تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود
زهرا امین آبادی  /دکترای روانشناسی تربیتی

ســایر حیطههــای ســوادآموزی را در پــی دارد .هرچنــد هــدف اصلـ ِ
ـی خوانــدن درک مطلب اســت؛ امــا روانخوانــی پیشنیــاز اصلی درک

ِ
ـناختی
خوانــدن مــی باشــد .هــدف ایــن مقالــه بررســی تعاریــف و عوامــل موثــر بــر روانخوانــی مــی باشــد .خوانــدن بهعنــوان فعالیــت شـ

توصیــف و تفســیر عالئــم چاپــی ،شــامل فراینــدی پیچیــده اســت کــه کیفیــت آن در دســتاوردهای خوانــدن تاثیــر مســتقیم دارد .عــدم

رشــد روانخوانــی میتوانــد از مشــکالت جــدی در دانشآمــوزان باشــد کــه بــه علــت نبــود مشــخصههای ظاهــری مشــکل ،شناســایی

و گاه پذیرفتــن آن بــرای والدیــن و متصدیــان تعلیــم و تربیــت دشــوار و زمانبــر اســت .عوامــل گوناگونــی از قبیــل مشــخصههای فــردی

خواننــده ،ویژگیهــای تکلیــف و برنامههــای آموزشــی در رشــد روانخوانــی تاثیرگــذار هســتند .بنابرایــن ارتقــای مهــارت روانخوانــی بــا
در نظــر گرفتــن ویژگیهــای فــردی خواننــده ،ویژگــی هــای تکلیــف و محیــط آموزشــی مطالعــه ،ممکــن خواهــد بــود.
واژههای کلیدی :خواندن ،روانخوانی ،خواننده ،تکلیف.

مقدمه
هــر چنــد در ســالهای ابتدایــی یادگیــری مهارتهــای

نوشــتاری بــرای نظــام آموزشــی و خانوادههــا اهمیــت بیشــتری

دارد؛ امــابــا باالتــر رفتــن پایههــای تحصیلــی و اضافــه شــدن

دروســی چــون مطالعــات اجتماعــی و یــا جایگزینــی خطــوط
چاپــی بهجــای تصاویــر ،ایــن خوانــدن اســت کــه اهمیــت

بیشــتری مییابــد و گاه دانشآمــوزان پایههــای چهــارم و پنجــم
و یــا حتــی بزرگتــر را بــرای کمــک گرفتــن در امــور درســی بــه
چارهجویــی وادار میکنــد .در برخــی مــوارد ،در یــک بررســی

ســاده بــرای شناســایی علــل ضعــف عملکــرد تحصیلــی دانــش
آمــوز ،مشــخص میشــود کــه مشــکل اصلــی ناشــی از ضعــف
روانخوانــی اســت.

دانشآموزانــی کــه در خوانــدن ضعــف دارنــد بــا وجــود

واجشناســی یــا خوانــدن مشــکل دارنــد ،در پایههــای باالتــر بــا

مشــکل روانخوانــی بیشــتری مواجــه هســتند (.)1

اهمیــت خوانــدن وقتــی بیشــتر میشــود کــه بدانیــم بــا

پیشــرفت فنــاوری و خــودکار شــدن کارهــای جهــان امــروز نقش
خوانــدن نســبت بــه گذشــته بســیار مهمتــر شــده اســت و ایجاب

میکنــد کــه افــراد تحصیــات باالتــری داشــته باشــند .مشــاغل
قدیمــیبهســرعت منســوخ میشــوند و فراینــد بازآمــوزی بــه

صورتــی اجتنابناپذیــر درمیآیــد و ایــن در حالــی اســت کــه
یکســوم دانشآموزانــی کــه در خوانــدن ضعیــف هســتند،

تــرک تحصیــل میکننــد یــا موفــق بــه دریافــت مــدرک تحصیلی

نمیشــوند .پــس بــااحتمــال بیشــتری فرصتهــای اســتخدامی

را از دســت میدهنــد و بیشــتر بیــکار میماننــد .درنتیجــه

بیســوادی ناتــوان کنندهتــر از زمانهــای پیــش اســت (.)2

مرکــز مطالعــات خوانــدن آمریــکا پیامــد مشــکالت خوانــدن

تــاش بســیاری کــه انجــام میدهنــد ،بــه کنــدی میخواننــد،

را حتــی فراتــر از کســب و کار و اشــتغال میدانــد و بیــان کــرده

میشــوند و ممکــن اســت از خوانــدن واژههــای دشــوار اجتنــاب

پربــار اســت .در حقیقــت اخیــراً توانایــی خوانــدن بهعنــوان

و در زمــان مواجهــه بــا واژ ه ناآشــنا ،در خوانــدن متوقــف

کــه توانایــی خوانــدن عاملــی کلیــدی در زندگــی ســالم ،شــاد و

کــرده و حتــی اغلــب عبــارات کوتــاه را هــم اشــتباه بخواننــد.

حــق جدیــد شــهروندی شــناخته میشــود ( .)3بــدون توانایــی

در ســطح رمزگشــایی واژه متوقــف میشــوند .ایــن مشــکل بــه

خــود دســت یابــد .افــراد ناتــوان در خوانــدن یــا خواننــدگان

بســیاری از دانشآمــوزان پایههــای ابتدایــی کــه در رشــد

کننــد ،آنهــا نمیتواننــد از امکانــات اجتماعــی بــرای خــود و یــا

دانشآموزانــی کــه ضعــف روان خوانــی دارنــد در بیشــتر مواقــع

خوانــدن کــودک نخواهــد توانســت بــه تمــام حقــوق دموکراتیــک

نوبــه خــود عاملــی بــرای از دســت دادن درک متــن میباشــد.

ضعیــف نمیتواننــد شــرایط سیاســی و مســائل آن را بررســی
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فرزندانشــان اســتفاده کننــد یــا مســئولیتهای شــهروندی خــود

روانــی نقــش مهمــی در بهبــود مهارتهــای خوانــدن دارد (.)12

ملــی آمریــکا قــرار دارد .همچنیــن پژوهشــکده ملــی ســامت و

اســت .دانشآمــوز روانخــوان بیصــدامیخوانــد و همزمــان

را انجــام دهنــد .ناتوانــی خوانــدن در فهرســت عوامــل خطــر

در خوانــدن را بــه علــت اثــرات مخــرب آن بــر کیفیــت زندگــی

و حقــوق شــهروندی بهعنــوان اختــال تهدیدکننــده زندگــی وارد
کردهانــد (.)4

روانخوانــی مهــم اســت ،چــرا کــه روانخوانهــا روی

رمزگشــایی واژه تمرکــز نمیکننــد .آنهــامیتواننــد بــر معنــی
متنــی کــه خواندهانــد متمرکــز شــوند .آنهــامیتواننــد بیــن
ایــده متــن و متــن و دانــش پسزمینــهای خودشــان ارتبــاط

برقــرار کننــد .بهعبارتدیگــر ،روانخوانهــا واژه را همزمــان

میشناســند ومیفهمنــد .خوانندگانــی کــه روانخوانــی ندارنــد
بــر شــکل واژه ،نــه خــود واژه متمرکــزمیشــوند و توجــه کمــی

بــه فهــم متــن دارنــد.

میتوانــد معنــای واژههــای را بهطــور خــودکار بازشناســی کنــد.
گــروه واژههــا ســریع َا از آنچــه خوانــده شــده معنــی را نصیــب

خواننــدهمیکننــد .روانخوانهــا بــدون تــاش بــا صــدای
بلنــد و مــوزونمیخواننــد .صــدای خواندنشــان طبیعــی اســت

همانطــور کــه حــرفمیزننــد .خواننــدگان غیــر روانخــوان
آهســته واژه بــه واژهمیخواننــد و خوانــدن آنهــا آشــفته و

پرزحمــت اســت.

انجمــن روانپزشــکی آمریــکا ( )13در پنجمیــن راهنمــای
2

آمــاری و تشــخیصی اختاللهــای روانــی مشــکل خوانــدن
میتوانــد بــا ایــن ســه ویژگــی مشــخص شــود:

 .1اشــتباه یــا آهســته خوانــدن و تقــای بســیار بــرای

خوانــدن واژه (مثــا خوانــدن غلــط تـکواژه یــا آهســته خوانــدن

تعریف روانخوانی

و یــا بــا تردیــد خوانــدن ،حــدس زدن مکــرر کلمات ،مشــکل در

اگرچــه تعریــف روانخوانــی توجــه بســیاری را بــه خــود

جلــب کــرده ،امــا ایــن تعریــف بارهــا مــورد تجدیدنظــر قــرار

گرفتــه اســت .پژوهشــگران روانخوانــی را اغلــب بهعنــوان

خوانــدن دقیــق و مرتبــط بــا متــن بــا ســرعت مکالمــه ،بــا لحن و

بیــان مناســب تعریــف میکننــد ( .)5اغلــب ترکیــب بهعنــوان
ترکیــب ســرعت و صحــت انــدازه گرفتــه میشــود تعــداد
واژگانــی کــه بــا صــدای بلنــد در یــک دقیقــه خوانــده میشــود

( .)6گروهــی دیگــر مــوزون بــودن ( )7و درک مطلــب ( )8را هــم

بــه ایــن ترکیــب میافزاینــد.

صداکشــی کــردن واژه).

 .2مشــکل در فهــم معنــای آن چیــزی کــه خوانــده (چنانچه

متــن را بهطــور درســت هــم بخوانــد امــا از فهــم توالـی ،ارتبــاط،

نتیجـه ،یــا معنــای عمقــی آن چیــزی کــه خوانــده ناتوان باشــد).

 .3مشــکل در هجــی کــردن (ممکــن اســت صامــت یــا

مصوتــی را اضافــه کنـد ،حــذف کنــد و یــا بــا صامــت و مصــوت

دیگــری جانشــین کنــد).

عواملــی کــه ممکــن اســت مشــکل خوانــدن را ایجــاد کننــد

شــامل :آگاهی واجشناسـی ،نامیدن ســریع ،ســرعت پــردازش،

خواندن فرایندی شــناختی و مســتلزم تشــخیص نشــانههای

رمزگردانــی نوشــتاری ،حافظــه و حافظــه کاری اســت ( .)14بــه

اســاس اطالعــات واجشناســی اســت ( )9و روانخوانــی بــه

کــه صــرف یــک دقیقــه وقــت بــرای ارزیابــی خوانــدن میتوانــد

روانخوانــی پلــی اســت بیــن بازشناســی واژه و درک مطلــب

ن کــه چــرا بــا ســرعت و
نمیخواننــد کمــک کنــد؛ امــا بــه ایــ 

دیــداری ،توجــه بــه نشــانههای آوایــی و رمزگشــایی منظــم بــر

خوانــدن ســریع ،بــا صحــت و مــوزون اطــاق میشــود.)10(1

( .)11دانشآمــوز روانخــوان قــادر اســت توجــه خــود را
روی درک متــن متمرکــز کنــد درحالیکــه دانشآمــوز غیــر

علــت تعــدد همیــن عوامــل اســت کــه دینــی )15(3بیــان کــرده
بــه شناســایی دانشآموزانــی کــه بــا ســرعت و صحــت

صحــت نمیخواننــد کمکــی نمــی کنــد.

روانخــوان درک متــن را از دســت میدهــد چــون روی شــکل

حــروف متمرکــز میشــود .بهخوبــی مشــخص شــده اســت کــه
1- Prosody
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آژانــس حکومــت فــدرال بهتازگــی اختــال خوانــدن یــا ناتوانــی

گفتــه شــد کــه روانخوانــی توانایــی خوانــدن دقیــق و ســریع

تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

مؤلفههای روانخوانی
ســه مؤلفــه ی روانخوانــی شــامل صحــت ،ســرعت و

مــوزون بــودن اســت ( .)12در ادامــه هــر یــک از ایــن مولفههــا
 .1صحــت :صحــت بــر میــزان صحــت و انطبــاق واژه تلفظ

اســت .ســرعت ناشــی از خــودکار شــدن شناســایی واژههاســت.

بازشناســی خــودکار واژگان نقــش بزرگــی در روانخوانــی دارد

( )18و «خــودکار بــودن» متمایزکننــده خواننده ماهــر از غیرماهر

اســت ( .)19فراینــد خــودکار بــودن مســتلزم بازیابــی مســتقیم

از حافظــه اســت ،بــرای اینکــه فراینــدی خــودکار باشــد

شــده بــا واژه چــاپ شــده گفتــه میشــود .ایــن مولفــه از طریــق

بایــد ســریع ،بــدون تــاش و خودبهخــودی باشــد تــا بــدون

محاســبه میشــود.

و صحــت در بازشناســی حــروف ،ســیالی ذهــن در شــناخت

تقســیم تعــداد واژگان صحیــح خوانــده شــده بــر مجمــوع واژگان

هوشــیاری یــا توجــه تکمیــل شــود ( .)20بــه عبارتــی ســرعت

عوامــل موثــر بــر صحــت خوانــدن شــامل توجــه دیــداری،

معنــا «خــودکار بــودن» نامیــده میشــود« .خــودکار بــودن» در

میــزان صحــت در پــردازش محــرک دریافــت شــده چاپــی،

انطبــاق آن بــا تصویــر ذهنــی محــرک بــا توجــه بــه بافــت متــن
اســت .مشــکل صحــت در خوانــدن خــود را بــه اشــکال زیــر

نشــان میدهــد:

(الــف) حــذف واج یــا هجــا :بــه ایــن شــکل کــه خواننــده

یــک واج یــا هجــا و گاه حتــی واژه را از واج یــا هجــا یــا واژگان چاپی

حــذف میکنــد مثــا «میآمــدم» را «میآمــد» میخوانــد ،یــا
«رفتنــد» را «رفت».

(ب) اضافــه کــردن یــک واج یــا هجــا :بــه ایــن شــکل

کــه خواننــده یــک واج یــا هجــا و گاه حتــی واژه را بــه واج یــا

ســطح حــرف (بازشناســی نویســه از واج) ،واژه (بازشناســی و

پــردازش ســریع و بــدون تــاش واژه) و متن (ســرعت ســیال در

خوانــدن متــن) میتوانــد اتفــاق بیافتــد ( .)16ویژگــی خــودکار
بــودن در خوانــدن منجــر بــه شناســایی آســان واژگان و باالتــر
رفتــن ســرعت میشــود .در خوانــدن ســریع «واژگان دیــداری»

1

خوانــد ه میشــوند؛ خواندنــی کامــا حافظـهای ،فراینــدی کامــا

ســریعتر از هــر تحلیلــی ماننــد قیــاس یــا رمزگشــایی (.)21
بــر اســاس نظریــه ایــن خواننــدگان فقــط تعــدادی از واحدهــای

توجــه را بــه خوانــدن اختصــاص میدهنــد .اگــر خواننــدگان بــه

جنبههــای مکانیکــی خوانــدن مســلط نشــوند ،اکثــر واحدهــای

توجهشــان را بــه رمزگشــایی اختصــاص میدهنــد واحدهــای

هجــا یــا واژگان چاپــی اضافــه میکنــد ماننــد« :گفتنــد» بهجــای

باقیمانــده کمتــری بــه درک مطلــب اختصــاص مییابــد .نهایتــا

(ج) جایگزیــن کــردن یــک واج یــا هجــا :به این شــکل

یــا تحلیــل خواننــده انجــام میشــود و بــرای یــک خواننــده خوب

«گفــت» یــا «مهتابــی» بهجــای «مهتــاب».

کــه خواننــده یــک واج یــا هجــا و گاه حتــی واژه را جایگزیــن واج یا

هجــا یــا واژگان چاپــی میکنــد ماننــد «دادر» بــه جــای «دارد».

 .2ســرعت :ســرعت در خوانــدن اینطــور محاســبه

میشــود :مجمــوع واژگان خوانــدن شــده -تعــداد خطاهــا-
تعــداد واژههــای درســت خوانــده شــده در هــر دقیقــه= ســرعت

خوانــدن .آنچــه ســرعت خوانــدن نامیــده میشــود عبــارت
اســت از توانایــی خوانــدن واژگان بــا یــک ســرعت مناســب بدون

تاثیــر منفــی بــر درک یــا فهــم متــن ( .)16ســرعت خوانــدن
بهعنــوان شــاخص روانــی در درک مطلــب حائــز اهمیــت اســت

( .)12فراســر ( )17معتقــد اســت خوانــدن مــواد مختلــف بــرای

ت متفــاوت در خوانــدن اســت.
اهــداف مختلــف نیازمنــد ســرع 

عوامــل موثــر بــر ســرعت خوانــدن شــامل تیزبینــی ،خزانــه

اینکــه فراینــد خــودکار بــودن ســریعتر و فراتــر از کنترل هشــیار

غیرممکــن اســت کــه توضیــح دهــد چــه طــور فقــط بــا نــگاه
میخوانــد .خــودکار بــودن خوانــدن ،مســابقهای میــان حافظــه

اســت و از الگوریتمــی مســتلزم تحلیل (اســتفاده از قیــاس ،متن،
رمزگردانــی آوایــی) اســتفاده میکنــد .در شناســایی خــودکار

واژه ،فراینــد ردیابــی حافظــه همیشــه ســریعتر واژه را شناســایی

و تولیــد میکنــد تــا فراینــدی کــه نیــاز بــه تجزیــه و تحلیــل و
کاربــرد یــک الگوریتــم دارد .خــودکار بــودن یــک قاعــده همــه یا

هیــچ نیســت ،بلکــه خــودکار بــودن از یــک الگــوی منحنــی قابــل
پیشبینــی پیــروی میکنــد (.)22

 .3مــوزون بــودن :هرچنــد ســرعت و صحــت بــرای

روانخوانــی الزمنــد امــا کافــی نیســتند .ممکــن اســت
1- Sight Words
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را توضیــح خواهیــم داد.

واژگان دیــداری ،ســرعت نامیــدن ،ســیالی ذهــن و توانایــی تولید

تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

دانشآمــوزی متنــی را ســریع و بــا صحــت بخوانــد ولــی نتوانــد

انــواع مختلــف پدیدههــا (هماننــد تاثیــر فراوانــی واژههــا) بــرای

همیــن روانخــوان نباشــد .مــوزون بــودن ،بــر ارتبــاط آشــکار

واژههــای چــاپ شــده ،اســتفاده شــوند ( .)31ایــن الگوهــا در

واژههــای زنجیــروار جملــه را در متــن بــه هــم ربــط دهــد و بــرای

میدهــد ،داللــت دارد ( .)23دانشآمــوز روانخــوان دقیــق،
مــوزون بــودن را رعایــت میکنــد و ایــن امــر بهوضــوح هنــگام
خوانــدن بــا صــدای بلنــد قابــل مشــاهده و ارزیابــی براســاس

ســرفصلها 1و روال دقیــق اســت .تعــدادی از ایــن ســرفصلها

یــک ســری فرضیههــای اساســی اطالعــات جــزء بــه کل
مشــترک هســتند ،در شــکل اطالعــات ورودی امالیــی ،تعامــل

دانــش لغــوی جهــت تلفــظ و یــا درک معنــی مشــارکت دارد

( .)32بازشناســی واژه بهتنهایــی بــرای روانخوانــی شــرط الزم

امــا ناکافــی اســت .در سراســر قــرن بیســتم ،مهــارت بازشناســی

عبارتانــد از  )1بیــان کــردن ،2خوانــدن جملــه بــا معنــی کامــل

واژه بــرای روانخوانــی ضــروری فــرضمیشــد و آمــوزش هــم

خوانــدن بــا زیــر و بمــی صــدا و توقــف و تغییــر لحــن بــا دیــدن

اخیــر پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه روانخوانــی جزئی مســتقل

 )2همــواری ،3خوانــدن بــدون تردیــد و تکــرار  )3بیانگــر بــودن،

عالئــم ســجاوندی.

الگوهــای متعــددی از شناســایی واژههــا طــی ســالهای

گذشــته ارائــه شــدهاند کــه ایــن الگوهــا شــامل فعالســازی

تعاملــی ،)24( 4فعالســازی تاییــدی ،)25(5ســطوح چندگانــه

6

و الگــوی خواننــده بیســین ،)26( 7خوانــدن چندگانــه

8

( ،)27حافظــه ردیابیچندگانــه ،)28(9پیوندگرایــی فراینــد-
دوگانــه )29(10اســت .بااینحــال دو الگویــی کــه بیشــترین

توجــه را بــه خودشــان جلــب کردهانــد الگــوی مســیر دوگانــه

آبشــاری و انــواع پردازشهــای مــوازی یــا نســخههای ارتباطــی

اســت کــه الگوهــای مثلثــی نامیــده میشــوند ( .)30اگرچــه ایــن

الگوهــا بیشــتر اوقــات توســط طراحــان خــود بهعنــوان الگوهــای
خوانــدن مطــرح میشــوند ،امــا بهراســتی طرحهایــی بــرای

رســاخوانی 11یــا تشــخیص تکبهتــک واژههــا هســتند و صرفــا

الگوهــای خوانــدن نیســتند .برخــی الگوهــا بهطــور کامــل در

برنامههــای رایانــهای شبیهســازی شــده ،تــا عمــل شناســایی

واژههــا بررســی شــده (بــرای مثــال تصمیمــات واژگانــی) و

1- rubrics
2-Phrasing
3- smoothness
4- Interactive-Activation
5- Activation Verification
6- Multiple-Levels
7- Bayesian
8- Multiple Read-Out
9- Multiple-Trace Memory
10- Connectionist Dual-Process
11- reading aloud
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اســت کــهمیتوانــد جــدای از بازشناســی واژه گســترش یابــد.

تمرینهایــی ماننــد مــرور و تکــرار بازشناســی واژههــا ماننــد

الگوهای شناسایی واژهها
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بــر پایــه گســترش بازشناســی واژه متمرکــز بــود .در ســالهای

اســتفاده از فلــش کارتهــامیتوانــد بهتنهایــی خزانــه واژگان را

افزایــش دهــد ،امــا ممکــن اســت کمکــی بــه روانخوانــی نکنــد.
رشــد روانخوانــی بایــد بــه شــکلی نظــامدار انجــام شــود.

عوامل موثر بر روانخوانی
 )1فرد یا خواننده
عوامــل مربــوط بــه خواننــده بــر اســاس علــل آشــکار یــا

پنهــان بررســی میشــوند .منظــور از علــل آشــکار ،عالئــم غالبــا

جســمانی اســت کــه نــه تنهــا در ســطح حــواس ظاهــری (بینایی)
و تولیــدی (مشــکالت زبــان بیانــی) بررســی میشــوند بلکــه در

ارزیابــی و ســنجش نیــز نیــاز بــه ابزارهــای پیچیــده و دقیقــی

ندارنــد ،ماننــد دانشآمــوزی کــه بهوضــوح همگرایــی دیــد

نــدارد و بــه همیــن علــت در خوانــدن مشــکل دارد یــا بــه علــت

فرنــوم زبانــی (چســبیدن بنــد زیــر زبــان بــه نــوک زبــان) ،زبــان
حرکــت کافــی بــرای وضــوح گفتــار نــدارد؛ و علــل پنهــان یــا

عوامــل درونــی ماننــد توانمندیهــای شــناختی کــودک کــه نــه
تنهــا بــه ســادگی قابــل مشــاهده نیســتند بلکــه نیازمنــد ابزارهای

دقیــق جهــت ارزیابــی و ســنجش میباشــند.

توانایــی خواننــده ،جنســیت و پایــه :توانایــی خوانــدن

عمومــی ،جنســیت و پایــه تحصیلــی تفاوتهــای فــردی بــه
حســاب میآینــد طــوری کــه خواننــدگان ماهــر در پایههــای

باالتــر ،از متــن و ویژگیهــای آن بیشــتر از خواننــدگان
ضعیــف و جوانتــر اســتفاده میکننــد ( .)33بهعنــوان مثــال،
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متــن ،بــا آنچــه خواننــده از درک متــن در صــدای خــود نشــان

حصــول نتیجــ ه در مــورد فرایندهــای شــناختی و شناســایی

تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

جنکینــز ،فاکــس ،ون دن بــروک ،اســپین و دنــو  )19(1تأثیــر

تســهیلکنندههای وابســته بــه متــن را در مقابــل نابســته بــه متن
را بررســی کردنــد .آنهــا نشــان دادنــد کــه دانشآمــوزان ماهــر

متــن  3برابــر ســریعتر از دانشآمــوزان ضعیــف هســتند.

دائــون ،کمپبــل ،گــرگگ ،گودمــن و اورنــج 2نقــل از ( )34تأثیــر

ویژگیهــای فــردی دانشآمــوزان شــامل (جنســیت ،نــژاد و
توانایــی خوانــدن) را بــر ســرعت خوانــدن  1779دانشآمــوز

پایــه  4بررســی کردنــد .آنهــا گــزارش دادنــد کــه زنــان بهطــور

متوســط نســبت بــه مــردان ســریعتر ،دقیقتــر و موزونتــر
میخواننــد .تفــاوت میانگیــن خوانــدن بیــن دانشآمــوزان

طبقهبندیشــده بــر اســاس نــژاد  /قومیــت هــم مشــاهده شــد،

درحالیکــه  ٪45دانشآمــوزان ســفید بــا میانگیــن  130کلمــه
در دقیقــه و یــا بیشــتر میخواننــد تنهــا  ٪18از دانشآمــوزان

آفریقایــی آمریکایــی و  ٪24از دانشآمــوزان اســپانیاییتبار بــا
ایــن ســرعت میخواننــد.

حــرکات چشــم :نزدیــک بــه چهــل ســال اســت کــه

مطالعــه نقــش حرکــت چشــم در خوانــدن دانشآمــوزان
پایههــای ابتدایــی و دانشآمــوزان بــا مشــکل خوانــدن

عمومیــت یافتــه اســت .رفتــار حرکــت چشــم بهعنــوان ابــزاری
جهــت ســنجش بــه کار مـیرود .در طــول خوانــدن ،خواننــده در

یــک موقعیــت پدیدارشناســانه حــرکات آهســته چشــم خــود
را گــزارش میکننــد ،در واقــع ایــن گــزارش بــا رفتــار واقعــی
متناقــض اســت چــرا کــه در اصــل در طــول خوانــدن چشــم

حــرکات پرتابــی دارد ( 35و  .)36اساســا ،چش ـمهای خواننــده

وقتــی بهجایــی خیــره میشــود بیحرکــت میمانــد (تثبیــت)3
و ســپس حــرکات پرتابــی دارد کــه ســاکاد نامیــده میشــود تــا

هدفــی دیگــر را ببینــد (در خوانــدن حــرکات رو بــه جلــو یــا عقب
رفــت و برگشــتی روی متــن) .در زبــان انگلیســی ،مــدت زمــان

تثبیــت بــرای خواننــدگان ماهــر بزرگســال تقریبــا  175تــا 350
میلــی ثانیــه اســت؛ مــدت زمــان تثبیــت در خوانــدن بیصــدا

تقریبــا بــه  200تــا  250میلــی ثانیــه میرســد .در مقابــل،
در خوانــدن بــا صــدای بلنــد ایــن زمــان طوالنیتــر میشــود

1-Jenkins, Fuchs, Van Den Broek, Espin, & Deno
2-Dane, Campbell, Grigg,Goodman, & Orange
3- fixation

حافظــه کوتاهمــدت :اطالعــات پــس از اهمیــت یافتــن در

حافظــه حســی ،ابتــدا بــه حافظــه کوتاهمــدت منتقــل میشــوند.
ایــن حافظــه اطالعــات را قبــل از اینکــه از بیــن برونــد یــا جهــت

پــردازش بــه حافظــه کاری برونــد ،مــدت کوتاهی نگه مـیدارد.

حافظــه کوتاهمــدت ،در واقــع ،یــک مخــزن نگهدارنــده اســت

کــه در آن اطالعــات نگهــداری میشــوند امــا پــردازش

نمیشــوند ( .)12یافتههــا رابطــه بیــن توانمنــدی خوانــدن و

عملکــرد حافظــه کوتاهمــدت دیــداری را نشــان میدهنــد ()38؛

نیــز تفاوتهــای فــردی و رشــدی ظرفیــت حافظــه کوتاهمــدت
بــا پــردازش کارآمــد واجشناســی مرتبــط اســت (.)39

حافظــه کاری :حافظــه کوتاهمــدت بــا خوانــدن دقیــق

مرتبــط اســت؛ همانطــور کــه حافظه کاری بــا درک متــن خوانده
شــده مرتبــط اســت .امــا پژوهشهــای اخیــر نشــان میدهنــد

کــه حافظــه کاری کالمــی بــرای دقیــق خوانــدن پیشبیــن

بهتــری نســبت حافظــه کوتاهمــدت کالمــی اســت ( .)40در

حیــن خوانــدن ،حــروف نوشــته شــده بایــد بــه صداهــای مربوط

رمزگشــایی شــوند .ایــن صداهــا بایــد بهطــور موقــت در حافظــه
واجــی نگهــداری شــوند تــا حافظــه کاری اجــازه یابــد آنهــا را بــا

یــک زنجیــره متوالــی صــدا ادغــام کنــد .بنابرایــن توانایــی کودک

بــرای نگهداشــتن صــدا و تبدیــل آن صداهــا بــه زنجیــره متوالــی
از صداهــا در حافظــه کاری پیششــرط الزم شناســایی صحیــح

واژههــا اســت ( .)41شــواهد تاثیــر خوانــدن در حافظــه کاری از

مقایســه باســوادها و بیســوادها گرفتــه شــده اســت .مطالعــات
تقویــت حافظــه کاری کشــف کردهانــد کــه بــا آمــوزش خوانــدن

حافظــه کاری بزرگســالهای بیســواد ( )42و کــودکان ایتالیایــی

بــا خوانــدن ناصحیــح و نــاروان ( )43بهتــر شــده اســت.

درحالــی کــه ضعــف آگاهــی واجــی مطمئنــ ًا عاملــی

زبانشــناختی ناتوانــی خوانــدن اســت ،اســتداللی وجــود
دارد مبنــی بــر اینکــه ضعــف آگاهــی واجــی مشــکل در
زبــان کاربــردی اســت .امــا در ســطح فرآیندهــای زیربنایــی

زبــان ،شــاید مهمتریــن مشــخصه خواننــدگان ضعیــف رایــج

بــودن مشــکالت حافظــه کالمــی اســت .معلمــان اغلــب در

مــورد مشــکالت خواننــدگان ضعیــف توضیــح میدهنــد کــه
خواننــدگان حتــی اطالعــات را بــرای کوتاهمــدت نمیتواننــد
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بهطــور قابلتوجهــی از متــن اســتفاده میکننــد و در خوانــدن

حدودا  275میلی ثانیه (.)37

تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

نگــه دارنــد .تعــدادی از مطالعــات پژوهشــی ارتبــاط بیــن نقــص

دیــداری تبییــن کنــد ( )45بــارث و همــکاران ( )46گــزارش

کردهانــد .تکالیــف ایــن پژوهشهــا عبارتانــد از :ارائــه یــک

واریانــس روانخوانــی را پــس از کنتــرل حافظــه کاری و شــناخت

خوانــدن و محدودیتهــای حافظــه کوتاهمــدت را گــزارش

غیرکالمــی تبییــن میکنــد .گــزارش شــده اســت کــه ضریــب

و تصاویــر؛ تکالیفــی کــه خواننــدگان ضعیــف در آنهــا بســیار

همبســتگی رابطــه بیــن رمزگشــایی واجــی و خوانــدن  0.73در

بیــن دشــواری خوانــدن و حافظــه کاری در پژوهشهایــی کــه

اســت؛ و رابطــه بیــن رمزگردانــی واجــی و روانخوانــی را 0.93

ضعیــف عمــل میکننــد برخــاف خواننــدگان خــوب .رابطــه

میــان خواننــدگان ضعیــف و  0.57در میــان خواننــدگان معمولی

بــر اســاس نظــا م یادگیــری اســکریپتهای ســیالبی و منطقــی

اســت .اگرچــه رمزگشــایی واجــی و خوانــدن ســاختارهایی بســیار

نشــان داده شــده اســت کــه تقویــت حافظــه کاری  12کــودک

واریانسهــای همپــوش ندارنــد؛ درنتیجــه ایــن ویژگــی اجــازه

آســیای شــرقی برجســته شــده اســت .در ایــن پژوهشهــا

طوط ـیوار خــوان موجــب بهبــود رمزگردانــی و خوانــدن آنهــا
شــده اســت (.)44

مرتبــط هســتند ،امــا ایــن دو ســاختار منحصــر بــه فــرد و پایــا،

میدهــد تــا آنهــا را بهعنــوان ســاختارهای جداگانــه در بیــن
خواننــدگان آزمایــش شــود (.)34

یکــی از خدمات حافظــه کاری بــرای روانخوانــی رمزگردانی

حافظــه بلندمــدت :حافظــه بلندمــدت بهعنــوان منبــع

اینکــه بتواننــد روان بخواننــد بایــد یــاد بگیرنــد واژههــا را راحــت

واژگان دارد .نقــش اختصاصــی حافظــه بلندمــدت بــا دانــش

و نیــاز بــه کوشـشهای هشــیارانه و دقیــق نداشــته باشــد .مهــم

کالمــی :وقتــی دانشآمــوز بــرای درک میخوانــد ،کالم

اســت .خوانــدن خــوب روان خوانــدن اســت و خواننــدگان بــرای
تشــخیص دهنــد .تشــخیص واژه بایــد فراینــدی خــودکار باشــد

اســت کــه خواننــده بهگونـهای بــه رمزگشــایی بپــردازد کــه بتواند

و مرجــع دانــش خواننــده نقــش مهمــی در ســرعت شناســایی

کالمــی و خزانــه واژگان دیــداری متبلــور میشــود .1 .دانــش

و دانــش کالمــی نقشــی محدودکننــده یــا تســهیلکننده در

بهســرعت و راحــت واژههــا را تشــخیص دهــد؛ رمزگشــایی

ســرعت روانخوانــی بــر عهــده میگیرنــد .در میــان نمونههــای

اســت ( .)2مهارتهــای رمزگشــایی زیــر مجموعــهای از

 9درصــد واریانــس روانخوانــی را تبییــن میکنــد ( .)45در

شــاخصی دقیــق بــرای پیشبینــی مهارتهــای بعــدی خوانــدن
مهارتهــای فراتــر از شــناخت واژه ،یعنــی توانایــی خوانــدن
ســریع واژههــای آشــنا و اســتفاده از دانــش امالیی ،ماننــد دانش

ریشـ ه مشــترک بــرای خوانــدن واژگان را نیــز تشــکیل میدهــد

ســالهای تحصیلــی ابتدایــی ،دانــش کالمــی حــدود  6تــا
ســالهای میانــه تحصیــل بــارث و همــکاران ( )46گــزارش

کردنــد کــه متغیرهــای نهــان زبــان دریافتــی بهتنهایــی 8.5
درصــد واریانــس روانخوانــی را بعــد از کنتــرل نقــش حافظــه

( .)22گفتــه میشــود دانــش آوایــی و مهارتهــای رمزگردانــی

کاری و شــناخت غیرکالمــی را تبییــن میکند .در ســطح آشــکار،

رمزگشــایی واکههــا بهخصــوص کار بســیار دشــواری اســت

اســت .رابطــه نهــان روانخوانــی و عوامــل زبانشــناختی را

(شــاید بتــوان گفــت در زبــان فارســی بــه علــت شــکل متغیــر

منظــور از خزانــه واژههــای دیــداری ایــن اســت کــه بــا دیــدن

کلیــد ضعــف خواننــدگان بــا مشــکالت خوانــدن هســتند (.)23

چــرا کــه در زبــان انگلیســی صــدای واکههــا بســیار متغیــر اســت

واکههــای آ ـــا ،ایـــ یـــ ی ای و نوشــته نشــدن عالئــم واکههــای
کوتــاه اَ اِ اُ در اول واژههــا و حــذف کلــی آنهــا در میانــه واژه باشــد).
پژوهــش هــای اخیــر نقــش منحصــر بــه فــرد رمزگشــایی

واژگان را در میــان خواننــدگان ابتدایــی بااهمیــت ارزیابــی

کــرده اســت؛ تخمیــن زده میشــود رمزگشــایی واژگان -10

 ٪2از واریانــس خوانــدن را پــس از کنتــرل خوانــدن کلمــات

رابطــه میــان دانــش کالمــی و روانخوانــی  0.65گــزارش شــده

 0.71گــزارش شــده اســت ( .2 .)34خزانــه واژگان دیــداری:

واژههــا فــورا و بــدون تردیــد یــا تحلیــل بیشــتر بتــوان آنهــا را
تشــخیص داد .روان خوانــدن مســتلزم آن اســت کــه بیشــتر

واژههــا در نــگاه اول تشــخیص داده شــوند .اگــر بیشــتر واژههــا

در نــگاه اول تشــخیص داده نشــوند یــا بهزحمــت تشــخیص داده

شــوند ،خوانــدن مطالــب بینهایــت پرزحمــت و مأیوسکننــده

خواهــد بــود ( .)2اری )47( 1واژگان دیــداری را واژگانــی تعریــف

1- Ehri
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لیســت کوتــاه از رقمهــا ،یــا حــروف یــا واژههــا و یــا حتــی نامهــا

دادنــد کــه رمزگشــایی واژگان بهطــور منحصــر بــه فــرد ٪10

تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

میکنــد کــه خوانــدن آنهــا خــودکار ســریع و بــدون تــاش

در پایههــای اول تــا پنجــم بــرآورد شــده اســت .نتایــج پژوهشــی

مهــارت رمزگردانــی کــودک را قــادر میســازد تــا بــه دیــداری

شــده در خطــای اســتاندارد اندازهگیــری ،ســطح دشــواری متــن

انجــام میگیــرد؛ از نظــر همیــن پژوهشــگر دانــش آوایــی و

ببــرد؛ بــرای دسـتیابی بــه ایــن ســطح از خــودکاری و ســرعت

دانشآمــوز بعــد از دیدنهــای مکــرر واژه و اســتفاده از روابــط
معمــول آوا-نویســه بــرای خوانــدن واژههــا ،خواننــده شناســایی
خــودکار واژگان را در مواجهههــای بعــدی بــا همــان واژه آغــاز

اســت .بهطــور متوســط خطــای اســتاندارد اندازهگیــری 10

کلمــه درســت خوانــده شــده در هــر دقیقــه بــرای تمــام پایههــای
اول تــا پنجــم بــود .نتایــج مطالعــه تاثیــر دشــواری متــن را بــر

روانخوانــی  134دانشآمــوز پایــه دوم نشــان داده اســت کــه:

متــن تاثیــر معنـیداری در تغییر شــکل ســرعت فزاینــده منحنی

میکننــد .خوانــدن بــا دیــدن یــک رونــد تشــکیل اتصــال اســت

خوانــدن دارد .در ایــن راســتا از نظری ـهی تعمیمپذیــری بــرای

نویســه ،هجــی کــردن و صــدا در تلفــظ واژه کســب میکنــد.

شــده اســت کــه بــر اســاس نتایــج  81درصــد از واریانــس نــرخ

کــه در آن خواننــده واژههــای دیــداری را بــا تشــکیل اتصــال بیــن
مزایــای خزانــه واژگان دیــداری گســترده عــاوه بــر روانخوانــی

بــدون زحمــت عبــارت اســت از )1 :افزایــش اعتمــاد بــه نفــس

 )2افزایــش درک مطلــب  )3یافتــن ســرنخ متــن (.)48

 )2ویژگیهای تکلیف
اطالعــات رسـمالخطی :منظــور از اطالعــات رسـمالخطی

قراردادهــای رســمالخطی یــک زبــان اســت .اطــاع از
ش آوایــی بســیار ضــروری اســت.
رســمالخط بــرای دانــ 

یادگیرنــده بایــد یــاد بگیــرد هــر حرفــی چــه آوایــی دارد و اگــر

نتوانــد در ایــن فراینــد پیشــرونده موفــق باشــد ،در روانخوانــی

بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد .رشــد تمیــز اشــکال مختلــف
حــروف از مهارتهــای اساســی پیــش از ورود بــه دبســتان

و پایــه اول اســت .نتایــج پژوهــش ســائق حــداد ( )49نشــان

میدهــد بــه جــز تمیــز واجــی تمــام متغیرهــای ســرعت نامیــدن
خــودکار ،حافظــه کاری ،تفکیــک واجــی و امــا (ســرعت ثبــت

حــروف) بــا روانخوانــی مرتبــط هســتند .در ایــن پژوهــش،
تاییــد شــده ســرعت صداگــذاری در زبــان عربــی قویتریــن

پیشبیــن روانخوانــی اســت .اطالعــات رســمالخطی بــرای

خوانــدن از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت .مثــا رابطــه بیــن

حــرف و صــدای معــادل آن همیشــه پیشبینــی پذیــر نیســت.
بنابرایــن فراوانــی چنیــن واژههایــی در متــن از اهمیــت بســیاری

در روانخوانــی برخــوردار اســت.

دشــواری متــن :تغییــر در عملکــرد روانخوانــی بــا ســطح

دشــواری متــن مرتبــط اســت .مقادیــر خطــای اســتاندارد
اندازهگیــری را بــرای روانخوانــی را بــرای  8،200دانشآمــوز

ارزیابــی تنــوع در نمــرات روانخوانــی دانشآمــوزان اســتفاده
روانخوانــی بــه دلیــل مهــارت خوانــدن دانشآمــوزان٪10 ،

بــه علــت تغییرپذیــری متــن و  ٪9بــه دلیــل منابــع نامشــخص
خطــای اندازهگیــری اســت (.)34

طــول متــن :گــزارش شــده اســت کــه طــول متــن بــر میزان

روانخوانــی تأثیــر میگــذارد .بیانکورســا عوامــل پیشبینــی
کننــده روانخوانــی را مقایســه کــرد و نقــش خوانــدن جملــه و

متــن را محاســبه کــرد ( .)1طــول متــن بهطــور قابلتوجهــی

میــزان روانخوانــی و درک همبســتگی داشــت ،میتوانســت
(حــدود  )٪20واریانــس درک مطلــب خوانــدن را نســبت بــه

خوانــدن جملــه تبییــن کنــد .دائــن تأثیــر اساســی مــدت زمــان
خوانــدن بــر میــزان روانخوانــی را بــرای مــدت  60ثانیـ ه تمــام
متــن ،در بیــن دانشآمــوزان پایــه چهــارم محاســبه کــرد (.)7

وی گــزارش داد کــه بــرای دانشآمــوزان ماهــر ،تخمیــن

روانخوانــی بــه دســت آمــده بــرای  1دقیقــه از خوانــدن قابــل
مقایســه اســت بــا بــرآورد بــه دســت آمــده بــرای کل متــن.

بااینحــال ،در میــان دانشآمــوزان بــا ضعــف خوانــدن،
خوانــدن بــرای دورههــای کوتاهتــر از زمــان  1دقیقــه بــا عملکــرد
باالتــر در درک مطلــب خوانــدن همــراه بــود (.)34

نــوع متــن :مطالعــات متعدد نشــان داده اســت کــه عملکرد

خوانــدن کــودکان بــا توجــه بــه نــوع متــن متفــاوت اســت .آگاهی
از ســاختار متــن میتوانــد دانشآمــوزان را دربــاره اطالعــات

مربــوط بــه موضــوع یــا ســاختار متــن راهنمایــی کنــد کــه بهنوبــه
خــود باعــث میشــود تــا دانــش وابســته بــه زمینــه را فعــال
شــود .بــرای دانشآمــوزان مســنتر ،خوانــدن متونهــای بــا
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کــردن واژگان بســیار دســت یابــد و ســرعت خواندن خــود را باال

نشــان داده اســت کــه یــک عامــل مهــم در اندازهگیــری مشــاهده

تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

روایــی نســبت بــه متــن توصیفــی آســانتر اســت و بهتــر درک

هســتند از محیطهایــی کــه از ایــن پیشــرفت پشــتیبانی میکنند،

مســتقیم نــوع داســتان ،جایــی کــه دانشآمــوزان هــر دو روایــت

پیوســتگی رشــدی بیــن پیــش از خوانــدن و خوانــدن اســت.

بهطــور متفاوتــی بــر ســرعت خوانــدن یــا میــزان خوانــدن تاثیــر

خوانــدن مهیــا میســازد ،ایــن مهارتهــا در ســالهای پیــش از

دانشآموزانــی کــه متــون تفســیری را از علــوم و مطالعــات

بــر اســاس مطالعــه خــود نتیجــه گیریکردهانــد کــه نگــرش

مــی شــود .نتایــج پژوهشــی گــزارش داده اســت کــه دســتکاری

نمیگــذارد .در مقابــل پژوهشــی هــم گــزارش داده اســت کــه

اجتماعــی میخواندنــد نســبت بــه دانشآمــوزان مبتــدی کــه
متنهــای روایــی را میخواندنــد دســتاورد بیشــتری کســب
کردنــد (.)34

ویژگیهــای زبــان و گفتمــان :ویژگیهــای زبــان و گفتمان

میتوانــد در درک مطلــب و بهطــور بالقــوه بــر روانخوانــی تاثیــر

بگــذارد .ویژگیهــای زبــان و گفتمــان بــر فعالســازی اطالعــات
در حیــن خوانــدن تاثیــر میگذارنــد ،زیــرا ایدههایــی کــه در

متــن متناســب بــا حافظه بلندمــدت معنایــی و مفهومی هســتند،
در طــی خوانــدن ســریعتر فعــال میشــوند .ویژگیهــای زبــان

و گفتمــان کمــک میکنــد حافظــه کاری اطالعــات در چرخــه

پــردازش را ســریعتر بــا اطالعــات پیشــین پیونــد دهــد و

معنـیدار کنــد .همپوشــانی معنایی در سراســر مراحــل پردازش
منجــر بــه پــردازش ســریعتر مــی شــود .درحالیکــه اطالعــات
ســازگار در سراســر مراحــل پــردازش ،ســرعت پــردازش را بــاال

میبــرد؛ اطالعــات متناقــض موجــب مــی شــود کــه ســرعت
خوانــدن کندتــر شــود ،زیــرا اهــداف خواننــده یــا اســتانداردهای

منســجم را نقــض میکنــد .در چنیــن شــرایطی ،خواننــده ابتــدا

بایــد ناســازگاری را شناســایی کنــد و ســپس فرآیندهــای نظارت
راهبــرد و درک را در تــاش بــرای حفــظ و اصــاح یکپارچگــی

کــودکان نیازمنــد مهارتهایــی هســتند کــه آنهــا را بــرای
دبســتان آموخته میشــوند ( .)51چنســا-کابالی وســترهلم)52(1

خوانــدن والدیــن و محیــط ســواد خانوادگــی بهطــور قابلتوجهــی

مهارتهــای خوانــدن اولیــه را پیشبینــی میکننــد.

راهبردهای بهبود روانخوانی
دو رویکــرد کلــی بــرای بهبــود روانخوانــی وجــود دارد.

رویکــرد مســتقیم شــامل الگودهــی و تمریــن بــا خوانــدن مکــرر
در زمــان محــدود و رویکرد غیرمســتقیم شــامل تشــویق کودکان
بــه خوانــدن داوطلبانــه اســت.

الــف) رویکــرد مســتقیم :پژوهشهــا جهــت ارتقــای

روانخوانــی دانشآمــوزان بــا مشــکالت خوانــدن توصیههایــی
دارنــد ماننــد :مداخالتــی کــه متشــکل از الگودهــی ،تکــرار

و بازخــورد میباشــد( .)53تاکنــون چندیــن برنامــه تدویــن و

تجاریســازی شــده اســت .ماننــد خوانــدن معمولــی (،)54
2

راهحــل  6دقیقــهای ( ،)55خوانــدن ســریع ( )56و برنامــه
جهــش بــزرگ خوانــدن .)57(3هرکــدام از ایــن برنامههــا شــامل

حداقــل برخــی از اجــزای آموزشــی اســت کــه نشــان داده شــده

بــرای بهبــود مهــارت خوانــدن دانشآمــوزان موثرنــد .رویکــرد

غالــب ایــن برنامههــا مشــارکت خــود دانشآمــوزان اســت.
ب) رویکــرد غیرمســتقیم :آهســته خوانــی مداوم(4طبــق

درگیــر کنــد .بنابرایــن ،ویژگیهــای زبــان و گفتمــان بهاحتمــال

دســتور همــه چیــز را رهــا کــن و بخــوان) بــه کــودکان فرصتــی

بــر ایــن اســاس میتــوان بــا اطمینــان یــک مــدل ذهنــی از متــن

دانشآمــوز یــک کتــاب یــا مجلــه را انتخــاب میکنــد و کل

بســیاری بــر نــرخ اســتفاده از متــون پیچیــده تاثیــر گــذار اســت و
ســاخته شــده پــردازش کــرد (.)34

محیــط :ســوادآموزی در ســنین بســیار پاییــن شــروع بــه

ظهــور میکنــد ،پیــش از آنکــه کــودکان بــه معنــای ســنتی
خوانــدن و نوشــتن را شــروع کننــد .مطالعــات ســوادآموزی

نشــان میدهنــد ســوادآموزی شــامل مهارتهــا ،دانــش و

نگرشهایــی کــه پیشــگامان حامــی رشــد خوانــدن و نوشــتن

روزانــه بــرای خوانــدن و کشــف لــذت خوانــدن میدهــد .هــر

کالس هــر روز بــرای یــک دوره زمانــی مشــخص میخوانــد.

مشــخص شــده کــه آهســته خوانــی مــداوم منجــر بــه نگــرش
مثبــت نســبت بــه خوانــدن میشــود .عــاوه بــر ایــن ،اســتفاده

از گروههــای گفتگــوی همســال در آهســته خوانــی مــداوم منجــر

1- Chansa-Kabali, Westerholm
2- Read Naturally
3- the Great Leaps Reading program
4- Sustained silent reading
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تخیلــی و متــن گــزارهای را در مــورد یــک موضــوع میخواننــد

آغــاز میشــوند ( .)50مفهــوم ســوادآموزی ،مســتلزم یــک

تعلیم و تربیت استثنایی

روانخوانی :تعریف ،فرایند و روشهای بهبود

بــه پیشــرفت در خوانــدن میشــود .هنگامــی کــه دانشآمــوزان

ماننــد رس ـمالخط ،طــول و ســطح دشــواری متــن ،ویژگیهــای

میگذارنــد ،نظرهــای همکالســیهای خــود را هــم دریافــت

کــه میتواننــد هــدف یــا ابــزار مداخــات جهــت ارتقــا و بهبــود

دریافتهــای خــود از کتــاب را بــا همکالســیها بــه اشــتراک

اســت از:

 .1همــه میخواننــد .هــم دانشآمــوزان و هــم معلــم

چیــزی را انتخــاب میکننــد و میخواننــد .تکالیــف خانــه را

تکمیــل میکننــد ،مقــاالت را درجهبنــدی میکننــد و در ایــن
هنــگام ســایر فعالیتهــای مشــابه کنــار گذاشــته میشــود.
خوانــدن بایــد بــرای لــذت بــردن از خوانــدن باشــد.

 .2در طــول آهســته خوانــی مــداوم ،هیــچ مزاحمتــی نبایــد

ایجــاد شــود .بــدون وقفــه خوانــدن ،بخــش مهمــی از تکنیــک
اســت .نتیجــه مزاحمــت حیــن خوانــدن از دســت رفتــن درک

خوانــدن باشــند .ارتقــا و بهبــود روانخوانــی عــاوه بــر بهبــود

عملکــرد خوانــدن و عملکــرد تحصیلــی میتوانــد در ارتقــا و
بهبــود خودپنــداره و حتــی روابــط اجتماعــی خواننــدگان موثــر

باشــد .هرچنــد تاثیرگــذاری روانخوانــی بــر خــود پنــداره و

روابــط اجتماعــی بــه پژوهــش بیشــتر نیــاز دارد؛ امــا میتــوان

بــه ادعــای بلــوم ( )59اســتناد کــرد کــه معتقــد اســت یکــی از

راههــای بهبــود عاطفــه تحصیلــی ،افزایــش و ارتقــاء مهارتهای

شــناختی اســت.

References

مطلــب و از بیــن رفتــن عالقــه بســیاری از دانشآمــوزان اســت؛

1. Biancarosa G, Snow C. Reading next: A vision for action and
research in middle and high school literacy.

آهســته بــه پایــان نرســیده اســت نبایــد انجــام شــود.

2. Janet WL. Learning disabilities: Theories, diagnosis and
teaching strategies (eight edition). Translated by Esmat
]Danesh. Sbu Pub; 2006. [Persian

بنابرایــن ،ســواالت و نظــرات بایــد تــا زمانــی کــه دوره خوانــدن
 .3از هیــچ کــس خواســته نخواهــد شــد کــه آنچــه را کــه

خوانــده اســت گــزارش دهــد .بــر ایــن اســاس دانشآمــوزان

احســاسمیکننــدکــهخوانــدنبــرایلــذتبــردناســت(.)58

نتیجه گیری

3. Armbruster BB, Lehr F, Osborn J, O’Rourke R, Beck I, Carnine
D, Simmons D. Put reading first. Washington, DC: National
Institute for Literacy. 2001 Sep.
4. Good RH, Kaminski RA, Smith S, Laimon D, Dill S. Dynamic
indicators of basic early literacy skills. Longmont, CO: Sopris
West Educational Services; 2003.

خوانــدن نــه تنهــا نقــش مهمــی در آموختــن دارد ،بلکــه

5. Hudson RF, Lane HB, Pullen PC. Reading fluency assessment
and instruction: What, why, and how? The Reading Teacher.
2005 May 14-702:)8(58 ;1.

عــاوه بــر ایــن آموختــن نوشــتن و ریاضیــات بــه خواندن ســریع

6. Torgesen JK, Rashotte CA, Alexander AN. Principles of fluency
instruction in reading: Relationships with established empirical
outcomes. Dyslexia, fluency, and the brain. 55-2001:333.

ِ
اســاس یادگیــری ،عملکــرد و پیشــرفت آموزشــگاهی اســت،

و دقیــق وابســته اســت .محصــول خوانــدن یــا درک مطلــب

خوانــده شــده بهعنــوان نتیجــه فراینــد توجــه ،درک ،توصیــف،

تفســیر و بیــان نشــانهها و نمادهــای قــراردادی چاپــی مراحــل
پیچیــدهای را شــامل میشــود کــه در مــواردی در مســیر رشــد
خــود در یکــی از مؤلفههــای صحــت ،ســرعت خــودکار بــودن و

مــوزون بــودن بــا مشــکل مواجــه میشــود .صحــت میتوانــد
بــا ادراک دیــداری خواننــده و ســرعت و موزونــی بــا حافظــه،

بهخصــوص حافظــه کاری ،مرتبــط باشــد .ویژگیهــای فــردی
ماننــد میــزان توانایــی ،جنســیت ،میــزان مهــارت ،حــرکات

چشــم و حافظههــای ســهگانه در کنــار ویژگیهــای تکلیــف

7. Daane MC. The nation›s report card: fourth-grade students
reading aloud: NAEP 2002 special study of oral reading.
National Center for Education Statistics; 2005.
8. Samuels SJ. Toward a Model of Reading Fluency.
9. Glover JA, Ronning RR, Bruning RH. Cognitive psychology for
teachers. Macmillan Publishing Company; 1990.
10.Harris TL, Hodges RE. The literacy dictionary : The vocabulary
of reading and writing. Order Department, International
Reading Association, 800 Barksdale Road, PO Box 8139,
Newark, DE 8139-19714 (Book No. 25$ :138 members, 35$
nonmembers). 1995.
11.Pikulski JJ, Chard DJ. Fluency: Bridge between decoding and
reading comprehension. The Reading Teacher. 2005 Mar ;1
9-510:)6(58.

سال هفدهم ،شماره  ،5پیاپی 1396| 148

55

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:38 +0330 on Sunday November 18th 2018

میکننــد .ســه اصــل اساســی آهســته خوانــی مــداوم عبــارت

زبــان و گفتمــان و محیــط عوامــل موثــر در روانخوانــی هســتند

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:38 +0330 on Sunday November 18th 2018

 فرایند و روشهای بهبود، تعریف:روانخوانی

12.Hallahan DP, Lloyd JW, Kauffman JM, Weiss MP, Martinez
EA. Learning disabilities: Foundations, characteristics, and
effective teaching. Boston, Person Education. -686:195 ;2005
221. Translated by Hamid Alizadeh, Ghorban Hemati,
Sedigheh Rezaei & Setareh Shojaee. Arasbaran Pub; 2012.
[Persian]
13.American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical
manual of mental disorders (DSM5-®). American Psychiatric
Pub; 2013 May 22.
14.Mather N, Wendling BJ. Essentials of dyslexia assessment and
intervention. John Wiley & Sons; 2011 Nov 1.
15.Deeney TA. One‐minute fluency measures: Mixed messages
in assessment and instruction. The Reading Teacher. 2010 Mar
50-440:)6(63 ;1.

تعلیم و تربیت استثنایی

word recognition: a multiple read-out model. Psychological
review. 1996 Jul; 518:)3(103.
28.Ans B, Carbonnel S, Valdois S. A connectionist multiple-trace
memory model for polysyllabic word reading. Psychological
review. 1998 Oct; 678:)4(105.
29.Zorzi M, Houghton G, Butterworth B. Two routes or one
in reading aloud? A connectionist dual-process model.
Journal of Experimental Psychology: Human Perception and
Performance. 1998 Aug; 1131:)4(24.
30.Harm MW, Seidenberg MS. Computing the meanings of
words in reading: cooperative division of labor between visual
and phonological processes. Psychological review. 2004 Jul;
662:)3(111.

16.Hudson T. Teaching second language reading. Oxford: Oxford
university press; 2007.

31.Taft M. Processing of orthographic structure by adults of
different reading ability. Language and Speech. 2001 Sep;
76-351:)3(44.

17.Fraser CA. Reading rate in L1 Mandarin Chinese and L2 English
across five reading tasks. The Modern Language Journal. 2007
Sep 94-372:)3(91 ;1.

32.Rayner K, Reichle ED. Models of the reading process. Wiley
Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. 2010 Nov ;1
99-787:)6(1.

18.Berninger VW, Abbott RD, Trivedi P, Olson E, Gould L,
Hiramatsu S, Holsinger M, McShane M, Murphy H, Norton
J, and Scuilli Boyd A. Applying the multiple dimensions of
reading fluency to assessment and instruction. Journal of
Psychoeducational Assessment. 2010 Feb; 18-3:)1(28.

33.Hiebert EH. The effects of text difficulty on second graders›
fluency development. Reading Psychology. 2005 Apr ;1
209-183:)2(26.

19.Jenkins JR, Fuchs LS, Van Den Broek P, Espin C, Deno SL.
Sources of individual differences in reading comprehension
and reading fluency. Journal of Educational Psychology. 2003
Dec; 719:)4(95.
20.Logan GD. Toward an instance theory of automatization.
Psychological review. 1988 Oct; 492:)4(95.
21.Ehri LC. Word reading by sight and by analogy in beginning
readers. Reading and spelling: Development and disorders.
111-5:87 ;1998.
22.O›Connor RE, Vadasy PF, editors. Handbook of reading
interventions. Guilford Press; 2013 Jan 15.
23.Hudson RF, Pullen PC, Lane HB, Torgesen JK. The complex
nature of reading fluency: A multidimensional view. Reading
& Writing Quarterly. 2008 Dec 32-4:)1(25 ;31.
24.McClelland JL, Rumelhart DE. An interactive activation model
of context effects in letter perception: I. An account of basic
findings. Psychological review. 1981 Sep; 375:)5(88.
25.Paap KR, Newsome SL, McDonald JE, Schvaneveldt RW. An
activation–verification model for letter and word recognition:
The word-superiority effect. Psychological review. 1982 Sep;
573:)5(89.
26.Norris D. The Bayesian reader: explaining word recognition as
an optimal Bayesian decision process. Psychological review.
2006 Apr; 327:)2(113.
27.Grainger J, Jacobs AM. Orthographic processing in visual

34.Barth AE, Tolar TD, Fletcher JM, Francis D. The effects of
student and text characteristics on the oral reading fluency
of middle-grade students. Journal of educational psychology.
2014 Feb; 162:)1(106.
35.Rayner K. Eye movements in reading and information
processing: 20 years of research. Psychological bulletin. 1998
Nov; 372:)3(124.
36.Rayner K. Eye movements and attention in reading, scene
perception, and visual search. The quarterly journal of
experimental psychology. 2009 Aug 506-1457:)8(62 ;1.
37.Miller B, O’Donnell C. Opening a window into reading
development: eye movements’ role within a broader literacy
research framework. School psychology review. ;2013
123:)2(42.
38.Baddeley AD, Thomson N, Buchanan M. Word length and the
structure of short-term memory. Journal of verbal learning
and verbal behavior. 1975 Dec 89-575:)6(14 ;1.
39.Brady S. Short-term memory, phonological processing, and
reading ability. Annals of dyslexia. 1986 Jan 53-138:)1(36 ;1.
40.Gathercole SE, Alloway TP, Willis C, Adams AM. Working
memory in children with reading disabilities. Journal of
experimental child psychology. 2006 Mar 81-265:)3(93 ;31.
41.Banales E, Kohnen S, McArthur G. Can verbal working memory
training improve reading? Cognitive neuropsychology. 2015
May 32-104:)4-3(32 ;19.
42.Ardila A, Ostrosky-Solis F, Rosselli M, Gómez C. Age-related
cognitive decline during normal aging: the complex effect of

148  پیاپی،5  شماره،سال هفدهم

|1396

56

تعلیم و تربیت استثنایی

education. Archives of clinical neuropsychology. 2000 Aug ;31
513-495:)6(15.

Downloaded from exceptionaleducation.ir at 6:38 +0330 on Sunday November 18th 2018

43.Lorusso ML, Facoetti A, Bakker DJ. Neuropsychological
treatment of dyslexia: Does type of treatment matter? Journal
of learning disabilities. 2011 Mar; 49-136:)2(44.
44.Brady SA. The role of working memory in reading disability.
Phonological processes in literacy: A tribute to Isabelle Y.
Liberman. 51-1991:129.
45.Torgesen JK, Alexander AW, Wagner RK, Rashotte CA, Voeller
KK, Conway T. Intensive remedial instruction for children
with severe reading disabilities: Immediate and long-term
outcomes from two instructional approaches. Journal of
learning disabilities. 2001 Jan; 58-33:)1(34.
46.Barth H, Baron A, Spelke E, Carey S. Children’s multiplicative
transformations of discrete and continuous quantities. Journal
of Experimental Child Psychology. 2009 Aug -441:)4(103 ;31
54.
47.Ehri LC. Learning to read words: Theory, findings, and issues.
Scientific Studies of reading. 2005 Apr 88-167:)2(9;1.
48.Courtenay M. What Are Sight Words and Why Are They
Important?
https://www.speechbuddy.com
49.Saiegh-Haddad E. Correlates of reading fluency in Arabic:
Diglossic and orthographic factors. Reading and Writing. 2005
Aug 82-559:)6(18 ;31.
50.Whitehurst GJ, Lonigan CJ. Child development and emergent
literacy. Child development. 1998 Jun 72-848:)3(69 ;1.
51.Storch SA, Whitehurst GJ. The role of family and home in
the literacy development of children from low‐income
backgrounds. New directions for child and adolescent
development. 2001 Jun 72-53:)92(2001 ;1.
52.Chansa-Kabali T, Westerholm J. The Role of Family on Pathways
to Acquiring Early Reading Skills in Lusaka s Low-Income
Communities. Human Technology: An Interdisciplinary
Journal on Humans in ICT Environments. 21-5:)1(10 ;2014.
53.Shaywitz SE. Overcoming dyslexia: A new and complete
science-based program for reading problems at any level.
Knopf; 2003.
54.Hasbrouck JE, Ihnot C, Rogers GH. “Read Naturally”: A strategy
to increase oral reading fluency. Literacy Research and
Instruction. 1999 Sep 37-27:)1(39 ;1.
55.Adams G, Brown S. The six-minute solution: A reading fluency
program (secondary level). Sopris West Educational Services;
2007.
56.Hiebert EH. Becoming fluent: Repeated reading with
scaffolded texts. What research has to say about fluency
instruction? 26-2006:204.
57.Hasbrouck J. Drop everything and read—but how? For
students who are not yet fluent, silent reading is not the best
use of classroom time. American Educator. 31-22:)2(30 ;2006.

57

1396| 148  پیاپی،5  شماره،سال هفدهم

 فرایند و روشهای بهبود، تعریف:روانخوانی

58.Hasbrouck J, Tindal GA. Oral reading fluency norms: A
valuable assessment tool for reading teachers. The Reading
Teacher. 2006 Apr 44-636:)7(59 ;1.
59.Bloom BS. Human characteristics and school learning.
McGraw-Hill; 1976. Translated by Ali Akbar Seif. Markaz E
Nashr E Daneshgahi; 1996. [Persian].

