصؿياتي متابهای ساهناوای
مؼل  :طشاحي و ماستشد» تا اػتفاده اص تخـوي اص مؼياسهوایي موه توػوط موانينگضوسع و
ماػول ) (Cunningsworth, A. and P. Kusel.دس ػوال  1991و موولان دس ػوال 1985
اسایه گشدیذ ،فهشػتي سا دس والة دو ػشی پشػؾ تشای اسصؿياتي ملي و تفليلي متاب-
های ساهناا تهيه و تذوین ناود .هاؼلي ( )1997دس اسصؿياتي ملي متاب های ساهناوای
مؼل ته مواسدی ماننذ ويات متاب ،دس دػتشع تودن آن ،دسن مؼایل مشتوت ته آموصؽ
صتان ،تقویت مهاسعهای تذسیغ ،و اسائۀ اطالػواع فشهنگوي م فوي ،اؿواسه موشده ودس
تخؾ اسصؿياتي مـشوح ته مواسدی هاچون نحون اػتفاده اص متاب ،اهذاف دوسه ،استثات
تين مؼل و دانؾآموص ،و پيؾ تيني مـ الع تالقوه دانؾآموصان پشداخته اػت .دس ایون
تخؾ م ات مؼياسهای مزموس موسد نقذ و تشسػي وشاس ميگيشد.
 .1.1.1ارزشیابي کلي اثر
 اكول حام تش اطالػاع و دػتوسالؼالهای متاب ساهناای تذسیغ :م الوةاین متاب ته دو تخؾ «ملياع» و «ساهناای ػال» تقؼي ؿذه اػت .دس تخوؾ
«مليواع» نویؼونذگان تووه موواسدی اص خالوه ضووشوسع و اهايوت دسع صتووان
انگليؼي ،سوی شد حام تش تشنامه دسػي ،اهذاف ملي دسع صتوان انگليؼوي دس
دوسن ساهناایي پيؾحشفهای ،اكول حام تش محتوای متابهای صتان انگليؼوي
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دس دوسن ساهناایي پيؾحشفهای ،مؼشفي ػاختاس متواب ،توكويه توه ها واسان،
ساهثشدهای ویظن تذسیغ ،سوؽ هوای یواددهي -یوادگيشی،فنون و ساهثشدهوا و
ؿيون اسصؿياتي پشداختهانذ و دس تخؾ دوا تا ػنوان «ساهناای ػال» ،ساهناوای
تذسیغ تکتک دسعها دس تااا مقاطغ (پایۀ هفت  ،هـت و نهو ) توه تفلويل
آمذه اػت.
 فشضيههای موخود دستاسه دانؾ صتاني و تدشتياع توذسیغ مؼلاوان:دس ایونمتاب ته دانوؾ صتواني و تدشتيواع پيـوين مؼلاوان دس حووصن آمووصؽ صتوان
انگليؼي خلوكاً آموصؽ صتان انگليؼي ته دانؾ آموصان م توان رهني اؿاسه-
ای نـذه اػت .اص آن خایي مه آموصؽ امثش دسعهوا توه دانوؾآمووصان گوشوه
هذف گاهاً توػط افشاد غيش متخلق كوسع ميگيشد ،تشسػي پيـينۀ مؼلاوان
ته لحاظ اؿشاف ته محتوای دسػي ،آؿنایي تا مثاحث سوانؿناػوي مودموان توا
نياصهای ویظه ونحون مذیشیت و اداسن مالع تؼياس حائض اهايت اػت.

 تقویت دسن مؼائل مشتوت ته آموصؽ صتان انگليؼي حوين توذسیغ ػالوي:نویؼوونذگان دس كووفحههووای  8و  9متوواب تووه ساهثشدهووای ملووي تووذسیغ و
ساهثشدهای ویظه تذسیغ اؿاسه داؿتهانذ و اص كفحۀ  10تا  13ته مؼشفوي فنوون
و ساهثشهای آموصؿي گوناگون تشای آموصؽ مفاهي دس والة واطگان و گفوت-
وگو پشداختهانذ ضان این ه دس تخؾ دوا متواب توا ػنووان «ساهناوای ػاول»
ساهناای تذسیغ تکتک دسعها سا ته تفليل آوسدهانذ.
 ت يه تش یک گونه اص صتان انگليؼي:دس این متاب اؿاسهای توه آمووصؽ گونوۀخاكي اص صتان انگليؼي (انگليؼي آمشی ایي ،انگليؼي تشیتانيایي) نـذه اػوت.
ولي محتوای متاب دسػي و توكيهها و دػوتوسالؼالهوای موخوود دس متواب
ساهناا حامي اص این اػت مه تاشمض تش آموصؽ گونۀ صتاني انگليؼيِ آمشی وایي
اػت.

 وضوووح و سوؿووني دػووتوسالؼالهووای متوواب ساهناووا دس موووسد سوؽتذسیغ:نویؼنذگان دس این متاب دػتوسالؼالهوا سا توه طووس موامالً واضو و
آؿ اس ػنوان مشدهانذ و تا مؼشفي وػوایل ماوک آموصؿوي مووسد نيواص دس هوش
تخؾ ،مؼل سا وذا ته وذا ته منظوس تؼهيل فشاینذ یاددهي -یادگيشی ساهناایي
ميمننذ.
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 اسائۀ اطالػاع فشهنگي م في:اص آندایي مه محتوای دسػي متابهوای صتوانانگليؼي تااا مقاطغ (پایۀ هفت  ،هـت و نه ) طوسی تهيه و تذوین ؿذهانذ مه
ػيش فشهنگي خاكي سا دنثال نايمننوذ ،لوزا دس متواب ساهناوای توذسیغ نيوض
اؿاسهای ته مثاحث فشهنگي نـذه اػت .ته ػثاسع دیگوش م الوة متوابهوای
دسع صتان انگليؼي تا فضای فشهنگي مـووس تؼوياس م اتقوت داسد و تنهوا دس
چنذ دسع نخؼت متاب پایه هفت ته موضوع آؿنایي تا مليتهوای مختلو و
آموصؽ اػامي آنها اؿاسه ؿذه اػت.
 انؼ افپزیشی توكيهها و ساهثشدهوای آموصؿوي:نویؼونذگان دس ایون متوابػووالوه تووش مؼشفووي فنووون و ساهثشدهووای آموصؿووي دس تخووؾ اول و اسائووۀ
دػتوسالؼالهایي دس تخؾ دوا تشای اخوشای توکتوک دسعهوا دس كوفحۀ 8
متاب اص مؼلاان خواػتهانذ تا خود سا ته تاوشینهوای متواب محوذود و مقيوذ
نؼاصنذ تل ه تا الگوپزیشی اص آنها ،تاشینهای گوناگوني خهت تثثيت و تؼايو
یادگيشی دانؾآموصان طشاحي مننذ.
 فشاینذ یادگيشی صتان تش اػاع پوظوهؾهوا و نظشیوه هوای اموشوصی :پوایفشص) (Pyfers, 2009مؼتقذ اػت مه مناػةتشین سوی شد ته آموصؽ صتوان خواسخي
سوی شد استثاطي ) (communicative approachاػت .دس این سوی شد مه تشناموۀ
دسػي تا تاشمض تش مؼنا و نه ػاختاس پيؾتيني ميؿود ،دانؾآمووصان توا اندواا
فؼاليتهایي مؼناداس دسگيش آموصؽ صتان ميؿوونذ و تشناموۀ دسػوي دس دسخوۀ
نخؼت تش اػاع یوادگيشی مواسمشدهوای صتوان ) )Language functionsماننوذ
«اخاصه گشفتن» ،و «آدسع پشػيذن» و نه یادگيشی ػاختاسهوای صتواني طشاحوي
ميؿود .ن تۀ دیگش ،اػتفاده اص صتان مادسی تشای آموصؽ و تشوشاسی استثوات توا
این گشوه اصدانؾآموصان اػت .مؼل ها تایذ اص صتان موادسیِ صتوانآمووصان توشای
تشوشاسی استثات و آموصؽ ماک تگيشنذ .صتان گفتاسی چه ته صتان مادسی و چه
ته صتان انگليؼي تایذ تا صتان تذن ،اؿاساع ) ،(demonstrationsاػتفاده اص اؿياء،
ػ غ و تلاویش و حتي صتان نوؿتاسی هاشاه تاؿذ .نویؼنذگان این متواب نيوض
تا ػنایت ته نظشیههای نوین آموصؽ صتان ماننذ تاشموض تشمواسمشدهوای صتواني،
نقؾ صتان مادسی و اػتفاده اص اؿياء ،ػ غ و تلاویش توا حوذودی دس تؼوهيل
فشاینذ یاددهي-یادگيشی موف ػال مشدهانذ.
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 توخه ته ػثکهای یادگيشی :ایواسع و ناتک) 2006تش این تاوسنذ مه تایذ دانؾآموصان مـواول دسیافوت خوذماع آمووصؽ
ویظه سا ته گشوههای مختل تقؼي ناود تا مؼلاان تتواننذ هنگاا تذسیغ صتوان
خاسخي اص اتؼاد تؼشی ناتواني دانؾآموص تشای تهثوود آمووصؽ صتوان اػوتفاده
مننذ .دس واوغ ،مـ الع آموصؿي مشتوت ته ناتواني دانؾآمووص سا مويتووان دس
حي ۀ تشنامۀ آموصؿي فشدیؿذه موسد توخه وشاس داد .اص نظش آنها صتانآموصان ته
لحاظ ػثکهای مختل یادگيشی ته گشوههای صتوانآمووصان تلوشی/دیوذاسی،
صتانآموصان ؿنوایي و صتانآموصان لاؼي-حشمتي تقؼوي مويؿوونذ .هاچنوين
آنهاته مفهوا هوؽهای چنذگانوه موه توػوط هواواسد گواسدنش ( Gardner. H.,
 )1993مؼشفي ؿذ تشای نـان دادن توانایي رهني دانؾ آموصان اؿاسه داؿتهانوذ
مه ػثاستنذ اص :هوؽ دیذاسی-فضایي ،هوؽ مالموي-صتواني ،هووؽ من قوي-
سیاضي ،هوؽ خؼاي-حشمتي ،هوؽ موػيقایي-سیتاي ،هوؽ ميوانفوشدی و
هوؽ دسونفشدی .آنها مؼتقذ تودنذ مه تشای ماک ته دانؾآموصان توا نياصهوای
ویظه ،ػالوه تش توخه ته ػثکهای یادگيشی و هوؽهای چنذگانه ،تایذ محويط
مالع و سوؽ های آموصؿي سا تشای آموصؽ هذفانذ تغييش داد .اص آندایي مه
نویؼنذگان متابهای دسع صتان انگليؼي تااا مقواطغ (پایوۀ هفوت  ،هـوت و
نه ) تش سوی موضوع تشنامۀ آموصؿي فشدیؿذه متاشمض نثوده انذ ،لوزا دس تهيوه
و تذوین متاب ساهناای تذسیغ نيض ته این مواسد اؿاسه ای نـذه و ػثک هوای
یادگيشی صتانآموصان مغفول تاوي مانذه اػت.
 تؼشی نقؾ مؼل تا توخه ته ماهيت هوش فؼاليوت :دس تخوؾ دوا متواب تواػنوان «ساهناای ػال»دس تکتک دسعها ته ميضان نقؾ مؼل و دانؾآمووص توا
توخه ته هذف و ماهيت هش تاشین ته تفليل پشداخته ؿذه اػت .هاچنوين دس
تخؾ اول متاب دس كفحههای  7و  8ته مـاسمت و هاياسی دانؾآمووصان دس
امش یاددهي-یادگيشی و این مه مؼلو هوا تيـوتشین نقوؾ سا توه دانوؾآمووصان
تؼپاسنذ و خود نقؾ ساهناا و هذایتمننذه داؿته تاؿنذ اؿاسه ؿذه اػت.
 ويات و دػتشػي ته متاب ساهناای تذسیغ :ويات این متواب توا توخوه توهتؼذاد كفحاع ،ميفيت چاج و نوع ماغز مناػة و تهيه آن توشای مؼلاوان توه
نؼثت ساحت اػت .اگشچه تشخي اص مؼل ها گضاسؽ مشدهانذ مه متاب ساهناوا
(Evarrs, S. & Knotek, S.E.,
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و ػایش ملضوماع تذسیغ ماننذ لوحهای آموصؿي ،نوواس كووتي و مواسعهوای
واطگان ته مووغ دس اختياس آنان وشاس نايگيشد.
 .1.1.1ارزشیابي تفصیلي اثر
 ؿيون اػتفاده كحي اص متاب ساهناا :دس این متاب نویؼونذگان تنهوا توه مؼشفويػاختاس اكلي متاب فوع اؿاسه مشدهانذ .این مه متاب اص دو تخوؾ تـو يل ؿوذه
اػت:دس تخؾ اول تا ػنوان «ملياع» ته مواسدی هاچون ضشوسع و اهايت دسع
صتان انگليؼي ،سوی شد حام تش تشنامه دسػي ،اهذاف ملي دسع صتان انگليؼي دس
دوسن ساهناایي پيؾحشفهای ،اكول حام تش محتوای متابهای صتان انگليؼوي دس
دوسن ساهناایي پيؾحشفهای ،مؼشفي ػاختاس متاب ،توكيه ته ها اسان ،ساهثشدهای
ویظن تذسیغ ،سوؽهای یاددهي -یوادگيشی،فنون و ساهثشدهوا و ؿويون اسصؿوياتي
پشداخته ؿذه و دس تخؾ دوا تا ػنوان «ساهناای ػال» ،ساهناای تذسیغ تکتوک
دسعها دس تااا مقاطغ (پایۀ هفت  ،هـت و نه ) ته تفليل آمذه اػت.
 مؼشفي اهذاف دوسه :دس كفحههای  4و  5متاب ساهناای تذسیؼنویؼونذگان توهاهذاف ملي دسع صتان انگليؼي دس دوسن ساهناایي پيؾحشفهایاؿاسه داؿتهانوذ موه
ػثاستنذ اص :تقویت حي ۀ ؿناختي (آؿنایي تا خوانذن و نوؿتن حوشوف انگليؼوي،
آؿنایي تا واطههای انگليؼوي ملاووع و محؼووع ،آؿونایي توا تشخوي واطههوا و
ػثاساع موسد اػتفاده دس صنذگي ،و آؿنایي توا خاوالع ػوادن انگليؼوي) ،تقویوت
حي ۀ نگشؿي (ػالوه ته فشاگيشی صتان انگليؼي ،ػالوه نؼوثت توه خوانوذن متوون
ػاده انگليؼي ،و ػالوه ته اػتفاده اص سایانوه) ،و تقویوت حي وۀ مهواستي (توانوایي
خوانذن و نوؿتن حشوف ،توانوایي خوانوذن واطههوا ،ػثواساع ،و خاوالع ػواده
انگليؼي ،توانایي دسن مؼواني و مفواهي واطههوا ،ػثواساع ،و خاوالع انگليؼوي،
توانایي ته ماسگيشی خاالع ػاده دس م الااع سوصمشه و توانایي خوانذن حشوف،
ملااع ،و ػثاسع پشماستشد دس سایانه).
 نقؾ متاب ساهناا دس افضایؾ انگيضه دانؾآموصان :نویؼنذگان دس تخوؾ توكويهته ها اسان ته این ن ته اؿاسه مشدهانذ مه هشچه ؿشایط و ام اناع توشای یوادگيشی
دسع صتان انگليؼي مهياتش تاؿذ ،ته هاان انوذاصه یوادگيشی ایون دسع اص ػاو و
پایذاسی تاالتشی تشخوسداس خواهذ تود .ته هاين دليل دس این متاب توه اػوتفاده اص
مواد ماک آموصؿي ،لوح آموصؿي ،ماسعهای واطگان و تلواویش تؼوياس ػوفاسؽ
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ؿذه اػت چشا مه ام ان یادگيشی صتان انگليؼي و ميضان ػالوۀ دانؾآمووصان سا توه
آموختن افضایؾ مي دهذ.
 اسائۀ دػتوسالؼالهای مناػة تشای اسصؿياتي :نویؼنذگان دس كفحههای 13و 14متاب ساهناا اسصؿياتي مؼتاش سا پيـنهاد مشدهانذ مه ؿامل مواسدی ماننوذ خوانوذن
حشوف ،تـخيق حشوف دس ملااع ،نوؿوتن كوحي حوشوف ،خوانوذن كوحي
واطهها ،دسن مؼاني واطهها ،خوانذن اػذاد ،تيان دو واطه توشای هوش حوشف ،ت ثيو
ملااع تا تلاویش و مـاسمت دس ماسهای گشوهي اػت .هاچنين ته مؼلاان توكيه
ؿذه مه ناشن مؼتاش دانؾآموصان لضوماً مؼذل تااا ناشاتي مه آنها دس طي یک نوي
ػال تحليلي مؼة ميمننذ نيؼت ،تل ه مويتووان توا توخوه توه سونوذ پيـوشفت
دانؾآموصان ناشن تهتش آنها سا مذنظش وشاس داد.
 پيؾتيني ساهحلهای مناػة تشای مـ الع تالقوه :اص آندایي موه دانوؾآمووصانگشوه هوذف توه خواطش ویظگويهایـوان تحاول نـؼوتن دس موالع دسع سا توه
ؿ ل والني نذاسنذ و اص وذسع تاشمض تاالیي تشخوسداس نيؼتنذ ،لزا نویؼونذگان توه
ساهثشدهایي اص خاله اخشای ناایؾ ،تاصی ،و تهيه لوح آموصؿوي و مواسع واطههوا
توػط خود دانؾآموصان اؿاسه مشدهانذ.
 اسائۀ دػتوسالؼالهایي تشای انتخاب و تغييش الگوی اسائۀ م الة دسػوي دس ووالثيخذیذ :اص آندایي مه دسعهای متاب صتان انگليؼي تااا مقاطغ (پایۀ هفوت  ،هـوت
و نه ) طوسی طشاحي و تنظي ؿذهانذ مه نايتوان اص توالي و تشتيوة آنهوا تخ وي
ناود و دسعها سا تا چيذماني خذیذ اسائه داد ،لوزا دػوتوسالؼالي توشای انتخواب و
تغييش الگوی اسائۀ م الة دسػي دس والثي خذیذ پيـنهاد نـذه اػت.
 اسائۀ سوؿي تشای تشنامهسیضی ،آمادهػاصی و اخشای دسعها ته تفليل :دس تخوؾدوا متاب ساهناا تا ػنوان «ساهناای ػال» ،نویؼنذگان تشای توکتوک دسعهوا دس
تااا مقاطغ (پایۀ هفت  ،هـت و نه ) تا اسائۀ اهذاف آموصؿوي و ساهناوای توذسیغ
گاا ته گاا ته مشاحل آمادهػاصی و اخشای دسعها و تاشینهای متاب دانؾآموص و
متاب ماسته تفليل پشداختهانذ.
 اسائووۀ مؼوويشها و سوؽهووای خووایگضین تووشای آموووصؽ محتووواو اندوواا فؼاليووت-ها:نویؼنذگانذس این متاب ته منظوس آمادهػاصی و تؼاي یادگيشی ته ساهثشدهوایي اص
خاله انداا حشماع ناایـي ،ولهگویي،تاصی ،ایفای نقؾ ،نقاؿي و تشغية دانؾ-
آموصان ته انداا پظوهؾ دس خاسج اص محيط مالع اؿاسه مشدهانذ.
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 چگونگي تلحي خ ای دانؾآموصان توػط مؼلاان و پيؾتيني ػ غالؼالهایاحتاالي آنان:دس این متاب ته موضوػچگونگي تلحي خ ای دانؾآمووصان و ایون
مه ػ غالؼال احتاالي آنها دس این مووؼيت چه خواهذ تود پشداخته نـذه اػت.
 اسائه پاػخهایي سوؿن و واض تشای تاشینهای متاب :دس متواب ساهناوا پاػوختاشینهای متاب دانؾآموص و متاب ماس اسائه نـوذه و نویؼونذگان تنهوا توه نحوون
انداا تاشینها پشداختهانذ.
 تشسػي ميضان یادگيشی دانؾآموصان ته ؿ ل سػاي و غيشسػاي :دس این متاب تهغيش اص آنچه دس كفحۀ  13و  14متاب ساهناا تا ػنواناسصؿياتي مؼوتاش آموذه اؿواسه
دیگشی ته موضوع ػندؾ و تشسػي ميضان یادگيشی دانؾ آموصان نـذه اػت.

 .3نتيجهگيری
ميداني مه نياصهای آموصؿي ویظه طي وػيؼي اص ناتوانيهای یادگيشی (اص ناسػاخواني
خفي ) (mild dyslexiaتا اُتيؼ غيشمالمي ؿذیذ ( )Severe non-verbal autismسا دس تش
موويگيووشد .ویليووامض ) (Williams, 2014تووه نقوول اص دیویووذ ویلؼووون )(David Wilson
،متخلق آموصؽ صتان خاسخي ته دانؾآموصان تا نياصهای ویظه ،نقل ميمنذ موه «هويچ
سوی شد واحذی تشای آموصؽ صتان ته دانؾآموصان ویظه وخود نذاسد و تایذ تيـتش نقوات
ووع این دانؾآموصان سا تقویت ناود نه این ه كشفاً تا تاشمض سوی نقات ضوؼ صتوان-
آموصان اص ادامۀ سونذ آموصؽ غافل ؿوی » .تشای ناونه ویلؼون توشای تقویوت یوادگيشی
صتان آلااني توػط دانؾآموصان انگليؼي صتان داسای نـانگان آػپشگش ته آنها اخاصه موي-
دهذ دس موسد موضوػاع موسد ػالوهؿان كحثت مننذ و تشای دانؾآموصان داسای اتيؼ
سوی یادگيشی دػتوس صتان ت يه ميمنذ ،توه ایون دليول موه دػوتوس صتوان داسای نظواا و
الگوهایي وانونانذ و ت شاسؿونذه اػت .خوودی مووسمؾ ) (Judit Kormosاص دانـوگاه
لن ؼتش انگلؼتان نيض مؼتقذ اػت مه تایذ سوؽهای آموصؽ صتان تشای دانوؾآمووصان توا
ناتواني یادگيشی متناػةػاصی ؿود و ته آنها فشكوت یوادگيشی صتوان دس موالع دسع
داده ؿود .اگشچه آموصؽ صتان ته دانؾآموصان داسای ناتوانيهای ؿذیذ یوادگيشی تؼوياس
چالؾ تشانگيض اػت ،اما فشاه آوسدن ام ان یادگيشی صتوان خواسخي فشكوتي اػوت موه
نثایذ این گشوه سا اص آن محشوا مشد .تشای این گشوه اص دانؾآموصان حتي مواخهه تا صتان
تدشتۀ مثتثي ته هاشاه داسد .ن تۀ واتل توخه این اػت مه تشنامۀ آموصؿي صتوان انگليؼوي
مه دس حال حاضش دس مذاسع اػتثنایي مـوس اخشا ميؿود تایذ تناػة تيـتشی تا نياصهوا

 259پژوهصنامة انتقادي ،سال هجدهم ،ضمارة هطتم ،آبان 24:8

و توانایيهای دانؾآموصان م توان رهني داؿته تاؿذ .ته این مؼني مه ػليسغو انتخواب
هوؿانذانۀ ػناویني نظيش آموصؽ ماسمشدهوای صتواني و سوالهوای اختاواػي ،محتووای
آموصؿي ،و نحون اسائۀ م الة مـ الع صیادی داسد .تشای سفغ نوواوق احتاوالي متواب
دسػي و متاب ماس و دس نتيده متناػةػاصی محتوا تا توخوه توه نياصهوای گوشوه هوذف
توخه ته ن اع صیش پيـنهاد ميؿود:
 آموصؽ حشوف الفثا م ات تا سوی شدها و سوؽهای نوین، آموصؽ اػذاد تا سونذی آهؼته و تا اسائۀ انواع تاشینهای تـخيلي، انتخاب واطگان مناػة و تشخيحاً تکهدایي تشای آموصؽ كذایحشوف،
 مؼشفي و آموصؽ واطههای ماستشدی و پش تؼامذ، اسائه مؼادلهای ػادهتش تشای مؼشفي واطهها، مؼشفي و آموصؽ ماسمشدها و سوالهای اختااػي تيـتش تا سوی شد پاػخفيضی ي مامل،
 انتخاب پشػؾهای متناػة تا ػ توانانذی دانؾآموصن تشای طشاحيگفتوگوها،
 دوت دس انتخاب تلاویش ته لحاظ مؼشفتودگي ،انذاصه و تؼذاد آنها دسیک كفحه،
 چاج سنگي متاب ماس و اسائۀ متاب دانؾآموص و متاب ماس دس یک منثغآموصؿي واحذ،
 اسائۀ حد م م الة دس هش دسع و اسائۀ تاشین و ت شاس تؼياس خهتنهادینه مشدن م الة آموصؿي،
 و تاشمض تش نقات ووع دانؾآموصان تا نياصهای ویظه.ػالوه تش این ،تشای سفغ نواوق احتاالي متاب ساهناای مؼل مواسد صیش تایذ موسد توخه
وشاس گيشنذ:
 اؿاسه ته دانؾ صتاني و تدشتياع تذسیغ مؼل ها توخه ته انواع ػثکهای یادگيشی پشداختن ته موضوع چگونگي تلحي خ ای دانؾآموصان اسائۀ مليذ پاػخ تاشینها -تهثود كحافي متاب
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