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بهدلیل اهمیت خواندن ،رویکردهای عمدهای در طی چند دهة گذشته برای آموزش آن پدیدد آمدده
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 .1مقدمه

خواندن جزء اساسی یادگیری علمی و مبنای تبدیل فرد به یک عضو آگاه در جامعه است و
دست نیافت به ای مهار

دستیابی به یادگیریهای بیشتر را دشوار مدیسدازد (کدودا و زهلدر،

 .)3 :8112خواندن در سطح بداری دسدتور کدار ملدی کشدورها قدرار دارد (مگیدل فرانسد و
الینگتون )82 :8133 ،و برخی معتقدند خواندن تنها هد
(برنهار  .)3 :8133 ،هاو

یادگیری یدک زبدان خدارجی اسدت

( )351 :3333یادآور میشود که در قرن نوزده در اروپدا ،خوانددن

را کاربردیتر و سودمندتر از یادگیری صحبت کردن میدانستند .در اوایل قرن بیستم در محافل
آموزش و پرورش آمریکا اعالم گردید که آموزش زبان خارجی در مدار

آمریکا بایدد فقد

برای خواندن باشد (برنهار .)12 :3332 ،
خواندن فرایندی چندوجهی 3است که تنها با تمری رشد مییابد .وجوهی از خواندن مانندد
بازشناسی واژه 8و روانی در طی چند سا ،فراگرفته میشدوند امدا آن ده اهمیدت بیشدتری دارد
درک خواندن است زیرا در صور

عدم درک خواندن ،فرد قادر به پیشبینی ِادامة مت  ،ابهدام-

زدایی و ارتباط مت خواندهشده با دانش پیشی خود نخواهد بود .با ارائدةتعاری
در ذیل مطرح گردیده ،میتوان بهتر به وجوه مختل

خوانددن کده

آن پی برد.

بلومتیلد ( )3311خواندن را سلسله مراتب تبدیل نوشته به صدو

مدیداندد ،ولدی اهمیدت

زیادی به معنا نمیدهد .فرایز ( )381 :3311نیز خواندن را تبدیل عالئدم شدنیداریِ مربدوط بده
نشانههای زبانیِ از پیش فراگرفته شده به عالئم جدید بیناییِ همان نشانهها میداند ،اما او بدیش
از بلومتیلد برای معنا اهمیت قائل است و اعتقاد دارد که معنا بدا شدناخت سداختمان دسدتوری
جمله حاصل میشود .گودم ( )3312خواندن را «یک بازیِ حدسیِ رواندی -زبدانی» 1معرفدی
میکند که در آن ،خواننده مقدار کمی از اطالعا

بینایی را به کار میگیدرد و بیشدتر بده حشدو

زبانی (قوانی واج شناسی ،معنایی و نحوی) وابسته است .به اعتقداد وی ،خوانددن یدک فرایندد
آزمایشی و حاوی استتادة محدود از نشانههای زبانی موجود در دروندداد ادراکدی و انتظدارا
1 multifaceted process
2 word recognition
3 a psycholinguistic guessing game
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خواننده است و هنگام پردازش اطالعدا

محددود ،تیدمیمهدای انتخدابی بدرای تادییدد ،رد یدا

تیحیح گرفته میشود .ویدوسون ( )3323خواندن را فرایند دریافدت اطالعدا

زبدانی از مدت

چاپی میداند« .دریافت اطالعا » تیور یکسویه بودن فرایند خواندن را موجب میشدود امدا
ویدوسون اعتقاد دارد که تتسیر خواننده در پیام منتقلشده تأثیرگذار اسدت .بندابرای  ،مدیتدوان
خواندن را فرایند دریافت و تتسیر اطالعا

کدگذاری شده بهصور

زبدانی از طریدن نوشدتار

دانست (لیو .)353 :8131 ،برنشتای و تیگرمان ( )3333نیز خوانددن را محیدو ،توانداییهدای
شناختی ،زبانی و دانش قبلی میدانند .به عقیدة آنها ،خواننده بهمنظور ایجاد ارتباط بی حدرو
چاپی و معنای آنها باید فرایندهایی مانندد تواندایی ادراک شدنیداری و دیدداری ،3توانداییهدای
شناختی (حافظه و توجه) ،دانش زبانی و تجربیا

گذشته را بهکار گیرد.

ازای رو باید گتت که در فرایند درک خواندن ،درونداد دیداری یعندی نوشدتار بده بروندداد
معنایی تبدیل میشود و بدی منظور رزم است پردازش زبانی طی مراحل خاص و در سدطوح
مختلتی صور

گیرد ،به طوری که پس از پردازش حرو

و مرتب سداخت آنهدا بدا واجهدا،

بازشناسی واژهها میسر گردد و سرانجام در مراحل بعد ،معنای واژه های منترد در سطح گدروه،
جمله و مت به هم پیوندد تا معنای کلی مت درک شود.
در برنامههای آموزش خواندن مؤثر ،8مدرسان باید از ارتبداط مهدمِ موجدود بدی خوانندده،
خواندن و رشد سایر مهار های زبانی آگاه باشند (مکینتایر .)331 :8133 ،آنها باید خوانددن را
به عنوان مهار

زبانی مرکزی در آموزش تلقی نمایند و سپس از طرین آموزش خواندن مدؤثر،

رشد مهار های زبانی دیگر را ارتقا بخشند .برای مثا ،،وقتی خواندن در مرکدز آمدوزش زبدان
قرار می گیرد ،با فراهم نمودن موارد معنادار برای نوشت  ،آن ه فرد خوانده است سکوی پرشدی
برای نوشت او میشود (ری داردز .)8138 ،هیدرور ( )8111نشدان داد کده حدداقل در محدی
مدرسه و تحییل ،خواندن مقدمهای برای نوشدت اسدت و نوشدت را شدکل مدیدهدد .هدارمر
( )333-331 :8111در بررسیهای خود نشان داد یکی از علدل عددم عالقدة داندشآمدوزان بده
1 visual and auditory perception
2 effective reading
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نوشت به زبان دوم ای است که به دلیل مطالعة اندک ،مطلب معناداری برای نوشت در اختیدار
ندارند.
 .2پیشینة پژوهش

نول و ویلبور ( )3325تعامل بی توانش نحوی و دانش کسبشده از طریدن خوانددن کدل
بند را در کودکان مقطع ابتدایی مورد بررسی قرار دادند .ای بررسدی نشدان داد کده آزموندوران
جملههای موصولی را زمانی که در بندهای کامل قرار داشتند ،نسدبت بده زمدانی کده جداگانده
خوانده میشدند ،بهتر درک میکردند .حاصل اینکه خواننددگان جهدت جبدران نقدو نحدوی
خود از بافت جمال

برای درک مت بهره میبرند.

تولمی ( )3123به بررسی نقش سؤا ،راهنما در تقویدت مهدار
مهار

خوانددن (نحدوة آمدوزش

خواندن به فارسی آموزان) پرداخت .یک گروه بهعنوان شاهد و یک گروه بهعنوان گروه

آزمایش انتخاب شدند .گروه آزمایش که سؤا ،راهنما را دریافت کرده بود عملکرد متتاوتی در
نحوة خواندن داشتند .در مجموع ،پژوهش او نشان داد کده سدؤا ،راهنمدا بدر تقویدت مهدار
خواندن تأثیرگذار است .هم نی پرسش و پاسخ یکی از فعالیتهای مدؤثر در جلدب توجده و
دقت زبانآموزان به متاهیم کلیدی در مت است.
رقیبدوست و اصغرپور ماسوله ( )3122به بررسی رابطة انگیزش خواندن و داندش پیشدی
با درک خواندن زبانآموزان غیرفارسیزبان پرداختند .آنها  11نتر از زبانآموزان سدطح پیشدرفتة
مرکز آموزش زبان دانشگاه بی المللی امام خمینی را در آزمون درک خوانددن زبدان فارسدی و
دانش پیشی و انگیزش خوانددن شدرکت دادندد .نتدای تحلیدل دادههدا رابطدة معنداداری بدی
متغیرهای انگیزش خواندن و دانش پیشی با درک خواندن نشدان داد ،امدا داندش پیشدی تدأثیر
بیشتری از انگیزش خواندن بر درک خواندن زبانآموزان داشت.
صحرایی و شهباز ( )3133به تحلیل محتوایی چهدار منبدع از پرکداربردتری مندابع آمدوزش
زبان فارسی به غیرفارسیزبانان براسا

رویکرد نیل اندرسدون پرداختندد و نتیجده گرفتندد کده

منابع مورد تحلیل در ای پژوهش مبنای نظری شاخیی برای آموزش زبان فارسی نداشتهاندد و
دیدگاه حاکم بر ای منابع سنتی است.
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 .3فرایندهای دخیل در خواندن

فرایندهای شناختی ،گتتاری و بینایی ،فرایندهای دخیل در درک خواندن بهشدمار مدیآیندد.
نقش فرایندهای شناختیِ حافظه و توجه در خواندن که در مدوارد زیدادی از طریدن مطالعدا
عیبشناختی بررسی میشوند ،آشکار است .بسیاری از مطالعا
نشان دادهاند که مشکال

حافظة واجی 3باعث بروز اشدکار

مانند مطالعة هنسد ()3325
جددی در خوانددن مدیشدوند.

فرایندهای گتتاری که آگاهی زبانی 8و آگاهی نگارشی را دربرمیگیرند چدون قبدل از آمدوزش
مستقیم خواندن کسب میشوند نقش بسزایی در یادگیری اولیة خواندن دارند .آگاهی زبانی بده
معنای دست یافت به دانش ساختارهای زبانی و آگاهی نگارشی به معنای دانش قواعد نوشدت
یا نظام نوشتاری زبان است .رمزگذاری گتتاری یکی از فراینددهای آغدازی رمزگشدایی کلمده
است و تحقیقا

نشان داده است که افراد بالغ نیز در فراگیری نظام نوشدتاری ،چنان ده ارتبداط

نظاممندی بی حرو
کنتر ،حرکا

و صداها برقرار باشد ،عملکرد بهتری خواهند داشت (بدروکس.)3322 ،

چشم ،تمییز خ از تیویر و رمزگذاری واحدهای بزرگتر از حدرو

فرایندهای بینایی دخیل در خواندن هستند .معمورد شناسایی کلمدا
بزرگی از بازنماییهای مربوط به الگوهای بینایی صور

براسدا

منتدرد از

اکتسداب خزاندة

میگیدرد .ازآنجاکده بررسدی حرکدا

چشم و فعالیت مناطن مغدزی در حدی خوانددن بیشدتری اطالعدا

را درمدورد رویکردهدای

خواندن به دست دادهاند ،در ای مجا ،انددک بده اید دو عامدل و نقدش آنهدا در درک عمدل
خواندن میپردازیم.
 .1-3حرکات چشم

مطالعا

مربوط به حرکا

چشم در حی خواندن بیش از یک قرن است کده مدورد توجده

قرار گرفته اما در سده دهدة گذشدته بده شدکوفایی رسدیده اسدت (اسدکاتر .)21 :8131 ،نحدوة
بازشناسی واژه از موضوعا

مهم در ثبت حرکا

چشم است و بررسی ای حرکا

میتواندد

در مشخو ساخت نوع چالشهای مربوط به درک مت بسیار مؤثر باشد (کلیتتون و همکاران،
1 phonological memory
2 language awareness
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 .)3 :8112حرکا

چشم بسته به نوع زبان و خد متتداو
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اسدت .جهدت حرکدت چشدم در

زبانهای غیرالتبایی از بار به پایی ولی در زبانهای التبایی بهصور

ردی هدای پیداپی اسدت

که ای امر با توجه به ادراک بیری معقو ،به نظر میرسد چون بیرون از مرکدز نقطدة تثبیدت،3
تیزی بیری 8در جهت افقی بیش از اندازهای است که در جهدت عمدودی احسدا

مدیشدود.

پژوهشها نشان داده است که چشمها کمابیش بهطور همزمان در عرض صدتحه حرکدت مدی-
کنند ،اما حرکت آنها پیوسته نیست .چشمها برای پارههایی از زمان از حرکت بازمیایسدتند کده
به آن تثبیت گتته میشود .دیرش 1متوس هر تثبیت  811تا  851میلیثانیده و طدو ،آن  2تدا 2
فضای حرفی است  .فاصلة تثبیتها با دورههایی پر میشود که در خال ،آن چشم بده سدرعت
حرکت میکند .ای حرکا

را جهش 1میگویند .چشمهای ما به هنگام خواندن معمورد بدا هدر

جهش به اندازة  5تا  2حر

به پیش میرود .برخی جهشها به انددازة یدک فضدای حرفدی و

برخی  81تا  85فضای حرفی را طی میکنند .دیرش جهدشهدا در جریدان خوانددن برحسدب
مسافت طیشده فرق میکند ،اما جهش معمولی در حدود  81تا  11میلیثانیه بهطو ،میانجامد.
همة اطالعا

بیری در طی زمان تثبیتها حاصل میشود.

انواع مختلتی از تثبیت در طی خواندن افراد مختل

(مبتدی یا ماهر) ممک است رخ دهدد

(اسنولینگ و هولم )21 :8115 ،که تشخیو نوع تثبیت براسا
(باکس .)8131 ،به منظور مطالعة مقدار اطالعا
که به آزمونگر امکان میدهد مقدار اطالعا

نقش آنهدا صدور

مدیگیدرد

در هر تثبیت ،دستگاه محرکنما 5ساخته شدده
ارائهشده و مد

زمان ارائة آن را کنتدر ،نمایدد.

راینر ( )3332خاطرنشان میسازد که با افزایش مهدار

خوانددن ،دیدرش و تعدداد تثبیدتهدا

کاهش و طو ،جهشها افزایش مییابد .بررسی حرکا

و تثبیتهای چشم نشان داده است کده

درک جمله خیلی سریع رخ میدهد و دانش نحوی ،معنایی ،کاربردشناسی و آگداهی از دنیدای
واقعی بر تثبیتها و کسب اطالعا

از ای داندش تدأثیرگذارندد (کلیتتدون و همکداران:8112 ،
1 fixation
2 visual acuity
3 duration
4 saccade
5tachistoscope

سال هفتم ،شمارة دوم

66

رویکردهای عمده در آموزش...

 .)83ای یافته تأییدی بر رویکرد تعاملی خواندن است که در بخشهای بعدی بده آن خدواهیم
پرداخت.
 .2-3مناطق مغزی

اطالعا

بهدست آمده از مطالعة مناطن مغزیِ مربوط به خواندن نیز به درک فرایند خوانددن

و در نهایت ،تأیید رویکرد خواندنِ مناسب کمک میکنند .ای مطالعا
و اعما ،مربوط به خواندن تنها در یک بخش از مغز صور

نشان دادهاند که مراحل

نمیگیرد بلکه در بی چهار لدوب

مغزی پراکندهاند .ای مناطن مربوط به پردازش بینایی و شنیداری زبان ،حافظده و حرکدتاندد.
نور از صتحه وارد چشم میشود و به سیگنا،های الکتریکی تبدیل میشود .ای سیگنا،هدا بده
صتحة بینایی در پشت چشم انتقا ،مییابند .اطالعا
یک ساختار در عمن مغز یعنی تارمو

بینایی از آنجا از طرین عیب بیندایی بده

فرستاده میشوند .تارمو

ایستگاه انتقدالی اسدت کده

اطالعا

حسی را دریافت میکند و آنها را به قشر بینایی منتقل میسازد که وظیتة پدردازش آن

اطالعا

را تحلیدل مدیکندد-

حسی را به عهده دارد .قشر بینایی مشخیههای بیندایی حدرو

محل ،ضخامت ،جهت ،شکل و رنگ آنها را -اگرچه در ای مرحله آنهدا را بدهعندوان حدرو
تشخیو نمیدهد .تشخیو حرو

وقتی رخ میدهد که ای اطالعا

به شکن زاویدهای 3در

محل اتیا ،سه لوب پسسری ،8گیجگاهی 1و آهیانهای 1میرسند .شکن زاویهای محلی اسدت
که اطالعا
بهصور

بینایی و شنوایی ترکیب میشوند -جدایی کده اطالعدا

مدت چدا شدده تبددیل

گتتاری میشود .از شکن زاویهای صدای واژهها به منطقة ورنیکه فرستاده مدیشدود،

جایی که مربوط به معناست ،و در نتیجه آن ه خواندهایم را درک میکنیم .در صدور
تلتظ واژه ،اطالعا

به منطقة بروکا فرستاده میشود که حاوی حافظة حرکا

نیداز بده

عضالنی مربوط

به تلتظ است .در خواندن بدون صدا ،باز هم حافظة ذخیره در بروکا ما را قدادر مدیسدازد کده
واژه را بدون صدا و برای خود بخوانیم .اما اگر بخواهیم با صدای بلند بخوانیم اطالعدا

بایدد

1 angular gyrus
2 occipital
3 temporal
4 parietal
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لبها ،فکها ،زبان و  ...فرستاده شوند (برانزویک.)8113 ،

واضح است که ای توصی ِ بیش از حد ساده نمیتواندکامالد درسدت و گویدا باشدد .مطالعدا
مغزی نشان دادهاند که اطالعا
هنگام پردازش اطالعا

بهصور

موازی پردازش میشوند؛ یعنی بیشتر منداطن مغدزی

بینایی ،شنیداری و معنایی همزمان فعا ،مدیشدوند تدا خواننددة مداهر

بتواند به سرعت و با مهار

بخواند .بنابرای  ،اکثر مطالعا

مغزی تأییدی بدر رویکدرد تعداملی

هستند.
 .4رویکردهای خواندن

درک فرایند خواندن در طی  385سا ،گذشته مرکز توجده بسدیاری از پدژوهشهدا بدوده و
درک آن ه در فاصلة میان دیده شدن صتحه توس چشمها تا لحظة درک 3رخ میدهد در طدی
پنجاه سا ،اخیر مورد بحث زیادی قرارگرفته است (نونان.)21 :8111 ،
گریب ( )18 :8118بده دو دسدته از فراینددهای دخیدل در درک خوانددن اشداره مدیکندد:
فرایندهای سطح پایی و فرایندهای سطح بار .فرایندهای سطح پایی شامل رمزگذاری واجدی،
بازیابی واژگانی ،تقطیع نحوی (استتاده از اطالعا
استتاده از معنای واژهها و اطالعا

نحوی) و رمزگدذاری معندایی گدزارهای بدا

نحوی است .فرایندهای سطح بار استتاده از داندش پیشدی

و دانش جهانی را دربرمیگیرد .از ترکیب ای دو سطح  ،سه رویکرد پایی به بار ،بار به پدایی
و تعاملی حاصل شده که براسا

هر یک از آنها انگارههای مختلتی برای خواندن مطرح شدده

است.
 .1-4رویکرد پایین به

باال2

رویکرد پایی به بار شامل فرایند خواندن در سطح پایی تری میشود .زبانآموز خوانددن را
با شناخت اصوا

و حرو

آغاز میکند که به شناخت تکواژها و سپس کلما

منجر میشدود

و ای امر شناسایی ساختهای دستوری ،جملهها و مت هدای طدورنیتدر را در پدی دارد .درک

1click of understanding
2 bottom-up approach
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مطلب به ترتیب با حرو  ،گروههای حرفی ،کلما  ،عبارا  ،جملهها و مت های بلنددتر و در
نهایت ،معنی حاصل میشود.
روش تحلیل آوایی 3در تدریس خواندن از مد ،پایی به بار حمایدت مدیکندد .بسدیاری از
معلمان و محققان نشان دادهاند برای اینکه خواننده موفن به درک معنی کلمه شدود بایدد بتواندد
آن را به کوچکتری اجزایش تقسیم نماید .وقتی خواننده با یک کلمة ناآشنا برخورد مدیکندد،
به دلیل دانشی که از واحدهای منترد سازندة کلمه دارد ،میتواند با ترکیب صدداهای مختلد
آن را بخواند و درک نماید (نونان .)21 :8111 ،یکی از ویژگیهای آموزش خوانددن بده روش
پایی به بار ای است که در تعلیم خواندن یک روش سطحبندیشده دارد .در ای روش همدة
متون خواندن به دقت بازبینی شدهاند بنابرای زبانآموزان با کلما

خیلدی سدخت یدا کلمداتی

دارای صداهای ناآشنا روبهرو نمیشوند .در روش پایی به بار ،بیشتری تمرکدز در کدال

بدر

خواندن فشرده 8است .خواندن فشرده شامل مت های خواندنی کوتاهی است کده بده دنبدا ،آن
تمرینا

متنی برای ایجاد درک یا مهار

خواندن ویژه ارائه میشود (نونان)23 :8111 ،

در رویکرد خواندن پایی به بار پردازش بسیار سریع انجام میگیرد و اطالعا
چند مرحلة متوالی در دستگاه پردازش جریان مییابد .بدی صور

بدهصدور

کده نموندهای از اطالعدا

دیداری بدواد از صتحة چاپی انتخاب می شود و ،برکنار از نتوذ دانش عمومیِ مربوط بده دنیدای
خارج ،محتوای بافتی ،یا راهبردهای پردازش در سطح بار ،از طرین مراحلی چند تغییدر شدکل
میدهد .جامعتری و نافذتری الگوی پایی به باری خواندن توس گا
است .مطابن ای الگو ،در نخستی مرحله ،اطالعا

( )3328پیشنهاد شده

دیدداری اطدرا

نقطدة تثبیدت بده حافظدة

تیویری وارد میشود و تا تثبیت بعدی در آنجا میماندد .اطالعدا

حافظدة تیدویری کده در

حکم گیرندة موقت است ،بهشکل مواد خام در بازشناسی حدرو
بازشناسی بهصور

متوالی رخ میدهد ،بنابرای پردازش حر

کلمده بدهکدار مدیرود .اید
به حدر

انجدام مدیشدود .در

اثنای ای فرایند عداملی کده عهددهدار بازشناسدی اسدت و دادهیداب 1ندام دارد از برنامدههدا یدا
1 phonics
2Intensive reading
3 scanner
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ذخیره شده دستور میگیرد .رشته حروفی از کلمدا

که در مرکز دید واقع است ،در «جدو ،حرو » قرار داده میشود و بالفاصله سازوکاری به نام
رمزگشا 3که حرو

را بهصور

رشتههایی از واجهای نظاممند در میآورد ،بدر روی حدرو

عملیاتی انجام میدهد .رمزگشا از دفترگونهای به نام «کتاب رمدوز ،»8شدامل قواعدد حداکم بدر
تناظر میان واجها و نویسهها ،استتاده میکند و محیو ،نهایی ای فرایند موقتاد در قالبی شبیه به
ضب روی نوار (گتتار درونی )1نگهداری میشود .ای نمایش واجی که با مراجعه بده واژگدان
ذهنی تکمیل میشود ،برای بازشناسی حرو
کلما

در حافظة کوتاه مد

تثبیت شده بهکدار مدیرود .بعدد از اید مرحلده

باقی میمانند تا اینکه جمله تجزیه و ترکیدب شدده و در محتظده

یا انباری بادوامتر جایگیرد .وسیلهای که درک مطلب به کمک آن صور

میپذیرد ،در جریان

فهم جمله از قواعد نحوی و معنایی استتاده میکند (راینر و پورچک.)131 :3122 ،

انگارۀ خواندن گاف

1 decoder
2 codes book
3 inner speech
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 .2-4رویکرد باال به

61

رویکردهای عمده در آموزش...
پایین1

رویکرد بار به پایی منشأ درک را در خواننده میداند .خواننده از دانش پیشی استتاده می-
کند ،به پیشبینی می پردازد و مت را برای تأیید یا رد پیشبینی خود جستجو مینماید .بندابرای
مت ممک است درک شود حتی اگر خواننده همة کلما
رویکرد بار به پایی  ،معلم باید بهجای ایجاد مهدار

آن را نتهمد .در مد،های مبتندی بدر

در بازشناسدی کلمدا

بدر فعالیدتهدای

تولیدکنندة معنا تمرکز نماید (نونان.)23 :8111 ،
گودم ( )3321بهشد

از رویکرد بار به پایی دفاع میکند و مد،هدای پدایی بده بدار را

مورد انتقاد قرار میدهد زیرا معتقد است که در ای مد،ها خوانندهها «واژهخدوان»8هدایی مدی-
شوند که امکان دارد کلما

روی صتحه را بخوانند اما آن ه را خوانددهاندد نتهمندد .او معتقدد

است که معلمان با شکست زبان به قطعا

انتزاعی و در اندازههای کوچک ،یدادگیری خوانددن

را مشکل میسازند .برای مثا ،،ممک است فردی تمدام کلمدا

اسدپانیایی را بخواندد و تلتدظ

نماید و با ای وجود هیچ درکی از آن ه خوانده نداشته باشد .روش معنابنیداد 1یدا روش زبدانی
کامل 1درمورد خواندن از مد،های بار به پایی حمایت میکند .چهار ویژگی کلیدی ای روش
را در آموزش خواندن برجسته میسازد .او ،اینکه روشی مت محدور اسدت و در آن از کتداب-
هایی استتاده میشود که از زبان اصیل 5برخوردارند .دوم اینکه کلِ زبان خوانندهمحور اسدت و
تمرکز بر ای است که خواننده چیزی را برای خواندن انتخاب کند که دوست دارد .سوم اینکده
خواندن با نوشت تلتین شده و در کال ها بهطور همزمان به هر دو مهار

توجده مدیشدود و

نهایت اینکه تأکید بر ساخت معنا دارد .در ای الگو بهجای شکست زبان به واحدهای کوچک-
تر تمرکز باید بر معنا و حتظ زبان بهصدور

یدک کدل متمرکدز مدیشدود (نوندان.)23 :8111،

خواندن گسترده 1نقشی کلیدی در رویکرد بار به پدایی دارد و بده معندای خوانددن مدت هدای
1 top-down approach
2 word caller
3 meaning-based
4 whole language approach
5 authentic
6 extensive reading
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آزمددونکنندددة مهددار

درک اسددت

(نونان)28 :8111،

انگارة خواندن گودم

ویژگی اصلی رویکرد بار به پایی ای است که نوک یا رأ
یعنی قسمتی که معنای مت نوشته را میسازد ،جریان اطالعا

دسدتگاه پدردازشِ اطالعدا ،
را در همة سطوح هدایت مدی-

کند .انگیزة عمده در ورای رویکرد بار به پایی ای اعتقاد است که خواننده باید بدا اسدتتاده از
دانش عمومی و مربوط به دنیای خارج و اطالعا
بر گلوگاههای مختل

بافتی حاصل از قطعهای که خوانده میشود،

در دستگاه پردازش چیره گردد تا بتواند در اثنای خوانددن دربدارة آن ده

لحظة بعد خواهد دید فرضیههایی بسازد .تیور ای است که خواننده عموماد بهصور

چرخده-

ای در مجموعهای از فعالیتها اشتغا ،دارد که شامل ای اجزا میشود :نخست فرضیهای دربارة
آن ه در مرحلة بعدی خوانده خواهد شد میسازد ،درستی ای فرضیه را بدا انتخداب اطالعدا
بیری محدود از مت  ،ثابت میکند ،و سپس دربارة مواردی کده بعدداد بددان برخواهدد خدورد،
فرضیة جدیدی شکل میدهد (راینر و پورچک.)111 :3122 ،
شناختهشدهتری الگوهای بار به پایی آنهایی است که گدودم ( )3321و اسدمیث ()3323
پیشنهاد کردهاند،گرچه الگوی گودم را میتوان یک الگوی تعاملی نیز بهشمار آورد ،ولی عمالد
یک الگوی بار به پایی است زیرا پردازش پایی به بار نقش ناچیزی در آن ایتا میکند .رزم به
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ذکر است که الگوی گودم بدواد براسا

تجربدة وی درمدورد خواننددگان تدازهکدار سداخته و

پرداخته شد .او ای الگو را الگوی خوانندگان ماهر نیز میداندد .گدودم اذعدان دارد کده میدان
خوانندگان تازهکار و متبحر تتاو هایی وجود دارد؛ با وجود اید  ،وی مددعی اسدت کده کدار
خواندن برای هر دو گروه اساساد یکدی اسدت و شدامل «یدک فرایندد پدیشبینانده ،آزمایشدی و
انتخابی» ،یعنی پیشبینی مطالبی که در مت میآید ،میشود و ای فرایند مختیة اصدلی الگدوی
بار به پایی را تشکیل میدهد (راینر و پورچک.)111 :3122،
در الگوی گودم توالی پردازش با تثبیت چشم روی مواد جدید مت شدروع مدیشدود .بدا
توجه به اینکه برنامههایی در حافظة درازمد

وجود دارد کده رمزگرداندی کلمدا

هماهنگ میکند ،پس از آنکه خواننده بعضی اشدارا

را تنظدیم و

یدا نشدانههدای خطدی را از میددان دیدد

دریافت نمود ،از ای اطالعا

استتاده میکند تا صورتی ادراکی از بخش خواندهشددة مدت  ،در

ذه بسازد .گزینش اطالعا

بیری را عواملی چون راهبردهدای خوانندده ،شدیوة شدناختی و

ش اطالعدا
دانش قبلدی او هددایت مدی کندد ولدی راهنمدای اصدلی در گدزین ِ

بیدری ،عامدل

محدودکنندة بافت کالم است که از طرین مطلب تحلیلشدة قبلی بر خواننده تحمیل مدیشدود.
صور

ادراکی حاصل از فرایند مذکور شامل دو چیز اسدت :آن ده خوانندده مدیبیندد و آن ده

انتظار دیدن آن را دارد .در مرحلة بعد خواننده در حافظة خود به دنبا ،نشانهها و قرائ نحوی،
معنایی و واجیِ مرتب با آن ه اکنون خوانده است میگدردد و از آنهدا در غندیسدازی صدور
ادراکی استتاده میکند .بازشناسی کلمه در مرحلة بعد رخ میدهد .خواننده در ای مرحله سعی
میکند گزینشی آزمایشی یا موقت ،همساز با نشدانههدای خطدی انجدام دهدد (گدزینش موقدت
دربارة هویت یکی از کلما

مستلزم حد

بزند ،گزینش حاصل از ای حد
خواننده در حد
نظر صور

مت است) .اگر خواننده کلمده را درسدت حدد

در مکانی به نام حافظة کوتاهمد  3نگهداری میشود .اگدر

خود صائب نبود ،به بخش قبلی مت نگاه خواهد کرد .وقتی گدزینش مدورد

گرفت ،قابل قبو ،بودن آن از نظر دستوری طبن بافتِ پیشی ِ نوشته سدنجیده مدی-

شود .درصور

سازگار بودن ای گزینش با مواد قبلی ،معنای آن با معانی قبلدی مدت تلتیدن و
1 short-term memory
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ذخیدره مدیماندد .در اید نقطده

فرضیهای دربارة بخش بعدی مت شکل میگیرد و چرخه یا دور تکرار میشدود .اگدر کلمده بدا
بافت پیشی همسازی نداشت ،چشم خواننده به عقب برمیگردد و کارهای قبلی تکرار میشود
تا وقتی که توالی مناسبی از کلما

به دست آید .پیش از حیو ،اطمینان نسبت به اینکه کلمدة

بازشناسیشده با بافت پیشی همخوانی دارد یا نه ،خواننده باید بخشی از جملده را کده تداکنون
مطالعه شده ،تجزیه و ترکیب و تحلیل کند (راینر و پورچک.)113 :3122 ،
 .3-4رویکرد

تعاملی2

رویکرد تعاملی خواندن که بهعنوان جامعتری توصدی

فرایندد خوانددن پذیرفتدهشدده از

ترکیب عناصر دو رویکرد بار به پایی و پایی به بار شکل گرفته است .مورتاق ( )3323تأکیدد
نموده است که بهتری خوانندگان زبان دوم کسانی هستند که بهطور مؤثری بتوانندد فراینددهای
بار به پایی و پایی به بار را تلتین نمایند .روش تعاملی خواندن شدامل جنبدههدایی از هدر دو
نوع خواندن فشدرده و گسدترده مدیباشدد و ازاید رو رزم اسدت جهدت تددریس راهبردهدا و
مهار های خواندن ،ابتدا مت های کوتاه به خواننده ارائه شود و سپس خواننده ،بدون تأکید بدر
آزمودن مهار های وی ،به خواندن مت های طورنیتر تشوین گردد .خواندن گسدترده فرصدتی
را برای تمری راهبردهای معرفیشده در طی خواندن فشرده فراهم میکند .مدرسان بایدد آگداه
باشند که تنها یک کتاب کالسی نیازهای آموزشی برای خواندن فشدرده و گسدترده را برطدر
نمیسازد و رزم است متونی تدریس شود که خواننده را در هر دو خواندن فشدرده و گسدترده
درگیر نماید.
براسا

رویکرد تعداملی خوانددن انگداره هدای مختلتدی از جملده الگوهدای روملهدار

( ،)3322جاست و کارپنتر ( ،)3321استنویچ ( ،)3321کینچ ( ،)3322پرفتی (3325و )8112و
ولشیک ( ) 3335ارائه شده که از میان آنها ،الگدوی جاسدت و کدارپنتر توصدی

جدامعی از

فرایند خواندن ارائه نموده و بیش از همه بدان استشهاد شده اسدت .در اید الگدو ،هم دون
1 long-term memory
2 interactive approach
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الگوی گودم و گا  ،توالی پردازش ضم تثبیت چشم آغداز مدیشدود .مرحلدة «دریافدت
درون نهاد بعدی »3کامالد کوتاه و نتیجة تیمیمی است که در مورد حرکت چشمهدا بده محدل
جدیدی اخذ می شود و ای تیمیم به شرطی گرفته مدیشدود کده همدة پدردازشهدای رزم،
ازجمله شرط کل ی دستیابی به معنای کلمه و شرط اختیاصی تر انتقا ،کلمه به حافظة موقدت
کامل شده باشد .وقتی تمام پردازشمربوط به کلمة تثبیت شدده کامدل شدد ،مرحلدة دریافدت
دروننهاد بعدی چشم ها را به اندازة یکی دو کلمه جلو می برد و پردازش کلمدة بعددی آغداز
میشود .در دو مرحلة «رمزگردانی کلمه »8و «دستیابی به واژگدان ، »1کلمده از لحداا ادراکدی
رمزگردانی و متهوم زیرساختی آن فعا ،میشود .مرحلة «تخیدیو نقدشهدای حالدت» (یدا
تعیی نقش نحوی کلما ) نخستی فرایندی است که رواب میان کلما
ای فرایند ،تقطیع یا بُرِش جملهوارهای صدور

را معی میکند .در

مدیگیدرد ،زیدرا تخیدیوهدای حالدت در

چدارچوب جملددهوارههددا انجددام مددی شددود .مؤلتددة دیگددر الگددوی جاسددت و کددارپنتر فراینددد
یکپارچه سازی است؛ خواننده باید جملهواره ها و جمال

را به هم ارتبداط دهدد تدا انسدجام

مت را حتظ نماید (راینر و پورچک131 :3122 ،و .)135شاید مهدم تدری جنبدة اید الگدو
متهوم «دستگاه تولید» است .دستگاه تولید به ساختاری انتزاعی یا ذهنی اشاره دارد که در آن
دانشِ مربوط به شیوة پردازش بهصور

مجموعهای از قواعد شدرط -عمدل 1منددرج اسدت.

طبن نظر جاست و کارپنتر ،تولیدها به صور
یا چر خه ،محتویا

دورهای یا چرخهای انجام میشود .در هدر دور

حافظة موقت ارزیابی می شود و تمام تولیدهایی که شدرای آنهدا فدراهم

شده باشد بهطور همزمان واقعیت می یابند و بدی ترتیب در محتویا
تبدیلی را موجب می شوند .محتویا

حافظة موقت تغییدر و

جدید حافظة موقت ارزیابی و چرخة دیگری آغاز می-

شود ،همی طور تا آخر (راینر و پورچک.)131 :3122 ،

1 get next input
2 encode word
3 access lexicon
4 condition-action rules
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انگارة خواندن جاست و کارپنتر
پس از جاست و کارپنتر ،استنویچ در سا 3321 ،انگارة تعاملی -جبرانی 3را ارائه کرد که بر پایدة
آن ،نقو یک فرایند در یک سطح خاص ،منجر به جبران نقو در سطوح دیگر میشدود .بدر پایدة
انگارة استنویچ ،ای امکان وجود دارد که فرایندهای سطح بار بتوانندد نقدوهدای سدطوح پدایی را
جبران کنند؛ بنابرای  ،خوانندهای که در تشخیو واژه یا در پردازش نحدوی جملده مهدار انددکی
دارد ،ممک است جهت جبران ای نقوها به فرایندهای سطوح بدار ،همانندد داندش پیشدی تکیده
کند ،زیرا ای فرایندها منبعی از اطالعا

اضافی را فراهم میکنند (استنویچ.)11 :3321 ،

 .5انگارۀ نیل اندرسون

در میددان الگوهددای تعدداملی آمددوزش خواندددن ،نیددل اندرسددون ( )3331سددازمان یافتددهتددری و
نظاممندتری الگو را پیشنهاد کرده اسدت (صدحرایی  .)3133انگدارة نیدل اندرسدون از شدش اصدل
تشکیل شده و از حر نخست نام هر اصل در زبان انگلیسی واژة  ACTIVEشکل گرفتده اسدت.
ای الگو در آموزش مهار خواندن نقش اساسی دارد و بهای دلیل مبنای بررسی و تحلیل مجموعدة
1 interactive-compensatory model
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«روش نوی آموزش زبان فارسی» قرار گرفته است .هر یک از اصو ،ششگانة اندرسون بهصدور
فشرده در زیرآورده میشود:
 .1-5فعالسازی دانش

پیشین1

دانش پیشی که بر درک خواندن تأثیر میگذارد شامل همة تجاربی است که خواننده با خود بده
مت میآورد :تجارب زندگی ،تجارب آموزشی ،دانش نظری در مورد چگونگی ساختار مت  ،داندش
مربوط به نحوة فراگیری زبان او ،یا زبان دوم و زمینههای فرهنگی .گریب و اسدتولر ( )8118خداطر
نشان ساختندکه دانش پیشی نقش حمدایتی دارد و بده خوانندده در پدیشبیندی سداختار گتتمدانی و
هم نی ابهامزدایی سطح واژگانی و متنی کمک مدیکندد .برخدی خواننددگان ممکد اسدت داندش
پیشی ضعیتی داشته باشند یا فاقد چنی دانشی باشند که در ای موارد رزم است مدر

بدا تشدوین

آنان به خواندن ،دانش زمینهای ایجاد نماید تا اطالعا کافی برای درک مت فراهم شدود .اندرسدون
در مقالة خود فنون چهارگانة زیر را برای فعا،سازی دانش پیشدی  ،قبدل از خوانددن مدت  ،پیشدنهاد
کرده است تا زبانآموزان برای فهم مت آمادگی رزم را کسب نمایند:
 پرسش دربارة موضوع مت (برای اطالع از معلوما

زبانآموزان)

 بحث پیرامون موضوع مت
 بحث پیرامون ساختار مت و انتظار زبانآموزان
 نگاشت معنایی/پرانش فکری( 8برای تمری و یادگیری واژههای مرتب با متاهیم کلیدی مت )
 .2-5گسترش دایرۀ

واژگانی3

پژوهشهای جدید بر اهمیدت واژه در خوانددن موفدن تأکیدد نمدودهاندد .نیشد ()321 :3331
ضرور رویکردی اصولی و نظاممند در مورد گنجینة واژههای مهم از سوی مدر
را مورد تأکید قرار داده و معتقد است که مدر

و زبانآمدوزان

باید برای آموزش و گسترش واژگدان زبدان فندون

زیر را اجرا نماید:

)1 activate previous knowledge (A
2 semantic mapping/brainstorming
)3 cultivate vocabulary (C
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 آمادهسازی مواد آموزشی( با کنتر ،دقین واژههای مت )
 توضیح واژههای ناآشنا (در مت هنگام رویایی با آنها)
 آموزش واژه با فعالیتهای زبانی دیگر
 آموزش واژه جدا از فعالیتهای زبانی دیگر شامل زیرفنون هتتگانة آشنایی با قواعد امدال،
تحلیل ساختار واژه ،راهکارهای بهیادسپاری ،فعالیتهای بدازگویی ،جددو ،،ازبرکدردن بدا تکدرار و
توجه به بافت
 .3-5آموزش

درک1

به اعتقاد برخی محققان ،پرسشهای ذهنی از نویسندة مت مانند «نویسنده در ای قسدمت سدعی
دارد چه بگوید؟ نویسنده راجع به چه چیزی صحبت میکند؟ پیام نویسنده چیست؟» روشدی عدالی
برای بهرهگیری از تعامال

شناختی و فراشناختی زبانآموز در درک معنای مت است.

بک و همکاران ( )3332تأکید نمودهاند که ای فعالیت باید در طی فرایندد خوانددن انجدام شدود و
اجرای آن مستلزم الگوسازی استاد است .اندرسون معتقد است که برای یدادگیری شدیوة درک مطلدب،
زبانآموزان باید فرایندهای درکی را ارزیابی نمایند و با مدرسان دربارة راهبردهدای اسدتتاده از آنهدا بده
بحث و بررسی بپردازند .وی فنون زیر را برای آموزش درک مطلب به زبانآموزان پیشنهاد مینماید:
 پرسش از خود دربارة دریل خواندن مت در حی خواندن برای درک بهتر آن
 پرسش از استاد و همکالسیها (دربارة آن ه درست درک نکردهاند)
 خالصهسازی مت (با هد تشخیو درجة اهمیت جملهها)
 توجیه پاسخهای داده شده به پرسشهای درک توس خود فرد
 پیشبینی دربارة عنوان و اجزاء مت و بازنگری آنها در حی خواندن
 .4-5افزایش سرعت

خواندن2

تالش مدرسان برای افزایش سرعت خواندن زبانآموزان اغلب بدا تأکیدد بدیش از حدد آندان بدر
درست خواندن همراه است که خود به مانعی در روان خواندن منجر میشود .مدرسدان بایدد ضدم
)1 teach for comprehension (T
)2 increase reading fluency (I
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تأکید بر روانخوانی (خواندن با سرعت مناسب و درک کافی) میان کمدک بده زبدانآمدوزان جهدت
بهبود سرعت خواندن و ایجاد مهار هدای درک خوانددن تدوازن ایجداد نمایندد .از نظدر اندرسدون،
خوانندة روان کسی است که باسدرعت  811کلمده در دقیقده حددافل  %21مدت را درک مدینمایدد
(نونان .)21 :8111،او در مقالة خود فعالیتهای زیر را برای افزایش سرعت خوانددن مطدرح نمدوده
است:
 افزایش تدریجی سرعت با یک یا چند مرتبه تکرار خواندن مت در مد

زمان معی

 خواندن مکرر یک مت کوتاه به دفعا

برای افزایش سرعت و درک

 خواندن با سرعت تعیی شده درکال

برای رسیدن به سطح معیار جمعی در یک دقیقه

 خواندن با سرعت تعیی شده توس خود فرد برای رسیدن به سطح معیار فردی
 .5-5تأیید راهبردهای

خواندن1

راهبردها ابزارهایی برای درگیری فعارنه و خودمدار ِ ضروری در ایجداد و بهبدود تواندایی ارتبداطی
هستند .راهبردها رویدادی منترد نیستند بلکه توالی خالقانهای از رویدادها هستند کده یادگیرنددگان بده-
طورفعا ،استتاده مینمایند .ای تعری

بر نقش فعالی که خوانندگان در خواندن راهبردی دارندد تأکیدد

دارد .برای دستیابی به نتای مطلوب باید چگونگی استتاده از راهبردهای خوانددن آمدوزش داده شدود.
خواندن راهبردی تنها به معنای ای نیست که بدانیم از کددام راهبدرد اسدتتاده نمداییم ،بلکده چگدونگی
استتاده از آن و ادغام مجموعة راهبردها نیز مد نظر قرار دارد .یک روش خدوب بدرای حسدا

کدردن

زبانآموزان به راهبردهای مورد استتاده ،تشوین آنها بده بلنداندیشدی ، 8یعندی بیدان شدتاهی فراینددهای
فکری در حی خواندن مت است .خوانندهها میتوانند به بیان شدتاهی خواننددههدای دیگدر کده دقیقداد
همان مت را میخوانند گوش دهند و راهبردهای آنها را برای درک تحلیل نمایندد (نوندان.)21 :8111 ،
اندرسون فعالیتهای زیر را برای آموزش و تمری

بلنداندیشی سودمند میداند:

 انتخاب مت مناسب برای بلنداندیشی
 بلندخواندن مت توس مدر

و بیان ذهنیا

حاصل از آن (آن ه در ذه او میگذرد)
)1 verify reading strategies (V
2 think-aloud
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 تشوین زبانآموزان به بیان ذهنیاتشان ضم خواندن مت توس مدر
 خواندن نمونههای دیگر توس مدر

برای بهتر فهماندن بلنداندیشی

 تمری بلنداندیشی در گروههای دو یا سه نتره از زبانآموزان
 تشوین زبانآموزان کمحر تر به بلنداندیشی
 انجام فعالیت بلنداندیشی به صور

چرخدهای ،یعندی خوانددن و بلنداندیشدی یدک جملده

توس هر زبانآموز
 صندلی داغ3یعنی خواندن و بلنداندیشی قطعهای کوتاه توس یک زبانآموز برای دیگران
 تشوین زبانآموز به بلنداندیشی متنی که همه آن را بیصدا میخوانند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 تشوین زبانآموزان به بلنداندیشی د رخارج ازکال
 .6-5ارزیابی

پیشرفت2

ارزیابی مهار های خواندن بهصور کمی و کیتی در کال

انجدام شدود .ارزیدابی کمدی شدامل

مواردی چون سرعت خواندن اسدت و ارزیدابی کیتدی عوامدل دیگدری مانندد اسدتتاده از راهبردهدا را
دربرمیگیرد (نونان .)22 :8111 ،از نظر اندرسون ارزیابی پیشرفت میتواند بهشکلهای زیر انجام گیرد:
 تهیة کارنامة خواندن و درج روزانة مت هایی که زبانآموز میخواند
 تهیة جدو ،ثبت سرعت خواندن
 تهیة جدو ،درک مطلب و ثبت نمرههای دریافتی زبانآموز
 ثبت تمری های خواندن مکرر برای کمک به زبانآموز در ارزیابی پیشرفت خود
 تهیة اوراق خواندن 1برای درج ارزیابی کلی مدر

از پیشرفت زبانآموز

 .7روش پژوهش

مجموعة آموزش نوی زبان فارسی ( قبو )3138 ،،شامل  1جلد جدیدتری کتدابهدای درسدی
برای غیرفارسی زبانان است که جلدهای او ،تدا پدنجم آن بده چدا رسدیده و از آنهدا ،بدهویدژه در
1 hot seat
)2 evaluate progress (E
3 reading portfolios
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تدریس به فارسیآموزان عربزبان ،استتاده میشود؛ به ای دلیل ،در اید پدژوهش تنهدا  5جلدد آن
مورد تحلیل قرار گرفت .جلد او ،شامل  31در

است که چهار در

مروری  5و  31فاقد مت هستند؛ لذا تنها درو

آغازی آن و نیز در هدای

 2 ،2 ،1و  3بررسدی شدد .جلدد دوم  3در

که در های  5 ،3و  3مروری و فاقد مت هستند .جلد سدوم مرکدب از  2در

مدروری و اصدلی

است که مت چهار در ِ اصلیِ  5 ،1 ،8و  1مورد مطالعه قرار گرفت .از شش در
اصلی و هر  1در

 1در

مروری و  1در

 1در

اصلی است و هر یک از  5در

دارد

جلدد چهدارم،

دارای مت اند .جلد پدنجم دارای  8در

مدروری و

یک مت دارد .مت های بررسیشده در مجموعه با عندوان

«مت » مشخو گردیدهاند اما عالوهبر آنها برخی اشعار فارسی نیز در در ها درج گردیده که چدون
فاقد فعالیت و تمری آموزشی بودهاند مورد بررسی قرار نگرفتهاند .بهای ترتیب ،در اید بررسدی 85
در ِ دارای مت بر پایة جداولی که فهرست عنوانهای اصو ،،فنون و زیرفنون انگدارة اندرسدون در
آنها آورده شده تحلیل گردیده اما از ذکر عنوانهایی که در مجموعة آموزشی مطرح نشده خدودداری
کردهایم.
 .8یافتهها
جدول  .1فنون و زیرفنون مربوط به جلد اول
فنون و زیرفنون

اصو،

C
1

1

در

2

در

2

در

3

در

 .3آمادهسازی مواد آموزشی

*

*

*

*

 .8بحث دربارة واژههای ناآشنا

*

*

*

*

 .1آموزش واژه به همراه دیگر فعالیتهای زبانی

*

*

*

*

ال  .آشنایی با قواعد امال

*

*

*

*

ب .تحلیل ساختار واژه

*

-

*

*

 .راهکارهای به یادسپاری

*

*

*

*

 .فعالیتهای بازگویی

*

-

*

*

ث .جدو،

*

*

*

*

ج .از بر کردن با تکرار

*

*

*

*

چ .توجه به بافت

*

*

*

*
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در ای جلد بعد از هر مت گتتگویی آمده بود که چون با موضوع مدت و واژههدای ارتبداط
داشت بهعنوان فعالیت بازگویی درنظرگرفته شد .طدرحهدای گرافیکدی ،نقاشدیهدا و تیداویر
مربوط به مت و واژهها راهکارهای بهیادسپاری ارزیابی شدند .تمری پر کردن جاهای خدالی
با کلما

مربوط به مت و تمرینا

مرتب دیگر به عندوان فعالیدت توجده بده بافدت محسدوب

گردید .تمری بشنوید و تکرار کنید یا گتتگوی مرتب با مت که زبانآموز بایدد جاهدای خدالی
آن را به کمک واژهها و عبارا

متنی پر کند فعالیت از برکردن با تکرار بهشمار آورده شد.

جدول  .2فنون و زیرفنون مربوط به جلد دوم
اصو،

فنون و زیرفنون

در 8

در 1

در 1

در 1

در 2

 .8بحث پیرامون موضوع مت

-

*

-

*

*

-

 .1نگاشت معنایی /پرانش فکری

*

*

*

*

*

*

.3آمادهسازی مواد آموزشی

*

*

*

*

*

*

.8بحث دربارة واژههای ناآشنا

*

-

*

*

*

*

.1آموزش واژه به همراه دیگر فعالیتهای زبانی

*

*

*

*

*

*

ال  .آشنایی با قواعد امال

*

*

*

*

*

*

ب .تحلیل ساختار واژه

*

*

*

*

*

*

 .راهکارهای به یادسپاری

*

*

*

*

*

*

 .فعالیتهای بازگویی

*

*

*

-

-

-

ث .جدو،

*

*

*

*

*

*

ج .از بر کردن با تکرار

*

*

*

*

*

*

8

پرسش از آموزگار و همکالسیها

*

*

-

-

-

-

1

خالصهسازی مت

-

*

*

*

*

-

A

C
.1

T

2

در

آن ه در جلد او ،بهعنوان شیوة بررسی فنون و زیرفنون انگارة نیل اندرسون مطرح گردیدد،
در ای جلد نیز بهکار گرفته شد .در همة درو

جلدد دوم ضدربالمثلدی قدرار داده شدده و از

زبان آموز خواسته شده که آن را حتظ نماید و راجع به آن توضدیح دهدد .در صدور

مدرتب

بودن موضوع ضربالمثل با مت  ،ای تمری بهعنوان فعالیت از بر کردن با تکرار و بازگویی در

سال هفتم ،شمارة دوم
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نظر گرفته شد .هم نی به هر در
فکری بهصور
است .تمرینا
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از در های ای جلد یک تمری نگاشدت معندایی/پرانش

نوشت سه کلمة جدید دربارة هر یک از تیدویرهای آن تمدری اضدافه شدده
پرانش فکری که مستلزم بیان جمله با واژههای جدید است در ردید

فعالیدت

بازگویی هم قرار گرفت.
جدول  .3فنون و زیرفنون مربوط به جلد سوم
در 8

در 1

در 5

در 1

فنون و زیرفنون

اصو،

*

*

*

*

 .1نگاشت معنایی /پرانش فکری

*

*

*

*

.3آمادهسازی مواد آموزشی

*

*

-

-

.8بحث دربارة واژههای ناآشنا

*

-

-

-

.1آموزش واژه به همراه دیگر فعالیتهای زبانی

*

*

*

*

ال  .آشنایی با قواعد امال

*

*

*

*

ب .تحلیل ساختار واژه

*

*

*

*

 .راهکارهای به یادسپاری

*

*

*

*

 .فعالیتهای بازگویی

-

-

*

*

ث .جدو،

*

*

*

*

ج .از بر کردن

*

*

*

*

چ .توجه به بافت

*

*

*

*

-

-

-

*

.8بحث پیرامون موضوع مت

C
.1

T

خالصهسازی مت

شیوة بررسی فنون و زیرفنون انگارة اندرسون کده در جلددهای او ،و دوم اعمدا ،شدد ،در
جلد سوم نیز ادامه یافت .از آن گذشته ،ارزیابی در های ای جلد صرفاد در چدارچوب مدت -
های اصلی هر در

که مبنای آموزش خواندن قدرار گرفتده صدور

در ها شعر کوتاهی بده چدا

گرفدت .در بسدیاری از

رسدیده و در هدر یدک از در هدای مدروری  5 ،3و  3متندی

گنجانده شده که با فعالیت آموزشی محدودی همراه است؛ به اید دلیدل ،از بررسدی اشدعار و
مت های مروری خودداری گردید.
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جدول  .4فنون و زیرفنون مربوط به جلد چهارم
فنون و زیرفنون

در 3

در 8

در 1

در 1

در 5

در 1

اصو،

 .1نگاشت معنایی /پرانش فکری

-

-

*

-

*

-

.3آمادهسازی مواد آموزشی

*

*

*

*

*

*

.8بحث دربارة واژههای ناآشنا

-

*

*

-

*

-

.1آموزش واژه به همراه دیگر فعالیتهای زبانی

*

*

*

*

*

-

*

*

*

*

*
-

ب .تحلیل ساختار واژه

-

*

*

*

*

*

ال  .آشنایی با قواعد امال
C
.1

T

1

 .راهکارهای به یادسپاری

*

*

*

*

*

*

 .فعالیتهای بازگویی

-

*

*

*

*

*

ث .جدو،

*

*

*

*

*

*

ج .از بر کردن

-

*

*

*

*

-

چ .توجه به بافت

*

*

*

*

*

*

خالصهسازی مت

-

*

*

*

*

*

همة مواردی که در جلدهای قبلی بهمنظور ارزیابی اصو ،اندرسدون لحداا گردیدد در اید
جلد نیز مورد توجه قرار گرفت اما مت هایی کده در در هدای مدروری  1 ،3و  1آورده شدده
بیش از مت های مروری جلد سوم در آموزش خواندن نقش داشتهاندد و بده همدی دلیدل همدة
مت های جلد چهارم بررسی شد.
جدول  .5فنون و زیرفنون مربوط به جلد پنجم
در 8

در 1

در 1

در 5

فنون و زیرفنون

اصو،

 .1نگاشت معنایی /پرانش فکری

-

*

*

*

-

.8بحث دربارهء واژههای ناآشنا

*

*

*

-

*

.1آموزش واژه به همراه دیگر فعالیتهای زبانی

*

*

*

*

ال  .آشنایی با قواعد امال

-

*

*

*

*
-

ب .تحلیل ساختار واژه

*

*

*

*

*

 .راهکارهای به یادسپاری

*

*

*

*

*

 .فعالیتهای بازگویی

*

*

*

*

*

ث .جدو،

*

*

*

*

*

چ .توجه به بافت

*

*

*

*

*

خالصهسازی مت

*

*

*

*

*

.1

T

1

3

در
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ارزیابی اصو ،اندرسون در جلد پنجم هماهنگ با جلدهای قبلی انجام شد .مدت در هدای
مروری  3و  5نیز که مانند مت های اصلی با فعالیتها و تمرینا

آموزشی همراه بودند ،گرچده

به میزانی کمتر ،مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند.
 .9بحث و نتیجهگیری

مقایسة دادههای بهدست آمده از تحلیل پن جلد مجموعة آموزش نوی زبان فارسدی نشدان
می دهد که با افزایش دانش زبانآموز نوع تمری ها تغیییر مییابد و بخشهای بیشتری از اصو،
ششگانة اندرسون بهکار گرفته میشود .بدرای مثدا ،،جلدد او ،فاقدد تمدری هدای مربدوط بده
فعا ،سازی دانش پیشی بوده اما تمری نگاشت معنایی و پرانش فکدری و نیدز بحدث پیرامدون
موضوع مت از جلد دوم در برخی در ها مورد توجه قرار گرفته است .در مجموع ،کتابهای
پن گانه از میان اصو ،شش گانة اندرسون ،بیش از همده ،بدر اصدل دوم یعندی گسدترش دایدرة
واژگانی و سپس بر فعا ،کردن دانش پیشی در اصل او ،و آموزش درک در اصل سدوم تأکیدد
داشته اما از پرداخت بده اصدو ،دیگدر بداز ماندده اسدت .ازاید رو ،پیشدنهاد مدیشدود کده در
ویرایش های بعدی ای مجموعه ،اصو ،یادشده ،با در نظر گرفت اولویتهای فنون و زیرفندون
13گانه ( 18ف و  2زیرف ) ،بهشکل سازمانیافتهتدری ،بدهویدژه در جلددهای سدوم ،چهدارم و
پنجم ،مورد توجه بیشتری قرار گیرد و کمبودهای کنونی برطر

گردد.

باید در نظر داشت که اصو ،ششگانة اندرسون میتواندد عمددتاد در مندابع آموزشدی ویدژة
خواندن به طور کامل قابل اجرا باشد .تدریس زبان فارسی در بسیاری از مراکز علمی و فرهنگی
خارج از کشور به دو یا حتی یک جلسة دو ساعت در هتتده محددود مدیشدود .در اید گونده
کال ها و نیز در سطوح مقدماتی یادگیری زبان فارسی آموزش هر چهار مهار

برمبنای یدک

جلد کتاب درسی بسیار مناسب به نظر مدیرسدد و در چندی شدرایطی ،پدرداخت بده فندون و
زیرفنون 13گانه بخش زیادی از وقت کال

را به خود اختیاص میدهد و یادگیری را دشوار

میسازد .بهکارگیری اصو ،اندرسون در سطوح بارتر سودمند و ضروری است.
محموعة «آمدوزش ندوی زبدان فارسدی» اثدری چهارمهدارتی اسدت کده بدرای تددریس در
کشورهای عربزبان تألی

شده و با توجه بده مشدترکا

زبدانهدای عربدی و فارسدی منبعدی
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تأثیرگذار و موفن بهشمار میآید .تقویت مهدار

خوانددن براسدا

سال هفتم ،شمارة دوم

اصدو ،اندرسدون در اید

مجموعه یقیناد به توفین فزایندة آن منجر خواهد شد.
کتابنامه

تولمی ،کبری ( .)3123بررسی نقش سؤا ،راهنما در تقویت مهار خواندن (نحدوهء آمدوزش مهدار
خواندن به فارسیآموزان) .پایان نامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شهید بهشتی.
رینر ،کیث و الکسندر پورچک ( .)3122روانشناسی خواندن .ترجمهء مجدالدی کیوانی .تهدران :مرکدز
نشر دانشگاهی.

رقیب دوست ،شهال و مهرداد اصغرپور ماسوله ( .)3122رابطهء انگیدزش خوانددن و داندش پیشدی بدا
درک خواندن زبانآموزان غیرفارسیزبان .دوفیلنامه علمی-پژوهشی زبانپژوهدی دانشدگاه الزهدرا
( ) .سا ،او ،،شماره.3

صحرایی ،رضامراد و منیره شهباز( .)3133تحلیل محتوایی منابع آموزشی زبان فارسی بر پایهء رویکردء
نیل اندرسون .پژوهشنامهء آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (علمی-پژوهشدی) .سدا ،او،،
شماره 11-3 :8
قبو ،،احسان ( .)3138آموزش نوی زبان فارسی (چهار جلد) .مشهد :چا
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