تبیین مفهوم «خواندن» در سطح دانشگاه:
نقدی بر دیدگاه کریستوفر وینچ از منظر دیدگاه اسالمی عمل
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سمیرا حیدری
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چکیده
این مقاله سعی دارد اهمیت خواندن را ،که یکی از مهارتهای اساسی در نظامهای آموزشی
جهان بهویژه در سطح دانشگاه است ،تبیین کند .روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع
توصیفیتحلیلی است .در ابتدا ،مفهوم خواندن از دیدگاه وینچ ذیل عنوان «دانستن چگونه» بررسی
میشود و مفاهیمی نظیر مهارت ،تواناییهای همراستای آن و مدیریت پروژه تببین میشود.
یافتهها نشان میدهد که تأکید وینچ بر خواندن ،بهمثابة مهارت در تقابل با فن ،از قوتهای این
دیدگاه است .در عین حال ،به نظر میآید در این دیدگاه ،با توجه با دیدگاه اسالمی عمل ،که بر
مبادی معرفتی و میل و اراده تأکید دارد ،از تقدم اقدام بر رغبت و انگیزة خواندن غفلت شده است
و این مسئلهای است که میتوان آن را ضعف این نظریه دانست.

واژگان کلیدی
خواندن ،برنامة درسی ،دانشگاه ،کریستوفر وینچ ،دیدگاه اسالمی عمل.
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1ـ تبیین مسئله
حدود پنجهزار سال پیش ،مصریها و سومریها خط را اختراع کردند .نظام نوشتاری اين دو با
يکديگر تفاوت داشت .مصریها بر حروف بيصدا و سومریها بر سیالبها تأکید داشتند ،ولي
هرکدام در چهارچوب خود نظام کامل زباني را آفريدند .به طور کلي ،اختراع خط توانايي اجتماعي و
حیطة معرفتي بشر را توسعه بخشید (باتلر ،1982 ،1ص .)19امروزه شواهد بسیاری نشان ميدهد که
روزبهروز بر چنین گسترشي افزوده ميشود و در اين میان خواندن جايگاه مهمتری را به خود
اختصاص ميدهد (حافظیان.)1930 ،
تا قرن نوزدهم ،در آموزش و پرورش غرب مراکز آموزشي به فرزندان فرمانرواها ،کشیشان،
مديران ،کشاورزان ثروتمند و آنهايي که آشکارا بااستعداد بودند اختصاص داشت .سپس ،برای اينکه
همه از مهارتهايي همچون خواندن بهرهمند شوند ،آموزش و پرورش همگاني پايهگذاری شد .در
ايران نیز در زمان ساسانیان علمآموزی ويژة طبقة اشراف بود ،ولي پس از پذيرش دين اسالم توسط
مردم ايران علم آموزی و يادگیری خواندن و نوشتن برای همگان در نظر گرفته شد (دراني.)1932 ،
با آنکه خواندن از مهارتهای اساسي در نظامهای آموزشي جهان محسوب ميشود ،تحقیقات
اندکي در اين زمینه در دانشگاهها صورت گرفته است .به طور کلي ،میزان مطالعه و گرايش به
خواندن از مهمترين شاخصهای رشد و توسعه است .سازمان يونسکو در بسیاری از همايشهای خود
توسعة اقتصادی را مرهون گسترش مطالعه ،نشر کتاب و برنامهريزی آموزشي ميداند (شعباني و فاضل،
1981؛ به نقل از اشرفي ريزی و کاظمپور .)1988 ،به بیاني ديگر ،زماني ميتوان در زمینههای مختلف علمي
و فرهنگي به نتايج جديد دست يافت که در عرصههای مختلف آموزشي و از طريق مطالعة ثمربخش
توفیق قابل توجهي نصیب افراد بهويژه دانشجويان شود (شعباني و شفیعپور مطلق1982 ،؛ به نقل از
اشرفيريزی و کاظمپور.)1988 ،

به طور کلي ،مؤلفههای برنامة درسي را ميتوان بر اساس مباني فلسفي ،روانشناختي و
جامعه شناختي تحلیل کرد و در اين پژوهش مباني فلسفي خواندن در دانشگاه بررسي ميشود .يکي از
پژوهشهايي که از بعد فلسفي در باب خواندن صورت گرفته تحقیق اسکال )1381( 2است .او در
کتابي با نام قدرت متني در مواجهه با متن سه نوع فعالیت را برای خواننده در نظر ميگیرد که شامل
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«خواندن از درون»« ،خواندن از فراز» و «خواندن از موضع مخالف» است (اسکال1381 ،؛ به نقل از
باقری ،1981 ،ص .)101

ديگری پژوهشي است که شبستری انجام داده است .او در کتاب هرمنوتیک ،کتاب و سنت تالش
ميکند که در فهم و تفسیر متون ديني ،که ميتواند در خالل خواندن متن صورت گیرد ،اصول دانش
هرمنوتیک را به کار بندد (شبستری.)1981 ،
از منظر روانشناختي تحقیقات علمي زيادی در باب مهارت خواندن صورت گرفته است .يکي از
اين تحقیقات ،که از ديدگاه روانشناسي به مهارت خواندن پرداخته است ،تحقیق راينر 1و پالت سک
 )1338(2است .آنها به ارتباط مهارت خواندن و حرکات چشم و میدان بینايي افراد اشاره کردهاند .در
ضمن ،به ترکیبات الفبايي در متن ،و ساخت جمله و معنا بر اساس يافتههای زبانشناختي در يک
چهارچوب نظری نظر داشتهاند و در نهايت مدلي برای خواندن ارائه دادهاند.
تحقیق ديگری که بهصورت جامع به يادگیری مهارت خواندن پرداخته است تحقیق مک گوئینس
 )2005(9است .اين محقق بهصورت روشمند تأثیر نکات آواشناسي را ،که در زبانشناسي به آن توجه
ميشود ،در مهارت خواندن بررسي کرده است .جمعیت مورد مطالعة او کودکان دورة ابتدايي بودهاند.
با در نظر داشتن ابعاد سهگانة خواندن ،در اين پژوهش بر مباني فلسفي خواندن تأکید ميشود؛ زيرا
پي بردن به مفهوم خواندن و واکاوی عناصر مؤثر در آن ميتواند در درک صحیح خواندن و تغییر
نگرش به آن مؤثر باشد.
خواندن يکي از مهارتهای اساسي در دانشگاه است و موفقیت دانشجويان در رشتههای
تخصصيشان به خواندن متون بهطور صحیح بستگي دارد (وايت .)2001 ،1دانشجوياني که درک مطلب
خوبي دارند ،دانش و تواناييهايي مؤثر و کارآمدی در زمینة خواندن متون دانشگاهي دارند (انمارکرود،5
 .)2001با آنکه بیشتر دانشجويان متون دانشگاهي پیشرفته را ميخوانند ،اين بدان معنا نیست که
همیشه اطالعات کافي را در چهارچوب منابع مورد مطالعه بهخوبي دريافت کردهاند (تاربان 1و همکاران،
 .)2000در دورة دوازده سال آموزش و پرورش عمومي و رسمي نظامهای آموزشي در بسیاری از
کشورها آموزش مهارت خواندن معموالً تا پايان سالهای پنجم و ششم خاتمه مييابد .در اغلب
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دانشگاههای جهان ،با آنکه دانشجويان زمان بسیاری را به خواندن اختصاص ميدهند ،دورههای
آموزشي تأکید کمتری بر خواندن و درک مطلب دارد .اين در حالي است که غالب تحقیقات نشان
ميدهد که خواندن و مطالعه در عملکرد تحصیلي دانشجويان مؤثر است (حسنبیگي و همکاران.)2011 ،
بر اساس ديدگاه صاحبنظراني همچون آدلر ،)1389( 1ورود به دنیای کار ميتواند پس از گذراندن
دورة آموزشي دانشگاهي صورت گیرد و يا آنکه پس از گذراندن دورههای کارآموزی حرفهای باشد.
در صورت اول ،وينچ مهارتهای نوشتن ،خواندن و استداللورزی را سه مهارت اساسي ذکر ميکند،
و بهويژه دانشجويان رشتههای علوم انساني برای تهیه گزارشهای تحقیق کالسي ،مقاله و رساله به
آن نیاز دارند .اين دسته از دانشجويان بايد محتوای درسي ارائهشده از سوی استادان خود را در
دانشگاه خوب فراگیرند و دربارة آنچه ياد ميگیرند خوب بینديشند .دانشجويان رشتههای فني و علوم
طبیعي نیز بايد در طیف وسیعتری از تحقیقات خود در زمینههای فني و تجربي گزارشهای
تخصصي نوشتاری ارائه دهند (وينچ.)2011 ،2
در مراکز آموزش حرفهای در بسیاری از کشورها ،مانند ايران ،که برخي از آنها زير چتر نظام
آموزش عالي تأسیس شدهاند ،مهارت خواندن بسیار اهمیت دارد .طبق تحقیق اسماعیلي ( ،)1983در
منشور ميسيسيپي در امريکا ،مرکز کار و مشاغل استرالیا و کنفدراسیون صنعت انگلستان به
مهارتهای غیرفني همچون محاسبه ،خواندن و نوشتن در کنار مهارتهای بینفردی ،نظیر کار
گروهي ،ارتباط مؤثر ،ارتباط با مشتری ،مهارت حل مسئله ،مهارتهای کسبوکار ،مهارتهای
شهروندی و اجتماعي ـ که همگي جزء مهارتهای غیرتخصصي در عرصة زندگي حرفهای به شمار
ميآيند ـ اشاره شده است (اسماعیلي .)1983 ،در واقع ،دستیابي به اهداف حرفهای و اقتصادی در جوامع
امروزی و توفیق افراد در زندگي حرفهایشان به مهارتهای مذکور بستگي دارد (حیدری و همکاران،
)1932

معموالً در دانشگاه خواندن چند منبع علمي از قبیل کتاب و مقاله برای نوشتن گزارش تحقیق،
پاياننامه و رساله در بازة زماني تعريفشدهای توسط دانشجويان صورت ميگیرد .دانشجويان ،چه در
مهارت خواندن و نوشتن خبره باشند و چه ضعف داشته باشند ،بايد وظايفي را که بهطور مستقیم بر
اساس اين مهارتها تعیین ميشود انجام دهند .در هر صورت ،گزارش تحقیقات کالسي دانشجويان،
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که نمرة ارزشیابي آن معموالً در نمرة ارزشیابي نهايي هر درس تأثیر دارد ،و يا پاياننامه و رساله
بهعنوان واحد درسي دانشگاهي مبتني بر مهارتهای پاية خواندن ،نوشتن و استداللورزی است.
وينچ در مقالهای در تحلیل مفهوم «دانستن چگونه» به سه مفهوم مهارت ،تواناييهای همراستا و
مديريت پروژه دست يافته و تالش کرده آن را از دايرة مفهوم مهارت با رويکرد رفتارگرايانه خارج
کند .با وجود اين ،به تقدم اقدام بر انگیزه و رغبت در خواندن توجه نداشته است که اين مهم توسط
ديدگاه اسالمي عمل نقد بروني و تکمیل شد.

2ـ روش پژوهش
اين تحقیق از نوع بنیادی است و به روش توصیفيتحلیلي صورت گرفته است .تحقیق بنیادی در
صدد توسعة دانستههای موجود در يک زمینه است (سرمد و همکاران ،1982 ،ص  .)13روش تحقیق
توصیفيتحلیلي است؛ زيرا از سويي در پي توصیف و شناخت ديدگاه کريستوفر وينچ در زمینة تحلیل
اصطالح فلسفي «دانستن چگونه» و از سوی ديگر در پي استخراج مفاهیم اصلي در باب خواندن در
دورة دانشگاه است.
منابع اين تحقیق ،عمدتاً ،کتاب ها و مقاالت وينچ ،و منابع مرتبط با مهارت خواندن با تأکید بر
دورة دانشگاه است .پس از مطالعة منابع ،به جمعآوری ،گزينش ،تلخیص و دستهبندی مطالب پرداخته
شده ،سپس مطالب در جهت دستیابي به پرسشهای پژوهش سازماندهي شده است .بخش مهم اين
مقاله تبیین تفکر فلسفي مفهوم «دانستن چگونه» از ديدگاه وينچ است و سپس به تبیین ارتباط
مؤلفههای حاصل از واکاوی و تحلیل مفهوم مذکور با مهارت خواندن در دانشگاه پرداخته شده است.
در نهايت ،ديدگاه وينچ در تناظر با ديدگاه اسالمي عمل نقد بروني شده است.

3ـ رهنمودهای وینچ در باب مهارت خواندن در دانشگاه
وينچ و همکارش در سال  2011کتابي با عنوان خواندن ،نوشتن و استداللورزی برای دانشجويان
نوشتند .در اين کتاب رهنمودهايي به دانشجويان دانشگاه دادند ،از جمله اينکه يادگیری مهارت
خواندن کمک ميکند که دانشجويان در نوشتن نیز متبحر شوند .او به دانشجويان توصیه ميکند که
در مورد هدف خود از انتخاب يک منبع بینديشند .اگر دلیل آنها از خواندن يک منبع واضح باشد،
بهتر ميتوانند راههای درست خواندن را برای خود صورتبندی ،و به نتیجة مطلوب دست پیدا کنند.
در ضمن ،از ديدگاه وينچ ،دانشجويان بايد در انتخاب منبعْ عقالني تصمیم بگیرند و اينجاست که
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مشورت آنها با افراد حاذق مثل استادان و پژوهشگران دانشگاه ميتواند مفید واقع شود .او ذکر
ميکند که يکي از استراتژیهای مهم در خواندن منابع تشخیص محل و مکان مناسب است .سرعت
و عمق خواندن نیز بايد با هدف دانشجو از خواندن منبع متناسب باشد .نکتة ديگر اينکه چگونه
ميتوان منبع اختیار کرد .آيا بهتر است که منبع را خريداری کرد و يا از کتابخانه ،استادان و دوستان
امانت گرفت؟ آيا بهتر است تصوير از کتاب اختیار کرد و روی آن کار کرد؟ آيا نسخة پيدیاف که
قابلیت استفاده از دستورات نرمافزاری برای پیدا کردن کلیدواژهها را دارد مفید است؟ وينچ به خواندن
فعال اشاره دارد و پس ختام 1را پیشنهاد داده است .در ضمن ،توصیه کرده که هنگام خواندن
يادداشتبرداری شود؛ زيرا اين کار موجب فعالتر کردن فرايند خواندن ميشود و فوايدی دارد؛ مثالً
بهتر به خاطر سپردن نکات موجود در منبع مورد نظر ،کمک به برقراری ارتباط دانش جديد حاصل از
متن با دانش قبلي خواننده ،کمک به فهم بهتر و عمیقتر مطالب و باالخره ثبت و حفظ نکات و
مطالب مهم برای زماني که به آنها نیاز داريم.

4ـ ارتباط مفهوم «دانستن چگونه» و خواندن از دیدگاه وینچ
چند سال پس از تألیف کتاب خواندن ،نوشتن و استداللورزی ،وينچ مقالهای با عنوان «سه مفهوم
حاصل از تحلیل دانستن چگونه و تأثیر آن در آموزش تخصصي و حرفهای» ( )2019منتشر کرد .او با
1
تحلیل مفهوم «دانستن چگونه» به سه مفهوم مهارتها ،2توانايیهای همراستا 9و مديريت پروژه
دست يافت.
حال به واکاوی هر يک از مفاهیم بر اساس ديدگاه وينچ و با تأکید بر ارتباط مفاهیم با خواندن در
دانشگاه در قالب مصداقهای عیني ميپردازيم.

1ـ4ـ واکاوی مفهوم مهارت با تأکید بر مفهوم خواندن
ابعاد مفهوم مهارت :مفهوم مهارت بر انجام کارهای مشخصي داللت ميکند و الزاماً بر کارهايي
که هماهنگي دست و چشم ،و يا زبردستي را به دنبال دارد داللت نميکند .مثالً برخي مهارتها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ يکي از روشهای موفق مطالعه روشي است به نام «پس ختام» يا « .»PQ4Rسرواژة اين ترکیب از حروف اول شش مرحلة
«پیشخواني»« ،سؤال کردن»« ،خواندن»« ،تفکر»« ،از حفظ گفتن» و «مرور کردن» به وجود آمده است.
2- skills
3- transversal abilities
4- project management
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همچون کار با چکش در نجاری و يا پختن کیک در آشپزی نیاز به هماهنگي دست و چشم ،و يا
مهارتهای دستي دارد ،ولي مهارت محاسبات رياضي ميتواند در ذهن افراد صورت گیرد (وينچ،
 .)2015مهارت خواندن نیز ميتواند حرکات چشم و مهارت نوشتن برای يادداشت برداشتن از نکات
خواندهشده را در بر داشته باشد .از سويي ،مهارت ميتواند بر انجام کارهايي با مسئولیت زياد،
همچون راندن هواپیما برای انتقال مسافران از شهری به شهر ديگر و يا والدين برای فرزندان ،داللت
کند .برقراری ارتباط نیز مهارتي است که در بیشتر امور کاربرد دارد و انسان ميتواند از اين مهارت در
همة زندگي خود استفاده کند.
وابسته بودن مهارت به میل و ارادة انسان :مهارت فعالیتي است هدفمند که با اراده صورت
ميگیرد .در واقع ،مجری مهارت با میل و ارادة خود آن را انجام ميدهد .پس ،مهارت خواندن نیز
فعلي از روی ناخودآگاه و بهطور خودبهخود نیست ،بلکه هنگاميکه فردی کتابي ميخواند ،در واقع با
میل و اراده به اين کار ميپردازد.
قابل ارزشیابي بودن مهارت :هر مهارتي قابل ارزشیابي است ،طوری که ميتواند در استفادة
محاورهای با صفات و قیدهای حالت به کار رود؛ مثالً ،در جملة «او موشکافانه ميخواند» و يا
«خواندن موشکافانة او توجه مرا جلب کرد» واژة موشکافانه به ترتیب نقش قید حالت و صفت را به
خود گرفته است .از سويي ،ممکن است مهارتي صورت بگیرد ولي ماهرانه نباشد .پس مهارت در
حین انجام آن و پس از انجام آن ميتواند در بوتة آزمايش و ارزشیابي قرار گیرد تا درک شود که آيا
مهارت بهخوبي صورت گرفته است يا نه.
تقلیلناپذير بودن مهارت به فن :در بسیاری موارد مهارت و فن يکسان تلقي ميشود ،يا اينکه،
اغلب ،فوت و فن انجام کار و مسیری که فرد ميپیمايد تا به غايتي در انجام کاری برسد مهارت به
شمار ميآيد .حال آنکه ميتوان گفت مهارت قابل تقلیل به فن نیست ،زيرا ويژگيهای فردی مانند
پشتکار ،استقامت و ريزبیني فرد در جزئیات امر مورد نظر مطرح است .در واقع ،مهارت مؤلفههايي از
شخصیت فرد مجری کار را در بر دارد که باعث ميشود مهارت از فن ممتاز شود .در خواندن نیز
ويژگيهايي نظیر پشتکار يا بيحوصلگي در افراد ميتواند در مهارت مؤثر واقع شود.

2ـ4ـ تواناییهای همراستا در خواندن
توانايي ميتواند تواناييهای همراستا از قبیل برنامهريزی ،ارتباط برقرار کردن و ارزشیابي را در بر
داشته باشد.
برنامهريزی :مثالً دانشجوياني که بايد در يک بازة زماني مشخص ،و حتي با بودجة تعیینشده از
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سوی والدين خود يا وام دانشگاهي ،تعداد زيادی کتاب برای گزارش تحقیق کالسي يا پاياننامة خود
مطالعه کنند نیاز به برنامهريزی دارند .آنها بايد ابتدا با کمک استاد يا بررسي اولیة خودشان تشخیص
دهند که کدام يک از کتابها نقش کلیدی دارد و بايد با بودجة مناسب خريداری يا کپي شود .کدام
يک با نسخة ديجیتال قابل استفاده است و به هزينة چاپ نیازی نیست .و کدام يک را ميتوان از
کتابخانه با پرداخت حق عضويت ،که هزينة محدودتری برای آن صرف ميشود و نیازمند مديريت
زمان است ،امانت گرفت.
يا اينکه برای فهرست طويلي از منابع ،که دانشجو برای پاياننامه يا رسالة خود بايد مطالعه کند،
بر اساس اين سؤاالت ميتوان برنامهريزی بهتری کرد :کدام يک از منابع در اولويت قرار دارد؛ کدام
يک نیاز به بحث و رفع اشکال با استادان دارد و چقدر وقت برای هرکدام الزم است.
برقراری ارتباط :در اين زمینه ميتوان به برقراری ارتباط با افراد خبره مانند استادان و مسئوالن
کتابخانهها اشاره کرد .با برقراری ارتباط با اين گروه از افراد دانشجويان ميتوانند در انتخاب کتابهای
کلیدی برای کار پژوهشي خود گام استوارتری بردارند .در ضمن ،در مسیر مطالعة منابع متعدد
مي توان با استادان يا دانشجويان ديگر جلساتي گذاشت و به بحث و پرسش در اين زمینه پرداخت تا
درک و فهم مطالب منابع بهتر صورت گیرد.
ارزشیابي :توانايي مذکور مهمترين توانايي است که در تحلیل مفهوم «چگونگي دانستن» از
ديدگاه وينچ مطرح ميشود ،طوری که اساس کار در «مديريت پروژه» بهعنوان مؤلفهای ديگر در
تحلیل مفهوم «دانستن چگونه» قرار ميگیرد .مثالً ،در ارزيابي مهارت خواندن ،دانشجو ضعفهايي را
در مهارت خواندن خود کشف ميکند که در «مديريت خود» تالش ميکند آنها را از میان بردارد ،يا
اينکه زمان و مکان مناسبتری به مطالعه اختصاص دهد.

3ـ4ـ مدیریت پروژه در خواندن
وينچ توانايي برقراری نظمي منسجم و محکم بین مهارتها و تواناييهای همراستا را مديريت
پروژه مينامد.
1
مديريت خود :در اين مورد فرد تواناييها و محدوديتهای خود را شناسايي ميکند (وينچ )2019 ،و
سعي ميکند موانعي را که در مهارت خواندن او تأثیر ميگذارد از میان بردارد .مثالً ،اگر به اين نتیجه
برسد که صبح زود مطالعة او اثربخش است و شبانگاهان مطالعة او نتیجة خوبي ندارد ،پس بهتر است،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- self-management
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با تنظیم وقت استراحت و خواب خود ،در صبحگاهان به مطالعه بپردازد.
برقراری ارتباط بین مؤلفههای الزم برای خواندن :مؤلفههايي که در پاسخ به پرسشهايي با
کلمات استفهاميای از قبیل چرا ،چگونه ،چه منبعي ،چه زماني ،در چه مکاني مطرح ميشود اهمیت
پیدا ميکند.
مثالً ،در پاسخ به «چرايي» ابتدا دانشجو بايد تعیین کند که هدف از خواندن چیست و چرا و به چه
منظوری مي خواند .آيا امتحان دانشگاهي در پیش دارد؛ آيا بايد سیر مطالعاتي را پیش بگیرد و مطالب
را برای گزارش تحقیق کالسي ،پاياننامه و رساله آماده کند.
در پاسخ به «چه منبعي» دانشجو بايد با افراد باتجربه ،مانند استادان ،مشورت کند و کتابهای
مناسب را برای هدف خود انتخاب کند.
در پاسخ به «چگونگي» دانشجو بر حسب هدفي که در پاسخ به چرايي انتخاب کرده است
روشهای مهارتي خواندن همچون پس ختام و مردر 1و روش مطالعة مشارکتي و روش پرسیدن
دوجانبه و يا حتي ترکیبي از اين روشها را انتخاب ميکند .در زمینة يادداشتبرداری از کتاب ميتوان
گفت که بر اساس هدف ميتوان چگونگي دستور کار را روشن کرد .مثالً ،اگر قرار است دانشجو رسالة
دکتری بنويسد ،ميتواند خواندن کتابها را با فیشبرداری همراه کند و اگر برای امتحان دانشگاه خود
را آماده ميکند ،ميتواند از کتاب مورد نظر جزوه همراه با نکات اصلي تهیه کند.
در پاسخ به «چه زماني» و «چه مکاني» نیز دانشجو بايد تالش کند که بر اساس ارزيابي خود ،که
در مهارتهای هم راستا و مديريت خود در مديريت پروژه مطرح شد ،زمان و مکان مناسب برای
مطالعه را انتخاب کند .مثالً ممکن است که خواندن کتابي همزمان به استفاده از کتابهای بخش
مرجع کتابخانه نیاز داشته باشد که در اين صورت دانشجو بايد برنامة روزانهای برای خود ترتیب دهد
که کتاب مورد نظر را در بخش مرجع مطالعه کند .يا اينکه همان کتاب با شرکت در کالس استادی
بهتر درک شود .پس در اينجا مديريت زمان الزم است .در واقع ،اين نکات راهکارهای مديريتيای
است که در ذيل تحلیل مفهوم «دانستن چگونگي» برای مهارت خواندن ميتوان مطرح کرد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ روش ديگر مطالعه روش مردر ( )MURDERاست .سرواژههای اين کلمه از حروف اول کلمات زير تشکیل شده است:
Mood, Understanding, Recall, Detect and Digest, Expand, Review and Response.
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5ـ معرفی نظریة اسالمی عمل و ارتباط با خواندن
در ديدگاه اسالمي در تحلیل ماهیت عمل الزم است به تمايز «عمل» و «فعل» توجه شود.
«فعل» به تأثیری اطالق ميشود که از موجودی بروز ميکند .اين تأثیر ميتواند بر پاية نیت باشد يا
نباشد .همچنین کنندة فعل ممکن است انسان ،حیوان يا جماد باشد .اما «عمل» فعلي است که از
مبادی معیني نشئت گرفته باشد (باقری و همکاران.)1911 ،
هر رفتاری که در بیرون نمود يابد و از فرد سر زند عمل نیست .مثالً ،حرکات فیزيولوژيکي فرد
عکسالعملهای بیرونياند ،اما چون مباني سهگانه عمل را ندارند ،عمل به شمار نميآيند .همچنین،
هر حالت دروني نیز عمل نیست ،بلکه اگر بر مباني عمل مبتني باشد ،عمل به شمار ميآيد .عالوه بر
اين ،برای اين که فعل فرد عمل به شمار بیايد بايد تصوير و تصوری ذهني از کار داشته باشد ،گرايش
به آن کار بیابد و آنگاه اين مسئله را اراده کند (همانجا).
آنچه حائز اهمیت است اين است که رفتار با عمل يکسان نیست ،با افزودن عنصری بر رفتار
ميتوان آن را عمل آدمي دانست .همچنین ،عمل با رفتار مشهود نیز هممعنا نیست (باقری و خسروی،
 .)1985رفتار ،بیشتر جنبة بیروني و محسوس دارد ،اما عمل هم جنبة دروني دارد و هم جنبة بیروني.
عالوه بر اين ،رفتارها تنها اگر بر مباني معیني بنیان نهاده شوند ،عمل نامیده ميشوند (همو .)1988 ،در
واقع ،عمل به هر رفتار انساني اطالق ميشود که مبتني بر مبادی معرفت ،میل و اراده باشد (باقری و
خسروی .)1985 ،به اين ترتیب ،برای آنکه عملي به انسان نسبت داده شود ،وی بايد تصويری شناختي
از عمل کسب کند ،میل به تحقق آن داشته باشد و اراده و اختیار وی به تحقق آن منجر شود (باقری،
 .)1982با توجه به مبادی سه گانة عمل ،هر حالتي از انسان اعم از دروني و بروني که مبتني بر سه
مبادی مذکور باشد عمل به شمار ميآيد.
عمل از دو جنبه موجب تحکیم میل ميشود :نخست آنکه مبدأ معرفتي مقدم بر میل را تحکیم
ميکند که ميتوان گفت اين به نوبة خود زمینة تحکیم میل را فراهم ميآورد .ديگر آنکه عمل
تحققيافته عمل دارای آثار است .به طور کلي ،دو دسته اثر برای عمل آدمي ميتوان قائل شد :دستة
اول اثر بازگشتي است ،به اين معنا که عمل به سوی عامل باز ميگردد؛ به بیان ديگر تحقق عمل
مبادی عمل را تحت تأثیر قرار ميدهد .دستة دوم تأثیر عمل بر پیرامون عامل است (باقری و همکاران،
.)1915
به اين ترتیب ،اثر بازگشتي عمل بر مبادی آن موجب تثبیت و تحکیم اين مبادی ميشود و
هنگاميکه عمل با محتوای معیني از حیث مبادی آن به انجام ميرسد ،محتوای مذکور تحکیم
مييابد .در مورد مبدأ معرفتي منظور اين است که عمل انديشهها را باالتر ميبرد؛ به عبارت ديگر،
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عمل ويژگي معرفت را بارزتر ميکند .در واقع ،انجام و استمرار عمل عالمانه باعث استحکام علم و
آگاهي انسان مي شود .در مورد مبدأ میلي عمل نیز بايد گفت که خود میل را نیز تشديد ميکند .به
همین ترتیب ،عمل در اراده نیز تأثیر تحکیمکننده دارد (باقری.)1982 ،

1ـ5ـ خواندن بهمنزلة عمل
اگر بخواهیم بر اساس مدل انسان بهمنزلة عامل به بحث در مورد خواندن بپردازيم ،بايد بگويیم
که خواندن بهعنوان عمل خوانده ميشود .به عبارت ديگر ،الزم است خواندن بر اساس مبادی
معرفتي ،میلي و ارادی صورت گیرد تا بهمنزلة عمل تلقي شود .در اينجا بايد ذکر کرد که اگر خواندن
را بهمثابة عمل تلقي کنیم ،راه را از مهارتگرايي در پردازش مفهوم خواندن جدا ميکنیم.
1ـ1ـ5ـ مبادی معرفتی خواندن
يکي از محدوديتهايي که انسان در زندگي خود با آن روبهروست مواجه شدن با مجهوالت است،
از اين رو ،الزم است که فرد مهارتهای الزم را برای حرکت از مجهوالت به معلومات از طريق
خواندن فراگیرد.
ممکن است دانشجويي کتاب و امکانات الزم را برای مطالعه داشته باشد ،ولي مهارتهای الزم را
برای مطالعه و درک مطلب نداشته باشد و در پي آموختن آنها نباشد .پس ،در اين صورت ،خود را از
حرکت به سوی کمال و غلبه بر محدوديتها و موانع بازداشته است .دانشجو بايد در جهت رفع موانع
و محدوديتها گام بردارد و مهارتهای الزم برای خواندن را فراگیرد .از سوی ديگر ،اگر دانشجو
هدفش از خواندن فقط به دست آوردن اطالعات برای گذراندن امتحان يا نوشتن تکالیف دانشگاهي،
و بازگويي و تلخیص باشد ،دستاورد خواندن خود را محدود کرده است و به قول اسکال ()1381
خواندن از نوع «خواندن از درون» اتفاق ميافتد .حال آنکه با غلبه بر محدوديتهايي که حاصل
فهم چیستي خواندن است ميتواند متن را تفسیر کند و آن را عمیقاً درک کند؛ يعني به «خواندن از
فراز» د ست يابد يا به تحلیل مفروضات متن بپردازد و با نگرشي نقادانه به امر خواندن بپردازد؛ يعني
به «خواندن از موضع مخالف» دست يابد.
از سويي ،غوطهور شدن در مجهوالت ميتواند شرايط محدودکنندهای برای عقل به وجود آورد و
انسان به کمک خواندن ميتواند بر بخشي از مجهوالتي که با آن روبهروست غلبه کند .پس خواندن
عامل رشد و تعالي عقل است و ترک چنین عملي نیز يکي از عوامل زوال عقل است.
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دانشجويان با خواندن متون دانشگاهي برخي تواناييهای بالقوهشان فعلیت مييابد .همین
تواناييهای تحققيافته در دانشجويان موجب شکلگیری تصور آنها از خود ميشود .در واقع،
ظرفیتها و استعدادهايي در دانشجويان نهفته است و زماني که آنها به خواندن منابع گوناگون در
زمینههای مختلف تحصیلي خود ميپردازند ،آن ظرفیتهای بالقوه در مسیر تجلي يافتن و بالفعل شدن
قرار ميگیرند .همین باعث ميشود که دانشجويان دارای تصوری بهینه از خويشتن شوند.
يادگیری مهارتهای خواندن نیز ميتواند احساس استقالل در دانشجويان به وجود آورد .در واقع،
الزمة مطالعة متکي بر خود تسلط بر مهارتهای خواندن است .به اين ترتیب ،دانشجويان از وابستگي
به استاد و کالس درس رها ميشوند و احساس استقالل در آنها شکل ميگیرد ،که در تکوين
شخصیت آنها مؤثر است.
از سويي ،خواندن و مطالعة متون دانشگاهي ميتواند زمینهساز يادگیری حرفه برای آينده و تسلط
بر آن باشد .همین نکته باعث شکلگیری احساس استقالل اقتصادی در زندگي آيندة دانشجويان ،که
در اوان دوران دانشجويي مشغول به کار و حرفه نیستند ،ميشود .پس توفیق در خواندن متون
دانشگاهي ميتوان احساس عزت را به دنبال داشته باشد.
طبق تحقیق باقری ( ،)1981بر اساس مبنای معرفتي عمل ،حرفه موجب شکلگیری برخي شئون
آدمي و فعلیت يافتن تواناييهای انسان و احساس استقالل ميشود .در مقدمه نیز اشاره شد که طبق
ديدگاه آدلر خواندن از جمله تواناييهای مطرح در هر حرفهای است و امروزه هر کار و حرفهای با
خواندن ،نوشتن و محاسبه عجین است و از هم جدایناپذيرند .در دانشگاه نیز دانشجويان به خواندن
متون علمي نیاز وافر دارند .پس اگر خواندن را بهمثابة عمل فرض کنیم ،ميتوان ويژگيهای نامبرده
را مبتني بر مبادی معرفتي برای خواندن در نظر گرفت.

2ـ5ـ مبادی میلی خواندن
1ـ2ـ5ـ گرایش معطوف به خود
منظور از گرايش معطوف به خود آن است که دانشجو تالش کند بین ژرفخواني در منابع محدود،
که قصد او فهم هرچه عمیقتر متون است ،و سطحيخواني در منابع متعدد ،که به آشنايي او با منابع
بیشتری منجر ميشود ،تعادل ايجاد کند .در واقع ،او از سويي تمايل دارد که مطالب را خوب درک
کند ،پس زمان بیشتری برای خواندن يک منبع صرف ميکند .از سوی ديگر ،زماني که تصمیم دارد
با جوانب موضوعي آشنا شود بايد به منابع بیشتری رجوع کند و در عین حال ممکن است به
سطحي خواني منجر شود .به عبارت ديگر ،او بايد با اتخاذ تصمیم مناسب در انتخاب منابع ،که
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ميتواند از طريق مشاوره با اهل فن صورت گیرد ،و برنامهريزی مناسب برای مطالعه در پیوستار بین
ژرفخواني و سطحيخواني نقطهای متعادل را پیدا کند.
2ـ2ـ5ـ گرایش معطوف به دیگران
مقصود از گرايش معطوف به ديگران اين است که فرد خواننده در قبال بهرهمندی از ديگران
امانتدار و در قبال کمبودهای ديگران حساس باشد .به طور کلي ،خواننده با دو گروه در امر خواندن
تعامل دارد .يکي با گروه نويسنده يا نويسندگان کتاب که با خواندن کتاب آنها با آنان تعامل دارد .در
اين صورت ،اگر از کتاب آنها نقلقولي ميآورد و يا در جايي کتاب آنها را معرفي ميکند بايد
تالش کند که امانتداری کند .از سويي ،اگر نکات مبهمي در آثار مييابد و يا برای بهتر شدن آثار نیز
پیشنهادی دارد با نويسندگان در میان بگذارد؛ بدين معنا که در قبال کمبودهای نويسندگان مسئولیت
نشان دهد.
گروه ديگر ،که ممکن است دانشجو با آنها تعامل داشته باشد ،خوانندگان ديگر آثارند .آنها با کار
گروهي در امر خواندن ميتوانند به پرسشها و ابهامات يکديگر تا جای ممکن پاسخ دهند و در فهم
بهتر مطلب به يکديگر ياری رسانند.

3ـ5ـ مبادی ارادی خواندن
داشتن سؤال مشخص در مورد مطالب علمي و داشتن دغدغة علمي در مسیر خواندن يک مطلب
ميتواند در شکل گیری ارادة دانشجو تأثیر داشته باشد .در اين صورت ،دانشجويان در پي يافتن پاسخ
برای پرسشي علمي که برايشان پیش آمده با رغبت و شور و نشاط بیشتری به خواندن ميپردازند.
وضعیت ارادی مطلوب در مورد خواندن آن است که فرد از سستي و بيرغبتي در خواندن دور باشد
و ک شش الزم را به سوی خواندن داشته باشد .برخي اوقات دانشجويان برای پشت سر گذاشتن
آزمونها ناچارند که بهسختي فرايند خواندن را پشت سر بگذارند و حال آنکه برخي اوقات نیز خود
خواهان مطالعهاند و به خواندن بیش از پیش مبادرت ميورزند .وقتي عمل خواندن حالت کامل خود
را مي يابد که فرد با ارادة خود به آن بپردازد و اجباری در کار نباشد .دانشجويي که از روی اجبار ،مانند
تهیة گزارش تحقیق برای کسب نمره ،و نه از روی رغبت به امر مطالعه و خواندن منابع بپردازد ،در
واقع ،ارادة او شاکلة کاملي نمييابد و در نتیجه نميتوان خواندن او را نیز بهمثابة عمل بهصورت تام
در نظر گرفت .به اين ترتیب ،وقتي دانشجويي با تمام وجود به امر خواندن نپردازد و با عمل مذکور
رابطهای دوگانه داشته باشد ،نميتوان انتظار داشت که نتیجة مطالعات او نیز به نوآوری منجر شود.
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مثالً ،گزارش تحقیق کالسي او يا مقالهای که تهیه کرده است فاقد نوآوری خواهد بود .البته داشتن
ارادة تام در خواندن شرط الزم برای آفرينندگي و نوآوری در ارائة محصول آن است و کافي نیست.
ارادهورزی برای خواندن در خود فرد ريشه ميگیرد و شايد قابل آموزش از مربي به متربي نباشد ،ولي
مبادی شناختي و میل ميتواند زمینهساز وجه ارادی عمل خواندن باشد که در اين صورت ميتوان
گفت نقش مربي مي تواند لحاظ شود .مربي با به وجود آوردن بینش در دانشجويان نسبت به فوايد
خواندن ،متناسب با مراحل مختلف آموزشي و پیامدهايي که سستي کردن در آن دارد ،ميتواند
ارادهورزی دانشجو را تقويت کند و به اين ترتیب در تحکیم ارادة او نقش داشته باشد .وقتي اراده به
خواندن و مطالعه در دانشجو شاکله ای مطلوب يافت ،هم خود او و هم استادش بايد در حفظ اين اراده
و پیشبردش بکوشند.
نکتة ديگر اينکه اقدام به عمل خواندن موجب تحکیم مبادی شناختي ،گرايشي و ارادی ميشود.
مثالً ،اگر ،در ابتدا ،دانشجو نسبت به خواندن احساس سستي و بيرغبتي نشان دهد ،ولي به امر
خواندن مبادرت ورزد ،ميتوان گفت که همین اقدام گامي در جهت تحکیم ارادة دانشجو برای ادامة
عمل خواندن با رغبت کافي است.

6ـ نقد دیدگاه وینچ در باب خواندن بر اساس دیدگاه اسالمی عمل
وينچ بین مهارت و فن تفاوت قائل شده و تالش کرده است که در تحلیل مفهوم «دانستن
چگونه» از مفهوم مهارت با رويکرد رفتارگرايانه خارج شود .از ديدگاه باقری ( )1981مهارت مفهوم
رفتارگرايانه دارد و به نحوة انجام کار ناظر است .از ديدگاه باقری و خسروی ( )1981سیمای انسان
در رويکرد رفتارگرايانه منفعل است و فعالیتي در درون روان در نظر گرفته نميشود .فعالیت رواني
انسان تنها بازتاب به شمار ميآيد و در آن جوشش و حرکتي نیست .ولي ،با وجود اين ،وينچ در
فعالیت خواندن به تقدم اقدام بر انگیزه و رغبت به خواندن توجهي نشان نداده است .در راهبردهای
خواندن ،مانند مردر ،دانشجو بايد زماني که تمايل به خواندن را در خود احساس ميکند به مطالعه
بپردازد .اين راهبرد مبتني بر رويکرد رفتارگرايانه است .در اين راهبرد در آغاز خواندن دانشجو کاری
نميکند .حال آنکه بايد توجه داشت که اقدام به خواندن ،که جوششي از درون فرد است ،طبق
نظرية عاملیت انسان ميتواند به تحکیم مبادی ،از جمله میل و اراده ،منجر و موجب شود که خود
دانشجو خواهان پرداختن به خواندن شود .طبق تحقیق باقری ( ،)1981وقتي فردی به انجام کار و
حرفة خويش ميپردازد ،خود اقدام موجب تحکیم مبادی معرفتي ،میلي و ارادی زيرساز آن ميشود.
عمل دارای اثر بازگشتي است که معطوف به مبادی آن است .باقری ( )1982ميگويد« :دو دسته اثر
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بر عمل آدمي مترتب است که در شناخت عمل بايد به آنها توجه کرد .دستة نخست ،اثر بازگشتي
است که از عمل به سوی خود عامل باز ميگردد و آن را اثر بازگشتي نوع اول خواهیم نامید .به گفتة
ديگر ،تحقق عمل موجب تأثیر در مبادی عمل ميشود .دستة دوم ،اثری است که عمل بر اشیاء و
اشخاص پیرامون عامل به جا ميگذارد ».در ضمن ،مطالعة گروهي و جمعبندی مطالب بهصورت
گروهي نیز ميتواند در تحکیم مبادی ارادی و ارتقای رغبت دانشجويان نقش داشته باشد .برنز
( ) 1330نیز کار و اقدام را مقدم بر انگیزه و رغبت دانسته است .از ديدگاه وی نیز اقدام ميتواند انگیزه
و رغبت ايجاد کند و انگیزه و رغبت بهوجودآمده ميتواند در اقدام بیشتر تأثیر بگذارد.
بايد توجه داشت که اگر دانشجو بخواهد در انتظار رغبت برای خواندن باشد و يا در پي يافتن زمان
و مکان مناسب ،ممکن است اين احساس رغبت ،و يا زمان و مکان مناسب در بازههای زمانيای که
در طول تحصیل به آن نیاز دارد پیش نیايد و همین نکته باعث شکست تحصیلي او شود .حال آنکه
اقدام به عمل خواندن ميتواند وی را در جهت تحکیم مبادی آن پیش ببرد.

7ـ نتیجهگیری
از ديرباز تاکنون خواندن بهمثابة امری اجتنابناپذير در نظامهای آموزش و پرورش جهان مطرح
بوده است .در دانشگاه نیز خواندن با چالشهای زيادی روبهروست؛ زيرا دانشجويان با اهداف
گوناگوني به آن ميپردازند و در حین آن با مشکالت زيادی روبهرو ميشوند .وينچ در تحلیل مفهوم
«دانستن چگونه» ،عالوه بر مهارت ،مفاهیمي همچون تواناييهای همراستا و مديريت پروژه را نیز به
دست ميآورد ،که بر اساس آنها در اين مقاله به تحلیل امر خواندن پرداختهايم ،و فراز و فرودهايي
را که دانشجويان در خواندن با آن مواجه ميشوند واکاوی کردهايم .مفاهیمي که وينچ از تحلیل
مفهوم «دانستن چگونه» به دست آورده است از جنس مهارتاند .حال آنکه از منظر ديدگاه اسالمي
عمل نميتوان عمل را در مفهوم مهارت محصور کرد .بر اساس نظرية عاملیت انسان ،اگر خواندن
به مثابة عمل در نظر گرفته شود ،برای آن مبادی معرفتي ،میلي و ارادی را ميتوان در نظر گرفت و
خواندن حیطهای وسیعتر از آنچه وينچ در نظر گرفته است خواهد داشت .هرچند راهکارهايي که وينچ
برای خواندن در سطح دانشگاه ارائه ميدهد ميتواند مفید باشد ،همگي در سطح گستردهای از
مهارت باقي مي ماند .اين در حالي است که در نظرية عاملیت انسان با در نظر گرفتن خواندن بهمثابة
عمل ميتوان مبادی عمل ،يعني معرفت ،میل و اراده را برای آن در نظر گرفت و ابعاد وسیعتری
مانند تأثیر عمل در مبادی و نقش تحکیمکنندة آن را برای مبادی برشمرد .در ضمن ،بر اساس
ديدگاه وينچ دانشجويان بايد شرايط مناسب برای خواندن را در نظر داشته باشند تا احساس میل و
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رغبت کافي در آن ها به وجود بیايد و به خواندن بپردازند .همچنین ،در راهبرد مردر هم اشاره شده
است که وقتي رغبت کافي وجود دارد بايد به خواندن پرداخت .اين در حالي است که از ديدگاه
اسالمي عمل اقدام به عمل يا دست به کار شدن ميتواند در تحکیم مبادی عمل مؤثر باشد و
بهتدريج خواندن شاکلهای مناسب مييابد .عالوه بر نکاتي که اغلب جنبة مهارتي دارد و وينچ بیان
کرده است ،بر اساس ديدگاه اسالمي عمل بايد به تقدم کار و اقدام بر انگیزه و رغبت نیز توجه کرد و
به ويژه در خواندن در سطح دانشگاه ،که دانشجويان در مقايسه با دوران مدرسه با متون متعدد و
دشوارتری روبهرو ميشوند ،به اين نکتة مهم توجه کرد .در ضمن ،با توجه به اهمیت خواندن در
سطوح مختلف آموزشي ،بهويژه در سطح دانشگاه ،توصیه ميشود که خواندن بر اساس مباني
روانشناختي و جامعهشناختي با تکیه بر وجه اسالمي مطالعه و بررسي شود.
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