
 

 

  
  

 دربارة اثر
  

 علمي گـروه زبـان فرانسـوي   عضو هيئت  هاي دوم دانشگاه اتاوا زبان ةسسكلودت كورنر در مؤ
هاي خارجي است. اين  آموزش زبان ةيكي از آثار او در زمين خواندنمهارت بوده است. كتاب 

بررسـي و   ،در گذشـته و حـال   ،متدولوژيك گوناگون هاي جرياندر را  كتاب جايگاه خواندن
مناسبي هاي  زمينه ،متن و كنش متقابل بين اين دو عنصر ،به خواننده و با پرداختنكند  تحليل مي

كنش متقابل خواننـده   ةدربار گرفته صورت. مطالعات كند ميد عمليات آموزشي پيشنهارا براي 
، انـد  عرضـه كـرده  ) 1979( رانآ) و مـو 1988دشـن (  كه گوناگون خواندن، هاي مدلو متن در 

شوند،  گوناگوني مربوط ميهاي  زمينهروي متن به  شده انجامهاي  پژوهش. نشان داده شده است
 مطالعـات ؛ مطالعـات معنـايي  نيـز  هاي خوانايي، ساختار متنـي، مطالعـات بـافتي و     فرمول جملهاز

ادراك بصري،  جملهاز، گيرند بر ميدر راهاي گوناگوني  جنبهنيز خواننده  ةدربارگرفته  صورت
هاي  ها و استراتژي مهارتنيز خواندن و  يندافرهاي  حافظه، پردازش اطالعات، مدل دهي سازمان
  خوب. ةخوانند

 بـه عنـوان   ويزبان فرانس ويژه به ها، زبان ةو آينداكنون استادان به  خواندنمهارت كتاب 
دربـارة توانـايي    هـا  فهـم بـه بررسـي پـژوهش     و با زباني روشن و قابلدارد اختصاص  ،زبان دوم

و  نظريـه امكـان ارتبـاط بـين     ايـن اثـر  همچنـين،  پـردازد.   خواندن مـي خواندن و روش آموزش 
  آورد. در كالس فراهم مينيز را كاربردهاي عملي 

   



 

 

  
  

  سپاسگزاري
  

كـه   افـرادي تمـام   ،انـد متشـكرم   كه به من كمك كـرده  افرادياز  ،اين اثرنخستين سطرهاي در 
ن را ريموند و رنه گادبوت. لوسين كوربپذير نبود. سپاس از پاتريسيا  اين كار امكانها  آن بدون

بود.  مؤثررا تقبل كرد و كمكش براي من بسيار چيني  حروففراموش نخواهم كرد كه كار نيز 
تشـكر   بازخواني متن و دادن چند پيشـنهاد به عهده گرفتن از ريموند لوبالن بابت بايد  ،همچنين

هـاي ارزشمندشـان در    ونيك دوپالنتي و كلود ژرمـن بـراي مشـاوره   كنم. و در نهايت از م ويژه
  .نهايت سپاسگزارم بيسراسر كتاب 

    



 

 

  
  

  پيشگفتار
  

ميـان  پـس   ،برقراري ارتبـاط بـين خواننـده و مـتن اسـت     نيازمند و خواندن فعاليتي بسيار پيچيده 
اسـتاد   ،خـانم كلـودت كـورنر    ،ايـن كتـاب   ةوجود دارد. نويسـند متقابل تأثيري خواننده و متن 
وجـوه گونـاگون   كند تا  دعوت ميما را  ،دوم زبان به عنوان فرانسه زبان ةدر رشتدانشگاه اوتاوا 
آمـوزش   خوانـدن در  ،بـار  تيننخسـ  نوشته اسـت، . در كتابي كه او را بررسي كنيماين پيچيدگي 

شود ابعاد  ميتالش گيرد و  مورد بحث قرار مي ويزبان فرانس ويژه بهزبان خارجي و  ياوم زبان د
  .شودبررسي موضوع گوناگون اين 

 ،(رويكردهـاي سـنتي   به جايگـاه خوانـدن در پـنج رويكـرد آموزشـي     خانم كورنر ابتدا 
نگـاهي   ارتبـاطي) بصـري، شـناختي و   ـ   يادگيري يكپارچه با ابزار سمعي ،رفتارگرايانهـ   ساختار

 ةدر زمينـ  تـازگي  بـه كـه در گذشـته و   كند  هايي را بررسي مي پژوهش ، سپساندازد مياجمالي 
كـه  كنـد   مـي عرضه را يكساني  تقريباًاصول  ،خواندن ةدر زمين تالش اب و اند خواندن انجام شده

 ةگرفتـه دربـار   صورتهاي  پايه و اساس پژوهش از آنجا كه. اند رأي همها  آن ةدربارن امتخصص
بندي  جمع ،استانگليسي)  ويژه بهروي خواندن در زبان مادري (خواندن به زبان دوم تحقيقات 

 ،آغاز به خواننده او در ،انداز اين چشم در .دشو آغاز ميها  پژوهشاين  براساسكلودت كورنر 
ويژگـي   كوشـد  مـي او  ،در هر مورد .پردازد به متن مي و در پايان ،خواننده و متن ةسپس به رابط

  نشان دهد. ،روي زبان مادريشده  انجام هاي پژوهشبا توجه به  ،زبان دوم راخاص خواندن به 
هـايي ماننـد    جنبـه  ،انـد  شـده نـده بررسـي   هاي گوناگون مرتبط با خوان جنبه ،ترتيب بدين

نيـز  و  ،خوانـدن  فراينـد هـاي   مـدل  ،حافظـه و پـردازش اطالعـات    دهـي  سـازمان  ،ادراك بصري
خواننـده و مـتن در    ةشـده روي رابطـ   خوب. مطالعات انجـام  ةهاي خوانند ها و استراتژي مهارت
نيز  نتحقيقات مت ةدربار .اند شده) با هم تلفيق 1979( موآران) و 1988مفهومي دشن ( يها مدل

مطالعـات معنـايي   نيـز  مطالعـات بـافتي و    ،سـاختار متنـي   ،خوانـايي بـه  ها  بايد گفت اين پژوهش
  .ازندپرد مي

راهنمـاي  ممكن است كه رسيد نقاط عطفي توان به  مي پژوهش،نتايج اين چند  براساس
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چـارچوب  براي اسـتادان زبـان دوم   خانم كورنر  ،جازبان دوم باشند. در اين انمدرس هاي يتفعال
خوانـدن و  گونـاگون  مراحـل  سپس به  ،خواندن ةكند. او در آغاز به پروژ ريزي مي كاري طرح

  .پردازد يمهاي خواندن  در پايان به آموزش استراتژي
 ةآينـد  ةبـار اي در محتاطانـه  هايو پيشـنهاد  هـا  بيني خانم كورنر پيش ،در بخش پاياني اثر

رسـد   به نظـر مـي  است. عرضه كرده متن  ةمطالعات مربوط به متن و خوانند ةدر حوزها  پژوهش
 ،خواننـده هـاي   ويژگـي ايجـاد تعـادل بـين     چالش بزرگ آينـده  زبان دومدر  دنخوان ةدر حوز

همچـون معيارهـاي انتخـاب مـتن و      ،هـاي مـتن   و ويژگي ،اش قبلي يها دانستههمچون عاليق و 
  خواهد بود. ،ساختار متني

  
  كلود ژرمن

  مونترال ،دانشگاه كبك
  

    




