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دیوید کولمن ، به عنوان یکی از نویسندگان پیشرو در طرح هسته مشترك استانداردهای ایالتی، رویکردي را 
که در تدریس خواندن و نوشتن به کار مي رود، این طور خالصه می کند: »مانند یک کارآگاه بخوانید و مانند یک 
گزارشگر پژوهنده بنویسید.« این تأکید جدید، به خصوص در پایه های باالتر، شامل تدریس متون غیرداستانی 
پیچیده به دانش آموزان )خواندن مانند یک کارآگاه( و تسلط بر نوشتن آگاهی دهنده )نوشتن مانند یک گزارشگر( 

است.
از  تنها 34 درصد  اینکه در حال حاضر  به  با توجه  نویسندگان همین مجله،  از  ، یکی  به گفتة داگ فیشر 
دانش آموزان پایة هشتم یا باالتر در آمریکا به خبرگی در خواندن دست پیدا می کنند، می توان گفت که »اهداف 
باال، اهداف نامناسبی نیستند، ولی چگونه می توان به آن ها دست یافت؟« او با نگرانی اضافه می کند: »اگر همة 
آنچه به دانش آموزان می آموزیم مستلزم ساختار شکنی متون درسی باشد، آیا همه اشتیاق آن ها را به خواندن 

کتاب از بین نبرده ایم؟«
تدریس خواندن - که در درجة اول وقف کمک به مبتدیان و غیرخوانداران در یادگیری نحوة قالب شکنی و 
کشف رمز بود ـ در حال تغییر است تا ظرفیت های اصلی دانش آموزان را به سوی تحلیل و درك و فهم سوق دهد. 
تأکید بر مهارت های سطوح باال، پاسخ گوی نیاز به آماده کردن همة دانش آموزان براي رقابت در دنیایی است که 
در آن دانش در حال توسعه است و اطالعات به اشکال چندگانه در همه جا و در هر زمان وجود دارد. فراگیرندگان 
قرن بیست و یکم نه تنها باید چگونگی مرور کردن و نگاه اجمالی به بیلیون ها »بیت«  اطالعات را یاد بگیرند، 
بلکه باید بدانند که چگونه بر متون دشوار و پیچیده نیز غلبه کنند. هدفی که امیدواریم نادیده گرفته نشود این 

توجه به خواندن
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است که دانش آموزان مزبور دارند که ادبیات غنی ولی دشوار را درك کنند و نسبت به آن قدردانی داشته باشند. 
این شماره از مجلة »رهبری آموزشی« به چالش عظیمي اشاره دارد که در انتخاب روش های عملی و عاقالنه  

و مواجهه با الزامات جدید ضروری است. توصیه های نویسندگان ما از این قرار است:
1. کودکان باید به توانایی خواندن دست پیدا کنند. الینگتون و راکائل گابریل  )صفحة 10( در شروع مقاله 
خاطر نشان می کنند همه چیز به این بستگی دارد که هر کودك در هر روز، عواملی مسلم و حتمی از آموزش 
را تجربه کند. دانش آموزان باید در اوقاتی از روز بتوانند آنچه را که می خوانند، انتخاب کنند. در سایر اوقاِت روز، 
آن ها باید چیزی را بنویسند که برای خودشان معنی دار باشد؛ با هم کالسی های خود دربارة آنچه خوانده و نوشته اند 
صحبت کنند و به خواندن بزرگ سالی گوش دهند که به روانی و با صدای بلند می خواند. این، دستورالعمل ساده ای 
برای ادامة کار است؛ البته اگر قصد آن است که دانش آموزان به خوانندگانی توانمند و مستقل تبدیل شوند و به 

میل خود و آزادانه به مطالعه بپردازند. ولی با برگه های گزارش کار و تکالیف تستی نمی توان به جایی رسید.
2. توانایی و اعتماد به نفس ایجاد کنید. پام آلین  در مقالة »رام کردن متون غیراهلی«  )صفحة 16( شعاری 
به منظور  می بینند.  بی دفاع  نوشتنی  مطالب  مقابل  در  را  خود  که  می کند  مطرح  ناتوانی  دانش آموزان  برای  را 
ایجاد فرهنگی از خواندن که در آن دانش آموزان از به چالش کشیدن متون واهمه ای نداشته باشند، باید »جعبة 
ابزاری«  به آن ها ارائه کرد که در آن همه چیز، از فهرست حروف الفبا تا مجموعه ای از کلمات را برای خوانندگان 
الکترونیکی دربر داشته باشد. افرادی که با خواندن دست و پنجه نرم می کنند نباید دست کم گرفته شوند، بلکه 

باید به آن ها فرصت داده تا بیشتر بکوشند و نقاط قوت خود را تحکیم بخشند )صفحة 44(.
3. از راهبردها با رعایت مالحظات راهبردی استفاده کنند. تعدادی از نویسندگان این شماره، درس هایی را در 
مورد تدریس خواندن و یادگیری آن به دانش آموزان ارائه می دهند. گینا بیانکاراسا  )صفحة 22( به چالش هایی 
اشاره دارد که نوجوانان در نحوة خواندن متون درسی با آن ها مواجه می شوند. نِل دوك  و پژوهشگران همکار 
وی )صفحة 34( چگونگی آموزش خواندن و نوشتن را با توجه به دالیل واقعی برای هر یک از انواع متون توضیح 
می دهند. تیموتی شاناهان ، داگالس فیشر  و ننسی فرای  )صفحة 58( عواملی را مطرح کرده اند که بر توانایی 
مؤلفان  این  زمینه ای.  دانش  تا  جمله  ساختار  و  واژه ها  از  است:  تأثیرگذار  پیچیده  متون  درك  در  دانش آموزان 
همچنین دربارة جالب تر کردن اوقاتی که صرف خواندن متون درسی می شود )صفحات 52 تا 64( و ارزشمند 

کردن ساعاتی که صرف منابع دیجیتالی می شود نیز صحبت کرده اند )صفحات 70 تا 75(.
4. بهترین نوشته ها را برای خواندن انتخاب کنید. توماس نیوکرك  )صفحة 28( درباره دالیل ضرورت خواندن 
متون غیرداستانی به اظهارنظر می پردازد. او به نقل از رابرت فراست  می گوید: »متنی خوب است که شورانگیز 
و فوق العاده باشد. خواندن، گنجینه ای برای دستیابی به ایده های اصیل نیست. خواندن سفری است که به همراه 
ارائة رهنمودهای فنی به دانش آموزان برای خواندن، مستلزم سخت گیری در کالس  انجام می دهیم«.  نویسنده 
خواندن نیست. متون غیرداستانی نیز باید در کالس تدریس شوند، ولی این متون باید از نوع درجه یک و عالی 

باشند.
5. خواندن و تکرار خواندن را توصیه کنید. کارول جاگو  )صفحة 40( در انتخاب آنچه باید تدریس کرد، درك 
خاص خود را دارد. او با نقل از هاروله بلوم  می گوید: »کتاب هایی را بخوانید که از لحاظ زیبایی شناسی دارای شکوه 
و جالل، قدرت شناخت و حکمت هستند.« جاگو دو کتاب را برای دانش آموزان تعیین می کند تا با هم خوانده 
شوند: یکی کتابی است کالسیک که در کالس خوانده می شود و دیگری کتابی است مشهور با مضمونی تقریباً 
یکسان با کتاب قبلي که هر دانش آموز شخصاً آن را می خواند. او می داند که دانش آموزان به کتاب هایی نیاز دارند 

که داراي کیفیت، پیچیدگی و تنوع باشند و نیز می داند که دانش آموزان باید از خواندن آن ها لذت ببرند.
صفحاتی که در این شماره به تدریس خواندن اختصاص یافته اند به سرعت مورد مرور قرار گرفتند. به دنبال 
توصیه های نویسندگان این شماره، اکنون این فرصت وجود دارد که خواندن به شکلی درست در کالس درس 

پیاده شود.

                                      مارج شيرر 
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شش مؤلفة تدريس كارامد خواندن مستلزم صرف زمان يا هزينة بسيار نيستند؛ 
تنها به تصميم معلمان براي به كارگيري نياز دارند.

حداقل سه دهه است که برنامة "هر کودك، یک خواننده"  هدف آموزش، پژوهش هاي تربیتي و اصالحات 
بوده است. هم اکنون بیش از هر زمان دیگر مي دانیم که چگونه به این هدف دست یابیم. با وجود این، فقط تعداد 
معدودي از دانش آموزان به طور منظم بهترین آموزش خواندن را دریافت مي کنند که ما قادر به ارائة آن هستیم. 
در عوض، علي رغم حسن نیت معلمان، آنان غالباً تصمیماتي می گیرند که به صرف نظر کردن از تجاربي منجر 
مي شود که کودکان براي تبدیل شدن به خوانندگاني فعال و موفق به آن ها نیاز دارند. این امر به ویژه در مورد 
خوانندگان ناموفق صدق مي کند؛ افرادي که احتمال مشارکت آن ها در مقایسه با هم ساالنشان در فعالیت هاي 

آموزشي با کیفیت باال، که متضمن یادگیري خواندن است، بسیار پایین تر است. 

شش مؤلفه براي هر کودك
در اینجا شش مؤلفة  آموزشي را که هر کودك باید هر روز تجربه کند، به اختصار بیان مي کنیم. هر یک از این 

هر كودك، هر   روز

نویسندگان: ریچارد ال. 
اَلینگتون و ِریْچل اي. گابریل                                            
مترجم: مریم خیریه
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مؤلفه ها را مي توان بدون صرف بودجة اضافي در هر منطقه و هر مدرسه، و با هر برنامة  درسي یا مجموعه اي از 
مواد آموزشي، به کار گرفت. آنچه الزم است تنها تصمیم بزرگ ساالن براي انجام آن است. 

1. هر كودك آن چه را  كه خود انتخاب كرده است،  مي خواند
یافتههاي پژوهشي مرتبط با خواندن متن هایي که توسط دانش آموزان انتخاب شده اند، نشان می دهند، هنگامي 
که دانش آموزان فرصت مي یابند آنچه را که مي خوانند خود برگزینند، بیشتر مي خوانند، درك آنان افزایش مي یابد 
و احتمال آنکه به خواندن ادامه دهند نیز بیشتر است. در فراتحلیلي که در سال 2004 انجام پذیرفت، گاتري 
و هیوِمنیک  )2004( دریافتند که دو عامل طراحي آموزشي، که بیشترین تأثیر را در بهبود »انگیزه« و »درك 

مطلب« داشتند، عبارت بودند از:
1. دسترسي دانش آموز به کتاب هاي متعدد؛

 2. انتخاب شخصي آنچه خوانده مي شود.
مقصودمان این نیست که دانش آموزان هیچ گاه نباید متن هایي را که معلم یا منطقة آموزشی انتخاب کرده اند، 

بخوانند. لیکن آن ها باید بتوانند در بخشي از هر روز، آنچه را که مي خوانند، خود برگزینند.
تجربة انتخاب خود، انگیزه را ارتقا مي بخشد. هم چنین، فراهم ساختن فرصت انتخاب این احتمال را افزایش 
مي  دهد که هر خواننده با متني مرتبط شود که مي تواند آن را به خوبي بخواند. چنانچه دانش آموزان در ابتدا 
در انتخاب متن هایي که با سطح توانایي و عالئقشان هم خواني دارند، با مشکل مواجه شوند، معلمان مي توانند 
گزینه هاي محدودي را فراهم سازند تا آنان را به سوي تجارب موفق در خواندن هدایت کنند. با مهیا ساختن این 
فرصت براي دانش آموزان، آنان را یاري مي دهیم تا توانایي انتخاب متن هاي مناسب براي خود را کسب کنند؛ 
مهارتي که احتمال خواندن خارج از مدرسه را به طور چشمگیري افزایش مي دهد]آیوي و براِدس ، 2001؛ ِریس  

و همکاران، 2007[.
برخي از معلمان اظهار مي دارند که به دلیل محدودیت هاي بودجه، ارائة طیف گسترده اي از متن هاي منتخب 
براي آن ها دشوار است. عجیب است که منابع مالي همواره براي کتاب هاي کار، تهیة کپي و رایانه در دسترس 
هستند، اما بسیاري از مدارس مدعي اند که بودجه اي براي کتابخانه هاي چند ـ سطحي و بزرگ کالسي در اختیار 
ندارند. این امر از آن رو جالب است که پژوهش ها نشان داده اند، دسترسي به متن هایي که توسط خود دانش آموزان 
انتخاب مي شوند، عملکرد آنان را در خواندن افزایش مي دهد ]کَرشن ، 2011[، حال آنکه شواهدي دال بر تأثیر 
کتاب هاي کار، نسخه هاي کپي یا برنامه هاي آموزشي رایانه اي در بهبود عملکرد خواندن دانش آموزان وجود ندارد 

]کانینگهام و استانویچ ، 1998؛ داینارسکي ، 2007[.
در واقع آن ها هرگز نمی توانند چنین تأثیري داشته باشند. با در نظر گرفتن این امر که دامنة توانایي خواندن 
دانش آموزان یک کالس متعارف پایة چهارم از پایة دوم تا نهم گسترده است ) و اینکه پایه هاي باالتر حتي طیف 
گسترده تري دارند(، این تصور که یک کتاب کار یا یک کتاب درسي مي تواند نیازهاي همة خوانندگان را برآورده 
سازد، نامعقول است ]هارگیس ، 2006[. همچنین، شواهدي وجود ندارد که نشان دهد مهارت هاي ایجاد شده 
امتحانات کالسی به منظور تکمیل کردن واژگان به  انجام کاربرگ و برگزاری  از طریق تمرین هاي مجزا، مانند 
مهارت واقعي در خواندن تبدیل شوند و هرگز نیز چنین نبوده است. اگر مدیران مدارس بودجة کتاب هاي کار و 
کاربرگ ها را به خرید کتاب هاي واقعي کتابخانه هاي کالسي اختصاص مي دادند، امکان تبدیل شدن دانش آموزان 

به خوانندگاني بهتر به طرز چشمگیري بهبود می یافت. 

2. هر كودك به درستي مي خواند
خوانندگان توانا تقریباً همواره به درستي مي خوانند. پژوهش هاي انجام گرفته در طول 60 سال گذشته در 
اهمیت  به طور مکرر  ـ  آغاز شد  بِتس  )1949(  با کار  ـ پژوهش هاي متعددي که  مورد دشواري مطلوب متن 
واداشتن دانش آموزان به خواندن متن هایي را نشان می دهد که بتوانند به درستي بخوانند و آن ها را درك کنند. 
در واقع پژوهش ها نشان داده اند که خواندن با درستي 98 درصد یا باالتر براي تسریع در امر خواندن ضروري 
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است. پایین تر از این میزان، سرعت پیشرفت را کاهش مي دهد و درستي کمتر از 90 درصد به هیچ عنوان توانایي 
خواندن را بهبود نمي بخشد ]الینگتون ، 2012؛ اِْهري، دِریِر، فالگَمن و گروس ، 2007[. 

اگرچه پژوهش هاي به عمل آمده در 70 سال اخیر این ایده را که دانش آموزان با خواندن بیشتر بهتر مي خوانند، 
تأیید کرده اند، لیکن نتایج حاصل از سیاست هایي که تنها زمان اختصاص یافته به خواندن توسط دانش آموزان را 
افزایش مي دهند، غالباً متفاوت است ]کمیتة ملي خواندن، 2000[. دلیل این امر ساده است: »تنها زمان صرف 
شده براي خواندن یک کتاب، تعیین کنندة میزان پیشرفت دانش آموز در یادگیري خواندن نیست، بلکه شدت و 
میزان خواندن توأم با موفقیت باال  تعیین کنندة  این امر هستند ]الینگتون، 2009؛ کان  و همکاران، 2006[.  

هنگامي که دانشآموزان به درستي میخوانند، مهارتهاي بازشناسي کلمات، رمزگشایي و تجزیه و تحلیل واژگان 
را در خود تقویت میکنند و مهم تر آنکه احتماالً معناي آنچه را که میخوانند، درك میکنند و در نتیجه از خواندن 

لذت میبرند.
که  مي دهند  اختصاص  متن هایي  خواندن  به  را  زمان  از  میزان  همان  که  ناموفقي  دانش آموزان  مقابل،  در 
نمي توانند به درستي بخوانند، از چند جهت مهم با مشکل مواجه مي شوند: نخست، آنان متن کمتري را مي خوانند. 
هنگامي که با کلمات بسیاري مواجه مي شوند که معناي آن ها را بالفاصله تشخیص نمي دهند، به کندي پیش 
خواهند رفت. دوم، احتمال آنکه خوانندگان ناموفق آنچه را مي خوانند، درك کنند )و لذا از آن لذت ببرند(، کمتر 
است. این احتمال وجود دارد که آن ها هنگام خواندن متن هاي دشوار نا امید شوند و بنابراین، اعتماد به نفس 
خود را در مهارت هاي کار با کلمه، رمزگشایي یا بازشناسي کلمات از دست بدهند. لذا، یک دانش آموز ناموفق و 
یک دانش آموز موفق، که در یک جلسة یکسان و مستقل 15 دقیقه اي خواندن شرکت جسته اند، ضرورتاً تمرین 

یکساني نداشته اند و این احتمال وجود دارد که بازده هاي متفاوتي را تجربه کنند.
متأسفانه دانش آموزان ناموفق معموالً  با متن هاي بیش از حد چالش برانگیزی در کالس رو به رو مي شوند که 
مواد درسی آن پایه را در هر ساعت به آن ها ارائه می دهند. بدین ترتیب، شیوه هاي سنتي آموزشي شکاف بین 

خوانندگان را افزایش مي دهد.

3. هر كودك چيزی را می خواند كه آن را درك مي كند
هدف خواندن درك مطلبی است که خوانده مي شود. لیکن خوانندگان ناموفق غالباً مداخله هایي را دریافت 
مي دارند که به جاي خواندن متن هاي مرتبط با درك معني، به صورت مجزا بر مهارت هاي پایه تأکید مي کنند. 
این استفادة ناصحیح از زمان مداخله، غالباً حاصل برداشت بسیار نادرست ما در مورد دشواري هاي خواندن است.

از دانش آموزان که  برخي  نظریه اند که: ساختار مغز  این  یافته هاي پژوهش هاي عصب شناختي مؤید  برخی 
در یادگیري خواندن با دشواري مواجه اند، به سادگي از دیگران متفاوت است ]زامبو ، 2003[. لذا آنان به حجم 
از  این پژوهش ها نشان مي دهند، آن دسته  نیاز دارند. در واقع  پایه  از تمرین هاي مجزا در مهارت هاي  وسیعي 
آموزش های اصالحي که بر درك مطلب تأکید مي ورزند، مي توانند ساختار مغز دانش آموزان ناموفق را تغییر دهند. 
ِکلِر و جاست  )2009( از تصویر برداري )پزشکي( براي بررسي مغز خوانندگان ناموفق، قبل و پس از دریافت 
100 ساعت آموزش اصالحي استفاده کردند. این آموزش شامل حجم باالیي از خواندن و دوباره خواني متن هاي 
واقعي بود. پیش از مداخله، مادة سفید مغز خوانندگان ناموفق در مقایسه با خوانندگان موفق از کیفیت ساختاري 
پایین تري برخوردار بود، لیکن این مشکل پس از مداخله بهبود یافت. تغییرات ایجاد شده در ساختار مادة سفید 

مغز به طور مکرر پیش بیني کنندة افزایش توانایي خواندن بوده است.
پژوهش هاي متعدد دیگري )آیلوارد  و همکاران، 2003؛ کرافنیک، فالورز، ناپولیلو و ایِدن،  2011؛ شایویتس  
و همکاران( تأیید کنندة یافته هاي ِکلِر و جاست در این باره هستند که آموزش جامع خواندن با الگوهاي تغییر 
یافتة فعال سازي، که بسیار شبیه الگوهاي خوانندگان معمولي است، دارای هم بستگی است. این پژوهش ها نشان 
مي دهند که براي قادر ساختن مغز به ایجاد توانایي خواندن، نیازي به جراحي اعصاب و یا تالش بسیار زیاد در 
جهت بهبود مهارت هاي پایه نیست. این امر مستلزم خواندن و بازخواني متن هایي است که دانش آموزان آن ها را 

جذاب و قابل درك مي دانند. 
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از  آن چه  با  مغز  با  مرتبط  پژوهشي  یافته هاي 
مطرح  خواندن  مداخله هاي  نوع  از  پژوهش هاي 
از  صرف نظر  دارد.  هم خواني  خوبي   به  مي شود، 
کانون توجه، جمعیت هدف و یا ناشر، مداخله هایي 
به طور  مي بخشند،  سرعت  را  خواندن  پیشرفت  که 
معمول حداقل دو سوم از زمان را، به جاي تمرین هاي 
مهارتي تصنعي یا مجزا، به خواندن و دوباره خواني 
اختصاص مي دهند ]الینگتون، 2011[. این یافته ها 
در خالل 50 سال اخیر متشابه و همسان بوده اند. با 
وجود این، مداخله هاي رایج در خواندن که امروزه 
در مدارس به کار گرفته مي شوند، خوانندگان ناموفق 
را برآن مي دارند که بخش عمده اي از زمان خود را 

به جاي خواندن و دوباره خواني متن هاي واقعي، به انجام تکالیف اختصاص دهند.
پژوهش هاي مرتبط با معلمان نمونة دورة ابتدایي نیز این یافته را تأیید کرده اند که خواندن متن هاي واقعي 
بیشتر، خوانندگان بهتري را پرورش مي دهد]الینگتون، 2002؛ تایلور، پیرسون، پیترسون و رودریِگز ، 2003[. در 
این مطالعات ملي که در مقیاس وسیعی به اجرا درآمده اند، پژوهشگران دریافتند که دانش آموزان در کالس هاي 
معلمان کارامدتر، درصد بیشتري از زمان تدریس خواندن را به خواندن واقعي اختصاص مي دهند. آنان دریافتند 
که دانش آموزان حاضر در کالس هاي معلمان ناکارامدتر، زمان بیشتري را صرف استفاده از کار برگ ها، پاسخگویي 
به سؤال هاي سطحي و تحت اللفظي یا کامل کردن فعالیت هاي پیش و پس از خواندن مي کنند. به عالوه، احتمال 
این موضوع بیشتر است که معلمان نمونه از شیوه هاي تدریس متفاوتی برای دانش آموزان مختلف خود استفاده 
کنند تا تمام خوانندگان کتاب هایي را در اختیار داشته باشند که آن ها را به درستي و با روانی بخوانند و درك کنند. 

4. هر كودك در مورد چيزي مي نويسد كه براي او معني دار است
در مشاهدات خود در مدارس ایالت ها، به ندرت دانش آموزاني را مي بینیم که در طول جلسات خواندن، پاسخی 
از چند  یافته اند چیزي بیش  از پاسخ هاي تکمیل جمله یا جواب هاي کوتاه  بنویسند. کساني که فرصت  فراتر 
جمله بنویسند، یا در مورد مطلبي مي نویسند که معلم انتخاب کرده است و یا در قالب دستور عمل ساختاري 

سخت گیرانه اي مي نویسند که حتي پاراگراف ها و مقاالت را به تمرین هاي تکمیل جمله تبدیل مي کند.
ما به عنوان افراد بزرگ سال، به ندرت مي نویسیم و شاید هیچ گاه این کار را انجام نمي دهیم و تقریباً هرگز در 
مورد آنچه نمي دانیم، مطلب نمي نویسیم. ما هنگام نوشتن در واقع چیزی را )چیزي منحصر به فرد را( "مي سازیم". 
نوشتن یک متن پیوسته دربارة چیزي معني دار، فقط کاري شایسته در اوقات فراغت و یا در پایان سال تحصیلي 
نیست. نوشتن بُعد دیگري نیز دارد که در آن امکان تمرین مهارت ها و راهبردهای یادگیری برای اهداف واقعی 

به وجود می آید. 
وقتی دانش آموزان در مورد مطلب مهمی مي نویسند، قواعد امال و دستور زبان را به کار مي گیرند؛ چرا که 
انتقال ایده هایشان براي آن ها اهمیت دارد، نه اینکه از نمرة آنان کسر خواهد شد و یا با خطوط قرمز روی ورقة 
خود روبه رو خواهند شد ]کانینگهام و کانینگهام، 2010[. آن ها باید در مورد کلماتی فکر کنند که ایده های مورد 
نظرشان را به بهترین شکل به خواننده منتقل خواهند کرد.آن ها باید این کلمات را به صورتی رمزگذاری کنند و 
الگوهای حروف را طوری مورد استفاده قرار دهند که برای دیگران قابل تشخیص باشند. آن ها باید اطمینان حاصل 
کنند که با استفادة مناسب از نقطه گذاري، خوانندگان خود را در درك کلماتي که با یکدیگر مرتبط هستند، آغاز 
و پایان یک اندیشه و احساسي که توأم با آن اندیشه است، یاري دهند. آن ها باید در مورد آنچه در مورد ساختار 
متن هاي مشابه مي دانند به تفکر بپردازند تا متن خود را تنظیم و اندیشه هاي خویش را به نظم در آورند. این فرایند 
به خصوص براي خوانندگان ناموفق اهمیت دارد؛ چرا که متن قابل درکي را خلق مي کند که دانش آموز مي تواند 
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آن را بخواند و دوباره خواني کند و به تجزیه و تحلیل آن بپردازد. 

5. هر كودك با هم ساالن خود در مورد خواندن و نوشتن گفت و گو مي كند
پژوهش ها نشان داده اند که در موقعیت هاي گوناگون، گفت وگو با هم ساالن، درك مطلب و درگیر شدن با متن 
را بهبود مي بخشد ]َکزدن ، 1988[. این گفتوگوي ادبي بر یادآوري و یا بازگو کردن آنچه دانشآموزان خوانده اند، 
تأکید ندارد، بلکه از دانش آموزان مي خواهد به تجزیه و تحلیل، اظهار نظر و مقایسه بپردازند؛ خالصه اینکه در مورد 
آنچه خوانده اند، بیندیشند. فال، وب و چادوسکي  )2000( از پژوهش خود نتیجه گرفتند هنگامي که کودکان 
در مورد آنچه خوانده اند با یکي از هم ساالن خود گفت و گو مي کنند ـ در مقایسه با زماني که آن ها همان وقت را 
صرف خط کشیدن زیر متن خوانده شده و برجسته کردن اطالعات مهم مي کنندـ  نتیجة بهتري به دست می آورند.
به همین ترتیب، نیستَرند  )2006( پژوهش هاي انجام شده در زمینة درگیر کردن دانش آموزان در گفت و گوهاي 
ادبي را بررسي کرد و دریافت که حتي استفادة اندك از این شیوة گفت و گو )10 دقیقه در روز(، نمرات امتحانات 
استاندارد شده را، صرف نظر از زمینة خانوادگي دانش آموزان و یا توانایي خواندن آن ها، بهبود مي بخشد. با وجود 
این،  دانش آموزان ناموفق شانس کمتری داشتند تا همه روزه در مورد آنچه خوانده بودند با هم ساالن خود به بحث 
و گفت و گو بنشینند. این امر غالباً به این دلیل بود که آن ها در عوض، تمرین هاي اضافي مهارت هاي پایه را انجام 
ناموفق بیشتر عالقه مند بودند به سؤال های تحت اللفظي در مورد  مي دادند. در بحث های کالسي، دانش آموزان 
آنچه خوانده بودند پاسخ دهند تا ثابت کنند که متن را "درك کرده اند" و از درگیر شدن در گفت و گویی مرتبط 

با متن، پرهیز می کردند.
زمان اختصاص یافته به صحبت کردن در مورد خواندن و نوشتن، شاید یکي از مؤلفه هاي آموزشي است که 
آن گونه که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. جابه جایي زمانی که به  نوشتن،  صحبت کردن، خواندن 
و  کنند  برقرار  ارتباط  فعالیت ها  این  میان  تا  مي دهد  یاري  را  دانش آموزان  می دهیم،  اختصاص  دادن  گوش  و 
مهارت هایي را که آنان در هر یک از این فعالیت ها به کار مي گیرند،  بهبود بخشند. گفت وگو با هم ساالن به ویژه 
براي افراد غیرانگلیسی زبان، یعنی گروه دیگري که  به ندرت از آن ها خواسته می شود در مورد آنچه خوانده اند به 

گفت و گو بنشینند، با  اهمیت است.

6. هر كودك به بلند خواني روان و سليس يك بزرگ سال گوش فرا مي دهد
مطلب  درك  و  روان خوانی  مهارت های  افزایش  بزرگ سال، ضمن  الگوي  یک  روان خوانی  به  دادن  فرا  گوش 
دانش آموزان ]تِرلیس ، 2001[، توانایی آنان را در زمینه های واژگان، دانش زمینه اي، درك داستان، آگاهي از 
سبک ادبي و ساختار متن و درك متن های خوانده شده  نیز بهبود مي بخشد ]وو و ساموئلز  ، 2004[. با وجود 
این، تعداد معدودي از معلمان بعد از پایة اول همه روزه براي دانش آموزان خود بلند خواني مي کنند ]ِجیکوبس، 
ماریسون و سوین یارد ، 2000[. این راهبرد تأثیرگذار که به درونداد چشمگیری هم نیاز ندارد و آن گونه که باید 
و شاید مورد استفاده قرار نگرفته، یکي دیگر از مؤلفههاي آموزشي است که به خواندن دانش آموزان کمک می کند. 
طبقه بندی این راهبرد به عنوان مؤلفه ای که درونداد چشمگیری ندارد، از این رو است که مستلزم استفاده از مواد 
آموزشي خاص یا آموزش ویژه ای نیست، بلکه به سادگي نیازمند تصمیمي براي بهره گیري مؤثرتر از زمان کالس 
است. در واقع، به جاي واداشتن تمام کالس به خواندن یک متن واحد، که متناسب با توانایي تعداد معدودي از 

خوانندگان است،  معلمان باید چند دقیقه از روز را به خواندن بلند براي دانش آموزان خود اختصاص دهند.

آن چه واقعًا اهميت دارد
بخش عمده اي از آموزش هاي کالسي را که مشاهده کردیم، فاقد این شش مؤلفة پژوهش محور بودند. با وجود 

این، یافتن زمان و منابع براي به کارگیري آن ها دشوار نیست. در اینجا دو پیشنهاد ارائه مي دهیم:
نخست، تقریباً تمام کاربرگ ها و کتاب هاي کار را حذف کنید. بودجة پس انداز شده را صرف خرید کتاب براي 
اختصاص دهید که توسط خود  به خواندن متن هایي  نیز  را  کتابخانه هاي کالس کنید. زمان صرفه جویي شده 
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دانش آموزان انتخاب شده اند. همین طور، نوشتن مطالبي که دانش آموزان خود انتخاب کرده اند و گفت و گوهاي 
ادبي و بلند خواني را مورد توجه قرار دهید.

دوم آنکه فعالیت ها و مواد آموزشي مرتبط با آمادگي برای آزمون را از روز کاري مدرسه حذف کنید. اگرچه 
حدود دو سوم سود شرکت هاي آزمون سازي از طریق فروش مطالب آمادگي براي آزمون حاصل مي شود ]گالوین 
و ایوانز ، 2006[، لیکن هیچ پژوهشي نشان نداده است که درگیر کردن دانش آموزان در آمادگي برای آزمون، 
مهارت خواندن آنان و یا حتي عملکرد آنان را در آن آزمون، بهبود مي بخشد ]گاتري، 2002[. همانند حذف انجام 
تمرین هاي کتاب کار،  حذف آمادگي براي آزمون نیز بودجه و زمان  الزم را براي اختصاص دادن به آنچه واقعاً در 

ارتقاي خوانندگان اهمیت دارد، فراهم مي سازد.
اکنون زمان آن فرا رسیده است که مؤلفه هاي تدریس کارامد را که در اینجا توصیف شده اند، هر روز و در هر 
مدرسه و براي هر کودك به گونه اي یکسان به کار بگیریم.  به خاطر داشته باشید که بزرگ ساالن قدرت اتخاذ 

چنین تصمیماتي را دارند. بیایید تصمیم بگیریم به کودکان آموزشي بدهیم که به آن نیاز دارند.

.)مقصود از »هر كودك، يك خواننده« احراز صالحيت هاي يك خوانندة كارامد توسط تمام كودكان است )مترجم) .   
1. Guthrie and Humenick
2. Ivey and Broaddus
3. Reis 
4. Krashen 
5. Cunningham & Stanovich 
6. Dynarski 
7. Hargis 
8. Betts 
9. Allington 
10. Ehri, Dreyer, Flugman, & Gross 
11. Kuhn 
12. Zambo
13. Keller and Just
14. Aylward 
15. Krafnick, Flowers, Napoliello, & Eden 
16. Shaywitz 
17. Taylor, Pearson, Peterson, & Rodriguez 
18. Cazden 
19. Fall, Webb, and Chudowsky 
20. Nystrand 
21.Trelease
22. Wu & Samuels
23. Jacobs, Morrison, & Swinyard
24. Glovin & Evans
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رام كردن متن وحشی

َده راهبرد اساسی برای کمک به کتاب خواِن ناموفق تا فردی سخت کوش، نترس و قوی بار بیاید
نویسنده: پام اَلین  
مترجم: اقبال قاسمی پویا 

با عالقه یاد گرفته باشیم. این موضوع مثل هر کار دیگر، در مورد  انجام می دهیم که  ما کارهایی را خوب 
مطالعه یا خواندن نیز صدق می کند. من به مدت 10 سال در »دهکدة کودکان« ، مدرسه ای شبانه روزی واقع در 
»نیویورك سیتی« ، برای پسران بی سرپرست برنامه ای را هدایت می کردم که برای عالقه مندسازی این کودکان 

به خواندن، راه اندازی شده بود.
تجربه های تلخ و آزار دهندة این پسران در خانه و مدرسه به شدت این احساس را در آنان ایجاد کرده بود که 
بسیار ضعیف تر و آسیب پذیرتر از آن هستند که بتوانند اهل مطالعه و خواندن شوند. بسیاری به من گفته بودند 
که آنان حتی برای یک بار هم لذت خواندن را نچشیده اند. اما در طول چند سالی که کوشیدم فرهنگ خواندن را 
بنا کنم،  دیدم که بسیاری از این افراد ناموفق ، پیشرفت های فراوانی در خواندن داشته اند. وقتی آن ها یاد گرفتند 
که از خواندن مطلبی لذت ببرند، دیگر عدم موفقیت خود را مانعی برای موفقیت نمی دیدند، بلکه آن را در قالب 

چالش کلی تری می دیدند که تمام اهل خواندن در جریان یادگیری لذت بردن از متون تجربه می کنند.
یکی از این دانش آموزانم به من گفت نخستین باری که از خواندن لذت بردم زمانی بود که برایم از کتاِب 
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از اشک گفت:  با چشمان پر  او  ، مطلبی خواندید.  ، نوشتة موریس سن داك  »چیزهای وحشی کجا هستند« 
»گاهی همانند ماکس  احساس می کنم که بسیار تنهایم، اما این نوشته در من این احساس را به وجود می آورد 

که باید شجاع باشم«.
حقیقت این است که همة ما کتاب خوان های موفقی نیستیم. گاهی مشغول خواندن چیزی هستید و احساس 
ندارید.  بر نوشته  از جلوی چشمانتان دور می شوند و در می یابید که تسلطی  می کنید که مطالب نوشته شده 
همچنان که در مطالعه پیش می روید، درکتان از مطلب کم و کمتر می شود. این احساس خوبی نیست. کودکانی 
هستند که هر روز این احساس به آنان دست می دهد؛ خواه هنگامی که به عالئم و نشانه هایی در خیابان خیره 
می شوند، خواه به یک تصویر سادة کتاب. آن گاه که جهاِن کتاب و مطالب نوشتنی معنی عمیقی برای کودك 

نداشته باشند، تجربه، خواندن به سرگردانی در جهانی ناآشنا مبدل می شود.
این ها کودکان کالس های درس ما هستند که با حرص و ولع به دنبال بی توجهی و مزاحمت می گردند. شما 
با این کودکان به خوبی آشنایید. این ها به هنگام شروع مطالعه به هر بهانه ای از آن فرار می کنند؛ به دست شویی 
می  روند یا با دوستان خود صحبت را آغاز می کنند. برعکِس ماکس در داستاِن »چیزهای وحشی کجا هستند«، 
که شمشیر به دست ایستاده است تا به جنگ چیزهای وحشی برود، این دانش آموزان به هر قیمت از روبه رو شدن 
با متون نوشته شده دوری می جویند. با توجه به اینکه زبان موضوعی مهار نشده است، عناصر حساب نشدة زبان، 
چالش هایی را یکی بعد از دیگری برای خواننده در حال جدال با متن موجب می شوند؛ خواه به صورت کلمات 

ناآشنا در داستان های غیر معمول، خواه به صورت متون پیچیده و تو در تو. 
آنانی که  به ویژه در  را در کودکان پرورش دهیم؛  به خواندن  از کودکی عشق و عالقه  بسیار مهم است که 
خواندن را چیزی ترسناك می پندارند. از این راه است که می توانیم خطر بی سوادی را از آنان دور کنیم. »مرکز 
سال  در  دانش آموزان  تحصیلی  پیشرفت  ملی  »ارزیابی  که  می کند  نشان  خاطر  پرورش«   و  آموزش  آمار  ملی 
2011، نشان می دهد دانش آموزانی که تقریباً همه روزه برای سرگرمی به خواندن می پردازند، میانگین باالتری 
دارند، تا دانش آموزانی که گفته اند یا هرگز برای لذت بردن مطالعه نمی کنند یا به ندرت این کار را انجام می دهند. 
پیدا  یا حفظ شغل  خود مشکل  پیداکردن شغل  در  تنها  نه  نمی شوند،  ماهری  بزرگ ساالنی که هرگز خوانندة 
می کنند، بلکه در نامه نگاری، فرستادن ایمیل، پرکردن فرم ها، و یاری رساندن به کودکانشان در انجام تکالیف 

مدرسه با مشکل روبه رو می شوند.

َده اقدام برای ايجاد فرهنگ مطالعه
براساس مشاهداتم در »دهکدة کودکان« و َده ها سال کار با افراد آسیب پذیر در عادت به مطالعه، به 10 نکتة 
راهبردی دست یافتم که معلمان می توانند با بهره گیری از آن ها فرهنگی در کالس درس ایجاد کنند که عشق و 
عالقه مندی دانش آموزان را به مطالعه تضمین می کند. به یاری این عشق و اشتیاق است که دانش آموزان می توانند 
برای سراسر زندگی خود از قوت و توان خواندن برخوردار شوند. در سایة این اقدام هاست که خوانندة ناموفق 

می تواند خود را برای لذت بردن از درگیری با متون چاپ شده اي مهارنشده مسلح و آن ها را رام کند.

1. هرگز دربارة مطالعة دانش آموزان داوری نکنيد
محیط هایی که مطالب خواندنی بسیاری در سطح های متفاوت و شکل های گوناگون در اختیار افراد می گذارند، 
بدون اینکه داوری کنند کدام یک از آن ها برترند، به دانش آموزان امکان می دهند که مطالب دلخواهشان را انتخاب 
بیشتری روبه رو هستند.  با رسانه های  به خواندن  افراد عالقه مند  با زمان های پیشین،  امروزه در مقایسه  کنند. 
افراد مشتاق مطالعه و خواندن و برخی از افراد نوپاِی عالقه مند به مطالعه، می توانند هر مطلبی را که می خواهند، 
بخوانند؛ از مطالب روی جعبه های خوراکی گرفته تا مطالبی که در مجله ها، پوسترها، دستورالعمل های بازی های 
ویدیویی و داستآن های تصویری نوشته شده اند. آنچه اهمیت دارد این است که معلمان به همة این مطالب به 

چشم احترام بنگرند و تنها به کتاب های برندة جایزه و فصل بندی شده اهمیت ندهند.
از دانش آموزان بخواهید توضیح بدهند در چه مواردی خواندن برایشان لذت بخش بوده است، در آن زمان چه 
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چیزهایی را مطالعه می کردند و چرا از آن ها لذت می بردند. در این گفت وگوها از توضیح های آنان دربارة صفحات 
ورزشی، یا از شبکه های اینترنتی صاحب نام، یا کتاب های راهنمای چگونگی ساختن یک قصر غفلت نورزید. همة 

این مطالب را به مثابه نشانه هایی از یک مطالعة الهام بخش و شوق انگیز تلقی کنید.
خوانندگان امروزی برای ایجاد ارتباط از شکل های متفاوت رسانه ای بهره می گیرند؛ مانند ایمیل ، پیامک ، پست  
وبالگ  و غیره. این ارتباط ها را نیز مطالعه یا خواندن بنامید و به لحظه هایی که دانش آموزان برای جذب و هضم 
مطالب چاپی صرف می کنند، ارج بنهید. به کارگیری این روش های  ارتباطی در کالس درس سبب می شود افراد 
عالقه مند به مطالعه از توانایی هایشان به عنوان یک شخص باسواد، بیشتر آگاه شوند و در آنان برای خواندن بیشتر 

اعتماد به نفس ایجاد شود.
سرانجام اینکه هرگز افراد بزرگ تری را که برای تقویت توان و روان شدن مطالعة خود، کتاب های سطح پایین 
از موارد، ما ذهنمان را روی عنوان های مطالب خواندنی متمرکز  مطالعه می کنند، سرزنش نکنید. در بسیاری 

می کنیم، در حالی که کلید باسوادِی همیشگی، در خواندن فراوان و هضم و جذب واژگان بسیار است.

2. به دانش آموزان مطالب خواندنی گوناگونی پيشنهاد كنيد
دانش آموزان ممکن است به مطالعه بی میل باشند، نه به این دلیل که مهارت های اساسی الزم برای مطالعه را 
ندارند، بلکه به این سبب که به آنان مطالب خواندنی متناسب با عالقه ها، توانایی ها و خلق و خوی  آن ها معرفی 
نمی شود. در سال ،2008 اسکوالستیک و یانکلوویچ  در یک پژوهش زمینه یاب، به این نتیجه رسیدند که به 
رغم وجود مطالب خواندنی و اطالعات بسیار زیاد، »55 درصد از کودکانی که مورد پرسش قرار گرفتند با این 
نظر موافق بودند که برای کودکان هم سن و سال آن ها، چه دختر و چه پسر، کتاب واقعاً خوب به اندازة کافی 
وجود ندارد« )صفحه 47(. یکی از دالیل اساسی که کودکان 9 ساله تا نوجوانان 17 ساله، برای لذت بردن، کتاب 
نمی خوانند، مشکل پیدا کردن کتاب مناسب و مورد عالقة آنان است. تنها 15 درصد اظهار داشتند که به این 

دلیل برای لذت بردن کتاب نمی خوانند که »به خواندن عالقه مند نیستند«.
این یافته ها بدان معناست که باید به کودکان مطالب خواندنی متنوعی را معرفی کنیم. پیدا کردن کتاب ها و 
منابع خواندنی متناسب با عالقه و میل خوانندگان ناموفق، کار چندان دشواری نیست. بسیاری از مربیان و معلمان 
اینترنتی، وبالگ، و عضویت در »فیس بوك« هستند و در آن ها راه های عالقه مندسازی کودکان  دارای سایت 
بی میل به مطالعه را مطرح  و برای تشویق آنان به مطالعه، کتاب های مناسب و خواندنی معرفی کرده اند )ر.ك 

منبع شماره 3 پیوست(.
با جست و جو در وب سایت های »آمازون« ، »بارنس«  و »نوبل«  و کتاب فروشی های مستقل و آزاد، می توان 
عنوان های جدیدی از مطالب خواندنی پیدا کرد. کتابداران محلی و افرادی که قابل اعتماد و پشتیبان های بسیار 
استوار کتاب خوانی هستند، می توانند در صورت تقاضای شما، راهنمایی های ارزشمندی را در اختیارتان بگذارند.

3. برای گفت و گو وقت بگذاريد
مطالعة ظاهراً مستقل کودکان به این معنی نیست که معلمان از جنبه های اجتماعی کتاب خواندن کودکان 
به  را  کمتری  زمان  خواندن،  تعاملی  و  اجتماعی  جنبه های  پرورش  در  معلمان  موارد  اغلب  در  ورزند.  غفلت 
خوانندگان ناموفق اختصاص می دهند و دلیلشان هم این است که این کودکان باید زمان بیشتری را برای خواندن 
این کودکان احساس  این گفت وگوهای مهم سبب می شود که  آنان را گرفت. فقدان  نباید وقت  صرف کنند و 

تنهایی بکنند و به ندرت شوق و ذوقی برای مطالعة متن های چالش برانگیز نشان دهند.
مطالعه.  به  ایجاد شوق  برای  است  راهی  و  دیگر  افراد  خوانی  کتاب  تجربه های  به  است  پنجره ای  گفت وگو 
گفت وگو همیشه به معنی بحث سنتی دربارة درك مطلب یا طرح کلی یک خالصه نیست. گفت وگو می تواند این 
معنی را هم داشته باشد که از کودك بپرسیم در مطالعه به دنبال چه هستند یا امیدوارند چه چیزی در ادامة 
مطالعه برای آنان شگفت انگیز و جالب باشد. دانش آموزان را تشویق کنیم برای درمیان گذاشتن اندیشه های حاصل 
از مطالعه شان، از »تویتر«  یا پیامک و مانند این ها استفاده کنند. برخالف پرسش و پاسخ های خشک معلم و تالش 
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دانش آموزان برای حدس زدن پاسخ »درست«، گفت و گو باید هدفی اصیل و خالقانه را برآورده سازد.
در »دهکدة کودکان« یک واحد مطالعه دربارة مسائل اجتماعی و مناظره با پسران را هدایت کردم. پسران در 
گروه های کوچک گردهم می آمدند و مقاله هایی دربارة موضوع های مورد عالقه شان می خواندند. سپس هر کدام 
از آنان پرسشی مطرح می کردند تا به اتفاق مورد بحث قرار دهند و نظرات متفاوت خودشان را با یکدیگر درمیان 

بگذارند.
وقتی معلم و دانش آموز با هم مطلبی را می خوانند، یا رو در رو دربارة مطالب مورد مطالعه صحبت می کنند، 
می توانند وارد گفت وگویی سالم و پرورش  دهنده شوند که تضمین کنندة باسوادی است. یکی از راه های ایجاد 
گفت وگو میان کودکان هم سن و سال، تشکیل باشگاه های متون است. بحث و تبادل نظر دربارة قصه های تصویری 
کوتاه، طنزها، داستان های کوتاه، یا شعرها، فرصتی در اختیار خوانندگان ناموفق می گذارد تا اندیشه های بزرگی 

را در این متن ها که ضرورتاً »بزرگ« هم نیستند، به طور عمیق جست و جو کنند.
با مطالعة چند  را  اندیشة پیچیدة خود  می توانیم چگونگی جست وجو در متن های گوناگون و مدون کردن 
صفحه از یک کتاب طنز یا یک وبالگ یک صفحه ای، به صورت الگو درآوریم. متن های ساده را با صدای بلند 
بخوانید و خالقیت ها و توانایی های دکتر »سیوس«  یا »آرنولد البل«  را تحسین کنید و به رویکرد ظریف و ماهرانة 

آنان نسبت به زبان، حتی در متن هایی که خواندنشان آسان است، بها دهید.

4. به خوانندگان »جعبة ابزار« بدهيد
که  چرا  است،  وحشی  چیزهای  با  رویارویی  آمادة  او  می کند.  حمایت  وی  از  و  اوست  ابزار  ماکس  شمشیر 
ابزار مورد نیاز را در اختیار دارد. کتاب خوان های ناموفق ما در اغلب موارد احساس می کنند که در رویارویی با 
مطالب خواندنی بی دفاع اند. بیایید آنان را به آنچه که نیازمندند، مسلح کنیم. ما به خوانندگان آسیب پذیر  وقتی 
فرصت پریدن از روی مانع را می دهیم که آنان را به منابع یاری رسان مجهز کنیم؛ منابعی چون نمودارهای الفبا، 
جعبه های واژگان، دیوارهایی از کلمات، یا »حلقه  کلید«هایی که کارت های چاپ شده از آن ها آویزان اند و روی 
نیز  یا نشانه های معنی رسان ثبت شده اند. وسایل دیجیتالی بسیاری  برانگیز  یا تصویرهای چالش  آن ها واژه ها 
داخل  در  که  خواندنی  مطالب  مناسب  کاربردهای  دیگر  و  واژگان  فهرست  مانند  باشند؛  می توانند کمک کننده 

تلفن های همراه و هوشمند وکتاب خوآن های الکترونیکی ورایانه های »تابلت« گذاشته می شوند.

5. اجازه دهيد كتاب خوآن ها در سطح و توان خود كتاب بخوانند
در اکثر موارد، والدین و معلمان فرض را بر این می گذارند که دانش آموز به دالیل شرایط سنی اش در سطح 
معینی از کتاب خوانی قرار دارد. حتی ممکن است چیزی شبیه این جمله را بگویند: »این همان سطحی است که 
او اکنون باید در آن باشد.« در عوض باید سطح کتاب خوانی مستقل هر دانش آموز را بسنجیم و او را راهنمایی 
کنیم تا مطالبی در آن سطح و متن هایی اندکی پایین تر یا باالتر را بخواند. این تمرین سبب می شود کودکان از 
خواندن مطالب گوناگون لذت ببرند، احساس راحتی کنند و به این حقیقت ارج بنهند که کتاب خوان های اصیل 

و واقعی مطالبی در سطوح گوناگون می خوانند.
خواندن کتاب هایی اندکی پایین تر از سطح خود سبب می شود دانش آموز سریع تر و با اطمینان خاطر بیشتری 
کتاب بخواند. نباید این نوع کتاب ها کم اهمیت ارزیابی شوند و دانش آموز نباید از خواندن آن ها احساس شرمندگی 
کند. متن های خواندنی اندکی باالتر از سطح دانش آموز باید دربارة موضوع هایی باشد یا توسط کسانی نوشته شده 

باشد که دانش آموز آن ها را واقعاً دوست دارد تا او را به عنوان کتاب خوان و اندیشه گر همواره به پیش برند. 
دانـش آموزان نباید هرگز خودشـان را در یک سطح محبوس کنند. در یکی از کــالس های درس متوجه شدم 
که دانش آموزی با ناراحتی به خواندن مجموعه کتاب های »جونی بی.جونس«  مشغول است. از او پرسیدم: » اگر 

این کتاب ها را دوست نداری، چرا می خوانی؟ 
در پاسخ گفت: »این کتاب ها در سطح سنی من هستند. من اجازه دارم تنها این کتاب ها را بخوانم.«

چنین کتاب هایی هرگز در کودك مزبور انگیزه و عالقه ایجاد نمی کند. من ترجیح می دهم او کتاب هایی را 
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مطالعه کند که دوست  داشته باشد؛ مثل کوسه ها. او باید از بخش هایی که کاماًل نمی  فهمد سریع بگذرد تا احساس 
کند کتاب خوانی است که سؤاالتی را مطرح می کند، از به دست آوردن آگاهی های نو به شوق می آید و در مرز های 

جدید به گشت و گذار می پردازد.
 

6. به عمق برويد
ادبیات فرصت هایی در اختیار ما می گذارد تا بتوانیم دربارة جهانی که در آن زندگی می کنیم، بیندیشیم و 
به آن  به گونه ای کاماًل شخصی واکنش نشان دهیم. سخن گفتن با دانش آموزان دربارة واکنش های  آن ها سبب 
می شود، آنان احساس های خویش را به صورتی سالم و دور از ترس و وحشت بیان کنند. دانش آموزان را تشویق 
کنید مکان های ایده آل خود را برای کتاب خواندن با دیگران درمیان بگذارند و این واقعیت در حال تغییر را، که 

آن ها خواندن را انتخاب کرده اند، گرامي بدارید.
کتاب هایی که خوانده اند،  دربارة  وسیله  بدان  تا  و روش هایی هستند  راه ها  نیازمند  ناموفق،  کتاب خوان های 
به طور عمیق و با متانت به بحث و تبادل نظر بپردازند. این کار سبب می شود آنان متوجه شوند که الزم نیست 
مطلب خواندنی بسیار طوالنی باشد تا ارزش پاسخ عمیق را داشته باشد. شما می توانید متنی ساده را با صدای بلند 
بخوانید تا تفکر با اهمیت و جدی را نشان دهید. برای نمونه، از کتاب تصویری »روباه« مارگات وایلد   بخش هایی 
و  جالب  آنان  برای  که  قسمت هایی  مورد  در  را  نظرشان  اجمال  به  بخواهید  دانش آموزان  از  بخوانید. سپس  را 

الهام بخش بوده است، بیان دارند و پاسخ خودشان را با دوستشان درمیان بگذارند.
گفت و گوهای خرد  ورزانه سبب می شود تجربة کتاب خوانی صورت اجتماعی پیدا کند و فهم و ادراك دانش آموزان 
عمیق تر شود. کتاب خوان های ناموفق غالباً عالقه مندند فرایندی را طی کنند که من آن را »حلقة ادبی« نامیده ام؛ 
یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش کردن. این کار گهگاه با  افرادی انجام می گیرد که مطلب یکسانی 
را مطالعه می کنند. به جای این که منتظر باشید تا دانش آموزان فعال شما دستشان را بلند کنند، به دانش آموزان 
اجازه دهید دربارة کتابی که خوانده اند از طریق گزارش دادن و نوشتن در کالس درس یا در کالس های دیگر، 
به برقراری ارتباط بپردازند. این کار کتاب خوان های کم میل را تشویق می کند در تبادل اندیشه ها شرکت کنند. 
دو راه برای درگیر کردن کتاب خوان ها وجود دارد: یکی روشن کردن منظور و هدف مطالعه است )وقتی فرد 
خواندن را دشوار بداند، می خواهد بداند که چرا باید آن را انجام  دهد.( دیگری، گسترش مخاطبان است. خواندن 
نوشتن  راه  از  با دانش آموزان در کالس ها، مدارس و کشورهای دیگر و درمیان گذاشتن تجربه ها  متن یکسان 
)اغلب با بهره گیری از فناوری(، دو روش یاد شده را درهم می آمیزد و بسیار هم برانگیزنده است. من در »هارلم« 
در نیویورك برنامه ای را پیش بردم که در آن دانش آموزان یک کالس به صورت منظم از طریق »اسکایپ « با 
انگیزة دانش آموزان  با هم صحبت می کردند ]چت[.  و  اینترنتی داشتند  ارتباط  دانش آموزان »کیبرا « در کنیا 
نیویورکی برای خواندن شعرهای تعیین شده بسیار زیاد بود، زیرا می دانستند دربارة این شعرها با دانش آموزان 

دیگر در هزاران مایل دورتر صحبت خواهند کرد.

7. به خواندن اجمالی و خواندن دوباره ارج بگذاريد
خواندن اجمالی و دوباره خواندن نشانه هایی از کتاب خواندن قوی است. دوباره خواندن، فهم و ادراك را پرورش 
می دهد. هر بار که فرد به متن مراجعه  می کند، آن را به شکل متفاوتی درك می کند. وقتی  دانش آموزان به 

خواندن اجمالی می پردازند آنان را تشویق و به هنگام خواندن دوباره تحسین کنید. 
فراگیرندگان را تشویق کنید، داستانی را که مورد عالقةآن هاست دوباره به شکل دیگری مطالعه کنند. برای 
نمونه، بسیاری از کتاب های کالسیک به صورت داستان های کوچک تصویری درآمده اند. شعرهایی چون »عسل، 
عشق من«، سرودة ایلویز گرین فیلد  دوباره به صورت کتاب های تصویری مطرح شده اند. پیدا کردن داستان هایی 
که به گونه های متفاوتی نوشته شده اند، می توانند برای کتاب خوان ناموفق که به دنبال راه هایی برای لذت بردن 

از چیزهای متفاوت است، جذاب و دل پذیر باشد.
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8.قدرت و توانايی ها را پرورش دهيد
»تندخوانی«  در دانش آموز چالشگر تجربة خواندن موفقیت آمیز را تقویت می کند؛ بدون اینکه وی هفته ها 
انتظار بکشد تا طعم موفقیت را بچشد. به کار بردن زمان سنج راه مناسبی است تا افراد مقاوم در برابر خواندن  
را متقاعد کند که از خواندن کم سود می برند. به دالیل گوناگون، تنظیم زمان سنج روی زمان های معین، مثل 
13 دقیقه، خیلی یاری کننده است. زمان در نظر گرفته شده را اضافه نکنید، حتی اگر به نظر برسد که دانش آموز 
مورد نظر شما به موفقیت رسیده است. با این کار دانش آموزان اطمینان پیدا می کنند که شما سر قول خودتان 
می ایستید و وقتی به زمان در نظر گرفته شده خواهید افزود که آن ها توان و قدرت خواندن خود را افزایش داده 

باشند.
 کتاب خوان های ناموفق را تشویق کنید کتاب هایی را بیشتر مطالعه کنند که از آن ها لذت می برند. این کتاب ها 
بهتر از کتاب های دارای عنوان های جدیدی هستند که مطالعة آن ها مستلزم عبور از میان انبوهی از واژگان نو 
است. به دانش آموزان  بگویید که تمرین تندخوانی سبب پرورش و تقویت توان و قدرت آنان می شود. خواندن 
متن های گوناگون دربارة یک موضوع به آنان کمک می کند که دریابند افراد گوناگون دربارة اندیشه ای یکسان 

چگونه سخن می گویند. 
کایل  یکی از پسران »دهکدة کودکان«، عاشق خودرو بود. بنابراین، افرادی که با او کار می کردیم، تصمیم 
گرفتیم مجموعه ای از متون را در سطح های گوناگون برای او فراهم آوریم که منعکس کنندة شوق و عالقة وی 
باشد. مجموعة ما این موارد را شامل می شد: یک قطعه شعر، یک مقاله، یک سایت اینترنتی، و قطعه ای از کتاب 
»باجة  اخذ عوارض فانتوم« ، که در آن بازیگر اصلی در یک خودرو کوچک شگفت انگیز می نشیند. کایل مطالبی 

از این مجموعه را ساعت ها  می خواند.

9. به دانش آموزان بياموزيد مطالعة خويش را خود مديريت كنند
را در مورد  باید دانش آموزان  بسیار غنی در دسترس هستند.  و  امروز، مطالب خواندنی گوناگون  در جهان 
انتخاب مطلب خواندنی قدرتمند سازیم تا خودشان بتوانند به عنوان آدم های اهل کتاب از میان گونه های متنوع 
مطالب، دست به انتخاب بزنند. به کودکان راه های گوناگون یادداشت برداری از مطالب خواندنی را یاد بدهید؛ مثل 
نوشتن فهرست کتاب ها در دفتر یادداشت  خود و نشانه  گذاری برای مراجعة بعدی، ذخیره کردن عنوان کتاب ها 
در یک پایگاه اطالعاتی رایانه ای و فراهم ساختن پوشه های الکترونیکی برای کتاب ها که شامل اطالعاتي دربارة 
نویسندگان کتاب و شخصیت های کتاب می شود. این پوشه ها را  می توانند به صورت پایگاه اطالعات ]ویکی[ و 
وبالگ در شبکة اینترنتی قرار دهید تا دیگران نیز بتوانند از آن ها بهره مند شوند. تشویق دانش آموزان به استفاده از 
تلفن های همراه برای نوشتن نام نویسندگان کتاب ها و عنوان کتاب هایی که آن ها دوست داشته اند )یا نداشته اند(، 

می تواند در آنان انگیزه ایجاد کند.

10. لذت بردن فراموش نشود
افراد بی عالقه به مطالعه تجربه های زیادی از اضطراب و فشار روانی  ناشی از مطالعه را در زندگی خود تجربه 
می کنند. چه چیزی می تواند این نوع کتاب خوان ها را شاد و خرسند کند؟ دستیابی به  لذت و شادی بسیار مهم 
دارند،  به خاطر  ناموفق  از کتاب خوآن های  بسیاری  آنچه  به دست می آید.  مهارت خواندن دشوار  است، چرا که 

سختی و احساس تنهایی در راهی  دور و دراز است. 
بیایید برای همة کتاب خوان ها جهانی فراهم سازیم که پر از لذِت کشف، تخیل و کسب آگاهی باشد. تنها راه 
انجام این کار آن است که جهان را سرشار از داستان هایی کنیم که بچه ها دوست دارند و متن هایی که با ذوق و 
اشتیاق آنان مرتبط هستند. بیایید به دست کتاب خوان های بی عالقه شمشیری بدهیم تا بدان وسیله بتوانند بر 

پدیده های وحشی زبان پیروز شوند و یاد بگیرند که خواندن را دوست داشته باشند.
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1. Pam Allyn
2. Children’s Village
3. New York city
4. struggling
5. Where The Wild Things Are
6. Mourice Sendak 
7. Max
8. The National Center For Education Statics
9. Scholastic and Yankelovich
10. Amazon 
11. Barnes
12. Noble
13. Twitter
14. Seuss
15. Arnold Lobel
16. Junie B. Jones
17. Margaret Wild
18. Harlem 
19. Skype
20. Kibera 
21. Eloise Greenfield
22. Quick reads 
23. Kyle 
24. Phantom Tollbooth 
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آموزش خواندن به نوجوانان:
                                                                                                                        فراتر از آموزش جبرانی

نویسنده: گینا بیانکاراما 
ترجمه: محمدجعفر جوادي 

آموزشی، پژوهشگران و مجریان  نوجوانان توسط سیاست گذاران  به خواندن  علی رغم حدود یک دهه توجه 
این سیاست ها، اغلب مردم هنوز بر این باورند که مشکل اصلی نوجوانانی که در حال دست و پنجه نرم کردن با 
خواندن هستند، عدم موفقیت آن ها در تسلط بر مهارت های اصلی خواندن است. ولی حامیان آموزش خواندن 
است که  دانش آموزانی  برای  آموزش جبرانی  فراهم کردن  از  فراتر  موضوع  این  که  دریافته اند  نوجوانان  این  به 
نتوانسته اند در سطوح پایه مهارت های خواندن را بیاموزند. هدف اصلی آموزش خواندن به نوجوانان باید تضمین 
این امر باشد که وقتی دانش آموزان دبیرستان را ترك می کنند، مهارت های ضروری خواندن و نوشتن را که برای 
رشد و شکوفایی در حرفه های قرن بیست و یکم ضروری اند و چشم انداز ورود به تحصیالت عالی را داشته باشند.
حتی بهترین آموزش پایه در خواندن در پایه های ابتدایی، تضمین کنندة این امر نیست که دانش آموز خواهد 
توانست پاسخ گویی به مطالبات سطوح باالتر خواندن را با موفقیت پشت سر بگذارد. پژوهشگران از مدتها قبل 
دریافته اند که خواندن متون درسی از پایة سوم به بعد تغییر می کند.کال  )1983( اولین بار این انتقال را به عنوان 
تغییری از »یادگیری خواندن به خواندن برای یادگیری« توصیف کرد. او بر این باور بود که برای انجام این انتقال، 
دانش آموزان باید چگونگی سازماندهی و به کارگیری دانش زمینة خود را به عنوان بافتی برای خواندن یاد بگیرند. 
به عالوه، آن ها باید از متن پیش رو اطالعات را به طرز مؤثری بدست آورند و برخواندن خود با توجه به ضرورت ها، 

نظارت و آن را تنظیم کنند.
پژوهش ها نشان می دهند که مدارس باید به سه چالش عمده ای که دانش آموزان در انتقال از خواندن پایه به 
خواندن سطوح باالتر با آن روبه رو هستند، توجه کنند: تسلط بر متونی که بطور فزاینده دشوار می شوند؛ درك 

تفاوت های موجود در خواندن محتواهای درس های متفاوت؛  خواندن متون دیجیتالی.

متونی با چالش های فزاينده
بعد از اینکه دانش آموزان پایه های آخر ابتدایی یاد گرفتند از خواندن برای اهداف آموزشی استفاده کنند، آن ها 
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با چالش های جدیدی در متون خواندنی روبه رو می شوند. شاید طول متن، یکی از آشکارترین این چالش ها باشد، 
ولی کلمات و جمالتی که دانش آموزان می خوانند نیز معموالً طوالنی تر و دشوارتر می شوند ]شورای پیشبرد سواد 

نوجوانان کارنگی ، 2010؛ اسنو ، 2010[.
با رسیدن دانش آموزان به پایه های باالتر، در متون درسی آن ها نیز از لغات پیچیده تری استفاده می شود تا 
همان محتوا را پوشش دهند. برای مثال، به منتخب هایی از متون درسی مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در 
جدول شماره 1 توجه کنید. هر سه متن به دنبال معرفی مفهوم باز تولید گیاه از طریق »هاگ« هستند، ولی در 
انجام این کار لغاتی را بکار می برند که از لحاظ پیچیدگی با هم متفاوت اند. از نظر پیچیدگی لغات، پیشرفته ترین 
کلمات در پایة چهارم عبارت اند از دو کلمة »باز تولید«  و »مثال ها« . ولی دانش آموز پایة هفتم باید با کلماتی 
مانند »نیاکان«  و »ویژگی های خاص«  نیز روبه رو شوند. همین طور، دانش آموزان پایة دهم نیز باید از عهدة 

کلمة  Psilophytesبرآیند که از خانوادة گیاهان است.
جدول 1. منتخبی از کتاب های درسی دوره های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دربارة بازتولید گیاهان بدون 

دانه
دورة متوسطهدورة راهنمايی دورة ابتدايی

گیاهان بدون دانه
خوانده اید که بعضی از گیاهان ساده 
فاقد ریشه، تنه یا برگ هستند. این 
ندارند. آن ها  نیز  دانه  گیاهان ساده، 

از طریق هاگ بازتولید می شوند.

ویژگی های گیاهان آوندی بدون دانه
باستانی،  جنگل های  در  عجیب  گیاهان 
که  هستند  گیاهان  از  گروه  سه  نیاکان 
چماقی  خزه   سرخس ها،  زنده اند:  امروزه 
آن ها  بستگان  و  سرخس ها  دم اسب ها.  و 
مشترك اند.  یکدیگر  با  ویژگی  دو  در 
و  هستند  مانند  رشته  بافتی  دارای  آن ها 
از هاگ ها برای بازتولید استفاده می کنند.

گیاهان بی دانه
 21-6 نمودار  در  بي دانه  گیاهان  تقسیمات 
تولید  به  گیاهان  این  است.  شده  داده  نشان 
به  سخت  دیواره های  با  تکثیری  سلول های 
نام »هاگ« می پردازند. گیاهان بی دانه شامل 

ارگانیسم های بافتی و غیربافتی می شوند.
فیلوفیاتا

تنه های  شامل  جارویی  سرخس  به  معروف 
بافت  دارای   گیاه  این  و سبز هستند.  باریک 
و  دارد  ریشه  نه  زیرا  است،  فردی  به  منحصر 

نه برگ.

 
 .

کلماتی که دانش آموزان باید بخوانند تا یاد بگیرند، نه تنها طوالنی تر می شوند، بلکه به مفاهیم پیچیده تر و 
ویژه تری نیز اشاره دارند. هر سه متن جدول 1 به موضوع باز تولید از طریق هاگ می پردازند، ولی متون دوره های 
راهنمایی و متوسطه همچنین موضوع »بافت آوندی«  را مطرح می کنند. همین طور، کتاب های دورة ابتدایی به 
انواع گیاهان اشاره دارند، ولی متون دوره های راهنمایی و متوسطه از مفهوم رابطة بین طبقه بندی های متفاوت 

از گیاهان حکایت می کنند.
همین طور، جمالت طوالنی تر می شوند و از لحاظ نحوی نیز در طول پایه های تحصیلی پیچیده تر می شوند، 
 ، بروك  از درك مطلب، کمتر و کمتر می شوند ]وان دن  تدابیر ساختاری طراحی شده در حمایت  آنکه  حال 
2010[. مطالب کتاب های درسی ساده و خبری دورة ابتدایی با ترکیب پیچیده ای از جمالت در کتاب های درسی 
پیشرفته تر مطرح می شوند. به عالوه، متون ابتدایی به دنبال القا و تکرار لغات و اصطالحات هستند تا بار مفهومی 
را افزایش دهند و »پس آوردی«  را موجب شوند. حال آنکه متون دورة راهنمایی و متوسطه از این نوع ظرافت های 

ساختاری کمتر دارند.
متون درسی  مطالبات  بیشترشدن  از جنبه های  برخی  تنها  مفاهیم،  و  لغات، جمالت  در  پیچیدگی  افزایش 
هستند. ضرورت ترکیب اطالعات در طول متون و شکل بندی های چند جانبه )مانند جداول، نمودارها، تصاویر و 
اشکال( نیز به وضوح از دورة ابتدایی به دبیرستان افزایش پیدا می کند. حتی نحوة درهم آمیختن و استفاده از 
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بازنمایی تصویری متون نیز تغییر می کند ]لی  و اسپارتلی ، 
.]2010

 ،CCAAL( این تغییرات خاص کتاب های درسی نیست
2010؛ هلر  و گرین لیف ، 2007؛ لی و اسپارتلی، 2010(. 
گفت  کوتاهی   متون  مورد  در  می توان  را  نکات  همین  عین 
تاریخی،  اسناد  در  زبان،  کالس های  در  دانش آموزان  که 
مسائل  حل  در  و  علوم  کالس های  آزمایشگاه  آوزش های  در 
با  کالس های ریاضی به کار می برند. متأسفانه، تجربة شخصی 
متون پایه های اولیه، سهم چندانی در آماده کردن دانش آموزان 
در پاسخ گویی به مطالبات در حال افزایش متونی که باید در 
مدارس راهنمایی و متوسطه یاد بگیرند، ندارد. بدون آموزش 
پیچیدگی های  با  انطباق  چگونگی  مورد  در  قاطع  و  آشکار 
در  پیشرفت  از  بسیاری  نوجوانان  متون،  این  توسعة  حال  در 
متون  از  یادگیری  در  آن ها  توانایی  و  می افتند  عقب  خواندن 

آسیب می بیند.

خواندن متفاوت برای رشته های متفاوت
دیگری  از  بعد  یکی  را  پایه ها  دانش آموزان  همچنان که 
درس های  در  که  متفاوتی  متون  می گذارند،  سر  پشت 
متمایز  یکدیگر  از  فزاینده ای  به طور  می خوانند،  مختلف 
2007؛  لیف،  گرین  و  هلر  2010؛   ،  [CCAALمی شوند

نمایشنامه هایی که دانش آموزان در کالس های هنر  اسپارتلی،2010[. داستان های کوتاه، شعر، مقاالت و  لی و 
می خوانند، شباهت بسیار کمی به کتاب های درسی، اسناد تاریخی، سخنرانی های کالس های تاریخ، یادداشت های 
آزمایشگاهی و نمایش های تصویری در کالس های علوم دارند. در عین حال، انتظار مدرسه از درك شاگردان از 
خواندن نیز تخصصی می شود ]گرین لیف، شوئن باخ ، زیکو  و مولر ، 2001؛ لی و اسپارتلی، 2010؛ شاناهان و 

شاناهان، 2008[.
قوانین  و  راهبردها  استداللی،  فرایندهای  چگونه  که  نمی آموزند  دانش آموزان  به  روشنی  به  اغلب،  مدارس، 
دستیابی به درك متون از یک درس به درس دیگر متفاوت است ]لی و اسپارتلی، 2010؛ موژ ، 2008[. بسیاری 
از دانش آموزان به دلیل عدم دریافت این آموزش ها، در تشخیص تنوع این متون و افزایش این تنوع در دروس 

متفاوت در حال تقال و دست و پازدن هستند.
برای مثال، به راه های متفاوتی توجه کنید که از دانش آموزان انتظار می رود به واژة »ویژگی ها« در درس های 
متفاوت عکس العمل نشان دهند. ویژگی هایی که در بحث های مرتبط با کالس های علوم ارزشمند تلقی می شوند، 
شامل ویژگی های فیزیکی نیز هستند، ولی ویژگی های روان شناختی را دربرنمی گیرند. در مقابل، در علوم اجتماعی 
و در هنر، این ارزش ها هم ویژگی فیزیکی و هم ویژگی روان شناختی دارند. بنابراین، وقتی دربارة ویژگی هایی 
سؤال می شود که کمک می کنند یکی از »گونه ها« رشد کند و خود را با شرایط انطباق دهد، از دانش آموز علوم 
انتظار نمی رود که به هوش یا شادی یا نشاط استناد کند، بلکه باید ویژگی های فیزیکی آن گونه و محیط وی را 

مورد توجه قرار دهد.
همین طور، دانش آموزی که در درس تاریخ تنها از اعدادی خاص برای توضیح پیروزی ها و شکست های ناپلئون 
استفاده می کند، یا دانش آموز درس ریاضی که از شجاعت، فّره و سرسختی ناپلئون نام می برد تا منحصر به فرد بودن 
او را نشان دهد، موفقیت چندانی نخواهد داشت. بنابراین، خواندن یک متن درسی و درك آن، مستلزم فهمیدن 
این امر است که چه چیزی در آن درس »مهم به حساب می آید«. در نتیجه، نباید تعجب کرد اگر موفقیت در 
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خواندن در پایه های اولیه، دانش آموزان را در مقابل دست و 
پازدن های آن ها در خواندن متون دروس متفاوت در مراحل 
بعد، واکسینه نکند ]گرین لیف و همکاران، 2001؛ پیرسون 

، موژ و گرین لیف، 2010[.
که  ایده  این  مانند  خواندن،  در  رشدیابنده  تغییر  ایدة 
)یا  فزاینده به صورت رشته ای درمی آید  خواندن به صورت 
از   )1968/1908( هوئی  نیست.  فکر جدیدی  درآید(  باید 
همان اوایل قرن بیستم از این ایده حمایت کرد که آموزش 
خواندن باید درون آموزش هر درس انجام گیرد. به عالوه، 
کتاب های روش تدریس دانشجویان تربیت معلم از مدت ها 
دوره های  در  رشته ها  به  توجه  با  خواندن  اهمیت  قبل، 
راهنمایی و متوسطه را مورد تأیید قرار داده بودند. )اندرس 
، گوزتی ، 1996؛ دوپیس ، لی، بادیالی و آسکف ، 1989(.

گزارش های  بیستم،  قرن  دهة  آخرین  در  ولی 
نگرانکننده ای ضرورت توجه حرفه ای و سیاست گذاری در 
با  به خصوص  را،  سوم  پایة  از  بعد  خواندن  آموزش  زمینة 
توجه به نقش کلیدی خواندن در همة درس ها، اعالم کردند 
]برمن  و بیانکاراسوا ، CCAAL ،2005 ، 2010؛ هلر و 
گرین لیف، 2007؛ کامیل ، 2003؛ لی و اسپارتلی، 2010؛ 
RAND و گروه مطالعه دربارة خواندن ، 2002[. این ایده 
در سال های اخیر نیز موقعیت محکمی در استانداردهای آموزشی به دست آورده است که نشانة آن را می توان در 
هستة مشترك و جدید استانداردهای ایالتی و در ادغام درس هنر با دو درس دیگر )تاریخ و علوم اجتماعی، علوم 
و دروس فنی( مشاهده کرد. همچنین، این هسته متون مناسبی را به عنوان نمونه برای هر یک از این درس ها 
فراهم می کند. چنین تحولی موجب توجه زیاد به ضرورت توسعة حرفه ای و برنامة درسی و پذیرش نقش مرکزی 

خواندن، نوشتن و زبان شفاهی در یادگیری متون درسی می شود.

يادگيری ديجيتالی
عامل دیگری که موجب پیچیدگی دورنمای آموزش خواندن بعد از پایة سوم شده، رشد ناگهانی در گسترة 
طرح ها و ساز و کارهای موجود در تعامل با متون درسی در آخرین دهه است ]روندهای دیجیتالی ، 2011؛ پاتل ، 
2007[. فناوری دیجیتالی به مثابه  یک ابزار، هم در ارتباطات و هم در کامل کردن وظایف شغلی، به نحو احسن 
انجام وظیفه نکرده است. همین طور، در مراکز تجاری، در آموزش عالی و در فرایند سیاسی نیز موفقیت چندانی 
نداشته است ]سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، 2007[. خواندن دیجیتالی همچنین موجب افزایش شدید 
میزان متونی شده است که نوجوانان به آن ها دسترسی دارند و نیاز آن ها را به خواندن انتقادی نیز باال برده است.

بحث دربارة اینکه خواندن در بافت های دیجیتالی واقعاً جدید است یا متفاوت، هنوز جریان دارد، ولی مضامین 
مشترکی پدید آمده اند که این نوع از خواندن را به عنوان خواندنی چند وجهی که به طور دائم در حال تغییر 
وسایل ارتباطی و طبقه بندی آن هاست، توصیف می کند ]لیو ، اُبراین ، زاولینسکی ، مک وری  و اِِورت ـ کاکوپاردو 

.]2009 ،
برای مثال، خواندن در محیط دیجیتالی، انتخاب هایی غیرخطی را در جلو بردن خواندن از طریق متون موجب 
می شود. این غیرخطی بودن می تواند یک امتیاز یا یک مانع برای خوانندگان ضعیف باشد. از یک طرف، غیرخطی 
با  اطالعات  مؤثر  مکان یابی  ناآشنا،  اصطالحات  تعاریف  زمینه ای،  دانش  به  که  امکان می دهد  به خواننده  بودن 
استفاده از ابزارهای جست جو گر و برانگیختن حق انتخاب فردی برای کاوشگری، دست پیدا کند. از طرف دیگر، 
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به  دیجیتالی  خواندن  در  خبرگی  به  دستیابی 
بخودی  خود  و  غیرارادی  به صورت  وجه  هیچ 
کاماك  و  کایرو    ، کینزر  ]لیو،  نمی افتد  اتفاق 
لیو و همکاران، 2009[. رشد سریع  ، 2004؛ 
استفاده از ابزارهای دیجیتالی در خواندن و این 
آن ها  از  می توانند  نوجوانان  که  فزاینده  انتظار 
به راحتی، با انعطاف پذیری و منتقدانه استفاده 
کنند، این ضرورت جدید را ایجاب می کند که 
خواندن  مهارت های  به  بیشتری  چه  هر  توجه 
به خواندن در  نقادانه و پیشرفته و به خصوص 
بافت های دیجیتالی اعمال شود ]دوك ، شامر ـ 

دابلر  و ژانگ ، 2006؛ لی مک ، 2006[.
در نتیجه، آموزش خواندن بعد از پایة سوم 
باید در جهت مهارت ها، راهبردها و رفتارهایی 

باشد که پژوهش ها آن ها را به عنوان موارد عمده در خواندن در محیط های دیجیتالی شناسایی کرده اند. برای 
مثال، در یک بافت دیجیتالی، به جای پیش تدریس دانش زمینه ای، معلمان این امکان را دارند که به تدریس 
راهبردهای جست جو و ساختارهای متون در وب سایت های اطالعاتی بپردازند تا دانش آموزان بتوانند خودشان 
دانش زمینه ای را که فاقد آن هستند، به دست آورند ]کایرو و دابلر، 2007[. خوانندگانی که با استفاده از اینترنت 
به پژوهش می پردازند، باید بر توانایی جمع آوری اطالعات مرتبط از طریق خواندن هدفمند، تسلط داشته باشند 
]کایرو، دابلر، 2007[. در عین حال، پژوهش ها نشان داده اند که خواندن متون در قالب دیجیتال، طوالنی تر از 
خواندن در قالب مطالب چاپ شده است. این یافته ها نشان می دهند که خوانندگان همچنین باید خود را با این 

کارایی کمتر، به هنگام خواندن متون دیجیتالی، وفق دهند ]ری این کینگ ، 1988[.
بعضی ادعا کرده اند که اینترنت به زودی به صورت رسآن های غایب در خواندن درخواهد آمد ]لیو و همکاران، 
و  خواندن  به  باید  دانش آموزان  درمی آید،  آب  از  درست  پیش بینی  این  موقع  چه  اینکه  از  صرف نظر   .]2007
یکدیگر  با  شدن  آمیخته  درهم  حال  در  که  جامعه  ابعاد  تمام  در  بتوانند  تا  شوند  مسلط  فناورانه  مهارت های 
هستند، مشارکت داشته باشند. بنابراین، تدریس خواندن، به خصوص بعد از پایة سوم، ضرورتاً دربرگیرندة تدریس 
جهت یابی به دانش آموزان در پاسخگویی به مطالبات ویژة متون دیجیتالی نیز هست ]دوك و همکاران، 2006[.

چگونه می توان از خواندن دانش آموزان نوجوان حمايت كرد؟
صرف نظر از میزان موفقیت آموزش اولیه در خواندن، این آموزش  نمی تواند دانش آموزان را به طور کامل برای 
پاسخگویی به مطالباتی که بعد از پایة سوم به وجود می آیند، آماده کند. حمایت از خواندن نوجوانان، مستلزم 
توجه هم زمان به نیازهای دانش آموزانی است که نتوانسته اند بر مهارت های پایه ای خواندن و نیازهای مشترك 
همة دانش آموزان در غلبه بر متون چالش برانگیزی که پاسخگوی اهداف متفاوتی هستند، تسلط پیدا کنند. این 

متون، هر چه بیشتر چالش برانگیز می شوند و بافت آن ها مرتب در حال تغییر است.
یادگیری  و  کنار گذاشتن خواندن  غالباً، موجب  در خواندن،  دارای مشکل  دانش آموزان  به  آموزش جبرانی 
محتواهای درسی می شود. بنابراین به این دانش آموزان فرصت های کمتری داده می شود تا مهارت های پیشرفتة 
خواندن در سایر درس های مدرسه ای را فرا گیرند ]گرین لیف و همکاران، 2011؛ هی کوك ، 2001[. اگر قرار 
است این دانش آموزان پاسخگوی انتظارات قرن بیست و یکم در خواندن باشند، همة آن ها باید فرصت داشته 
نیازمند  که  ضعیف  خوانندگان  به طور خالصه،  بگیرند.  یاد  را  خواندن  اختصاصی  مهارت های  و  عادت ها  باشند 
آموزش مهارت های پایه هستند، باید این آموزش ها را همراه با آموزش های خواندن برای نوجوانان دریافت کنند.

در  بیستم  قرن  کهنة  رویکردهای  از  را  خود  که  است  آن  مستلزم  همچنین  نوجوانان  خواندن  در  بهبود 
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سیاست گذاری و اجرا برکنار داریم. برای مثال، سیاست های تأمین مالی و پاسخگویی ، باید یکی سازی رشته ای 
تالش های  غیراین صورت،  در  کند.  پیش بینی  را  آن  بستن  کار  به  و  خواندن  آموزش  در  دیجیتالی  خواندن  و 

اصالح طلبانه احتماالً افرادی را که قصد داشتند مورد حمایت قرار دهند، از دست خواهند داد.
باید به طور چشمگیری تغییر کند. تا زمانی که برناممه های درسی  تدریس مطالب مرتبط با یک موضوع و 
دربرگیرندة تدریس قاطع هنجارهای هر رشته در خواندن نباشند، برای معلمان دشوار است که این جنبة مهم 
از یادگیری مبتنی بر درس ها را در برنامة کاری خود بگنجانند. به عالوه، مدارس باید فرصت هایی برای توسعة 
حرفه ای سازمان یافته فراهم آورند که بر مشکالت عملی بنا شده باشند و به معلمان کمک کنند تا هنگام تدریس 
خواندن با نگاه رشته ای به آن نگاه کنند. این توسعة حرفه ای نباید تالش دیگری در وادار کردن همة معلمان 
به تدریس راهبری یکسان، صرفنظر از مناسبت آن با محتوای درسی خاص، باشد. بلکه، باید معلمان را به این 
تشخیص برساند که نقش خواندن در حوزة درسی خود را دریابند و این نقش بقدری آشکار و قابل اجرا شود که 

همة دانش آموزان را دربربگیرد.
وقتی معلمان خود را برای ایفای نقش در تدریس خواندن رشته ای آماده کردند، به رهنمودهایی نیاز پیدا 
می کنند که چگونگی پرداختن به خواندن دیجیتالی را نیز به آن ها بیاموزند. آن ها نیازمند کمک هستند تا دریابند 
که مطالبات متفاوت خواندن دیجیتالی از دانش آموزان چیست. یادگیری استانداردها نیز باید ادامه پیدا کند تا به 
معلمان و دانش آموزان در شناخت این رسانة جدید و در حال شکوفایی در خواندن کمک کند. خواندن دیجیتالی، 
درست همانطور که در مورد خواندن نوجوان به معنی کلی تر آن مصداق دارد، نباید به عنوان پیوست جدیدی به 
وظایف آموزشی معلمان تلقی شود، بلکه باید به عنوان بخش اصلی یادگیری در همة حوزه های درسی به حساب 

آید.
که  است  سنجش هایی  طراحی  نوجوانان،  خواندن  معمای  برانگیز  چالش  بخش های  از  یکی  سرانجام، 
منعکس کنندة خواندن بعد از پایة سوم باشند. در حال حاضر، سنجش های فرایندی و پایانی از خواندن رشته ای و 
خواندن دیجیتالی وجود ندارد. سیاستگذاران باید این کمبود را جبران کنند تا تغییراتی را که به دنبال آن هستیم، 
اتفاق بیفتد. با توجه به فضای فعلی در آموزش، شواهد مربوط به اثربخشی و داده هایی که مبنای تصمیمگیری 

باشند باید در اولویت قرار گیرند، تا پیشرفتی واقعی در خواندن نوجوانان اتفاق بیفتد.

1. Chall
1. Carnegie Council On Advancing Adolescent Literacy 
2. Snow
3. reproduce
4. examples
5. Ancestors
6. Characteristics
8. Vascular tissue
9. Vanden Broek
10. redundancy
11. Lee
12. Spartley 
13. Heller
14. Green leaf 
15. novel
16. Schoenbach 
17. Cziko
18. Mueller
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19. Moje
20. Pearson
21. Anders
22. Guzzetti
23. Dupuis
24. Badiali
25. Berman
26. Biancarosa
27. Kamil
28. Reading Study Group
29. Digital Trends
30. Patel
31. Organization for Economic Co – Operation and Development
32. Leu
33. O’Byrne
34. Zawilinski
35. Mcverry
36. Enerett- Cacopardo
37. KINZER 
38. Cairo 
39. Cammak 
40. Duke 
41. Schmar - Dobler
42. Zhang
43. Lemke
44. Reinking
45. Haycock
46. accountability
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چگونه متون 
غیرداستانی را 
درك می كنیم
                  نویسنده: توماس نیوکرك 
ترجمه: محمدجعفر جوادي 

به عنوان داور، به نظر شما كدام يك از دو جملة زير آسان تر خوانده می شوند؟
1. نظر دادگاه فرجام خواهی، ردکردن پیشنهاد مربوط به سرپرستی فرد است.

2. دادگاه فرجام خواهی، پیشنهاد سرپرستی فرد را رد کرد.

بدون ترديد، جملة دوم آسان تر است، حتی اگر از اين هم گسترده تر شود؛ يعنی: »دادگاه فرجام 
خواهی، به اتفاق آرا، پيشنهاد سرپرستی فرد را رد كرد.«

به نظر من، این جمله تقریباً به اندازة جملة اول کلمه دارد، ولی از نظر ساختاری ـ ترتیب فاعل، فعل و مفعول 
ـ آسان تر پردازش می شود. ما معموالً، جمالتی را ترجیح می دهیم که داستان کوتاهی را بیان کنند: فردی که در 

حال اجرای نقش است، تأثیر قابل توجه تری می تواند داشته باشد ]ویلیامز ، 2002[. 
این مقایسة ساده به ما کمک می کند تا سؤال گسترده تری را دربارة خواندن انواع نوشته های طوالنی تری مطرح 
)یا نوشتن(  به هنگام خواندن  این است که  تلقی نمی شوند. منطق متعارف  از آن ها، داستان  کنیم که بسیاری 
متونی که خبری، تحلیلی یا بحث انگیز هستند، از مهارت های کاماًل متفاوتی درخواندن استفاده کنیم. درواقع، 
رفتن به جانب این نوع از متون )و دوری از داستان( باید یکی از ویژگی های خواندن در دبیرستان و دانشکده 
باشد. پیام روشنی که وجه مشترك استانداردهای خواندن و نوشتن است، این است که خواندن از نوع داستان باید 
در سال های باالی دبیرستان کاهش پیدا کند و دانش آموزان در حال ورود به آموزش عالی باید بر وظیفة دشوار 

خواندن متونی که از نوع داستان نیستند، تسلط پیدا کنند )به کلمن  و پی منتال ، 2011 نگاه کنید(.
حتی می توان ادعا کرد که این اولویت بندی در خواندن به »جمهوری« افالطون برمی گردد )380 سال قبل از 
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میالد( که در آن فالسفه باالتر از هنرمندان و مفاهیم عقالنی برتر از حقایق دیداری بود. بنابراین، هر نوع بحث 
در جهت عکس با باد مخالف نیرومندی روبه رو می شد.

اما وقتی بهترین نوشته های تحلیلی - و از جمله کار افالطون - را می خوانم، به نظر من، بیشتر شبیه داستان 
هستند. نوشته ها نقش روشن کننده ای به عهده دارند. من از بازی با ایده ها و جایگاه آن ها لذت می برم؛ برای مثال، 
از نظر ناسازگاری آن ها با یکدیگر، نحوة طرح سؤال ها و اکتشاف آن ها و نیز چگونگی بازگو کردن آن ها. همة این 
نویسندگان در نوشتن داستان هایی تسلط دارند که نکات مورد نظر خود را بر تجربه ای زنده مبتنی می کنند و 
چیزی را موجب می شوند که افراد سخنور آن را »حضور« یا »وجود« می نامند. رابرت فراست  ادعا می کند: »هر 
چه که نوشته شود، وقتی خوب است که دارای شور و شوق باشد.« این نوشته نیازمند آن نیست که وجود خود 
را از طریق قالب یا شکل نشان دهد، بلکه یک نوشته، یا سراپا شور و هیجان است یا هیچ )به نقل از: پویریر ، 

1997، صفحة 452(.
بدین ترتیب، پیشنهاد خیلی سادة من این است که ادبیات داستانی، ساختار عمیق یک نوشتة خوب را دارد. 
دعوای ما با نویسندگانی است که خود را از این شکل از داستان معاف می کنند و به سادگی به ارائة اطالعات 
می پردازند و به این ترتیب، هیچ چارچوبی برای درك مطلب به خواننده نمی دهند. مارك ترنر  )996(، به عنوان 
یک روان شناس شناختی و یک منتقد ادبی، در این مورد چنین می گوید: »تخیلی روایتی ـ داستان سرایی ـ 
مهم ترین ابزار تفکر است و ظرفیت های عقالنی به آن بستگی دارد. این تخیل، وسیلة اصلی نگاه کردن به آینده، 
پیش بینی، برنامه ریزی و تبیین آن هاست« )صفحات 4 و 5؛ به اثر ای بنکز ، 2004 نیز نگاه شود(. این  ادعا 
حتی در مورد تخصصی ترین نوشته های درسی نیز مصداق دارد؛ حتماً گزارش های پژوهشی نیز باید در قالب یک 

داستان مطرح شوند.
در واقع، ما هرگز اطالعات را به صورت خام نمی خوانیم؛ یعنی نمی توانیم بخوانیم. متون مربوط به این اطالعات 
تنها وقتی به کار می آیند که نویسنده بتواند مجموعه ای از انتظارات را به وجود آورد و در خواندن شور و اشتیاق 
ایجاد کند. در غیر این صورت، نیروی برانگیزنده و جنبش پویایی برای حرکت به جلو وجود نخواهد داشت. استفاده 
از این چارچوب موجب می شود که خواندن دوام بیاورد، هدف داشته باشد و الگویی فراهم آورد که »اطالعات« در 
درون آن گنجانده شود. اگر خواننده به شناسایی این الگو موفق نشود )یا نویسنده در ساختن آن شکست بخورد(، 
نوشته ها به سادگی از خاطر می روند و مغلوب ویژگی های متن می شوند. این گفتة من فراتر از یک نظر است و 
منظورم، وجود یک مسئله یا وضعیتی انسانی است که نیازمند بررسی است؛ مسئله ای که اهمیت دارد و مستلزم 

آن است که درباره اش نوشته شود.
بنابراین، به جای اینکه وانمود کنیم که متون داستانی را پشت سر گذاشته ایم، باید به دانش آموزان بیاموزیم 

که این متون چه نقشی در خواندن آن ها دارند و چگونه باید متن داستانی را در نوشته های خود به کار بگیرند.

دانش آموزان هنگام خواندن به چه نکاتی بايد توجه كنند

در جستجوی مسئله
تولستوی ، داستان حماسی خود به نام »آناکارنینا « )1995ـ1877( را با این جملة مشهور شروع می کند که:         
» همة خانواده های خوش بخت شبیه یکدیگرند، اما هر خانوادة غمزده، اندوه خاص خود را دارد.« او ادامه می دهد 
که غمگینی، به عنوان نوعی مسئله، نقطة شروع طرح داستان است؛ فردی که به دلیل موقعیت خود سرکوب شده 
است، یا تالش دارد از چیزی اجتناب کند، یا با چیزی از دست رفته مواجه شود و یا به نوعی اغوا گردد. برای 
مثال، به مقدمة این داستان که به وسیلة بن مارکوس  و با عنوان »چه کار کرده ای؟«  نوشته است، توجه کنید:

»وقتی هواپیمای پال  در کلیولند  به زمین نشست، آن ها منتظر او بودند. آن ها احتماالً زودتر رسیده بودند و 
درست در جایی جمع شده بودند که مسافران از پلة برقی بیرون می آیند و در جست وجوی خانواده به این طرف 
و آن طرف نگاه می کنند. خانواده ها باید در یک جا در کنار هم قرار می گرفتند و به نظارة تازه واردان از هواپیما 
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می پرداختند و در پس ذهن خود و نیز در قسمت های جلویی آن، مشتاقانه و از صمیم قلب آرزو کنند که پال 
آنچه را که معموالً انجام می داد  -یا نمی داد - انجام دهد و به خانه نیاید« )صفحة 55(.

مسئله های زیادی در همین متن وجود دارند. کاماًل روشن است که پال نمی خواهد اینجا باشد و خانواده ـ 
بیش از حد احساساتی ـ خود را ببیند و تردید دارد که آن ها هم درست همان طور نمی خواستند که او بیاید. در 
اینجا درمی یابیم که داستانی در مورد انتظار آن ها برای پال و موفق نشدن وی در حضور پیدا کردن وجود دارد. 
ولی او در فرودگاه  است و آن ها هم آمده اند و داستان به طرف جلو در حرکت است. این مواجهه چگونه ادامه پیدا 
می کند؟ ما نیز می خواهیم دریابیم که این داستان از نظر پال ـ با توجه به نظر منفی وی نسبت به خانواده )و به 

خودش( ـ چگونه گزارش خواهد شد.
اکنون اجازه بدهید نگاهی به شروع داستان مایکل پوالن با عنوان »در دفاع از خوراکی ها«  )2009( داشته 
آنچه  و  نکنید  روی  زیاده  بخورید،  »غذا  می شود:  طبقه بندی  »بحث انگیز«  کتابهای  زمره  در  که  کتابی  باشیم؛ 

می  خورید، بیشتر، مواد گیاهی باشد« )صفحة 1(.
این گفته تقریباً پاسخ کوتاهی است به سؤال ظاهراً پیچیده و گیج کننده ای در این مورد که انسان چه باید 

بخورد تا حداکثر سالمت را داشته باشد.
»من از اینکه بازی را در این جا و در شروع یک کتاب کامل که به این موضوع اختصاص داده شده است، رها 
کنم، احساس بدی پیدا کنم و وسوسه می شوم که موضوع را پیچیده تر کنم تا این داستان تا چند صد صفحه 
بیشتر ادامه پیدا کند. تالش دارم که مقاومت کنم، و در عین حال، جلو خواهم رفت و جزئیات بیشتری را به 
عنوان توصیه ارائه خواهم کرد. مانند اینکه خوردن اندکی گوشت شما را نخواهد کشت، اگرچه بهتر است آن را به 
عنوان غذای فرعی بخورید نه غذای اصلی، همین طور، بهتر خواهد بود اگر خوراکی شما شامل غذاهای تازه باشد 
تا غذاهایی که عمل آورده شده اند. این ها توصیه هایی در مورد خوردن غذا است که برخالف ظاهرشان چندان 

ساده نیستند« )صفحة 1(.
بر این باورم که در اینجا نیز، عین همان فرایند در جریان است. در اینجا نیز مسئله های زیادی وجود دارند. 
چرا باید این متخصص تغذیه به ما بگوید که توصیة اصلی او »خوردن غذا« است؟ چگونه متوجه شده ایم که این 
مفهوم تا این حد بحث انگیز است و یا حتی موضوع جالبی است که به ما توصیه می شود آن را انجام دهیم؟ چرا 
این موضوع »به آن سادگی که به نظر می آید نیست؟« ما با »خوردن غذا« چه چیزی گیرمان می آید؟ به عبارت 

دیگر، ما در آستانه یک توطئه قرار گرفته ایم و مشتاقیم تا آن را مورد کنکاش قرار دهیم.
متن ادبی که به وسیلة کنث بورك  توصیف شده، مبتنی است »برانگیزنده و پاسخگوی اشتیاق« )صفحة 124( 
و قطعاً در زمرة کارهایی است که ما آن ها را ادبی تلقی نمی کنیم. با توجه به اینکه هنوز در حال خواندن این مقاله 
هستید، احتماالً احساس می کنید از الگویی پیروی می کنم که در حال توصیف آن هستم. در اینجا، »مسئله« 
این است که چگونه انواع نوشتن را طبقه بندی کنیم و ممکن است تعارضی وجود داشته باشد بین نیاز ذاتی ما 
به ساختارداستانی و این ادعاها که باید از داستان فراتر برویم و متون دشوارتری را سراغ بگیریم. در متنی که 
پیش رو داریم، مسئله ای اجتماعی وجود دارد که به آن جواب داده نشده است، یا موقعیتی ناسازگار درحوزه ای از 
مطالعه دیده می شود، یا شواهد جدیدی پیدا شده که دیدگاه های پذیرفته شده را به چالش کشیده است. مشخص 

کردن »مسئله«، هدف اصلی در این نوع از خواندن و نوشتن درسی است.
در نتیجه، شروع هر متن را باید بسیار آهسته خواند و در صورت امکان تکرار کرد. وقتی چنین شد، تعهدات 
بسیاری نیز به عهده گرفته می شود و به همین دلیل است که اغلب نویسندگان به هنگام نوشتن، زیر فشار عصبی 
قرار می گیرند. در شروع متن، موضوعی رسمیت پیدا می کند، مسئله ای پیشنهاد می شود، احساس یک روایت 
ثانیه پذیرفته می شود  این مخاطره برای یک هزارم  منتقل می شود، لحن و حالت هر قطعه تعیین می گردد و 
را  نوشتن »مقدمه«  دانشجویان  به  که  وقتی می شنوم  دیگری شود.  متوجه جای  که حواس خواننده حواسش 
این  بگیرد؛  انجام  باید  نامه  پایان  مقدمة یک  نوشتن  از  مهم تری  مراتب  به  کارهای  تعجب می کنم.  می آموزند، 
آوردن ساختاری  به وجود  و  پایان نامه  این  به  نیاز«   « ایجاد  )ولی جالب تِر(  مراتب دشوارتر  به  نویسنده، وظیفه 

شورانگیز را به عهده دارد؛ اثری که خواننده با آن هم سو شود.
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شناسايی بازيگران
مانند  سؤاالتی  با  غریزه،  براساس  ُرمان،  خوانندگان 
بازیگران چه کسانی هستند و چگونه با یکدیگر در تضاد 
قرار می گیرند، خواندن را شروع می کنند. ما عالقه ای به 
و  خیالی  خوش بخت  خانوادة  دربارة  کتاب هایی  خواندن 

افسانه ای نداریم که تولستوی مطرح می کند.
تا  دارند  نیاز  تحلیلی  نوشته های  همة  همینطور، 
چشم اندازهای متناقض، راه حل های مخالف، نکات قوت و 
ضعف و حتی آدم های خوب و بد داشته باشند. اگر بتوان 
این نقش ها را به سخنگو ربط داد، شور و هیجان داستان 
بیشتر خواهد بود. نوشتن در قالب گفت گو، مستلزم وجود 
صداهای چندگانه ای است که به وسیلة نویسنده هماهنگ 
می شوند. برای درك یک متن باید با این قبیل تعارض ها 

هماهنگ شد.
چند سال پیش با دشواری عظیمی در خواندن روبه رو 
شدم. آن زمان قصد تدریس در کالسی را داشتم که دربارة 
نظریه ای در سخنوری در دورة کارشناسی بود و دوره ای 
این  برنامه ها،  اغلب  )در  دربرمی گرفت  را  ساله  دوهزار 
دوره، به درس های متفاوتی تقسیم می شود(. من دارای 
منتخبات  این  ولی  بودم،  خوبی  منتخبات  و  گلچین ها 
دارای پوشش گسترده ای از نویسندگان متعدد، سنت های 
روشن فکری، دوره های مختلف، مضامین ادبی و سبک های نوشتن بود و من در مورد اینکه از کجا شروع کنم دچار 
وحشت شده بودم.  این کار بدون تردید یک تمرین دشوار آموزشی بود. ولی من خواندن آثار هنر نویسنده را با 
این سؤال شروع کردم که: »وی در حال پاسخ دادن به چه کسی است؟ با چه کسی در حال مجادله است و چه 
چیزی موجب این نوشته شده است؟« در این سمینار همه اذعان داشتیم که مطالب این درس فراتر از ظرفیت 
ماست، ولی کار را شروع کردیم و کوشیدیم در مورد مطالب درس گفت گو کنیم. از آن زمان تا به حال، این تالش 

به تالشی همیشگی برای من تبدیل شده است.

توجه به الگوهای تفکر
خواندن، به شکلی که توصیف می کنم، پیدا کردن ایده ها از درون یک گنج نیست، بلکه سفری است که به 
همراه نویسنده انجام می گیرد. گرت چن برنابی  )2005( دانش آموزان خود را تشویق می کند با تهیة »نمودار 
متنی  به  مثال،  برای  شود.  ردگیری  وی  ذهنی  تغییرات  غیرداستانی،  نویسندة  مواضع  تغییر  از  کار«   گردش 
کالسیک در تاریخ آمریکا توجه کنید: یعنی به مارتین لوترکینگ  )1963( و سخنرانی وی با عنوان »من رؤیایی 
دارم« . برای دستیابی به این موفقیت بزرگ، خواننده )یا شنونده( باید به طرحی که کینگ به وجود می آورد 
توجه کند. مسئلة این سخنرانی از همان شروع قابل مشاهده است. او از لینکلن  و اعالمیة آزادی بردگان کمک 
می گیرد، ولی بی درنگ به نکتة نومیدانه ای اشاره می کند: »ولی صد سال بعد، سیاه پوستان هنوز آزاد نیستند. 
یک صد سال بعد، زندگی سیاه پوستان هنوز با کمال تأسف با غل و زنجیر جداسازی و تبعیض فلج شده است.«
واقعیات  و  آزادی  وعدة  بین  می کند:»شکاف  مطرح  را  خود  سخنرانی  اصلی  تعارض  شروع  این  در  کینگ 
تبعیضات نژادی.« در قسمت میانی سخنرانی، او تغییر جهت می دهد و این سؤال را مطرح می کند که چه باید 
کرد تا به آن »سرزمین موعود«  رسید. در قسمت پایانی، به توصیف این نکته می پردازد که آن سرزمین وعده 
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داده شده چه می تواند باشد.
درك این سخنرانی، با توجه به ساختار تنش زا و راه چارة آن مسیر است. ولی اگر تنها بر سخنانی تأکید شود 

که نتایج مشخص و شناخته شده تری داشته باشند، این نکات از دست خواهند رفت.

درگيرشدن با گوينده
ما اطالعات را به صورت خام دریافت نمی کنیم. حتی دفترچه های تلفن هم طبقه بندی شده هستند و بعضی از 
اطالعات آن ها برجسته شده اند. نوشته های خبری و ادامه دار با میانجیگری یک گوینده پدید می آیند؛ یعنی فردی 
از طریق واقعیات، نظریه ها یا چشم اندازها ما را هدایت می کند. گاهی این گوینده از لفظ »من« استفاده می کند و 
شاید داستان های شخصی خود را به موضوع مرتبط کند. ولی حتی وقتی از لفظ »من« استفاده نمی شود، حضور 
نویسنده احساس می شود؛ همان طور که تورا  در شروع »والدن«  )2000ـ  1845( به ما گوشزد می کند: »علی رغم 

همه چیز، همواره این اول شخص است که صحبت می کند« )صفحه 3(.
نویسندگان بزرگ غیرداستانی می دانند که چگونه از این »من« استفاده کنند. در مقدمة کوتاه مایکل پوالن، 
او می نویسد: »از اینکه بازی را در اینجا رها کنم، بیزارم...«، و اجازه می دهم که »چیزها« تا حدود چند صد صفحه 
جلو بروند...« او ادامه می دهد که: »این واقعاً احمقانه است که بخواهم این کتاب را بنویسم؛ کتابی دربارة چیزی 

که کاماًل روشن است، ولی من این کار را می کنم.
انرژی شناختی وی،  از بین نمی رود. می توانیم  حتی وقتی کلمة »من« به کار نمی رود، شخصیت نویسنده 
دلبستگی او به موضع، خوش حالی وی از واقعیات عجیب و غیرقابل انتظار، حس طنز و یا شوخی وی را که چاشنی 
جدی ترین موضوعات نوشته شده است، احساس کنیم. در اینجا نوعی رابطه و حتی اعتمادی بین ما و نویسنده 
وجوددارد. وقتی به عنوان واقع بینی ناب، این ویژگی ها کنار گذاشته شوند )که معموالً در مورد کتاب های درسی 
چنین است(، در خواندن دچار مشکل می شویم. به این نوشته ها، نوشتة درسی گفته می شود که ویژگی اصلی 
آن ها در ذهن عامة مردم، کسالت بار بودنشان است. یا اگر بخواهم  اصطالحی از حوزة خواندن را به کار ببرم، باید 

بگویم این متون از نوع فاقد تفکر و عجوالنه هستند.
متون  فهمیدن  مسئلة  که  هرگاه  هستند.  درسی  کتاب های  همان  غیرداستانی،  بخش  اصلی  مشکل  البته 
غیرداستانی را مطرح می کنم، یکی می پرسد: »چگونه تفکرات شما به دانش آموزان کمک می کند تا متون درسی 
را بخوانند؟« پاسخ کوتاه این سؤال این است: »کمکی نمی کند. کتاب های درسی خوانده نمی شوند، زیرا توجه 
مستمــر به ایجـاد یـک ایده را موجـب نمی شوند؛ مطلبی که مـی توان آن را در مقالـه ای در روزنامـة »آتالنتیک«  

یا در یک مجلة حرفه ای در پژوهش خواند.
، گلنکو/مک گراهیل  و  از متون استاندارد دورة دبیرستان مانند زیست شناسی )بیگز  به یکی  برای مثال، 
انجمن ملی جغرافیا ، 2007( توجه کنید که حدود سه کیلوگرم وزن دارد. از دانش آموزان، علیرغم این حجم، 
به ندرت خواسته می شود که قل از پایان هر قسمت و یا شروع موضوعی دیگر، بیش از سه پارگراف )بند( از آ ن را 
بخوانند. خود نوشته نیز به نظر می رسد که بیشتر برای معرفی واژگان تخصصی طراحی شده است )که برجسته 
شده اند( تا درگیر کردن خواننده با متن. در هر صفحه، دو یا سه واژة تخصصی معرفی و در کل کتاب، حدود 
1500 واژه مطرح شده است. صفحات بیش از حد شلوغ اند و با حاشیه نویسی، عکس ها و نمودارها، موجب انحراف 
دانش آموزان می شوند. بنابراین آنچه در اختیار داریم، درواقع یک لغت نامه با تعاریفی است که بسط داده شده اند. 
همانطور که فرانس فیتزجرالد  )1980( دربارة متون تاریخی گفته است، این متون در حقیقت نوشته نشده اند، 
بلکه »بسط« پیدا کرده اند. اگر به این شکل برای دانش آموزان متون غیرداستانی تدوین شوند، تعجب ندارد که 
آن ها به خواندن عالقه ای نشان ندهند )و کتاب های تاریخی نیز همین طور(. بدین ترتیب، یکنواختی و کسالت 

همچنان ادامه دارد.

چرا بايد كتاب های غيرداستانی خوانده شوند
این یک واقعیت است که نوشته های خبری را بخاطر اطالعات آن ها می خوانیم و این، نقطة مقابل خواندن ادبی 
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است. این نوع از خواندن، سنجیده، منطقی و عملی است و کسالت متون درسی را کاهش می دهد. در ترکیب 
طبقه بندی برجسته ترین مربیان ادبی، برای مثال، لوئیس روزن بلت  )1994(، متون خبری یا اطالعاتی، جنبة 
عملکردی دارند و فرد را، تحت تأثیر اطالعات قرار می دهند. ما مخزن دانش خود را با این اطالعات بنا می کنیم.

ولی متون غیرداستانی برتر به این شکل عمل نمی کنند. برای مثال، به کتاب »امپراتور بیماری ها: شرح حال 
سرطان« ، نوشتة سیت هارتا موکرجی ، برندة جایزة پولیتز و مسلماً یکی از بهترین نوشته های مطرح شده در دهة 
گذشته نگاه کنید. اگر کسی از من دربارة اطالعات آمده در این کتاب امتحانی به عمل آورد ـ سؤاالتی دربارة نام 
آزمایشگران بزرگ یا پاسخگویی مقدماتی در مورد نحوة کار سلول ها در زیست شناسی ـ به طرز ناراحت کننده ای 
ناکام خواهم شد. و چه کسی می داند که یک سال بعد چه مقدار از این اطالعات را به خاطر خواهم داشت؟ با این 
وصف، خواندن این کتاب، یکی از هیجان انگیزترین و لذت بخش ترین تجربیات من در طول سال های گذشته بوده 

است. اگر اطالعاتی به خاطرم نمانده است، چه دستاوردهایی داشته ام؟
آنچه بدست آوردم، تجربة بودن با نویسنده در جریان دوره های امیدواری و شکست است. همین طور، تجربة 
با  اما  نیز پیشرفت منظم  و  را پشت سر می گذاشتند  آزمایش های بسیار دشوار  این  بیماران بسیاری که  مرگ 
با خود دارم که سرطان به  این احساس را  این بیماران بودند. من  تردید پژوهشگرانی که دست اندرکار درمان 
صورت خصیصه اصلی این کتاب درآمده است؛ یعنی پدیده ای دو پهلو، انطباق پذیر، مزمن، چند وجهی و دشمنی 
غیرمعمول در گول زدن و نابود کردن. من این نقشة روایتی و اطالعات مرتبط با آن رادر حافظة خود نگه می دارم.
به عبارت دیگر، من این کتاب غیرداستانی را همانطور در حافظه ام ارزیابی می کنم که یک داستان قصه مانند 
را. جزئیات مطالب به سرعت دچار ابهام و تیرگی می شوند و من تنها مضامین اصلی و احساساتی را که این کتاب 
برایم به وجود آورد، به خاطر می آورم. من احساس به دست آمده از کتاب »موکرجی« را که مرا به سوی این حوزه 
هدایت کرد، حفظ می کنم و شبکه ای از داستان ها را بخدمت می گیرم؛ داستان هایی دربارة پژوهشگران، دربارة 

نحوة معالجة بیماران سرطانی و به خصوص دربارة خود سرطان و نحوة شروع و رشد آن.
ارزش چشمگیر کاری از این نوع، مانند یک داستان خوب، این است که ما خودمان را بدست فرد دیگری 
می سپاریم. ما برای رفتن به یک سفر قرارداد می بندیم. اگر تنها به خواندن قطعاتی از اطالعات قناعت کنیم و 
اگر به همة کتاب های غیرداستانی به عنوان یک دفترچة باشکوه تلفن بنگریم، تنها آن اطالعات را به طرحواره های 
از مطالب  موجود در ذهنمان مرتبط می کنیم و تغییری نخواهیم کرد )و به همین دلیل، فکر می کنم بسیاری 
موجود در اینترنت تنها پیشداوری های ما را تأیید و تقویت می کنند(. در این صورت، »ویکی پدیا«  کافی است. 
ولی با ورود به دنیای کتابی مانند »امپراتور بیماری ها«، یعنی بیرون رفتن از خود و حضور پیداکردن در کنار یک 
ذهن درجة یک در تبیین علم و درام انسانی تحقیق دربارة سرطان. حدس می زنم که این سفرها دارای مزایای 

طوالنی مدتی است که از تداوم خواندن کتاب های خوب غیرداستانی بدست خواهیم آورد.
نویسندگان کتاب های خوب غیرداستانی هرگز روایت کردن را رها نمی کنند. در واقع، آن ها داستان گویی را 
به طرق پیچیده تری گزارش می کنند و آن را در بستر مناسب تری قرار می دهند. اکنون زمان آن رسیده است که 

اجازه دهیم دانش آموزان و دانشجویان وارد این بخش ناگفته شوند.

1.Williams
2. Coleman
3. Pimental
4. Robert Frost
5. Poirier
6. Mark Turner 
7. Eubanks
8. Tolstoy
9. Anna Karenina
10. Ben Marcus
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11. What have you Done?
12. Paul
13. Cleaveland
14. In Defence of food
15. Kenneth Burke 
16. Gretchen Bernabei
17. Flowchart
18. Martin Luther King
19. I have a dream
20. Lincoln
21. Promised Land
22. Thoreau
23. Walden
24. Atlantic
25. Biggs
26. Glencoe/Mc Graw-Hill
27. National Geographic Society
28. Frances Fitzgerald
29. Louise Rosen Blatt
30. Emperor of All Maladres
31. Siddhartha, Mukherjee
32. Wikipedia (اشاره به مطالبی از نوع دايره المعارف است که در اين سايت موجوداست. م(       
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تدريس هدف مند انواع متون

نویسندگان: نِل کي. دوك، 
سامانتا کافلَن، مري ام. جازویک و 
نیکول ام. مارتین
        مترجم: مریم خیریه 

به آخرین شمارة نشریة »مدیریت آموزشي« که خوانده اید، قدری فکر کنید. حاال داستاني را در نظر بگیرید که 
دوستي اخیراً در یک »رایانامه«  براي شما تعریف کرده است. برخي از افراد گمان مي کنند این دو نوع خواندن 
انواع  خواندن  براي  خوانندگان  که  درمي یابیم  فزاینده اي  به طرز  ما  لیکن  هستند.  یکساني  مهارت هاي  مستلزم 

متفاوت متن از فرایندهاي گوناگوني بهره مي گیرند.
براي مثال، هنگامي که نشریة باال را مطالعه می کردید، احتماالً به فهرست مطالب آن رجوع کردید، از عنوان ها 
گاهی  را  آن ها  حتي  و  دقت،  به  را  دیگر  برخي  و  خواندید  به طور سطحي  را  بخش ها  از  برخي  گرفتید،  کمک 
دوباره خواني کردید. به احتمال فراوان هیچ یک از این کارها را در مورد داستان دوست خود انجام ندادید. بلکه در 
فرایندهاي متفاوتي، همچون مجسم ساختن موقعیت و افراد درگیر در داستان و تالش برای درك احساس دوست 
خود در ارتباط با وقایعي که رخ داد، مشارکت داشتید. فرایند هاي خواندن شما به طور قابل مالحظه اي با توجه به 

نوع متن متفاوت اند. خواندن، تابع نوع  خاص متن است. ]دوك و رابرتس ، 2010[.
این گونه به نظر مي رسد که استانداردها و سنجش ها به طور فزاینده اي با نوع متن مرتبط هستند. براي مثال، 
بخشي از استانداردهاي پایة مشترك ایالتي بر اساس نوع متن طبقه بندي شده اند )همانند متن هاي ادبي و خبري(. 
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در هر یک از این مقوالت، استانداردها، طیفي از انواع متن را بیان مي کنند )رجوع شود به جدول 1(.

 
سخنی در مورد نوشتن

 اگرچه این تمایل در ما وجود دارد که خواندن و نوشتن را در مدرسه از یکدیگر تفکیک کنیم و آن ها را در 
جایگاه هاي متفاوتي از برنامة درسي قرار  دهیم، لیکن در دنیاي خارج از مدرسه، خواندن به شکل پیچیده اي به 
نوشتن منتهی مي شود. براي مثال، ممکن است پس از خواندن مقاله ای در نشریة »مدیریت آموزشي« به بازبیني 
و اصالح یک طرح درس بپردازید و یا یادداشتي را براي کادر آموزشي مدرسة خود تهیه و در آن سیاست جدیدي 
را پیشنهاد کنید. پس از خواندن داستان دوست خود، ممکن است رایانامه اي را در پاسخ برایش ارسال کرده باشید. 
خواندن و نوشتن همچون یک مجموعه با هم عمل مي کنند تا ما را در دست یابي به هدف هاي زندگي یاري دهند. 

لذا در اینجا هر دو مقوله را مورد توجه قرار مي دهیم. 

انواع متفاوت متن، فرايندهاي گوناگون
در مدارس ایاالت متحده، غالباً خواندن و نوشتن را بدون توجه به نوع آن ها، آموزش مي دهیم. ما فرایند نوشتن 
»واحدي« را آموزش مي دهیم، اگرچه فرایند هاي مورد استفاده در نوشتن به طور قابل مالحظه اي در انواع گوناگون 
متن، متفاوت اند. )براي مثال، نوشتن مقاله اي پژوهشي را در مقایسه با داستاني در مورد آنچه در طول تعطیالت 
پایان هفته رخ داده است، در نظر بگیرید.( ما راهبردهاي درك مطلب را به طور عام آموزش مي دهیم، گویي آن ها 
به شیوه اي یکسان در تمام انواع متن به کار گرفته مي شوند. با وجود این، معني »پیش بیني کردن« در یک داستان 
)پس از این چه اتفاقي »رخ خواهد داد«؟( با معناي آن در متني خبري )پس از این چه »خواهم آموخت«؟( کاماًل 

متفاوت است. برخي از راهبردها، مختص انواع خاصي از متن هستند )رجوع شود به جدول 2(.

 
سه اصل براي انواع متون

سه اصل زیر مي توانند معلمان را یاري دهند به شیوه اي تدریس کنند که از نوع متن تأثیر مي پذیرد.

اصل 1: »دانش آموزان را در خواندن و نوشتن هدف های مرتبط با دنیاي واقعی مشارکت دهید«.
در گرم ترین زمان تابستان، گروهي از پسران آن دسته از متن هاي خبري را  به دقت مطالعه می کنند که 
فراتر از سطح خواندن آن هاست. این پسران تمام توان خود را براي خواندن این متن ها به کار گرفته اند، چرا که 
باغ  برپایی نمایش های  براي  آنان خواسته است  از  باغ وحش محلي شهر  به آن ها محول شده است.  مأموریتي 
وحش، کتاب هاي راهنما تدوین کنند. پسران این مسئولیت را جدي تلقي کرده اند تا در مورد حیواناتي که در آنجا 

سکنا داده شده اند مطالبي بیاموزند و دیگران را در آموخته هاي خود سهیم کنند.
این موضوع به دالیل متعددي نامتعارف است، چرا که  به جاي ارائة مجدد یک دورة آموزشي خواندن شش 
هفته اي که ناکارامدي آن در طول سال تحصیلي در مورد این پسران به اثبات رسیده، مدرسه در این تابستان 
رویکرد جدیدي را اتخاذ کرده است. دانش آموزان به دلیل شرکت در این فعالیت، به جاي آنکه احساس حقارت 
کنند، هیجان زده و حتي خشنود به نظر مي رسند. آنان متون خبري را مي خوانند و مي نویسند، چرا که مي خواهند 
و یا نیازمندند چیزي بدانند؛ نه به این دلیل که معلم به آن ها چنین گفته است و نه براي گرفتن جایزه. آن ها براي 

اهداف مربوط به دنیاي واقعی مي خوانند و مي نویسند. 
در گذشته ویژگي هاي متن را، تعیین کنندة نوع آن ها مي دانستند، لیکن هم اکنون نوع متن را با توجه به 
»هدف« آن تعریف مي کنیم. بنا به عقیدة کارولین میلر  )1984(، انواع متن ها پدید مي آیند تا نقش هاي ویژه اي 
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را در موقعیت هاي خاص ایفا کنند و ویژگی های این متون طوری شکل گرفته اند که به ایفاي آن نقش ها کمک 
کنند. براي مثال، یک دستورالعمل پخت غذا را در نظر بگیرید که هدف آن راهنمایي خوانندگان در آماده سازي 
غذا به شیوه اي خاص است. یکي از ویژگي هاي این دستورالعمل، ارائة فهرستي از مواد مورد نیاز است. این فهرست 
در ابتداي دستورالعمل آورده مي شود تا خوانندگان بتوانند از ابتدا ببینند کدام مواد را در اختیار دارند و کدام را 

باید در فهرست خرید خود قرار دهند.
بر این باورم که دانش آموزان زماني خواندن و نوشتن انواع متون را به بهترین شکل مي آموزند که از این متون 
از  برخي  آمده اند.  پدید  به خاطر آن ها  و ویژگي ها  این متون  استفاده کنند که  به همان دالیلي  و ویژگي هایش 

پژوهش ها نیز مؤید همین نظر هستند )براي مثال، پارسل ـ گیتس ، دوك و مارتینو ، 2007(.
موارد زیر را در نظر بگیرید: 

دانش آموزان ممکن  تجربه هاست.  تفسیر  و  اشتراك گذاشتن  به  اصلي  داستاني« هدف  در »سبک هاي   
است متن هاي تاریخي را بخوانند، از مکان هاي تاریخي بازدید کنند و به طور هم زمان برای نگارش کتابي تاریخي ـ 
داستاني به پژوهش بپردازند؛ کتابي که آن را با تشریک مساعي خواهند نوشت، با دیگر مدارس به اشتراك خواهند 

گذاشت و از طریق »اینترنت« به فروش خواهند رساند.
در »سبک هاي نمایشي« هدف اصلي واقعي جلوه دادن شخصیت هاي نمایش از طریق تعارض و یا تعامل   
است. دانش آموزان ممکن است به دقت متن دو نمایش نامة کوتاه را بخوانند، برخي از خطوط آن را برجسته 
سازند، در حاشیه ها یادداشت بردارند و فهرستي از وسایل صحنة نمایش و لباس ها تهیه کنند. این خواندن دقیق 

آنان را مهیا مي سازد که این نمایش نامه ها را براي دیگر کالس هاي مدرسة خود اجرا کنند.
در »سبک هاي مجاب کننده« مقصود اصلي تأثیرگذاری بر عقاید و یا رفتار مخاطبان است. دانش آموزان   
ممکن است در مورد تأثیرات کافئین بر بدن پژوهش به عمل آوردند و سپس نامه هاي متقاعد کننده اي را با هدف 

تغییر عادات نوشیدن قهوه در بزرگ ساالن بنویسند و آن ها را به یکي از روزنامه هاي محلي ارائه دهند.
افرادي  به  اجتماعي  یا  طبیعي  جهان  زمینة  در  اطالعات  انتقال  اصلي،  هدف  خبري«  »سبک هاي  در   

است که به آن اطالعات نیازمندند. دانش آموزان توانستند 
 )www.e-luminate.org( »در »پروژة کتاب هاي امید
براي دانش آموزان  را  و متن هاي خبري  مشارکت جویند 
دارند،  چاپی دسترسي  معدود  متن هاي  به  که  اوگاندایي 

بنویسند.
آموزش  اصلي  هدف  فرایندي«  »سبک هاي  در   
از  آن ها  که  است؛کاري  افراد  به  کاري  انجام  چگونگي 
چگونگي انجام آن آگاهي ندارند. دانش آموزان ممکن است 
چگونگي  زمینة  در  را  کتابي  آورند،  به عمل  را  پژوهشي 
استفادة مجدد از برخی وسایل خانگي بنویسند و سپس 
به فروش  آن کتاب را در فروشگاه محلي وسایل خانگي 
برسانند و سود حاصله را براي راه اندازي یک برنامة بازیافت 
در مدرسة خود به کار گیرند [دوك، کافلن ، جازویک  و 

مارتین  ، 2011].
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به منظور مشارکت دانش آموزان در خواندن و نوشتن برای دستیابی به هدف هاي دنیاي واقعی، سؤال هاي زیر 
را از خود بپرسید:

پاراگرافي،  پنج  مقاالت  و  درسي  کتاب هاي  برگ ها،  کار  همانند  مدرسه،  خاص  متن هاي  به جاي  آیا   
دانش آموزان را در خواندن یا نوشتن نوعي از متن مشارکت مي دهم که معموالً افراد آن را در »خارج از« مدرسه 

می خوانند و می نویسند؟
آیا دانش آموزان این متن را تنها به این دلیل که من گفته ام به آن نمره خواهم داد یا مي خواهم آن ها   

جدول 1: استانداردهاي پاية مشترك ايالتي براي طيف هاي گوناگون انواع متن

توصیف استانداردهاي هستۀ مشترك ایالتينوع متنپایه هاي اصلي

داستان هاي ماجراجويانة كودكان، افسانه هاي قومي و اجدادي، افسانه ها، حكايات داستان كودكستان ـ5
اخالقي، داستان هاي تخيلي، داستان هاي واقع گرايانه و اسطوره را شامل مي شود.

12ـ6
خرده متن های داستان هاي ماجراجويانه شامل داستان هاي تاريخي، داستان هاي رمز 
تمثيل ها،  واقع گرايانه،  داستان هاي  تخيلي،  ـ  علمي  داستان هاي  اسطوره ها،  آلود، 

نوشته ها يا اشعاري كه تقليد از متن ديگران اند، طنز و رمان هاي مصور است.

مكالمه هاي دو نفرة اجرا شده روي صحنه و صحنه هاي نمايشی كوتاه و آشنا را نمايش نامهكودكستان ـ 5
شامل مي شود.

نمايش نامه هاي تك پرده اي و يا چند پرده اي را به شكل نوشتاري و فيلم شامل 12ـ6
مي شود.

شعرهاي كودكستان و خرده متن های  شعر داستاني كه شامل شعر غير مسجع پنج شعركودكستان ـ 5
بندي و شعر بي قافيه است.

قافيه، 12ـ6 بي  شعرهاي  بزمي،  شعرهاي  شامل  كه  داستانی  شعرهاي  متن های  خرده 
غزل ها، قصيده ها، تصنيف ها و شعرهاي حماسي است.

كودكستان ـ 5

آثار ادبي مبتني بر 
واقعيت و متن هاي 
تاريخي، علمي و 

تخصصي

اجتماعي،  مطالعات  تاريخ،  زمينة  زندگي نامه و خود زندگي نامه، كتاب هايي در 
نمايش  اطالعات  فرم ها و  متن هاي تخصصي شامل دستورالعمل ها،  هنر،  علوم و 

داده شده در قالب نمودارها يا نقشه ها و منابع ديجيتالی را شامل مي شود.

12ـ6

شخصي،  مقاالت  قالب  در  كاربردي  و  استداللي  توصيفي،  متن هاي  خرده 
ادبيات،  يا  هنر  زمينة  در  مقاالتي  عقايد،  برگيرندة  در  مقاالت  سخنراني ها، 
زندگي  نامه، خاطرات، روزنامه نگاري و گزارش هاي تاريخي، علمي، تخصصي يا 
اقتصادي )شامل منابع ديجيتال( كه براي طيف وسيعي از مخاطبان نوشته شده اند .

منبع: اقتباس شده از استانداردهاي هستة مشترك كشوري براي مهارت هاي زبان انگليسي و خواندن تاريخ / مطالعات اجتماعي، علوم و 
دروس تخصصي )ص 31، “طيف هاي انواع متن براي كودكستان ـ 5” و ص 57، “طيف هاي انواع متن براي 12-6”(، 2010، بازيابي شده 

.www.corestandard.org/the-standards :از
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را تمرین کنند، مي خوانند، یا آن ها با همان هدفي این متن را مي خوانند و مي نویسند که افراد خارج از مدرسه 
مي خوانند و مي نویسند؟

)براي ابزارهاي مشاهدة درکالس ها هنگامي که پرسش هاي مشابهي را در ذهن دارید، رجوع کنید به: دوك، 
پارسل ـ گیتس، هال  و تاور ، 2007/2006.(

ممکن است این گونه به نظر برسد که برخي از انواع خاص متن ـ مانند داستان هاي پیچیده و زندگي نامه ها 
از متن هاي داستاني در  را مشاهده کرده ایم که  لیکن معلماني  با پروژة متون دارای هدف متناسب نیستند.  ـ 
قالب پروژه هاي متون دارای هدف استفاده مي کنند. براي مثال، یک معلم دورة راهنمایي طیف هاي متفاوتي از 
این متن ها را به همراه دانش آموزان خواند تا آنان را براي نوشتن متون توصیفي داستاني که بنا بود به مطب 
یک متخصص محلي اطفال اهدا شود، آماده سازد. گروه دیگري از دانش آموزان طیف هاي گوناگوني از متن هاي 
توصیفي داستاني را خواندند و سپس نامه هاي متقاعد کننده اي را در حمایت از متن خاصي نوشتند که بنا بود 
براي طرح »یک کتاب، یک مدرسه« انتخاب شود . معلم سوم، دانش آموزان دورة راهنمایي را در خواندن زندگي 
نامه هاي به چاپ رسیده مشارکت داد و دانش آموزان به طور هم زمان به انجام پژوهشی مشغول بودند تا زندگي نامة 
افراد قابل احترام رنگین پوست جامعه را به رشتة تحریر درآوردند و در کتابي درج کنند که بنا بود در مدارس 

محلي توزیع شود. 

اصل 2. »ويژگي هاي متون متفاوت و كاركردهای آن ها را آموزش دهيد«.
از متون متفاوت و ویژگي هاي آن ها به منظور نیل به هدف هاي  بدون تردید، فراهم ساختن تجربة استفاده 
مثال،  براي  است.  مفید  نیز  خاص  ویژگي هاي  آموزش  لیکن  است،  دانش آموزان  برای  مهم  گامي  واقع،  دنیاي 
پژوهش ها نشان داده اند که آموزش عناصر خاص داستان به کودکان، همانند شخصیت داستان، موقعیت داستان 

و مسئلة آن، مي تواند ارزشمند باشد [باِمن و برِگرون ، 1993؛ گرسِتن، فاکس، ویلیامز و بیکر ، 2001].
آموزش ویژگي هاي متن، در مقایسه با آنچه بسیاري از ما در طول آموزش هاي پیش و ضمن خدمت آموخته ایم، 
مستلزم درك عمیق تري از این متون است. اختصاص دادن زماني طوالني به مطالعه و تفکر در زمینة ویژگي هاي 
متونی که مي خواهید دانش آموزان آن ها را بخوانند و بنویسند، مي تواند نتایج بسیار جالبی را در پي داشته باشد. 
براي مثال، ممکن است دریابید »متن هاي نمایشي« ـ مجموعه اي از متون که در استانداردهاي پایة مشترك 
ایالتي 47 بار به آن ها اشاره شده است ـ غالباً داراي شخصیت اصلي )یک یا بیش از یک شخصیت که خواننده با 
آن ها هم ذات پنداري مي کند( و ضد شخصیت )افرادي که مخالف شخصیت اصلي اند( هستند. این گونه متن ها 
داراي تعارض هاي اولیه، نقطة اوج، پایان، گفت و گوي دو نفره )به عنوان بخش عمده اي از متن(، فهرست بازیگران 

و دستورالعمل هاي صحنة نمایش اند.
»متن هاي فرایندي یا رویه اي« داراي ویژگي هاي متفاوتي هستند [پارسل-گیتس، دوك و مارتینو، 2007]. 
براي مثال، آن ها غالباً هدف نهایي را در بخش بیان هدف و یا عنوان به صراحت بیان مي کنند. )همانند: »چگونه 
یک چهل تکه بدوزیم؟«( همین طور، فهرستي از مواد مورد نیاز را به ترتیب به کارگیري آن ها مطرح می کنند. 
معموالً هم این توضیحات را در مراحل پي در پي ارائه می دهند و از فعل هاي امري بهره مي گیرند )براي مثال: 
رسم کنید، بُبرید و بگیرید(. غالباً تصاویري را ارائه می دهند که مراحل متفاوت یا محصول نهایي را نشان مي دهند. 
این متن ها ممکن است خواننده را به طور مستقیم خطاب قرار دهند )همانند: »شما باید«( و معموالً از ضمیرهاي 
همانند  اندازه گیري،  واحدهاي  و  عنوان ها  زیر  و  عنوان ها  آن ها  نمي کنند.  استفاده  »او«  همچون  شخص  سوم 
میلي متر یا فوت را شامل مي شوند و معموالً با یک ارزشیابي، خالصه اي از نتایج پیش بیني شده و یا توضیحي 
علمي پایان مي یابند [براي اطالعات بیشتر در زمینة ویژگي این متون، رجوع کنید به: دوك، کافلن، جازویک و 

مارتین، 2011؛ ِشلِپگِرل ، 2004].
تک  تک  به  را  ویژگي ها  تمام  صریح  تدریس  مسلماً  خاص،  متن  هر  ویژگي هاي  فراوان  تعداد  به  توجه  با 
ویژگي ها  از  بعضي  در  دیگران  با  مقایسه  در  است  دانش آموزان ممکن  از  برخي  نمي کنیم.  توصیه  دانش آموزان 
نیازمند آموزش بیشتري باشند. براي مثال، ممکن است متوجه شوید برخي از دانش آموزان در دنبال کردن مراحل 
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یک متن فرایندي با مشکل مواجه اند؛ آن ها از بعضي از مراحل اجتناب می کنند و به مراحل »سرگرم کننده« 
مي روند. شما می توانید تنها براي گروه کوچکی از دانش آموزان این امر را توضیح دهید که چگونه نویسندگان براي 

نشان دادن توالي صحیح مراحل از حروف یا اعداد استفاده مي کنند.
تأکید  مي دهند،  انجام  خواننده  براي  ویژگی ها  این  آنچه  و  متن  برویژگي های  که  مي کنیم  توصیه  به عالوه، 
کنید. به جاي پرسیدن اینکه: »آیا از نمایه استفاده کردید؟« بپرسید: »چگونه اطالعات مورد نیاز خود را در این 
کتاب یافتید؟« و به جاي پرسیدن اینکه: »آیا براي هر یک از مراحل، تصاویري را نیز ضمیمه کرده اید؟« بپرسید: 
»آیا تصاویري را ضمیمه کرده اید که به خواننده نشان مي دهد چه کاري را باید انجام دهد؟« چنین سؤال هایي 

مي توانند یادگیري را عمق بخشند. 
 

اصل 3. »راهبردهاي وابسته به متنی خاص را آموزش دهيد«.
دانش آموزان باید بیاموزند چگونه متن هاي گوناگون را به شیوه هایي متفاوتی بخوانند. بیایید رویکردهایي را 

بررسي کنیم که به طور خاص در خواندن متن هاي داستاني، خبري و مجاب کننده مؤثر واقع مي شوند.
خواندن متن هاي داستاني.

 جوانا ویلیامز  و همکارانش )1994 و 2001( به منظور یاري رساندن به دانش آموزان در پي بردن به مضمون 
و یا نکتة اخالقي یک داستان ـ حتي زماني که به شکل ضمني بیان شده است ـ رویکردی آموزشي را به نام 
»راهبرد مضمون« تدوین کرده اند. معلمان مي توانند آن را در مورد داستان هاي تخیلي و داستان هاي مبتني بر 

واقعیت به کار گیرند. راهبرد مضمون چهار بخش زیر را دربرمي گیرد:
مضمون را معرفي کنید. قبل از این کار، در مورد آن چه دانش آموزان قباًل در مورد مضمون مي دانند و   

نیز مفاهیم جدیدي که باید ارائه کنید، به تفکر بپردازید.
داستان را بخوانید. در حین خواندن داستان، به طور مکرر مکث کنید تا سؤاالتي را بپرسید و در مورد   

وقایع آن با دانش آموزان به بحث و گفت و گو بنشینید.
پس از اتمام خواندن به بحث و گفت و گو بپردازید. با پرسیدن اینکه: »آیا آن چه اتفاق افتاد، خوب بود   

یا بد و چرا«، توجه دانش آموزان را به مضمون داستان جلب کنید] ویلیامز، هال، لور  و لورد ، 2001[.
درس را خاتمه دهید. از دانش آموزان بخواهید تا مضمون متن جدید را بیابند. آنان را وادارید که با توجه   
به تجارب زندگي خود، مثال هایي را براي آن مضمون بیاورند. سرانجام، از طریق یک فعالیت غني سازي، مانند 

نقاشي کردن، مشوق تفکر در زمینة مضمون باشید.
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خواندن متن هاي خبري.
جانت کلینگِنر، شارون وان  و همکارانش، براي یاري رساندن به دانش آموزان در خواندن متن هاي خبري، 
»خواندن راهبردي مشارکتي« را تدوین کردند. پژوهش ها مؤید تأثیرگذاري این راهبرد بوده اند [کلینگنر، وان، 
آرگلس ، هیوز  و لِفتویچ ، 2004؛ کلینگنر، وان، دیمینو ، شام  و براینت ، 2001]. در خواندن راهبردي مشارکتي، 

معلمان به دانش آموزان مي آموزند که:
متن را پیش خواني کنند. پیش از آنکه دانش آموزان خواندن را آغاز کنند، معلم از آنان مي خواهد تا در   

مورد آن چه از قبل مي دانند به تفکر بپردازند و آن چه را خواهند آموخت، پیش بیني کنند.
از کلمات دریافتم و درنیافتم استفاده کنند. دانش آموزان در حین خواندن بر درك مطلب خود نظارت   
دارند و درك خود را به طور تصادفي کنترل مي کنند. بدین ترتیب که از کلمة »دریافتم« هنگام درك مطلب و یا 
از کلمة »در نیافتم« هنگام مبهم بودن مطلب استفاده مي کنند. سپس از راهبردهایي همچون دوباره خواني براي 

برطرف کردن »نکات مبهم« بهره  بگیرند.
مضمون اصلي را درك کنند. دانش آموزان در حین خواندن، مفاهیم، وقایع و افراد کلیدي متن را درك   

می کنند و به این پرسش پاسخ مي دهند که: »مهم ترین فرد یا شئ کیست یا چیست؟«
جمع بندي کنند. هنگامي که خواندن دانش آموزان به پایان مي رسد، آنان در مورد یادگیري خود به تفکر   
مي پردازند و سؤال هایي در زمینة مفاهیم، وقایع و افراد کلیدي متن تدوین مي کنند [کلینگنر، وان و شام، 1998]. 
معلمان در حین تدریس، این الگو را به تمام کالس معرفي مي کنند و هر یک از راهبردها را توضیح می دهند 
از دانش آموزان که  نوبت و سپس گروه هاي کوچکي  به  تمام دانش آموزان کالس  ابتدا  نمایش مي گذارند.  به  و 
عملکردشان توسط معلم آسان مي شود، این چهار راهبرد را در جلوي کالس به کار مي گیرند. سرانجام دانش آموزان 
در گروه هاي کوچکي کار مي کنند که توسط  سایر دانش آموزان هدایت مي شوند. آنان به نوبت به عنوان کارشناس 
هر یک از راهبردها را ایفاي نقش مي کنند و به اعضاي گروه در به کارگیري راهبردها یاری می دهند. در این میان 

معلم بین گروه ها مي چرخد و در صورت نیاز به آن ها کمک می کند.

جدول 2. مثال هايي از راهبردهاي وابسته به سبك خاص

مثال هایي از راهبردهاسبك ها

موقعيت، شخصيت هاي داستان و وقايع را مجسم كنيد؛متن های داستاني

اهميت خواندن را ارزيابي كنيد.

در مورد اخالق، خصوصيات و ظاهر شخصيت داستان به استنتاج بپردازند؛متن های نمایشي

به صحنه آوردن يك پرده را تصور كنيد. 

مخاطبان را مشخص كنيد و كيفيت شواهد را ارزشيابي كنيد.متن های مجاب کننده

سطحي خواني كنيد ؛ به مرور اجمالی بپردازيد و پيش بيني كنيد.متن های خبري

)آنچه را كه نويسنده پس از اين به شما خواهد گفت.(

مواد و اقالم مورد نياز را جمع آوري و اطمينان حاصل كنيد كه آن ها را در اختيار متن های فرایندي
داريد؛ مراحل را به ترتيب از ابتدا تا انتها بخوانيد؛ بارها مكث كنيد.
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1. E_mail   2. Duke & Roberts   3. Carolyn Miller   4. Purcell-Gates   5. Martineau 
 خرده متن هاي توصيفي، استداللي و كاربردي در قالب مقاالت شخصي، سخنراني ها، مقاالت در برگيرندة عقايد، مقاالتي
 در زمينة هنر يا ادبيات، زندگي  نامه، خاطرات، روزنامه نگاري و گزارش هاي تاريخي، علمي، تخصصي يا اقتصادي
. )شامل منابع ديجيتال( كه براي طيف وسيعي از مخاطبان نوشته شده اند
 منبع: اقتباس شده از استانداردهاي هستة مشترك كشوري براي مهارت هاي زبان انگليسي و خواندن تاريخ / مطالعات
 اجتماعي، علوم و دروس تخصصي )ص 31، »طيف هاي انواع متن براي كودكستان ـ 5« و ص 57، »طيف هاي انواع
.www.corestandard.org/the-standards :متن براي 12-6«(، 2010، بازيابي شده از
6. Hall      7. Tower
 8. »طرح يك كتاب، يك مدرسه« پروژه اي است كه به منظور ارتقاي فرهنگ كتاب خواني در برخي از مدارس به اجرا در
 مي آيد. بدين ترتيب كه در مقاطع زماني خاصی مديران، معلمان، دانش آموزان، نگهبانان و ديگر عوامل اجرايي مدرسه
 كتاب »واحدي« را مي خوانند. به عالوه، تمهيداتي انديشيده مي شود كه حتي والدين و ديگر اعضاي جامعه نيز به خواندن
اين كتاب ترغيب شوند. تعامل ها و فعاليت هاي ادبي گوناگوني در قالب اين طرح سامان دهي مي شوند )مترجم
9. Baumann & Bergeron   10. Gersten, Fuchs, Williams, & Baker   11. Schleppegrell
12. Joanna Williams   13. Lauer    14. Lord   15. Janette Klingner, Sharon Vaughn
16. Arguelles    17. Hughes    18. Leftwich   19. Dimino    20. Schumm   21. Bryant
22. Susan De La Paz
23. نظام يادداشت برداري كرنل
)Cornell note-taking system( در دهة 1950 توسط والتر پاوك، استاد تعليم و 
  تربيت »دانشگاه كرنل« ابداع شد. روش كرنل قالب نظام مندي را براي خالصه كردن و نظم بخشيدن به يادداشت ها فراهم
.مي آورد )مترجم

خواندن متن هاي مجاب كننده.
سوزان دو ال پاز  )2005( دانش آموزان دورة راهنمایي را بر آن داشت متن هایي را که دیدگاه هاي متفاوتي را در 
زمینة وقایع تاریخي به نمایش مي گذارند، بخوانند، در مورد آن ها به بحث و گفت و گو بنشینند و یادداشت بردارند 
و از این طریق خود را براي نوشتن دالیل آماده سازند. دانش آموزاني که آموختند متني را با هدف درك دیدگاه ها 
بخوانند، در مقایسه با دانش آموزان گروه گواه که چنین آماده سازي را دریافت نکرده بودند، دالیل طوالني تر و 

متقاعد کننده تري نوشتند. 
دانش آموزان با فراگيري موارد زير درك خود را از ديدگاه ها بهبود مي بخشند:

تعریف  را  سخنران  هدف  دانش آموزان  وي.  دالیل  توصیف  و  سخنران  یا  نویسنده  هر  کردن  مشخص   
می کنند، دالیل وي را در نظر مي گیرند و به جست جوي شواهدی دال بر وجود تعصب می پردازند.

یک  در  موجود  تناقضات  پي  در  دانش آموزان  متناقض.  نظرات  نقطه  و جست وجوی   جزئیات  مقایسة   
اثر هستند و تفاوت میان نویسندگان را در چگونگي توصیف افراد و وقایع در نظر مي گیرند. آن ها را که  در هر 

استدالل وجود ندارد، بررسی می کنند و با مقایسة منابع به استنتاج مي پردازند.
یادداشت برداري دقیق از هر منبع. دانش آموزان یادداشت هاي خود را نظم و ترتیب مي بخشند و از شیوة   
یادداشت برداري ُکرنل  و یا چارت هاي مفهومي براي مقایسة دیدگاه هاي متفاوت استفاده مي کنند [دو ال پاز، [. 

هدف در كانون توجه
به واسطة جذاب بودن  یا فراگیري ویژگي هاي متن  از »مطالعة متن« و  فراتر  رویکرد »متن دارای هدف«، 
آن هاست. این رویکرد آموزش متن را در بستری غني از فعالیت هاي مبتني بر هدف قرار مي دهد و بنا به تجربة 
ما، دانش آموزان و معلمان آن را جذاب تر و آموزنده تر مي دانند. شما را تشویق مي کنیم رویکرد متن دارای هدف 

را در کانون برنامة درسي خود قرار دهید.
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باز كردن
 پنجرة
 ادبیات

   من خود را مدیون اولین کالس هشتمي هایي مي دانم که به آن ها درس دادم.  چرا که از آن به بعد متقاعد 
شدم- همانطور که االن هم عقیده دارم- خواندن، کلید موفقیت در دوران مدرسه و پس از آن است. از این رو، 
مشغلة ذهني ام این شد که چگونه توجه شاگردان بي میل و رغبت را به خواندن جلب کنم.  این موضوع باعث شد 
پیدا کردن کتاب هایي را که فکرمي کردم به من براي رسیدن به این هدف کمک مي کنند، به عنوان یک مأموریت 
قلمداد کنم و همة کتابفروشي هاي کتاب هاي  دست دوم و حراجي هاي لوازم دست دوم را براي هر چیزي مانند 
تختة اسکیت، تختة موج سواري و هر آنچه که فکر مي کردم شاگردانم را ترغیب مي کند، زیر و رو کنم. بدین ترتیب، 
کالس درس خود را از کتاب هاي ساده، کوتاه و خنده دار پر کردم. ولي افسوس، این رویکرد که مي گویند » زمینه 
با لحن  و  به کتاب ها مي انداختند  نگاهي  نیفتاد. دانش آموزان  بقیة  کارها درست مي شود« مؤثر  ایجاد کن،  را 
بي تفاوتي مي گفتند که از خواندن متنفرند. تنها کتاب هایي که توجهشان را جلب مي کرد کتاب گینیس دربارة 
»رکوردهاي جهاني«  و »نام گذاري کودکان«  بود. شرایط به نظر منطقي نمي رسید. من عاشق خواندن بودم. چرا 

آن ها این طور نبودند! 
، » محبوب من، همبرگر«  و  از آلیس بپرس«  به جمع کردن کتاب هایي چون »برو  ناامید ولي مصصم     
ویگوتسکي  )1962(  لو  به کتاب  برنامة درسي  براي هدایت  اما  دادم.  ادامه  براي کتابخانة کالس  »غریبه ها«  
مراجعه کردم. با خواندن این جمله که: » تنها نوع مطلوب آموزش آن است که به طرف پیشرفت گام بردارد و آن 
را هدایت کند« )ص 104(، دریافتم که مطالعة آزاد را با مطالعة ادبیات اشتباه گرفته ام. اگر دانش آموزان بتوانند 

نویسنده: کرول جاگو 
مترجم: طیبه الدوسي
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کتاب مورد نظر خودشان را بخوانند، شاید بهترین گزینه براي مطالعة کالسي نباشد. به همین دلیل، معلمان 
به سمت داستان هاي مخربي مانند عطش مبارزه  اثر  سوزان کالینز  گام برمي دارند که از رویدادهاي آینده خبر 
مي دهد و با تکالیف نوشتني درباره خواندن همراه است. اگر این گونه کتاب ها به طور کامل پذیرفته شوند و از 

خواننده اي به خواننده اي دیگر دست به دست بگردند، بهترین کتاب ها خواهند بود؟
   داستان هاي تخیلي نوجوانان مانند آینه هایي هستند که دانش آموزان بازتاب تجارب و احساسات خود را در 
آن ها مي بینند. این داستان ها به خوانندگان جوان مي فهمانند که آن ها نه اولین و نه آخرین کساني خواهند بود 
که این طور احساس مي کنند. به عبارت دیگر، مطالعة ادبیات، پنجره هایي به زمان ها، فرهنگ ها و دنیاهاي دیگر 
را به روي دانش آموزان باز مي کند. مطالعة ادبیات، چالش هاي فکري مورد نیاز براي رشد و پیشرفت دانش آموزان 

را فراهم مي آورد.
   هارولد بلوم  در »آناتومي تأثیر«  )2011( سه معیار در انتخاب یک اثر براي خوانده شدن، دوباره خوانده 
شدن و آموختن به دیگران پیشنهاد مي کند: شکوه زیبایي شناختي، قدرت شناختي و قدرت تمیز. به نظر من این 
معیارها در مقایسه با متون کوتاه ، ساده و خنده دار، پیشرفت آشکاري به نظر مي رسید. اما معلمان ادبیات باید 
کاري بیش از توزیع سادة نسخه هایي از »رومئو و ژولیت« بین دانش آموزان انجام دهند و از دانش آموزان کالس 

نهم انتظار داشته باشند که مجذوب شکوه زیبا شناختي آن ها شوند.

آموزش مناسب
   قابل فهم کردن آثار پیچیده براي خوانندگان جوان، مستلزم آموزشي ماهرانه است. ولي این آموزش چگونه 

خواهد بود؟ پاسخ من به این سؤال به قرار زیر است:
1.به دانش آموزان نگوييد كه خواندن نوعي سرگرمي است

   خواندن مي تواند سرگرم کننده باشد، ولي بیان مداوم این مطلب، خواندن کتاب را در رقابت با بازي هاي 
ویدیویي و فعالیت هایي قرار مي دهد که دانش آموزان آن ها را آسان تر و دل پذیرتر تلقي مي کنند.

   اگر در حالي که نسخه هاي 300 صفحه اي داستاني را بین دانش آموزان توزیع مي کنید، دانش آموزي شکایت 
 کند که قادر به مطالعه آن نیست یا این کار برایش بیش از حد دشوار است، حرف او را تأیید کنید، ولي به او 
اطمینان دهید که با تالش خودش و کمک شما، قادر به انجام آن خواهد بود. تجربه به نوجوانان نشان داده است 
که اگر آن ها با صداي بلند و به مدت کافي به شکایت بپردازند، معلم متن سخت را کنار مي گذارد و متني ساده  تر، 

کوتاه تر و سرگرم کننده تر را جایگزین آن مي کند. فریب آن ها را نخورید!

2. از دانش قبلي دانش آموزان استفاده كنيد
   یکي از راه هاي مؤثر در معرفي کشمکش اصلي در نمایش نامه آنتیگون ، نوشتة سوفکلس  این است که 
دانش آموزان را وادار کنید دربارة زماني که آن ها رو در روي قدرت قرار مي گیرند، بنویسند. با این روش آن ها 
براي بحث بین آنتیگون و عموي پادشاه وي، کرئون  آماده مي شوند. از سوي دیگر، آماده کردن دانش آموزان 
براي نمایش نامة »لیدي مکبث« ، با نام » لکة نفرین شده از من دور شو«  در نوشتة »مک بث« ، تأثیر خاصي 
بر دانش آموزان نخواهد داشت، زیرا باید از دانش آموزان بخواهید با یکي از دوستانشان درباره لکة سخت و سفتي 
که روي دستشان پیدا شده است، با هم صحبت کنند. اطمینان حاصل کنید که کند و کاو دانش آموزان در مورد 

دانش قبلي خود به موضوع مهمي که در متن مي آید، مربوط باشد.
   دبورا ویلچک ، معلمي در مدرسة »راکویل«  در ناحیة مونتگومري در »مریلیند« ، درسش را با داستان 
این  از  متنوعي  جلدهاي  دادن  نشان  با  و  هورستون   نیل  زورا  نوشتة  کرد«،  مي  تماشا  را  خدا  »چشم هایشان 
داستان به دانش آموزان شروع کرد و آن ها را به تجزیه و تحلیل آن داستان فرا خواند. او از دانش آموزان خواست 
به چهره هاي مشخص روي جلد، ایده هاي کلیدي موجود در تصویرها و مخاطب احتمالي کتاب توجه قرار کنند. 

با شروع کردن درس با نکاتي مانند این، دستیابي به  ایده هاي اصلي اثر امکان پذیر مي شود.
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3. به واژگان علمي توجه كنيد و از 
آن ها دوري نکنيد

کتاب هاي  دنبال  به  اینکه  به جاي     
پیچیده،  جمالت  سخت،  واژگان  بدون 
دانش آموزان  به  باشید،  استعاري  زبان  یا 
بیاموزید که چگونه با چالش هایي که پیش 
رو دارند، مواجه شوند. همان طور که ایزابل  
بک ، مارگارت مک کئون  و لیندا کوکان  
شرح   )2008( قوي«  »واژگان  خلق  در 
مي دهند، دانش آموزان باید با لغاتي جدید 
اینکه  نه  شوند،  آشنا  دار  معني  متني  در 
فهرستي از لغات را به طور جداگانه مطالعه 
کنند. به جاي اینکه همة لغات سخت یک 
کنید،  تدریس  درس  ابتداي  در  را  فصل 
تعداد کمي از لغات را که درکشان دشوار 

است، آموزش دهید.
   براي مثال، متوجه شده ام که وقتي 
ژولیوس سزار  را به دانش آموزان پایه دهم 
بروتوس   انگیزه هاي  درك  مي دهم،  درس 
آموزش  بنابراین،  است.  دشوار  آن ها  براي 
آرمان گرا  و  لوح  ساده  خویشتن دار،  لغات 
به دانش آموزان و سپس واداشتن آن ها به 
مطالعة پردة اول از صحنة دوم و جست جوي 
رد پایي از این ویژگي ها در سخنان بروتوس 
مي کند  کمک  آن ها  به  کیسیوس   به 
نمایش نامه  این  در  را  بعدي  حوادث  تا 
زمینه یابي کنند و درکشان از لغات جدیدي 

را که آموخته اند، تعمیق بخشند.

4. به دانش آموزان آموزش دهيد كه چه طور از عهدة معاني سخت برآيند
   خواندن جمالت طوالني و پیچیده، چالشي براي همه محسوب مي شود؛ به ویژه براي دانش آموزاني که عادت 
دارند هنگام به روز کردن »فیس بوك« خود، نظري اجمالي به مطالب بیندازند. معلمان باید به دانش آموزاني که 
در خواندن ادبیات به کندي پیش مي روند، کمک کنند. از جمله به آنان توصیه کنند، وقتي جمله اي برایشان 
را در آن ها پرورش دهند. دوباره خواني قطعه هاي  به دوباره خواني  را دوباره بخوانند و عادت  نامفهوم است، آن 
سخت شیوه اي است که خوانندگان با تجربه اغلب اوقات به کار مي برند. آیا به خاطر دارید آخرین باري که با یک 
متن چالشي دست و پنجه نرم مي کردید و به نمودار »K-W-L«  )چه میدانم؟ چه مي خواهم بدانم؟ چه یاد 

گرفتم؟(، رسیدید، کي بود؟ 
   نویسندگاني مانند دبلیو. اي. بي. دوبویس  از ترکیب یا ساخت پیچیده  در کتاب هایي مانند »ارواح سیاه«  
استفاده نمي کنند تا خوانندگان اذیت نشوند، ولي افکار پیچیده اي را مطرح مي کنند. آموزش ماهرانه، قطعه هاي 
دشوار را بازنویسي نمي کند، بلکه آن ها را به صورت نثر ساده تر و براي درك بهتر، شکل بندي مي کند. به عالوه به 
دانش آموزان در تجزیه هر عبارت کمک مي کند تا تفاوت هاي جزئي را در پیام دوبویس کشف کنند. ما نمي توانیم 
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به جاي دانش آموزان این کار را انجام دهیم، آن ها باید خودشان این کار را بکنند. انتخاب جمالت مهم براي هر 
زوج از دانش آموز براي ترجمه به زبان روزمره، مي تواند مؤثر باشد و به دانش آموز کمک مي کند تا اعتماد به نفس 
خود را در ترکیبات پیچیده تقویت کند. به دانش آموزان بگویید آنچه که دوبویس مي گوید فقط این باور را در 

آن ها تقویت مي کند که این نوع خواندن وراي توانایي آن هاست، در حالي که این طور نیست.
   امکان ندارد یک بار شعري از امیلي دیکینسون  خواند و قدرت شناخت و عظمت هنري او را درك نکرد. با 
وجود این، هیچ یک از دانش آموزاني که من تا به حال دیده ام از این آموزش تبعیت نمي کرد و هر شعر را به عنوان 
تکلیف، پنج بار مي خواند. معلمان ماهر با استفاده از راهکارهایي دانش آموزان را به دوباره خواني تشویق مي کنند. 
الیزابت نلمز  )1988( دانش آموزان سال آخر خود را وادار مي کرد که همان شعر تد هاگس  با عنوان »فریبکاري«  
را به عنوان تکلیف شب از دوشنبه تا جمعه بخوانند و مشاهدات خود را دربارة ذهنیاتي که بر آن ها آشکار مي 
شود، ثبت کنند. نلمز توضیح مي دهد: » همچنان که روزها مي گذشت، مشاهدات دانش آموزان از تغییر آب و هوا 
شروع شد و به تدریج به ذهنیات شاعر، وقتي که او در جست جوي طبیعت زودگذر بهار بود، تبدیل شد.« او دلیلي 
براي دانش آموزان و چارچوبي براي آن ها فراهم کرد تا پیشرفت خود را در درك این مطالب یادداشت کنند. بیش 

از 20 سال است که من از این راهبرد موفقیت آمیز استفاده مي کنم.

5. دانش آموزان را در هنگام خواندن پاسخگو نگه داريد
   در دنیاي ایده آل، دانش آموزان ترغیب مي شوند رابطة خود را با خواندن حفظ کنند و در کالس هاي پر 
. حتي  داشت  نگه  آتش  در  را  آن ها  پاهاي  است  واقعي، گاهي الزم  دنیاي  در  و شنود شرکت کنند.  بار گفت 
سخت  کوش ترین دانش آموزان را باید گاهي با ترس از آزمون موظف کرد تا رابطه خود را باخواندن مطلب تعیین 

شده حفظ کنند. متأسفانه، تهیة آزمون ها و تکرار و تصحیح شان زمان بر است. 
   به عالوه، دانش آموزاني که عقب مي  مانند به منابع آنالین، مانند سایت »اسپارك نوت«  متکي مي شوند تا 
عقب افتادگي خود را جبران کنند. راب تائیس ، یکي از همکاران ما در دبیرستان »سانتا مونیکا« ، روشي مؤثر 
ابداع کرده است تا خواندن دانش آموزان را کنترل کند. او به وب سایت اسپارك نوت مراجعه مي کند و از پاراگراف 
مربوط به فصلي که به عنوان تکلیف تعیین شده است، کپي مي گیرد و کپي ها را هنگام ورود دانش آموزان به 
این  در  ولي  است  آمده  را که در آن فصل  آن ها مي گوید سه موردي  به  توزیع مي کند. سپس  بینشان  کالس 

پاراگراف وجود ندارد، بنویسند. او با این ترفند ساده به دو هدف دست پیدا مي کند:
•اکنون دانش آموزان مي دانند که او از این که بعضي از آن ها به سایت اسپارك نوت مراجعه کرده اند، آگاه است.

•آزمون ها به راحتي تصحیح مي شوند.
   در بسیاري از مدارس، معلمان دادن تکلیف شب براي خواندن را به کلي متوقف کرده اند و دلیل مي آورند 
که دانش آموزان این خواندن را انجام نمي دهند. چنین روشي به  نابودي مطالعة ادبیات منجر مي شود. اگر معلمي 
»ارباب مگس ها«   را با صداي بلند براي دانش آموزان پایه دهم بخواند، تنها کسي که خواندنش بهتر مي شود 

خود معلم است. 
   گاهي گفته مي شود که نسخه هاي کافي از یک کتاب وجود ندارد تا دانش آموزان به منزل ببرند، در حالي که 
خیلي از لپ تاپ ها و برنامه هاي خوانش الکترونیکي در مدرسه مي مانند. این یک سهل انگاري مشخص تربیتي 
است. دانش آموزان باید نظم شخصي و  بنیة الزم براي خواندن در دوره هاي طوالني  را در خودشان پرورش دهند.

از چه راه دیگري آن ها براي دانشکده آماده مي  شوند؟ در یک تحقیق انجام شده توسط »شوراي دانشگاه«  در 
سال 2010، 54 درصد از دانشجویان، درس هاي دانشگاهي را سخت تر از انتظار خود دانسته اند ]مؤسسه تحقیقاتي 
هارت ، 2011[. این یافته هیچ جاي تعجبي براي معلمان انگلیسي نداشت که دانش آموزان سال هاي آخر مدرسه 

را متقاعد مي کردند روزي 20 صفحه از آنچه را که براي خواندن آن ها تعیین مي شد، بخوانند.

6. آثار برجسته را به گونه اي شناختي آموزش دهيد
   تحقیق ساندرا استاتسکي  )2010( دربارة »بررسي ادبیات در پایه هاي 9، 10 و 11 : یک پیمایش ملي« ، 
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حاکي از آن است که ادبیات آموزش داده شده در کالس هاي انگلیسي از نظر پیچیدگي نسبت به دهه قبل افت 
کرده است. در تالش براي این که مطالعة ادبیات را بیشتر با شرایط امروزي مرتبط کنیم، دقت زیادي را از دست 
داده ایم. ضرورتي نداشت که چنین شود. در واقع، آثار بسیار با ارزشي مورد توجه معلمان قرار نمي گیرند، زیرا 
داراي لغات سخت، جمالت پیچیده، زبان استعاري و جمالتي طوالني هستند و اغلب آن ها به سراغ کتاب هاي 

ساده تري براي تدریس مي روند.
   محور مشترك استانداردهاي ایالتي براي جبران این گرایش نزولي، تهیه فهرستي از نمونه هاي عالي است که 
معرف پیچیدگي، کیفیت و گسترة آثاري است که دانش آموزان باید در هر پایه بخوانند. مخالفان این فهرست را به 
عنوان یک فهرست ملي موجود در خواندن به باد انتقاد گرفته اند، ولي در این ابتکار محور مشترك استانداردهاي 
ایالتي مطرح شده است. این فهرست و انتخاب هاي آمده در آن تنها به مربیان در انتخاب متوني شبیه به سطح 

این کتاب ها کمک مي کنند.
   یکي از نمونه هاي این فهرست براي پایه هاي دوم و سوم، کتاب »آموس و بوریس«  از ویلیام استیج  است. 

به لغات و چالش هاي نحوي این جمله از داستان توجه کنید:
»شبي در دریایي درخشان، او از دیدن چند نهنگ که آب پر تأللویي را  به بیرون مي پاشیدند، متحیر شد. 
اندکي بعد همان طور که روي عرشة قایقش دراز کشیده و به آسمان پر ستاره و بي انتهاي آن خیره شده بود، 
آموس، موش کوچک، که ذرة کوچکي از موجودات زنده در دنیاي وسیع زندگان بود، احساس کرد این موش نیز 

از هر نظر کاماًل شبیه به اوست.«
   اگر دانش آموزان چنین واژگان شگفت انگیزي را در هشت سالگي بخوانند، تصور کنید که توانمندي آن ها 

در خواندن در سن 18 سالگي چه خواهد شد.

سخت گيري براي همه
بیرون  متون ساده  از پشت  دارند که  نیاز  دانش آموزان  دارد.  احتیاج  ادبیات  دوبارة  به حیات  ایاالت متحده 
کشیده شوند و به سر وقت متون چالش برانگیز بروند. آن ها نیاز دارند به مطالبي بپردازند که مستلزم تمرکز و 
توجه است؛ مطالبي که خودشان به تنهایي نمي توانند از عهده آن ها برآیند. دانش آموزان به حمایت و تشویق 

معلماني نیاز دارند که به آن ها در باز کردن پنجرة ادبیات به روي این دنیاي جدید کمک کنند.

1.Carol Jago
 كرول جاگو در سانتا مونيكا، )كاليفرنيا( به مدت 32 سال در دوره هاي راهنمايي و متوسطه تدريس كرده است. او رئيس
 سابق »شوراي ملي معلمان زبان انگليسي« و مولف كتاب »سخت گيري براي همه: كمك به دانش آموزان براي مواجه شدن
.با محور مشترك استانداردهاي خواندن ادبيات« است

2. The Guinness Book of World Records
3. Name Your Baby
 - Go Ask Alice
4. My Darling, My Hamburger
5. The Outsiders
6. Lev Vygotsky
7. The Hunger Games
8. Suzzane Collins
9. Harold Bloom
10. Anatomy of Influence
11. Antigon 
12. Sophocles
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13. Creon
14. Lady Macbeth
15. Out, damned spot
16. Macbeth
17. Deborah Wilchek
18. Rockville
19.Montgomery County, Maryland
20. Zora Neale Hurston
21. Isabel Beck
22. Margaret McKeown
23. Linda Kucan
24. Julis Caesar
25. Brutus
26. Cassius
27. What I know, what I want to know and what I learned.
28. W.E.B. Du Bois
29. The Souls of Black Folk
30. Emily Dickinson
31. Elizabeth Nelms
32. Ted Hughes
33. Deceptions
34. Spark Notes
35. Rob Thais
36. Santa Monica
37. Lord of the Flies
38. College Board
39. Hart Research Associates
40. Sandra Stotsky
41. Literary Study in Grades 10 ,9, and 11: A National Survey
42. Amos and Boris
43. William Steig
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نویسندگان: تیموثي شاناهان، 
داگالس فیشر و نانسي فِري                             
مترجم: مریم خیریه

چالش متن هاي دشوار

در  دانش آموزان خود  به  مي توانند  بهتر  کنند،  متن مي شود درك  که موجب دشواري  را  آنچه  معلمان  اگر 
خواندن آن کمک کنند. 

خواندن متن دشوار همانند بلند کردن وزنه است. درست همان گونه که پرورش ماهیچه بدون وزنه غیر ممکن 
است، امکان کسب مهارت هاي مناسب خواندن بدون خواندن متن هاي دشوار وجود ندارد. در »هستة مشترك 
استانداردهاي ایالتي«  در حیطة مهارت هاي زباني، دشواري متن همانند وزنه در یک برنامة ورزشي تلقي مي شود.

این ایده با اکثر مباحثات گذشته پیرامون این موضوع مغایرت دارد که بر نقش احتمالي بازدارندگي متن هاي 
بسیار دشوار در یادگیري تأکید داشته اند. مباحث مذکور بر ایجاد و توسعة طرح هاي قابل درك و درجه بندي هاي 
آن ها تمرکز داشتند تا معلمان را در تعیین کتاب هایي که ممکن است براي دانش آموزان بسیار دشوار باشند، 
یاري دهند. حال آنکه استانداردهاي نوین پیشنهاد مي کنند که معلمان، به منظور شکل گیري مهارت و توانایی در 
دانش آموزان، آنان را به شکلي هدفمند در معرض متن هایي قرار دهند که پیچیدگي شان به تدریج افزایش مي یابد.

چه چيز موجب دشواري متن مي شود؟
که:  پاسخ دهند  این سؤال  به  معلمان مي باید  متن هاي دشوار،  در خواندن  دانش آموزان  به  به منظور کمک 
»منظور از متن دشوار چیست؟« قواعد مربوط به قابلیت فهم متن، غالباً با اندازه گیري از دو عامل به این پرسش 
پاسخ مي دهند: »واژگان چالش برانگیز« و »جمالت طوالني و پیچیده«. در اینجا در کنار این عوامل به چند عامل 

دیگر نیز مي پردازیم که بر توانایي درك مطلب خوانندگان تأثیر گذارند.
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واژگان
به  آن ها  می دانند.  مقصر  را  واژگان  مي شود،  خواندن  دشواري  موجب  چیز  چه  بپرسید  دانش آموزان  از  اگر 
درستي اهمیت بسیار زیادي براي واژگان قائل اند. نویسندگان اندیشه هاي خود را با بهره گیري از واژگان و عبارت 
ها مطرح مي کنند و چنانچه خوانندگان معناي آن ها را ندانند،  احتمال آنکه بتوانند معناي متن را درك کنند، 
بسیار کم است. پژوهش ها نشان داده اند که تفکر سطح باال در خواندن به شدت به دانش معاني واژگان وابسته 

است ]استا و فربنکس، 1986: 11ـ72[. 
این  کتاب هاي درسي و معلمان غالباً، توجه خود را روی تدریس واژگان به دانش آموزان متمرکز می کنند. 
واژگان مفاهیم کلیدي علوم،  تاریخ، ریاضیات یا ادبیات را توصیف مي کنند. بدون تردید در کالس هاي امروزی بر 
واژگان تخصصي رشته ها  همچون فرسایش، قانون سوم حرکت نیوتن، متوازي االضالع و استعاره تأکید می شود.  
با وجود این، این واژگان غالباً با کلمات علمي دیگري احاطه شده اند که اگرچه اصلی هستند، لیکن عمومي ترند؛ 
واژگاني همچون اعمال کردن،  تخمین زدن، تعیین کردن، توزیع کردن، حاصل شدن،   به اوج رسیدن و طبقه بندي 
کردن. این کلمات که فراواني آن ها مانند فهرست اول است، در رشته هاي علمي متفاوت به شیوه هایي خاص 
به کار مي روند و توجه آموزشي ویژه ای را مي طلبند. توانایي دانش آموزان در درك یک متن به تعداد واژگان جدید 
خاص رشته ای که متن به آن تعلق دارد و کلمات علمي و عمومي جدیدي بستگی دارد که با آن مواجه مي شوند. 

ساختار جمله
واژگان همة مطلب نیست. ساختار جمله نیز اهمیت دارد، چرا که تعیین کنندة چگونگي کاربرد کلمات در 
ارتباط با یکدیگر است. لذا، درك جملة » لک لک در آن مزرعة زیباي ذرت راه مي رفت«، مستلزم چیزي فراتر 
از توانایي ِصرف تعریف کردن تک تک کلمات است. همچنین، جمله مي باید به خواننده بگوید که مفاهیم بیان 
شده به وسیلة این واژگان چگونه به یکدیگر پیوند مي خورند. )کدام لک لک؟ لک لک در چه مکاني بود؟ چه کاري 

انجام مي داد؟( 
اگر به جای این جمله، گفته شود که » لک لک زیبا، درحال قدم زدن، مزرعة ذرت بود«، علیرغم ارائة همان 

مفاهیم، خوانندگان قادر به درك معني نخواهند بود. 
اگر از دانش آموزان بپرسید چه چیز موجب دشواري خواندن مي شود، واژگان را مقصر خواهند شناخت.

ابعاد دیگر ساختار جمله مي تواند تعیین کنندة میزان دشواري درك یک متن براي خوانندگان باشد. براي 
مثال، احتمال آنکه جمالت کوتاه تر در مقایسه با جمالت طوالني تر با سهولت بیشتري خوانده شوند، بیشتر است. 
جمالت کوتاه احتماالً فشار کمتري بر حافظة کاري خوانندگان وارد مي کنند. جمالت طوالني تر احتماالً عبارت ها 
و بندهاي متعددي را شامل مي شوند، لذا معموالً مفاهیم بیشتري را در بر مي گیرند که مي باید به یکدیگر ربط 
داده شوند. آن ها همچنین داراي تراکم باالتر )عبارت هاي اسمي یا فعلي طوالني تر( هستند و بافتمندی بیشتری 

)روابط پیچیده تری( دارند.
نویسندگان به دالیل گوناگون چنین جمالت پیچیده اي را به رشتة تحریر در مي آورند. براي مثال،  در برخي 
از موارد، ساختارهاي پیچیدة جمالت براي بیان پیچیدگي خود اطالعات ضروري اند؛ همانند عبارت هاي اسمي 
طوالني رایج در علوم. در متون ادبي، نویسندگانی که جمالت طوالني به کار می برند، همچون ویلیام فالکنر  و 
اِویلین وا  ، ممکن است بکوشند خوانندگان خود را وادارند که از سرعت خواندن خود بکاهند و در زمینة ساختار 
است  ممکن  احساسي،  پیچیدگي هاي  انتقال  براي  تالش  در  بپردازند.  تفحص  به  بیان شده  احساسات  و  افکار 
جمله اي مشابه این را بنویسیم: »دستگاه برف روب زرد رنگي که پدرم آن را سال گذشته براي مادرم به مناسبت 
پانزدهمین سالگرد ازدواجشان خریده بود، هم اکنون در گاراژ و زیر توده اي از جعبه ها و روزنامه هاي کهنه قرار 
دارد؛ جایي که او دستگاه را آن شب، درست پیش از پرت کردن تلفن همراهش به سوي پدر، رها کرد و ناگهان 

بغضش ترکید؛ همان تلفن همراهي که عکس من روي آن بود.«  
عبارت هاي متعدد و الیه الیة این جمله، احساسات پیچیدة مرتبط با وقایع را بهتر از مجموعه اي از جمالت  
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کوتاه تر و واضح تر بیان مي کنند. با وجود این، ممکن است درك چنین جمالتي به دلیل فشاري که آن ها بر حافظة 
کاري وارد مي آورند،  دشوار باشد. درست پیش از آنکه مادر تلفنش را پرت کند، چه اتفاقي افتاد؟ بغض چه کسي 
ترکید؟ عبارت فعلي این جمله، چنان به طور عمقی بافتمند شده است که امکان دارد در ابتدا تشخیص آنچه 
رخ داده است، دشوار باشد. اگر بناست دانش آموزان معناي این ساختارهاي پیچیدة جمله را تفسیر کنند، باید 

بیاموزند که چگونه قراردادهاي متن ـ یعني عبارت سازي،  ترتیب کلمات،  نقطه گذاري و زبان ـ را درك کنند.

پيوستگي
دارد؛   ارتباط  یکدیگر  با  متن  یک  و جمالت  مفاهیم  کلمات خاص،  بودن  مرتبط  به چگونگي  دیگر،  چالش 
خصوصیتی که از آن به عنوان »پیوستگي« یاد مي شود.  نویسندگان از ضمیرها، کلمات مترادف، حذف به قرینه  
دیگر ابزارها براي مرتبط ساختن مفاهیم در سراسر یک متن بهره مي گیرند. براي مثال، این متن ساده را در نظر 
بگیرید: »جان و مري به مرکز فضایي رفتند. آن ها از آنجا خوششان آمد. البته، اغلب پسرها موشک ها را دوست 

دارند، ولي مري نیز از آن لذت برد.«
جملة نخست کاري را توصیف مي کند که دو کودك انجام داده اند. خواننده مي باید براي درك جملة دوم 
تشخیص دهد که ضمیر »آن ها« به دو کودکي اشاره دارد که در جملة  اول از آنان نام برده شده است. همچنین 
باید تشخیص دهد که »آنجا« به »مرکز فضایي« اشاره مي کند. به همین ترتیب، خواننده باید براي تفسیر جملة 

سوم، »پسرها« را به »جان« ربط دهد و نیز درك کند که »آن« معناي یکساني با »آنجا« در جملة دوم دارد. 
دانش آموزان کم سن تر غالباً در برقراري چنین پیوندهایي با مشکل مواجه می شوند، به ویژه اگر مفاهیم بسیار 
نیز  فاصله دار  یا  رابط هاي منسجم مرکب  باشند.  بازگویی نشده  به کرات  یا مرجع ها  و  باشند  از یکدیگر مجزا 
مي توانند براي فراگیرندگان زبان دوم و یا دانش آموزان بزرگ تري که مبحثي جدید را مطالعه مي کنند، چالش 

برانگیز باشند. 

سازماندهي
مفاهیم را مي توان در سراسر متن به شیوه هاي متفاوتی سازماندهي کرد؛ شیوه هایي که برخي از آن ها در 
مقایسه ساده ترند. براي مثال،  در بعضي از انواع متن ـ مانند یک آزمایش علمي و یا دستورالعمل پخت غذا ـ 
وقایع در یک توالي زماني سازماندهي مي شوند. این امر در مورد برخي از افسانه ها یا داستان هاي تاریخي نیز صدق 
مي کند، لیکن نه براي تمام آن ها. به احتمال زیاد، هیچ گاه نویسنده اي را نخواهید یافت که براي ارائة آزمایشي 
علمي، شیوه هاي متفاوتی از توالي زماني را بیازماید، لیکن بازگشت به گذشته در ادبیات و ارائة غیرترتیبي وقایع 

در متون تاریخي، متداول و داراي اهمیت است. 
دیگر ساختارهاي سازماندهي عبارت اند از: »مقایسه ـ مقابله« و »مسئله ـ راه حل آن«. براي مثال در متن هاي 
علمي، مقایسة تفصیلي گونه هایي همچون تمساح و سوسمار و یا مقایسة مفاهیمي چون »میوز و میتوز » متداول 
است. به همین ترتیب، ساختارهاي »مسئله ـ راه حل« در علوم و مطالعات اجتماعي مشهود هستند. براي مثال،  
ممکن است مقاله اي علل متعدد آلودگي آب را توضیح دهد و آن گاه به بررسي انواع راه حل ها براي هر یک از 
این دالیل بپردازد. برخي از ساختارهاي سازماندهي نیز براي نظم دادن به بعضي از ویژگي هاي خاص متن به کار 
اطالعات  از  مقوله هاي خاصي  اجتماعي در هر فصل  مثال،  ممکن است کتاب درسي مطالعات  براي  مي روند. 

تفصیلي را )تاریخ، جغرافیا، اقتصاد و فرهنگ( در برگیرد. 
دانش آموزاني که از الگوهاي مورد استفادة نویسندگان براي انتقال اطالعات پیچیده آگاهي دارند، در درك 
متن ها از برتري برخوردارند. براي مثال، درك »موبي دیک«  وقتی آسان تر خواهد بود که بدانید توصیفي است 
از یک سفر دریایي؛ روایتي که به طور مکرر با مجموعه اي از انحرافات از داستان اصلي گسیخته شده است. بدین 
معنا که در یک فصل، داستان به پیش برده می شود و در پي آن فصل دیگري می آید که کالبدشناسی نهنگ ها، 
تاریخچة شکار نهنگ و یا موعظه اي را توصیف می کند که فردي ممکن است در قرن نوزدهم در کلیساي یک 

شهِر خاِص شکار نهنگ شنیده باشد. 
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دانش زمينه اي
با تجزیه و تحلیل موشکافانة خود متن  را مي توان  دشواری واژگان، ساختار جمله، پیوستگي و سازماندهي 
تعیین کرد. با وجود این، آخرین تعیین کنندة دشواري متن به دانش پیشین خواننده بستگي دارد. براي مثال، 
کتاب »پیرمرد و دریا«ي ارنست همینگوي  غالباً براي خواندن به نوجوانان توصیه مي شود. زبان همینگوي بدون 
تکلف و ساده است. وي از کلمات رایج استفاده مي کند و جمالتش غالباً کوتاه و فاقد پیچیدگي یا بافت های تو 

در تو هستند. تجزیه و تحلیل درجة خوانایي، متن این کتاب را در سطح خواندن پایة ششم رتبه بندي می کند. 
با وجود این، بسیاري از دانش آموزان ردة سني مذکور در درك کتاب زیبای پیرمرد و دریا با مشکل مواجه اند. 
بدیهي است که دلیل این امر خود کتاب نیست، بلکه تعامل میان خواننده و کتاب است. تعداد بسیار اندکي از 
کودکان  داراي تجربه احساسي الزم هستند که آن ها را مهیا مي سازد تا ارادة پیرمرد را براي حفظ امید و شأن 
خویش در هنگامة مقابله با مشکالت متعدد و طاقت فرسا، درك کنند. دانش زمینه اي دانش آموزان که شامل 
عوامل رشدي، تجربه اي و شناختي است، توانایي آن ها را در درك ویژگي هاي صریح و استنتاجي متن تحت تأثیر 

قرار مي دهد. 

معلمان در مورد دشواري متن چه كاري مي توانند انجام دهند؟
دانش مرتبط با پیچیدگي متن مي تواند معلمان را یاري دهد تا سه مؤلفة مهم آموزش خواندن را طراحي کنند: 

ایجاد مهارت ها، تعیین هدف و ارتقاي انگیزه.

ايجاد مهارت ها
واقعیت این است که برخي از دانش آموزان قادر به درك یک 
کنند.  رمزگشایي  را  آن  نمي توانند  زیرا  نیستند،  پیچیده  متن 
دانش آموزي که هنوز در زمینة رمزگشایي با مشکل مواجه است، 
به مداخلة ما به منظور مقابله با این دشواري نیاز دارد. ولی حتي 
دانش آموزاني که در رمزگشایي داراي مهارت هاي پایه هستند، 
درك  براي  مهارت ها  این  آسان  و  صحیح  به کارگیري  در  گاه 
متن هاي چالش برانگیز با مشکل مواجه مي شوند. معلمان باید 
به منظور کمک به این دانش آموزان در روان و سلیس خواندن، 
آنان را وادارند که خواندن همان متن را بارها تمرین کنند و از 
در  مي باید  که  جاهایي  بهتر  درك  در  را  آن ها  آموزش،  طریق 
بیاموزند  آنان  به  باید  به عالوه،  دهند.  یاري  کنند،  مکث  جمله 
چگونه کلمات را دسته بندي کنند و صداي خود را هنگام بلند 

خواني در درنگ هاي هجایي گوناگون پایین و باال ببرند.  
آموزش روان و سلیس خواندن، هنگامي که خود هدف تلقي 
دانش آموزان  که  پذیرد  صورت  بافتی  در  آن  تدریس  و  نشود 
براي درك یک متن خاص تالش می کنند، تأثیرگذاري بیشتري 
ردیف  تنها  خواندن،  سلیس  و  روان  از  مقصود  داشت.  خواهد 
کردن جمالت و بلند خواندن سریع آن ها نیست؛  بلکه به معناي 
درك کل متن و تداوم این درك است. لذا، آموزش روان خواندن 
مي باید  معلمان  ورزد.  تأکید  معني  و  جمله  ساختار  بر  باید 
دانش آموزان را وادارند که براي بحث و گفت وگو پیرامون معناي 
با  را  متن  یک  مکرر  خواندن هاي  باید  آن ها  کنند.  مکث  متن 
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پرسش هایي همراه کنند که مستلزم خوانده شدن دقیق متن توسط دانش آموز و به منظور درك جزئیات و مفاهیم 
کلیدي است.

»آموزش مداوم و پیوستة واژگان«، مؤلفة ضروري دیگر در یاري رساندن به دانش آموزان در کسب مهارت 
خواندن متن هاي پیچیده است. این آموزش مي باید نه تنها بر واژگان و عبارت هاي تخصصي رشته ها، که مفاهیم 
اصلي هر موضوع درسي را توصیف مي کنند، بلکه بر کلمات علمي عمومي نیز متمرکز شود. آموزش کارامد واژگان 
غالباً انجام کاوشي غني در زمینة  معناي کلمات را می طلبد که در آن، دانش آموزان کاري فراتر از نسخه برداري 
ِصرف از تعاریف فرهنگ لغات را انجام مي دهند. آنان مترادف ها، کلمات متضاد، مقوله ها )ي معنایي( و مثال هایي 

خاص را نیز براي این کلمات مورد بررسي قرار می دهند.
دانش آموزان همچنین به تفحص در موردارتباط میان کلمات مي پردازند، سایر کلمات همان مقولة )معنایي( را 
مورد توجه قرار می دهند، به مقایسه و مقابلة واژگاني مي پردازند که داراي معناي مشابهي هستند، به ارزشیابي یا 
ساخت قیاس ها دست می زنند و سرانجام شبکه هایي از کلمات را به وجود می آورند.  به عالوه، فرصت مي یابند که 
کلمات را در خواندن، نوشتن، صحبت کردن، گوش دادن و نقاشي کردن به کارگیرند و یا حتي آن ها را با ایفاي 
نقش به طور ملموس به نمایش بگذارند. همان گونه که دانش آموزان چگونگي استفاده از کلمات را در متن تجزیه 
و تحلیل مي کنند، معلمان مي توانند آنان را راهنمایي کنند تا در مورد معنایي که نویسندگان قصد انتقال آن را 
داشته اند، به تفکر بپردازند )براي مثال، درك معناي ضمني »فضول« ، »کنجکاو«، یا »خسیس« و »مقتصد« و 

تفاوت آ ن ها(.

تعيين هدف
اخیراً از ما خواسته شده بود توضیح دهیم که چرا متنی در مورد بیابان ها براي خوانندگان چالش زا بوده است. 
هنگامي که خواندن متن را آغاز کردیم، متوجه زبان زیبا، صنایع بدیعي خیره کننده و توصیفات به خوبی پرداخت 
شدة آن شدیم. ولی علي رغم زیبایي این متن، درك آن دشوار بود. مشکل این بود که نمي توانستیم تشخیص 
دهیم که این نوشته متني است ادبي یا علمي. بدون آگاهي از نوع متني که مي خواندیم و یا بدون اطالع از آنچه 

انتظار مي رفت با اطالعات موجود انجام دهیم، از آنچه که مي باید مورد توجه قرار مي دادیم، تصوری نداشتیم. 
مواجه  ترکیبي  متن هاي  با  غالباً  کودکان  مي یابند.  دشواري  موقعیت  چنین  در  را  خود  غالباً  دانش آموزان 
مي شوند که داستاني روایتي را با اطالعات توصیفي تلفیق مي کند. براي مثال، در کتاب هاي »اتوبوس جادویي 
مدرسه« ، شخصیت هاي داستان براي آموختن مطالبي در مورد الکتریسیته، آب و هوا، دایناسورها و دیگر عناوین 
به گردش علمي مي روند. کودکان هنگام خواندن این کتاب ها مي باید تصمیم بگیرند که آیا بر داستان گردش 
علمي متمرکز شوند یا براطالعات ارائه شده در زمینة مفاهیم. آنان تا هنگام درك این امر، احساس سردرگمي 

خواهند کرد.
هدف هاي  مي باید  آنان  مي شوند.  مواجه  ادبیات  و  ریاضیات  تاریخ،  علوم،  متن هاي  با  بزرگ تر  دانش آموزان 
خواندن هر یک از این متن ها را دریابند تا بتوانند توجه خویش را به شکلي صحیح متمرکز کنند. براي مثال، 
متن هاي علوم تأکید بسیاري بر رابطة علت و معلولي دارند. این متن ها اطالعاتي را در زمینة علل امور منتقل 
مي کنند، لیکن معموالً به اهداف نهفته در این وقایع کاری ندارند. دانش آموزاني که یک متن علوم را مي خوانند، 
ممکن است دریابند که سیب ها روي درختان رشد مي کنند و پرندگان از آن ها تغذیه مي کنند و این امر نقش 
مهمي در پراکنده ساختن دانه ها به اطراف و حتي ایجاد درختان سیب بیشتر دارد. با وجود این، انتظار نمي رود 
تا پرندگان  با قصد قبلی روي درختان رشد مي کنند  خوانندگان این پرسش را مطرح کنند که: »آیا سیب ها 
بتوانند از آن ها تغذیه کنند؟« حال آنکه هنگام خواندن تاریخ و ادبیات، خوانندگان نمي باید خود را تنها با علل 

وقایع درگیر کنند، بلکه باید به مقاصد انساني نهفته در این علل نیز توجه کنند.
در انتقال صریح هدف خواندن به دانش آموزان، معلمان نباید اطالعات بسیاري را منتقل کنند، به گونه اي که 
از جذابیت مطلب کاسته شود و یا دانش آموزان نتوانند در مدتی که در کالس حضور دارند، تمام مطالب را یاد 
بگیرند. باید دانش آموزان را آگاه سازند که از خواندن باید انتظار یادگیري چه موضوعي را داشته باشند. براي 
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مثال در متن مرتبط با بیابان ها، هر یک از دو هدف: »تفاوت میان صحرا و زیست بوم توندرا را مشخص کنید« و 
»چگونگي بهره گیري نویسنده از صنایع بدیعي را بررسي کرده و بیندیشید چگونه مي توانید آن را در نوشتار خود 
به کار گیرید«، خواندن را در جهت هایي متفاوت سوق خواهند داد. اگر چه هر دو هدف ارزشمندند، لیکن خواندن 
براي یک هدف و انجام هم زمان تکلیف درسي براي هدف دیگر، احتماالً به سردرگمي و یا حتي عدم موفقیت 
خواهد انجامید. هنگامي که دانش آموزان مي کوشند معناي تکلیف را دریابند، به خود متن کمتر توجه مي کنند. 
با گذشت زمان و نظر به اینکه دانش آموزان خواندن را به طور هدفمند انجام مي دهند، دانش زمینه اي در آنان 
ایجاد می شود و آن ها درك عمیق تري از ساختارهاي سازماندهي که توسط نویسندگان و براي انتقال اطالعات 
به کار برده شده است، به دست می آورند. این درك، امکان دسترسي دانش آموزان را به متن هایي که دشواري شان 

به تدریج افزایش مي یابد، فراهم مي سازد.

ارتقای انگيزه و پشتکار 
آموختن خواندن متن هاي دشوار، همانند تجربة فیزیوتراپي )درمان جسمانی( است. غالباً چنین درماني ابتدا 
دردناك و خسته کننده و اجتناب از انجام صحیح تمرین ها تا حدودی وسوسه برانگیز است. فیزیوتراپ ها نه تنها 
باید بر گروه هاي عضالني که نیازمند تقویت و یا کشیده شدن هستند، متمرکز شوند، بلکه باید توجه خود را به 
انگیزة بیمار نیز معطوف دارند. آنان باید ذهن بیمار را در این فعالیت درگیر سازند، چرا که گذر از این مرحلة 

دردناك )در نهایت( به نفع آن ها خواهد بود.
به همین ترتیب، براي دانش آموزان دشوار خواهد بود که علي رغم وجود مشکالت، مصمم باقي بمانند و به 
تالش خود براي درك متني که مجبورند با آن دست و پنجه نرم کنند، ادامه دهند، معني کلمات را جست وجو 
کنند، به تعمق در مورد جمالت بپردازند و براي برقراري پیوندها سخت بکوشند. معلمان نیز ممکن است دچار 
این وسوسه شوند و بکوشند با اجتناب از متن هاي دشوار این امر را براي دانش آموزان آسان کنند. مشکل آن 
است که آثار آسان تر کمتر احتمال دارد که خوانندگان را قوي تر سازد. معلمان باید دانش آموزان را ترغیب کنند 
تا به تالش خود ادامه دهند، به ویژه هنگامي که سطح دشواري متون و آثار افزایش مي یابد. نتیجه زماني حاصل 

مي شود که بر این فعالیت متمرکز باقی بمانیم.
فیزیوتراپ  شایسته همان چیزی را می داند که معلمان الیق مي دانند: »شما باید موفقیت هاي پي در پي 
ومتوالی خلق کنید«. دانش آموزان موفقیت را در کنار معلم خویش تجربه مي کنند؛ فردي که متن هاي پیچیده را 
با آموزش کارامد تلفیق مي کند. آنان در غیاب معلم، صالحیت هاي رو به رشد خود را با خواندن متن هایي که 
با توانایي هاي مستقل آن ها در خواندن هم خواني دارند، به کار مي گیرند. با گذشت زمان، آن ها در خواندن دقیق 
متن هایي مشارکت مي جویند که خود انتخاب کرده اند و همچنین متن هایي را مي خوانند که به عنوان تکلیف به 
آن ها محول شده است و دانش آن ها را از موضوع درسي خاص موجب می شود. در تمام این مدت، آنان به همراه 
معلم خود هدف هایي را مشخص مي کنند تا بتوانند میزان پیشرفت خود را ارزیابي کنند. حرکت رو به جلو و به 

سوي یک هدف، از اهمیت خاصی برخوردار است.

كافی بودن گمانه زني 
روزگاري که در آن متن، تنها بر اساس طول جمالت و تعداد هجاها، دشوار تلقي مي شد به سرآمده است. 
در حال حاضر مي دانیم که عوامل بسیاري بر پیچیدگي متن تأثیر می گذارند. با افزایش این فهم، معلمان مجبور 
نیستند در درك اینکه دانش آموزان از عهدة کدام کتاب  برمی آیند، به شهود خود تکیه کنند. آن ها مي توانند 
متن هایي را برگزینند که شایستة تدریس هستند و تالش هاي آموزشي خود را هم سو سازند تا اطمینان حاصل 

کنند که تمام دانش آموزان متن هاي پیچیده، جذاب و مهم را مي خوانند.
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بسیاری از دانش آموزان دورة متوسطه با نگرانی به کتاب های 
درسی می نگرند. این پنج راهکار، آن ها را تشویق می کند 

متون درسی را بخوانند.

خواندن معنادار كتاب های درسی

   نویسندگان:
 جان تی. گاتری و سوزان لوتز کالدا 

مترجم: شیوا توانا  

   هنگامی که دانش آموزان وارد دورة متوسطه می شوند، اغلب آن ها درمی یابند که کتاب های درسی بر بخش 
عمده ای از مطالعات اجتماعی، علوم، ریاضیات، زبان خارجی و کالس های هنری آن ها حاکم هستند. آموختن از 
طریق کتاب های درسی ـ که برای موفقیت در دورة متوسطه بسیار ضروری است ـ  نه تنها مستلزم مهارت های 

بنیادین خواندن است، بلکه به توانایی ادراك و استدالل سطح باالتر نیز احتیاج دارد.
   کنار آمدن دانش آموزان با متون پیچیدة درسی همچنان مستلزم کمک معلمان است، ولی در انجام این 
کار، چند چالش مهم نیز وجود دارد. سخت ترین مانع »بی حوصلگی« است. حتی دانش آموزانی که از خواندن 
مطالب غیرداستانی لذت می برند، غالباً، متون درسی اطالعاتی را خشک و کسل کننده می دانند و بسیاری از 
دانش آموزان، در هر فرصت که بتوانند، عماًل از خواندن آن ها اجتناب می کنند. مشکل دیگر، »فقدان مهارت« 
است. اگرچه ممکن است دانش آموزان دورة متوسطه قادر باشند به شکلی روان و با صدای بلند بخوانند، معانی 
تحت الفظی جمالت را درك کنند و نتیجه گیری های ساده ای را انجام دهند، اما بسیاری از آن ها با مهارت های 
سطح باالتر خواندن و نوشتن ـ مثل پیوند دادن اطالعات به دست آمده از بخش های گوناگون و جداگانة متن 
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به منظور یکپارچه سازی آن ها ـ دست و پنجه نرم می کنند.
   مشکل سوم در کمک به دانش آموزان، برای اینکه بتوانند از عهدة خواندن متون درسی اطالعاتی برآیند، 
خود کتاب های درسی هستند. بیشتر کتاب های درسی با دقت برای 20 درصد از دانش آموزان، یعنی کسانی که 
در میانة طیف قابلیت ها هستند، آماده شده اند. دانش آموزانی که در قسمت باالی این طیف قرار دارند ممکن است 
از قبل، اطالعات درج شده در این متون را بدانند و دانش آموزانی که در قسمت پایین آن هستند ممکن است، 
حتی در رمزگشایی کلمات و فهم معانی آن ها مشکل داشته باشند. قابل درك است که معلمان دورة متوسطه، 
مانند متخصصان موضوعات درسی، ترجیح می دهند که بیشتر روی آموزش محتوای درس مربوط به خودشان 

تمرکز کنند، تا اینکه مهارت های خواندن و نوشتن را به دانش آموزان بیاموزند.
   در طول چهار سال گذشته، با همکارانمان در »دانشگاه مریلند« ، در جست  وجوی راه هایی برای غلبه بر 
این چالش ها بوده ایم. مطالعه ا ی از نوع زمینه یابی را روی بیش از 3000 دانش آموز انجام دادیم و با بیش از 250 
دانش آموز، از قومیت های مختلف و با سطوح متفاوت موفقیت در یادگیری، در مورد انگیزه ها و مشارکتشان در 
خواندن، مصاحبه کردیم. با توجه به آنچه از این تحقیق و تحقیقات دیگر به دست آوردیم، پنج راهکار بسیار مهم 

و تأثیرگذار یافتیم که نوجوانان را برای خواندن متون درسی اطالعاتی برمی انگیزد]گاتری، 2011[.

ايجاد پشتکار
   تحقیقات نشان می دهند که دانش آموزان بیشتر دانسته هایشان را در مورد تاریخ جهان، علوم پایه، اقتصاد، 
ادبیات ملل و غیره از طریق مطالعة آزاد به دست می آورند. مطالعة آزاد به »پشتکار«  ـ وقت، تالش و ثبات قدم 
در  نمرات  پیش بینی  برای  از خودنظمی،  این شکل  که  دریافته اند  مطالعات  از  برخی  واقع،  در  دارد.  احتیاج  ـ 

دبیرستان، مهم تر از بهرة هوشی است ]داك ُورث ، پیترسون ، متیوز  و کلی ، 2007 [.
معلمان  می کنند.  ایجاد  دانش آموزان  در  را  پشتکار  افزایش  انگیزة  به ندرت  به تنهایی،  درسی  کتاب های     
اینترنت،  از  استفاده  با  آن ها  استفاده می کنند.  متنوعی  متون  از  دانش آموزان  پشتکار  پروراندن  برای  تأثیرگذار 
کتاب های غیر درسی مرتبط و مقاالت برگرفته از مجالت علمی یا تاریخی، پا را از محدودة کتاب های درسی فراتر 
می نهند. آن ها به جای ارائة کردن یک برنامة درسی بسیار وسیع که عمق خیلی کمی دارد، واحدهای درسی 
عمیق تری فراهم می کنند تا دانش آموزان فرصت خواندن موضوعات متفاوت را به شکلی گسترده و عمیق داشته 

باشند.
   یکی از کتاب های مطرح علوم برای کالس هشتم، مفهوم »هم زیستی«  را ـ که شامل مفاهیم پیچیده ای 
چون هم یاری، هم زیستی مسالمت آمیز، زندگی انگلی و دیگر اشکال رابطة گیاهان با جانوران استـ  در یک صفحه 
آموزش مفهوم گرای  با یک واحد درسِی کالس هفتم، که در چارچوب »پروژة  را  این رویکرد  پوشش می دهد. 
خواندن«  در دانشگاه مریلند تهیه شده است، مقایسه کنید. واحد درسی مذکور تنها روی مفهوم هم یاری، یک 
هفته وقت صرف می کند و بسیاری از کتاب های غیر درسی، فیلم ها، پایگاه های اینترنتی و همچنین مقاالت علمِی 

مرتبط با موضوع را با هم ادغام می کند.
   خواندن متون چندگانه و گسترده به دانش آموزان کمک می کند، هنگامی که اطالعات موجود در متن های 
متفاوت را با هم ادغام می کنند، استدالل پیشرفته تری داشته باشند و درکی منسجم تر از موضوع مورد مطالعه 
به دست آورند. دانش آموزان معموالً متوجه تناقضات آشکاری در متون گوناگون می شوند که آن ها را به پرسیدن 
سؤاالت پیچیده ای در مورد موضوع متن وامی دارند. این سؤاالت که برآمده از کنجکاوی خود دانش آموزان اند، 
به آن ها انگیزه می دهند که بیشتر بخوانند. هنگامی که دانش آموزان، از طریق مرتبط ساختن اطالعات به دست 
آمده از متون مختلف، ایده های بزرگ را با هم ادغام می کنند، چگونگی تفکر در چارچوب یک رشته را می آموزند.

 
ايجاد خودكارامدی

درسی  متون  می توانند  که  باشند  داشته  باور  باید  خود،  در  پشتکار  توسعة  و  رشد  برای  دانش آموزان     
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نیمی از دانش آموزان  را بفهمند. ولی دریافته ایم که تقریباً 
دورة متوسطه، کتاب های درسی علوم و تاریخ را دلهره آور 

می دانند ]گاتری، ویگفیلد  و کالدا؛ 2012[.
دچار  درسی  کتاب   خواندن  در  دانش آموزان  وقتی     
می گذارند  کنار  را  کتاب  معلمان  گاهی  هستند،  کشمکش 
ولی  می دهند.  درس  مستقیم  به طور  را  آن  محتوای  و 
به  دانش آموزان  است.  اشتباه  درسی  کتاب  از  دوری کردن 
تجارب پی در پی یادگیری موفقیت آمیز، از کتاب ها و دیگر 
یادگیرنده،  و  خواننده  به عنوان  تا  نیازمندند،  درسی  متون 
باشند. هنگامی  احساس »خودکارآمدی«  کلی تری داشته 
موضوعی  در  درسی،  متون  به کارگیری  با  دانش آموزان  که 
مهارت به دست می آورند، خود را به عنوان یک خواننده باور 

می کنند.
   یک گام مهم در برانگیختن دانش آموزان به خواندن 
با  متون  این  کردن  هماهنگ  درسی،  کتاب های  مفهومی 
برای  موجود  درسی  کتاب  وقتی  است.  دانش آموزان  سطح 
تأثیر گذار،  معلمان  باشد،  مشکل  از حد  بیش  دانش آموزان 
مطالب  یا  و  غیردرسی  کتاب های  همچون  مکملی  متون 
متون  تهیة  با  باید  معلمان  می کنند.  تهیه  را  »برخط«  

مناسب تر و با تضمین موفقیت اولیه، متون مشکل را برای دانش آموزانی که دچار کشمکش درخواندن هستند، 
آسان تر کنند. رسانه های ارتباطی گوناگون مثل ویدیو ها نیز می توانند با فراهم کردن دانِش زمینه اِی مرتبط با 

متون درسی، به فهم دانش آموزان کمک کنند.
اینکه به دانش آموزان  انتخاب متن اهمیت دارد. معلمان تأثیرگذار برای  اندازة  انتخاب تکلیف درست به     
کمک کنند که با اعتماد به نفس بیشتری دربارة متون پیچیده بیندیشند، دشواری تکالیف را به تدریج افزایش 
درك  نوع  از  تکالیفی  با  می توانند  آن ها  می روند.  پیش  تکالیف سخت تر  به سمت  آسان  تکالیف  از  و  می دهند 
تحت اللفظی شروع کنند که در آن، دانش آموزان فقط باید معنای واضحِ  عناصر کلیدی متن، مثل جمالت آغازین 

و نتیجه گیری ها را بیان کنند. 
با پیشروی به سوی خواندن استنباطی، از دانش آموزان می خواهند عناوین متن را به نتیجه گیری ها ربط دهند. 
معلمان در مسیر حرکت به سوی یکپارچه سازی تکالیف، ممکن است از دانش آموزان بخواهند که دانش به دست 
آمده از یک قسمت از متن را، به قسمت دیگری از یک متن مشابه ربط دهند. برای مثال، از آن ها می خواهند 
از  می توانند  معلمان  نهایت،  در  دهند.  ربط  غیردرسی  کتاب  یک  از  بخشی  به  را  برخط  مقالة  یک  از  بخشی 
دانش آموزان بخواهند دانشی را که از طریق متون متفاوت به دست آورده اند، با کلمات خودشان به شکل کتبی یا 
شفاهی، برای هم ساالنشان توضیح دهند. معلمان هنگام انجام این فعالیت ها، با ارائة بازخوردهای تشویقی، اعتماد 

به نفس دانش آموزان را افزایش می دهند.
   سرانجام، معلمان تأثیرگذار با کمک به دانش آموزان در تعیین و دستیابی به اهداف خود در خواندن، به آن ها 
کمک می کنند اعتماد به نفس بیشتری به دست آورند. برای مثال، معلمان می توانند به دانش آموزان کمک کنند 
تا در مورد تعداد صفحاتی که در مدت زمان یک کالس خواهند خواند، هدفی را تعیین کنند. آن گاه دانش آموزان 
می توانند این هدف را هر روز ارتقا دهند. همان طور که دانش آموزان در تعیین و دستیابی به اهداف پیشرفت 
می کنند، حس کارامدی نیز در آن ها رشد می کند. افزایش این حس به آن ها قدرت می بخشد که محدودة خواندن 

خود را گسترش دهند.
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نشان دادن ارزش متون به دانش آموزان
متنی  که  باشند  داشته  باور  دانش آموزان  وقتی     
باور  این  متأسفانه  می خوانند.  را  آن  است،  اهمیت  دارای 
به ندرت وجود دارد. در مصاحبة مطالعاتی ما، 45 درصد از 
دانش آموزان کالس هفتمی گزارش کردند که خواندن متون 
درسی«اتالف وقت« است]گاتری، ویگفیلد و کالدا؛2012[. 
این بی توجهی به متون درسی، در میان آن هایی که موفقیت 
لذت  ادبی  متون  نوشتن  و  خواندن  از  و  داشتند  بیشتری 
می بردند، و در عین حال متون اطالعاتی را خسته کننده و 
بی ربط به زندگی شان می دانستند، بیشترین رواج را داشت.

   اغلب اوقات دانش آموزان فکر می کنند که بدون مراجعه 
به کتاب های درسی و به صرف گوش دادن در کالس و پیروی از دستورالعمل ها، می توانند آنچه را که الزم است 
یاد بگیرند. اولین گام معلمان در افزایش درك دانش آموزان از ارزش خواندن، این است که به آن ها کمک کنند 

تا بفهمند که خواندن در موقعیت های متفاوت تا چه حد برایشان مفید است.
   برای مثال، در یک مطالعه معلمان از دانش آموزان خواستند تا دربارة ربِط مواد درسی )که در ریاضیات یا 
کتاب درسی روان شناسی می آموختند( به زندگی شخصی خود، یک پاراگراف بنویسند. بعد از اینکه دانش آموزان 
این تکلیف را در مورد پنج بخش متفاوت یک کتاب درسی انجام دادند، باور آن ها به ارزش کتاب افزایش یافت. 
آن ها نه تنها ربِط آن متن را فهمیدند، موفقیتشان در آن درس نیز افزایش یافت ]هالمن ، گادز ، هندریکز و 

هاراکیوکز ،2010[.
   معلمان تأثیرگذار، با ارائة تکالیف کالس به شکل ملموس، فرصت به کار بستن متونی را که دانش آموزان 
می خوانند برای آن ها فراهم می کنند. برای مثال، ممکن است از دانش آموزان بخواهند دو صفحه از یک کتاب 
یک  به  موضوع  آن  توضیح  یا  نمودار  رسم  برای  آورده اند،  به دست  که  اطالعاتی  از  و سپس  بخوانند  را  درسی 
برای شرکت در بحث گروهی، چند متن  آمادگی  به منظور  یا دانش آموزان می توانند  استفاده کنند.  هم کالسی 
درسی را بخوانند و سپس به این فکر کنند که چگونه با اطالعات به دست آمده از طریق این خواندن، مهارت الزم 

برای عملکرد مناسب را به دست آورده اند.

استفاده از انگيزة اجتماعی
   هر معلم دورة متوسطه از قدرت تأثیر نیروهای اجتماعی بر دانش آموزان این گروه سنی آگاه است. ولی 
معلمان به ندرت از این فرایندهای اجتماعی برای تقویت خواندن متون درسی بهره می گیرند. اگر دانش آموزان 
بخواهند هم ساالنشان را تحت تأثیر قرار دهند و اجازه ندهند که عدم موفقیت آنها در ایفای نقششان در گروه، 

دیگران را ناامید کند، »انگیزش اجتماعی«  می تواند آنها را به خواندن متون متنوع متعهد سازد.
   معلمان تأثیرگذار در دورة متوسطه، با ایجاد فرصت های فراوان برای مشارکت، از انگیزة اجتماعی دانش آموزان 
برای خواندن متون درسی حمایت می کنند. تعامل اجتماعی در مورد متون درسی باید به درستی مدیریت شود تا 
تضمین کند که دانش آموزان به یکدیگر گوش می دهند، و این کار نه پیچیده است و نه غیر ممکن. دامنة وسیعی 

از تدابیر تعاملی و مشارکتی را می توان در کالس به کار گرفت.
   یک راه ساده برای تقویت مشارکت، تنظیم میزهای دو نفره و آمیختن هر درس با فعالیت های دو نفره 
در دو دقیقه است. برای مثال، دانش آموزان می توانند صفحه ای از یک متن را خودشان بخوانند و بعد، مهم ترین 
نکات موجود در آن صفحه را به طور مختصر با هم گروهی خود در میان بگذارند. در این تعامالت، دانش آموزان 
با بیان دیدگاه های خود برای فردی دیگر، تفکرات خود را آشکار می سازند. همین طور، وقتی به تفسیر اطالعات 
کلیدی متن توسط فرد دیگري گوش می دهند، ترغیب می شوند در مورد این اطالعات به شکل جدیدی فکر کنند. 
بنابراین در هر فعالیت جزئِی خواندن و در میان گذاشتن آن با دیگران، دانش آموزان به یادگیرندگانی فعال تبدیل 
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می شوند که درکشان از متن عمیق تر می شود و از تعامل اجتماعی لذت می برند.
   رویکرد موفق دیگر،« استدالل مشارکتی«  است که در آن گروهی از دانش آموزان دربارة یک داستان یا یک 
متن درسی با هم به گفت وگو می نشینند] چین ، اندرسون  و واگونر ؛ 2001 .[ وقتی دانش آموزان به نوبت در این 
هم اندیشی شرکت می کنند، با اضافه کردن عناصر کلیدی یکی پس از دیگری، افکار یکدیگر را در تبیین موضوع 
اصلی متن می پرورانند. این فعالیت می تواند به آنها کمک کند که با مهارت بیشتری متون پیچیده را تفسیر کنند.

اثربخش،  وقتی  دانش آموز  کار  است.  امکان پذیر  متنی  هر  با  و  هر کالس  در  مشارکت،  اشکال  از  برخی     
مشارکتی یا هم یارانه است که قابل پاسخ گویی باشد و به صورت تعاملی و بر پایة متن صورت گیرد. برای مثال، 
معلمان ممکن است از دانش آموزان بخواهند در خالصه نویسی، کشیدن نموداری که بازنمایی یک متن باشد یا 

ارائة استدالل برای موقعیتی که می خواهند به دیگران توضیح دهند، با هم همکاری کنند.
   معلمان تأثیرگذار در این گونه تعامالت، با توجه به اندازة کالس و همچنین مهارت های شناختی و راحتی 
دانش آموزان در تعامالت اجتماعی، تکالیفی با ساختارهای مناسب تهیه می کنند. اگر به برخی از دانش آموزان، 
اهداف مشخص، واضح و ساده، و زمان کمی برای انجام  یک تکلیف داده  شود، آن تکلیف را به بهترین شکل 
انجام خواهند داد. برای مثال، ممکن است معلم بگوید: »این پاراگراف را به طور آهسته بخوانید، سپس در مورد 
سه کلمه از مهم ترین کلمات این پاراگراف، در گروه خود به توافق برسید و سرانجام، برای دفاع از انتخاب هایتان 

در برابر کالس، آماده باشید. شما برای این کار سه دقیقه وقت دارید.«
 گروه های دانش آموزی پیشرو می توانند از عهدة اهداف چندگانه، مقررات آزادانه تر برای تعامل با دیگران و 

انتخاب های بیشتر در مورد چگونگی بیان دانشی که از متن مورد نظر آموخته اند، برآیند.

 
دادن حق انتخاب به دانش آموزان

   دانش آموزان دورة متوسطه باید احساس کنند که کنترل دنیای خود را در دست دارند. انتخاب های ساده، 
یکی از اشکال ارضای این حس کنترل هستند. بنابراین، معلمانی که در خواندن متون درسی به دانش آموزان حق 

انتخاب می دهند، به عالقه مند شدن آن ها به خواندن کمک می کنند.
   ما توصیه نمی کنیم که معلمان به دانش آموزان اجازه دهند که خود آن ها بین خواندن کتاب درسی یا انجام 
برای آن ها  انتخاب های محدودتری را  بلکه پیشنهاد می کنیم که معلمان  انتخاب کنند.  را  تکالیف درسی یکی 
فراهم کنند. برای مثال می توان از دانش آموز پرسید: به منظور نتیجه گیری، بر کدام پاراگراف تأکید شود، یا کدام 
یک از مثال ها با دقت بیشتری خوانده شود. در فصلی از کتاب علوم که سرفصل هایش بیش از آن است که معلم 
بتواند به طور کامل آن ها را پوشش دهد، به دانش آموزان باید اجازه داد انتخاب کنند که کدام قسمت بیشتر مورد 
تأکید قرار بگیرد. انتخاب کردن به نوجوانان کمک می کند، مطالبی را که برایشان مناسب است، بیابند و این باعث 

افزایش اشتیاق آن ها به خواندن می شود.
   داشتن حق انتخاب در یادگیری، می تواند به فراتر از متن ها نیز تعمیم پیدا کند. برای مثال، معلمان می توانند 
به دانش آموزان حق انتخاب دهند تا آنچه را که فهمیده اند با نوشتن یک پاراگراف یا کشیدن یک نمودار نشان 
دهند. آن ها می توانند به دانش آموزان اجازه دهند در انجام پروژه ای که بر پایة متن بنا شده است، یک هم گروهی 
انتخاب کنند.آن ها همچنین می توانند به دانش آموزان 10 دقیقه وقت بدهند تا با هر کدام از هم کالسی هایشان 
که مایل اند، در مورد متن به گفت  وگو بپردازند. این انتخاب ها برنامة درسی را تضعیف یا نقش معلم را کم رنگ 
نمی کنند و یا وظایف شناختی دانش آموزان را کاهش نمی دهند. بلکه برعکس، این انتخاب ها در طول درس، تالش 
دانش آموزان را برای ارائة یک عملکرد خوب افزایش می دهند. انتخاب کردن به خودی خود یک پاداش است، ولی 

دانش آموزان را نیز قادر می سازد خواندن را با شرایط خود متناسب کنند.
 

دانش آموزان می توانند بر متون درسی تسلط يابند
   به عنوان بخشی از »پروژة آموزش مفهوم گرای خواندن« در دانشگاه مریلند، به معلمان دورة متوسطه یاد 
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دادیم که از این پنج راهکار استفاده کنند. ما دریافتیم که وقتی معلمان این راهکارها را حداقل برای چهار هفته 
به طور کامل اجرا می کنند، انگیزه و همچنین موفقیت دانش آموزان در خواندن متون درسی افزایش می یابد.

   دانش آموزان، برای موفقیت در دورة متوسطه ، باید بتوانند از عهدة متون درسی برآیند؛ به خصوص امروزه 
که معیارهای باالتر و جدیدتری برای دشواری متونی که از دانش آموزان انتظار می رود بخوانند، تعریف شده اند. 
معلمان تأثیرگذار با فراهم کردن آموزشی توأم با درگیری دانش آموز و حمایت از وی، می توانند به دانش آموزان 
دورة متوسطه  کمک کنند بر مقاومت اولیه شان فائق آیند و بر هنر یادگیری از طریق متون درسی تسلط یابند.
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از آموزش خواندن چه می دانید

مترجم: محمدرضا امیني

دهند.  قرار  توجه  مورد  برنامة درسي  درطول  را  خواندن  مهارت  شدند  آن  بر  ما  مدارس  پیش  سال  چند  از 
انتظار می رود راهبردهای خواندن را به دانش آموزانم به عنوان بخشی از  اکنون، در مقام معلم علوم نیز از من 
آموزش علوم تدریس کنم. به یاد می آورم هنگامی که محصل بودم، هرگز مهارت ها و راهبردهایی راکه هم اکنون 
آموزش می دهم به کار نبرده بودم. ولی در نتیجة تجربه اي که از تدریس مهارت های خواندن متون غیرداستانی 
به دانش آموزان به دست آورده ام، خودم نیز از آن استفاده می کنم. به زودي نیز متوجه شدم که یادسپاری و درك 
مطلب در من بهبود یافته است. این نتیجه نشان داد که مهارت هاي مزبور اهمیت دارند و دانش آموزان باید هر چه 

زودتر بر آن ها تسلط پیدا کنند. همچنین، برای من هم خیلی دیر نیست تاآن ها را بیاموزم.
ری لئونارد، معلم علوم مدرسه راهنمایی گالسکو، الکساندریا، ویرجینیا      

الگوی تفکر
درسی را با صدای بلند برای دانش آموزان پایة پنجم می خواندم که به پرانتزی رسیدم. طبق روال، صدایم را به 
عنوان نشانه ای صوتی پایین آوردم تا شاگردان را متوجه آن مفهوم کنم. در آن لحظه از خودم پرسیدم آیا آن ها 
متوجه مي شوند که چرا این کار را مي کنم. بنابراین، مکث کردم و توضیح دادم که چگونه قطع صدا، مفهومی را که 
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سعی دارم از طریق تغییر آهنگ انتقال دهم، نشان می دهد. در این هنگام، یکی از دانش آموزان گفت، »آه، واقعاً!« 
و  من متوجه شدم که به یک نیاز یادگیری پاسخ گفته ام. الگوی من برای خوب خواندن کافی نبود. دانش آموزان 

نیز نیاز داشتند الگویی از تفکر را که ورای خواندن بود به آن ها ارائه کنم.
               اسکات هیدن، مدیر برنامة درسي و آموزش، مدرسة بین المللی محلی، بانکوك، تایلند

   هیجان نباید کاهش پیدا کند  
واقعیت تلخ این است که شور و هیجان خوانندة مبتدی چهار یا پنج ساله، در دورة دبیرستان غالبٌا به ترس، 
سردرگمی و عدم اعتماد به نفس تبدیل می شود. یقیین دارم که ما معلمان می توانیم در بهبود توانایی خواندن 
به همة دانش آموزان کمک کنیم، اما در اصل معتقدم که بهبود خواندن در دورة کودکی به همان اندازه که به 
ذهنیت دانش آموز  و اعتماد به نفس او مربوط است، به روش تدریس معلم نیز بستگی دارد. درهر برنامة سطح 

باال درخواندن، الزم است به هر دو نیاز توجه شود.
جی کاپوزی، مدیر مدرسة آریگان، آریگان، ایلینویز

عالقة دانش آموز  در اولویت است
با دانش آموزانم شریک شوم. فکر  را  این عالقه  از دوران کودکی، مایل بودم که  به عنوان دوستدار خواندن 
می کردم که آن ها هم با همان کتاب هایي که من دوست داشتم به مطالعه عالقه مند می شوند. ولی  بال فاصله 
باخوانندگان بی عالقه ای مواجه شدم که تصورشان از  خواندن همچون یک کار روزمره بود. فهمیدم که باید آن ها 
را از طریق انتخاب کتاب هایی که با فرهنگ و عالقه هایشان منطبق است، با خواندن درگیر کنم. با ارائة کتاب هایی 
در بارة ورزش وفرهنگ عامه، توانستم آتش اشتیاق به خواندن را در دل آن ها شعله ور کنم و با این کار توجه 
آن ها به کالس خواندن معطوف شد. این امر همچنین کمک کردتا دریابم، حتی در کالس درس نیز دانش آموزان 
به داشتن هدفی برای مطالعه نیاز دارند و ضروری است معلمان در جست جوی راه هایی برای درگیر کردن آن ها 

با موضوع باشند.
آرلینگتن،  دولتی  مدرسة   ،  1-12 پایة های  اجتماعی  مطالعات  متخصص  هیکس،  کتی        

ویرجینیا
خوانندگان نو جوان به پشتیبانی مداوم احتیاج دارند

متوجه شده ا م که ما معلمان آموزش خواندن را درست وقتی متوقف می کنیم که کودکان بیشترین نیاز را 
به آن دارند. ما منابعمان را به سمت  پایه های ابتدایی سوق می دهیم و فرض می کنیم اگر دانش آموزی در پایة 
سوم خوب بخواند، در طول سال های بعدی هم موفق خواهد بود. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. بسیاری 
نیستند،  موفق  متوسطه  و  راهنمایی  دورة  در  هستند،  موفق  خواندن  در  ابتدایی  دورة  در  که  دانش آموزانی  از 
سیاستمداران  نداده ایم.  آموزش  آن ها  به  را  غیرداستانی  کتاب های  پیچیده تر  و  پیشرفته تر  متون  خواندن  زیرا 
دیده  به ندرت  ولی  بگیرند،  عکس  هستند،  خواندن  یادگیری  حال  در  که  مبتدی  دانش آموزان  با  دارند  دوست 
باشند.                                                                          داشته  عکس  است،  تحصیل  ترك  معرض خطر  در  و   ابتدایي  سوم  پایة  در  که  نوجوانی  با  است  شده 

رامونا الوی ، متخصص خواندن دورة دبیرستان، بخش غیردولتی مدرسه لوئیس ویل،  تگزاس 
باید تعریف خواندن را گسترش دهیم

به آن دسته از مهارت های خواندن عالقه مندم که نیازهای دانش آموزان امروزی را در پاسخ گویی موفقیت آمیز 
به دنیای فردا برآورده کند. خواندن متون نوشتاری راکد و بی تحرك با خواندن متون دیجیتالی  و چند بعدی که 
سرشار از »فرا ارتباط« است، تفاوت زیادی دارد. ما غالباً برای رشد حرفه ای معلمان به آن ها چگونگی مهارت های  
خواندن و نوشتن سنتی را آموزش می دهیم در حالی که این موضوعی نیست که دانش آموزان به آن نیاز داشته 
باشند. اگرچه مهارت های خواندن به شکل سنتی آن با ارزش هستند، ولی باید مفهومي از خواندن را گسترش 

دهیم که دانش آموزان را برای آینده آماده کند.
کری هارود، متخصص تکنولوژی آموزشی مدرسة فورست هیلز، سینسیناتی، اوهایو

واج شناسی کافی نیست
استادی را به وضوح به خاطر می آورم که جلوی کالس تربیت معلم ایستاده بود و می گفت : »اگر علم واج شناسی 
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واج شناسی  زیرا  دهید،  آموزش  را  خواندن  چگونه  دانش آموزان  به  می توانید  باشید  بلد  را 
همةآن چیزی است که آن ها نیاز دارند.«

به عنوان دانشجویی جوان و بی تجربه، با تمام وجود به یادگیری  قواعد واج شناسی همت 
از مؤلفه های تعیین کننده درخواندن است، ولی مهارت  گماشتم. اگر چه واج شناسی یکی 
خواندن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. اگر آنچه را که االن دربارة قدرت پرسشگری ، 
برقراری ارتباط با متن و روان سازی برای درك بهتر مطلب می دانم، در آن زمان می دانستم، 
و  باهمکاران  مساعی  تشریک  تخصصی،  ادبیات  خواندن  بود.  متفاوت  کاماًل  تدریسم  حاال 
بحث دربارة علم تعلیم وتربیت و یادگیری از طریق فناوری ها ) ویدیو، وب سایت، شبکه های 
خطی، وب الگ ها و غیره(، همه به من کمک می کنند در جریان تحقیقات موجود دربارة 
خواندن قرارگیرم و بتوانم این تحقیقات را به شکلی  مؤثر در کالس درس به اجرا در آورم.

آمی کی. لوکهارت، معلم  پایة چهارم ، مدرسة پرایس البراتوار، دانشگاه الوای شمال                                            

ترس دانش آموزان می تواند موجب عقب ماندن آن ها شود 
 دانش آموزانی که برای خواندن تالش می کنند اشتیاقی وافر برای بهتر خواندن دارند، 
ولی این اشتیاق آن ها  غالباً با احساس ترس شدید و همچنین حقارت همراه است.  شناخت 
این احساسات به منظور آماده کردن دانش آموزان برای اینکه خوانندگاني قوی تر و با اعتماد 
به نفس بیشتری شوند، بسیار ضروري است. هنگامی که دانش آموز  با مطلب جالبی برخورد 
می کند، حس خوشایندي برای پیشرفت در وی ایجاد می شود و به تدریج بر ترس از شکست 

غلبه پیدا خواهد کرد. 
جفری مک کوی، معلم مدرسة منطقه متاکتون، نوریس تاون، پنسیلوانیا

بچه ها بايد احساس امنيت كنند
من  پایة  چند  درس  کالس  در  سال  چهار  مدت  به  که  دانش آموزی  پیش  سال ها 
علي رغم  و  بود  یادگیری  اختالل  دچار  او  آمد.  در  من  خواندگی  پسر  به   ، داشت  حضور 
او  مورد  در  بودند،  مؤثر  دیگر  دانش آموزان  برای  که  را  متفاوتي  رویکردهای  تمام  اینکه 
آزمایش کردم، خواندن را یاد نمی گرفت. وقتی قرار شد با من زندگی کند، پسری عصبانی 
او  اولیة  نیازهای  که  وقتی  هفتم،  پایة  در  بود. سرانجام  ناامید  دانش آموزی  و  و سرخورده 
برای ثبات و امنیت تحقق یافت، توانست به آرامش و ثبات برسد و خواندن را یاد بگیرد.                                                                         
از این مورد دریافتم که »برای یادگرفتن، بچه ها باید احساس امنیت کنند و مورد توجه و 

محبت قرار گیرند.«
دبی فیش، مدیر یادگیری حرفه ای، مرکز خدمات آموزشی  ایندیانای مرکزی، ایندیانا 

پولیس، ایندیانا
بچه ها به بازی با زبان نیاز دارند

وقتی در اوایل دهة 1980 شروع به تدریس کردم ، به اهمیت واج شناسی واقف نبودم. من 
کاماًل  با واج آوایی، فعالیت های زبانی، و اینکه تا چه حد اظهار عالقه به کتاب اهمیت دارد، 
آشنا بودم، ولی نمي دانستم چه زمانی توانایی تشخیص صداها در یادگیری خواندن نقش ایفا 
می کند. وقتي که تحصیالت تکمیلی خود را در درمان از طریق آموزش شروع کردم، اهمیت 
شعرهای کودکانه  و نقش زبان به طور کلی  به عنوان بخش اصلی مهارت اولیه در خواندن 

ناگهان بر من روشن شد.
پلی مایر، مدیر درمانگاه، مؤسسة یادگیری و مدرسة روزانه  راسکوب،اوکلند،کالیفر نیا                                                                                                                             
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