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تأملی بر خواندن ،مشكالت خواندن و روش هاي آموزش خواندن
مرتضي غالمي
نرجس نيكوكار

چکیده

مهارت خواندن براي موفقيت در مدرســه ،امري حياتي و براي بقا
در دنياي كنوني وابســته به فناوري ،ضروري است .بيشتر كودكان
خواندن را بدون هيچگونه مشكلي مي آموزند اما برخي از كودكان در

كسب اين مهارت ،دچار مشكالتي ميشوند .بدون كمك متخصصان

در آموزش ويژه ،اين كودكان با ناكاميهاي خاصي در مدرسه مواجه

ميشوند .پس انتخاب بهترين روش كه بتواند مشكالت اين گروه از
كودكان را در كوتاه ترين زمان برطرف سازد ،امري ضروري است تا

از تأثير بيشتر مشــكالت خواندن در بقيه دروس جلوگيري نمايد.
اين اقدام به طور قطع از وارد آمدن خسارت هاي اقتصادي بر پيكره

خانواده و جامعه نيز ،جلوگيري به عمل خواهد آورد.

*
**

تاکنون گســترش یافته اســت .رشــته هایی چون زبانشناسي ،مطالعات
فرهنگی و روانشناســی در پی درک فرایند خواندن و نوشــتن برآمده اند.
پس شــگفت آور نخواهد بود اگر هر رشــته ای تمایل داشته باشد تا حوزه
سواد را در خود جای دهد .زبان شناسان ،تأکید دارند که خواندن و نوشتن
یکی از ابعاد زبان اســت .روانشناسان شناختی ،به دنبال کشف پردازشهای
ذهنی هســتند که بــرای تولید معنا و نوشــتار به کار مــی روند .دیدگاه
اجتماعی – فرهنگی نیز به ســواد به عنــوان بیان هویت گروهی که بدین
وســیله با یکدیگر در ارتباط هســتند ،می نگرد .تمرکز تکامل گراها نیز به
نمایش اســتراتژیهایی اســت که طی یادگیری خواندن و نوشــتن به کار
گرفته میشود (رید .) 2016،
خواندن چیست؟

مقدمه

این ســؤال علیرغم ســادگی اش ،مسئله برانگیز اســت .ایامس ( ،)1999

مــا اغلب توانایــی خواندن را موهبتــی ذاتی می پنداریــم ،پردازش های

مفهوم ســواد را به وسیله برنامه زبان در جمهوری ایرلند 3برجسته کرد .او

شــناختی درگیــر در خواندن ،آنقدر به خوبی آموخته شــده اند که برخی

پیشنهاد می کند که خواندن ،هم «یادگیری برای خواندن» و هم «خواندن

افراد ،مهارتهای بازشناسی کلمه را جزء فرایندهای خودکار می دانند .بروز

برای یادگیری» را شــامل می شــود .این دیدگاه ،خواندن را به عنوان یک

مشکالت خواندن نیز ،یادآور این است که عوامل اکتسابی و رشدی می تواند

مهارت تکنیکی ظریف در ارتباط با نوشتار ،معرفی می کند (رید .)2016 ،

فرایند خواندن را برای برخی پرتقالء و یا حتی غیرممکن سازد.

خواندن می تواند به عنوان اســتخراج معنا از نوشتار در نظر گرفته شود اما

شــاید فراوانترين مشــکالت تحصیلی که کودکان در مدرسه با آن مواجه

تاکنون این تعریف ،لطمه های زیادی را به خواندن و ســواد وارد ســاخته

هســتند ،اختالالت خواندن و نوشتن باشد .در واقع ،طبق گزارش پنل ملی

است .زیرا خواندن ،نیازمند دیدی فراتر از این است که تنها به حصول معنا

خوانــدن ،)2000( 1بیش از 17/5درصد از جمعیت کودکان دبســتانی ،در

از متن توجه شــود .خواندن ،جنبه ای پویا و اساسی از یادگیری است و می

معرض مشــکالت خواندن طی سه سال ابتدایی مدرسه هستند .این درصد،

تواند تســهیلگر اکتساب مهارت های زبانی ،اجتماعی و مهارت های حیاتی

به طور تقريبي شــامل بیش از ده میلیون دانش آموز در جهان می شــود

تفکر و آگاهی اجتماعی – فرهنگی باشد (رید.)2016 ،

(شپیرو.)2011 ،

هر ســاله میلیون ها دانش آموز به مدرسه می روند و توسط هزاران معلم،

از ســویی ،عالقمندی به ماهیت ســواد و آموزش آن ،از چندین دهه قبل

خوانــدن را فرا می گیرند .اتفاقاتی که در مــورد کودکان در آغاز فراگیری

* دانشجوي دوره دكتري آموزش زبان انگليسي ،عضو گروه زبان دانشگاه علوم پزشكي جهرم
** كارشناس ارشد گفتار درماني (نويسنده مسئول) E –mail: n.nikou1@yahoo.com
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خواندن رخ می دهد ،شــامل کار روی مهــارت های پیش نیاز خواندن آنها

ســاختار -معنا را پردازش و درک می کند و با قوانینی که می تواند از آنها

اســت (در حدود شش ســالگی در پیش دبســتانی) .پس از آن ،آنها آماده

سرنخ بگیرد (مثل بافت متن) نیز آشنا است.

دریافت دوره آموزشــی تقریباً چهار ســاله می شــوند تا بتوانند در سن نه

ال باسواد شوند« .کام ً
سالگی ،کام ً
ال باسواد» ؛ یعنی این که بتوانند به درستی
بنویسند و با خواندن ،معنا را از نوشته های کتاب و یا روزنامه ها رمزگشایی
کنند.
یادگیری فرایند خواندن می توانــد از طریق مجموعه ای از مراحل کنترل
شود .فریث  ،)1985( 1مراحل رشدی زیر را در اکتساب مهارت های خواندن
شناسایی کرد:
 -1مرحله تصویری : 2در این مرحله ،کودک از بازشناســی بینایی الگوهای
کلــی کلمات اســتفاده می کند .بنابرایــن ،می تواند کلمــات را به عنوان
واحدهایی کلی ،بازشناسی نمايد .اما ممکن است کودک در بازتولید 3صحیح
این کلمات ،ناتوان باشد و در نتيجه ،کلماتی را که می تواند بخواند ،نادرست
هجی کند.
 -2مرحله الفبایی  :کودک از عهده تطابق صداها با حروف برمی آید و اگر
4

مهــارت تناظر یک به یک بین حروف و صداها را داشــته باشــد ،می تواند
کلمات را شناسایی کند( رید.)2016 ،
اهــری بيان مي كنــد که مرحله الفبایی می تواند به چهار مرحله تقســیم
شــود :پیش الفبایی ، 5الفبایی ناقص ، 6الفبایی کامــل 7و الفبایی یکپارچه
شــده( 8اهری 2005 ،و  .)1995هر مرحله بر اساس نوع غالب ارتباطی که
شــکل نوشــتاری کلمه بینایی با حافظه دارد ،نامیده می شود .طی مرحله
پیش الفبایــی؛ خواننده مبتــدی ،چگونگی خواندن بینایــی کلمات را به
وســیله ارتباط بین شــکل کلمه و ویژگی های بینایی انتخاب شده کلمات
بــا تلفظ و یا معانی آنها ،می آموزد .کودک می تواند نوشــته های محیطی
و عالیم راهنمایی کننده (مثل عالمت ایســت) را بخواند .در مرحله الفبایی
ناقص؛ خواندن کلمات بینایی را به وســیله شکل دهی ارتباطات الفبایی به
طور ناقص (بین تنها برخی از حروف کلمات نوشــتاری با صداهايي که در
تلفظ کشــف کرده) انجام می دهد .او در این مرحله ،نیاز به شناخت برخی
تناظــرات حرف ـ صدا و تقطیــع واجی دارد .مرحله آخــر ،مرحله الفبایی
یکپارچه شده اســت .زمانی که خواننده می تواند کلمات را از طريق تغییر
شکل نویسه ها به واجها رمزگشایی کند .اکنون او می آموزد تا کلمه بینایی
را از طریق شــکل دهی کامل به ارتباطات نویســه – واج به خاطر بسپارد.
ونزکــی 9ميگويد که این عمل امکانپذیر اســت .چون خواننده می داند که
چگونه بیشــتر نویســه ها را به صداها (واج ها) در سیستم مرسوم خواندن
تبدیل کند(رید.)2016 ،
 -3مرحله نوشتاری : 10کودک دانش ارتباط نویسه -واج و نیز دانش ارتباط
11. fluency
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9. Venezky
10. orthographic

فریث معتقد است که نوشتن به ارتقاء مرحله الفبایی خواندن کمک میکند.
چون هجی کردن ارتباط مســتقیم تری با اصول الفبایی و ارتباطات حرف-
صــدا دارد .برادلی و بریانت نیز از این موضــوع حمایت کرده اند (برادلی و
برایانــت .)1991 ،خواننده در مرحله الفبایی طبق نظر اســنولینگ ،ممکن
است مشکالتی را در خواندن کلماتی که الگوی متفاوت نوشتاری اما الگوی
خواندن یکســان دارند ،داشته باشد .همچنين ،کلمات بی قاعده نیز به طور
نادرســتی تلفظ می شــوند .اما خواننده در مرحله نوشــتاری ،در خواندن
اينگونه کلمات مشکلی ندارد(رید.)2016 ،
تئوری دیگر توسط گاسوامی(،)1994مطرح شده است .این تئوری پیشنهاد
میکند که کودکان مي بايست خواندن دقیق را فراگیرند تا بتوانند ،تقطیع
در ســطح آغاز و پایان کلمات را انجام دهند .او معتقد اســت؛ خوانندگان
مبتدی ،از این آگاهی اســتفاده میکنند تا شــباهتی را بین کلمات آشــنا

بــا کلمات جدید پیدا کنند و از همان طریق بتوانند مث ً
ال کلمات ناآشــنای
متجانس یا هم قافیه با کلمات آشــنا را بخوانند .این تئوری ،آگاهی از قافیه
و تقطیع را به عنوان مهارت هایی جداگانه شناســايی میکند و اعتقاد دارد
که رشد آگاهی واجشناسی ،در نتیجه آموزش  ،تجربه خواندن و حساسیت
به واحدهای زبانی در آغاز و پایان کلمات که پيامد پیشــرفت زیاد در سواد
اســت ،میباشد .بر اساس تأكيدگاسوامی  ،ممکن است مهارت قافیه سازی
در غیاب مهارت تقطیع ،جهت پردازش برای خواندن کافی نباشــد و آنچه
كه مهم ميباشــد ،وجود یک رابطه تقابلی بین مهارت های واجی مختلف
اســت .عالوه بر اينها ،کودکان در بعضی مهارت های رمزگشایی ،به سطح
مشخصی از رشد شناختی نیز احتياج دارند تا بتوانند از روش های تشابه و
همانندی اســتفاده کنند .به عقیده آنها ،دانش نامیدن حروف ،نشان دهنده
پیشرفت در یادگیری خواندن و تســهیل کننده یادگیری صداهای حروف
است ( پاسكو ،استاک هاوس و ولز  .)2006 ،این دیدگاه رشدی از خواندن،
در روند تجزیه و تحلیل خطاها و شناســایی نوع الگوهای خطایی که توسط
کودکان دارای مشکالت خواندن تولید می شود ،مؤثر است.
شرح موضوع
پیش نیازهای آموزش خواندن

رشــد توانایی خواندن با رشــد مهارت هایی که پیش نیاز مهارت خواندن
هســتند ،آغاز می شود .با فرض این که رشد مهارت های پیش نیاز خواندن
به حد کافی بوده ،عملکرد خواندن ،باید شامل پیشرفت در روانی خواندن ،

7. full alphabetic
8. consolidated alphabetic
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5. prealphabetic
6. partial alphabetic

3. reproduce
4. alphabetic

1. Ferith
2. logographic
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خزانه واژگان بینایی و درک مطلب 1باشــد( شــپيرو .)2011 ،طی دو دهه

و گرينــي .)2008 ،محققان دیگری مثل اهری ،چپمــن و تانمر نیز ثابت

اخیر ،پیشــرفت های زیادی در تعیین پیشگو کننده های اکتساب خواندن

کرده اند که اســتفاده از ارتباطات حرف – صدا در شناسایی کلمات ناآشنا،

صورت گرفته است .چهار مجموعه از این متغیرها شناسایی شده اند :آگاهی

مکانیسم اساسی کســب دانش کلمات بینایی است (اهري2005 ،؛ رايدر و

واجشــناختی ،دانش نامیدن حرف ، 2عادات خواندن والد ـ کودک و توانایی

همكاران .)2008 ،ضمن آنكه ،گرینی و تانمر معتقدند که ،شکل ارتباطات

شناخت غیرکالمی(بالكمن.)2013،

بینایــی ـ واجی بین کلمات نوشــتاری و همتای گفتــاری آنها در حافظه،

در ســطوح پیش از خوانــدن ،آگاهی واجشــناختی و درک اصول الفبایی،

اســاس بازشناسی سریع و صحیح کلمات اســت .آنها خاطرنشان مي كنند

کلید رشد خواندن اســت .کیم اینویی 3و همکارانش ،خاطرنشان کردند که

كه برای کودکانی با مشــکالت ارتباط بخشی بین گفتار و نوشتار  ،آموزش

ارتباط بین رشد آگاهی واجی و اکتساب خواندن ،یکی از مهمترين یافتهها

صریح مهارت های آگاهــی واجی و مهارت های رمزبندی الفبایی ،ضروری

در متون اســت .آگاهی واجشناختی ،توانایی شــنیدن و دستورزی کلمات

است (رايدر و همكاران.)2008 ،

گفتاری اســت (شــپيرو2011،؛ فلچر و همكاران . )2006،اما مسلم است

سومین عامل پیش نیاز خواندن ،مربوط به مواجهه کودک با نوشته و سواد

که آگاهی واجشــناختی یک مهارت واحد نیســت .واحدهای واجشناختی
کلمات ،حداقل شامل سه سطح سلســله مراتبی است که بزرگ ترين آنها
هجا 4و كوچك ترينشــان واج میباشد .ســطح میانی نیز از تقسیم هجا به
واحدهای آغازه 5و قافیه 6تشــکیل می شود .رشد آگاهی واجشناختی نیز از

در خانه و مدرسه است (بالكمن .)2013 ،به نظر می رسد؛ کودکانی که در
محیط غنی از نوشتار به سر می برند ،نسبت به کودکانی که در فقر محیطی
نوشــتار قرار دارند ،به احتمال زیاد تبدیل به خواننده ماهرتری میشــوند
(بيشــاپ و آدامز .)1990 ،اما اســکاربرو و دابریچ ( ،)1994به این نتیجه

همین ترتیب پیروی می کند ،یعنی کودکان در ابتدا آگاهی از هجا ،سپس

رســیدند که ،گرچه این عامل با اکتساب زودهنگام خواندن ارتباط دارد اما

میآورند (بالكمن.)2013 ،

از میزان توانایی شــناخت غیرکالمی نیز ،مــی توان به عنوان آخرین عامل

آگاهی از آغازه و قافیه و درنهایت ،آگاهی از واج (آگاهی واجی) را به دست
دومین عامل پیش نیاز خواندن ،اصول الفبایی اســت .اصول الفبایی ،کار با
نوشــته و توانایی ارتباط صداها به حروف و اســتفاده از این صداها به شکل
کلمات است .این اصول شامل دو جزء می شود:

 -1درک الفبایی؛ درک این که کلمات از حروف تشــکیل شــده و حروف،
صداهاي خاصی را بازنمایی می کنند.

 -2رمزبندی واجشــناختی 7؛ توانایی اســتفاده از ارتباطات بین حروف و

صداها ،برای برگرداندن زنجیره حروف به کلمات (شپيرو.)2011،
البته بسیاری از زیر مهارت های خواندن ،درون اصول الفبایی قرار میگیرند

ارتباطي نسبتاً ضعیف است (اسكاربرو و دابريچ.)1994 ،

یاد کرد .به طور کلی ،ســنجش های پیش دبســتانی از عملکرد غیرکالمی
شــناختی (عالوه بر ســنجش های کالمی از عملکرد شــناختی) ،تا حدی
توانایــی پیش بینی مهارت های بعدی خواندن را دارد(بالكمن .)2013 ،بر
اساس شــواهد مطالعاتی ،تخمين زده شده که ،عوامل پیش زمینه کودک
مثل میزان هوشــبهر  ،یادگیری قبلی و زمینه سواد در خانه ،در حدود 85
درصد از آنچه را که کودک در مدرســه کســب می کند ،دخیل است15 .
درصد باقی مانده شــامل روش آموزش و درونداد معلم ميباشد .بدین معنا
کــه این مهارت ها در مراحل اولیه خواندن بســیار مهم هســتند ،به ويژه

(مثل رشــد درک رمزگشایی ،صداکشــی کلمات ،تجزیه و تحلیل کلمات

مهارت های مرتبط با زبان ،درک و خزانه واژگان (ريد.)2016،

واضح اســت که چرا دانش نامیدن حرف اهمیت دارد اما اهری معتقد است

چارچوب مدل علی از مشکالت خواندن

و بازشناســی الگوهای کلمات) اما فقط محدود به آن نمی شــوند .اگرچه،
که ،اصول الفبایی ،یک مرجع شناســایی حروف برای ارتباط دادن با واجها
را بــرای کودک فراهم می کنــد و طبق نظر آدامز ،شــاید اصول الفبایی،
انعکاس دهنده مهارت هایی باشد که برای صحت بازشناسی واژگان ضروری
هستند مانند درستی بازنمایی حروف و توانایی تمیيز فرد (بالكمن.)2013،
گرینی و تانمر ،اهمیت اســتفاده از اطالعات واجشــناختی را در شناسایی
کلمات ناآشــنا ،برجسته کردند .آنها مي گويند؛ مهارت ها و استراتژی های
بازشناسی واجشــناختی در رشد ابتدایی ســواد ،حیاتی است (رايدر،تانمر

وری ،اظهــار مي دارد كه مشــکالت خواندن در بســیاری از کودکان ،در
واقع بیشــتر مرتبط با فقدان پتانسیل یادگیری مهارت های خواندن است.
بســیاری از مهارت های پیش نیاز خواندن و برخی از مهارت های خواندن،
همگی به عنوان نتیجه خواندن قلمداد می شوند ،در نتیجه ،اگر کودکی در
رشــد پیش نیازهای خواندن مشکل داشــته باشد ،این تأخیر رشد ،خود را
به صورت ضعف مهارت خواندن نشان خواهد داد(كالرك و وري.)2009 ،
هنگامی که دانش آموز در حال یادگیری خواندن است ،عوامل زیادی باعث

7. phonological recoding
8. Reading science centre and language of Texas

5. onset
6. rhyme

3. Kame Ennui
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شکســت در یادگیری می شوند ،این عوامل مشتمل بر  2گروه است :عوامل

تکواژشناسی ضعیف ،علت نارساخوانی رشــدی است اما احتماالً مشکالت

درون خــود فرد و عوامل محیطی (دويل .)2008 ،فریث عوامل درونی را به

آگاهی واجشــناختی ،یک نقص اولیه اســت (ريد و ورمــوث .)2002 ،اما

ســه ســطح طبقه بندی کرده که می تواند راهنمای مفیدی برای دیدگاه

ديکون و همکاران ( ،)2008اظهار مي دارند که نقایص مرکزی در مشکالت

متخصصان باشــد .بر اســاس نظر وي هم چنين ،یک چارچوب مدل علی،

خوانــدن ،فراتر از نقص آگاهی واجشــناختی اســت .آنها علت مشــکالت

ســه سطح را در بر مي گيرد :زیستی ،شناختی و رفتاری (فلچر و همكاران،

خواندن را مشــکالت تکواژ شناسی عالوه بر دیگر عوامل ميدانند(ديكون و

2006؛ ريد.)2016 ،

همكاران .)2008 ،عوامل رفتاری نیز شــامل مشکالتی مانند کشف حرکت،
تخمین زمان ،تعادل ،هجی کردن و شــنوایی اســت .همچنين ،استفاده از

جدول  :1مدل علی فریث

اســتراتژیهای فراشــناختی نیز از عوامل رفتاری محسوب میشود(دويل،

عوامل زيستي
عوامل شناختي

عوامل محيطي

عوامل رفتاري

عوامل زیستی؛ شامل عملکرد بینایی ،شنوایی ،گفتار ،نواحی مرتبط با مغز و عملکرد
کلی مغز اســت(دويل .)2008 ،مشکل در خواندن ،اساســاً تفاوت در پردازش
بیکفایت اطالعات است و عوامل شناختی مثل مشکالتی در حافظه و سرعت
پردازش ،هم در سطوح شناختی و هم در سطوح تحصیلی اهمیت دارند(فلچر و
همكاران .)2006 ،عوامل شناختی شامل پردازش واجشناختی ،سرعت پردازش،
حافظه و دیگر عوامل مرتبط با یادگیری می شود (دويل.)2008 ،
پردازش واجشــناختی :شواهد اساســی وجود دارد که اکتساب مهارتهای
واجشناختی ،برای موفقیت خواندن امري مهم است .نقش مشکالت پردازش
واجشــناختی به خصوص زمانی که با مشکل رمزگشــایی واجش (فلچر و

.)2008
فریث ( ،)2002در ارتباط با چارچوب مدل علی خود ،اذعان داشــته؛ نکته
مهم این اســت که همه ســطوح با یکدیگر ،از طریق تعامالت فرهنگی که
رخ می دهد ،در ارتباط هســتند .بنابراين ،اهمیت دارد تا عناصر دیگری را
به عنــوان عوامل فرهنگی و محیطی ،در ايــن چهارچوب بگنجانیم(دويل،
.)2008
محیــط یک عامل مؤثــر در یادگیری و مجموعــه اي از عوامل اجتماعی و
فرهنگی اســت كه بر برونداد تجربیات یادگیری تأثیرگذار مي باشد .محیط
شامل بافت یادگیری ،کالس ،مدرسه و اجتماع نیز می شود که بر یادگیری
و آموزش تأثیرگذار است .از اين رو ،اهمیت دارد که سبک یادگیری و بافت
فرهنگی آموزنده و نیز سیاســت مدرســه در نظر گرفته شــود .این عوامل

همكاران )2006 ،شــناختی همراه باشد ،اهمیت دارد ،ضمن آنكه ،آموزش

میتواننــد محیطی حمایتگر را فراهم ســازند که تأثیر زیــادی بر برونداد

زودهنگام واجشناختی همراه با ارتباط بخشی مناسب با تجربیات نوشتاری

تجربیات یادگیری کودکان دارای مشکالت خواندن دارد (ريد.)2016 ،

و سوادی ،سواد را در سطح کلمه ارتقاء بخشیده و احتمال مشکالت مربوط

بافــت فرهنگی جامعه و خانــواده :خواندن ،لذت بــردن از فرهنگ را موجب

به سواد را کاهش می دهد (ريد .)2016 ،هتوت و الندبرگ  ،نشان دادند که

می شــود .مکالمات اجتماعی نیز ،به نظر می رسد که بر مبنای استفاده از

نقص واجشــناختی در سن  6سالگی ،قويترين پيشبيني كننده مشکالت

ســواد باشــد .در نتیجه ،خواندن ،یک جزء یکپارچه شده از رشد فرهنگ و

خواندن اســت (الندبرگ و هتوت .)2002 ،تحقیقــات ديگر هم بيانگر آن

اجتماع در بیشتر جوامع امروزی است .فرهنگ یک اجتماع می تواند توسط

هســتند که ســرعت گفتار ،قوي ترين پيش بيني كننده مشکالت خواندن

خواندن کتاب ها و مکالمات نوشــته شده ،شکل بگیرد .بسيار مهم است که

است(ريد.)2016 ،
پردازش تکواژ شناسی  :ديکون ( ،)2008شواهد گسترده ای از مشکالت تکواژ
1

شناســی در خوانندگان نارساخوان را فراهم کرده است (ديكون و همكاران،

معلمان از زمینه فرهنگی دانش آموزان آگاهی داشــته باشــند .بر اساس
نظر ورمــوث و بريمن( ،)2011هرگاه معلمــان ،فرهنگ های خانه دانش
آمــوزان را درک کنند ،به طور قطع ،یک نقــش مرکزی در آموزش کالس

 .)2008هاگیت 2و لیکین ،)2006(3معتقد هســتند که این عامل می تواند

درس ایفاء خواهند كرد و یادگیری دانش آموزان نیز کاراتر مي شــود .آنها

دو تفسیر داشته باشد :بر اساس تفسیر اول؛ این نقص ،آگاهی تکواژ شناسی

ميگويند؛ یکــی از دالیل یادگیری مفاهیم جدیــد ،اتصال دانش جدید با

در نارســاخوان ها و نقش آن در خواندن ميتواند باشد که مستقل از نقص

دانش قبلی است که ریشه در خارج از کالس درس دارد(ورموث و همكاران،

آگاهی واجشــناختی است .تفســیر دوم نیز ،می تواند اين باشد که آگاهی

 .)2011همچنين ،آلتون  -لی ( ،)2005معتقد است ؛ میزان زیادی از زمان
3. Leikin
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کالس درس به این دلیل هدر می رود که تجربیات آموزشــی با فرایندهای

دارند ،نه رمزگشــایی و هجی کردن کلمات ناآشنا (وستوود .)2008 ،طبق

حافظه کودکان مطابقت ندارد .به نظر می رســد که فاصله زیاد بین دنیای

بررســی ســیمونز و همكاران ( ،)2007کودکان خردســال ،امکان آموزش

معلم و دنیای کودک ،اهمیت فرهنگی بیشــتری در آموزش داشــته باشد

مهارتهای رمزگشــایی و اســتفاده از آموزش فشــرده و متمرکز را دارند

(آنتــون – لي .)2005 ،طبق نظر بیشــاپ ( ،)2003وقتی که عدم تطابق

(سيمونز و همكاران .)2007 ،فین ( ،)2000مي گويد که میلیون ها کودک

فرهنگی بین معلم و دانش آموز وجود داشــته باشــد ،معلم باید تنظیمات

بدون مشــکالت خاص ،به عنوان « ناتوان» طبقه بندی می شوند ،در حالی

شــناختی را انجام دهــد .ایــن کار ،کاربردهایی برای آمــوزش خواندن و

که در حقیقت مشکل اصلی آنها ،عدم دریافت آموزش های خواندن در سن

مهارتهای زبان و به ويژه ،انتخاب مواد خواندن دارد (بيشاپ.)2003 ،

 5 - 6سالگی است (وست وود.)2008 ،

وضعیــت اجتماعــی – اقتصــادی ( :1)SESتأثیــر وضعیــت اجتماعی -
اقتصادی( )SESبرگرفته از عواملي مثل درآمد ،آموزش /تحصیالت ،شــغل،

انواع روش های خواندن

شــهری /روســتایی و ميزان تأثیر عواملی مانند محیط زبانی منزل اســت

حداقــل پنــج روش متفاوت خواندن کلمــات از هم قابل افتراق هســتند

(دوود و همــكاران .)2003 ،عليرغم اين كه تأثیــر والدین و معلم اهمیت

(ريد2016،؛ بالكمن2013،؛ رابينز و اهري:)1994 ،

دارد ،آنها مســتقل از جامعه وسیع و مســائل خانوادگی مثل فقر و میزان

الف  -به وسیله صداکشی ترکیب حروف ،که از آن به عنوان« رمزگشایی»4

تحصیالت جامعه عمل نمی کنند .بخش بزرگی از تحقیقات ،نشــان دهنده

یا « رمزبندی واجشناختی » 5یا تناظر نویسه -واج ،یاد می شود.

این است که  SESپایین ،عالمت خطر بزرگی برای شکست های تحصیلی

ب  -به وسیله تلفظ الگوهای پر بسامد هجا که شکلی پیشرفته از رمزگشایی

و به ويژه ضعف مهارت های پیشــرفته خواندن است(اســكاربرو و دوبريچ،

است.

 .)1994در تعدادی از مطالعات با مقیاس وســیع ،نتايج نشــان داده است

ج  -به وســیله بازیابی کلمات بینایی از حافظه (روش" ببین و بگو "یا کل

که  SESروی ســن اکتســاب گفتار مؤثر اســت و کودکان بــا یک زمینه

خوانی)

 SESباالتر نســبت به یک زمینــه  SESپايينتر ،عملکــرد بهتری دارند.

د  -به وسیله قیاس 6بینایی کلمات ناآشنا با آشنا

هال ( ،)2008در تحقیقی به بررســی بروز ســواد و آگاهی واجشناسی در

ه  -به وسیله استفاده از بافت 7در پیش بینی کلمات

کودکان و نقش محیط سواد خانه در آنها پرداخت .نتايج تحقیقات وی حاكي

در هر مورد ،مسیر پردازش ها متفاوت است .وقتی خواننده بتواند از هر پنج

از آن اســت که جنبه های محیط ســواد خانه کودکان در رشد مهارتهای

روش بخواند ،آنگاه در خواندن ماهر شده است (بالکمن.)2013 ،

پیش ســوادی حیاتی دیگر مثل زبــان ،درک ،خزانه واژگان و مهارت های

یکی از روش های خواندن کلمات همان گونه که در باال گفته شــد ،تبدیل

حــرف 2نقش دارد .همچنين ،ارتباطي قوی بین  SESو مهارتهای ســواد

نویسه ها به واج و ترکیب آنها برای تلفظ است به گونه ای كه شبیه کلمات

اولیه ،مثل آگاهی واجشــناختی و دانش حرف ،وجود دارد که احتماالً بین

واقعی بیان شــوند .خوانندگان از این اســتراتژی برای خواندن کلماتی که

 SESو خود خواندن میانجی گری می کنند (اســنولينگ و هولم.)2008 ،

تاکنون ندیده اند و کلمات ناآشنا استفاده می کنند .این روش ،برای خواندن

تحقیقات انجام گرفته بر روی رشــد تکاملي کودکان ،بیانگر این است که

کلمات نســبت به روش خواندن کلمه بینایی ،دارای سرعت کندتری است

درونداد زبانی والدین با  SESپایین ،با دروندادی که والدین با  SESمتوسط

(بالکمن .)2013 ،در زبان فارسی این روش گاهی کارا نیست ،چون ارتباط

و باال فراهم می کنند ،نه فقط در مقدار درونداد بلکه در پیچیدگی واژگانی،

بین برخی نویســه ها با واج متناظر آنها یک به یک نمي باشــد و آنها اغلب

پاسخ های تصادفی و تشویق گفتار کودک متفاوت است (ريد.)2016 ،

به روش کلمه بینایی تلفظ می شــوند (مثل « وا » در کلمه خواهر که واج

روش های آموزشــی :ســالها پیش ،آلم ،)1981( 3بیان کــرد که تمرینات

متناظر آن  /a/است).

ناکارای تحصیلی (یعنی روش های آموزشی) در مشکالت یادگیری خواندن

درحالــی که خواننــدگان مبتدی ،کلمات را به وســیله حروفی که تاکنون

و نوشــتن کودکان نقش دارند .اخیرا ً نقش رویکردهای آموزشــی به عنوان

آموختهانــد رمزگشــایی می کنند ،خواننــدگان ماهر ،گروهــی از حروف

یک عامل بزرگ ،به اثبات رسيده است .مطالعات نشان داده اند که کودکان

را بــرای این کار پردازش مــی کنند .آنها طی تجربیــات مختلف خواندن

به آمــوزش صریح اصول کاربرد دانش آوایی (تناظرات نویســه  -واج) نیاز

کلمــات ،میآموزنــد که چگونــه این کلمــات تلفظ می شــوند و در چه
7. context

5. phonological recoding
6. analogy

3. Alm
4. decoding

1. Socio Economical Status
2. letter
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صداهایی با هم اشتراک دارند .هنگامی که آنها کلمه ای حاوی این گروه را

نتیجه گیری

میبینند ،میتوانند کل گروه حروف را بدون صداکشــی حرف به حرف آن

سواد خواندن ،ماهیتی پویا و چند بعدی دارد .بدين معنا که یادگیری مؤثر

بخوانند(بالکمن.)2013 ،گاسوامی و براون ( ،)1990نشان دادند که کلمات

و کارای آن نیاز به کنترل ابعاد شناختی ،زبان شناختی ،اجتماعی– فرهنگی

دارای گروه های حرفی شبیه به هم ،برای خواننده ای که با این گروه حروف

و تکاملی دارد .در یک معنای بسیار واقعی ،هر رویداد مرتبط با خواندن ،این

آشنا است ،راحت تر قابل رمزگشایی ميباشد (گاسوامی و براون.)1990 ،

چهار بعد را درگیر می کند (شکل ()1کوسر.)2014 ،

امــا در روش "ببین و بگو" ،وقتی خواننــده کلمه را می خواند ،در واقع ،به
اطالعاتــی که در حافظه اش در اثر تجربیــات قبلی خواندن کلمات ذخیره
شــده ،دســت می یابد .با دیدن کلمات ،بدون نیاز به این که فرد کلمه را
صداکشــی کند و یا حروف را بــا هم ترکیب نماید ،نحــوه تلفظ و معنای
آنها فورا ً در حافظه فعال می گردد (شــپیرو .)2011،ریتس مال،)1993( 1
دریافت که کــودکان پایه اول ،نیاز به حداقل چهار بــار مواجهه با کلمات
دارنــد تا بتوانند آنها را با این روش بخواننــد .در واقع ،دانش آموز ،کلمات
را بــه عنوان یک کل می خواند و این عمل طی یک ثانیه پس از مشــاهده
کلمــه رخ می دهد (بالکمن .)2013 ،ســاموئلز 2و لبرگو ،)1974( 3به این
نتیجه دست یافتند که وقتی یک کلمه بینایی برای فرد خیلی آشنا شد ،او
میتواند به معنا و تلفظ کلمه به طور خودکار و بدون صرف توجه و یا انرژی
برای رمزگشایی دست یابد .این موضوع به فرد اجازه می دهد تا خواندن را
به طور غیرآگاهانه انجام دهد (بالكمن.)2013 ،
روش دیگر ،قیاس اســت .خوانندگان خردســال ،ممکن اســت یک کلمه
جدید را از طريق بازشناسی این که تلفظ کلمه جدید چقدر شبیه به تلفظ
کلمهاي است که در خزانه واژگان بینایی آنها قرار دارد ،بخوانند .آنها مانند
روش خواندن کلمه بینایی ،به تلفظ و معنای کلمه بینایی در حافظه دست
می یابند و ســپس تلفظ آن را با کلمه جدید تطبیق می دهند (مثل کلمه
« خواهر» در قیاس با کلمه « خواهش ») .اما رابينز و اهري ( ،)1992نشان
دادند که روش قیاس کردن در کودکان ،نيازمند دسترسی به خزانه واژگان
بینایی در حافظه ،است( رید2016،؛ بالكمن.) 2013،
آخرین روش خواندن کلمات ،استفاده از بافت است .مثل تصاویر یا پیشگویی
متــن ،دانش فــرد از زبان ،دانش جهانی و حافظه فــرد برای متنهایی که
تاکنون خوانده اســت .اما به هرحال ،گاف 4و والــش 5معتقدند؛ این روش
خوانــدن ،نمی تواند به عنوان راهی که خواننده بیشــترین کلمات را از آن
طریق بخواند ،قلمداد شود ،زیرا بیشتر کلمات نمی توانند به درستی حدس
زده شــوند ،به ويژه درمــورد کلمات محتوایی .6بــرای خواندن صحیح این
کلمــات ،خواننده باید پردازش هایی فراتــر از حدس زدن بافت به تنهایی،
انجام دهد ( ريد2016،؛ بالكمن2013،؛ شپيرو.)2011،

شکل  :1دیدگاه چند بعدی به سواد

در مرکز کنش ســواد ،بعد شــناختی قرار دارد که تمایل فرد به کشــف،
ساخت و به اشتراک گذاشتن معنا است .تولید معنا ،انواعی از پردازش ها و
استراتژی های ذهنی را درگیر می کند .اطراف بعد شناختی را زبان شناسی
احاطه کرده اســت .زبان وسیله ای است که از آن طریق ،معنا و بیان ،نمود
پیدا می کند .هر رویداد ســواد ،فراتر از صرفاً ساخت معنا و استفاده از زبان
اســت .سواد یک فعالیت اجتماعی نیز هست .بنابراین ،معنا و زبان ،همیشه
درون چارچــوب هویت اجتماعــی فرد و بافت اجتماعــی زبانی که به کار
میرود ،استفاده می شــوند .در نهایت ،پس از ابعاد شناختی ،زبان شناسی
و اجتماعی – فرهنگی ،بعد تکاملی قرار دارد .دیگر ابعاد ســواد ،جنبهای از
ســواد را انعکاس می دهند که فرد کنترلی بر آنها ندارد .بعد تکاملی هرگز
پایــان ندارد و افراد ممکن اســت در مواجهه با بعضــي كلمات ،مجبور به
استفاده از مسیرهای جدید خواندن شوند .این تجربیات ،فرصت های اضافی
یادگیری خواندن را در اختیار فرد قرار می دهد (ريد2016 ،؛ كوسر.)2014،
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