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  بررسي راهكارهاي افزايش مهارت خواندن
  

  خسرو خاوری 
  های خارجی دانشگاه تهران  زبانةار دانشکدياستاد

  
  ٢٢/١/٨٣: تاريخ وصول

  ٣٠/٢/٨٣: تاريخ تأييد نهايي
  

  دهيچک
كه از ديرباز مـورد نظـر اسـتادان    و در ابعادي گسترده،    مفصلهای زبان خارجی بحثی است       ری مهارت يند فراگ يفرا

 قـرار  نوشـتار ن يـ موضـوع بررسـی ا  كـه  آنچـه  با اشراف به اين گستردگي،    . آموزان بوده است    آموزش زبان و خود زبان    
تواند خود منشاء مقـاالت ديگـر    ين آموزش ميزيرا ساير ابعاد ا؛ مهارت خواندن داردافزايش نها اختصاص به   ت ،رديگ می

 ارتبـاط  هـا  يلی آن تحصة با رشت بيشترسال با متونی است که       آموزان بزرگ  زبانية  برخورد اول هاي ايران     در دانشگاه . باشد
مـد  همـواره  داد، عـادت  آن  ثرؤمتن و درک مطلب ميح يك ان را به خواندن صحيتوان دانشجو  که چگونه می   نيا. دارد
مهارت خواندن نه تنها حاصـل کنـدوکاو و تجربـه    چنين است كه   و است بودهن آموزش زبان    ااری از متخصص  ي بس نظر
  . كند ميجلب را   دانشجوة توجه و عالق،ها ر مهارتيشتر از ساي بلکه بشود؛ مي

   .ریيادگيانتخاب متن، فنون  ارتباط، ،يافتخواندن، در: يهای کليد واژه
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  مقدمه
يـت  سنده با تقوينو. دكن ايي ميگشيافته و رمزسنده را دريام نويپبا آن،   را و رمزگشا که خواننده      ي است پذ  خواندن مهارتی 

يافت غ خود به دريدر يند و خوانندة با ذکاوت، با کوشش بیآفر  يام خود را می    پ ،اطالعات موجود  از خود نیيب    و گسترش جهان  
ـ ان معنا که ها را بد يام پزيرا، ندنام ميتحرک  خواندن را عملی منفعل و بیه غلط،  ب،گاهی اوقات. شود و کشف آن نائل می    ک ي

 انـدام  ةديچين ساختکار پيتوان به سادگی پردازش فعال ذهن، ا ن نمیيبا وجود ا. رساند نميکند،  سنده خلق می  يا نو ينده و   يگو
  .)٩، ص ١٣٧٨،ي نژاد مصل( رد فراموش ک،شود جاد ارتباطی که حاصل میيانسان را برای ا

آموزان بزرگسال ، آمـوزش    يعنی زبان،آموزانی که قادر به نوشتن متون در زبان مادری خودند  زبان،در آموزش و فراگيری   
داند چه مطلبی را بايد بنويـسد و تـصورات    آموز می  زبان، زيرا در نوشتار،تر از آموزش نوشتن است     خواندن به مراتب حساس   

 زبان آموز با متنی ناآشنا روبروست که به تدريج بايد از خالل      ،ولی در خواندن  . گيرند ست که پا می    او ه در ذهن و انديش    ،اوليه
در واقـع عمـل   . رانـده اسـت   متن چه مطلبی را در آن پرو      ة که نويسند  دريابدها    آن ميانها  و ارتباط      کاربردشان، جمله ،  ها واژه

را  تري رود مطالب تازه رونده است و خواننده هر چه جلوتر مي و پيشاست كه در آن واحد غيرملموس   زبانيي فعاليتخواندن،
 زيـرا  ، طور منفعل دريافت كنندة پيام نيـست  خواننده به, زيرا در برابر متن ؛يابد كه بايد با موضوعات پيشين پيوند گيرند       در مي 

هـا   زمان انجام گيرد و اين پيوند واژه د همبراي درك يك مطلب بايد فكر او نيز سازنده و فعال باشد يعني عمل دريافت و تولي     
 ) . ٩٧، ص ١٩٨٧ژان كارون، . (گيرد هاي پيشين، عملي است كه در ذهن خواننده شكل مي با واژه

 بـه  ،ويژه دانشجويان دانـشگاه تهـران    به،آموزان زباني كه هاي از ميان مهارت  ,  آمده دستبه   آماري هاي بر اساس پژوهش  
  ).١٥٩-١٤٧، صص ١٣٨٢ ،داوود, آبادي فراهاني برز (.مهارت خواندن است, اند هشتكيد داأآن ت فراگيري

 در بيشتراست كه  آموزان بزرگسال با متني  زبانة نخست برخورد اولي،گيرد ر مياز اين رو آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرا  
جو را عادت به خواندن صـحيح يـك مـتن و      توان دانش  اوست و سپس پرداختن به اين كه چگونه مي          تحصيلي ةارتباط با رشت  

 خواندن يـك مـتن و درك مطلـب آن بـه صـورتي     است كه مسلم ,  تا اطالعات الزم متن را دريابد     ،مفيد از آن داد    برداري بهره
 لي و ارتباط تنگاتنگ دارد، هديگر با دانش او از زبان بيگان  از سويو,  مورد بحثة در زميني با اطالعات واز يك سو، ،مطلوب

ـ   هايي از مطلب مندرج در متن نيز نياز به مهارت دقيق برداري صحيح خواندن و بهره  ن آمـوزش  ا متخصـص ةدارد كه طبـق نظري
هـا را   تـوان آن   بجا مـي   هاي و راهنمايي  و به مرور با تمرينات كالسي     ) ٨٠، ص   ١٩٩٠ ،وايت( است   اكتسابي  در بسياري  ،زبان

  . تقويت كرد

  بحث و بررسي    
 وي بـه طـور    آموزشية با آموزش آن زبان و با معلم و نحو     ،آيد آموز پيش مي   زبان ه در خواندن زبان دوم براي     ك مسائلي

ا اش ر بخصوص اين وظيفه معلم است كه زبان فراگرفته توسط دانشجو و ميزان اطالعات كسب شـده مستقيم در ارتباط است،   
از  كه يكي  در صورتي , شود مي است كه ارزشيابي    زبان نوشتاري   اين, رميا پايان ت    امتحانات ميان ترم   بيشتردر  .  كند ارزشيابي

 ،ها باشد قادر به درك آنو ه شد دچار مشكل ن،آموز در برخورد با خواندن متون اين است كه زبان  اهداف آموزش زبان خارجي   
 بلكـه درك  ،ت تلفظ كـردن نيـست  منظور از خواندن هم تنها خواندن و درس. خواندن و درك در او پرورش يابد   توانايي يعني

  .  پرورش توانش خواندن استةمطلب بخش عمد
 ،گيرد كه در آن خواننده در واقع به سرعت از متن عبور كـرده  صورت مي يك گذر سريع از متني   در عمل خواندن گاهي   

  .سپارد  آن را به خاطر مي كليدي هاي واژه
به متن  سطحي  نگاهيهر چند در واقع,  كه به زبان تسلط كامل دارنداست يگان خوانندة ويژ، اين نوع گذر از متنالًمعمو

كه در فكـر آن خواننـده توليـد و     ها و فرضياتي حدس كه به   آن  ي ب ، ديگراست ةبه واژ  اي  از واژه  رنوع ديگر خواندن گذ   . است
ممتـد   هـاي  حـسي  از بـي  رياين فرضيات فرار مـسي   «)٥٤، ص   ١٩٨٥اكو،  (  اكو ةطبق گفت . شوند، توجه شود    درنگ رها مي    بي
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 ،دهـد  نمي خود را به فرضيه بعدي بطور مطلق جاي، اي  بدين معنا كه هر فرضيه،آورند وجود ميه كلمات را در ذهن خواننده ب  
كـه در هـر خوانـدن بـا آن     خوانـدن  شيوة در واقع اين    . شوند  پس از آن بار ديگر دوباره فعال مي       شود و     حذف مي  اًبلكه موقت 

 ,وانـدن ايـن شـيوة خ   .كنـيم   ، براي درك مفهوم آن، اندكي تأمل مي       است كه در برخورد با هر واژه        تكاملي يواندنخ, ايم مواجه
, اي بايـست از اطالعـات واژه      خواننـده مـي   , بخـش    رضـايت  به نتايج  يابي دست زيرا براي ،  نيست و ماشيني  اراديغيرخواندن  
  . » بهره بگيرد،با موضوعات مشابه  متونيبارةو پيشين خود در  فرهنگي

 پرورانـدن  بـراي هـا   ن واژهيـافت را در فهم مطالب دارد كه نويـسنده در        خواننده همان تالشي   ،با متن  در چنين برخوردي  
هـا    مفـاهيم الزم را بـه واژه  ،ويـژه  كند در چـارچوبي  گيرد و بايد سعي  متن قرار ميةخواننده در موقعيت نويسند  يعني ،مطلب
ها و  به واژه  وابستگي،رود تر مي اشند با اين يادآوري كه هر چه خواننده در متن پيشمجزا از كل متن بكه نبايد   مفاهيمي،بدهد

  .  است دريافت صحيح مندرجات آن و در واقع برخورد صحيح با متن ،اين نوع خواندن. يابد مي فزونيپيشين مفاهيم 
 خواندن و درك مطلـب  ةمسئل, و كتبي ن شفاهيام آموزش ترجمه و تربيت مترج     ،ها از كشور  در حال حاضر در بسياري    

، ١٩٨٠ ،با سنت مك گاير( شود گنجانده مي درسي هاي  طور گسترده در برنامه  است كه بهآموزش هاي ترين جنبه از اساسي يكي
ـ  راه، بايـد درك مطلـب از      ،ترجمه سوق دهند   آموزان را به سوي    كه زبان  بدين معنا پيش از آن    , )١٢٦ص   ه آنـان   خوانـدن را ب

  .    ديگر ترجمه كنند، به زباني  سپس از آنها بخواهند كه متن خوانده شده را به صورت نوشتاري،دنبياموز
ين معنـا کـه   بـد . نـد ريرپذيهـا تأث  م واژهيدر مفـاه ، محتوي و موضوع آن متن،      ک متن فضا  يآنچه مسلم است، درخواندن     

وقتـی گفتـه   : به عنـوان مثـال  . دا کندياز آنچه در مکالمه متداول دارد، پر ي مفهومی غ،ای بازرگانی ای ممکن است در جمله  واژه
  : شود می

This car wasn’t exactly a steal at this price , but it’s still a good value.   
 اسـت  »دنيا دزديدزدی « است و با معنای متداول آن که  »ی ارزان يکاال« مفهومی تجاری دارد و به معنای        stealکه لغت     

بنـدی   بـسته « که به معنـی  ? Do you want it to go , or will you eat it here: ة در جمل to goحطالا اصي و ،تفاوت دارد
  ١.  تفاوت دارد»فتنر«ج ي است و با معنای را»شده برای همراه بردن

   دوم  زبان  در آموزش٣" داری يشن" و خواندن ٢"داری دي" ين خواندنتضاد ب
شـود و   می اني مفهوم آن در ذهن نما   ، واژه ةرد که در آن به محض مشاهد      يپذ يم  صورت   »داریيد«ق  ياز طر   هم خواندن
  ). ٣٤، ص ۱۹۷۹بورکن، . ( وجود دارد»یيآوا«ا ي »داریيشن« هم از طريق 

ر ارتبـاط   فکـر او را د كنـد و  منتقـل مـي  به ذهن خواننده درنگ    بيم را   ي مفاه ، حروف ة نگار ة مشاهد ،داریيدر خواندن د  
ـ  در واقع پاسخی است برای آنچه در برابر د كهدهد   م با فکر نگارنده متن قرار می      يمستق در خوانـدن  . بنـدد  دگانش نقـش مـی  ي

ن يـ د کـه ا نري قرار می گ،ن حروف وجود دارديک از اي که برای هر ٤»یيواحدهای آوا«داری، نگارش حروف در ارتباط با     يشن
 کـه  دشو را باعث میي ز ،شود ه نمی يتوصنيز  آموز   ن نوع خواندن برای زبان    يت ا يندارند و تقو  چ مفهومی   يطور مستقل ه   آواها به 

ـ آ.  متن را کنار بگذارد ،جه خواننده خسته شدهيداری سرعت خود را از دست بدهد و در نت   يخواندن د  ـ ا باي ـ د بـه ا ي جـه  ين نتي
شود مطلبی برای طوالنی مدت در  که آنچه باعث می   نيخاطر ا ه  ر ، ب  يد؟ خ كرداری را بطور مطلق حذف      يد که خواندن شن   يرس

  . داری استي خواندن شن،حافظه باقی بماند
ها و  ن مفهوم از خالل واژهيدرک و تحقق ا«:د ي می گوكهالوف  ي زاو ةم به جمل  يکن ن نوع خواندن اشاره می    يدر ارتباط با ا   

هـا توجـه     واژه»حـسی «بة د به جنيوجه نبا يچدر خواندن به هست که ين معنا ني به ا،رنديگ ه در کنار هم قرار میكگروه کلمات   
                                                        

  . گرفته شده است   Richard A. Spears تأليف ای امريکايی فرهنگ موضوعی محاورهها از  مثال.  ۱
2 -  Observational 
3 - Listening 
4 - Phonic units 
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 نخواند، که در باال ذکر شد عنی همچناني). ٤٨، ص ١٩٩٠زاويالوف، (» ماند ز در ذهن ما باقی نمی     چي چين صورت ه  يادر. کرد
هنگـام  تا م ياموزي بآموز ن که به زباني ا،ولی آنچه مهم است   . د به کلی حذف شود    اي نب ،داری که نوعی خواندن حسی است     يشن

 فضای مربوط بـه  بارةن خود دريشي از اطالعات پ،خوب درک کرده و در مواجه با متن     خواند،    مي قلمرو مطلبی را که      ،خواندن
ز به کمک يتواند از زبان مادری ن می، ستين اطالعات الزاماً در زبان خارجی ن      يا. دكندرک  بهتر   تا بتواند آن را      ،رديمتن مدد بگ  

 ،انـد  زبان مادری اطالعاتی کـسب کـرده   رهای مختلف د نهيدر آموزش زبان خارجی به بزرگساالن، زبان آموزان در زم       . دياياو ب 
  . اری دهديدا کند و زبان آموز را ين اطالعات کسب شده از زبان مادری به زبان دوم انتقال پين است که چگونه ايولی مشکل ا
و ) ۱۹۸۰ (Lehmann، لمـان    ) Moirand) ۱۹۹۰ ارانشناسـانی چـون مـو      ان آموزش خواندن در زبان دوم ، زب       ةنيدر زم 

ـ اند که هـدف اصـلی از آ   هنمودن يکرات اشاره به ا شان بهيها ت و کتابدر مقاال) Vigner) ۱۹۷۹ هينيو وزش خوانـدن زبـان   م
ـ هـا را در ترک  فهـوم نـشانه  تر م عيهر چه سرتا بتواند م ياموزي خواندن متن را بشيوة متن ةن است که به خوانند    ي ا ،گانهيب ب بـا  ي
م، يريگ يکار م هک متن به زبان مادری بيعنی همان روشی را که در خواندن ي نه هر واژه را به صورتی مجزا، ،گر درک کنديکدي

  . ميريش بگيز در پيدرخواندن متون به زبان خارجی ن

   خواندن در زبان بيگانه نوعی فعاليت ارتباطی است
پـس تفـاوت   .  برقرار کردن ارتباط است، ولی ارتباطی که درآن مخاطب خواننـده حـضور نـدارد          نوعی همچنين   خواندن

 ،های مخاطبش د به نسبت گفتهي شخص آزادی الزم را ندارد و با،ن است که در دومیيتباط در مکالمه ا   ار با   نارتباط در خواند  
ـ آ وجود مـی ه  متن بةخواننده و نگارند  ن  يم کند، ولی در ارتباطی که در خواندن ب        يش را تنظ  ي خو يشها شهياند در  خواننـده  ،دي

ات خـارج از مـتن را   ي فرضةماند  باقی،رارادی در چارچوب مفهوم کلی متنيبطور غاما  برداشت از متن مقاله آزادي كامل دارد، 
 در ،ان شدهيگانه بيه زبان بامی که ب يتی است که در آن خواننده در برابر پ        ي خواندن تنها فعال   ،ن معنا يبد. راند رون می ياز ذهنش ب  

در . ن آزادی در بند چارچوب کلی متن اسـت ي ولی ا،ستادن به متن را داريانزوا قرار دارد، گرچه آزادی مطلق در مفهوم بخش    
توان گفت که درخواندن  ت میي درنها،ستيش مفهوم نيگانه هم چندان برابي بلکه زبان ،تاسب يام دهنده غا  يام، نه تنها پ   ين پ يا

 بلکه برای افرادی نوشته شده که تسلط کامل به آن زبـان را  ، متن مختص او نوشته نشده استنداند که آ    خواننده می  ،متنيک  
راهبرد ارتباطی ) ٦٣، ص ۱۹۸۳ ،کراشن و ترل(. كندام را خوب درک يه و زبان پكردد کشف رمز يبا ن اوست که میيدارند و ا

   :اند ل خالصه کردهيخواندن را به قرار ذ
  ).٦٣ ص همان، (»معنا را حدس بزن و از متن استفاده کن. دنبال معنای هر لغت نگرد. برای درک معنا بخوان«

ی از يهـا  ن المللی که خوانندهيهای ب بعضی روزنامه. اند اند اندک  تعداد متونی که فقط برای خوانندگان خارجی نوشته شده        
 ولـی  ،تـر باشـد   گانه ملمـوس يهای ب ی را در متن بکار برند که برای فرهنگ    ياد زبان و فض   يا دارند، شا  يهای متفاوت در دن    زبان

ها درکی   تا بتوانند از متون آن روزنامهيندها آشنا  کافی با زبان و فرهنگ آن روزنامهةز به انداز ين متون ن  يبطور کلی خوانندگان ا   
  . داشته باشندبومي ةک خواننديچون درک 
افت کننده مخاطـب  ير خواندن که در آن دريک سيها و نفوذ کردن در   عنی شکستن قفل  ي ،نهگاين خواندن به زبان ب    يبنابرا

را زبان بومي ک خواننده يد موضع ي او با.ن که خود را فعال سازد   ي مگر ا  ،رديار گ ر خوانندگان متن ق   ةزمر ولو در . ستياصلی ن 
  . درک مطلب باشددارد که هر چه بهتر در صدد  را بر آن می ن موضع اويار کند و اياخت

 زبـان  ةک خواننـد يـ شتر به يگانه هرچه ببي زبان  ةست که خوانند  ين ن ي جز ا  ،گانهيک زبان ب  يهدف از آموزش خواندن در      
آمـوز محـور    م کـه زبـان  يري؟ چنانچه بپذرهنمون كردن توانش الزم يد او را به سوی کسب ايولی چگونه با. شودل  ياصلی تبد 

ـ ، بااستن زبان ي ا ط او برلتسنيز ی  يو هدف نها   گانهيان ب ک زب يه   ب وزش خواندن م آ ،مرکزی ـ د دي تـوان از او   د چگونـه مـی  ي
ی بـه کـدهای   ي آشنا،که دانشجو مطلبی را درک کند نيای ساخت که توان برقراری ارتباط با متن را داشته باشد؟ برای ا  خواننده

ـ ز در ايـ سی و فرهنگی آن زبـان ن  شنا  بلکه شناخت کدهای جامعه    ،ستيگانه کافی ن  يشناختی زبان ب   زبان . انـد  ليـ ن مـسئله دخ ي
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ـ  باگردد، بنـابراين   او بازميیيهدف نها و آموز  به زبان،گانهي به زبان بيتنمن چون درک مطلب در برخورد با        يهمچن ازهـا،  يد ني
هی اسـت کـه اگـر    يبـد . ميرا در آموزش خواندن داشته باشـ  وي  ها و عواطف   زهيدن، انگ يشيهای اند  یيمعلومات عمومی، توانا  

 ، آنگانهيبه زبان بولي نه يهمان زم  دريتواند در خواندن متن  مطلبی اشراف داشته باشد، می ربخود،  ی  ادرآموزی در زبان م    زبان
ش ملمـوس  يث بـرا حـ  بيـة  چنانچه زمن،ک متن به زبان مادریيم که هر دانشجو در خواندن       يدان می. شتر درک کند  يمطلب را ب  

ن مطلـب صـدق   يز همـ يـ گانه نيدر زبان ب. کند ، آن متن را بهتر درک می باشداش يلی تحصةر ارتباط با رشتباشد و به عبارتی د   
کـسان  يباً ي تقر،گانهيک زبان بيشان از  م که سطح دانشيري مختلف را در نظر بگة دو دانشجو از دو رشت  ،عنوان مثال ه  ب. کند می

، نـد ك گری درک میي بهتر از د،لی او مربوط استي تحص ةضوعش به رشت   مطلبی را که مو    ،انشجو د ن دو يک از ا  ي، ولی هر  باشد
  . گری باشدي دة اندازاو از زبان بيگانه بهمعلومات  هر چند

  خواندن در کالس درس 
به ايـن نكتـه   د يی دارد؟ بايگاه چه جا ، پس خواندن در کالس درس     ،ت ارتباطی است  ي نوعی فعال  ،اگر منظور از خواندن   

 ،به خاطر مسائل مختلفی که در کالس وجود دارد. دی استرا درس متفاوت از خواندن انف    ،دن در کالس  توجه داشت که خوان   
متنـی را کـه   . آورد وجود می هک متن ممکن است عاری از لذتی باشد که همان متن در خواندن انفرادی در خواننده ب      يخواندن  

  . چه از نظرساختار متن و ها چه از نظر تعداد واژه ،نشی استي گزيم، متنيکن  دانشجو انتخاب میيدر کالس درس برا
کنند، گرچه ممکن  دا شده و فقط بخشی از آن را ارائه میک متن کلی جينند که از يگز  متونی را برمی   ،ن زبان اغالباً مدرس 

مـتن خـود    تن و پـس م شيارتباط با پ  ولی بی،ک کتاب باشديای از   ا مثالً مقدمه  ين بخش مطالبی مستقل را ارائه کند و         ياست ا 
حات ين توضـ ي ا،حات کلی برای دانشجوست که قبل از خواندن متنيک سلسله توضيمند به دادن    يازجه مدرس ن  ي در نت  ،ستين

ک يا يای  ک متن روزنامهيکه او خود به سراغ  ي اما به هنگام.کند رش متن می ي پذ ةآموز را آماد    زبان ،ن عمل يا. رديگ صورت می 
آمـوز نقـشی     چـون زبـان  ،در انتخاب متن کالسی  . دكنجاد  يطالب متن ا  يد در خود براي درك م     مادگی را با  ن آ ي ا ،رود مقاله می 

ی يگو  ممکن است خواندن و پاسخها ن برای بعضیيهمچن. ديايد نيد در او پديز آن طور که بايه ني اولةزي ممکن است انگ  ،ندارد
ـ بـا وجـود ا  ) ٩٤، ص ١٩٩١ ،سيليو(ار کنند  يری را اخت  يگ نارهسکوت و ک  كه در نتيجه    آور باشد    دلهره،  گرانيدر حضور د   ن، ي

، آموز و معلم  ن دانشي تعامل بو بخاطر تبادل افکار ،اری نظرهايعمل خواندن از بس. رديد انجام گيآموزش خواندن در کالس با
ـ بـر ا افزون  .ديافزايب های فردی خود تواند اطالعات جمعی را به دانسته      آموز می   دانش ا اين روش  سازنده است و ب     کـالس  ،ني

ر يدر مـس  نيريسـا  و همگـام بـا   افتـه ي نظـارت معلـم در     با  خود را    و قدرت   تواند نقاط ضعف   آموز می  که دانش  محلی است 
  )٨٦، ص ١٩٩٦ ،ئر( .ردي قرار گ شرفتيپ

  :دكرره ر اشايد به افراد زي بااند، های جمعی آن تيگری که مدافع خواندن در کالس و فعالين دااز متخصص
ـ        خواندن به زبـان    که همگی بر آموزش درست    ) ١٩٧٨( ورزيو ر ) ١٩٩٢(، داف   )١٩٩٤( براون م يآمـوز در کـالس ، و تعل

  . اند د داشتهيثمر تأک عادت خوب خواندن به او و اجتناب از خواندن بی
جـاد  يخـوانی ا  شيقصود از پم. ٦خوانیپسا، خواندن و ٥خوانی شيپ: اند م کردهيخواندن را در مفهوم کلی به سه بخش تقس    

 ،منظـور از خوانـدن  . اسـت ژه خواندن زبان و آمادگی قبل از ورود بـه کـالس   ي بو وي، فيآموز در انجام تکال    زه برای زبان  يانگ
ـ ، تکاملی»داریيشن« ،»داریيد«: صورتی فعاالنه که شامل کل مراحل خواندن   تداوم عمل خواندن است به      بـراي  خـوانی  تنـد ا  ي

کـه  دارد آموز به متنی  شاره به توجه زباناخوانی که پسا.  است٨ژهين کسب اطالعات وو همچني  ٧های اصلی متن     دهياستخراج ا 
  . كندتر آن را درک  قي تا بهتر و عم، گردددوبارهطور مستمر معطوف خواندن  د بهيخوانده شده و با

                                                        
1- Pre- reading   
6- Post- reading  
3- Skimming 
8- Scanning  
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خوانی نکـردن، بـر معنـا     حدس زدن، لب.  آنةوردارد تا فريند خواندن قرار گيد بر فرا يد اصلی با  ي تأک ، خواندن ةدر مرحل 
 جـزء  ،ر به زبان مادری نکردنيه کردن، بلند خواندن، برلغات دشوار متن مکث ننمودن و به عقب برنگشتن ، ترجمه و تفس      يتک
) ١٩٦٨(  دمنگو  از،اند د داشتهير باز روی روانشناسی خواندن و گفتار تأکياز کسانی که از د. شوند ند خواندن محسوب میيفرا
  . د نام برديبا

  گانه يها در خواندن متون به زبان ب مشکل واژه
 متن ةحاتی که درباريگاهی توض. اند ها مواجه گانه با مشکل درک واژهيکنند که در خواندن متون ب ر زبان آموزان ادعا میكثا

ز آن چنـان  يوز نمآ خود زبان. نظر کند صرفدهد از آموزش آن متن       ح می ياد است که معلم ترج    يخواهند به حدی ز    از معلم می  
ل اسـت کـه در   يـ ن دل همـي بـه . کند د و آن را رها میشو شود که گاهی از متنی که در برابر خود دارد دلزده می         ر لغات می  يدرگ

 کـاربرد  کردی که در آنيعنی روي. شود می  داده ری زبانيکرد ارتباطی برای فراگ   ي رو ه ب يشترياز ب يامت ک زبان يابتدای آموزش   
، نوشـتاری،  ) نخـست ةدر درجـ (های گفتاری   یيآموز چون توانا   های متفاوت در زبان    یي با توجه به توانا    ،زبان در ابعاد مختلف   

  )٦٥-٧٣، صص ١٩٩٥ کست،.(ره مد نظراست يتفکر و غ
ها بوده و  آموزشی آن ةشود در ارتباط با رشت مختلف ارائه می های ان رشتهي که در آموزش زبان دوم به دانشجوي    اکثر متون 

در برابـر  . ی باشد، اطالعـاتی اسـت  يش از آن که روايعنی متن بي ،های متفاوت نهيغالباً متونی است حاوی اطالعات الزم در زم 
  . ر شده از اطالعاتيهای تفس  تا جنبه،های اطالعاتی متن توجه دارند شتر به جنبهيآموزان ب  زبان،ن متونيا

  .يت خاصی داردز اهميک متن نيساختار مفهومی ، ک متنيدرک کامل براي ای   و واژهبر مشکالت دستوری عالوه 

  :مدنظر باشدبايد ها جهت خواندن متون  ن تالشيآنچه در آموزش اول
آموز اطالعات  اگر زبانهر چند ت گردد يد تقوين مهارت بايوزش زبان، ام خواندن متن و درک آن از همان ابتدای آ-الف

  .باشدوری الزم برای درک متن را دارا نای و دست واژه
ـ آموز در زبان مادری کمک گرفت تا انگ های زبان د از دانستهي با،ک متني در خواندن و درک    –ب   ـ  الزم در وی پدةزي د ي

  .يدآ
های خواندن  ل کارگاهي تشک،آورد وجود می هادی در خوب خواندن و درک متن ب      يالت ز يی که تسه  يها کی از روش  ي –ج  
ار هم قرار يها را در اخت کنند و آن  ه می يی ته يها  آن گزارش  ةآموزان بطور گروهی مطالبی را خوانده و دربار         در آن زبان   است که 

  . دهند می
آمـوز حـق    بدين ترتيـب زبـان  .  و گوناگون باشدامکان متعددموزان گذارده شود كه تا حد       آ ار زبان يد متونی در اخت   ي با -د

ی بـا انـواع   يباشـد، امکـان آشـنا     شتريـ ن تنوع ب  ي ا ةهر چه دامن  . رديگ تری قرار می    متنوع ابر متون   انتخاب بيشتري دارد و در بر     
د ناظر بر مـتن و  ي با،ديآ نش موادی که به عنوان متن برای دانشجو به عمل می     يگز. شتر است يآموز ب  ها در متن برای زبان     نوشته

 نه ، بايدابی مهارتش در خواندن و توانش درک مطلوب آن باشديادر به ارزشآموز در مراجعه به آن ق زبانكه   تا آن  وده،ابعاد آن ب  
  . انتخاب شوندلی بلنديلی کوتاه و نه خيخ

ـ ک متن اسـت کـه با  يم؟ بلکه پس از خواندن    يدين پرسش آغاز شود که  چرا آن را برگز         يد با ا  يانتخاب متن نبا   ايـن  د ي
و کار داشته  متنی سر آموز با  زبان رسد که عی به نظر میيکامالً طب ا نه؟ي  دها متن جوابگوی انتظار او بويد که آشوسئوال مطرح 

ت ينات متعدد مهارت او تقويج و با تمري تدر د، ولی بهي اول نتواند از آن بهره گرفته و با آن ارتباط برقرار نما      ةکه در وهل   باشد
  . خواهد شد

د، در يد ارائه نمايشرفت مسائل علمی، مطالبی نو  و اطالعاتی جدير پي س پايةافته و برير ييستی تغيانتخاب متن همواره با 
اکنـون   که هم ياری از مطالبین اساس محتوای بسيانابرب. شود انه انجام میي کشورهای مترقی سال ةاکنون در هم   واقع کاری که هم   
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کننده و از همه  ارتباط، کسل طوالنی، بی رداری مواي بلکه در بس، ستين  تازه تنها  شود، نه يس میبه دانشجو تدرESP عنوان با 
آمـوز، مـدرس     خواندن متون در زبـان   ينةجاد کشش و عالقه در زم     شود براي اي    يه می  توص بنابراين. می است يتر کهنه و قد    مهم

ESPرار دهدان قيار دانشجويز در اختينترنت را نيران اکتفا نکرده، متون مستخرج از مطبوعات و ايهای موجود در ا  به کتاب .  
ز نقشی يی است الزم، بلکه در آموزش زبان مادری نكارگانه  يت مهارت خواندن نه تنها در آموزش زبان ب        يبطور کلی تقو  

هـر  ). ٣٦، ص ١٩٨٩، سوشـون (گانه منتقل می شود ي از زبان مادری به زبان ب،ن مهارت ي گاه ا  كهاساسی در درک مطالب دارد      
گانه، چه در زبان اصلی خود، قادر خواهد بود بر طبـق آنچـه در   ي گرفته باشد، چه در زبان بآموز که مهارت خواندن را فرا     زبان

  . ح از متون مختلف را داشته باشدي تا امکان درک صح،ت کنديک متن آموخته است، راهبردش را در خواندن تقويبرخورد با 

  ری يگ جهينت
ان، بحثي است طوالني، بنابراين براي پرهيز از اطالة كـالم،  هاي زب همچنان كه مالحظه شد، اهميت لزوم فراگيري مهارت     

آموزان و بـه    كه بيشتر مورد نياز زبان ترديد براي اين    چرا؟ بي . در اين مقاله تنها مهارت خواندن مورد سنجش قرار گرفته است          
  . خواندن معطوف گشته استها بر  آيد كه بيشترين توجه آن هاي حاصله چنين برمي از آزمايش. باشد ويژه دانشجويان مي

اند تا توليدي كه به روشي غلط نبايد متكي بـر ورق زدن   هاي يادگيري، خواندن را فعاليت دريافتي دانسته      در ميان مهارت  
اي  آموز بايد بياموزد تا با خواندن نـه تنهـا بـه عنـوان پديـده      در اين مقاله تأكيد شده است كه زبان     . مصرانة فرهنگ لغات باشد   

ها و الگوها به فوريت  حتي وقتي كه بعضي از لغات، پايانه. ي برخورد كند، بلكه به صورت توليدي نيز تعامل داشته باشددريافت
  . معنادار نباشند، بايد فراگيرد كه از آن ها رد شده و جز در موارد كليدي، فقط به درك معناي لغات نپردازد

هـا و خطاهـاي مـوقتي و     يدن به سطح اعتماد به نفس، درك لغـزش هدف از خواندن كه بارها بدان اشاره شده است، رس     
فرايند خواندن براي نيل به سهولت خواندن، روان شدن، و حـصول بـه معنـاي كلـي، نويـسنده بايـد         . هاست  چيره شدن به آن   

  . آموز  بوده ونيز در كالس درس جايگاه ويژة خود را داشته باشد همچنان مورد توجه زبان
پردازان بر اين باورند    بعضي نظريه . تواند داشته باشد   صورت مفهومي نمي   با دريافت معناست، در غير اين      همواره   خواندن

ديگران معتقدند معنا فراوردة تعامل خواننده اسـت بـا مـتن، بـه عبـارت ديگـر، پـردازش            اما  كه معنا در خود متن وجود دارد        
  ). ١١٤، ص ۱۹۸۴ رسون،يندرسن و پآ(هاي جديد  اطالعات قبلي ذخيره شده در ذهن با افزوده

 است الزم و مورد توجه، بنابراين دقت انتخاب ، كاري آموزان بويژه دانشجويان    براي زبان  ،خواندن متن كه  ترديدي نيست   
كه اشـاره  آموز نشده و ارتقاء سطح اطالعات او را فراهم آورد،  اي باشد كه سبب دلسردي و دلزدگي زبان    در متون بايد به گونه    

بنابراين دقت در گزينش متون با استفاده از وسائل مدرن آموزشـي كـه بتوانـد    . در اين مقاله بر آن تأكيد شده است اين نكته   به
 ديگر ابزار تأكيد شده ازگيري از فنون خواندن   با بهره،آموز را درجريان پيشرفت آخرين دستاوردهاي علمي بشر قرار دهد  زبان

  . در اين مقاله است
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