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توجهبهخواندن

دیوید کولمن  ،بهعنوان یکی از نویسندگان پیشرو در طرح هسته مشترك استانداردهای ایالتی ،رویکردي را
كه در تدریس خواندن و نوشتن بهكار ميرود ،اینطور خالصه میکند« :مانند یک کارآگاه بخوانید و مانند یک
گزارشگر پژوهنده بنویسید ».این تأکید جدید ،بهخصوص در پایههای باالتر ،شامل تدریس متون غیرداستانی
پیچیده به دانشآموزان (خواندن مانند یک کارآگاه) و تسلط بر نوشتن آگاهیدهنده (نوشتن مانند یک گزارشگر)
است.
به گفتة داگ فیشر  ،یکی از نویسندگان همین مجله ،با توجه به اینکه در حال حاضر تنها  34درصد از
دانشآموزان پایة هشتم یا باالتر در آمریکا به خبرگی در خواندن دست پیدا میکنند ،میتوان گفت که «اهداف
باال ،اهداف نامناسبی نیستند ،ولی چگونه میتوان به آنها دست يافت؟» او با نگرانی اضافه میکند« :اگر همة
آنچه به دانشآموزان میآموزیم مستلزم ساختارشکنی متون درسی باشد ،آیا همه اشتیاق آنها را به خواندن
کتاب از بین نبردهایم؟»
تدریس خواندن  -که در درجة اول وقف کمک به مبتدیان و غیرخوانداران در یادگیری نحوة قالبشکنی و
کشف رمز بود ـ در حال تغییر است تا ظرفیتهای اصلی دانشآموزان را به سوی تحلیل و درک و فهم سوق دهد.
تأکید بر مهارتهای سطوح باال ،پاسخگوی نیاز به آماده کردن همة دانشآموزان 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 بیلیونها «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
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است که دانشآموزان مزبور دارند که ادبیات غنی ولی دشوار را درک کنند و نسبت به آن قدردانی داشته باشند.
این شماره از مجلة «رهبری آموزشی» به چالش عظیمي اشاره دارد كه در انتخاب روشهای عملی و عاقالنه
و مواجهه با الزامات جدید ضروری است .توصیههای نویسندگان ما از این قرار است:
 .1کودکان باید به توانایی خواندن دست پیدا کنند .الینگتون و راکائل گابریل (صفحة  )10در شروع مقاله
خاطر نشان میکنند همه چیز به این بستگی دارد که هر کودک در هر روز ،عواملی مسلم و حتمی از آموزش
را تجربه کند .دانشآموزان باید در اوقاتی از روز بتوانند آنچه را که میخوانند ،انتخاب کنند .در سایر اوقاتِ روز،
آنها باید چیزی را بنویسند که برای خودشان معنیدار باشد؛ با همکالسیهای خود دربارة آنچه خوانده و نوشتهاند
صحبت کنند و به خواندن بزرگسالی گوش دهند که به روانی و با صدای بلند میخواند .این ،دستورالعمل سادهای
برای ادامة کار است؛ البته اگر قصد آن است که دانشآموزان به خوانندگانی توانمند و مستقل تبديل شوند و به
میل خود و آزادانه به مطالعه بپردازند .ولی با برگههای گزارش کار و تکالیف تستی نمیتوان به جایی رسید.
 .2توانایی و اعتماد به نفس ایجاد کنید .پام آلین در مقالة «رام کردن متون غیراهلی» (صفحة  )16شعاری
را برای دانشآموزان ناتوانی مطرح میکند که خود را در مقابل مطالب نوشتنی بیدفاع میبینند .بهمنظور
ایجاد فرهنگی از خواندن که در آن دانشآموزان از به چالش کشیدن متون واهمهای نداشته باشند ،باید «جعبة
ابزاری» به آنها ارائه کرد که در آن همه چیز ،از فهرست حروف الفبا تا مجموعهای از کلمات را برای خوانندگان
الکترونیکی دربر داشته باشد .افرادی که با خواندن دست و پنجه نرم میکنند نباید دست کم گرفته شوند ،بلکه
باید به آنها فرصت داده تا بیشتر بكوشند و نقاط قوت خود را تحکیم بخشند (صفحة .)44
 .3از راهبردها با رعايت مالحظات راهبردی استفاده كنند .تعدادی از نویسندگان این شماره ،درسهایی را در
مورد تدریس خواندن و یادگیری آن به دانشآموزان ارائه میدهند .گینا بیانکاراسا (صفحة  )22به چالشهایی
اشاره دارد که نوجوانان در نحوة خواندن متون درسی با آنها مواجه میشوند .ن ِل دوک و پژوهشگران همکار
وی (صفحة  )34چگونگی آموزش خواندن و نوشتن را با توجه به دالیل واقعی برای هر یک از انواع متون توضیح
میدهند .تیموتی شاناهان  ،داگالس فیشر و ننسی فرای (صفحة  )58عواملی را مطرح كردهاند که بر توانایی
دانشآموزان در درک متون پیچیده تأثیرگذار است :از واژهها و ساختار جمله تا دانش زمینهای .این مؤلفان
همچنین دربارة جالبتر کردن اوقاتی که صرف خواندن متون درسی میشود (صفحات  52تا  )64و ارزشمند
کردن ساعاتی که صرف منابع دیجیتالی میشود نیز صحبت کردهاند (صفحات  70تا .)75
 .4بهترین نوشتهها را برای خواندن انتخاب كنيد .توماس نیوکرک (صفحة  )28درباره دالیل ضرورت خواندن
متون غیرداستانی به اظهارنظر میپردازد .او به نقل از رابرت فراست میگوید« :متنی خوب است که شورانگیز
و فوقالعاده باشد .خواندن ،گنجینهای برای دستیابی به ایدههای اصیل نیست .خواندن سفری است که به همراه
نویسنده انجام میدهیم» .ارائة رهنمودهای فنی به دانشآموزان برای خواندن ،مستلزم سختگیری در کالس
خواندن نیست .متون غیرداستانی نیز باید در کالس تدریس شوند ،ولی این متون باید از نوع درجه یک و عالی
باشند.
 .5خواندن و تکرار خواندن را توصيه كنيد .کارول جاگو (صفحة  )40در انتخاب آنچه باید تدریس کرد ،درک
خاص خود را دارد .او با نقل از هاروله بلوم میگوید« :کتابهایی را بخوانید که از لحاظ زیباییشناسی دارای شکوه
و جالل ،قدرتشناخت و حکمت هستند ».جاگو دو کتاب را برای دانشآموزان تعیین میکند تا با هم خوانده
شوند :یکی کتابی است کالسیک که در کالس خوانده میشود و دیگری کتابی است مشهور با مضمونی تقریباً
یکسان با کتاب قبلي که هر دانشآموز شخصاً آن را میخواند .او میداند که دانشآموزان به کتابهايی نیاز دارند
که داراي کیفیت ،پیچیدگی و تنوع باشند و نیز میداند که دانشآموزان باید از خواندن آنها لذت ببرند.
صفحاتی که در این شماره به تدریس خواندن اختصاص یافتهاند به سرعت مورد مرور قرار گرفتند .به دنبال
توصیههای نویسندگان این شماره ،اکنون این فرصت وجود دارد که خواندن به شکلی درست در کالس درس
پیاده شود.
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مارج شیرر

هركودك،هرروز

نويسندگان :ريچارد ال.
اَلينگتون و ِريْچل اي .گابريل
مترجم :مريم خيريه
شش مؤلفة تدريس كارامد خواندن مستلزم صرف زمان يا هزينة بسيار نیستند؛
تنها به تصميم معلمان براي به كارگيري نیاز دارند.
حداقل سه دهه است كه برنامة "هر كودك ،يك خواننده" هدف آموزش ،پژوهشهاي تربيتي و اصالحات
بوده است .هماكنون بيش از هر زمان ديگر ميدانيم که چگونه به اين هدف دست يابيم .با وجود اين ،فقط تعداد
معدودي از دانشآموزان بهطور منظم بهترين آموزش خواندن را دريافت ميكنند كه ما قادر به ارائة آن هستيم.
در عوض ،عليرغم حسن نيت معلمان ،آنان غالباً تصميماتي میگیرند كه به صرفنظر كردن از تجاربي منجر
ميشود كه كودكان براي تبديل شدن به خوانندگاني فعال و موفق به آنها نياز دارند .اين امر بهويژه در مورد
خوانندگان ناموفق صدق ميكند؛ افرادي كه احتمال مشاركت آنها در مقايسه با همساالنشان در فعاليتهاي
آموزشي با کیفیت باال ،كه متضمن يادگيري خواندن است ،بسيار پايينتر است.
شش مؤلفه براي هر كودك
در اينجا شش مؤلفة آموزشي را كه هر كودك بايد هر روز تجربه كند ،به اختصار بيان ميكنيم .هر يك از اين
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مؤلفهها را ميتوان بدون صرف بودجة اضافي در هر منطقه و هر مدرسه ،و با هر برنامة درسي يا مجموعهاي از
مواد آموزشي ،بهكار گرفت .آنچه الزم است تنها تصميم بزرگساالن براي انجام آن است.
 .1هر كودك آنچه را که خود انتخاب كرده است ،ميخواند
يافتههاي پژوهشي مرتبط با خواندن متنهايي كه توسط دانشآموزان انتخاب شدهاند ،نشان میدهند ،هنگامي
كه دانشآموزان فرصت مييابند آنچه را كه ميخوانند خود برگزينند ،بيشتر ميخوانند ،درك آنان افزايش مييابد
و احتمال آنكه به خواندن ادامه دهند نيز بيشتر است .در فراتحليلي كه در سال  2004انجام پذيرفت ،گاتري
و هيومِنيك ( )2004دريافتند که دو عامل طراحي آموزشي ،كه بيشترين تأثير را در بهبود «انگيزه» و «درك
مطلب» داشتند ،عبارت بودند از:
 .1دسترسي دانشآموز به كتابهاي متعدد؛
 .2انتخاب شخصي آنچه خوانده ميشود.
مقصودمان اين نيست كه دانش آموزان هيچگاه نبايد متنهايي را كه معلم يا منطقة آموزشی انتخاب كردهاند،
بخوانند .ليكن آنها بايد بتوانند در بخشي از هر روز ،آنچه را که ميخوانند ،خود برگزينند.
تجربة انتخاب خود ،انگيزه را ارتقا ميبخشد .همچنين ،فراهم ساختن فرصت انتخاب اين احتمال را افزايش
ميدهد كه هر خواننده با متني مرتبط شود كه ميتواند آن را به خوبي بخواند .چنانچه دانشآموزان در ابتدا
در انتخاب متنهايي كه با سطح توانايي و عالئقشان همخواني دارند ،با مشكل مواجه شوند ،معلمان ميتوانند
گزينههاي محدودي را فراهم سازند تا آنان را به سوي تجارب موفق در خواندن هدايت كنند .با مهيا ساختن اين
فرصت براي دانشآموزان ،آنان را ياري ميدهيم تا توانايي انتخاب متنهاي مناسب براي خود را كسب كنند؛
مهارتي كه احتمال خواندن خارج از مدرسه را بهطور چشمگيري افزايش ميدهد[آيوي و برادِس 2001 ،؛ ِريس
و همكاران.]2007 ،
برخي از معلمان اظهار ميدارند که به دليل محدوديتهاي بودجه ،ارائة طيف گستردهاي از متنهاي منتخب
براي آنها دشوار است .عجيب است كه منابع مالي همواره براي كتابهاي كار ،تهية كپي و رايانه در دسترس
هستند ،اما بسياري از مدارس مدعياند که بودجهاي براي كتابخانههاي چند ـ سطحي و بزرگ كالسي در اختيار
ندارند .اين امر از آنرو جالب است كه پژوهشها نشان دادهاند ،دسترسي به متنهايي كه توسط خود دانشآموزان
[كرشن  ،]2011 ،حال آنكه شواهدي دال بر تأثير
انتخاب ميشوند ،عملكرد آنان را در خواندن افزايش ميدهد َ
كتابهاي كار ،نسخههاي كپي يا برنامههاي آموزشي رايانهاي در بهبود عملكرد خواندن دانشآموزان وجود ندارد
[كانينگهام و استانويچ 1998 ،؛ داينارسكي .]2007 ،
در واقع آنها هرگز نمیتوانند چنين تأثيري داشته باشند .با در نظر گرفتن اين امر كه دامنة توانايي خواندن
دانشآموزان يك كالس متعارف پاية چهارم از پاية دوم تا نهم گسترده است ( و اينكه پايههاي باالتر حتي طيف
گستردهتري دارند) ،اين تصور كه يك كتاب كار يا يك كتاب درسي ميتواند نيازهاي همة خوانندگان را برآورده
سازد ،نامعقول است [هارگيس  .]2006 ،همچنين ،شواهدي وجود ندارد که نشان دهد مهارتهاي ايجاد شده
از طريق تمرينهاي مجزا ،مانند انجام كاربرگ و برگزاری امتحانات کالسی بهمنظور تكميل كردن واژگان به
مهارت واقعي در خواندن تبديل شوند و هرگز نیز چنین نبوده است .اگر مديران مدارس بودجة كتابهاي كار و
كاربرگها را به خريد كتابهاي واقعي كتابخانههاي كالسي اختصاص ميدادند ،امکان تبديل شدن دانشآموزان
به خوانندگاني بهتر به طرز چشمگيري بهبود مییافت.
 .2هر كودك به درستي مي خواند
خوانندگان توانا تقريباً همواره به درستي ميخوانند .پژوهشهاي انجام گرفته در طول  60سال گذشته در
مورد دشواري مطلوب متن ـ پژوهشهاي متعددي كه با كار ب ِتس ( )1949آغاز شد ـ بهطور مكرر اهميت
واداشتن دانشآموزان به خواندن متنهايي را نشان میدهد كه بتوانند به درستي بخوانند و آنها را درك كنند.
در واقع پژوهشها نشان دادهاند كه خواندن با درستي  98درصد يا باالتر براي تسريع در امر خواندن ضروري
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است .پايينتر از اين میزان ،سرعت پيشرفت را كاهش ميدهد و درستي كمتر از  90درصد به هيچ عنوان توانايي
فالگمن و گروس .]2007 ،
خواندن را بهبود نمي بخشد [الينگتون 2012 ،؛ ا ِ ْهري ،د ِري ِر،
َ
اگرچه پژوهشهاي به عمل آمده در  70سال اخير اين ایده را كه دانشآموزان با خواندن بيشتر بهتر ميخوانند،
تأييد کردهاند ،ليكن نتايج حاصل از سياستهايي كه تنها زمان اختصاص يافته به خواندن توسط دانشآموزان را
افزايش ميدهند ،غالباً متفاوت است [كميتة ملي خواندن .]2000 ،دليل اين امر ساده است« :تنها زمان صرف
شده براي خواندن يك كتاب ،تعيين كنندة ميزان پيشرفت دانشآموز در يادگيري خواندن نيست ،بلكه شدت و
ميزان خواندن توأم با موفقيت باال تعيين كنندة اين امر هستند [الينگتون2009 ،؛ كان و همكاران.]2006 ،
هنگاميكه دانشآموزان به درستي ميخوانند ،مهارتهاي بازشناسي كلمات ،رمزگشايي و تجزيه و تحليل واژگان
را در خود تقويت ميكنند و مهمتر آنكه احتماالً معناي آنچه را كه ميخوانند ،درك ميكنند و در نتيجه از خواندن
لذت ميبرند.
در مقابل ،دانشآموزان ناموفقي كه همان ميزان از زمان را به خواندن متنهايي اختصاص ميدهند كه
نميتوانند به درستي بخوانند ،از چند جهت مهم با مشكل مواجه ميشوند :نخست ،آنان متن كمتري را ميخوانند.
هنگامي كه با كلمات بسياري مواجه مي شوند كه معناي آنها را بالفاصله تشخيص نمي دهند ،به كندي پيش
خواهند رفت .دوم ،احتمال آنكه خوانندگان ناموفق آنچه را ميخوانند ،درك كنند (و لذا از آن لذت ببرند) ،كمتر
است .اين احتمال وجود دارد كه آنها هنگام خواندن متنهاي دشوار نا اميد شوند و بنابراين ،اعتماد به نفس
خود را در مهارتهاي كار با كلمه ،رمزگشايي يا بازشناسي كلمات از دست بدهند .لذا ،يك دانشآموز ناموفق و
يك دانشآموز موفق ،كه در يك جلسة يكسان و مستقل  15دقيقهاي خواندن شركت جستهاند ،ضرورتاً تمرين
يكساني نداشتهاند و اين احتمال وجود دارد كه بازدههاي متفاوتي را تجربه كنند.
متأسفانه دانشآموزان ناموفق معموالً با متنهاي بیش از حد چالش برانگیزی در کالس رو به رو ميشوند که
مواد درسی آن پایه را در هر ساعت به آنها ارائه میدهند .بدین ترتیب ،شيوههاي سنتي آموزشي شکاف بين
خوانندگان را افزايش ميدهد.
 .3هر كودك چیزی را میخواند که آن را درك ميكند
ً
هدف خواندن درك مطلبی است كه خوانده ميشود .ليكن خوانندگان ناموفق غالبا مداخلههايي را دريافت
ميدارند كه بهجاي خواندن متنهاي مرتبط با درك معني ،بهصورت مجزا بر مهارتهاي پايه تأكيد ميکنند.
اين استفادة ناصحيح از زمان مداخله ،غالباً حاصل برداشت بسيار نادرست ما در مورد دشواريهاي خواندن است.
برخی يافتههاي پژوهشهاي عصب شناختي مؤيد اين نظريهاند كه :ساختار مغز برخي از دانشآموزان كه
در يادگيري خواندن با دشواري مواجهاند ،به سادگي از ديگران متفاوت است [زامبو  .]2003 ،لذا آنان به حجم
وسيعي از تمرينهاي مجزا در مهارتهاي پايه نياز دارند .در واقع اين پژوهشها نشان ميدهند ،آن دسته از
آموزشهای اصالحي كه بر درك مطلب تأكيد ميورزند ،ميتوانند ساختار مغز دانشآموزان ناموفق را تغيير دهند.
ِكل ِر و جاست ( )2009از تصوير برداري (پزشكي) براي بررسي مغز خوانندگان ناموفق ،قبل و پس از دريافت
 100ساعت آموزش اصالحي استفاده كردند .اين آموزش شامل حجم بااليي از خواندن و دوباره خواني متنهاي
واقعي بود .پيش از مداخله ،مادة سفيد مغز خوانندگان ناموفق در مقايسه با خوانندگان موفق از كيفيت ساختاري
پايينتري برخوردار بود ،ليكن این مشکل پس از مداخله بهبود يافت .تغييرات ایجاد شده در ساختار مادة سفيد
مغز بهطور مكرر پيش بيني كنندة افزايش توانايي خواندن بوده است.
پژوهشهاي متعدد ديگري (آيلوارد و همكاران2003 ،؛ كرافنيك ،فالورز ،ناپوليلو و ايدِن2011 ،؛ شايويتس
و همكاران) تأييد كنندة يافتههاي ِكل ِر و جاست در این باره هستند كه آموزش جامع خواندن با الگوهاي تغيير
يافتة فعالسازي ،كه بسيار شبیه الگوهاي خوانندگان معمولي است ،دارای همبستگی است .اين پژوهشها نشان
ميدهند که براي قادر ساختن مغز به ايجاد توانايي خواندن ،نيازي به جراحي اعصاب و يا تالش بسيار زياد در
جهت بهبود مهارتهاي پايه نيست .اين امر مستلزم خواندن و بازخواني متنهايي است كه دانشآموزان آنها را
جذاب و قابل درك ميدانند.
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يافتههاي پژوهشي مرتبط با مغز با آنچه از
پژوهشهاي از نوع مداخلههاي خواندن مطرح
ميشود ،به خوبي همخواني دارد .صرفنظر از
كانون توجه ،جمعيت هدف و يا ناشر ،مداخلههايي
كه پيشرفت خواندن را سرعت ميبخشند ،بهطور
معمول حداقل دو سوم از زمان را ،به جاي تمرينهاي
مهارتي تصنعي يا مجزا ،به خواندن و دوباره خواني
اختصاص ميدهند [الينگتون .]2011 ،اين يافتهها
در خالل  50سال اخير متشابه و همسان بودهاند .با
وجود اين ،مداخلههاي رایج در خواندن كه امروزه
در مدارس بهكار گرفته ميشوند ،خوانندگان ناموفق
را برآن ميدارند كه بخش عمدهاي از زمان خود را
بهجاي خواندن و دوباره خواني متنهاي واقعي ،به انجام تكاليف اختصاص دهند.
پژوهشهاي مرتبط با معلمان نمونة دورة ابتدايي نیز اين يافته را تأیید کردهاند كه خواندن متنهاي واقعي
بيشتر ،خوانندگان بهتري را پرورش ميدهد[الينگتون2002 ،؛ تايلور ،پيرسون ،پيترسون و رودريگِز  .]2003 ،در
اين مطالعات ملي كه در مقياس وسيعی به اجرا درآمدهاند ،پژوهشگران دريافتند كه دانشآموزان در كالسهاي
معلمان كارامدتر ،درصد بيشتري از زمان تدريس خواندن را به خواندن واقعي اختصاص ميدهند .آنان دريافتند
که دانشآموزان حاضر در كالسهاي معلمان ناكارامدتر ،زمان بيشتري را صرف استفاده از كار برگها ،پاسخگويي
به سؤالهاي سطحي و تحت اللفظي يا کامل کردن فعاليتهاي پيش و پس از خواندن ميكنند .بهعالوه ،احتمال
این موضوع بیشتر است که معلمان نمونه از شیوههاي تدریس متفاوتی برای دانشآموزان مختلف خود استفاده
کنند تا تمام خوانندگان كتابهايي را در اختيار داشته باشند كه آنها را بهدرستي و با روانی بخوانند و درك كنند.
 .4هر كودك در مورد چيزي مينويسد كه براي او معنيدار است
در مشاهدات خود در مدارس ايالتها ،بهندرت دانشآموزاني را ميبينيم كه در طول جلسات خواندن ،پاسخی
فراتر از پاسخهاي تكميل جمله يا جوابهاي كوتاه بنويسند .كساني كه فرصت يافتهاند چيزي بيش از چند
جمله بنويسند ،يا در مورد مطلبي مينويسند كه معلم انتخاب كرده است و يا در قالب دستور عمل ساختاري
سختگيرانهاي مينويسند كه حتي پاراگرافها و مقاالت را به تمرينهاي تكميل جمله تبديل ميكند.
ما بهعنوان افراد بزرگسال ،بهندرت مينويسيم و شايد هيچگاه اين كار را انجام نميدهيم و تقريباً هرگز در
مورد آنچه نميدانيم ،مطلب نمينويسيم .ما هنگام نوشتن در واقع چیزی را (چيزي منحصر به فرد را) "ميسازيم".
نوشتن یک متن پيوسته دربارة چيزي معنيدار ،فقط كاري شايسته در اوقات فراغت و يا در پايان سال تحصيلي
نيست .نوشتن بُعد ديگري نیز دارد که در آن امکان تمرین مهارتها و راهبردهای یادگیری برای اهداف واقعی
به وجود میآید.
وقتی دانشآموزان در مورد مطلب مهمی مينويسند ،قواعد امال و دستور زبان را به كار ميگيرند؛ چرا كه
انتقال ایدههایشان براي آنها اهميت دارد ،نه اینکه از نمرة آنان كسر خواهد شد و يا با خطوط قرمز روی ورقة
خود روبهرو خواهند شد [كانينگهام و كانينگهام .]2010 ،آنها بايد در مورد کلماتی فکر کنند که ایدههای مورد
نظرشان را به بهترين شكل به خواننده منتقل خواهند کرد.آنها بايد اين كلمات را بهصورتی رمزگذاری کنند و
الگوهای حروف را طوری مورد استفاده قرار دهند كه برای ديگران قابل تشخيص باشند .آنها بايد اطمينان حاصل
كنند كه با استفادة مناسب از نقطه گذاري ،خوانندگان خود را در درك كلماتي كه با يكديگر مرتبط هستند ،آغاز
و پايان يك انديشه و احساسي كه توأم با آن انديشه است ،ياري دهند .آنها بايد در مورد آنچه در مورد ساختار
متنهاي مشابه ميدانند به تفكر بپردازند تا متن خود را تنظيم و انديشههاي خويش را به نظم درآورند .اين فرايند
بهخصوص براي خوانندگان ناموفق اهميت دارد؛ چرا كه متن قابل دركي را خلق ميكند كه دانش آموز ميتواند

شماره  /8زمستان 1391
7

آن را بخواند و دوباره خواني كند و به تجزيه و تحليل آن بپردازد.
 .5هر كودك با همساالن خود در مورد خواندن و نوشتن گفت و گو ميكند
پژوهشها نشان دادهاند كه در موقعيتهاي گوناگون ،گفتوگو با همساالن ،درك مطلب و درگير شدن با متن
را بهبود ميبخشد [ َكزدن  .]1988 ،این گفتوگوي ادبي بر يادآوري و يا بازگو كردن آنچه دانشآموزان خواندهاند،
تأكيد ندارد ،بلكه از دانشآموزان ميخواهد به تجزيه و تحليل ،اظهار نظر و مقايسه بپردازند؛ خالصه اينكه در مورد
آنچه خواندهاند ،بينديشند .فال ،وب و چادوسكي ( )2000از پژوهش خود نتیجه گرفتند هنگامي كه كودكان
در مورد آنچه خواندهاند با يكي از همساالن خود گفتوگو ميكنند ـ در مقايسه با زماني كه آنها همان وقت را
صرف خط کشیدن زیر متن خوانده شده و برجسته كردن اطالعات مهم ميکنند ـ نتیجة بهتري بهدست میآورند.
نيسترند ( )2006پژوهشهاي انجام شده در زمينة درگير كردن دانشآموزان در گفتوگوهاي
به همين ترتيب،
َ
ادبي را بررسي كرد و دريافت که حتي استفادة اندك از این شیوة گفتوگو ( 10دقيقه در روز) ،نمرات امتحانات
استاندارد شده را ،صرف نظر از زمينة خانوادگي دانشآموزان و يا توانايي خواندن آنها ،بهبود ميبخشد .با وجود
اين ،دانشآموزان ناموفق شانس کمتری داشتند تا همه روزه در مورد آنچه خوانده بودند با همساالن خود به بحث
و گفتوگو بنشينند .اين امر غالباً به اين دليل بود كه آنها در عوض ،تمرينهاي اضافي مهارتهاي پايه را انجام
ميدادند .در بحثهای كالسي ،دانشآموزان ناموفق بیشتر عالقهمند بودند به سؤالهای تحتاللفظي در مورد
آنچه خوانده بودند پاسخ دهند تا ثابت كنند که متن را "درك كرده اند" و از درگير شدن در گفتوگويی مرتبط
با متن ،پرهیز میکردند.
زمان اختصاص يافته به صحبت كردن در مورد خواندن و نوشتن ،شايد يكي از مؤلفههاي آموزشي است كه
آنگونه كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است .جابهجايي زمانی که به نوشتن ،صحبت كردن ،خواندن
و گوش دادن اختصاص میدهیم ،دانشآموزان را ياري ميدهد تا ميان اين فعاليتها ارتباط برقرار کنند و
مهارتهايي را كه آنان در هر یک از این فعاليتها بهكار ميگيرند ،بهبود بخشند .گفتوگو با همساالن بهويژه
براي افراد غیرانگلیسی زبان ،یعنی گروه ديگري كه بهندرت از آنها خواسته میشود در مورد آنچه خواندهاند به
گفتوگو بنشينند ،با اهميت است.
 .6هر كودك به بلند خواني روان و سليس يك بزرگسال گوش فرا ميدهد
گوش فرا دادن به روانخوانی یک الگوي بزرگسال ،ضمن افزایش مهارتهای روانخوانی و درک مطلب
دانشآموزان [ت ِرليس  ،]2001 ،توانایی آنان را در زمینههای واژگان ،دانش زمينهاي ،درك داستان ،آگاهي از
سبك ادبي و ساختار متن و درك متنهای خوانده شده نیز بهبود ميبخشد [وو و ساموئلز  .]2004 ،با وجود
اين ،تعداد معدودي از معلمان بعد از پاية اول همه روزه براي دانشآموزان خود بلند خواني ميكنند [جِ يكوبس،
ماريسون و سوين يارد  .]2000 ،اين راهبرد تأثيرگذار كه به درونداد چشمگیری هم نیاز ندارد و آنگونه كه بايد
و شايد مورد استفاده قرار نگرفته ،يكي ديگر از مؤلفههاي آموزشي است كه به خواندن دانشآموزان کمک میکند.
طبقهبندی این راهبرد به عنوان مؤلفهای که درونداد چشمگیری ندارد ،از اینرو است که مستلزم استفاده از مواد
آموزشي خاص يا آموزش ویژهای نیست ،بلکه به سادگي نيازمند تصميمي براي بهرهگيري مؤثرتر از زمان كالس
است .در واقع ،به جاي واداشتن تمام كالس به خواندن يك متن واحد ،كه متناسب با توانايي تعداد معدودي از
خوانندگان است ،معلمان بايد چند دقيقه از روز را به خواندن بلند براي دانشآموزان خود اختصاص دهند.
آن چه واقع ًا اهميت دارد
بخش عمده اي از آموزشهاي كالسي را كه مشاهده كرديم ،فاقد اين شش مؤلفة پژوهش محور بودند .با وجود
اين ،يافتن زمان و منابع براي به كارگيري آنها دشوار نيست .در اينجا دو پيشنهاد ارائه ميدهيم:
نخست ،تقريباً تمام كاربرگها و كتابهاي كار را حذف كنيد .بودجة پسانداز شده را صرف خريد كتاب براي
كتابخانههاي كالس كنيد .زمان صرفهجويي شده را نیز به خواندن متنهايي اختصاص دهید كه توسط خود
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دانشآموزان انتخاب شدهاند .همینطور ،نوشتن مطالبي كه دانشآموزان خود انتخاب كردهاند و گفتوگوهاي
ادبي و بلند خواني را مورد توجه قرار دهید.
دوم آنكه فعاليتها و مواد آموزشي مرتبط با آمادگي برای آزمون را از روز كاري مدرسه حذف كنيد .اگرچه
حدود دو سوم سود شركتهاي آزمون سازي از طريق فروش مطالب آمادگي براي آزمون حاصل ميشود [گالوين
و ايوانز  ،]2006 ،ليكن هيچ پژوهشي نشان نداده است كه درگير كردن دانشآموزان در آمادگي برای آزمون،
مهارت خواندن آنان و يا حتي عملكرد آنان را در آن آزمون ،بهبود ميبخشد [گاتري .]2002 ،همانند حذف انجام
تمرينهاي كتاب كار ،حذف آمادگي براي آزمون نيز بودجه و زمان الزم را براي اختصاص دادن به آنچه واقعاً در
ارتقاي خوانندگان اهميت دارد ،فراهم ميسازد.
اکنون زمان آن فرا رسيده است كه مؤلفههاي تدريس كارامد را كه در اينجا توصيف شدهاند ،هر روز و در هر
مدرسه و براي هر كودك به گونهاي يكسان به کار بگیریم .به خاطر داشته باشيد كه بزرگساالن قدرت اتخاذ
چنين تصميماتي را دارند .بياييد تصميم بگيريم به كودكان آموزشي بدهيم كه به آن نياز 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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رامکردنمتنوحشی

دَه راهبرد اساسی برای کمک به کتاب خوانِ ناموفق تا فردی سختکوش ،نترس و قوی بار بیاید

نویسنده :پام اَلین
مترجم :اقبال قاسمی پویا

ما کارهایی را خوب انجام میدهیم که با عالقه یاد گرفته باشیم .این موضوع مثل هر کار دیگر ،در مورد
مطالعه یا خواندن نیز صدق میکند .من به مدت  10سال در «دهکدة کودکان»  ،مدرسهای شبانه روزی واقع در
«نیویورک سیتی»  ،برای پسران بیسرپرست برنامهای را هدایت میکردم که برای عالقهمندسازی این کودکان
به خواندن ،راه اندازی شده بود.
تجربههای تلخ و آزار دهندة این پسران در خانه و مدرسه به شدت این احساس را در آنان ایجاد کرده بود که
بسیار ضعیفتر و آسیبپذیرتر 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 نچشیدهاند .اما در طول چند سالی که کوشیدم فرهنگ خواندن را
بنا کنم،دیدم که بسیاری از این افراد ناموفق  ،پیشرفتهای فراوانی در خواندن داشتهاند .وقتی آنها یاد گرفتند
که از خواندن مطلبی لذت ببرند ،دیگر عدم موفقیت خود را مانعی برای موفقیت نمیدیدند ،بلکه آن را در قالب
چالش کلیتری میدیدند که تمام اهل خواندن در جریان یادگیری لذت بردن از متون تجربه میکنند.
یکی از این دانشآموزانم به من گفت نخستین باری که از خواندن لذت بردم زمانی بود که برایم از کتابِ
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«چیزهای وحشی کجا هستند»  ،نوشتة موریس سن داک  ،مطلبی خواندید .او با چشمان پر از اشک گفت:
«گاهی همانند ماکس احساس میکنم که بسیار تنهایم ،اما این نوشته در من این احساس را به وجود میآورد
که باید شجاع باشم».
حقیقت این است که همة ما کتابخوانهای موفقی نیستیم .گاهی مشغول خواندن چیزی هستید و احساس
میکنید که مطالب نوشته شده از جلوی چشمانتان دور میشوند و در مییابید که تسلطی بر نوشته ندارید.
همچنان که در مطالعه پیش میروید ،درکتان از مطلب کم و کمتر میشود .این احساس خوبی نیست .کودکانی
هستند که هر روز این احساس به آنان دست میدهد؛ خواه هنگامی که به عالئم و نشانههایی در خیابان خیره
جهان کتاب و مطالب نوشتنی معنی عمیقی برای کودک
میشوند ،خواه به یک تصویر سادة کتاب .آن گاه که
ِ
نداشته باشند ،تجربه ،خواندن به سرگردانی در جهانی ناآشنا مبدل میشود.
اینها کودکان کالسهای درس ما هستند که با حرص و ولع بهدنبال بیتوجهی و مزاحمت میگردند .شما
با این کودکان به خوبی آشنایید .اینها به هنگام شروع مطالعه به هر بهانهای از آن فرار میکنند؛ به دستشویی
داستان «چیزهای وحشی کجا هستند»،
برعکس ماکس در
میروند یا با دوستان خود صحبت را آغاز میکنند.
ِ
ِ
که شمشیر به دست ایستاده است تا به جنگ چیزهای وحشی برود ،این دانشآموزان به هر قیمت از روبهرو شدن
با متون نوشته شده دوری میجویند .با توجه به اینکه زبان موضوعی مهار نشده است ،عناصر حساب نشدة زبان،
چالشهایی را یکی بعد از دیگری برای خواننده در حال جدال با متن موجب میشوند؛ خواه به صورت کلمات
ناآشنا در داستانهای غیر معمول ،خواه به صورت متون پیچیده و تو در تو.
بسیار مهم است که از کودکی عشق و عالقه به خواندن را در کودکان پرورش دهیم؛ بهویژه در آنانی که
خواندن را چیزی ترسناک میپندارند .از این راه است که میتوانیم خطر بیسوادی را از آنان دور کنیم« .مرکز
ملی آمار آموزش و پرورش» خاطر نشان میکند که «ارزیابی ملی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سال
 ،2011نشان میدهد دانشآموزانی که تقریباً همه روزه برای سرگرمی به خواندن میپردازند ،میانگین باالتری
دارند ،تا دانشآموزانی که گفتهاند یا هرگز برای لذت بردن مطالعه نمیکنند یا بهندرت این کار را انجام میدهند.
بزرگساالنی که هرگز خوانندة ماهری نمیشوند ،نه تنها در پیداکردن شغل یا حفظ شغل خود مشکل پیدا
میکنند ،بلکه در نامهنگاری ،فرستادن ایمیل ،پرکردن فرمها ،و یاری رساندن به کودکانشان در انجام تکالیف
مدرسه با مشکل روبهرو میشوند.
َده اقدام برای ایجاد فرهنگ مطالعه
براساس مشاهداتم در «دهکدة کودکان» و َدهها سال کار با افراد آسیبپذیر در عادت به مطالعه ،به  10نکتة
راهبردی دست یافتم که معلمان میتوانند با بهرهگیری از آنها فرهنگی در کالس درس ایجاد کنند که عشق و
عالقهمندی دانشآموزان را به مطالعه تضمین میکند .به یاری این عشق و اشتیاق است که دانشآموزان میتوانند
برای سراسر زندگی خود از قوت و توان خواندن برخوردار شوند .در سایة این اقدامهاست که خوانندة ناموفق
میتواند خود را برای لذت بردن از درگیری با متون چاپ شدهاي مهارنشده مسلح و آنها را رام کند.
 .1هرگز دربارة مطالعة دانشآموزان داوری نکنید
محیطهایی که مطالب خواندنی بسیاری در سطحهای متفاوت و شکلهای گوناگون در اختیار افراد میگذارند،
بدون اینکه داوری کنند کدام یک از آنها برترند ،به دانشآموزان امکان میدهند که مطالب دلخواهشان را انتخاب
کنند .امروزه در مقایسه با زمانهای پیشین ،افراد عالقهمند به خواندن با رسانههای بیشتری روبهرو هستند.
افراد مشتاق مطالعه و خواندن و برخی از افراد نوپایِ عالقهمند به مطالعه ،میتوانند هر مطلبی را که میخواهند،
بخوانند؛ از مطالب روی جعبههای خوراکی گرفته تا مطالبی که در مجلهها ،پوسترها ،دستورالعملهای بازیهای
ویدیویی و داستآنهای تصویری نوشته شدهاند .آنچه اهمیت دارد این است که معلمان به همة این مطالب به
چشم احترام بنگرند و تنها به کتابهای برندة جایزه و فصلبندی شده اهمیت ندهند.
از دانشآموزان بخواهید توضیح بدهند در چه مواردی خواندن برایشان لذتبخش بوده است ،در آن زمان چه
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چیزهایی را مطالعه میکردند و چرا از آنها لذت میبردند .در این گفتوگوها از توضیحهای آنان دربارة صفحات
ورزشی ،یا از شبکههای اینترنتی صاحبنام ،یا کتابهای راهنمای چگونگی ساختن یک قصر غفلت نورزید .همة
این مطالب را به مثابه نشانههایی از یک مطالعة الهامبخش و شوقانگیز تلقی کنید.
خوانندگان امروزی برای ایجاد ارتباط از شکلهای متفاوت رسانهای بهره میگیرند؛ مانند ایمیل ،پیامک ،پست
وبالگ و غیره .این ارتباطها را نیز مطالعه یا خواندن بنامید و به لحظههایی که دانشآموزان برای جذب و هضم
مطالب چاپی صرف میکنند ،ارج بنهید .بهکارگیری این روشهای ارتباطی در کالس درس سبب میشود افراد
عالقهمند به مطالعه از تواناییهایشان بهعنوان یک شخص باسواد ،بیشتر آگاه شوند و در آنان برای خواندن بیشتر
اعتماد به نفس ایجاد شود.
سرانجام اینکه هرگز افراد بزرگتری را که برای تقویت توان و روان شدن مطالعة خود ،کتابهای سطح پایین
مطالعه میکنند ،سرزنش نکنید .در بسیاری از موارد ،ما ذهنمان را روی عنوانهای مطالب خواندنی متمرکز
میکنیم ،در حالی که کلید باسوادیِ همیشگی ،در خواندن فراوان و هضم و جذب واژگان بسیار است.
 .2به دانشآموزان مطالب خواندنی گوناگونی پیشنهاد کنید
دانشآموزان ممکن است به مطالعه بیمیل باشند ،نه به این دلیل که مهارتهای اساسی الزم برای مطالعه را
ندارند ،بلکه به این سبب که به آنان مطالب خواندنی متناسب با عالقهها ،تواناییها و خلق و خوی آنها معرفی
نمیشود .در سال  2008،اسکوالستیک و یانکلوویچ در یک پژوهش زمینهیاب ،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 آنها ،چه دختر و چه پسر ،کتاب واقعاً خوب به اندازة کافی
وجود ندارد» (صفحه  .)47یکی از دالیل اساسی که کودکان  9ساله تا نوجوانان  17ساله ،برای لذت بردن ،کتاب
نمیخوانند ،مشکل پیدا کردن کتاب مناسب و مورد عالقة آنان است .تنها  15درصد اظهار داشتند که به این
دلیل برای لذت بردن کتاب نمیخوانند که «به خواندن عالقهمند نیستند».
این یافتهها بدان معناست که باید به کودکان مطالب خواندنی متنوعی را معرفی کنیم .پیدا کردن کتابها و
منابع خواندنی متناسب با عالقه و میل خوانندگان ناموفق ،کار چندان دشواری نیست .بسیاری از مربیان و معلمان
دارای سایت اینترنتی ،وبالگ ،و عضویت در «فیس بوک» هستند و در آنها راههای عالقهمندسازی کودکان
بیمیل به مطالعه را مطرح و برای تشویق آنان به مطالعه ،کتابهای مناسب و خواندنی معرفی کردهاند (ر.ک
منبع شماره  3پیوست).
با جست و جو در وبسایتهای «آمازون» « ،بارنس» و «نوبل» و کتاب فروشیهای مستقل و آزاد ،میتوان
عنوانهای جدیدی از مطالب خواندنی پیدا کرد .کتابداران محلی و افرادی که قابل اعتماد و پشتیبانهای بسیار
استوار کتابخوانی هستند ،میتوانند در صورت تقاضای شما ،راهنماییهای ارزشمندی را در اختیارتان بگذارند.
 .3برای گفت و گو وقت بگذارید
مطالعة ظاهرا ً مستقل کودکان به این معنی نیست که معلمان از جنبههای اجتماعی کتاب خواندن کودکان
غفلت ورزند .در اغلب موارد معلمان در پرورش جنبههای اجتماعی و تعاملی خواندن ،زمان کمتری را به
خوانندگان ناموفق اختصاص میدهند و دلیلشان هم این است که این کودکان باید زمان بیشتری را برای خواندن
صرف کنند و نباید وقت آنان را گرفت .فقدان این گفتوگوهای مهم سبب میشود که این کودکان احساس
تنهایی بکنند و بهندرت شوق و ذوقی برای مطالعة متنهای چالشبرانگیز نشان دهند.
گفتوگو پنجرهای است به تجربههای کتاب خوانی افراد دیگر و راهی است برای ایجاد شوق به مطالعه.
گفتوگو همیشه به معنی بحث سنتی دربارة درک مطلب یا طرح کلی یک خالصه نیست .گفتوگو میتواند این
معنی را هم داشته باشد که از کودک بپرسیم در مطالعه بهدنبال چه هستند یا امیدوارند چه چیزی در ادامة
مطالعه برای آنان شگفتانگیز و جالب باشد .دانشآموزان را تشویق کنیم برای درمیان گذاشتن اندیشههای حاصل
از مطالعهشان ،از «تویتر» یا پیامک و مانند اینها استفاده کنند .برخالف پرسش و پاسخهای خشک معلم و تالش
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دانشآموزان 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
گروههای کوچک گردهم میآمدند و مقالههایی دربارة موضوعهای مورد عالقهشان میخواندند .سپس هر کدام
از آنان پرسشی مطرح میکردند تا بهاتفاق مورد بحث قرار دهند و نظرات متفاوت خودشان را با یکدیگر درمیان
بگذارند.
وقتی معلم و دانشآموز با هم مطلبی را میخوانند ،یا رو در رو دربارة مطالب مورد مطالعه صحبت میکنند،
میتوانند وارد گفتوگویی سالم و پرورشدهنده شوند که تضمین کنندة باسوادی است .یکی از راههای ایجاد
گفتوگو میان کودکان هم سن و سال ،تشکیل باشگاههای متون است .بحث و تبادل نظر دربارة قصههای تصویری
کوتاه ،طنزها ،داستانهای کوتاه ،یا شعرها ،فرصتی در اختیار خوانندگان ناموفق میگذارد تا اندیشههای بزرگی
را در این متنها که ضرورتاً «بزرگ» هم نیستند ،بهطور عمیق جست و جو کنند.
میتوانیم چگونگی جستوجو در متنهای گوناگون و مدون کردن اندیشة پیچیدة خود را با مطالعة چند
صفحه از یک کتاب طنز یا یک وبالگ یک صفحهای ،به صورت الگو درآوریم .متنهای ساده را با صدای بلند
بخوانید و خالقیتها و تواناییهای دکتر «سیوس» یا «آرنولد البل» را تحسین کنید و به رویکرد ظریف و ماهرانة
آنان نسبت به زبان ،حتی در متنهایی که خواندنشان آسان است ،بها دهید.
 .4به خوانندگان «جعبة ابزار» بدهید
شمشیر ماکس ابزار اوست و از وی حمایت میکند .او آمادة رویارویی با چیزهای وحشی است ،چرا که
ابزار مورد نیاز را در اختیار دارد .کتابخوانهای ناموفق ما در اغلب موارد احساس میکنند که در رویارویی با
مطالب خواندنی بیدفاعاند .بیایید آنان را به آنچه که نیازمندند ،مسلح کنیم .ما به خوانندگان آسیبپذیر وقتی
فرصت پریدن از روی مانع را میدهیم که آنان را به منابع یاریرسان مجهز کنیم؛ منابعی چون نمودارهای الفبا،
جعبههای واژگان ،دیوارهایی از کلمات ،یا «حلقه کلید»هایی که کارتهای چاپ شده از آنها آویزاناند و روی
آنها واژهها یا تصویرهای چالش برانگیز یا نشانههای معنی رسان ثبت شدهاند .وسایل دیجیتالی بسیاری نیز
میتوانند کمککننده باشند؛ مانند فهرست واژگان و دیگر کاربردهای مناسب مطالب خواندنی که در داخل
تلفنهای همراه و هوشمند وکتابخوآنهای الکترونیکی ورایانههای «تابلت» گذاشته میشوند.
 .5اجازه دهید کتابخوآنها در سطح و توان خود کتاب بخوانند
در اکثر موارد ،والدین و معلمان فرض را بر این میگذارند که دانشآموز به دالیل شرایط سنیاش در سطح
معینی از کتابخوانی 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 کتابخوانی مستقل هر دانشآموز را بسنجیم و او را راهنمایی
کنیم تا مطالبی در آن سطح و متنهایی اندکی پایینتر یا باالتر را بخواند .این تمرین سبب میشود کودکان از
خواندن مطالب گوناگون لذت ببرند ،احساس راحتی کنند و به این حقیقت ارج بنهند که کتابخوانهای اصیل
و واقعی مطالبی در سطوح گوناگون میخوانند.
خواندن کتابهایی اندکی پایینتر از سطح خود سبب میشود دانشآموز سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتری
کتاب بخواند .نباید این نوع کتابها کم اهمیت ارزیابی شوند و دانشآموز نباید از خواندن آنها احساس شرمندگی
کند .متنهای خواندنی اندکی باالتر از سطح دانشآموز باید دربارة موضوعهایی باشد یا توسط کسانی نوشته شده
باشد که دانشآموز آنها را واقعاً دوست دارد تا او را به عنوان کتابخوان و اندیشهگر همواره به پیش برند.
دانـشآموزان نباید هرگز خودشـان را در یک سطح محبوس کنند .در یکی از کــالسهای درس متوجه شدم
که دانشآموزی با ناراحتی به خواندن مجموعه کتابهای «جونی بی.جونس» مشغول است .از او پرسیدم« :اگر
این کتابها را دوست نداری ،چرا میخوانی؟
در پاسخ گفت« :این کتابها در سطح سنی من هستند .من اجازه دارم تنها این کتابها را بخوانم».
چنین کتابهایی هرگز در کودک مزبور انگیزه و عالقه ایجاد نمیکند .من ترجیح میدهم او کتابهایی را
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مطالعه کند که دوست داشته باشد؛ مثل کوسهها .او باید از بخشهایی که کام ً
ال نمیفهمد سریع بگذرد تا احساس
کند کتابخوانی است که سؤاالتی را مطرح میکند ،از بهدست آوردن آگاهیهای نو به شوق میآید و در مرزهای
جدید به گشت و گذار میپردازد.
 .6به عمق بروید
ادبیات فرصتهایی در اختیار ما میگذارد تا بتوانیم دربارة جهانی که در آن زندگی میکنیم ،بیندیشیم و
به آن بهگونهای کام ً
ال شخصی واکنش نشان دهیم .سخن گفتن با دانشآموزان دربارة واکنشهای آنها سبب
میشود ،آنان احساسهای خویش را به صورتی سالم و دور از ترس و وحشت بیان کنند .دانشآموزان را تشویق
کنید مکانهای ایدهآل خود را برای کتاب خواندن با دیگران درمیان بگذارند و این واقعیت در حال تغيير را ،كه
آنها خواندن را انتخاب كردهاند ،گرامي بداريد.
کتابخوانهای ناموفق ،نیازمند راهها و روشهایی هستند تا بدان وسیله دربارة کتابهایی که خواندهاند،
بهطور عمیق و با متانت به بحث و تبادل نظر بپردازند .این کار سبب میشود آنان متوجه شوند که الزم نیست
مطلب خواندنی بسیار طوالنی باشد تا ارزش پاسخ عمیق را داشته باشد .شما میتوانید متنی ساده را با صدای بلند
بخوانید تا تفکر با اهمیت و جدی را نشان دهید .برای نمونه ،از کتاب تصویری «روباه» مارگات وایلد بخشهایی
را بخوانید .سپس از دانشآموزان بخواهید به اجمال نظرشان را در مورد قسمتهایی که برای آنان جالب و
الهامبخش بوده است ،بیان دارند و پاسخ خودشان را با دوستشان درمیان بگذارند.
گفتوگوهای خردورزانه سبب میشود تجربة کتابخوانی صورت اجتماعی پیدا کند و فهم و ادراک دانشآموزان
عمیقتر شود .کتابخوانهای ناموفق غالباً عالقهمندند فرایندی را طی کنند که من آن را «حلقة ادبی» نامیدهام؛
یعنی خواندن ،نوشتن ،صحبت کردن و گوش کردن .این کار گهگاه با افرادی انجام میگیرد که مطلب يكسانی
را مطالعه میکنند .به جای این که منتظر باشید تا دانشآموزان فعال شما دستشان را بلند کنند ،به دانشآموزان
اجازه دهید دربارة کتابی که خواندهاند از طریق گزارش دادن و نوشتن در کالس درس یا در کالسهای دیگر،
به برقراری ارتباط بپردازند .این کار کتابخوانهای کم میل را تشویق میکند در تبادل اندیشهها شرکت کنند.
دو راه برای درگیر کردن کتابخوانها وجود دارد :یکی روشن کردن منظور و هدف مطالعه است (وقتی فرد
خواندن را دشوار بداند ،میخواهد بداند که چرا باید آن را انجامدهد ).دیگری ،گسترش مخاطبان است .خواندن
متن یکسان با دانشآموزان در کالسها ،مدارس و کشورهای دیگر و درمیان گذاشتن تجربهها از راه نوشتن
(اغلب با بهرهگیری از فناوری) ،دو روش یاد شده را درهم میآمیزد و بسیار هم برانگیزنده است .من در «هارلم»
در نیویورک برنامهای را پیش بردم که در آن دانشآموزان یک کالس بهصورت منظم از طریق «اسکایپ » با
دانشآموزان «کیبرا » در کنیا ارتباط اینترنتی داشتند و با هم صحبت میکردند [چت] .انگیزة دانشآموزان
نیویورکی برای خواندن شعرهای تعیین شده بسیار زیاد بود ،زیرا میدانستند دربارة این شعرها با دانشآموزان
دیگر در هزاران مایل دورتر صحبت خواهند کرد.
 .7به خواندن اجمالی و خواندن دوباره ارج بگذارید
خواندن اجمالی و دوباره خواندن نشانههایی از کتابخواندن قوی است .دوباره خواندن ،فهم و ادراک را پرورش
میدهد .هر بار که فرد به متن مراجعه میکند ،آن را به شکل متفاوتی درک میکند .وقتی دانشآموزان به
خواندن اجمالی میپردازند آنان را تشویق و به هنگام خواندن دوباره تحسین کنید.
فراگیرندگان را تشویق کنید ،داستانی را که مورد عالقةآنهاست دوباره به شکل دیگری مطالعه کنند .برای
نمونه ،بسیاری از کتابهای کالسیک به صورت داستانهای کوچک تصویری درآمدهاند .شعرهایی چون «عسل،
عشق من» ،سرودة ایلویز گرین فیلد دوباره به صورت کتابهای تصویری مطرح شدهاند .پیدا کردن داستانهایی
که به گونههای متفاوتی نوشته شدهاند ،میتوانند برای کتابخوان ناموفق که به دنبال راههایی برای لذت بردن
از چیزهای متفاوت است ،جذاب و دلپذیر باشد.
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.8قدرت و تواناییها را پرورش دهید
«تندخوانی» در دانشآموز چالشگر تجربة خواندن موفقیتآمیز را تقویت میکند؛ بدون اینکه وی هفتهها
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 میبرند .به دالیل گوناگون ،تنظیم زمان سنج روی زمانهای معین ،مثل
 13دقیقه ،خیلی یاری کننده است .زمان در نظر گرفته شده را اضافه نکنید ،حتی اگر بهنظر برسد که دانشآموز
مورد نظر شما به موفقیت رسیده است .با این کار دانشآموزان اطمینان پیدا میکنند که شما سر قول خودتان
میایستید و وقتی به زمان در نظر گرفته شده خواهید افزود که آنها توان و قدرت خواندن خود را افزایش داده
باشند.
کتابخوانهای ناموفق را تشویق کنید کتابهایی را بیشتر مطالعه کنند که از آنها لذت میبرند .این کتابها
بهتر از کتابهای دارای عنوانهای جدیدی هستند که مطالعة آنها مستلزم عبور از میان انبوهی از واژگان نو
ن بگویید که تمرین تندخوانی سبب پرورش و تقویت توان و قدرت آنان میشود .خواندن
است .به دانشآموزا 
متنهای گوناگون دربارة یک موضوع به آنان کمک میکند که دریابند افراد گوناگون دربارة اندیشهای یکسان
چگونه سخن میگویند.
کایل یکی از پسران «دهکدة کودکان» ،عاشق خودرو بود .بنابراین ،افرادی که با او کار میکردیم ،تصمیم
گرفتیم مجموعهای از متون را در سطحهای گوناگون برای او فراهم آوریم که منعکس کنندة شوق و عالقة وی
باشد .مجموعة ما این موارد را شامل میشد :یک قطعه شعر ،یک مقاله ،یک سایت اینترنتی ،و قطعهای از کتاب
«باجة اخذ عوارض فانتوم»  ،که در آن بازيگر اصلی در یک خودرو کوچک شگفتانگیز مینشیند .کایل مطالبی
از این مجموعه را ساعتها میخواند.
 .9به دانشآموزان بیاموزید مطالعة خویش را خود مدیریت کنند
در جهان امروز ،مطالب خواندنی گوناگون و بسیار غنی در دسترس هستند .باید دانشآموزان را در مورد
انتخاب مطلب خواندنی قدرتمند سازیم تا خودشان بتوانند به عنوان آدمهای اهل کتاب از میان گونههای متنوع
مطالب ،دست به انتخاب بزنند .به کودکان راههای گوناگون یادداشتبرداری از مطالب خواندنی را یاد بدهید؛ مثل
ت خود و نشانهگذاری برای مراجعة بعدی ،ذخیره کردن عنوان کتابها
نوشتن فهرست کتابها در دفتر یادداش 
در یک پایگاه اطالعاتی رایانهای و فراهم ساختن پوشههای الکترونیکی برای کتابها که شامل اطالعاتي دربارة
نویسندگان کتاب و شخصیتهای کتاب میشود .این پوشهها را میتوانند بهصورت پایگاه اطالعات [ویکی] و
وبالگ در شبکة اینترنتی قرار دهيد تا دیگران نیز بتوانند از آنها بهرهمند شوند .تشویق دانشآموزان به استفاده از
تلفنهای همراه برای نوشتن نام نویسندگان کتابها و عنوان کتابهایی که آنها دوست داشتهاند (یا نداشتهاند)،
میتواند در آنان انگیزه ایجاد کند.
 .10لذت بردن فراموش نشود
افراد بیعالقه به مطالعه تجربههای زیادی از اضطراب و فشار روانی ناشی از مطالعه را در زندگی خود تجربه
میکنند .چه چیزی میتواند این نوع کتابخوانها را شاد و خرسند کند؟ دستیابی به لذت و شادی بسیار مهم
است ،چرا که مهارت خواندن دشوار بهدست میآید .آنچه بسیاری از کتابخوآنهای ناموفق به خاطر دارند،
سختی و احساس تنهایی در راهی دور و دراز است.
بیایید برای همة کتابخوانها جهانی فراهم سازیم که پر از لذتِ کشف ،تخیل و کسب آگاهی باشد .تنها راه
انجام این کار آن است که جهان را سرشار از داستانهایی کنیم که بچهها دوست دارند و متنهایی که با ذوق و
اشتیاق آنان مرتبط هستند .بیایید به دست کتابخوانهای بیعالقه شمشیری بدهیم تا بدان وسیله بتوانند بر
پدیدههای 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

1391  زمستان/8 شماره
16

آموزشخواندنبهنوجوانان:
فراترازآموزشجبرانی

نویسنده :گینا بیانکاراما
ترجمه :محمدجعفر جوادي

علیرغم حدود یک دهه توجه به خواندن نوجوانان توسط سیاستگذاران آموزشی ،پژوهشگران و مجریان
این سیاستها ،اغلب مردم هنوز بر این باورند که مشکل اصلی نوجوانانی که در حال دست و پنجه نرم کردن با
خواندن هستند ،عدم موفقیت آنها در تسلط بر مهارتهای اصلی خواندن است .ولی حامیان آموزش خواندن
به این نوجوانان دریافتهاند که این موضوع فراتر از فراهم کردن آموزش جبرانی برای دانشآموزانی است که
نتوانستهاند در سطوح پایه مهارتهای خواندن را بیاموزند .هدف اصلی آموزش خواندن به نوجوانان باید تضمین
این امر باشد که وقتی دانشآموزان دبیرستان را ترک میکنند ،مهارتهای ضروری خواندن و نوشتن را که برای
رشد و شکوفایی در حرفههای قرن بیست و یکم ضروریاند و چشمانداز ورود به تحصیالت عالی را داشته باشند.
حتی بهترین آموزش پایه در خواندن در پایههای ابتدايی ،تضمین کنندة این امر نیست که دانشآموز خواهد
توانست پاسخگويی به مطالبات سطوح باالتر خواندن را با موفقیت پشت سر بگذارد .پژوهشگران از مدتها قبل
دریافتهاند که خواندن متون درسی از پایة سوم به بعد تغییر میکند.کال ( )1983اولین 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،
دانشآموزان باید چگونگی سازماندهی و بهکارگیری دانش زمینة خود را بهعنوان بافتی برای خواندن یاد بگیرند.
بهعالوه ،آنها باید از متن پیش رو اطالعات را به طرز مؤثری بدست آورند و برخواندن خود با توجه به ضرورتها،
نظارت و آن را تنظیم کنند.
پژوهشها نشان میدهند که مدارس باید به سه چالش عمدهای که دانشآموزان در انتقال از خواندن پایه به
خواندن سطوح باالتر با آن روبهرو هستند ،توجه کنند :تسلط بر متونی که بطور فزاینده دشوار میشوند؛ درک
تفاوتهای موجود در خواندن محتواهای درسهای متفاوت؛ خواندن متون دیجیتالی.
متونی با چالشهای فزاینده
بعد از اینکه دانشآموزان پایههای آخر ابتدایی یاد گرفتند از خواندن برای اهداف آموزشی استفاده کنند ،آنها
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با چالشهای جدیدی در متون خواندنی روبه رو میشوند .شاید طول متن ،یکی از آشکارترین این چالشها باشد،
ولی کلمات و جمالتی که دانشآموزان میخوانند نیز معموالً طوالنیتر و دشوارتر میشوند [شورای پیشبرد سواد
نوجوانان کارنگی 2010 ،؛ اسنو .]2010 ،
با رسیدن دانشآموزان به پایههای باالتر ،در متون درسی آنها نیز از لغات پیچیدهتری استفاده میشود تا
همان محتوا را پوشش دهند .برای مثال ،به منتخبهایی از متون درسی مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه در
جدول شماره  1توجه کنید .هر سه متن به دنبال معرفی مفهوم باز تولید گیاه از طریق «هاگ» هستند ،ولی در
انجام این کار لغاتی را بکار میبرند که از لحاظ پیچیدگی با هم متفاوتاند .از نظر پیچیدگی لغات ،پیشرفتهترین
کلمات در پایة چهارم عبارتاند از دو کلمة «باز تولید» و «مثالها»  .ولی دانشآموز پایة هفتم باید با کلماتی
مانند «نیاکان» و «ویژگیهای خاص» نیز روبه رو شوند .همین طور ،دانشآموزان پایة دهم نیز باید از عهدة
کلمة Psilophytesبرآیند که از خانوادة گیاهان است.
جدول  .1منتخبی از کتابهای درسی دورههای ابتدايی ،راهنمایی و متوسطه دربارة بازتولید گیاهان بدون
دانه
دورة ابتدایی

دورة راهنمایی

ویژگیهای گیاهان آوندی بدون دانه
گیاهان بدون دانه
خواندهاید که بعضی از گیاهان ساده گیاهان عجیب در جنگلهای باستانی،
فاقد ریشه ،تنه یا برگ هستند .این نیاکان سه گروه از گیاهان هستند که
گیاهان ساده ،دانه نیز ندارند .آنها امروزه زندهاند :سرخسها ،خزه چماقی
و دماسبها .سرخسها و بستگان آنها
از طریق هاگ بازتولید میشوند.
در دو ویژگی با یکدیگر مشترکاند.
آنها دارای بافتی رشته مانند هستند و
از هاگها برای بازتولید استفاده میکنند.

دورة متوسطه
گیاهان بیدانه
تقسیمات گیاهان بيدانه در نمودار 21-6
نشان داده شده است .این گیاهان به تولید
سلولهای تکثیری با دیوارههای سخت به
نام «هاگ» میپردازند .گیاهان بیدانه شامل
ارگانیسمهای بافتی و غیربافتی میشوند.
فیلوفیاتا
معروف به سرخس جارویی شامل تنههای
باریک و سبز هستند .این گیاه دارای بافت
منحصر به فردی است ،زیرا نه ریشه دارد و
نه برگ.

.
کلماتی که دانشآموزان باید بخوانند تا یاد بگیرند ،نه تنها طوالنیتر میشوند ،بلکه به مفاهیم پیچیدهتر و
ویژهتری نیز اشاره دارند .هر سه متن جدول  1به موضوع باز تولید از طریق هاگ میپردازند ،ولی متون دورههای
راهنمایی و متوسطه همچنین موضوع «بافت آوندی» را مطرح میکنند .همین طور ،کتابهای دورة ابتدایی به
انواع گیاهان اشاره دارند ،ولی متون دورههای راهنمایی و متوسطه از مفهوم رابطة بین طبقهبندیهای متفاوت
از گیاهان حکایت میکنند.
همینطور ،جمالت طوالنیتر میشوند و از لحاظ نحوی نیز در طول پایههای تحصیلی پیچیدهتر میشوند،
حال آنکه تدابیر ساختاری طراحی شده در حمایت از درک مطلب ،کمتر و کمتر میشوند [وان دن بروک ،
 .]2010مطالب کتابهای درسی ساده و خبری دورة ابتدایی با ترکیب پیچیدهای از جمالت در کتابهای درسی
پیشرفتهتر مطرح میشوند .بهعالوه ،متون ابتدایی به دنبال القا و تکرار لغات و اصطالحات هستند تا بار مفهومی
را افزایش دهند و «پسآوردی» را موجب شوند .حال آنکه متون دورة راهنمایی و متوسطه از این نوع ظرافتهای
ساختاری کمتر دارند.
افزایش پیچیدگی در لغات ،جمالت و مفاهیم ،تنها برخی از جنبههای بیشترشدن مطالبات متون درسی
هستند .ضرورت ترکیب اطالعات در طول متون و شکلبندیهای چند جانبه (مانند جداول ،نمودارها ،تصاویر و
اشکال) نیز به وضوح از دورة ابتدایی به دبیرستان افزایش پیدا میکند .حتی نحوة درهم آمیختن و استفاده از
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بازنمایی تصویری متون نیز تغییر میکند [لی و اسپارتلی ،
.]2010
این تغییرات خاص کتابهای درسی نیست (،CCAAL
2010؛ هلر و گرین لیف 2007 ،؛ لی و اسپارتلی.)2010 ،
عین همین نکات را میتوان در مورد متون کوتاهی گفت
که دانشآموزان در کالسهای زبان ،در اسناد تاریخی،
در آوزشهای آزمایشگاه کالسهای علوم و در حل مسائل
کالسهای ریاضی بهکار میبرند .متأسفانه ،تجربة شخصی با
متون پایههای اولیه ،سهم چندانی در آماده کردن دانشآموزان
در پاسخگویی به مطالبات در حال افزایش متونی که باید در
مدارس راهنمایی و متوسطه یاد بگیرند ،ندارد .بدون آموزش
آشکار و قاطع در مورد چگونگی انطباق با پیچیدگیهای
در حال توسعة این متون ،نوجوانان بسیاری از پیشرفت در
خواندن عقب میافتند و توانایی آنها در یادگیری از متون
آسیب میبیند.
خواندن متفاوت برای رشتههای متفاوت
همچنانکه دانشآموزان پایهها را یکی بعد از دیگری
پشت سر میگذارند ،متون متفاوتی که در درسهای
مختلف میخوانند ،بهطور فزایندهای از یکدیگر متمایز
میشوند2010 ، [CCAAL؛ هلر و گرین لیف2007 ،؛
لی و اسپارتلی .]2010،داستانهای کوتاه ،شعر ،مقاالت و نمایشنامههایی که دانشآموزان در کالسهای هنر
میخوانند ،شباهت بسیار کمی به کتابهای درسی ،اسناد تاریخی ،سخنرانیهای کالسهای تاریخ ،یادداشتهای
آزمایشگاهی و نمایشهای تصویری در کالسهای علوم دارند .در عین حال ،انتظار مدرسه از درک شاگردان از
خواندن نیز تخصصی میشود [گرین لیف ،شوئن باخ  ،زیکو و مولر 2001 ،؛ لی و اسپارتلی2010 ،؛ شاناهان و
شاناهان.]2008 ،
مدارس ،اغلب ،به روشنی به دانشآموزان نمیآموزند که چگونه فرایندهای استداللی ،راهبردها و قوانین
دستیابی به درک متون از یک درس به درس دیگر متفاوت است [لی و اسپارتلی2010 ،؛ موژ  .]2008 ،بسیاری
از دانشآموزان به دلیل عدم دریافت این آموزشها ،در تشخیص تنوع این متون و افزایش این تنوع در دروس
متفاوت در حال تقال و دست و پازدن هستند.
برای مثال ،به راههای متفاوتی توجه کنید که از دانشآموزان انتظار میرود به واژة «ویژگیها» در درسهای
متفاوت عکسالعمل نشان دهند .ویژگیهایی که در بحثهای مرتبط با کالسهای علوم ارزشمند تلقی میشوند،
شامل ویژگیهای فیزیکی نیز هستند ،ولی ویژگیهای روانشناختی را دربرنمیگیرند .در مقابل ،در علوم اجتماعی
و در هنر ،این ارزشها هم ویژگی فیزیکی و هم ویژگی روانشناختی دارند .بنابراین ،وقتی دربارة ویژگیهایی
سؤال میشود که کمک میکنند یکی از «گونهها» رشد کند و خود را با شرایط انطباق دهد ،از دانشآموز علوم
انتظار نمیرود که به هوش یا شادی یا نشاط استناد کند ،بلکه باید ویژگیهای فیزیکی آن گونه و محیط وی را
مورد توجه قرار دهد.
همینطور ،دانشآموزی که در درس تاریخ تنها از اعدادی خاص برای توضیح پیروزیها و شکستهای ناپلئون
فره و سرسختی ناپلئون نام میبرد تا منحصر به فرد بودن
استفاده میکند ،یا دانشآموز درس ریاضی که از شجاعتّ ،
او را نشان دهد ،موفقیت چندانی نخواهد داشت .بنابراین ،خواندن یک متن درسی و درک آن ،مستلزم فهمیدن
این امر است که چه چیزی در آن درس «مهم به حساب میآید» .در نتیجه ،نباید تعجب کرد اگر موفقیت در
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خواندن در پایههای اولیه ،دانشآموزان را در مقابل دست و
پازدنهای آنها در خواندن متون دروس متفاوت در مراحل
بعد ،واکسینه نکند [گرین لیف و همکاران2001 ،؛ پیرسون
 ،موژ و گرین لیف.]2010 ،
ایدة تغییر رشدیابنده در خواندن ،مانند این ایده که
خواندن بهصورت فزاینده به صورت رشتهای درمیآید (یا
باید درآید) فکر جدیدی نیست .هوئی ( )1968/1908از
همان اوایل قرن بیستم از این ایده حمایت کرد که آموزش
خواندن باید درون آموزش هر درس انجام گیرد .بهعالوه،
کتابهای روش تدریس دانشجویان تربیت معلم از مدتها
قبل ،اهمیت خواندن با توجه به رشتهها در دورههای
راهنمایی و متوسطه را مورد تأیید قرار داده بودند( .اندرس
 ،گوزتی 1996 ،؛ دوپیس  ،لی ،بادیالی و آسکف .)1989 ،
ولی در آخرین دهة قرن بیستم ،گزارشهای
نگرانکنندهای ضرورت توجه حرفهای و سیاستگذاری در
زمینة آموزش خواندن بعد از پایة سوم را ،بهخصوص با
توجه به نقش کلیدی خواندن در همة درسها ،اعالم کردند
[برمن و بیانکاراسوا 2010 ، CCAAL ،2005 ،؛ هلر و
گرین لیف2007 ،؛ کامیل 2003 ،؛ لی و اسپارتلی2010 ،؛
 RANDو گروه مطالعه دربارة خواندن  .]2002 ،این ایده
در سالهای اخیر نیز موقعیت محکمی در استانداردهای آموزشی بهدست آورده است که نشانة آن را میتوان در
هستة مشترک 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 بهعنوان نمونه برای هر یک از این درسها
فراهم میکند .چنین تحولی موجب توجه زیاد به ضرورت توسعة حرفهای و برنامة درسی و پذیرش نقش مرکزی
خواندن ،نوشتن و زبان شفاهی در یادگیری متون درسی میشود.
یادگیری دیجیتالی
عامل دیگری که موجب پیچیدگی دورنمای آموزش خواندن بعد از پایة سوم شده ،رشد ناگهانی در گسترة
طرحها و ساز و کارهای موجود در تعامل با متون درسی در آخرین دهه است [روندهای دیجیتالی 2011 ،؛ پاتل ،
 .]2007فناوری دیجیتالی به مثابه یک ابزار ،هم در ارتباطات و هم در کامل کردن وظایف شغلی ،به نحو احسن
انجام وظیفه نکرده است .همینطور ،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 آنها دسترسی دارند و نیاز آنها را به خواندن انتقادی نیز باال برده است.
بحث دربارة اینکه خواندن در بافتهای دیجیتالی واقعاً جدید است یا متفاوت ،هنوز جریان دارد ،ولی مضامین
مشترکی پدید آمدهاند که این نوع از خواندن را به عنوان خواندنی چند وجهی که بهطور دائم در حال تغییر
وسایل ارتباطی و طبقهبندی آنهاست ،توصیف میکند [لیو  ،اُبراین  ،زاولینسکی  ،مک وری و ا ِ ِورت ـ کاکوپاردو
.]2009 ،
برای مثال ،خواندن در محیط دیجیتالی ،انتخابهایی غیرخطی را در جلو بردن خواندن از طریق متون موجب
میشود .این غیرخطی بودن میتواند یک امتیاز یا یک مانع برای خوانندگان ضعیف باشد .از یک طرف ،غیرخطی
بودن به خواننده امکان میدهد که به دانش زمینهای ،تعاریف اصطالحات ناآشنا ،مکانیابی مؤثر اطالعات با
استفاده از ابزارهای جستجوگر و برانگیختن حق انتخاب فردی برای کاوشگری ،دست پیدا کند .از طرف دیگر،
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دستیابی به خبرگی در خواندن دیجیتالی به
هیچ وجه بهصورت غیرارادی و خود بخودی
اتفاق نمیافتد [لیو ،کینزر  ،کایرو و کاماک
2004 ،؛ لیو و همکاران .]2009 ،رشد سریع
استفاده از ابزارهای دیجیتالی در خواندن و این
انتظار فزاینده که نوجوانان میتوانند از آنها
به راحتی ،با انعطافپذیری و منتقدانه استفاده
کنند ،این ضرورت جدید را ایجاب میکند که
توجه هر چه بیشتری به مهارتهای خواندن
نقادانه و پیشرفته و بهخصوص به خواندن در
بافتهای دیجیتالی اعمال شود [دوک  ،شامر ـ
دابلر و ژانگ 2006 ،؛ لی مک .]2006 ،
در نتیجه ،آموزش خواندن بعد از پایة سوم
باید در جهت مهارتها ،راهبردها و رفتارهایی
باشد که پژوهشها آنها را بهعنوان موارد عمده در خواندن در محیطهای دیجیتالی شناسایی کردهاند .برای
مثال ،در یک بافت دیجیتالی ،بهجای پیش تدریس دانش زمینهای ،معلمان این امکان را دارند که به تدریس
راهبردهای جستجو و ساختارهای متون در وب سایتهای اطالعاتی بپردازند تا دانشآموزان بتوانند خودشان
دانش زمینهای را که فاقد آن هستند ،بهدست آورند [کایرو و دابلر .]2007 ،خوانندگانی که با استفاده از اینترنت
به پژوهش میپردازند ،باید بر توانایی جمعآوری اطالعات مرتبط از طریق خواندن هدفمند ،تسلط داشته باشند
[کایرو ،دابلر .]2007 ،در عین حال ،پژوهشها نشان دادهاند که خواندن متون در قالب دیجیتال ،طوالنیتر از
خواندن در قالب مطالب چاپ شده است .این یافتهها نشان میدهند که خوانندگان همچنین باید خود را با این
کارایی کمتر ،به هنگام خواندن متون دیجیتالی ،وفق دهند [ری این کینگ .]1988 ،
بعضی ادعا کردهاند که اینترنت به زودی به صورت رسآنهای غایب در خواندن درخواهد آمد [لیو و همکاران،
 .]2007صرفنظر از اینکه چه موقع این پیشبینی درست از آب درمیآید ،دانشآموزان باید به خواندن و
مهارتهای فناورانه مسلط شوند تا بتوانند در تمام ابعاد جامعه که در حال درهم آمیخته شدن با یکدیگر
هستند ،مشارکت داشته باشند .بنابراین ،تدریس خواندن ،بهخصوص بعد از پایة سوم ،ضرورتاً دربرگیرندة تدریس
جهتیابی به دانشآموزان در پاسخگویی به مطالبات ویژة متون دیجیتالی نیز هست [دوک و همکاران.]2006 ،
چگونه میتوان از خواندن دانشآموزان نوجوان حمایت کرد؟
ش نمیتواند دانشآموزان را به طور کامل برای
صرفنظر از میزان موفقیت آموزش اولیه در خواندن ،این آموز 
پاسخگویی به مطالباتی که بعد از پایة سوم بهوجود میآیند ،آماده کند .حمایت از خواندن نوجوانان ،مستلزم
توجه همزمان به نیازهای دانشآموزانی است که نتوانستهاند بر مهارتهای پایهای خواندن و نیازهای مشترک
همة دانشآموزان در غلبه بر متون چالشبرانگیزی که پاسخگوی اهداف متفاوتی هستند ،تسلط پیدا کنند .این
متون ،هر چه بیشتر چالشبرانگیز میشوند و بافت آنها مرتب در حال تغییر است.
آموزش جبرانی به دانشآموزان دارای مشکل در خواندن ،غالباً ،موجب کنار گذاشتن خواندن و یادگیری
محتواهای درسی میشود .بنابراین به این دانشآموزان فرصتهای کمتری داده میشود تا مهارتهای پیشرفتة
خواندن در سایر درسهای مدرسهای را فرا گیرند [گرین لیف و همکاران2011 ،؛ هی کوک  .]2001 ،اگر قرار
است این دانشآموزان پاسخگوی انتظارات قرن بیست و یکم در خواندن باشند ،همة آنها باید فرصت داشته
باشند عادتها و مهارتهای اختصاصی خواندن را یاد بگیرند .بهطور خالصه ،خوانندگان ضعیف که نیازمند
آموزش مهارتهای پایه هستند ،باید این آموزشها را همراه با آموزشهای خواندن برای نوجوانان دریافت کنند.
بهبود در خواندن نوجوانان همچنین مستلزم آن است که خود را از رویکردهای کهنة قرن بیستم در
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سیاستگذاری و اجرا برکنار داریم .برای مثال ،سیاستهای تأمین مالی و پاسخگويی  ،باید یکی سازی رشتهای
و خواندن دیجیتالی در آموزش خواندن و به کار بستن آن را پیشبینی کند .در غیراینصورت ،تالشهای
اصالحطلبانه احتماالً افرادی را که قصد داشتند مورد حمایت قرار دهند ،از دست خواهند داد.
تدریس مطالب مرتبط با یک موضوع و باید بهطور چشمگیری تغییر کند .تا زمانی که برناممههای درسی
دربرگیرندة تدریس قاطع هنجارهای هر رشته در خواندن نباشند ،برای معلمان دشوار است که این جنبة مهم
از یادگیری مبتنی بر درسها را در برنامة کاری خود بگنجانند .به عالوه ،مدارس باید فرصتهایی برای توسعة
حرفهای سازمان یافته فراهم آورند که بر مشکالت عملی بنا شده باشند و به معلمان کمک کنند تا هنگام تدریس
خواندن با نگاه رشتهای به آن نگاه کنند .این توسعة حرفهای 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 دانشآموزان را دربربگیرد.
وقتی معلمان خود را برای ایفای نقش در تدریس خواندن رشتهای آماده کردند ،به رهنمودهایی نیاز پیدا
میکنند که چگونگی پرداختن به خواندن دیجیتالی را نیز به آنها بیاموزند .آنها نیازمند کمک هستند تا دریابند
که مطالبات متفاوت خواندن دیجیتالی از دانشآموزان چیست .یادگیری استانداردها نیز باید ادامه پیدا کند تا به
معلمان و دانشآموزان در شناخت این رسانة جدید و در حال شکوفایی در خواندن کمک کند .خواندن دیجیتالی،
درست همانطور که در مورد خواندن نوجوان به معنی کلیتر آن مصداق دارد ،نباید به عنوان پیوست جدیدی به
وظایف آموزشی معلمان تلقی شود ،بلکه باید به عنوان بخش اصلی یادگیری در همة حوزههای درسی به حساب
آید.
سرانجام ،یکی از بخشهای چالش برانگیز معمای خواندن نوجوانان ،طراحی سنجشهایی است که
منعکسکنندة خواندن بعد از پایة سوم باشند .در حال حاضر ،سنجشهای فرایندی و پایانی از خواندن رشتهای و
خواندن دیجیتالی وجود ندارد .سیاستگذاران باید این کمبود را جبران کنند تا تغییراتی را که بهدنبال آن هستیم،
اتفاق بیفتد .با توجه به فضای فعلی در آموزش ،شواهد مربوط به اثربخشی و دادههایی 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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چگونهمتون
غیرداستانیرا
درکمیکنیم
نویسنده :توماس نیوکرک
ترجمه :محمدجعفر جوادي
بهعنوان داور ،بهنظر شما کدام یک از دو جملة زیر آسانتر خوانده میشوند؟
 .1نظر دادگاه فرجام خواهی ،ردکردن پیشنهاد مربوط به سرپرستی فرد است.
 .2دادگاه فرجام خواهی ،پیشنهاد سرپرستی فرد را رد کرد.
بدون تردید ،جملة دوم آسانتر است ،حتی اگر از این هم گستردهتر شود؛ یعنی« :دادگاه فرجام
خواهی ،به اتفاق آرا ،پیشنهاد سرپرستی فرد را رد کرد».
بهنظر من ،این جمله تقریباً به اندازة جملة اول کلمه دارد ،ولی از نظر ساختاری ـ ترتیب فاعل ،فعل و مفعول
ـ آسانتر پردازش میشود .ما معموالً ،جمالتی را ترجیح میدهیم که داستان کوتاهی را بیان کنند :فردی که در
حال اجرای نقش است ،تأثیر قابل توجهتری میتواند داشته باشد [ویلیامز .]2002 ،
این مقایسة ساده به ما کمک میکند تا سؤال گستردهتری را دربارة خواندن انواع نوشتههای طوالنیتری مطرح
کنیم که بسیاری از آنها ،داستان تلقی نمیشوند .منطق متعارف این است که به هنگام خواندن (یا نوشتن)
متونی که خبری ،تحلیلی یا بحثانگیز هستند ،از مهارتهای کام ً
ال متفاوتی درخواندن استفاده کنیم .درواقع،
رفتن به جانب این نوع از متون (و دوری از داستان) باید یکی از ویژگیهای خواندن در دبیرستان و دانشکده
باشد .پیام روشنی که وجه مشترک استانداردهای خواندن و نوشتن است ،این است که خواندن از نوع داستان باید
در سالهای باالی دبیرستان کاهش پیدا کند و دانشآموزان 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 میتوان ادعا کرد که این اولویتبندی در خواندن به «جمهوری» افالطون برمیگردد ( 380سال 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 میشد.
اما وقتی بهترین نوشتههای تحلیلی  -و از جمله کار افالطون  -را میخوانم ،بهنظر من ،بیشتر شبیه داستان
هستند .نوشتهها نقش روشن کنندهای بهعهده دارند .من از بازی با ایدهها و جایگاه آنها لذت میبرم؛ برای مثال،
از نظر ناسازگاری آنها با یکدیگر ،نحوة طرح سؤالها و اکتشاف آنها و نیز چگونگی بازگو کردن آنها .همة این
نویسندگان در نوشتن داستانهایی تسلط دارند که نکات مورد نظر خود را بر تجربهای زنده مبتنی میکنند و
چیزی را موجب میشوند که افراد سخنور آن را «حضور» یا «وجود» مینامند .رابرت فراست ادعا میکند« :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 ،
 ،1997صفحة .)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 میکنند و به سادگی به ارائة اطالعات
میپردازند و به این ترتیب ،هیچ چارچوبی برای درک مطلب به خواننده نمیدهند .مارک ترنر ( ،)996بهعنوان
یک روانشناس شناختی و یک منتقد ادبی ،در این مورد چنین میگوید« :تخیلی روایتی ـ داستان سرایی ـ
مهمترین ابزار تفکر است و ظرفیتهای عقالنی به آن بستگی دارد .این تخیل ،وسیلة اصلی نگاه کردن به آینده،
پیشبینی ،برنامهریزی و تبیین آنهاست» (صفحات  4و 5؛ به اثر ای بنکز  2004 ،نیز نگاه شود) .این ادعا
حتی در مورد تخصصیترین نوشتههای درسی نیز مصداق دارد؛ حتماً گزارشهای پژوهشی نیز باید در قالب یک
داستان مطرح شوند.
در واقع ،ما هرگز اطالعات را به صورت خام نمیخوانیم؛ یعنی نمیتوانیم بخوانیم .متون مربوط به این اطالعات
تنها وقتی بهکار میآیند که نویسنده بتواند مجموعهای از انتظارات را بهوجود آورد و در خواندن شور و اشتیاق
ایجاد کند .در غیر اینصورت ،نیروی برانگیزنده و جنبش پویایی برای حرکت به جلو وجود نخواهد داشت .استفاده
از این چارچوب موجب میشود 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)،
نوشتهها به سادگی از خاطر میروند و مغلوب ویژگیهای متن میشوند .این گفتة من فراتر از یک نظر است و
منظورم ،وجود یک مسئله یا وضعیتی انسانی است که نیازمند بررسی است؛ مسئلهای که اهمیت دارد و مستلزم
آن است که دربارهاش نوشته شود.
بنابراین ،بهجای اینکه وانمود کنیم که متون داستانی را پشت سر گذاشتهایم ،باید به دانشآموزان بیاموزیم
که این متون چه نقشی در خواندن آنها دارند و چگونه باید متن داستانی را در نوشتههای خود بهکار بگیرند.

دانشآموزان هنگام خواندن به چه نکاتی باید توجه کنند
در جستجوی مسئله
تولستوی  ،داستان حماسی خود به نام «آناکارنینا » (1995ـ )1877را با این جملة مشهور شروع میکند که:
« همة خانوادههای خوشبخت شبیه یکدیگرند ،اما هر خانوادة غمزده ،اندوه خاص خود را دارد ».او ادامه میدهد
که غمگینی ،بهعنوان نوعی مسئله ،نقطة شروع طرح داستان است؛ فردی که بهدلیل 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 کردهای؟» نوشته است ،توجه کنید:
«وقتی هواپیمای پال در کلیولند به زمین نشست ،آنها منتظر او بودند .آنها احتماالً زودتر رسیده بودند و
درست در جایی جمع شده بودند که مسافران از پلة برقی بیرون میآیند و در جستوجوی خانواده به این طرف
و آن طرف نگاه میکنند .خانوادهها باید در یک جا در کنار هم قرار میگرفتند و به نظارة تازه واردان از هواپیما
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میپرداختند و در پس ذهن خود و نیز در قسمتهای جلویی آن ،مشتاقانه و از صمیم قلب آرزو کنند که پال
آنچه را که معموالً انجام میداد -یا نمیداد  -انجام دهد و به خانه نیاید» (صفحة .)55
مسئلههای زیادی در همین متن وجود دارند .کام ً
ال روشن است که پال نمیخواهد اینجا باشد و خانواده ـ
بیش از حد احساساتی ـ خود را ببیند و تردید دارد که آنها هم درست همانطور نمیخواستند که او بیاید .در
اینجا درمییابیم که داستانی در مورد انتظار آنها برای پال و موفق نشدن وی در حضور پیدا کردن وجود دارد.
ولی او در فرودگاه است و آنها هم آمدهاند و داستان بهطرف جلو در حرکت است .این مواجهه چگونه ادامه پیدا
میکند؟ ما نیز میخواهیم 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 خوراکیها» ( )2009داشته
باشیم؛ کتابی که در زمره کتابهای «بحثانگیز» طبقهبندی میشود« :غذا بخورید ،زیاده روی نکنید و آنچه
میخورید ،بیشتر ،مواد گیاهی باشد» (صفحة .)1
این گفته تقریباً پاسخ کوتاهی است به سؤال ظاهرا ً پیچیده و گیجکنندهای 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 میشوم که موضوع را پیچیدهتر 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 ،همینطور ،بهتر خواهد بود اگر خوراکی شما شامل غذاهای تازه باشد
تا غذاهایی که عمل آورده شدهاند .اینها توصیههایی 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 مسئلههای زیادی وجود دارند.
چرا باید این متخصص تغذیه به ما بگوید که توصیة اصلی او «خوردن غذا» است؟ چگونه متوجه شدهایم که این
مفهوم تا این حد بحثانگیز است و یا حتی موضوع جالبی است که به ما توصیه میشود آن را انجام دهیم؟ چرا
این موضوع «به آن سادگی که بهنظر میآید نیست؟» ما با «خوردن غذا» چه چیزی گیرمان میآید؟ به عبارت
دیگر ،ما در آستانه یک توطئه قرار گرفتهایم و مشتاقیم تا آن را مورد کنکاش قرار دهیم.
متن ادبی که بهوسیلة کنث بورک توصیف شده ،مبتنی است «برانگیزنده و پاسخگوی اشتیاق» (صفحة )124
و قطعاً در زمرة کارهایی است که ما آنها را ادبی تلقی نمیکنیم .با توجه به اینکه هنوز در حال خواندن این مقاله
هستید ،احتماالً احساس میکنید از الگویی پیروی میکنم که در حال توصیف آن هستم .در اینجا« ،مسئله»
این است که چگونه انواع نوشتن را طبقهبندی 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 ،مسئلهای اجتماعی وجود دارد که به آن جواب داده نشده است ،یا موقعیتی ناسازگار درحوزهای از
مطالعه دیده میشود ،یا شواهد جدیدی پیدا شده که دیدگاههای 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 میشود و به همین دلیل است که اغلب نویسندگان به هنگام نوشتن ،زیر فشار عصبی
قرار میگیرند .در شروع متن ،موضوعی رسمیت پیدا میکند ،مسئلهای پیشنهاد میشود ،احساس یک روایت
منتقل میشود ،لحن و حالت هر قطعه تعیین میگردد و این مخاطره برای یک هزارم ثانیه پذیرفته میشود
که حواس خواننده حواسش متوجه جای دیگری شود .وقتی میشنوم که به دانشجویان نوشتن «مقدمه» را
میآموزند ،تعجب میکنم .کارهای به مراتب مهمتری از نوشتن مقدمۀ یک پایان نامه باید انجام بگیرد؛ این
نویسنده ،وظیفه به مراتب دشوارتر (ولی جالبت ِر) ایجاد « نیاز» به این پایاننامه و بهوجود آوردن ساختاری
شورانگیز را بهعهده دارد؛ اثری که خواننده با آن همسو شود.
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شناسایی بازیگران
خوانندگان ُرمان ،براساس غریزه ،با سؤاالتی مانند
بازیگران چه کسانی هستند و چگونه با یکدیگر در تضاد
قرار میگیرند ،خواندن را شروع میکنند .ما عالقهای به
خواندن کتابهایی دربارۀ خانوادۀ خوشبخت خیالی و
افسانهای نداریم که تولستوی مطرح میکند.
همینطور ،همۀ نوشتههای تحلیلی نیاز دارند تا
چشماندازهای متناقض ،راه حلهای مخالف ،نکات قوت و
ضعف و حتی آدمهای خوب و بد داشته باشند .اگر بتوان
این نقشها را به سخنگو ربط داد ،شور و هیجان داستان
بیشتر خواهد بود .نوشتن در قالب گفتگو ،مستلزم وجود
صداهای چندگانهای است که بهوسیلۀ نویسنده هماهنگ
میشوند .برای درک یک متن باید با این قبیل تعارضها
هماهنگ شد.
چند سال پیش با دشواری عظیمی در خواندن روبهرو
شدم .آن زمان قصد تدریس در کالسی را داشتم که دربارۀ
نظریهای در سخنوری در دورۀ کارشناسی بود و دورهای
دوهزار ساله را دربرمیگرفت (در اغلب برنامهها ،این
دوره ،به درسهای متفاوتی تقسیم میشود) .من دارای
گلچینها و منتخبات خوبی بودم ،ولی این منتخبات
دارای پوشش گستردهای از نویسندگان متعدد ،سنتهای
روشنفکری ،دورههای مختلف ،مضامین ادبی و سبکهای 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 گفتگو 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 میکنم ،پیدا کردن ایدهها از درون یک گنج نیست ،بلکه سفری است که به
همراه نویسنده انجام میگیرد .گرت چن برنابی ( )2005دانشآموزان خود را تشویق میکند با تهیۀ «نمودار
گردش کار» از تغییر مواضع نویسندۀ غیرداستانی ،تغییرات ذهنی وی ردگیری شود .برای مثال ،به متنی
کالسیک در تاریخ آمریکا توجه کنید :یعنی به مارتین لوترکینگ ( )1963و سخنرانی وی با عنوان «من رؤیایی
دارم»  .برای دستیابی به این موفقیت بزرگ ،خواننده (یا شنونده) باید به طرحی که کینگ به وجود میآورد
توجه کند .مسئلۀ این سخنرانی از همان شروع قابل مشاهده است .او از لینکلن و اعالمیۀ آزادی بردگان کمک
میگیرد ،ولی بیدرنگ به نکتۀ نومیدانهای اشاره میکند« :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».
کینگ در این شروع تعارض اصلی سخنرانی خود را مطرح میکند«:شکاف بین وعدۀ آزادی و واقعیات
تبعیضات نژادی ».در قسمت میانی سخنرانی ،او تغییر جهت میدهد و این سؤال را مطرح میکند که چه باید
کرد تا به آن «سرزمین موعود» رسید .در قسمت پایانی ،به توصیف این نکته میپردازد که آن سرزمین وعده
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داده شده چه میتواند باشد.
درک این سخنرانی ،با توجه به ساختار تنشزا و راه چارۀ آن مسیر است .ولی اگر تنها بر سخنانی تأکید شود
که نتایج مشخص و شناخته شدهتری داشته باشند ،این نکات از دست خواهند رفت.
درگیرشدن با گوینده
ما اطالعات را بهصورت خام دریافت نمیکنیم .حتی دفترچههای تلفن هم طبقهبندی شده هستند و بعضی از
اطالعات آنها برجسته شدهاند .نوشتههای خبری و ادامهدار با میانجیگری یک گوینده پدید میآیند؛ یعنی فردی
از طریق واقعیات ،نظریهها یا چشماندازها ما را هدایت میکند .گاهی این گوینده از لفظ «من» استفاده میکند و
شاید داستانهای شخصی خود را به موضوع مرتبط کند .ولی حتی وقتی از لفظ «من» استفاده نمیشود ،حضور
نویسنده احساس میشود؛ همانطور که تورا در شروع «والدن» ( 2000ـ  )1845به ما گوشزد میکند« :علیرغم
همه چیز ،همواره این اول شخص است که صحبت میکند» (صفحه .)3
نویسندگان بزرگ غیرداستانی میدانند که چگونه از این «من» استفاده کنند .در مقدمۀ کوتاه مایکل پوالن،
او مینویسد« :از اینکه بازی را در اینجا رها کنم ،بیزارم ،»...و اجازه میدهم که «چیزها» تا حدود چند صد صفحه
جلو بروند »...او ادامه میدهد که« :این واقعاً احمقانه است که بخواهم این کتاب را بنویسم؛ کتابی دربارة چیزی
که کام ً
ال روشن است ،ولی من این کار را میکنم.
حتی وقتی کلمۀ «من» به کار نمیرود ،شخصیت نویسنده از بین نمیرود .میتوانیم انرژی شناختی وی،
دلبستگی او به موضع ،خوشحالی وی از واقعیات عجیب و غیرقابل انتظار ،حس طنز و یا شوخی وی را که چاشنی
جدیترین موضوعات نوشته شده است ،احساس کنیم .در اینجا نوعی رابطه و حتی اعتمادی بین ما و نویسنده
وجوددارد .وقتی بهعنوان واقعبینی ناب ،این ویژگیها کنار گذاشته شوند (که معموالً در مورد کتابهای درسی
چنین است) ،در خواندن دچار مشکل میشویم .به این نوشتهها ،نوشتۀ درسی گفته میشود که ویژگی اصلی
آنها در ذهن عامۀ مردم ،کسالتبار بودنشان است .یا اگر بخواهم اصطالحی از حوزۀ خواندن را بهکار ببرم ،باید
بگویم این متون از نوع فاقد تفکر و عجوالنه هستند.
البته مشکل اصلی بخش غیرداستانی ،همان کتابهای درسی هستند .هرگاه که مسئلة فهمیدن متون
غیرداستانی را مطرح میکنم ،یکی میپرسد« :چگونه تفکرات شما به دانشآموزان کمک میکند تا متون درسی
را بخوانند؟» پاسخ کوتاه این سؤال این است« :کمکی نمیکند .کتابهای درسی خوانده نمیشوند ،زیرا توجه
مستمــر به ایجـاد یـک ایده را موجـب نمیشوند؛ مطلبی که مـیتوان آن را در مقالـهای در روزنامـۀ «آتالنتیک»
یا در یک مجلۀ حرفهای در پژوهش خواند.
برای مثال ،به یکی از متون استاندارد دورة دبیرستان مانند زیست شناسی (بیگز  ،گلنکو/مک گراهیل و
انجمن ملی جغرافیا  )2007 ،توجه کنید که حدود سه کیلوگرم وزن دارد .از دانشآموزان ،علیرغم این حجم،
بهندرت خواسته میشود که قل از پایان هر قسمت و یا شروع موضوعی دیگر ،بیش از سه پارگراف (بند) از آنرا
بخوانند .خود نوشته نیز به نظر میرسد که بیشتر برای معرفی واژگان تخصصی طراحی شده است (که برجسته
شدهاند) تا درگیر کردن خواننده با متن .در هر صفحه ،دو یا سه واژۀ تخصصی معرفی و در کل کتاب ،حدود
 1500واژه مطرح شده است .صفحات بیش از حد شلوغاند و با حاشیه نویسی ،عکسها و نمودارها ،موجب انحراف
دانشآموزان میشوند .بنابراین آنچه در اختیار داریم ،درواقع یک لغتنامه با تعاریفی است که بسط داده شدهاند.
همانطور که فرانس فیتزجرالد ( )1980دربارۀ متون تاریخی گفته است ،این متون در حقیقت نوشته نشدهاند،
بلکه «بسط» پیدا کردهاند .اگر به این شکل برای دانشآموزان متون غیرداستانی تدوین شوند ،تعجب ندارد که
آنها به خواندن عالقهای نشان ندهند (و کتابهای تاریخی نیز همینطور) .بدین ترتیب ،یکنواختی و کسالت
همچنان ادامه دارد.
چرا باید کتابهای غیرداستانی خوانده شوند
این یک واقعیت است که نوشتههای خبری را بخاطر اطالعات آنها میخوانیم و این ،نقطۀ مقابل خواندن ادبی
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است .این نوع از خواندن ،سنجیده ،منطقی و عملی است و کسالت متون درسی را کاهش میدهد .در ترکیب
طبقهبندی برجستهترین مربیان ادبی ،برای مثال ،لوئیس روزن بلت ( ،)1994متون خبری یا اطالعاتی ،جنبۀ
عملکردی دارند و فرد را ،تحت تأثیر اطالعات قرار میدهند .ما مخزن دانش خود را با این اطالعات بنا میکنیم.
ولی متون غیرداستانی برتر به این شکل عمل نمیکنند .برای مثال ،به کتاب «امپراتور بیماریها :شرح حال
سرطان»  ،نوشتۀ سیت هارتا موکرجی  ،برندۀ جایزۀ پولیتز و مسلماً یکی از بهترین نوشتههای مطرح شده در دهۀ
گذشته نگاه کنید .اگر کسی از من دربارۀ اطالعات آمده در این کتاب امتحانی به عمل آورد ـ سؤاالتی دربارۀ نام
آزمایشگران بزرگ یا پاسخگویی مقدماتی در مورد نحوۀ کار سلولها در زیستشناسی ـ بهطرز ناراحتکنندهای
ناکام خواهم شد .و چه کسی میداند که یک سال بعد چه مقدار از این اطالعات را به خاطر خواهم داشت؟ با این
وصف ،خواندن این کتاب ،یکی از هیجانانگیزترین و لذتبخشترین تجربیات من در طول سالهای گذشته بوده
است .اگر اطالعاتی به خاطرم نمانده است ،چه دستاوردهایی داشتهام؟
آنچه بدست آوردم ،تجربۀ بودن با نویسنده در جریان دورههای امیدواری و شکست است .همینطور ،تجربۀ
مرگ بیماران بسیاری که این آزمایشهای بسیار دشوار را پشت سر میگذاشتند و نیز پیشرفت منظم اما با
تردید پژوهشگرانی که دستاندرکار درمان این بیماران بودند .من این احساس را با خود دارم که سرطان به
صورت خصیصه اصلی این کتاب درآمده است؛ یعنی پدیدهای دو پهلو ،انطباقپذیر ،مزمن ،چند وجهی و دشمنی
غیرمعمول در گول زدن و نابود کردن .من این نقشۀ روایتی و اطالعات مرتبط با آن رادر حافظۀ خود نگه میدارم.
بهعبارت دیگر ،من این کتاب غیرداستانی را همانطور در حافظهام ارزیابی میکنم که یک داستان قصه مانند
را .جزئیات مطالب به سرعت دچار ابهام و تیرگی میشوند و من تنها مضامین اصلی و احساساتی را که این کتاب
برایم بهوجود آورد ،به خاطر میآورم .من احساس بهدست آمده از کتاب «موکرجی» را که مرا به سوی این حوزه
هدایت کرد ،حفظ میکنم و شبکهای از داستانها را بخدمت میگیرم؛ داستانهایی دربارۀ پژوهشگران ،دربارۀ
نحوۀ معالجة بیماران سرطانی و به خصوص دربارۀ خود سرطان و نحوۀ شروع و رشد آن.
ارزش چشمگیر کاری از این نوع ،مانند یک داستان خوب ،این است که ما خودمان را بدست فرد دیگری
میسپاریم .ما برای رفتن به یک سفر قرارداد میبندیم .اگر تنها به خواندن قطعاتی از اطالعات قناعت کنیم و
اگر به همۀ کتابهای غیرداستانی بهعنوان یک دفترچۀ باشکوه تلفن بنگریم ،تنها آن اطالعات را به طرحوارههای
موجود در ذهنمان مرتبط میکنیم و تغییری نخواهیم کرد (و بههمین دلیل ،فکر میکنم بسیاری از مطالب
موجود در اینترنت تنها پیشداوریهای ما را تأیید و تقویت میکنند) .در اینصورت« ،ویکی پدیا» کافی است.
ولی با ورود به دنیای کتابی مانند «امپراتور بیماریها» ،یعنی بیرون رفتن از خود و حضور پیداکردن در کنار یک
ذهن درجۀ یک در تبیین علم و درام انسانی تحقیق دربارۀ سرطان .حدس میزنم که این سفرها دارای مزایای
طوالنی مدتی است که از تداوم خواندن کتابهای خوب غیرداستانی بدست خواهيم آورد.
نویسندگان کتابهای خوب غیرداستانی هرگز روایت کردن را رها نمیکنند .در واقع ،آنها داستانگویی را
به طرق پیچیدهتری گزارش میکنند و آن را در بستر مناسبتری قرار میدهند .اکنون زمان آن رسیده است که
اجازه دهیم دانشآموزان 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 ( م.)اشاره به مطالبی از نوع دایرهالمعارف است که در این سایت موجوداست
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تدريسهدفمندانواعمتون

نويسندگان :ن ِل كي .دوك،
سامانتا كافلَن ،مري ام .جازويك و
نيكول ام .مارتين
مترجم :مريم خيريه
به آخرين شمارة نشرية «مديريت آموزشي» كه خواندهايد ،قدری فکر کنید .حاال داستاني را در نظر بگيريد كه
دوستي اخيرا ً در يك «رايانامه» براي شما تعريف كرده است .برخي از افراد گمان ميكنند اين دو نوع خواندن
مستلزم مهارتهاي يكساني هستند .ليكن ما بهطرز فزايندهاي درمييابيم كه خوانندگان براي خواندن انواع
متفاوت متن از فرايندهاي گوناگوني بهره ميگيرند.
براي مثال ،هنگامي كه نشرية باال را مطالعه میکردید ،احتماالً به فهرست مطالب آن رجوع كرديد ،از عنوانها
کمک گرفتید ،برخي از بخشها را بهطور سطحي خواندید و برخي ديگر را به دقت ،و حتي آنها را گاهی
دوبارهخواني كرديد .به احتمال فراوان هيچ يك از اين كارها را در مورد داستان دوست خود انجام نداديد .بلكه در
فرايندهاي متفاوتي ،همچون مجسم ساختن موقعيت و افراد درگیر در داستان و تالش برای درك احساس دوست
خود در ارتباط با وقايعي كه رخ داد ،مشاركت داشتيد .فرايندهاي خواندن شما بهطور قابل مالحظهاي با توجه به
نوع متن متفاوتاند .خواندن ،تابع نوع خاص متن است[ .دوك و رابرتس .]2010 ،
اينگونه بهنظر ميرسد كه استانداردها و سنجشها بهطور فزايندهاي با نوع متن مرتبط هستند .براي مثال،
بخشي از استانداردهاي پاية مشترك ايالتي بر اساس نوع متن طبقهبندي شدهاند (همانند متنهاي ادبي و خبري).
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در هر يك از اين مقوالت ،استانداردها ،طيفي از انواع متن را بيان ميكنند (رجوع شود به جدول .)1

سخنی در مورد نوشتن
اگرچه اين تمایل در ما وجود دارد كه خواندن و نوشتن را در مدرسه از يكديگر تفكيك كنيم و آنها را در
جايگاههاي متفاوتي از برنامة درسي قراردهيم ،ليكن در دنياي خارج از مدرسه ،خواندن به شكل پيچيدهاي به
نوشتن منتهی ميشود .براي مثال ،ممكن است پس از خواندن مقالهای در نشرية «مديريت آموزشي» به بازبيني
و اصالح يك طرح درس بپردازید و يا يادداشتي را براي كادر آموزشي مدرسة خود تهيه و در آن سياست جديدي
را پيشنهاد کنید .پس از خواندن داستان دوست خود ،ممكن است رايانامهاي را در پاسخ برایش ارسال كرده باشيد.
خواندن و نوشتن همچون يك مجموعه با هم عمل ميكنند تا ما را در دستيابي به هدفهاي زندگي ياري دهند.
لذا در اينجا هر دو مقوله را مورد توجه قرار ميدهيم.
انواع متفاوت متن ،فرايندهاي گوناگون
در مدارس اياالت متحده ،غالباً خواندن و نوشتن را بدون توجه به نوع آنها ،آموزش ميدهيم .ما فرايند نوشتن
«واحدي» را آموزش ميدهيم ،اگرچه فرايندهاي مورد استفاده در نوشتن بهطور قابل مالحظهاي در انواع گوناگون
متن ،متفاوتاند( .براي مثال ،نوشتن مقالهاي پژوهشي را در مقايسه با داستاني در مورد آنچه در طول تعطيالت
پايان هفته رخ داده است ،در نظر بگيريد ).ما راهبردهاي درك مطلب را بهطور عام آموزش ميدهيم ،گويي آنها
به شيوهاي يكسان در تمام انواع متن بهكار گرفته ميشوند .با وجود اين ،معني «پيش بيني كردن» در يك داستان
(پس از اين چه اتفاقي «رخ خواهد داد»؟) با معناي آن در متني خبري (پس از اين چه «خواهم آموخت»؟) كام ً
ال
متفاوت است .برخي از راهبردها ،مختص انواع خاصي از متن هستند (رجوع شود به جدول .)2
سه اصل براي انواع متون
سه اصل زیر ميتوانند معلمان را ياري دهند به شيوهاي تدريس كنند كه از نوع متن تأثير ميپذيرد.
اصل « :1دانشآموزان را در خواندن و نوشتن هدفهای مرتبط با دنياي واقعی مشاركت دهيد».
در گرمترين زمان تابستان ،گروهي از پسران آن دسته از متنهاي خبري را به دقت مطالعه میکنند كه
فراتر از سطح خواندن آنهاست .اين پسران تمام توان خود را براي خواندن اين متنها بهكار گرفتهاند ،چرا كه
مأموريتي به آنها محول شده است .باغ وحش محلي شهر از آنان خواسته است براي برپایی نمايشهای باغ
وحش ،كتابهاي راهنما تدوين كنند .پسران اين مسئوليت را جدي تلقي كردهاند تا در مورد حيواناتي كه در آنجا
سكنا داده شدهاند مطالبي بياموزند و ديگران را در آموختههاي خود سهيم كنند.
اين موضوع به داليل متعددي نامتعارف است ،چرا که به جاي ارائة مجدد يك دورة آموزشي خواندن شش
هفتهاي كه ناكارامدي آن در طول سال تحصيلي در مورد اين پسران به اثبات رسيده ،مدرسه در اين تابستان
رويكرد جديدي را اتخاذ كرده است .دانشآموزان بهدليل شركت در اين فعاليت ،بهجاي آنكه احساس حقارت
كنند ،هيجانزده و حتي خشنود بهنظر ميرسند .آنان متون خبري را ميخوانند و مينويسند ،چرا كه ميخواهند
و يا نيازمندند چيزي بدانند؛ نه به اين دليل كه معلم به آنها چنين گفته است و نه براي گرفتن جايزه .آنها براي
اهداف مربوط به دنياي واقعی ميخوانند و مينويسند.
در گذشته ويژگيهاي متن را ،تعيين كنندة نوع آنها ميدانستند ،ليكن هم اكنون نوع متن را با توجه به
«هدف» آن تعريف ميكنيم .بنا به عقيدة كارولين ميلر ( ،)1984انواع متنها پديد ميآيند تا نقشهاي ويژهاي
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را در موقعيتهاي خاص ايفا كنند و ویژگیهای این متون طوری شكل گرفتهاند كه به ايفاي آن نقشها كمك
كنند .براي مثال ،يك دستورالعمل پخت غذا را در نظر بگيريد كه هدف آن راهنمايي خوانندگان در آمادهسازي
غذا به شيوهاي خاص است .يكي از ويژگيهاي این دستورالعمل ،ارائة فهرستي از مواد مورد نياز است .اين فهرست
در ابتداي دستورالعمل آورده ميشود تا خوانندگان بتوانند از ابتدا ببینند کدام مواد را در اختيار دارند و کدام را
باید در فهرست خريد خود قرار دهند.
بر این باورم که دانشآموزان زماني خواندن و نوشتن انواع متون را به بهترين شكل ميآموزند كه از این متون
و ويژگيهايش به همان داليلي استفاده كنند كه این متون و ويژگيها بهخاطر آنها پديد آمدهاند .برخي از
پژوهشها نيز مؤيد همین نظر هستند (براي مثال ،پارسل ـ گيتس  ،دوك و مارتينو .)2007 ،
موارد زير را در نظر بگيريد:
 در «سبكهاي داستاني» هدف اصلي به اشتراك گذاشتن و تفسير تجربههاست .دانشآموزان ممكن
است متنهاي تاريخي را بخوانند ،از مكانهاي تاريخي بازديد کنند و بهطور همزمان برای نگارش كتابي تاريخي ـ
داستاني به پژوهش بپردازند؛ كتابي كه آن را با تشريك مساعي خواهند نوشت ،با ديگر مدارس به اشتراك خواهند
گذاشت و از طريق «اينترنت» به فروش خواهند رساند.
 در «سبكهاي نمايشي» هدف اصلي واقعي جلوه دادن شخصيتهاي نمايش از طريق تعارض و يا تعامل
است .دانشآموزان ممكن است به دقت متن دو نمايش نامة كوتاه را بخوانند ،برخي از خطوط آن را برجسته
سازند ،در حاشيهها يادداشت بردارند و فهرستي از وسايل صحنة نمايش و لباسها تهيه كنند .اين خواندن دقيق
آنان را مهيا ميسازد که اين نمايشنامهها را براي ديگر كالسهاي مدرسة خود اجرا كنند.
 در «سبكهاي مجاب كننده» مقصود اصلي تأثيرگذاری بر عقايد و يا رفتار مخاطبان است .دانشآموزان
ممكن است در مورد تأثيرات كافئين بر بدن پژوهش بهعمل آوردند و سپس نامههاي متقاعد كنندهاي را با هدف
تغيير عادات نوشيدن قهوه در بزرگساالن بنویسند و آنها را به يكي از روزنامههاي محلي ارائه دهند.
 در «سبكهاي خبري» هدف اصلي ،انتقال اطالعات در زمينة جهان طبيعي يا اجتماعي به افرادي
است كه به آن اطالعات نيازمندند .دانشآموزان توانستند
در «پروژة كتابهاي اميد» ()www.e-luminate.org
مشاركت جويند و متنهاي خبري را براي دانشآموزان
اوگاندايي كه به متنهاي معدود چاپی دسترسي دارند،
بنويسند.
 در «سبكهاي فرايندي» هدف اصلي آموزش
چگونگي انجام کاري به افراد است؛کاري كه آنها از
چگونگي انجام آن آگاهي ندارند .دانشآموزان ممكن است
پژوهشي را بهعمل آورند ،كتابي را در زمينة چگونگي
استفادة مجدد از برخی وسایل خانگي بنویسند و سپس
آن كتاب را در فروشگاه محلي وسایل خانگي به فروش
برسانند و سود حاصله را براي راهاندازي يك برنامة بازيافت
در مدرسة خود بهكار گيرند ]دوك ،كافلن  ،جازويك و
مارتين.[2011 ،
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جدول  :1استانداردهاي پاية مشترك ايالتي براي طيفهاي گوناگون انواع متن
پايههاي اصلي

نوع متن

كودكستان ـ5

داستان

نمايشنامه

شعر

12ـ6

شعرهاي كودكستان و خرده متنهای شعر داستاني که شامل شعر غير مسجع پنج
بندي و شعر بيقافيه است.
خرده متنهای شعرهاي داستانی که شامل شعرهاي بزمي ،شعرهاي بي قافيه،
غزلها ،قصيدهها ،تصنيفها و شعرهاي حماسي است.

12ـ6

كودكستان ـ 5

مكالمههاي دو نفرة اجرا شده روي صحنه و صحنههاي نمايشی كوتاه و آشنا را
شامل ميشود.
نمايشنامههاي تك پردهاي و يا چند پردهاي را به شكل نوشتاري و فيلم شامل
ميشود.

12ـ6
كودكستان ـ 5

داستانهاي ماجراجويانة كودكان ،افسانههاي قومي و اجدادي ،افسانهها ،حكايات
اخالقي ،داستانهاي تخيلي ،داستانهاي واقعگرايانه و اسطوره را شامل مي شود.
خرده متنهای داستانهاي ماجراجويانه شامل داستانهاي تاريخي ،داستانهاي رمز
آلود ،اسطورهها ،داستانهاي علمي ـ تخيلي ،داستانهاي واقعگرايانه ،تمثيلها،
نوشتهها يا اشعاري كه تقليد از متن ديگراناند ،طنز و رمانهاي مصور است.

12ـ6
كودكستان ـ 5

توصيف استانداردهاي هستة مشترك ايالتي

آثار ادبي مبتني بر
واقعيت و متنهاي
تاريخي ،علمي و
تخصصي

زندگينامه و خود زندگينامه ،كتابهايي در زمينة تاريخ ،مطالعات اجتماعي،
علوم و هنر ،متنهاي تخصصي شامل دستورالعملها ،فرمها و اطالعات نمايش
داده شده در قالب نمودارها يا نقشهها و منابع ديجيتالی را شامل ميشود.
خرده متنهاي توصيفي ،استداللي و كاربردي در قالب مقاالت شخصي،
سخنرانيها ،مقاالت در برگيرندة عقايد ،مقاالتي در زمينة هنر يا ادبيات،
زندگينامه ،خاطرات ،روزنامهنگاري و گزارشهاي تاريخي ،علمي ،تخصصي يا
اقتصادي (شامل منابع ديجيتال) كه براي طيف وسيعي از مخاطبان نوشته شدهاند .

منبع :اقتباس شده از استانداردهاي هستة مشترك كشوري براي مهارتهاي زبان انگليسي و خواندن تاريخ  /مطالعات اجتماعي ،علوم و
دروس تخصصي (ص “ ،31طيفهاي انواع متن براي كودكستان ـ  ”5و ص “ ،57طيفهاي انواع متن براي  ،2010 ،)”6-12بازيابي شده
از.www.corestandard.org/the-standards :

بهمنظور مشاركت دانشآموزان در خواندن و نوشتن برای دستیابی به هدفهاي دنياي واقعی ،سؤالهاي زیر
را از خود بپرسيد:
 آيا بهجاي متنهاي خاص مدرسه ،همانند كار برگها ،كتابهاي درسي و مقاالت پنج پاراگرافي،
دانشآموزان را در خواندن يا نوشتن نوعي از متن مشاركت ميدهم كه معموالً افراد آن را در «خارج از» مدرسه
میخوانند و مینویسند؟
 آيا دانشآموزان اين متن را تنها به اين دليل كه من گفتهام به آن نمره خواهم داد يا ميخواهم آنها
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را تمرين كنند ،ميخوانند ،يا آنها با همان هدفي این متن را ميخوانند و مينويسند كه افراد خارج از مدرسه
ميخوانند و مينويسند؟
(براي ابزارهاي مشاهدة دركالسها هنگامي كه پرسشهاي مشابهي را در ذهن داريد ،رجوع كنيد به :دوك،
پارسل ـ گيتس ،هال و تاور ).2007/2006 ،
ممكن است اينگونه بهنظر برسد كه برخي از انواع خاص متن ـ مانند داستانهاي پيچيده و زندگي نامهها
ـ با پروژة متون دارای هدف متناسب نيستند .ليكن معلماني را مشاهده كردهايم كه از متنهاي داستاني در
قالب پروژههاي متون دارای هدف استفاده ميكنند .براي مثال ،يك معلم دورة راهنمايي طيفهاي متفاوتي از
این متنها را به همراه دانشآموزان خواند تا آنان را براي نوشتن متون توصيفي داستاني كه بنا بود به مطب
يك متخصص محلي اطفال اهدا شود ،آماده سازد .گروه ديگري از دانشآموزان طيفهاي گوناگوني از متنهاي
توصيفي داستاني را خواندند و سپس نامههاي متقاعد كنندهاي را در حمايت از متن خاصي نوشتند كه بنا بود
براي طرح «يك كتاب ،يك مدرسه» انتخاب شود  .معلم سوم ،دانش آموزان دورة راهنمايي را در خواندن زندگي
نامههاي به چاپ رسيده مشاركت داد و دانشآموزان بهطور همزمان به انجام پژوهشی مشغول بودند تا زندگينامة
افراد قابل احترام رنگين پوست جامعه را به رشتة تحرير درآوردند و در كتابي درج کنند كه بنا بود در مدارس
محلي توزيع شود.
اصل « .2ويژگيهاي متون متفاوت و كاركردهای آنها را آموزش دهيد».
بدون ترديد ،فراهم ساختن تجربة استفاده از متون متفاوت و ويژگيهاي آنها بهمنظور نيل به هدفهاي
دنياي واقع ،گامي مهم برای دانشآموزان است ،ليكن آموزش ويژگيهاي خاص نيز مفيد است .براي مثال،
پژوهشها نشان دادهاند که آموزش عناصر خاص داستان به كودكان ،همانند شخصيت داستان ،موقعيت داستان
و مسئلة آن ،ميتواند ارزشمند باشد ]بامِن و برگِرون 1993 ،؛ گرستِن ،فاكس ،ويليامز و بيكر .[2001 ،
آموزش ويژگيهاي متن ،در مقايسه با آنچه بسياري از ما در طول آموزشهاي پيش و ضمن خدمت آموختهايم،
مستلزم درك عميقتري از این متون است .اختصاص دادن زماني طوالني به مطالعه و تفكر در زمينة ويژگيهاي
متونی كه ميخواهيد دانشآموزان آنها را بخوانند و بنويسند ،ميتواند نتايج بسيار جالبی را در پي داشته باشد.
براي مثال ،ممكن است دريابيد «متنهاي نمايشي» ـ مجموعهاي از متون كه در استانداردهاي پاية مشترك
ايالتي  47بار به آنها اشاره شده است ـ غالباً داراي شخصيت اصلي (يك يا بيش از يك شخصيت كه خواننده با
آنها هم ذات پنداري ميكند) و ضد شخصيت (افرادي كه مخالف شخصيت اصلياند) هستند .اینگونه متنها
داراي تعارضهاي اوليه ،نقطة اوج ،پايان ،گفتوگوي دو نفره (بهعنوان بخش عمدهاي از متن) ،فهرست بازيگران
و دستورالعملهاي صحنة نمايشاند.
«متنهاي فرايندي يا رويهاي» داراي ويژگيهاي متفاوتي هستند ]پارسل-گيتس ،دوك و مارتينو.[2007 ،
براي مثال ،آنها غالباً هدف نهايي را در بخش بيان هدف و يا عنوان به صراحت بيان ميكنند( .همانند« :چگونه
يك چهل تكه بدوزيم؟») همینطور ،فهرستي از مواد مورد نياز را به ترتيب بهكارگيري آنها مطرح میکنند.
معموالً هم این توضيحات را در مراحل پي در پي ارائه میدهند و از فعلهاي امري بهره ميگيرند (براي مثال:
رسم كنيدُ ،ببريد و بگيريد) .غالباً تصاويري را ارائه میدهند كه مراحل متفاوت يا محصول نهايي را نشان ميدهند.
اين متنها ممكن است خواننده را بهطور مستقيم خطاب قرار دهند (همانند« :شما بايد») و معموالً از ضميرهاي
سوم شخص همچون «او» استفاده نميكنند .آنها عنوانها و زير عنوانها و واحدهاي اندازهگيري ،همانند
ميليمتر يا فوت را شامل ميشوند و معموالً با يك ارزشيابي ،خالصهاي از نتايج پيشبيني شده و يا توضيحي
علمي پايان مييابند ]براي اطالعات بيشتر در زمينة ويژگي این متون ،رجوع كنيد به :دوك ،كافلن ،جازويك و
مارتين2011 ،؛ شِ ل ِپگ ِرل .[2004 ،
ً
با توجه به تعداد فراوان ويژگيهاي هر متن خاص ،مسلما تدریس صريح تمام ويژگيها را به تك تك
دانشآموزان توصيه نميكنيم .برخي از دانشآموزان ممكن است در مقايسه با ديگران در بعضي از ويژگيها
نيازمند آموزش بيشتري باشند .براي مثال ،ممكن است متوجه شويد برخي از دانشآموزان در دنبال كردن مراحل
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يك متن فرايندي با مشكل مواجهاند؛ آنها از بعضي از مراحل اجتناب میکنند و به مراحل «سرگرم كننده»
ميروند .شما میتوانید تنها براي گروه كوچكی از دانشآموزان اين امر را توضيح دهيد كه چگونه نويسندگان براي
نشان دادن توالي صحيح مراحل از حروف يا اعداد استفاده ميكنند.
بهعالوه ،توصيه ميكنيم که برويژگيهای متن و آنچه این ویژگیها براي خواننده انجام ميدهند ،تأكيد
كنيد .بهجاي پرسيدن اینکه« :آيا از نمايه استفاده كرديد؟» بپرسيد« :چگونه اطالعات مورد نياز خود را در اين
كتاب يافتيد؟» و بهجاي پرسيدن اینکه« :آيا براي هر يك از مراحل ،تصاويري را نيز ضميمه كردهايد؟» بپرسيد:
«آيا تصاويري را ضميمه كردهايد كه به خواننده نشان ميدهد چه كاري را بايد انجام دهد؟» چنين سؤالهايي
ميتوانند يادگيري را عمق بخشند.
اصل « .3راهبردهاي وابسته به متنی خاص را آموزش دهيد».
دانشآموزان بايد بياموزند چگونه متنهاي گوناگون را به شيوههايي متفاوتی بخوانند .بياييد رويكردهايي را
بررسي كنيم كه بهطور خاص در خواندن متنهاي داستاني ،خبري و مجاب كننده مؤثر واقع مي شوند.
خواندن متنهاي داستاني.
جوانا ويليامز و همكارانش ( 1994و  )2001به منظور ياري رساندن به دانشآموزان در پي بردن به مضمون
و يا نكتة اخالقي يك داستان ـ حتي زماني كه به شكل ضمني بيان شده است ـ رويكردی آموزشي را به نام
«راهبرد مضمون» تدوين كردهاند .معلمان ميتوانند آن را در مورد داستانهاي تخيلي و داستانهاي مبتني بر
واقعيت به كار گيرند .راهبرد مضمون چهار بخش زیر را دربرميگيرد:
 مضمون را معرفي كنيد .قبل از این کار ،در مورد آن چه دانشآموزان قب ً
ال در مورد مضمون ميدانند و
نيز مفاهيم جديدي كه بايد ارائه كنيد ،به تفكر بپردازيد.
 داستان را بخوانيد .در حين خواندن داستان ،به طور مكرر مكث كنيد تا سؤاالتي را بپرسید و در مورد
وقايع آن با دانشآموزان به بحث و گفتوگو بنشينيد.
 پس از اتمام خواندن به بحث و گفت و گو بپردازيد .با پرسيدن اينكه« :آيا آن چه اتفاق افتاد ،خوب بود
يا بد و چرا» ،توجه دانشآموزان را به مضمون داستان جلب كنيد[ ويليامز ،هال ،لور و لورد .]2001 ،
 درس را خاتمه دهيد .از دانشآموزان بخواهيد تا مضمون متن جديد را بيابند .آنان را واداريد که با توجه
به تجارب زندگي خود ،مثالهايي را براي آن مضمون بياورند .سرانجام ،از طريق يك فعاليت غنيسازي ،مانند
نقاشي كردن ،مشوق تفكر در زمينة مضمون باشيد.
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جدول  .2مثالهايي از راهبردهاي وابسته به سبك خاص
سبكها
متنهای داستاني

مثالهايي از راهبردها

موقعيت ،شخصيتهاي داستان و وقايع را مجسم كنيد؛
اهميت خواندن را ارزيابي كنيد.

متنهای نمايشي

در مورد اخالق ،خصوصيات و ظاهر شخصيت داستان به استنتاج بپردازند؛
به صحنه آوردن يك پرده را تصور كنيد.

متنهای مجاب كننده
متنهای خبري

مخاطبان را مشخص كنيد و كيفيت شواهد را ارزشيابي كنيد.
سطحي خواني كنيد ؛ به مرور اجمالی بپردازید و پيش بيني كنيد.
(آنچه را که نويسنده پس از اين به شما خواهد گفت).

متنهای فرايندي

مواد و اقالم مورد نياز را جمعآوري و اطمينان حاصل كنيد كه آنها را در اختيار
داريد؛ مراحل را به ترتيب از ابتدا تا انتها بخوانيد؛ بارها مكث كنيد.

خواندن متنهاي خبري.
جانت كلينگنِر ،شارون وان و همكارانش ،براي ياري رساندن به دانشآموزان در خواندن متنهاي خبري،
«خواندن راهبردي مشاركتي» را تدوين كردند .پژوهشها مؤيد تأثيرگذاري اين راهبرد بودهاند ]كلينگنر ،وان،
آرگلس  ،هيوز و ل ِفتويچ 2004 ،؛ كلينگنر ،وان ،ديمينو  ،شام و براينت  .[2001 ،در خواندن راهبردي مشاركتي،
معلمان به دانشآموزان ميآموزند كه:
 متن را پيش خواني كنند .پيش از آنكه دانشآموزان خواندن را آغاز كنند ،معلم از آنان ميخواهد تا در
مورد آن چه از قبل ميدانند به تفكر بپردازند و آن چه را خواهند آموخت ،پيشبيني كنند.
 از كلمات دريافتم و درنيافتم استفاده كنند .دانش آموزان در حين خواندن بر درك مطلب خود نظارت
دارند و درك خود را بهطور تصادفي كنترل ميكنند .بدين ترتيب كه از كلمة «دريافتم» هنگام درك مطلب و يا
از كلمة «در نيافتم» هنگام مبهم بودن مطلب استفاده ميكنند .سپس از راهبردهايي همچون دوباره خواني براي
برطرف كردن «نكات مبهم» بهره بگيرند.
 مضمون اصلي را درك كنند .دانشآموزان در حين خواندن ،مفاهيم ،وقايع و افراد كليدي متن را درک
میکنند و به اين پرسش پاسخ ميدهند كه« :مهمترين فرد يا شئ كيست يا چيست؟»
 جمع بندي كنند .هنگامي كه خواندن دانشآموزان به پايان ميرسد ،آنان در مورد يادگيري خود به تفكر
ميپردازند و سؤالهايي در زمينة مفاهيم ،وقايع و افراد كليدي متن تدوين ميكنند ]كلينگنر ،وان و شام.[1998 ،
معلمان در حين تدريس ،اين الگو را به تمام كالس معرفي ميكنند و هر يك از راهبردها را توضيح میدهند
و به نمايش ميگذارند .ابتدا تمام دانشآموزان كالس به نوبت و سپس گروههاي كوچكي از دانشآموزان كه
عملكردشان توسط معلم آسان ميشود ،اين چهار راهبرد را در جلوي كالس بهكار ميگيرند .سرانجام دانشآموزان
در گروههاي كوچكي كار ميكنند كه توسط سایر دانشآموزان هدايت ميشوند .آنان به نوبت بهعنوان كارشناس
هر يك از راهبردها را ايفاي نقش ميكنند و به اعضاي گروه در بهكارگيري راهبردها یاری میدهند .در اين ميان
معلم بين گروهها ميچرخد و در صورت نياز به آنها کمک میکند.
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خواندن متنهاي مجاب كننده.
سوزان دو ال پاز ( )2005دانشآموزان دورة راهنمايي را بر آن داشت متنهايي را كه ديدگاههاي متفاوتي را در
زمينة وقايع تاريخي به نمايش ميگذارند ،بخوانند ،در مورد آنها به بحث و گفتوگو بنشینند و يادداشت بردارند
و از اين طريق خود را براي نوشتن داليل آماده سازند .دانشآموزاني كه آموختند متني را با هدف درك ديدگاهها
بخوانند ،در مقايسه با دانشآموزان گروه گواه كه چنين آمادهسازي را دريافت نكرده بودند ،داليل طوالنيتر و
متقاعد كنندهتري نوشتند.
دانشآموزان با فراگيري موارد زیر درك خود را از ديدگاهها بهبود ميبخشند:
 مشخص کردن هر نويسنده يا سخنران و توصيف داليل وي .دانشآموزان هدف سخنران را تعريف
میکنند ،داليل وي را در نظر ميگيرند و به جست جوي شواهدی دال بر وجود تعصب میپردازند.
 مقايسة جزئيات و جستوجوی نقطه نظرات متناقض .دانشآموزان در پي تناقضات موجود در يك
اثر هستند و تفاوت ميان نويسندگان را در چگونگي توصيف افراد و وقايع در نظر ميگيرند .آنها را که در هر
استدالل وجود ندارد ،بررسی میکنند و با مقايسة منابع به استنتاج ميپردازند.
	يادداشت برداري دقيق از هر منبع .دانشآموزان يادداشت هاي خود را نظم و ترتيب ميبخشند و از شيوة
يادداشتبرداري ُكرنل و يا چارتهاي مفهومي براي مقايسة ديدگاههاي متفاوت استفاده ميكنند ]دو ال پاز.] ،
هدف در كانون توجه
رويكرد «متن دارای هدف» ،فراتر از «مطالعة متن» و يا فراگيري ويژگيهاي متن به واسطة جذاب بودن
آنهاست .اين رويكرد آموزش متن را در بستری غني از فعاليتهاي مبتني بر هدف قرار ميدهد و بنا به تجربة
ما ،دانش آموزان و معلمان آن را جذابتر و آموزندهتر ميدانند .شما را تشويق ميكنيم رویکرد متن دارای هدف
را در كانون برنامة درسي خود قرار دهيد.

1. E_mail 2. Duke & Roberts 3. Carolyn Miller 4. Purcell-Gates 5. Martineau
خرده متنهاي توصيفي ،استداللي و كاربردي در قالب مقاالت شخصي ،سخنرانيها ،مقاالت در برگيرندة عقايد ،مقاالتي
در زمينة هنر يا ادبيات ،زندگينامه ،خاطرات ،روزنامهنگاري و گزارشهاي تاريخي ،علمي ،تخصصي يا اقتصادي
( .شامل منابع ديجيتال) كه براي طيف وسيعي از مخاطبان نوشته شدهاند
منبع :اقتباس شده از استانداردهاي هستة مشترك كشوري براي مهارتهاي زبان انگليسي و خواندن تاريخ  /مطالعات
اجتماعي ،علوم و دروس تخصصي (ص « ،31طيفهاي انواع متن براي كودكستان ـ  »5و ص « ،57طيفهاي انواع
: www.corestandard.org/the-standards.متن براي  ،2010 ،)»6-12بازيابي شده از
6. Hall
7. Tower
« .8طرح يك كتاب ،يك مدرسه» پروژهاي است كه بهمنظور ارتقاي فرهنگ كتابخواني در برخي از مدارس به اجرا در
ميآيد .بدين ترتيب كه در مقاطع زماني خاصی مديران ،معلمان ،دانشآموزان ،نگهبانان و ديگر عوامل اجرايي مدرسه
كتاب «واحدي» را ميخوانند .به عالوه ،تمهيداتي انديشيده ميشود كه حتي والدين و ديگر اعضاي جامعه نيز به خواندن
اين كتاب ترغيب شوند .تعاملها و فعاليتهاي ادبي گوناگوني در قالب اين طرح ساماندهي ميشوند (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
 .23نظام يادداشتبرداري كرنل
در دهة  1950توسط والتر پاوك ،استاد تعليم و )(Cornell note-taking system
تربيت «دانشگاه كرنل» ابداع شد .روش كرنل قالب نظاممندي را براي خالصه كردن و نظم بخشيدن به يادداشت ها فراهم
.ميآورد (مترجم
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نويسنده :كرول جاگو
مترجم :طيبه الدوسي

بازكردن
پنجرة
ادبيات

من خود را مديون اولين كالس هشتميهايي ميدانم كه به آنها درس دادم .چرا كه از آن به بعد متقاعد
شدم -همانطور كه االن هم عقيده دارم -خواندن ،كليد موفقيت در دوران مدرسه و پس از آن است .از اين رو،
مشغلة ذهنيام اين شد كه چگونه توجه شاگردان بي ميل و رغبت را به خواندن جلب كنم .اين موضوع باعث شد
پيدا كردن كتابهايي را كه فكرميكردم به من براي رسيدن به اين هدف كمك ميكنند ،به عنوان يك مأموريت
قلمداد كنم و همة كتابفروشيهاي كتابهاي دست دوم و حراجيهاي لوازم دستدوم را براي هر چيزي مانند
تختة اسكيت ،تختة موجسواري و هر آنچه كه فكر ميكردم شاگردانم را ترغيب ميكند ،زير و رو كنم .بدينترتيب،
كالس درس خود را از كتابهاي ساده ،كوتاه و خندهدار پر كردم .ولي افسوس ،اين رويكرد كه ميگويند « زمينه
را ايجاد كن ،بقية كارها درست ميشود» مؤثر نيفتاد .دانشآموزان نگاهي به كتابها ميانداختند و با لحن
بيتفاوتي ميگفتند كه از خواندن متنفرند .تنها كتابهايي كه توجهشان را جلب ميكرد كتاب گينيس دربارة
«ركوردهاي جهاني» و «نامگذاري كودكان» بود .شرايط به نظر منطقي نميرسيد .من عاشق خواندن بودم .چرا
آنها اينطور نبودند!
نااميد ولي مصصم به جمع كردن كتابهايي چون «برو از آليس بپرس» « ،محبوب من ،همبرگر» و
«غريبهها» براي كتابخانة كالس ادامه دادم .اما براي هدايت برنامة درسي به كتاب لو ويگوتسكي ()1962
مراجعه كردم .با خواندن اين جمله كه « :تنها نوع مطلوب آموزش آن است كه به طرف پيشرفت گام بردارد و آن
را هدايت كند» (ص  ،)104دريافتم كه مطالعة آزاد را با مطالعة ادبيات اشتباه گرفتهام .اگر دانشآموزان بتوانند
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كتاب مورد نظر خودشان را بخوانند ،شايد بهترين گزينه براي مطالعة كالسي نباشد .به همين دليل ،معلمان
به سمت داستانهاي مخربي مانند عطش مبارزه اثر سوزان كالينز گام برميدارند كه از رويدادهاي آينده خبر
ميدهد و با تكاليف نوشتني درباره خواندن همراه است .اگر اينگونه كتابها به طور كامل پذيرفته شوند و از
خوانندهاي به خوانندهاي ديگر دست به دست بگردند ،بهترين كتابها خواهند بود؟
داستانهاي تخيلي نوجوانان مانند آينههايي هستند كه دانشآموزان بازتاب تجارب و احساسات خود را در
آنها ميبينند .اين داستانها به خوانندگان جوان ميفهمانند كه آنها نه اولين و نه آخرين كساني خواهند بود
كه اينطور احساس ميكنند .به عبارت ديگر ،مطالعة ادبيات ،پنجرههايي به زمانها ،فرهنگها و دنياهاي ديگر
را به روي دانشآموزان باز ميكند .مطالعة ادبيات ،چالشهاي فكري مورد نياز براي رشد و پيشرفت دانشآموزان
را فراهم ميآورد.
هارولد بلوم در «آناتومي تأثير» ( )2011سه معيار در انتخاب يك اثر براي خوانده شدن ،دوباره خوانده
شدن و آموختن به ديگران پيشنهاد مي كند :شكوه زيباييشناختي ،قدرت شناختي و قدرت تميز .به نظر من اين
معيارها در مقايسه با متون كوتاه  ،ساده و خنده دار ،پيشرفت آشكاري بهنظر ميرسيد .اما معلمان ادبيات بايد
كاري بيش از توزيع سادة نسخههايي از «رومئو و ژوليت» بين دانشآموزان انجام دهند و از دانشآموزان كالس
نهم انتظار داشته باشند كه مجذوب شكوه زيبا شناختي آنها شوند.
آموزش مناسب
قابل فهم كردن آثار پيچيده براي خوانندگان جوان ،مستلزم آموزشي ماهرانه است .ولي اين آموزش چگونه
خواهد بود؟ پاسخ من به اين سؤال به قرار زير است:
.1به دانشآموزان نگوييد كه خواندن نوعي سرگرمي است
خواندن ميتواند سرگرمكننده باشد ،ولي بيان مداوم اين مطلب ،خواندن كتاب را در رقابت با بازيهاي
ويديويي و فعاليتهايي قرار ميدهد كه دانشآموزان آنها را آسان تر و دلپذيرتر تلقي ميكنند.
اگر در حاليكه نسخههاي  300صفحهاي داستاني را بين دانشآموزان توزيع ميكنيد ،دانشآموزي شكايت
كند كه قادر به مطالعه آن نيست يا اين كار برايش بيش از حد دشوار است ،حرف او را تأييد كنيد ،ولي به او
اطمينان دهيد كه با تالش خودش و كمك شما ،قادر به انجام آن خواهد بود .تجربه به نوجوانان نشان داده است
كه اگر آنها با صداي بلند و به مدت كافي به شكايت بپردازند ،معلم متن سخت را كنار ميگذارد و متني سادهتر،
كوتاهتر و سرگرمكنندهتر را جايگزين آن ميكند .فريب آنها را نخوريد!
 .2از دانش قبلي دانشآموزان استفاده كنيد
يكي از راههاي مؤثر در معرفي كشمكش اصلي در نمايشنامه آنتيگون  ،نوشتة سوفكلس اين است كه
دانشآموزان را وادار كنيد دربارة زمانيكه آنها رو در روي قدرت قرار مي گيرند ،بنويسند .با اين روش آنها
براي بحث بين آنتيگون و عموي پادشاه وي ،كرئون آماده ميشوند .از سوي ديگر ،آماده كردن دانشآموزان
براي نمايشنامة «ليدي مكبث»  ،با نام « لكة نفرين شده از من دور شو» در نوشتة «مك بث»  ،تأثير خاصي
بر دانشآموزان نخواهد داشت ،زيرا بايد از دانشآموزان بخواهيد با يكي از دوستانشان درباره لكة سخت و سفتي
كه روي دستشان پيدا شده است ،با هم صحبت كنند .اطمينان حاصل كنيد كه كند و كاو دانشآموزان در مورد
دانش قبلي خود به موضوع مهمي كه در متن ميآيد ،مربوط باشد.
دبورا ويلچك  ،معلمي در مدرسة «راكويل» در ناحية مونتگومري در «مريليند»  ،درسش را با داستان
«چشمهايشان خدا را تماشا مي كرد» ،نوشتة زورا نيل هورستون و با نشان دادن جلدهاي متنوعي از اين
داستان به دانشآموزان شروع كرد و آنها را به تجزيه و تحليل آن داستان فرا خواند .او از دانشآموزان خواست
به چهرههاي مشخص روي جلد ،ايدههاي كليدي موجود در تصويرها و مخاطب احتمالي كتاب توجه قرار كنند.
با شروع كردن درس با نكاتي مانند اين ،دستيابي به ايدههاي اصلي اثر امكانپذير ميشود.
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 .3به واژگان علمي توجه كنيد و از
آنها دوري نكنيد
بهجاي اينكه به دنبال كتابهاي
بدون واژگان سخت ،جمالت پيچيده،
يا زبان استعاري باشيد ،به دانشآموزان
بياموزيد كه چگونه با چالشهايي كه پيش
رو دارند ،مواجه شوند .همانطور كه ايزابل
بك  ،مارگارت مك كئون و ليندا كوكان
در خلق «واژگان قوي» ( )2008شرح
ميدهند ،دانشآموزان بايد با لغاتي جديد
در متني معني دار آشنا شوند ،نه اينكه
فهرستي از لغات را بهطور جداگانه مطالعه
كنند .بهجاي اينكه همة لغات سخت يك
فصل را در ابتداي درس تدريس كنيد،
تعداد كمي از لغات را كه دركشان دشوار
است ،آموزش دهيد.
براي مثال ،متوجه شدهام كه وقتي
ژوليوس سزار را به دانشآموزان پايه دهم
درس ميدهم ،درك انگيزههاي بروتوس
براي آنها دشوار است .بنابراين ،آموزش
لغات خويشتندار ،ساده لوح و آرمانگرا
به دانش آموزان و سپس واداشتن آنها به
مطالعة پردة اول از صحنة دوم و جستجوي
رد پايي از اين ويژگيها در سخنان بروتوس
به كيسيوس به آنها كمك ميكند
تا حوادث بعدي را در اين نمايشنامه
زمينهيابي كنند و دركشان از لغات جديدي
را كه آموختهاند ،تعميق بخشند.
 .4به دانشآموزان آموزش دهيد كه چهطور از عهدة معاني سخت برآيند
خواندن جمالت طوالني و پيچيده ،چالشي براي همه محسوب ميشود؛ به ويژه براي دانشآموزاني كه عادت
دارند هنگام به روز كردن «فيس بوك» خود ،نظري اجمالي به مطالب بيندازند .معلمان بايد به دانشآموزاني كه
در خواندن ادبيات به كندي پيش مي روند ،كمك كنند .از جمله به آنان توصيه كنند ،وقتي جملهاي برايشان
نامفهوم است ،آن را دوباره بخوانند و عادت به دوبارهخواني را در آنها پرورش دهند .دوبارهخواني قطعههاي
سخت شيوهاي است كه خوانندگان با تجربه اغلب اوقات بهكار ميبرند .آيا بهخاطر داريد آخرين باري كه با يك
متن چالشي دست و پنجه نرم مي كرديد و به نمودار «( »K-W-Lچه ميدانم؟ چه مي خواهم بدانم؟ چه ياد
گرفتم؟) ،رسيديد ،كي بود؟
نويسندگاني مانند دبليو .اي .بي .دوبويس از تركيب يا ساخت پيچيده در كتابهايي مانند «ارواح سياه»
استفاده نمي كنند تا خوانندگان اذيت نشوند ،ولي افكار پيچيدهاي را مطرح ميكنند .آموزش ماهرانه ،قطعههاي
دشوار را بازنويسي نميكند ،بلكه آنها را به صورت نثر سادهتر و براي درك بهتر ،شكلبندي ميكند .بهعالوه به
دانشآموزان در تجزيه هر عبارت كمك ميكند تا تفاوتهاي جزئي را در پيام دوبويس كشف كنند .ما نميتوانيم
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به جاي دانشآموزان اين كار را انجام دهيم ،آنها بايد خودشان اين كار را بكنند .انتخاب جمالت مهم براي هر
زوج از دانشآموز براي ترجمه به زبان روزمره ،ميتواند مؤثر باشد و به دانشآموز كمك ميكند تا اعتماد به نفس
خود را در تركيبات پيچيده تقويت كند .به دانشآموزان بگوييد آنچه كه دوبويس ميگويد فقط اين باور را در
آنها تقويت ميكند كه اين نوع خواندن وراي توانايي آنهاست ،در حاليكه اينطور نيست.
امكان ندارد يكبار شعري از اميلي ديكينسون خواند و قدرت شناخت و عظمت هنري او را درك نكرد .با
وجود اين ،هيچيك از دانشآموزاني كه من تا بهحال ديدهام از اين آموزش تبعيت نميكرد و هر شعر را به عنوان
تكليف ،پنج بار ميخواند .معلمان ماهر با استفاده از راهكارهايي دانشآموزان را به دوبارهخواني تشويق ميكنند.
اليزابت نلمز ( )1988دانشآموزان سال آخر خود را وادار ميكرد كه همان شعر تد هاگس با عنوان «فريبكاري»
را به عنوان تكليف شب از دوشنبه تا جمعه بخوانند و مشاهدات خود را دربارة ذهنياتي كه بر آنها آشكار مي
شود ،ثبت كنند .نلمز توضيح ميدهد « :همچنانكه روزها ميگذشت ،مشاهدات دانشآموزان از تغيير آب و هوا
شروع شد و به تدريج به ذهنيات شاعر ،وقتي كه او در جستجوي طبيعت زودگذر بهار بود ،تبديل شد ».او دليلي
براي دانشآموزان و چارچوبي براي آنها فراهم كرد تا پيشرفت خود را در درك اين مطالب يادداشت كنند .بيش
از  20سال است كه من از اين راهبرد موفقيتآميز استفاده ميكنم.
 .5دانشآموزان را در هنگام خواندن پاسخگو نگه داريد
در دنياي ايدهآل ،دانشآموزان ترغيب ميشوند رابطة خود را با خواندن حفظ كنند و در كالسهاي پر
بار گفت و شنود شركت كنند .در دنياي واقعي ،گاهي الزم است پاهاي آنها را در آتش نگه داشت  .حتي
سختكوشترين دانشآموزان را بايد گاهي با ترس از آزمون موظف كرد تا رابطه خود را باخواندن مطلب تعيين
شده حفظ كنند .متأسفانه ،تهية آزمونها و تكرار و تصحيحشان زمانبر است.
بهعالوه ،دانش آموزاني كه عقب ميمانند به منابع آنالين ،مانند سايت «اسپارك نوت» متكي ميشوند تا
عقبافتادگي خود را جبران كنند .راب تائيس  ،يكي از همكاران ما در دبيرستان «سانتا مونيكا»  ،روشي مؤثر
ابداع كرده است تا خواندن دانشآموزان را كنترل كند .او به وب سايت اسپارك نوت مراجعه ميكند و از پاراگراف
مربوط به فصلي كه به عنوان تكليف تعيين شده است ،كپي ميگيرد و كپيها را هنگام ورود دانشآموزان به
كالس بينشان توزيع ميكند .سپس به آنها ميگويد سه موردي را كه در آن فصل آمده است ولي در اين
پاراگراف وجود ندارد ،بنويسند .او با اين ترفند ساده به دو هدف دست پيدا ميكند:
•اكنون دانشآموزان ميدانند كه او از اينكه بعضي از آنها به سايت اسپارك نوت مراجعه كردهاند ،آگاه است.
•آزمونها به راحتي تصحيح ميشوند.
در بسياري از مدارس ،معلمان دادن تكليف شب براي خواندن را به كلي متوقف كردهاند و دليل ميآورند
كه دانشآموزان اين خواندن را انجام نميدهند .چنين روشي به نابودي مطالعة ادبيات منجر مي شود .اگر معلمي
«ارباب مگسها» را با صداي بلند براي دانشآموزان پايه دهم بخواند ،تنها كسي كه خواندنش بهتر ميشود
خود معلم است.
گاهي گفته مي شود كه نسخههاي كافي از يك كتاب وجود ندارد تا دانشآموزان به منزل ببرند ،در حاليكه
خيلي از لپتاپها و برنامههاي خوانش الكترونيكي در مدرسه ميمانند .اين يك سهلانگاري مشخص تربيتي
است .دانشآموزان بايد نظم شخصي و بنية الزم براي خواندن در دورههاي طوالني را در خودشان پرورش دهند.
از چه راه ديگري آنها براي دانشكده آماده ميشوند؟ در يك تحقيق انجام شده توسط «شوراي دانشگاه» در
سال  54 ،2010درصد از دانشجويان ،درسهاي دانشگاهي را سختتر از انتظار خود دانستهاند [مؤسسه تحقيقاتي
هارت  .]2011 ،اين يافته هيچ جاي تعجبي براي معلمان انگليسي نداشت كه دانشآموزان سالهاي آخر مدرسه
را متقاعد ميكردند روزي  20صفحه از آنچه را كه براي خواندن آنها تعيين ميشد ،بخوانند.
 .6آثار برجسته را به گونهاي شناختي آموزش دهيد
تحقيق ساندرا استاتسكي ( )2010دربارة «بررسي ادبيات در پايههاي  10 ،9و  : 11يك پيمايش ملي» ،
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حاكي از آن است كه ادبيات آموزش داده شده در كالسهاي انگليسي از نظر پيچيدگي نسبت به دهه قبل افت
كرده است .در تالش براي اينكه مطالعة ادبيات را بيشتر با شرايط امروزي مرتبط كنيم ،دقت زيادي را از دست
دادهايم .ضرورتي نداشت كه چنين شود .در واقع ،آثار بسيار با ارزشي مورد توجه معلمان قرار نميگيرند ،زيرا
داراي لغات سخت ،جمالت پيچيده ،زبان استعاري و جمالتي طوالني هستند و اغلب آنها به سراغ كتابهاي
سادهتري براي تدريس مي روند.
محور مشترك استانداردهاي ايالتي براي جبران اين گرايش نزولي ،تهيه فهرستي از نمونههاي عالي است كه
معرف پيچيدگي ،كيفيت و گسترة آثاري است كه دانشآموزان بايد در هر پايه بخوانند .مخالفان اين فهرست را به
عنوان يك فهرست ملي موجود در خواندن به باد انتقاد گرفتهاند ،ولي در اين ابتكار محور مشترك استانداردهاي
ايالتي مطرح شده است .اين فهرست و انتخاب هاي آمده در آن تنها به مربيان در انتخاب متوني شبيه به سطح
اين كتابها كمك ميكنند.
يكي از نمونه هاي اين فهرست براي پايههاي دوم و سوم ،كتاب «آموس و بوريس» از ويليام استيج است.
به لغات و چالشهاي نحوي اين جمله از داستان توجه كنيد:
«شبي در دريايي درخشان ،او از ديدن چند نهنگ كه آب پر تأللويي را به بيرون مي پاشيدند ،متحير شد.
اندكي بعد همانطور كه روي عرشة قايقش دراز كشيده و به آسمان پر ستاره و بي انتهاي آن خيره شده بود،
آموس ،موش كوچك ،كه ذرة كوچكي از موجودات زنده در دنياي وسيع زندگان بود ،احساس كرد اين موش نيز
از هر نظر كام ً
ال شبيه به اوست».
اگر دانشآموزان چنين واژگان شگفت انگيزي را در هشت سالگي بخوانند ،تصور كنيد كه توانمندي آنها
در خواندن در سن  18سالگي چه خواهد شد.
سخت گيري براي همه
اياالت متحده به حيات دوبارة ادبيات احتياج دارد .دانشآموزان نياز دارند كه از پشت متون ساده بيرون
كشيده شوند و به سر وقت متون چالش برانگيز بروند .آنها نياز دارند به مطالبي بپردازند كه مستلزم تمركز و
توجه است؛ مطالبي كه خودشان به تنهايي نميتوانند از عهده آنها برآيند .دانشآموزان به حمايت و تشويق
معلماني نياز دارند كه به آنها در باز كردن پنجرة ادبيات به روي اين دنياي جديد كمك كنند.
1.Carol Jago
كرول جاگو در سانتا مونيكا( ،كاليفرنيا) به مدت  32سال در دورههاي راهنمايي و متوسطه تدريس كرده است .او رئيس
سابق «شوراي ملي معلمان زبان انگليسي» و مولف كتاب «سخت گيري براي همه :كمك به دانشآموزان 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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چالشمتنهايدشوار

نويسندگان :تيموثي شاناهان،
داگالس فيشر و نانسي ف ِري
مترجم :مريم خيريه
اگر معلمان آنچه را که موجب دشواري متن ميشود درك كنند ،بهتر ميتوانند به دانشآموزان خود در
خواندن آن كمك كنند.
خواندن متن دشوار همانند بلند كردن وزنه است .درست همانگونه كه پرورش ماهيچه بدون وزنه غيرممكن
است ،امكان کسب مهارتهاي مناسب خواندن بدون خواندن متنهاي دشوار وجود ندارد .در «هستة مشترک
استانداردهاي ايالتي» در حيطة مهارتهاي زباني ،دشواري متن همانند وزنه در يك برنامة ورزشي تلقي ميشود.
اين ايده با اكثر مباحثات گذشته پيرامون اين موضوع مغایرت دارد كه بر نقش احتمالي بازدارندگي متنهاي
بسيار دشوار در يادگيري تأكيد داشتهاند .مباحث مذکور بر ایجاد و توسعة طرحهاي قابل درک و درجهبنديهاي
آنها تمركز داشتند تا معلمان را در تعيين كتابهايي كه ممكن است براي دانشآموزان بسيار دشوار باشند،
ياري دهند .حال آنكه استانداردهاي نوين پيشنهاد ميكنند که معلمان ،بهمنظور شكلگيري مهارت و توانایی در
دانشآموزان ،آنان را به شكلي هدفمند در معرض متنهايي قرار دهند كه پيچيدگيشان به تدريج افزايش مييابد.
چه چيز موجب دشواري متن مي شود؟
بهمنظور کمک به دانشآموزان در خواندن متنهاي دشوار ،معلمان ميباید به اين سؤال پاسخ دهند كه:
«منظور از متن دشوار چیست؟» قواعد مربوط به قابلیت فهم متن ،غالباً با اندازهگيري از دو عامل به اين پرسش
پاسخ ميدهند« :واژگان چالش برانگیز» و «جمالت طوالني و پيچيده» .در اينجا در كنار اين عوامل به چند عامل
ديگر نيز ميپردازيم كه بر توانايي درك مطلب خوانندگان تأثير گذارند.
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واژگان
اگر از دانشآموزان بپرسيد چه چيز موجب دشواري خواندن ميشود ،واژگان را مقصر میدانند .آنها به
درستي اهميت بسيار زيادي براي واژگان قائلاند .نويسندگان انديشههاي خود را با بهرهگيري از واژگان و عبارت
ها مطرح ميكنند و چنانچه خوانندگان معناي آنها را ندانند ،احتمال آنكه بتوانند معناي متن را درك كنند،
بسيار کم است .پژوهشها نشان دادهاند كه تفكر سطح باال در خواندن به شدت به دانش معاني واژگان وابسته
است [استا و فربنکس11 :1986 ،ـ.]72
كتابهاي درسي و معلمان غالباً ،توجه خود را روی تدریس واژگان به دانشآموزان متمرکز میکنند .این
واژگان مفاهيم كليدي علوم ،تاريخ ،رياضيات يا ادبيات را توصيف مي كنند .بدون ترديد در كالسهاي امروزی بر
واژگان تخصصي رشتهها همچون فرسايش ،قانون سوم حركت نيوتن ،متوازي االضالع و استعاره تأکید میشود.
با وجود اين ،اين واژگان غالباً با كلمات علمي ديگري احاطه شدهاند كه اگرچه اصلی هستند ،ليكن عموميترند؛
واژگاني همچون اعمال کردن ،تخمين زدن ،تعيين کردن ،توزيع كردن ،حاصل شدن ،به اوج رسیدن و طبقهبندي
كردن .اين كلمات كه فراواني آنها مانند فهرست اول است ،در رشتههاي علمي متفاوت به شيوههايي خاص
بهكار ميروند و توجه آموزشي ویژهای را ميطلبند .توانايي دانشآموزان در درك يك متن به تعداد واژگان جديد
خاص رشتهای که متن به آن تعلق دارد و كلمات علمي و عمومي جديدي بستگی دارد كه با آن مواجه ميشوند.
ساختار جمله
واژگان همة مطلب نيست .ساختار جمله نيز اهميت دارد ،چرا كه تعيينكنندة چگونگي كاربرد كلمات در
ارتباط با يكديگر است .لذا ،درك جملة « لك لك در آن مزرعة زيباي ذرت راه مي رفت» ،مستلزم چيزي فراتر
از توانايي صِ رف تعريف كردن تك تك كلمات است .همچنين ،جمله ميبايد به خواننده بگويد که مفاهيم بيان
شده بهوسيلة اين واژگان چگونه به يكديگر پيوند ميخورند( .كدام لك لك؟ لك لك در چه مكاني بود؟ چه كاري
انجام ميداد؟)
اگر به جای این جمله ،گفته شود که « لك لك زيبا ،درحال قدم زدن ،مزرعة ذرت بود» ،عليرغم ارائة همان
مفاهيم ،خوانندگان قادر به درك معني نخواهند بود.
اگر از دانش آموزان بپرسيد چه چيز موجب دشواري خواندن مي شود ،واژگان را مقصر خواهند شناخت.
ابعاد ديگر ساختار جمله مي تواند تعيين كنندة ميزان دشواري درك يك متن براي خوانندگان باشد .براي
مثال ،احتمال آنكه جمالت كوتاهتر در مقايسه با جمالت طوالنيتر با سهولت بيشتري خوانده شوند ،بيشتر است.
جمالت کوتاه احتماالً فشار كمتري بر حافظة كاري خوانندگان وارد ميكنند .جمالت طوالنيتر احتماالً عبارتها
و بندهاي متعددي را شامل ميشوند ،لذا معموالً مفاهيم بيشتري را در بر ميگيرند كه ميبايد به يكديگر ربط
داده شوند .آنها همچنين داراي تراكم باالتر (عبارتهاي اسمي يا فعلي طوالنيتر) هستند و بافتمندی بيشتری
(روابط پيچيدهتری) دارند.
نويسندگان به داليل گوناگون چنين جمالت پيچيده اي را به رشتة تحرير در ميآورند .براي مثال ،در برخي
از موارد ،ساختارهاي پيچيدة جمالت براي بيان پيچيدگي خود اطالعات ضرورياند؛ همانند عبارتهاي اسمي
طوالني رايج در علوم .در متون ادبي ،نويسندگانی که جمالت طوالني بهکار میبرند ،همچون ويليام فالكنر و
ا ِويلين وا  ،ممكن است بكوشند خوانندگان خود را وادارند که از سرعت خواندن خود بکاهند و در زمينة ساختار
افكار و احساسات بيان شده به تفحص بپردازند .در تالش براي انتقال پيچيدگيهاي احساسي ،ممكن است
جملهاي مشابه اين را بنويسيم« :دستگاه برف روب زرد رنگي كه پدرم آن را سال گذشته براي مادرم به مناسبت
پانزدهمين سالگرد ازدواجشان خريده بود ،هماكنون در گاراژ و زير تودهاي از جعبهها و روزنامههاي كهنه قرار
دارد؛ جايي كه او دستگاه را آن شب ،درست پيش از پرت كردن تلفن همراهش بهسوي پدر ،رها كرد و ناگهان
بغضش تركيد؛ همان تلفن همراهي كه عكس من روي آن بود».
عبارتهاي متعدد و اليه الية اين جمله ،احساسات پيچيدة مرتبط با وقايع را بهتر از مجموعهاي از جمالت
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كوتاهتر و واضحتر بيان ميكنند .با وجود اين ،ممكن است درك چنين جمالتي به دليل فشاري كه آنها بر حافظة
كاري وارد ميآورند ،دشوار باشد .درست پيش از آنكه مادر تلفنش را پرت كند ،چه اتفاقي افتاد؟ بغض چه كسي
تركيد؟ عبارت فعلي اين جمله ،چنان بهطور عمقی بافتمند شده است كه امکان دارد در ابتدا تشخيص آنچه
رخ داده است ،دشوار باشد .اگر بناست دانشآموزان معناي اين ساختارهاي پيچيدة جمله را تفسير كنند ،بايد
بياموزند که چگونه قراردادهاي متن ـ يعني عبارت سازي ،ترتيب كلمات ،نقطه گذاري و زبان ـ را درك كنند.
پيوستگي
چالش ديگر ،به چگونگي مرتبط بودن كلمات خاص ،مفاهيم و جمالت يك متن با يكديگر ارتباط دارد؛
خصوصیتی كه از آن به عنوان «پيوستگي» ياد مي شود .نويسندگان از ضميرها ،كلمات مترادف ،حذف به قرينه
ديگر ابزارها براي مرتبط ساختن مفاهيم در سراسر يك متن بهره ميگيرند .براي مثال ،اين متن ساده را در نظر
بگيريد« :جان و مري به مركز فضايي رفتند .آنها از آنجا خوششان آمد .البته ،اغلب پسرها موشكها را دوست
دارند ،ولي مري نيز از آن لذت برد».
جملة نخست كاري را توصيف ميكند كه دو كودك انجام داده اند .خواننده ميبايد براي درك جملة دوم
تشخيص دهد كه ضمير «آنها» به دو كودكي اشاره دارد كه در جمل ة اول از آنان نام برده شده است .همچنين
بايد تشخيص دهد كه «آنجا» به «مركز فضايي» اشاره ميكند .به همين ترتيب ،خواننده بايد براي تفسير جملة
سوم« ،پسرها» را به «جان» ربط دهد و نيز درك كند كه «آن» معناي يكساني با «آنجا» در جملة دوم دارد.
دانشآموزان كم سنتر غالباً در برقراري چنين پيوندهايي با مشكل مواجه میشوند ،بهويژه اگر مفاهيم بسيار
از يكديگر مجزا باشند و يا مرجع ها به كرات بازگویی نشده باشند .رابطهاي منسجم مركب يا فاصلهدار نيز
ميتوانند براي فراگيرندگان زبان دوم و يا دانشآموزان بزرگتري كه مبحثي جديد را مطالعه ميكنند ،چالش
برانگيز باشند.
سازماندهي
مفاهيم را ميتوان در سراسر متن به شيوههاي متفاوتی سازماندهي كرد؛ شيوههايي كه برخي از آنها در
مقايسه ساده ترند .براي مثال ،در بعضي از انواع متن ـ مانند يك آزمايش علمي و يا دستورالعمل پخت غذا ـ
وقايع در يك توالي زماني سازماندهي ميشوند .اين امر در مورد برخي از افسانهها يا داستانهاي تاريخي نيز صدق
ميكند ،ليكن نه براي تمام آنها .به احتمال زياد ،هيچگاه نويسندهاي را نخواهيد يافت كه براي ارائة آزمايشي
علمي ،شيوههاي متفاوتی از توالي زماني را بيازمايد ،ليكن بازگشت به گذشته در ادبيات و ارائة غيرترتيبي وقايع
در متون تاريخي ،متداول و داراي اهميت است.
ديگر ساختارهاي سازماندهي عبارتاند از« :مقايسه ـ مقابله» و «مسئله ـ راه حل آن» .براي مثال در متنهاي
علمي ،مقايسة تفصيلي گونههايي همچون تمساح و سوسمار و يا مقايسة مفاهيمي چون «ميوز و ميتوز « متداول
است .به همين ترتيب ،ساختارهاي «مسئله ـ راه حل» در علوم و مطالعات اجتماعي مشهود هستند .براي مثال،
ممكن است مقالهاي علل متعدد آلودگي آب را توضيح دهد و آنگاه به بررسي انواع راه حلها براي هر يك از
اين داليل بپردازد .برخي از ساختارهاي سازماندهي نیز براي نظم دادن به بعضي از ويژگيهاي خاص متن بهكار
ميروند .براي مثال ،ممكن است كتاب درسي مطالعات اجتماعي در هر فصل مقوله هاي خاصي از اطالعات
تفصيلي را (تاريخ ،جغرافيا ،اقتصاد و فرهنگ) در برگيرد.
دانشآموزاني كه از الگوهاي مورد استفادة نويسندگان براي انتقال اطالعات پيچيده آگاهي دارند ،در درك
متنها از برتري برخوردارند .براي مثال ،درك «موبي ديك» وقتی آسانتر خواهد بود که بدانيد توصيفي است
از یک سفر دريايي؛ روايتي كه بهطور مكرر با مجموعهاي از انحرافات از داستان اصلي گسيخته شده است .بدين
معنا كه در يك فصل ،داستان به پيش برده میشود و در پي آن فصل ديگري میآید كه کالبدشناسی نهنگها،
تاريخچة شكار نهنگ و يا موعظهاي را توصیف میکند كه فردي ممكن است در قرن نوزدهم در كليساي يك
خاص شكار نهنگ شنیده باشد.
شه ِر
ِ
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دانش زمينهاي
دشواری واژگان ،ساختار جمله ،پيوستگي و سازماندهي را ميتوان با تجزيه و تحليل موشكافانة خود متن
تعيين كرد .با وجود اين ،آخرين تعيين كنندة دشواري متن به دانش پيشين خواننده بستگي دارد .براي مثال،
كتاب «پيرمرد و دريا»ي ارنست همينگوي غالباً براي خواندن به نوجوانان توصيه ميشود .زبان همينگوي بدون
تكلف و ساده است .وي از كلمات رايج استفاده ميكند و جمالتش غالباً كوتاه و فاقد پيچيدگي يا بافتهای تو
در تو هستند .تجزيه و تحليل درجة خوانايي ،متن اين كتاب را در سطح خواندن پاية ششم رتبهبندي میکند.
با وجود اين ،بسياري از دانش آموزان ردة سني مذکور در درك كتاب زيبای پیرمرد و دریا با مشكل مواجهاند.
بديهي است كه دليل اين امر خود كتاب نيست ،بلكه تعامل ميان خواننده و كتاب است .تعداد بسيار اندكي از
كودكان داراي تجربه احساسي الزم هستند كه آنها را مهيا ميسازد تا ارادة پيرمرد را براي حفظ اميد و شأن
خويش در هنگامة مقابله با مشكالت متعدد و طاقت فرسا ،درك كنند .دانش زمينهاي دانشآموزان كه شامل
عوامل رشدي ،تجربهاي و شناختي است ،توانايي آنها را در درك ويژگيهاي صريح و استنتاجي متن تحت تأثير
قرار ميدهد.
معلمان در مورد دشواري متن چه كاري مي توانند انجام دهند؟
دانش مرتبط با پيچيدگي متن ميتواند معلمان را ياري دهد تا سه مؤلفة مهم آموزش خواندن را طراحي كنند:
ايجاد مهارتها ،تعيين هدف و ارتقاي انگيزه.
ایجاد مهارتها
واقعیت این است که برخي از دانشآموزان قادر به درك يك
متن پيچيده نيستند ،زیرا نميتوانند آن را رمزگشايي كنند.
دانشآموزي كه هنوز در زمينة رمزگشايي با مشكل مواجه است،
به مداخلة ما بهمنظور مقابله با اين دشواري نياز دارد .ولی حتي
دانشآموزاني كه در رمزگشايي داراي مهارتهاي پايه هستند،
گاه در بهكارگيري صحيح و آسان اين مهارتها براي درك
متنهاي چالش برانگيز با مشكل مواجه ميشوند .معلمان بايد
بهمنظور كمك به اين دانشآموزان در روان و سليس خواندن،
آنان را وادارند که خواندن همان متن را بارها تمرين كنند و از
طريق آموزش ،آنها را در درك بهتر جاهايي كه ميبايد در
جمله مكث كنند ،ياري دهند .بهعالوه ،بايد به آنان بياموزند
چگونه كلمات را دستهبندي كنند و صداي خود را هنگام بلند
خواني در درنگهاي هجايي گوناگون پايين و باال ببرند.
آموزش روان و سليس خواندن ،هنگامي كه خود هدف تلقي
نشود و تدريس آن در بافتی صورت پذیرد که دانشآموزان
براي درك يك متن خاص تالش میکنند ،تأثيرگذاري بيشتري
خواهد داشت .مقصود از روان و سليس خواندن ،تنها رديف
كردن جمالت و بلند خواندن سريع آنها نيست؛ بلکه به معناي
درک کل متن و تداوم این درک است .لذا ،آموزش روان خواندن
بايد بر ساختار جمله و معني تأكيد ورزد .معلمان ميبايد
دانشآموزان را وادارند که براي بحث و گفتوگو پيرامون معناي
متن مكث كنند .آنها بايد خواندنهاي مكرر يك متن را با
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پرسشهايي همراه كنند كه مستلزم خوانده شدن دقیق متن توسط دانشآموز و بهمنظور درك جزئيات و مفاهيم
كليدي است.
«آموزش مداوم و پيوستة واژگان» ،مؤلفة ضروري ديگر در ياري رساندن به دانشآموزان در كسب مهارت
خواندن متنهاي پيچيده است .اين آموزش ميبايد نه تنها بر واژگان و عبارتهاي تخصصي رشتهها ،كه مفاهيم
اصلي هر موضوع درسي را توصيف ميكنند ،بلكه بر كلمات علمي عمومي نيز متمركز شود .آموزش كارامد واژگان
غالباً انجام كاوشي غني در زمينة معناي كلمات را میطلبد كه در آن ،دانشآموزان كاري فراتر از نسخهبرداري
صِ رف از تعاريف فرهنگ لغات را انجام ميدهند .آنان مترادفها ،كلمات متضاد ،مقولهها (ي معنايي) و مثالهايي
خاص را نیز براي این كلمات مورد بررسي قرار میدهند.
دانشآموزان همچنين به تفحص در موردارتباط ميان كلمات ميپردازند ،سایر كلمات همان مقولة (معنايي) را
مورد توجه قرار میدهند ،به مقايسه و مقابلة واژگاني ميپردازند كه داراي معناي مشابهي هستند ،به ارزشيابي يا
ساخت قياسها دست میزنند و سرانجام شبكههايي از كلمات را بهوجود میآورند .بهعالوه ،فرصت مييابند که
كلمات را در خواندن ،نوشتن ،صحبت كردن ،گوش دادن و نقاشي كردن بهكارگيرند و يا حتي آنها را با ايفاي
نقش بهطور ملموس به نمايش بگذارند .همانگونه كه دانشآموزان چگونگي استفاده از كلمات را در متن تجزيه
و تحليل ميكنند ،معلمان ميتوانند آنان را راهنمايي كنند تا در مورد معنايي كه نويسندگان قصد انتقال آن را
داشتهاند ،به تفكر بپردازند (براي مثال ،درک معناي ضمني «فضول» « ،كنجكاو» ،يا «خسيس» و «مقتصد» و
تفاوت آنها).
تعیین هدف
اخيرا ً از ما خواسته شده بود توضيح دهيم كه چرا متنی در مورد بيابانها براي خوانندگان چالشزا بوده است.
هنگامي كه خواندن متن را آغاز كرديم ،متوجه زبان زيبا ،صنايع بديعي خيره كننده و توصيفات بهخوبی پرداخت
شدة آن شديم .ولی عليرغم زيبايي اين متن ،درك آن دشوار بود .مشكل این بود كه نميتوانستيم تشخيص
دهيم كه این نوشته متني است ادبي يا علمي .بدون آگاهي از نوع متني كه ميخوانديم و يا بدون اطالع از آنچه
انتظار ميرفت با اطالعات موجود انجام دهيم ،از آنچه که ميبايد مورد توجه قرار ميداديم ،تصوری نداشتيم.
دانشآموزان غالباً خود را در چنين موقعيت دشواري مييابند .كودكان غالباً با متنهاي تركيبي مواجه
ميشوند كه داستاني روايتي را با اطالعات توصيفي تلفيق ميكند .براي مثال ،در كتابهاي «اتوبوس جادويي
مدرسه»  ،شخصيتهاي داستان براي آموختن مطالبي در مورد الكتريسيته ،آب و هوا ،دايناسورها و ديگر عناوين
به گردش علمي ميروند .كودكان هنگام خواندن اين كتابها ميبايد تصميم بگيرند كه آيا بر داستان گردش
علمي متمرکز شوند يا براطالعات ارائه شده در زمينة مفاهيم .آنان تا هنگام درك اين امر ،احساس سردرگمي
خواهند کرد.
دانشآموزان بزرگتر با متنهاي علوم ،تاريخ ،رياضيات و ادبيات مواجه ميشوند .آنان ميبايد هدفهاي
خواندن هر يك از اين متنها را دريابند تا بتوانند توجه خويش را به شكلي صحيح متمركز كنند .براي مثال،
متنهاي علوم تأكيد بسياري بر رابطة علت و معلولي دارند .اين متنها اطالعاتي را در زمينة علل امور منتقل
ميكنند ،ليكن معموالً به اهداف نهفته در اين وقايع کاری ندارند .دانشآموزاني كه يك متن علوم را ميخوانند،
ممكن است دریابند كه سيبها روي درختان رشد ميكنند و پرندگان از آنها تغذيه ميكنند و اين امر نقش
مهمي در پراكنده ساختن دانهها به اطراف و حتي ايجاد درختان سيب بيشتر دارد .با وجود اين ،انتظار نميرود
خوانندگان اين پرسش را مطرح كنند كه« :آيا سيبها با قصد قبلی روي درختان رشد مي كنند تا پرندگان
بتوانند از آنها تغذيه كنند؟» حال آنكه هنگام خواندن تاريخ و ادبيات ،خوانندگان نميبايد خود را تنها با علل
وقايع درگير كنند ،بلكه بايد به مقاصد انساني نهفته در اين علل نيز توجه كنند.
در انتقال صريح هدف خواندن به دانشآموزان ،معلمان نبايد اطالعات بسياري را منتقل كنند ،بهگونهاي كه
از جذابيت مطلب كاسته شود و يا دانشآموزان نتوانند در مدتی که در كالس حضور دارند ،تمام مطالب را یاد
بگیرند .بايد دانشآموزان را آگاه سازند كه از خواندن بايد انتظار يادگيري چه موضوعي را داشته باشند .براي
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مثال در متن مرتبط با بيابانها ،هر یک از دو هدف« :تفاوت ميان صحرا و زيست بوم توندرا را مشخص كنيد» و
«چگونگي بهرهگيري نويسنده از صنايع بديعي را بررسي كرده و بينديشيد چگونه ميتوانيد آن را در نوشتار خود
بهكار گيريد» ،خواندن را در جهتهايي متفاوت سوق خواهند داد .اگر چه هر دو هدف ارزشمندند ،ليكن خواندن
براي يك هدف و انجام همزمان تكليف درسي براي هدف ديگر ،احتماالً به سردرگمي و يا حتي عدم موفقيت
خواهد انجاميد .هنگامي كه دانشآموزان ميكوشند معناي تكليف را دريابند ،به خود متن كمتر توجه ميكنند.
با گذشت زمان و نظر به اينكه دانشآموزان خواندن را بهطور هدفمند انجام ميدهند ،دانش زمينهاي در آنان
ايجاد میشود و آنها درك عميقتري از ساختارهاي سازماندهي که توسط نويسندگان و براي انتقال اطالعات
بهکار برده شده است ،بهدست میآورند .اين درك ،امكان دسترسي دانشآموزان را به متنهايي كه دشواريشان
به تدريج افزايش مييابد ،فراهم ميسازد.
ارتقای انگيزه و پشتكار
ً
آموختن خواندن متنهاي دشوار ،همانند تجربة فيزيوتراپي (درمان جسمانی) است .غالبا چنين درماني ابتدا
دردناك و خسته كننده و اجتناب از انجام صحيح تمرينها تا حدودی وسوسه برانگيز است .فيزيوتراپها نه تنها
باید بر گروههاي عضالني كه نيازمند تقويت و يا كشيده شدن هستند ،متمركز شوند ،بلكه بايد توجه خود را به
انگيزة بيمار نيز معطوف دارند .آنان بايد ذهن بيمار را در اين فعاليت درگير سازند ،چرا كه گذر از این مرحلۀ
دردناک (در نهایت) به نفع آنها خواهد بود.
به همين ترتيب ،براي دانشآموزان دشوار خواهد بود كه عليرغم وجود مشكالت ،مصمم باقي بمانند و به
تالش خود براي درك متني كه مجبورند با آن دست و پنجه نرم كنند ،ادامه دهند ،معني كلمات را جستوجو
كنند ،به تعمق در مورد جمالت بپردازند و براي برقراري پيوندها سخت بكوشند .معلمان نیز ممكن است دچار
این وسوسه شوند و بکوشند با اجتناب از متن هاي دشوار اين امر را براي دانشآموزان آسان كنند .مشكل آن
است كه آثار آسانتر کمتر احتمال دارد که خوانندگان را قويتر سازد .معلمان بايد دانشآموزان را ترغيب كنند
تا به تالش خود ادامه دهند ،بهويژه هنگامي كه سطح دشواري متون و آثار افزايش مييابد .نتيجه زماني حاصل
ميشود كه بر این فعاليت متمركز باقی بمانیم.
فيزيوتراپ شايسته همان چیزی را میداند که معلمان اليق مي دانند« :شما بايد موفقيتهاي پي در پي
ومتوالی خلق كنيد» .دانشآموزان موفقيت را در كنار معلم خويش تجربه ميكنند؛ فردي كه متنهاي پيچيده را
با آموزش كارامد تلفيق مي كند .آنان در غياب معلم ،صالحيت هاي رو به رشد خود را با خواندن متن هايي كه
با توانايي هاي مستقل آنها در خواندن همخواني دارند ،بهكار ميگيرند .با گذشت زمان ،آنها در خواندن دقیق
متنهايي مشاركت ميجويند كه خود انتخاب كردهاند و همچنين متنهايي را ميخوانند كه بهعنوان تكليف به
آنها محول شده است و دانش آنها را از موضوع درسي خاص موجب میشود .در تمام اين مدت ،آنان به همراه
معلم خود هدفهايي را مشخص ميكنند تا بتوانند ميزان پيشرفت خود را ارزيابي كنند .حركت رو به جلو و به
سوي يك هدف ،از اهميت خاصی برخوردار است.
کافی بودن گمانه زني
روزگاري كه در آن متن ،تنها بر اساس طول جمالت و تعداد هجاها ،دشوار تلقي ميشد به سرآمده است.
در حال حاضر ميدانيم كه عوامل بسياري بر پيچيدگي متن تأثير میگذارند .با افزايش اين فهم ،معلمان مجبور
نيستند در درك اینكه دانشآموزان از عهدة كدام كتاب برمیآيند ،به شهود خود تكيه كنند .آنها ميتوانند
متنهايي را برگزينند كه شایستة تدريس هستند و تالشهاي آموزشي خود را همسو سازند تا اطمينان حاصل
كنند که تمام دانشآموزان متنهاي پيچيده ،جذاب و مهم را ميخوانند.
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خواندنمعنادارکتابهایدرسی

بسیاری از دانشآموزان دورة متوسطه با نگرانی به کتابهای
درسی مینگرند .این پنج راهکار ،آنها را تشویق میکند
متون درسی را بخوانند.
نويسندگان:
جان تی .گاتری و سوزان لوتز کالدا
مترجم :شیوا توانا
هنگامی که دانشآموزان وارد دورة متوسطه میشوند ،اغلب آنها درمییابند که کتابهای درسی بر بخش
عمدهای از مطالعات اجتماعی ،علوم ،ریاضیات ،زبان خارجی و کالسهای هنری آنها حاکم هستند .آموختن از
طریق کتابهای درسی ـ که برای موفقیت در دورة متوسطه بسیار ضروری است ـ نه تنها مستلزم مهارتهای
بنیادین خواندن است ،بلکه به توانایی ادراک و استدالل سطح باالتر نیز احتیاج دارد.
کنار آمدن دانشآموزان با متون پیچیدة درسی همچنان مستلزم کمک معلمان است ،ولی در انجام این
کار ،چند چالش مهم نیز وجود دارد .سختترین مانع «بیحوصلگی» است .حتی دانشآموزانی که از خواندن
مطالب غیرداستانی لذت میبرند ،غالباً ،متون درسی اطالعاتی را خشک و کسل کننده میدانند و بسیاری از
دانشآموزان ،در هر فرصت که بتوانند ،عم ً
ال از خواندن آنها اجتناب میکنند .مشکل دیگر« ،فقدان مهارت»
است .اگرچه ممکن است دانشآموزان دورة متوسطه قادر باشند به شکلی روان و با صدای بلند بخوانند ،معانی
تحتالفظی جمالت را درک کنند و نتیجهگیریهای سادهای را انجام دهند ،اما بسیاری از آنها با مهارتهای
سطح باالتر خواندن و نوشتن ـ مثل پیوند دادن اطالعات بهدست آمده از بخشهای گوناگون و جداگانة متن
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بهمنظور یکپارچهسازی آنها ـ دست و پنجه نرم میکنند.
مشکل سوم در کمک به دانشآموزان ،برای اینکه بتوانند از عهدة خواندن متون درسی اطالعاتی برآیند،
خود کتابهای درسی هستند .بیشتر کتابهای درسی با دقت برای  20درصد از دانشآموزان ،یعنی کسانی که
در میانة طیف قابلیتها هستند ،آماده شدهاند .دانشآموزانی که در قسمت باالی این طیف قرار دارند ممکن است
از قبل ،اطالعات درج شده در این متون را بدانند و دانشآموزانی که در قسمت پایین آن هستند ممکن است،
حتی در رمزگشایی کلمات و فهم معانی آنها مشکل داشته باشند .قابل درک است که معلمان دورة متوسطه،
مانند متخصصان موضوعات درسی ،ترجیح میدهند که بیشتر روی آموزش محتوای درس مربوط به خودشان
تمرکز کنند ،تا اینکه مهارتهای خواندن و نوشتن را به دانشآموزان بیاموزند.
در طول چهار سال گذشته ،با همکارانمان در «دانشگاه مریلند»  ،در جستوجوی راههایی برای غلبه بر
این چالشها بودهایم .مطالعهای از نوع زمینهیابی را روی بیش از  3000دانشآموز انجام دادیم و با بیش از 250
دانشآموز ،از قومیتهای مختلف و با سطوح متفاوت موفقیت در یادگیری ،در مورد انگیزهها و مشارکتشان در
خواندن ،مصاحبه کردیم .با توجه به آنچه از این تحقیق و تحقیقات دیگر بهدست آوردیم ،پنج راهکار بسیار مهم
و تأثیرگذار یافتیم که نوجوانان را برای خواندن متون درسی اطالعاتی برمیانگیزد[گاتری.]2011 ،
ایجاد پشتکار
تحقیقات نشان میدهند که دانشآموزان بیشتر دانستههایشان را در مورد تاریخ جهان ،علوم پایه ،اقتصاد،
ادبیات ملل و غیره از طریق مطالعة آزاد بهدست میآورند .مطالعة آزاد به «پشتکار» ـ وقت ،تالش و ثبات قدم
ـ احتیاج دارد .در واقع ،برخی از مطالعات دریافتهاند که این شکل از خودنظمی ،برای پیشبینی نمرات در
دبیرستان ،مهمتر از بهرة هوشی است [داک ُورث  ،پیترسون  ،متیوز و کلی .] 2007 ،
کتابهای درسی بهتنهایی ،بهندرت انگیزة افزایش پشتکار را در دانشآموزان ایجاد میکنند .معلمان
تأثیرگذار برای پروراندن پشتکار دانشآموزان از متون متنوعی استفاده میکنند .آنها با استفاده از اینترنت،
کتابهای غیر درسی مرتبط و مقاالت برگرفته از مجالت علمی یا تاریخی ،پا را از محدودة کتابهای درسی فراتر
مینهند .آنها به جای ارائة کردن یک برنامة درسی بسیار وسیع که عمق خیلی کمی دارد ،واحدهای درسی
عمیقتری فراهم میکنند تا دانشآموزان فرصت خواندن موضوعات متفاوت را به شکلی گسترده و عمیق داشته
باشند.
یکی از کتابهای مطرح علوم برای کالس هشتم ،مفهوم «همزیستی» را ـ که شامل مفاهیم پیچیدهای
چون همیاری ،همزیستی مسالمتآمیز ،زندگی انگلی و دیگر اشکال رابطة گیاهان با جانوران است ـ در یک صفحه
درسی کالس هفتم ،که در چارچوب «پروژة آموزش مفهومگرای
پوشش میدهد .این رویکرد را با یک واحد
ِ
خواندن» در دانشگاه مریلند تهیه شده است ،مقایسه کنید .واحد درسی مذکور تنها روی مفهوم همیاری ،یک
علمی
هفته وقت صرف میکند و بسیاری از کتابهای غیر درسی ،فیلمها ،پایگاههای اینترنتی و همچنین مقاالت
ِ
مرتبط با موضوع را با هم ادغام میکند.
خواندن متون چندگانه و گسترده به دانشآموزان کمک میکند ،هنگامی که اطالعات موجود در متنهای
متفاوت را با هم ادغام میکنند ،استدالل پیشرفتهتری داشته باشند و درکی منسجمتر از موضوع مورد مطالعه
بهدست آورند .دانشآموزان معموالً متوجه تناقضات آشکاری در متون گوناگون میشوند که آنها را به پرسیدن
سؤاالت پیچیدهای در مورد موضوع متن وامیدارند .این سؤاالت که برآمده از کنجکاوی خود دانشآموزاناند،
به آنها انگیزه میدهند که بیشتر بخوانند .هنگامی که دانشآموزان ،از طریق مرتبط ساختن اطالعات به دست
آمده از متون مختلف ،ایدههای بزرگ را با هم ادغام میکنند ،چگونگی تفکر در چارچوب یک رشته را میآموزند.
ایجاد خودکارامدی
دانشآموزان برای رشد و توسعة پشتکار در خود ،باید باور داشته باشند که میتوانند متون درسی
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را بفهمند .ولی دریافتهایم که تقریباً نیمی از دانشآموزان
دورة متوسطه ،کتابهای درسی علوم و تاریخ را دلهرهآور
میدانند [گاتری ،ویگفیلد و کالدا؛ .]2012
وقتی دانشآموزان در خواندن کتاب درسی دچار
کشمکش هستند ،گاهی معلمان کتاب را کنار میگذارند
و محتوای آن را بهطور مستقیم درس میدهند .ولی
دوریکردن از کتاب درسی اشتباه است .دانشآموزان به
تجارب پی در پی یادگیری موفقیتآمیز ،از کتابها و دیگر
متون درسی نیازمندند ،تا بهعنوان خواننده و یادگیرنده،
احساس «خودکارآمدی» کلیتری داشته باشند .هنگامی
که دانشآموزان با بهکارگیری متون درسی ،در موضوعی
مهارت بهدست میآورند ،خود را بهعنوان یک خواننده باور
میکنند.
یک گام مهم در برانگیختن دانشآموزان به خواندن
مفهومی کتابهای درسی ،هماهنگ کردن این متون با
سطح دانشآموزان است .وقتی کتاب درسی موجود برای
دانشآموزان بیش از حد مشکل باشد ،معلمان تأثیرگذار،
متون مکملی همچون کتابهای غیردرسی و یا مطالب
«برخط» را تهیه میکنند .معلمان باید با تهیة متون
مناسبتر و با تضمین موفقیت اولیه ،متون مشکل را برای دانشآموزانی که دچار کشمکش درخواندن هستند،
دانش زمینهایِ مرتبط با
آسانتر کنند .رسانههای ارتباطی گوناگون مثل ویدیوها نیز میتوانند با فراهم کردن
ِ
متون درسی ،به فهم دانشآموزان کمک کنند.
انتخاب تکلیف درست به اندازة انتخاب متن اهمیت دارد .معلمان تأثیرگذار برای اینکه به دانشآموزان
کمک کنند که با اعتماد به نفس بیشتری دربارة متون پیچیده بیندیشند ،دشواری تکالیف را به تدریج افزایش
میدهند و از تکالیف آسان به سمت تکالیف سختتر پیش میروند .آنها میتوانند با تکالیفی از نوع درک
واضح عناصر کلیدی متن ،مثل جمالت آغازین
ِ
تحتاللفظی شروع کنند که در آن ،دانشآموزان فقط باید معنای
و نتیجهگیریها را بیان کنند.
با پیشروی بهسوی خواندن استنباطی ،از دانشآموزان میخواهند عناوین متن را به نتیجهگیریها ربط دهند.
معلمان در مسیر حرکت به سوی یکپارچهسازی تکالیف ،ممکن است از دانشآموزان بخواهند که دانش بهدست
آمده از یک قسمت از متن را ،به قسمت دیگری از یک متن مشابه ربط دهند .برای مثال ،از آنها میخواهند
بخشی از یک مقالة برخط را به بخشی از یک کتاب غیردرسی ربط دهند .در نهایت ،معلمان میتوانند از
دانشآموزان بخواهند دانشی را که از طریق متون متفاوت به دست آوردهاند ،با کلمات خودشان به شکل کتبی یا
شفاهی ،برای همساالنشان توضیح دهند .معلمان هنگام انجام این فعالیتها ،با ارائة بازخوردهای تشویقی ،اعتماد
به نفس دانشآموزان را افزایش میدهند.
سرانجام ،معلمان تأثیرگذار با کمک به دانشآموزان در تعیین و دستیابی به اهداف خود در خواندن ،به آنها
کمک میکنند اعتماد به نفس بیشتری بهدست آورند .برای مثال ،معلمان میتوانند به دانشآموزان کمک کنند
تا در مورد تعداد صفحاتی که در مدت زمان یک کالس خواهند خواند ،هدفی را تعیین کنند .آنگاه دانشآموزان
میتوانند این هدف را هر روز ارتقا دهند .همانطور که دانشآموزان در تعیین و دستیابی به اهداف پیشرفت
میکنند ،حس کارامدی نیز در آنها رشد میکند .افزایش این حس به آنها قدرت میبخشد که محدودة خواندن
خود را گسترش دهند.
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نشان دادن ارزش متون به دانشآموزان
وقتی دانشآموزان باور داشته باشند که متنی
دارای اهمیت است ،آن را میخوانند .متأسفانه این باور
بهندرت وجود دارد .در مصاحبة مطالعاتی ما 45 ،درصد از
دانشآموزان کالس هفتمی گزارش کردند که خواندن متون
درسی»اتالف وقت» است[گاتری ،ویگفیلد و کالدا؛.]2012
این بیتوجهی به متون درسی ،در میان آنهایی که موفقیت
بیشتری داشتند و از خواندن و نوشتن متون ادبی لذت
میبردند ،و در عین حال متون اطالعاتی را خستهکننده و
بیربط به زندگیشان میدانستند ،بیشترین رواج را داشت.
اغلب اوقات دانشآموزان فکر میکنند که بدون مراجعه
به کتابهای درسی و به صرف گوشدادن در کالس و پیروی از دستورالعملها ،میتوانند آنچه را که الزم است
یاد بگیرند .اولین گام معلمان در افزایش درک دانشآموزان از ارزش خواندن ،این است که به آنها کمک کنند
تا بفهمند که خواندن در موقعیتهای متفاوت تا چه حد برایشان مفید است.
برای مثال ،در یک مطالعه معلمان از دانشآموزان خواستند تا دربارة ربطِ مواد درسی (که در ریاضیات یا
کتاب درسی روانشناسی میآموختند) به زندگی شخصی خود ،یک پاراگراف بنویسند .بعد از اینکه دانشآموزان
این تکلیف را در مورد پنج بخش متفاوت یک کتاب درسی انجام دادند ،باور آنها به ارزش کتاب افزایش یافت.
آنها نه تنها ربطِ 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 بهکار بستن متونی را که دانشآموزان
میخوانند برای آنها فراهم میکنند .برای مثال ،ممکن است از دانشآموزان بخواهند دو صفحه از یک کتاب
درسی را بخوانند و سپس از اطالعاتی که بهدست آوردهاند ،برای رسم نمودار یا توضیح آن موضوع به یک
همکالسی استفاده کنند .یا دانشآموزان میتوانند بهمنظور آمادگی برای شرکت در بحث گروهی ،چند متن
درسی را بخوانند و سپس به این فکر کنند که چگونه با اطالعات بهدست آمده از طریق این خواندن ،مهارت الزم
برای عملکرد مناسب را بهدست آوردهاند.
استفاده از انگیزة اجتماعی
هر معلم دورة متوسطه از قدرت تأثیر نیروهای اجتماعی بر دانشآموزان این گروه سنی آگاه است .ولی
معلمان بهندرت از این فرایندهای اجتماعی برای تقویت خواندن متون درسی بهره میگیرند .اگر دانشآموزان
بخواهند همساالنشان را تحت تأثیر قرار دهند و اجازه ندهند که عدم موفقیت آنها در ایفای نقششان در گروه،
دیگران را ناامید کند« ،انگیزش اجتماعی» میتواند آنها را به خواندن متون متنوع متعهد سازد.
معلمان تأثیرگذار در دورة متوسطه ،با ایجاد فرصتهای فراوان برای مشارکت ،از انگیزة اجتماعی دانشآموزان
برای خواندن متون درسی حمایت میکنند .تعامل اجتماعی در مورد متون درسی باید به درستی مدیریت شود تا
تضمین کند که دانشآموزان به یکدیگر گوش میدهند ،و اینکار نه پیچیده است و نه غیر ممکن .دامنة وسیعی
از تدابیر تعاملی و مشارکتی را میتوان در کالس بهکار گرفت.
یک راه ساده برای تقویت مشارکت ،تنظیم میزهای دو نفره و آمیختن هر درس با فعالیتهای دو نفره
در دو دقیقه است .برای مثال ،دانشآموزان میتوانند صفحهای از یک متن را خودشان بخوانند و بعد ،مهمترین
نکات موجود در آن صفحه را بهطور مختصر با همگروهی خود در میان بگذارند .در این تعامالت ،دانشآموزان
با بیان دیدگاههای خود برای فردی دیگر ،تفکرات خود را آشکار میسازند .همینطور ،وقتی به تفسیر اطالعات
کلیدی متن توسط فرد دیگري گوش میدهند ،ترغیب میشوند در مورد این اطالعات به شکل جدیدی فکر کنند.
جزئی خواندن و در میان گذاشتن آن با دیگران ،دانشآموزان به یادگیرندگانی فعال تبدیل
بنابراین در هر فعالیت
ِ
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میشوند که درکشان از متن عمیقتر میشود و از تعامل اجتماعی لذت میبرند.
رویکرد موفق دیگر »،استدالل مشارکتی» است که در آن گروهی از دانشآموزان دربارة یک داستان یا یک
متن درسی با هم به گفتوگو مینشینند[ چین  ،اندرسون و واگونر ؛  ]. 2001وقتی دانشآموزان به نوبت در این
هماندیشی شرکت میکنند ،با اضافه کردن عناصر کلیدی یکی پس از دیگری ،افکار یکدیگر را در تبیین موضوع
اصلی متن میپرورانند .این فعالیت میتواند به آنها کمک کند که با مهارت بیشتری متون پیچیده را تفسیر کنند.
برخی از اشکال مشارکت ،در هر کالس و با هر متنی امکانپذیر است .کار دانشآموز وقتی اثربخش،
مشارکتی یا همیارانه است که قابل پاسخگویی باشد و بهصورت تعاملی و بر پایة متن صورت گیرد .برای مثال،
معلمان ممکن است از دانشآموزان بخواهند در خالصهنویسی ،کشیدن نموداری که بازنمایی یک متن باشد یا
ارائة استدالل برای موقعیتی که میخواهند به دیگران توضیح دهند ،با هم همکاری کنند.
معلمان تأثیرگذار در اینگونه تعامالت ،با توجه به اندازة کالس و همچنین مهارتهای شناختی و راحتی
دانشآموزان در تعامالت اجتماعی ،تکالیفی با ساختارهای مناسب تهیه میکنند .اگر به برخی از دانشآموزان،
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 بهطور آهسته بخوانید ،سپس در مورد
سه کلمه از مهمترین کلمات این پاراگراف ،در گروه خود به توافق برسید و سرانجام ،برای دفاع از انتخابهایتان
در برابر کالس ،آماده باشید .شما برای این کار سه دقیقه وقت دارید».
گروههای دانشآموزی پیشرو میتوانند از عهدة اهداف چندگانه ،مقررات آزادانهتر برای تعامل با دیگران و
انتخابهای بیشتر در مورد چگونگی بیان دانشی که از متن مورد نظر آموختهاند ،برآیند.
دادن حق انتخاب به دانشآموزان
دانشآموزان دورة متوسطه باید احساس کنند که کنترل دنیای خود را در دست دارند .انتخابهای ساده،
یکی از اشکال ارضای این حس کنترل هستند .بنابراین ،معلمانی که در خواندن متون درسی به دانشآموزان حق
انتخاب میدهند ،به عالقهمند شدن آنها به خواندن کمک میکنند.
ما توصیه نمیکنیم که معلمان به دانشآموزان اجازه دهند که خود آنها بین خواندن کتاب درسی یا انجام
تکالیف درسی یکی را انتخاب کنند .بلکه پیشنهاد میکنیم که معلمان انتخابهای محدودتری را برای آنها
فراهم کنند .برای مثال میتوان از دانشآموز پرسید :بهمنظور نتیجهگیری ،بر کدام پاراگراف تأکید شود ،یا کدام
یک از مثالها با دقت بیشتری خوانده شود .در فصلی از کتاب علوم که سرفصلهایش بیش از آن است که معلم
بتواند بهطور کامل آنها را پوشش دهد ،به دانشآموزان باید اجازه داد انتخاب کنند که کدام قسمت بیشتر مورد
تأکید قرار بگیرد .انتخاب کردن به نوجوانان کمک میکند ،مطالبی را که برایشان مناسب است ،بیابند و این باعث
افزایش اشتیاق آنها به خواندن میشود.
داشتن حق انتخاب در یادگیری ،میتواند به فراتر از متنها نیز تعمیم پیدا کند .برای مثال ،معلمان میتوانند
به دانشآموزان حق انتخاب دهند تا آنچه را که فهمیدهاند با نوشتن یک پاراگراف یا کشیدن یک نمودار نشان
دهند .آنها میتوانند به دانشآموزان اجازه دهند در انجام پروژهای که بر پایة متن بنا شده است ،یک همگروهی
انتخاب کنند.آنها همچنین میتوانند به دانشآموزان  10دقیقه وقت بدهند تا با هر کدام از همکالسیهایشان
که مایلاند ،در مورد متن به گفتوگو بپردازند .این انتخابها برنامة درسی را تضعیف یا نقش معلم را کمرنگ
نمیکنند و یا وظایف شناختی دانشآموزان را کاهش نمیدهند .بلکه برعکس ،این انتخابها در طول درس ،تالش
دانشآموزان را برای ارائة یک عملکرد خوب افزایش میدهند .انتخاب کردن به خودی خود یک پاداش است ،ولی
دانشآموزان را نیز قادر میسازد خواندن را با شرایط خود متناسب کنند.
دانشآموزان میتوانند بر متون درسی تسلط یابند
بهعنوان بخشی از «پروژة آموزش مفهومگرای خواندن» در دانشگاه مریلند ،به معلمان دورة متوسطه یاد
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 ما دریافتیم که وقتی معلمان این راهکارها را حداقل برای چهار هفته.دادیم که از این پنج راهکار استفاده کنند
. انگیزه و همچنین موفقیت دانشآموزان در خواندن متون درسی افزایش مییابد،بهطور کامل اجرا میکنند
 باید بتوانند از عهدة متون درسی برآیند؛ بهخصوص امروزه،  برای موفقیت در دورة متوسطه،دانشآموزان
. تعریف شدهاند،که معیارهای باالتر و جدیدتری برای دشواری متونی که از دانشآموزان انتظار میرود بخوانند
 میتوانند به دانشآموزان،معلمان تأثیرگذار با فراهم کردن آموزشی توأم با درگیری دانشآموز و حمایت از وی
.دورة متوسطه کمک کنند بر مقاومت اولیهشان فائق آیند و بر هنر یادگیری از طریق متون درسی تسلط یابند
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ازآموزشخواندنچهمیدانید

مترجم :محمدرضا اميني
از چند سال پیش مدارس ما بر آن شدند مهارت خواندن را درطول برنامةدرسي مورد توجه قرار دهند.
اکنون ،در مقام معلم علوم نیز از من انتظار میرود راهبردهای خواندن را به دانشآموزانم به عنوان بخشی از
آموزش علوم تدریس کنم .به یاد میآورم هنگامی که محصل بودم ،هرگز مهارتها و راهبردهایی راکه هم اکنون
آموزش میدهم به کار نبرده بودم .ولی در نتیجة تجربهاي كه از تدریس مهارتهای خواندن متون غیرداستانی
به دانشآموزان بهدست آوردهام ،خودم نیز از آن استفاده میکنم .به زودي نيز متوجه شدم که یادسپاری و درک
مطلب در من بهبود یافته است .این نتیجه نشان داد که مهارتهاي مزبور اهميت دارند و دانشآموزان باید هر چه
زودتر بر آنها تسلط پیدا کنند .همچنین ،برای من هم خیلی دیر نیست تاآنها را بیاموزم.
ری لئونارد ،معلم علوم مدرسه راهنمایی گالسکو ،الکساندریا ،ویرجینیا
					
الگوی تفکر
درسی را با صدای بلند برای دانشآموزان پایة پنجم میخواندم که به پرانتزی رسیدم .طبق روال ،صدایم را به
عنوان نشانهای صوتی پایین آوردم تا شاگردان را متوجه آن مفهوم کنم .در آن لحظه از خودم پرسیدم آیا آنها
متوجه ميشوند که چرا اینکار را ميكنم .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 میدهد .در این هنگام ،یکی از دانشآموزان گفت« ،آه ،واقعاً!»
و من متوجه شدم که به یک نیاز یادگیری پاسخ گفتهام .الگوی من برای خوب خواندن کافی نبود .دانشآموزان
نيز نیاز داشتند الگویی از تفکر را که ورای خواندن بود به آنها ارائه کنم.
اسکات هیدن ،مدیر برنامةدرسي و آموزش ،مدرسة بینالمللی محلی ،بانکوک ،تایلند
		
هيجان نبايد كاهش پيدا كند
ٌ
واقعیت تلخ این است که شور و هیجان خوانندة مبتدی چهار یا پنج ساله ،در دورة دبیرستان غالبا به ترس،
سردرگمی و عدم اعتماد به نفس تبدیل میشود .یقیین دارم که ما معلمان میتوانیم در بهبود توانایی خواندن
به همة دانشآموزان کمک کنیم ،اما در اصل معتقدم که بهبود خواندن در دورة کودکی به همان اندازه که به
ذهنیت دانشآموز 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 دانشآموز در اولویت است
به عنوان دوستدار خواندن از دوران کودکی ،مایل بودم که این عالقه را با دانشآموزانم شريك شوم .فکر
میکردم که آنها هم با همان کتابهایي که من دوست داشتم به مطالعه عالقهمند میشوند .ولی بال فاصله
باخوانندگان بیعالقهای مواجه شدم که تصورشان از خواندن همچون یک کار روزمره بود .فهمیدم که باید آنها
را از طریق انتخاب کتابهایی که با فرهنگ و عالقههايشان منطبق است ،با خواندن درگیر کنم .با ارائة کتابهایی
در بارة ورزش وفرهنگ عامه ،توانستم آتش اشتیاق به خواندن را در دل آنها شعله ور کنم و با این کار توجه
آنها به کالس خواندن معطوف شد .این امر همچنین کمک کردتا دریابم ،حتی در کالس درس نیز دانشآموزان
به داشتن هدفی برای مطالعه نیاز دارند و ضروری است معلمان در جستجوی راههایی برای درگیر کردن آنها
با موضوع باشند.
کتی هیکس ،متخصص مطالعات اجتماعی پايةهای  ، 1-12مدرسة دولتی آرلینگتن،
		
ویرجینیا
خوانندگان نو جوان به پشتیبانی مداوم احتیاج دارند
متوجه شد هام که ما معلمان آموزش خواندن را درست وقتی متوقف میکنیم كه کودکان بیشترین نیاز را
به آن دارند .ما منابعمان را به سمت پایههای ابتدايی سوق میدهیم و فرض میکنیم اگر دانشآموزی در پایة
سوم خوب بخواند ،در طول سالهای بعدی هم موفق خواهد بود .در حالی که واقعیت چیز دیگری است .بسیاری
از دانشآموزانی که در دورة ابتدایی در خواندن موفق هستند ،در دورة راهنمايی و متوسطه موفق نیستند،
زیرا خواندن متون پیشرفتهتر و پیچیدهتر کتابهای غیرداستانی را به آنها آموزش ندادهایم .سیاستمداران
دوست دارند با دانشآموزان مبتدی که در حال یادگیری خواندن هستند ،عکس بگیرند ،ولی بهندرت دیده
شده است با نوجوانی که در پایة سوم ابتدايي و در معرض خطر ترک تحصیل است ،عکس داشته باشند.
رامونا الوی  ،متخصص خواندن دورة دبیرستان ،بخش غیردولتی مدرسه لوئیس ویل ،تگزاس
باید تعریف خواندن را گسترش دهیم
به آن دسته از مهارتهای خواندن عالقهمندم که نیازهای دانشآموزان امروزی را در پاسخگویی موفقیتآمیز
به دنیای فردا برآورده کند .خواندن متون نوشتاری راکد و بیتحرک با خواندن متون دیجیتالی و چند بعدی که
سرشار از «فرا ارتباط» است ،تفاوت زیادی دارد .ما غالباً برای رشد حرفهای معلمان به آنها چگونگی مهارتهای
خواندن و نوشتن سنتی را آموزش میدهیم در حالیکه این موضوعی نیست که دانشآموزان به آن نیاز داشته
باشند .اگرچه مهارتهای خواندن به شكل سنتی آن با ارزش هستند ،ولی باید مفهومي از خواندن را گسترش
دهیم كه دانشآموزان را برای آینده آماده كند.
کری هارود ،متخصص تکنولوژی آموزشی مدرسة فورست هیلز ،سینسیناتی ،اوهایو
واج شناسی کافی نیست
استادی را بهوضوح بهخاطر میآورم که جلوی کالس تربیت معلم ایستاده بود و میگفت « :اگر علم واجشناسی
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را بلد باشید میتوانید به دانشآموزان چگونه خواندن را آموزش دهید ،زیرا واجشناسی
همةآن چیزی است که آنها نیاز دارند».
به عنوان دانشجویی جوان و بیتجربه ،با تمام وجود به یادگیری قواعد واجشناسی همت
گماشتم .اگر چه واجشناسی یکی از مؤلفههای تعیینکننده درخواندن است ،ولی مهارت
خواندن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است .اگر آنچه را که االن دربارة قدرت پرسشگری ،
برقراری ارتباط با متن و روان سازی برای درک بهتر مطلب میدانم ،در آن زمان میدانستم،
حاال تدریسم کام ً
ال متفاوت بود .خواندن ادبیات تخصصی ،تشریک مساعی باهمکاران و
بحث دربارة علم تعلیم وتربیت و یادگیری از طریق فناوریها ( ویديو ،وب سایت ،شبکههای
خطی ،وب الگها و غیره) ،همه به من کمک میکنند در جریان تحقیقات موجود دربارة
خواندن قرارگیرم و بتوانم اين 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 دانشآموزان میتواند موجب عقب ماندن آنها شود
دانشآموزانی که برای خواندن تالش میکنند اشتیاقی وافر برای بهتر خواندن دارند،
ولی این اشتیاق آنها غالباً با احساس ترس شدید و همچنین حقارت همراه است .شناخت
این احساسات بهمنظور آماده کردن دانشآموزان برای اینکه خوانندگاني قویتر و با اعتماد
بهنفس بیشتری شوند ،بسیار ضروري است .هنگامی که دانشآموز با مطلب جالبی برخورد
میکند ،حس خوشایندي برای پیشرفت در وی ایجاد میشود و به تدریج بر ترس از شکست
غلبه پیدا خواهد کرد.
جفری مک کوی ،معلم مدرسة منطقه متاکتون ،نوریس تاون ،پنسیلوانیا
بچهها باید احساس امنیت کنند
سالها پیش دانشآموزی که به مدت چهار سال در کالس درس چند پایة من
حضور داشت  ،به پسر خواندگی من در آمد .او دچار اختالل یادگیری بود و عليرغم
اینکه تمام رویکردهای متفاوتي را که برای دانشآموزان دیگر مؤثر بودند ،در مورد او
آزمایش کردم ،خواندن را یاد نمیگرفت .وقتی قرار شد با من زندگی کند ،پسری عصبانی
و سرخورده و دانشآموزی ناامید بود .سرانجام در پایة هفتم ،وقتی که نیازهای اولیة او
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 حرفهای ،مرکز خدمات آموزشی ایندیانای مرکزی ،ایندیانا
پولیس ،ایندیانا
بچهها به بازی با زبان نیاز دارند
وقتی در اوایل دهة  1980شروع به تدریس کردم  ،به اهمیت واجشناسی واقف نبودم .من
کام ً
ال با واج آوایی ،فعالیتهای زبانی ،و اینکه تا چه حد اظهار عالقه به کتاب اهمیت دارد،
آشنا بودم ،ولی نميدانستم چه زمانی توانایی تشخیص صداها در یادگیری خواندن نقش ایفا
میکند .وقتي كه 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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