ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﻛـﺎﺭﺁﻣﺪ
ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ
پرویز قراگوزلي تریس اوتچینگ
مترجم
اخیراً یک عضو هیئت علمی دانشــگاه از من ســؤال کرد که
اگر بخواهید دانشآموزان عالوه بر منابع و کتب درسی معمول
بهطور مؤثر از منابع خوانشــی (خوانــدن) دیگر مانند مقاالت
نشــریهها نیز استفاده کنند ،تحقیقات انجامشده در این زمینه
چه راهکارهایی پیش روی شما قرار میدهند.
شــاید اولین واکنش بســیاری از ما در مواجهه با این سؤال
این باشد که با خود بگوییم «باید در این مورد واقعبین باشیم.
دانشآمــوزان من حتی بخشهای تعیینشــده از کتاب را نیز
بهطور کامل نمیخوانند؛ پس چگونه میتوانم از آنها بخواهم
منابع اضافــی مطالعه کنند ».تحقیقات انجامشــده در زمینة
یادگیری دانشآموزان نشان میدهد که اگر بخواهیم شرایطی
فراهم کنیم تا دانشآموزان بیشترین بهره را از زمان خود ببرند،
میتوانیم آنها را به خواندن ،آن هم خواندن مؤثر ،وادار کنیم.
ایــن فرایند میتواند مبتنی بر خواندن منابع درســی یا منابع
اضافی دیگر باشــد .اصول اولیة مورد نیاز برای کمک به مهارت
خواندن کارآمد شامل موارد زیر است:
 .1ایجاد انگیزه برای انجام دادن تکالیف تعیینشده؛
 .2گنجاندن برخی انواع پاسﺦگویی در تکالیف تعیینشده؛
 .3ارائة راهبردهای خاﺹ مربوﻁ به روش آموزشی معلم؛
 .4فراهمسازی دستورالعملها و راهنماییهایی برای چگونگی
سازماندهی اطالعات و آنچه دانشآموزان باید جستوجو کنند.
با رعایت نکات زیــر میتوانیم انگیزة دانشآمــوزان را برای
خواندن کارآمد تقویت کنیم:
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 .1برجسته کردن ماهیت جهان واقعی در متون؛
 .2برقراری ارتباﻁ مستقیم بین محتوای متن و تکالیف درسی
دورة آموزشی و /یا آزمونها؛
 .3ایجاد ارتباﻁ بین مهارت خواندن و نتایج دوره و سیســتم
نمرهدهی ،که بهمنظور ارزشدادن به زمانی است که دانشآموز
صرف مهارت خواندن میکند (.)1
این ارتباﻁ با سیستم نمرهدهی میتواند به پاسﺦدهی کارآمد
دانشآموزان نیز منجر شــود .به روشهــای متعددی میتوان
پاسخگویی دانشآموزان را ارتقا داد:
 .1قبل از شروع کالس :طرح سؤاالتی دربارة خواندن و متن؛
 .2در طول کالس :جلب مشــارکت دانشآموزان در بحث یا
تکلیف نوشتاری؛
 .3بعد از کالس :خواندن متنی مرتبط با متون دورة آموزشی
بهمنظور تفکر و ایجاد یک کار ذهنی برای دانشآموز.
بــرای افزایش (بهــرهوری) یادگیری دانشآمــوزان در زمان
خوانــدن بایــد راهکارهایی را فراهــم آورد و از طریق آنها به
تقویت مهارت خواندن و خوانــدن کارآمد دانشآموزان کمک
کــرد .همچنین باید آنهــا را در این مورد که در متن باید چه
چیزهایی را جستوجو کنند ،راهنمایی نمود .خواندن اجمالی
ساده با خواندن دقیق بسیار متفاوت است؛ زیرا هدف از خواندن
دقیق این است که دانشآموزان بتوانند به سؤاالتی از متن پاسﺦ
دقیق دهند .در شــیوة آموزشی شما ،دانشآموز متن نوشتاری
را چگونه باید بخواند تا بتواند برای پاسﺦ دادن به سؤاالت آماده

شود؟ آیا مطالب باید مانند رمان به صورت منظم خوانده شوند
یا قبل از خواندن دقیق ،باید قســمتهایی از متن را به صورت
راهبردی پیشخوانی کرد؟ احتماالً دانشآموزان رویکرد اول را
انتخــاب میکنند ولی میتوانیم به آنها کمک کنیم تا دومین
رویکرد را ،که بسیار هم راهبردی است ،تمرین کنند و فرا گیرند.
عالوه بر این ،میتوانیم در حین خواندن سؤاالتی طرح کنیم و
از آنها بخواهیم به این سؤال پاسﺦ دهند .این کار ساختارهایی
فراهم میآورد که دانشآموزان به کمک آنها میتوانند دانش
(در حال کسب )خود را سازماندهی کنند.
در ادامة این مطلب ،چند راهبرد اثباتشده را معرفي میکنیم
که با استفاده از آنها میتوانید مهارت خواندن را کارآمد سازید.
رویکرد آموزش در لحظــه )(Just in time teaching-JiTT
( )2به این صورت اســت که حداقل یک ساعت قبل از کالس،
متن را معرفی میکنید و از دانشآموزان میخواهید که به یک
تا دو ســؤال پاسﺦ فوری دهند .ســپس ،قبل از شروع کالس
نمونهای از پاسﺦها را انتخاب میکنید (الزم نیست همه پاسﺦها
را بخوانید) .اگر دانشآموزان طبق انتظار شما پاسﺦهایی واضح
بیان نکردهاند ،میتوانید قبل از آغاز بحث اصلی اشــتباهات را
اصالح و مطالب جا افتاده را بیان کنید .درصورتیکه پاســﺦها
مناسب باشند ،بحث را بهصورت عمیق و گسترده مطرح کنید.
رویکرد اثبات شدة دیگر این است که از دانشآموزان بخواهید
که جدول مربــوﻁ به مهارت خوانــدن ) )3( (reading logرا
تکمیل کنند .این ابزار به تقویت مهارت خواندن کمک میکند
و به آن جهت میدهد ولی در آغاز کمی زمانبر اســت .جدول
یاد شده دارای بخشهایی برای تعیین هدف خواندن ،مشخﺺ
کــردن انتظارات مربوﻁ به عملکرد خواندن ،رئوس کلی محتوا
و سؤاالت کلیدی است .همچنین ،بخشهایی برای نکتهبرداری
هنگام خوانش سطحی ( ،)skimmingکلمات کلیدی ،نکات
مربوﻁ به خالصهبــرداری ،ادغام دانش کنونی با دانش قبلی و
انعــکاس آنها در آزمون خواندن دارد .شــما با در نظر گرفتن
هدف آموزشی خود و تطبیق آنها با یکدیگر ،میتوانید تعیین
کنید که دانشآموزان کدام بخشها را تکمیل کنند.
عالوه بر این ،میتوانید دربارة خواندن کارآمد برای دانشآموزان
توضیحاتی بدهید .زمان مشــخصی (پیشنهادی) را در اختیار
آنها قرار دهید تا متن را بهصورت سطحی (نه دقیق) بخوانند.
سپس ،راهکارهایی ارائه دهید که با استفاده از آنها از این بازة
زمانی مشخﺺ بیشترین بهره را ببرند .راهکارهایی همچون:
خواندن سطحی از طریق خواندن عناوین (سرصفحهها)؛
خوانــدن اولین و آخریــن جملة هر بند (پاراگــراف) قبل از
خواندن کامل آن؛
تمرکز بر چکیده و استنتاجهای متن ،شکلها ،جدولها و نتایج؛
نوشتن رئوس کلی مطالب بهصورت خالصه یا هر آنچه مناسب
و منطبق با شیوة آموزشی و راهبرد خاﺹ شماست.
در پایــان میتوانید یکی از چندین رویکرد اثباتشــده برای

تقویــت خواندن کارآمد و مؤثر را معرفی کنید .بر اســاس نظر
مؤسســة تقویت مهارت خوانــدن (Reading Development
) )4( Instituteکه به توســعة رویکرد درک خواندن (reading
) comprehension approachکمک میکند ،دنبال کردن این
مراحل برای خواندن کارآمد ضروری است:
 .1پیشخوانی متن (پیش مرور) قبل از شروع به خواندن؛
 .2طرح سؤاالت؛
 .3خواندن یک بند (پاراگراف) در یک بازة زمانی مشــخﺺ و
بازگویی اطالعات بدستآمده؛
انجام دادن مراحل  1و  2به دانشآموزان کمک خواهد کرد تا
یک قالب فکری انتظاری در ذهن خود ایجاد کنند.
مدل  SQ5Rنمونة توســعهیافتة مدل 1 SQ3Rاســت و در
فرایند تقویت مهارت خواندن مراحل زیر را شامل میشود:
 .1بررسی؛
 .2طرح سؤال؛
 .3خواندن یک بند (پاراگراف) در یک زمان مشخﺺ؛
 .4پاسﺦ دانشآموزان (باید خالصهای از متن
میتوانیم در حین
را با کلمات خود ارائه دهند)؛
 .5ثبت و ضبط (نکتهبرداری ،حاشیهنویسی خواندن سﺆاالتی
و )...؛
طرح کنیم و از
 .6حفﻆ گفتن (بدون نگاهکردن به متن)؛
آنها بخواهیم
 .7مرور.
به این سﺆال
تنهایی
به
ها
تکنیک
ایــن
از
هرکدام
کاربرد
پاسﺦ دهند .این
یا در ترکیب با یکدیگــر میتواند باعث ایجاد کار ساختارهایی
انگیزه در دانشآموزان شود تا متن را بهصورت فراهم میآورد
هدفمند بخوانند و فرا گیرند .حتی ممکن است که دانشآموزان
از خواندن متن لذت نیز ببرند.
پینوشتها
 .1یک استراتژی خواندن است که به دانشآموز کمک
میکند برای خواندن خود ساختار ایجاد کند.

به کمک آنها
میتوانند
دانش (در حال
کسب )خود را
سازماندهی کنند
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