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  چکیده

کــاربرد ، از اهمیــص  ارــی بر ــوردار  شناســیزبانبخشــی از  عنواننگــارب بــه

 کننـدمیا در بافـص مموزشـی ا  ـ یدرسـ هـا کتاباساسـی کـه  نقـ وجه بـه اسص. با ت

راهــی  ،نگارشــی هــا مهارتو بــا تکیــه بــر ا ــ  مهــر کــه  ــادییر  رــ ی  و بنیــاد  

 صــود در بـههـا  کـاربرد  زبـان حــوز  در اسـتقلا  و  ودک ـا یبـرا  رسـیدن بـه 

هـا  جنبـهبـه  پـژوه ا ـ   ،م ـدمیشـمار راستا  ارتباطات علمی، ادبی و فرهنگـی بـه

ــه مموزشــی  ــوب ب ــا ی و دبیرســتان  هــا دور فارســی  هــا کتاب در نگــاربمرب راهنم

نگـارب انگلیسـی کــه در حـا  حا ــر در  هــا کتابرا  بـا  هـامنهمچنــی  ؛ پـردازدمـی

ــدر   دانشــگا  ــا ت ــدمیمقا ســه  شــوندمیه ــژوه  کن ــ  پ ــســه  ،ا مقا ســه. ا   ةجنب

ــوعات ــع مو  ــوعات، ترتی ــیر مو  ــوو  تقس ــ ةن  ــام   ةارائ ــی را ش ــع نگارش مطال

ــی ــه م ــارب در س ــه نگ ــوب ب ــع مرب ــی مطال ــد فراوان ــ ، درر ــا ص حار ــود. نت  ةدورش

ــع  ــا ی در لال ــهراهنم ــطه ةدوردر و  پرداز نکت ــع در  متوس ــاهنگی در در لال ، ناهم

ــه  ــوعات و از هم ــع مو  ــرمهرترتی ــ کر ت ــ   رن ــودن ار ــدب ــو م ور  درفرم ن  ةن 

 درسی فارسی اسص.  ها کتابشی در مو وعات نگار ةارائ

انگلیسـی، تقسـیر مو ـوعات، ترتیـع مو ـوعات،  نگاربفارسی،  نگارب: هاکلیدواژه 

 م ور  فرم ندار  
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 مقدمه. ۱

زبانی کـه همـوار  مشـکلاتی را بـرا  فراییـران زبـان ا  ـاد  ها مهارتتر    کی از مهر

و هـر در  ت هـر در فراییـر  زبـان او ا   مهار رسدمینظر به .، مهارت نگارب اسصکندمی

 عنوانبـهکاربرد ، نگارب  شناسیزباناز د دیا  همی  دلی  . به ادییر  زبان دوم دشوار اسص

در اوا ر لـرن بیسـتر رنـ   ،برا  ا  اد ارتباب اهمیص من و مورد توجه بود  اساسی ا مسئله

وعی تولیـد و نـومور  و رونـد نـ ،نگـارب. (6006، 6سـیلوا و ماتسـودا ود یرفص )به ا تاز 

شـک  تشـبیه حرکص مارپیچی  ـا فنـر  ( من را به 6391) 6اشتا نر- ادییر  پو ا اسص که جان

امکانـات از  تا به اوج برسد و در رورت بودن چر دمیطبیعی به دور  ود  طوربهکه  کندمی

 واهـد  ا   حرکص ایر در طو  زمان با تمر   رـورت ییـرد سـرعص .شودمیجر ان  ارج 

 کنـدمیبـه من اشـار   اشـتا نر-جـانیرفص و به موفقیص  واهد ان امید. حرکص چر شی که 

، تصـ ی ، و ـرا   و نـو  پی ، ر ز برنامـهارـلی نگـارب،  عنـی  ةمرحلـچهار  تواندمی

 1کراشـ  ( باشـد.961، د. 6006، 4نقـ  از ر چـاردز و رنانـد ابـه 6331، 9)سو نو سیدوبار 

 لرار ییرند. غیر  طیدر مسیر  ا   چهار مرحله بهتر اسص  کندمی ( پیشنهاد6006)

من نیـاز بـه زمـان کـافی   ـادییر  رونـدو امـر  مشـک   اسـص  ییپیچیـد دلی  ا ـ  به 

ــو دارد ــی(6396، 1)الب ــا   . از طرف ــر اس ــب ــبم  ةی ت ــان 6399) 7لی ــه زب ــه ب ــارب چ (  نگ

ارب بـا نـون نگـ نگارنـد  د تـادارمموزشـی  ةبرنامـنیـاز بـه  ـ  مادر  و چه بـه زبـان دوم 

، هـر 9ا مقابلـهبیـان  ةشـیوکاپلـان مبنـی بـر  ةفر ـید؛ چـرا کـه بـر اسـا  علمی مشـنا شـو

 نگارب مخصود  ود را دارد. ةشیواجتماعی با هر زبان و فرهنگی، 

نگـارب  هـا مهارتدلـائلی کـه ممـوزب و  ـادییر   تـر  مهر کـی از  رسـدمینظـر به

ــان دوم را مشــخ   ــان اســص. هــا ت اوت، کنــدمیدر زب ــان دو زب ــی می ــه  فرهنگ منچ

                                                           
1. Silva & Matsuda  

2. John-Shteiner           

3. Sew 

4. Richards & Renandya 

5. Krashen 

6. Elbow 

7. Liebman 

8. contrastive rhetoric hypothesis 
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نشــان  انــدپردا ته( بــه من 6399) 6کاپلــان بــر نظر ــة تأکیــدبــا  (9606و عطــاران ) لــدمپی 

ــه دهــدمی ــان انگلیســی ن ــه زب ــه کــه در نگــارب ب ــرا   ســا تارها تنهــا نیــاز  ب مــواز  ب

مــه مســتقیمأ بــه ارــ  توجیــه  ــا اســتدلا  مطلــع مــورد نظــر نیســص بلکــه نو ســند  در مقد

ــع  ــردازدمیمطل ــه پ ــالی ک ــند، در ح ــی ةنو س ــه زبانفارس ــا  ب ــامثا دنب ــتدلا و  ه  ها اس

در نتی ــه ا ــ     را بهتــر توجیــه کنــد؛ واننــد  هــامنمتعــدد اســص تــا بــه کمــ  

 امـد و  ـود دلیلـی بـر سـخص انگاشـت  ممکـ  اسـص بـه سـوا ت ـاهر بین هاپرداز حاشیه

ترد ـد ت لـی فرهنگـی در هـر ز بـان و ـا ملیتـی در بـیسـی باشـد. امر نگارب بـه زبـان فار

نیـز،  نیـاز  ارتبـاب بـا جوامـل علمـی ا  ـاد منظوربسـا بـهچـه درسی مشکار اسص. ها کتاب

ــه  ــهب ــان دوم ب ــ  زب ــا فرهن ــنا ی ب ــود من مش ــارب مخص ــ  نگ ــت  فرهن ــود دانس  ص

، 6399کاپلــان، ؛ 6339 ،9کــوو و کالــاتیزز ؛6006، 6)کونــور  ابــدمی ــرورت جامعــه 

ــا؛ کوب6311 ــر وت ــادییر   (.6004، 4و لهن ــه،   ــا مهارتدر نتی  ــاب  ه ــه کت ــاز ب ــانی، نی زب

ــابی کــه  ؛مموزشــی مشــخ  دارد ــهکت ــرد  منظورب ــراهب شــود و  طراحــیمموزشــی  ا هبرنام

، تمر نــات تـدر   روبمربــوب، مـواد درســی و  ها نظر ـه ـود شــام  اهـداو ممــوزب، 

ــص ت ــی  عو در نها  ــاروبی ــد ا،   ه ــد )ر چــاردز و رنان ــابی باش ــد (. 6006ارز  جــا  ترد 

. ا ـ  کننـدمیعوامـ  مهمـی ا  ـا  نقـ   درسـی هـا کتاب ومـواد  یردمور در  نیسص که

ــد ا  چــون شــبکهعوامــ   ــدتنید هــر  در ،پیچی ــ هــامنایــر  کــی از و  ان ــد  یرفت ــا ناد  ه  

ــدان بهــا داد  شــود ــر ب ــا   ممــوزب ، کــارکمت بررســی  هــا را  کــی از  .شــودمیدچارا تل

ــودن ــی نب ــا موف ــی   ــ موف ــواد ،مموزشــی ةبرنام ـــابی م ــه  جــامناز درســی اســص.  ارز ـــ ک

ــا کتابانتخــاب  ــی،  ه ــهدرس ــژ ب ــرورب  و  ــوزب و پ ــراندر مم ــازمان ،ا  ــد  س ـــر عه  یب

از طرفـی، . کننـدمیا ا  ـ ـادییر  زبـان مـادر  نقـ  بسـیار مهمـی در  هـاکتابا ـ  اسص، 

ــارز ــابی ک ــه رســی اب دت ــا چگــونگی  دهــدمیا ــ  امکــان را ن مــامعلب  ةن ــودر ارتبــاب ب

                                                           
1. Kaplan 

2. Connor 

3. Cope & Kalantzis 

4. Kubota & Lehner 
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یونــه نوشــته شــد  و درســی بــد   چــرا مــواد بیند شــند کــهو  ت کــر کننــد هــامنتــدر   

 .ببرند را لازم دةدر کلا  است اها مناز  توانندمیچگونه 

در . دکنـمیا   بسـیار مهمـی در بافـص مموزشـی ا  ـنقـ نیـز درسـی هـا کتابم توا   

ــا ــتر یب ،ران  ــا فعالیصش ــ ه ــارچوب  یمموزش ــکدر چ ــاب درس ــورت  یت ــردمیر و  یی

 دهیســازمانو معلــر بــر م ــور من  ممــوزدان  یمموزشــ  هاو ت ربــه اهــفعالیص تــر  بی 

و  هــافعالیصا ــ   ارز ــابیبر ــی بــر ا ــ  باورنــد کــه . (6996 ، و عابــد یضــ )عر شــودمی

ــوا و  هــاپژوه  ــی در م ت ــدر   موجــع تیییرات ــا در ارــ  شــوندمی هــاکتابروب ت ، ام

ــه ــی ب ــ  بزری ــان کم ــدمی معلم ــان کنن ــا کتاب. در می ــی،  ه ــکدرس ــاب درس ــی یت  فارس

مـا  نظربـهپیچیـدیی در نظـام من،  رغرعلـیزبـان مـادر  اسـص کـه  مموزب ةرسان تر  مهر

رم منکـه بـه جـچـون زبـان فارسـی  روا ـ . از نما ـدمی افتـاد  مسان و پی  پـاان زبانفارسی

همگـان توانـا ی تسـلر بـر من دارنـد، سـاد  انگاشـته شـد  و از توجـه  زبـان مادر  اسـص و

ــا ر  ــا س ــه ب ــدان در مقا س ـــی ب ــادر کاف ــد  ه ــروم مان ــه م  ــص. چ ــه اس ــانی ک ــا زم بس

درک بهتـر نظـام زبـان بیگانـه لـازم  منظوربـه ،پـردازدمیبـه  ـادییر  زبـان دوم  یزبانفارسی

 ةزمینـکـه در  هـا یپژوه  روا ـ ن مـادر   ـود بیشـتر دلـص کنـد؛ از در نظام زبـا بیندمی

 ،نبا د تنهـا متوجـه تـأ یر زبـان مـادر  بـر زبـان بیگانـه باشـد ییردمی ادییر  زبان رورت 

 (.  6009، 6بلکه با د تأ یر متقاب  من را نیز در نظر ییرد )کوک

از  .یــرددمی هــامن  ارــلار رونــد ممــوزب و ارتقــا موجــعدرســی  هــا کتابارز ــابی 

کلــی کســع  طوربــهمن ــا کــه در  نگــارب از اهمیــص ز ــاد  بر ــوردار اســص و 

هـا  کـاربرد  زبـان حـوز  در اسـتقلا  و  ودک ـا ی هـا را نگارشـی  کـی از  ها مهارت

ــه ــه منظورب ــا د گــران ب ــاب ب ــدمیشــمار ا  ــاد ارتب ــی  ،م  ــ  ت قی ــه  بیشـــترا  ــهب  ها جنب

 هــامن ةمقا ســفارســی راهنمــا ی و دبیرســتان و  هــا کتاب در نگــاربمربــوب بــه مموزشــی 

   .پردازدمینگارب انگلیسی  ها کتاببا 

 

                                                           
1. Cook 
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 پژوهش ةپیشین. ۲

تــأمی  و نیــز  فراوانــی ان ــام شــد  تــا بتــوان یــامی در بــرانگیخت ، هــا پژوه تــاکنون 

( بــه بررســی تــأ یر زبــان دوم )انگلیســی( 6066ادییر  برداشــص. هاشــمیان )ســهولص امــر  ــ

ــادر  در  صــود نگــارب  ــان م ــر زب ــردازدمیب ــر  پ ــی دانشــ و ان را ب ــ  ت قی ــه در ا  ک

هـا بـه غیـر زبـان انگلیسـی و میـزان تسـلر من ت صیلی زبـان انگلیسـی و رشـتة ةرشتاسا  

ا ـ  ت قیـی حـاکی از من اسـص کـه  ةنتی ـ. کنـدمیزبان انگلیسـی بـه چهـار یـرو  تقسـیر 

 ، درزبـان انگلیسـی  ـا غیـر من ةرشـت، چـه در دانش و انی کـه مسـلر بـه زبـان دوم هسـتند

زبــان  معلمــان . از طرفــیدهنــدمینگــارب زبــان مــادر  از  ــود توانمنــد  بیشــتر  نشــان 

تســلر کــافی بــر زبــان  نداشــت کــه  انــدبود فارســی همیشــه شــاهدان فعــالی بــر ا ــ  مــدعا 

ــادر   ــدم م ــص برع ــته اس ــر توانس ــا در درک و فه ــر  ه ــ اردد گ ــأ یر ی ــد ت  . میراحم

کـه  رسـدمیبـه ا ـ  نتی ـه  )انگلیسـی(( در  بررسی تأ یر زبان مـادر  بـر زبـان دوم 6066)

 ةنکتـگـ ارد. بنگـارب بـه زبـان انگلیسـی تـأ یر  ةن ـودر  توانـدمیتسلر بـر زبـان مـادر  

بسیار جالع ا ـ  اسـص کـه کسـانی کـه بالـاتر   نمـر  را در نگـارب زبـان فارسـی یرفتنـد 

 بالا ی کسع کردند.  ةنمردر زبان انگلیسی نیز 

( بــا 6003) فــرورتقینا ــد  یرفــص. زارعــی و  تــواننمیت ــاوت در ســا تار دو زبــان را 

ــان بررســی کی ــی نگــارب ــه مموززب ــا توجــه ب ــان فارســی و انگلیســی و ب ــه هــر دو زب ان ب

 رســندمیبیـان مطلـع و همچنـی  ســا تار مت ـاوت دو زبـان، بـه ا ـ  نتی ـه  ةشـیوت ـاوت 

در نگـارب فارســی دارنـد در نگـارب انگلیسـی نیـز تســلر  مهـارت کـافی کـه مموزانیزبـان

ــا انگلیســی د ــد   ةشــیودارنــد. ت ــاوتی کــه در  ا ــ  اســص کــه  شــودمینگــارب فارســی ب

 کســان بــودن  رغرعلــیمربــوب بــه زبــان مــادر ،  دلی  دسترســی کــافی بــه منــابل زبــانیبــه

تــر  بــرا  بهتــر جلــو  یممــوز از جملــات طولــانزبــان، فارســیمو ــون نگــارب، در مــت  

ماننــد  هــا یمزمونهنگــام کــه بــه شــودمی. ا ــ  ت ــاوت باعــ  کنــدمیدادن مطلــع اســت اد  

، فــرورتقید. پــژوه  زارعــی و ارد نگــارب زبــان دوم را رعا ــص نکنــتافــ  و غیــر ، اســتاند

  اسـص بـر ادعـا  پژوهشـگرانی ماننـد تأکیـدمبنی بر وجود ت اوت بـی  نگـارب دو زبـان، 
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ــر و ــ   (،6004) هینکــ  (،6001)باســتورکم   بیچ ــارتی و د گــرانم  ســیلوا (،6001) ک

 (.6000)و تورسون  (6339)

کـه با ـد چنـانتـا  اندنشـد  طراحـییونـه من هـاکتابد گر ا ـ  اسـص کـه شـا د  ةنکت  

را در راســتا   ودم ــور  لــرار دهنــد تــا  ــود در او  وکننــد ا  ــاد انگیــز  مموز زبــاندر 

( در 6996)  و عابــد یضــ عر کافی کــرد  و در نتی ــه بنیــاد  بیــاموزد.بطــ  مطالــع موشــ

ــ ــه ت ز یپژوهش ــب ــه و ت ل  ــازی ــانگ ة  س ــرفص و یپ ةزی ــهش ــ ها مؤل  ــاب ک رو  رمن ب ت

شـرفص یپ ةزیـانگ دادپـژوه  نشـان  نتـا ص حارـ  از ا ـ  نـد.اهپردا ت  یابتـدا ةدور یدرس

و  ینـ و د یفارسـ هـا کتاب ؛دشـومی افـص  یو علـوم ت ربـ یا ـ ر  هـاتـابک بیشتر در

ف یسـاز   ـعدر ا ـ   یمـات اجتمـاعیتعل هـا کتابامـا بـه من پردا تـه   حـدود لرمن تـا

ــدبود  ــا مشــاهد  و بررســ( 6993بخــص و همکــاران )جــوان .ان ــا کتاب یب  ةدور یدرســ ه

ر مو ـــوعات یر م ـــاهیه تقســـکـــدر افتنـــد  علـــوم انســـانی دانشـــگاهیپی متوســـطه و 

ــدارک ــا  تاب ــ ةدور یدرســ هــا کتابدر  یرســاننو اطل  رــ ی  یدانشــگاه یمتوســطه و پ

ر و یبخــوان یدرســ هــا کتابی کــه در پژوهشــ( در 6936نور ــان ) رــورت نگرفتــه اســص.

ــ بنو ــپا ریس ــام داد،او   ة  ــتان ان  ــونگچ دبس ــتار یگ ــون نوش ــاب مت ــو ارتب رها و  ، تص

 کــه   من بودنــدیمبــ مد مدســصبهص  . نتــامموزشــی را بررســی کــرد ها هــدوبــا  هــاتمر  

ــین ــدواز  یم ــه ها ه ــد ر ز برنام ــا  ش ــه ب ــهمنچ ــو عنوانب ــیدر  الگ ــهت ق ــیدن ب  بخش

امـر  و ممکـ  اسـصمطابقـص نـدارد  ،رودمـیانتظـار   وانـدن و نوشـت   ریادی ـ ها هدو

 هـا کتابکنـد. از طرفـی رعا ـص ارـو  مموزشـی رـ ی  در    مواجـهکمموزب را با مشـ

تـدر   زبـان مـادر  اسـص.  ممـوزب زبـان فارسـی  ارتقـا هـا را درسی فارسی  کـی از 

. احمـد  ی بر ـوردار اسـص ارـ، بلکـه از اهمیـص م ـدنمیشـمار بـهنه فقر  ـ  ویی ـه 

ــوا  6993) ــد م ت ــا کتاب( در نق ــه ه ــص ک ــد  اس ــ  عقی ــر ا  ــی ب ــران فارس ــان  فرایی زب

، امـا توانـا ی رم نـدبنهـا ی  هـا مزمون و بـه مسـانی از عهـد  سـؤالات کنکـورفارسی شـا د 

 ،بـه همـی  جهـص .ندارنـد غیـر  را و تقا ـا  کـارنوشـت  بـرا  ادار  ساد   ـا  ةنوشت  نام

 .  کندمیبه نتا ص م ید مموزشی، ارز ابی کتاب درسی نق  مهمـی ا ـ ا  دستیابیبرا  
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 شناسی. روش۳

 پژوهشهدف . ۱. ۳

انگلیســی در  صــود فارســی و  هــا کتابمیــان  ةمقا ســا ــ  پــژوه  ســعی دارد بــا 

ــع نگارشــی و  ــا هــامنممــوزب  ن ــوةترتیــع و تقســیر مطال ــراهر ســازد ت ــاتی را ف ، موجب

ــه فارســی بــردارد، هــا کتابم تــوا   ســاز بهینهیــامی در جهــص    کــه مطالــع از طورب

ــه  ــدم ور  ب ــدتولی ــوان در  6م ور فرم ن ــر بت ــو ی بهت ــت اد  از الگ ــا اس ــد و ب ــر  ابن تییی

ــا  ان ــام دادارــلاحاتی  هــامنتــدر    ةشــیو ود صــبهترتیــع مطالــع و   ممــوزاندان ت

 ها ســئوا بــرا  پاســ  بــه  هــامن ســاز مماد مطالــع را کــاربرد  بیاموزنــد و هــدو، تنهــا 

امت انی نباشد. در نتی ـه در مقـاطل بالـاتر  عنـی زمـانی کـه نیـاز بـه نوشـت  مقالـات علمـی 

 دچار مشک  نشوند.  ،ادار  دارند ةساد ةنام  ا

 پژوهشسئوال . ۲. ۳

  درمطالـــع نگارشـــی  ةارائـــ ةن ـــوتقســـیر مو ـــوعات، ترتیـــع مو ـــوعات و 

 چگونه اسص؟ راهنما ی و دبیرستان ها دور فارسی  ها کتاب

  درمطالـــع نگارشـــی  ةارائـــ ةن ـــوتقســـیر مو ـــوعات، ترتیـــع مو ـــوعات و 

 نگارب انگلیسی به چه رورتی اسص؟ ها کتاب

 روش تحقیق. ۳. ۳

ــی  ــ  ت قی ــهما  ــارب در ا قا س ــه نگ ــوب ب ــع مرب ــص از مطال ــی اس ــا کتاب، ت لیل  ه

ــام   ــه را ش ــه جنب ــه س ــی ک ــی و انگلیس ــودمیفارس ــوعات. 6: ش ــیر مو  ــع . ت6؛ تقس رتی

 .مطالع ةارائ ةن و. 9؛ مو وعات

تقسـیر مو ـوعات شـام  بررسـی دررـد فراوانـی مطالـع مربـوب بـه نگـارب، دســتور 

ــه بررســی نظــر و  ،ســی اســص. ترتیــع مو ــوعاتفار هــا کتابدر  شناســیزبانزبــان و  ب

کــه مطالــع چگونــه و  کنــدمیو ســومی  جنبــه مشــخ   پــردازدمیترتیــع منطقــی مطالــع 

  .شوندمیبراسا  چه م ور  تدر   

                                                           
1. Process based 
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  پژوهشابزار . ۴. ۳

و د گــران،  ســمیعی ییلــانیفارســی او  راهنمــا ی ) هــا کتاب پــژوه ،در ا ــ  

اکبـــر  (، ســوم راهنمـــا ی )6999و د گـــران،  ا شــلدر اکبـــر  ( دوم راهنمــا ی )6994

ــــلدر  ــــران،  ا ش ــــتان )6993و د گ ــــنا حی(، او  دبیرس ــــران،  ش (، دوم 6930و د گ

ــتان ) ــنا حیدبیرس ــران،  ش ــتان )6999و د گ ــوم دبیرس ــنا حی(، س ــران،  ش ( 6993و د گ

(، 6399) 6ا ـــر بییلـــی و پـــاو  6ها وانـــدنیمـــاهر بـــا  ها نو ســـند  هـــا کتابو نیـــز 

در  1ا ـر مییـرز 1بـا اعتمـاد بـه ن ـ  انشـا نو سـی( و 6330) 4ا رممودت و بـارت 9بندنو سی

فردوســـی  ها دانشـــگا اســـاتید و مربیـــان  اند.شـــد (، بررســـی 6003و  6001دو جلـــد )

ــام  ــورمشــهد، پی ــور مشــهد، دانشــگا  مزاد لوچــان و دانشــگا   ن ــام ن  بها یشــی تهــران و پی

. کننــدمیتأ یــد  تــدر   وتــدر   حــا  حا ــر توســر  هــا   ادشــد  را درارــ هان کتاب

جـامل  هـا کتاب عنوانبـه انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ  هـا کتابلازم به ذکـر اسـص 

ــد  ــورد تأ ی ــارب، م ــدر   در  نگ ــرا  ت ــندمیب ــا  ،باش ــهام ــع  دلی ب ــاد مطال ــر ز  ح 

بــه ذکــر  کتــاب درســی  ــ  تــرم ت صــیلی معرفــی کــرد. لــازم عنوانبــهرا  هــامن تــواننمی

ا ـر مییـرز،  انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ  هـا کتاببودن جامل و کامـ  دلی بهاسص که 

را بــه  ــود ا تصــاد  ا مقا ســها ــ  ت لیــ   ةعمــد(، بخــ  6001و  6003در دو جلــد )

 .  دهندمی

 پژوهنشاجرای  ةشیو ۵. ۳

ــه  ــه ب ــی ک ــ  ت قی ــدر ا  ــع  ةمقا س ــوعات، ترتی ــیر مو  ــا  تقس ــر مبن ــی ب ت لیل

ــوعات و م ــوو  ــارب در  ةن  ــه در  نگ ــوب ب ــع مرب ــرا  مطال ــا کتاباج ــی و  ه فارس

ــی  ــردازدمیانگلیس ــدا  .پ ــا کتابابت ــتان از  ه ــا ی و دبیرس ــی راهنم ــفارس ــی  ةجنب نگارش

دررـد فراوانـی  ،تقسـیر مو ـوعات ةمقا سـ، در کـه بیـان شـد طورشـوند. همـانمیبررسی 

                                                           
1. The practical writers with readings  

2. Bailey & Powell 

3. Paragraph Writing  

4. Arnaudet & Barrett 

5. Writing with confidence 

6. Meyers 
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ــان و  ــه نگــارب، دســتور زب ــوب ب ــه مشــخ   اســیشنزبانمطالــع مرب و مو ــوعات مت رل

ــودمی ــر   .ش ــر دو س ــه ه ــ  مرحل ــه در ا  ــص ک ــر اس ــد نظ ــوعات م ــع مو  ــ   ترتی س

نظـر و ترتیـع منطقـی مطالـع، بـر اسـا  اولو ـص  ةدر چـفارسی و انگلیسـی از  ها کتاب

ــاز هــامن ــز توانمنــد  و نی ــان و نی ــرار  مموززب ــابی ل ــه مو ــون مــورد مطالعــه، مــورد ارز  ب

ــدمی ــومی ییرن ــی  . س ــام، بررس ــوی ــ ةن  ــدر   ةارائ ــونگی ت ــه چگ ــه ب ــص ک ــع اس  مطال

 داند.چه میرا  مموززبان ا نکه هر نظام مموزشی، موفقیص پردازد و بررسیمی

 پژوهش  هاییافته. ۴

 دهـدمیراهنمـا ی و دبیرسـتان نشـان  ةدورفراوانی مطالـع درسـی مربـوب بـه نگـارب  

و  شناسـیزبانجـه بـه نگـارب، دسـتور زبـان، فراوانـی میـزان تو راهنمـا ی، ةدورکه در سـه 

ــه ــه ب ــوعات مت رل ــع مو  ــدمی 9و  3، 93، 74ترتی ــل باش ــی در مقط ــزان فراوان ــ  می . ا 

، 16، 16ترتیــع و مو ــوعات مت رلــه بــه شناســیزباندبیرســتان بــه نگــارب، دســتور زبــان، 

ــص ) 4و  66 ــدو اس ــدو 9و  6 ها ج ــان 6 (. ج ــدام از مو ةدهندنش ــر ک ــهر ه ــس  وعات 

ــه ــا، مقال ــارب )امل ــه نگ ــی از جمل ــی، درس ــان فارس ــتور زب ــته، ...(، دس ــوان نوش ــی، ان نو س

 .  اسصراهنما ی  ةدورو مو وعات مت رله در هر سه  شناسیزبان
 

نویسی، انواع نوشته، ...(، دستور زبان . سهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش )املا، مقاله۱جدول 

 راهنمایی ةدوروعات متفرقه در سه و موض شناسیزبانفارسی، 

 مقطع/موضوع و فراوانی
 متفرقه شناسیزبان دستور زبان نگارش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 0 0 66 6 99 69 61 66 (6994او  راهنما ی )

 17 6 11 1 96 66 41 94 (6999دوم راهنما ی )

 99 6 99 9 91 64 99 69 (6993سوم راهنما ی )

 600 9 600 3 600 93 600 74 جمل

 

ــدو   ــه ج ــه ب ــا توج ــا  او  ) ،6ب ــی در س ــع نگارش ــی مطال ــدار فراوان (، دوم 6994مق

ــا ی )(6999) ــوم راهنم ــه6993، و س ــع ( ب ــص 69و  94، 66ترتی ــان اس ــام نش ــدیم. ارل  دهن



  چهارمشمارة         (            دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی)فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه                        94 

 

، در 69نــی بــا فراوابــه دســتور زبــان  توجــه معطــوو تــر  ی بکــه در ســا  او  راهنمــا ی 

و در ســا  ســوم راهنمــا ی نیــز ا ــ  میــزان  94 بــا فراوانــیســا  دوم راهنمــا ی بــه نگــارب 

ــارب  ــص نگ ــه در جه ــی توج ــا فراوان ــک   69ب ــردیمش ــدو  . یی ــع 6در ج ــهر مطال ، س

، انـــوان نوشـــته، ...(، دســـتور زبـــان فارســـی، نو ســـیمقالهمربـــوب بـــه نگـــارب )املـــا، 

 .اندشد راهنما ی مقا سه  ةدورب به هر و مو وعات مت رله مربو شناسیزبان
 

، انواع نوشته، ...(، نویسیمقالهسهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش )املا،  ةمقایس. ۲جدول 

 راهنمایی ةدورو موضوعات متفرقه در هر  شناسیزباندستور زبان فارسی، 

مقطع/موضوع و 

 فراوانی

  متفرقه شناسیزبان دستور زبان نگارش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
جمع 

 فراوانی

او  راهنما ی 

(6994) 
66 41 69 10 6 4 0 0 61 

دوم راهنما ی 

(6999) 
94 14 66 69 1 3 6 4 19 

سوم راهنما ی 

(6993) 
69 16 64 90 9 7 6 6 41 

 

ــه کــه در جــدو  همــان ــزان دررــد نگــارب، د شــودمیمشــاهد   6یون ــان، می ســتور زب

ـــان ـــا  او  )زب ـــه در س ـــوعات مت رل ـــی و مو  ـــه6994شناس ـــع ( ب  0و  4، 10، 41ترتی

و در ســا  ســوم راهنمــا ی  دررــد 4و  3، 69، 14ترتیــع ( بــه6999ســا  دوم ) در ،دررــد

ــه6993) ــع ( ب ــد 6و  7، 90، 16ترتی ــان درر ــاد ر نش ــ  مق ــص. ا  ــداس ــا   ةدهن ــهر بال س

 نما ی اسص.راه ةدورنگارب و توجه به من در 

، انـوان نو سـیمقالهمیزان فراوانـی و دررـد مطالـع مربـوب بـه نگـارب )املـا،  9جدو  

 ةدورو مو ــوعات مت رلــه مربــوب بــه ســه  شناســیزباننوشــته، ...(، دســتور زبــان فارســی، 

 .  دهدمیدبیرستان را نشان 
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نوشته، ...(، دستور زبان فارسی و ، انواع نویسیمقاله. سهم فراوانی و درصد مطالب نگارشی )املا، ۳جدول 

 دبیرستان ةدورمربوط به سه  شناسیزبان

 مقطع/موضوع و فراوانی
 متفرقه شناسیزبان دستور زبان نگارش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 61 6 69 1 99 67 46 66 (6930او  دبیرستان )

 71 9 69 4 49 66 63 61 (6936دوم دبیرستان )

 61 6 13 69 64 66 63 61 (6993سوم دبیرستان )

 600 4 600 66 600 16 600 16 جمل

 

(، 6930ن فراوانــی مطالــع نگارشــی در ســا  او  )ابیــانگر ا ــ  اســص کــه میــز 9جــدو  

. ارلـــام نشـــان اســـص 61و  61، 66ترتیـــع ( بـــه6993(، و ســـوم دبیرســـتان )6936دوم )

(، 66فراوانــی معطــوو بــه نگــارب )توجــه  تــر  ی بتان، کــه در ســا  او  دبیرســ دهنــدیم

و در سـا  سـوم دبیرسـتان نیـز اسـص ( 66فراوانـی در سا  دوم دبیرسـتان بـه دسـتور زبـان )

 .  اسص( 61فراوانی نگارب ) بها   میزان توجه 

میــزان دررــد نگــارب، دســتور زبــان،  ،شــودمیمشــاهد   4یونــه کــه در جــدو  همــان

 6و  66، 99، 43 ترتیعبــــه( 6930مت رلــــه در ســــا  او  ) و مو ــــوعات شناســــیزبان

ــا  دوم ) ــد؛ درس ــه( 6936درر ــتان  7و  3، 10، 94 ترتیعب ــوم دبیرس ــا  س ــد و در س درر

ــه( 6993) ــد 6و  96، 63، 97 ترتیعب ــص درر ــز اس ــاد ر نی ــ  مق ــانگر. ا  ــا   بی ــهر بال س

 دبیرستان اسص. ةدورنگارب و توجه به من در 
 

، انواع نوشته، ...(، نویسیمقالهفراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش )املا،  سهم ةمقایس. ۴جدول 

 دبیرستان ةدورو موضوعات متفرقه در هر  شناسیزباندستور زبان فارسی، 

مقطع/موضوع 

 و فراوانی

  متفرقه شناسیزبان دستور زبان نگارش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
 جمع

 فراوانی

او  دبیرستان 

(6930) 
66 43 67 99 1 66 6 6 41 
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 ۴ادامه جدول 

مقطع/موضوع و 

 فراوانی

  متفرقه شناسیزبان دستور زبان نگارش

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی
جمع 

 فراوانی

دوم دبیرستان 

(6936) 
61 94 66 10 4 3 9 7 44 

سوم دبیرستان 

(6993) 
61 97 66 63 69 96 6 6 46 

 

ــام  ــ  ارل ــا ا  ــد  یو  ــ  مطلبن ــزان دررــدا  ــاتر   می ــه بال ــه نکــات  توجــه ک ــی ب متعل

راهنمـا ی مو ـوعات  ةدورعمـ  ممـد، در سـه امـا بـا بررسـی کی ـی کـه بـه ،نگارشی اسص

بــرا  مثــا ، در کتــاب فارســی  .پــرداز  اســصوب بــه نگــارب عمــدتأ م ــدود بــه نکتــهمربـ

ــا ی )ا ــر  دوم راهنم ــلدر کب ــران،  ا ش ــا تار 49، د. 6999و د گ ــه س ــوب ب ( در  مرب

( در دو طــرو ی ار حاشــیهرعا ــص فارــله )»نگــارب در  ــ  جملــه  لارــه شــد  اســص 

و را شـی در کتـاب زبـان فارسـی  همـی  نکتـة «.کنـدمیانشا، بـه ز بـا ی مـت  شـما کمـ  

ــتان ) ــنا حیاو  دبیرس ــران،  ش ــتر  در 6930و د گ ــی  بیش ــا تو  ــا ( ب ــرا  ب ــد هم دو بن

مقطـل  نکـات در(.  عنـی ا ـ  6تصو ر  از لالع    نگـارب، ارائـه شـد  اسـص )پیوسـص 

 ةنظر ـه و در نتی ـ ةپا ـامـا همچنـان بـر  ،اندشـد بیـان  تریسـترد  ا یونـهدبیرستان فقر به

ــوزدان  ســاز مماد  ــرا  امت ان مم ــدب ــوانمیو  ن ــی ــص اغلــع  ت ــد و  ةجنب کــاربرد  ندارن

ـــدکی در  ها شـــیو  ـــه هـــاتمر  ان ـــدمیچشـــر ب  توانمندســـاز کـــه در جهـــص   ورن

نگارشـی  عنـی توجـه بـه سـا تار نگـارب  ـا  ةنکتـا ـ   ؛ امـارونـدمیممـوزان پـی   دان

ــله ــص فار ــی  رعا  ــاب انگلیس ــ در کت ــه ن  ــاد ب ــا اعتم ــی ب ــا نو س ــرز،  انش  (6001)میی

، ذهـ  نگارنـد  را بـا نابسـامانی نامرتـعمـت   ةارائـشد  اسـص. ابتـدا بـا  بیانا  د گر یونهبه

ــر  ــت  دریی ــســ   نکــات  ،(6 )پیوســص ســازدمیم ــرا  داشــت  متن ــازم را ب ــنظر یل ــر  م ب

ــت   شــماردمی ــه م ــد. در  اتم ــت  را تصــ ی  کن ــات م ــ  نک ــه ا  ــا توجــه ب ــد  ب ــا نگارن ت

 (.  9 )پیوسص ی اردمیر ی  را در ا تیار او  ةشدمرتع
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در مـت  اسـص کـه در کتـاب فارسـی  ییارچـهپ  د گـر، توجـه بـه پیوسـتگی و  ةنمونـ

ــر   ــهتنهــا در (  6993و د گــران،  ا شــلدر ســوم راهنمــا ی )اکب  شــد  لارــه   ــ  جمل

 هــا بخ دوم: ایــر بــه مــت  توجــه کنیــد.....هنر نو ســند  من بــود  کــه ا ــ   ةنکتــ" :اســص

ــد  ــه هــر پیون ــه  ــوبی ب ــون را ب ــ  پیوســتگی .... اســصداد متن ــه ا  ــت انســ ام "، .... ب  "م

 "بندنو سـی"بسـیار مهـر نگارشـی در کتـاب  ةنکتـدر حـالی کـه ا ـ   (.17، )د.  "یو ند.

ــارت،  ــا 6330)ممــودت و ب ــ( ب ــد  هــا یتمر   ةارائ ــه   واهــدمی، از نگارن ــا توجــه ب ــه ب ک

را حـ و  هـامنرا پیـدا و  ر ـزدمی بـرهرجملات بـی ربـر کـه انسـ ام مـت  را  ،مت  ةمقدم

   کند.

ــع ر ــی  مطل ــابه هم ــرا   )مش ــنا حیا در در  و  ــران ،  ش ــوانمی( 6999و د گ  ت

 کاملـأ وا ـ  (4شـد  )پیوسـص ا نکـه تصـو ر مـت  و ـرا   رغرعلـی افص. در ا   در ، 

ــدارد، متمــا ز  اســص ــه تو ــی  ن ــاز ب ــی، تخصصــی و ســا تار  از  کــردنو نی ــرا   فن و 

ــر  ــدر   معل ــور ت ــر م  ــد گر، ب ــرددمی ک ــابرا  ، ی ــوزدان . بن ــ  ا مم ــدون ممک ــص ب س

بسـا بهتـر بـود هـر  ـ  از نکـات و را شـی )فنـی، مشک  شـود؛ چـه تو ی ات معلر دچار

ابتـدا  (6001مییـرز ). در کتـاب ممـدمیتخصصی و سـا تار ( بـا تمـر   مربـوب بـه  ـود 

کســع اطمینــان از  منظوربــهســ    ممــد )فنــی تخصصــی و  ــا ســا تار ( و را شــی  ةنکتــ

 .یرددمیوب به همان مطلع ارائه ، تمر ناتی مربمموززبان  ادییر 

و ترتیــع منطقــی چگــونگی لــرار یــرفت  مو ــوعات نگارشــی  ةدوم بــه مقا ســ ةمرحلــ

نگــارب  هــا کتابترتیــع مو ــوعات در  ةمطالعــبــا  .پــردازدمیدو نظــام  در هــامن

در امــر تســلر بــه  ممــوزدان منطقــی و بــر اســا  نیــاز  طوربــهکــه  بــر رمیانگلیســی، پــی 

ــا مهارت ــیر نگ ه ــه و تنظ ــی تهی ــد ارش ــون  و اندش ــا مو  ــه ب ــی در رابط ــر منطق ــ  نظ ا 

و مو ــوعات پراکنــد  هســتند و ســیر  شــودمی د ــد فارســی کمتــر  هــا کتاب درنگــارب 

ــی  ــی را ط ــدنمیمنطق ــلی و کنن ــت  ار ــه، م ــت  )مقدم ــا تار م ــه س ــه ب ــا  توج ــرا  مث . ب

 ـادمور   ـ  ارـ   وانعنبـه(  کی از ارو  مهـر نگـارب اسـص کـه تکـرار من ییر نتی ه

کتـاب، تنهـا دو در  بـه ا ـ   دور مهر و  رور  اسـص، در حـالی کـه از میـان ا ـ  شـ  

و همکــاران،  ا شــلدر اکبــر  ) فارســی ســوم راهنمــا ی کتــاب :مطلــع اشــار  کــرد  اســص
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ـــاب 6993 ـــتان( و کت ـــی دوم دبیرس ـــنا حی) فارس ـــاران،  ش ـــاب 6999و همک (. در کت

ــه ن ــ انشــا نو ســی نگــارب انگلیســی  ــا اعتمــاد ب ــر می ب ــا  ــهمطالــع  (6001رز )ی  ترتیعب

ــوزب و  ــص مم ــهاهمی ــادییر   منظورب ــر   ــهولص ام ــا مهارتس ــی  ه ــازماننگارش  دهیس

تکـرار نگـارب در هـر در   فرم نـداهمیـص  دلی بـه. علاو  بـر ا ـ  بعضـی مطالـع اندشد 

مــت  اســا   ســا تار نگــارب و مراحــ  من. چگــونگی ســا صانــد از من جملهکــه  اندشــد 

ا ـر مرنـودت و  بندنو سـیکار نگـارب اسـص. بـه همـی  دلیـ  در کتـاب نگـارب انگلیسـی 

بــا اشــار  بــه ا ــ   ،یــام او  بــرا  نوشــت  ممــد  اســص عنوانبــها ــ  در  ( 6330بــارت )

. تمر نـات مربـوب بـه ا ـ  نگـارب را شـرون کنـیر ا مقدمـهاهمیص کـه چگونـه و بـا چـه 

 تر  جــ ابد  را بـه ت کــر و تعمـی بـرا   ــافت  بهتـر   و سـص کــه نگارنـا یونهمرحلـه به

ــه ــه  ،داردمــیوا  مقدم ــار او  هــا یمت بــه ا ــ  رــورت ک و از او  یــ اردمیرا در ا تی

( در کتــاب بندنو ســیمناســع بــرا  هــر  ــ  بنو ســد. همــی  نکتــه ) ا مقدمــه  واهــدمی

الـع مربـوب بـه من ارـ  نگـارب در همـه مط عنوانبـه( نیـز 6003و  6001مییـرز )نگـارب 

کـه مربـوب بـه فراوانـی چنـد مو ـون  1شـد  اسـص. بنـابرا  ، بـا توجـه بـه جـدو  تکرار 

تنهــا فارســی، نـه هـا کتابکــه در  بـردپـی  تــوانمیفارســی اسـص،  هـا کتابنگارشـی در 

ترتیع مو وعات رعا ـص نشـد ، بلکـه بـه بر ـی مو ـوعات نگارشـی کمتـر توجـه شـد  

 اسص. 
 

اول، دوم و  ترتیببه هایسالفارسی راهنمایی  هایکتابمطالب مربوط به نگارش در . پراکندگی ۵جدول 

، ۱۳33، ۱۳11اول، دوم و سوم ) هایسالفارسی دبیرستان  هایکتاب( و ۱۳31و ۱۳33، ۱۳3۴سوم )

۱۳31) 

 مطالع مربوب به نگارب
که مطلع نگارشی در  ا ر  هنام کتاب فارسی و 

 من ممد  اسص

 غیر منس ر و پراکند  مراح  نگارب

 ییر بندنو سی: مقدمه، مت  و نتی ه
سا  دوم  ؛71. و د 17 .سا  سوم راهنما ی د

 17. د ،دبیرستان

 غیر منس ر و پراکند طور به نو سیمقالهنگارب مت  بی  از    بند  ا 
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 ۵ادامه جدول 

 مت  توری ی
؛ 664، 697، 99، 11سا  او  راهنما ی، ر  ات 

 19او  دبیرستان، د. 

 بازنو سی
؛ سا  او  دبیرستان، د. 1سا  سوم راهنما ی، د. 
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 693او  دبیرستان، د.  نو سی لاره

 670سا  او  دبیرستان، د.  نو سییزارب

 630سا  او  دبیرستان، د.  مقا سه

 607، د. سا  دوم راهنما ی نو سیحا شرر

 31سا  او  دبیرستان، د.  نو سی اطر 

دهی و پردازب جملات و رعا ص سازمان

 ارو  یرامر 
 غیر منس ر و پراکند 

 و را  
؛ سا  دوم دبیرستان، 66سا  او  دبیرستان، د. 

 69د. 

 

ــدو    ــی  1ج ــارب انگلیس ــاب نگ ــع را در کت ــتگی مطال ــی و پیوس ــر منطق ــرزنظ  میی

بـه چـه دلیـ  »ابتـدا بـا طـرر ا ـ  سـؤا  کـه  مموززبـان در ا   کتاب .دهدمی( نشان 6001)

ــدمی ــا   «؟نو س ــود را دنب ــدو   ــص و ه ــدمیجه ــنا کن ــارب مش ــ  نگ ــا مراح ــ   ب . س

. در نگــارب بنــد نما ــدمیو بــا توجــه بــه ســا تار نگــارب شــرون بــه بندنو ســی  شــودمی

جملــاتی نوشـت  من  دنبـا مناسـع بــرا  شـرون و بـه ا مقدمـهابتـدا در جسـت و  نوشـت  

 ةنوشـت، ییر نتی ـه عنوانبـهکه مقدمـه را توجیـه کنـد و در نها ـص، بـا نوشـت  بنـد  اسص 

. ا ــ  ســیر منطقـی و تــدر  ی مطالــع پـ  از تــدر   ارــو  رسـاندمی ـود را بــه اتمــام 

ــوان  ــارب ان ــدر   نگ ــه ت ــاب ب ــ  کت ــر ا  ــ  شش ــتور ، در فص ــرا   دس ــه و  ــوب ب مرب

ا  ــاد مراســتگی، نظــر و دلــص در  منظوربــهدر  و ــرا    ،تمــه. در  اان امــدمیمقالــات 

 .کندمیمربوب را  ادمور   ها نکته، شد نوشتهمت  
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 (۲116). ترتیب مطالب کتاب نگارش انگلیسی مییرز 6جدول 

و برا   شنود   از شیلی، ا  اد ارتباب با د گران؟ )برا   ادییر  بهتر، تأمی  نینو سیرمیچرا 

 ه ت اوتی بی  زبان نوشتار با ی تار وجود دارد؟ ودمان( و چ

و  دهیسازمان، تکلفبیردار ، نگارب پمو ون، نکته ةدربارمراح  نگارب: انتخاب مو ون، ت کر 

 و راستار 

 ییر  همرا  با تکرار مراح  نگاربنتی ه نو سی: مقدمه، مت  وبند

به من ب رداز ر(؛   واهیرمیارلی )منچه  ةدممق: ابتدا نو سیمقالهنگارب مت  بی  از    بند و  ا 

، با ییر نتی هو در  اتمه  ا توجه به وفادار  به م هوم ارلیتوجیه مقدمه، ب منظوربهس  ، پردازب 

) عنی هر بند  سازدمی،  وانند  را برا  بند بعد  مماد  هابخ  ازتوجه به ا نکه نو سند  در هر    

 .داشته باشد(  ییرنتی هبا د مقدمه، مت  و 

ب،  ود شام  دوازد  عا ص ارو  یرامر  )که در ا   کتاو پردازب جملات و ر دهیسازمان

 .سرفص  اسص(

ارلی نگارب  ةمرحلو نیز چهار  دهیسازمانور ، پردازب، میرد ةنکتانوان مقالات )با  ادمور  سه 

 در هر در (

 و را  : که شام  و را   فنی، تخصصی و دستور  اسص.

 

ــ ــ ةن ــوپــر اهمیــص د گــر،  ةنکت انگلیســی اســص.  هــا کتابمطالــع نگارشــی در  ةارائ

ــع در  ــوا  مطال ــی م ت ــا کتاببررس ــی ه ــرز انگلیس ــان 6003و  6001) میی ــدمی( نش  ده

ــه رعا ــص شــد  اســص؛ هــامننگــارب در  فرم نــدکــه  م ور اســص.  عنــی فرم نــد ،عبــارتیب

بـا دسـتورالعم  کتـاب، مرحلـه بـه مرحلـه نهـا ی مطـابی  ةنسـخبرا  رسـیدن بـه  مموززبان

ــص  ــی را رعا  ــو  نگارش ــد و ار ــر در  کن ــ  در ه ــ  مراح ــها  ــرار  دلی ب ــص تک اهمی

فارسـی پراکنـد  هسـتند و  هـا کتاب. ا   در حـالی اسـص کـه مطالـع نگارشـی در شودمی

ــهمطالــع بــه ةارائــ ةن ــواز همــه ا نکــه  تــرمهر. کننــدنمیترتیــع  ارــی را دنبــا    ا یون

ــانص کــه اســ ــد  مموززب ــه تولی ــ ةن ــو ،  عنــی،اند شــدمیفقــر ب  6مطالــع تولیــدم ور ةارائ

 ــود  ةســلیقبــر اســا  ذو  و  ،مراتــع نگــاربسلســلهاســص.  عنــی نو ســند  بــدون طــی 

ــدمی ــ . از نو س ــی  روا  ــع درس ــدمطال ــا بتوان م ورفرم ن ــتند ت ــدنیس ــ   ن ــی مراح در ط

                                                           
1. Product based 
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ــارب ــ   ،نگ ــ ذه ــازند. زام ــر س ــند  را دریی ــد( 6391) 6نو س ــه تأکی ــص دارد ک ــازم نیس  ل

ــ ی   ــرا  تص ــاد  را ب ــان ز  ــوزاندان  ها نوشــتهمعلمــان زم ــند   مم ــد؛ نو س رــرو کنن

نـدارد. در  نو سـیدوبار او  تولیـد نهـا ی نیسـص و م ـدود تی بـرا   ةنسـخبا د بداند کـه 

. که پیشـرفص در کسـع ا ـ  مهـارت نیـاز بـه زمـان و بازنو سـی مکـرر دارد مموزدمینتی ه 

ــو ی  ــابرا  ، تش ــوزاندان بن ــ   مم ــاد   ــدر ا   ــی ةپوش ــدر  ی و  6نگارش ــص ت ــه حرک ک

 کم  بزریی اسص. ،در من  بص شود هامنتکاملی 

فارســی، نکــات مموزشــی بیشــتر  هــا کتابلابــ  توجــه د گــر ا ــ  اســص کــه در  ةنکتــ

هنگــام و تنهــا بـه رونـدمیپـی   ممــوزدان  ةحافظـتعر ـف و در جهــص تقو ـص  رـورتبه

. مسـلمأ چنـی  روشـی در م نـد  کننـدمیرا کمـ   هـامنامت ـانی  ها سـؤا پاسخگو ی به 

مطلـع  ةمقا سـ 7جـدو   ،مثـا  عنوانبـهکـاربرد عملـی داشـته باشـد.  هـامنبرا   تواندنمی

ــی لاره ــان  نو س ــی را نش ــی و انگلیس ــی فارس ــام مموزش ــدمیدر نظ ــاب ده ــرز. در کت  میی

ــر م6003) ــد د گ ــ  در  همانن ــون( ا  ــ   ها و  ــا ح  ــی ب ــدنگارش ــا تار و  تأکی ــر س ب

ــد ــار  فرم ن ــلی را در ا تی ــو  ار ــدا الگ ــارب، ابت ــاننگ ــ اردمی مموززب ــ  از  ی ــ   لب و س

در ارتبــاب بــا مو ــون درییــر  ها یســؤا ا نکــه مــت  را  لارــه کنــد ذهــ  او را بــا طــرر 

 مانند:  سازدمی

 تـه در کـدام لسـمص مـت  بـه من پردا شـد مـت   لارهارـلی کـه نگارنـد  در  ةا د 

 ممد  اسص؟

 ــا ارــ  ممــت   لارــه ــا در مــت   لارــهشــد  را ب شــد  ترتیــع ن مقا ســه کنیــد. م 

 ؟رودمیمو وعات مطابی با مت  ارلی پی  

 م ا مطلبی کر  ا ا افه شد  اسص؟ 

   م ا ت سیر  ـا برداشـص فـرد  در من رـورت یرفتـه اسـص؟ چـه ارتبـاب منطقـی بـی

 ود دارد؟ م ر وج ةجملاو  و  ةجمل

 

                                                           
1. Zamel 

2. Portfolio 
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 کتاب مییرز و (۱۳11)شناس و همکاران حق بین دو کتاب «نویسیخلاصه»تدریس  ةنحو ةمقایس. 7جدول 

(۲116) 

 فارسی در کتاب نویسیخلاصه انگلیسی در کتاب نویسیخلاصه

 م ورتولید م ورفرم ند

  6م کوم کردن رونو سی و سرلص علمی

 مت  کردنوتا کبر  تأکید بر نگارب به زبان  ود تأکید

 9بر ح   سب  و سیا  نو سند  و ساک  تأکید 6فرد  و پو ا ةا دمبنی بر ت کر برا  انعکا  

 ح   م اهیر کلید  مت  نگارب فرد  )نومور ( ح   شیوة

 نو سی لاره ةاندازییر  در مورد تصمیر 

  راهبرد ها نکتهبردن نام راهبرد  در لالع تمر   ها نکتهکارییر  به

 یرا   عینی به مت  یرا   ذهنی و عینی به مت 

 ها نکته یردمور  ادمور  مراح  لب  از نگارب )

 (دهیسازمانمهر، پردازب و 
 مهر ها نکتهکردن مشخ 

رعا ص مراح  نگارب )لب  از نگارب،  بر تأکید

 ، و را  (دهیسازمان، تص ی  و تکلفبینگارب 
 

  دمه،...(بر ح   سا تار مت  )مق تأکید

شد  با مت  ارلی و اشار  به مت  نوشته ةمقا س

 جزئیات در رورت نیاز

شد  با مت  ارلی و ان ام مت  نوشته ةمقا س

 و راستار 

 عدم تیییر م اهیر علمی ح   م اهیر علمی در لالع ییومه

مت  در ابتدا   ةنو سندبر نوشت  نام  تأکید

 نو سی لاره
 

 الگو ةارائر تمر نات با به کارییر  نکات مهر د
ساز  ح   کردن رئو  نکات مهر برا  مسان

 مطالع برا  امت ان

 

سـاز  د گـر  اسـص کـه ا ـ  ت قیـی بـرا  روشـ  مو ـون «مقا سه»مطلع  ةارائ ةن و

ــه  ــه من تکی ــع ب ــدمیمطل ــاب کن ــرز ). در کت ــوان در   (6003میی ــص عن ــه ت  ــه ک مقا س

                                                           
1. Plagiarism 

2. Dynamic 

3. Static 
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ــد  «هــات اوتو  هاشــباهصبررســی » ــر، مامم ــد د گــر مو ــوعات نگارشــی، ب ســا تار و  نن

الگـو  مقا سـه، ذهـ  نگارنـد   ةارائـ. در ا ـ  در  ابتـدا بـا ورزدمـی تأکیـدنگارب  فرم ند

 . مانند: شودمیدرییر  ها یسؤا با طرر 

 چه مطلبی لرار اسص لیا  شود؟ ز ر من جمله  ر بکشید.

  ؟پردازدمی هات اوتو  هاشباهصکدام جمله در مت  ارلی به معرفی 

 هاشـباهصکـه نشـان از بررسـی  شـوندمیاو  بنـد تکـرار  ةنیمـکدام کلمـات کلیـد  در 

ــد  در  ــات کلی ــدام کلم ــص؟ ک ــاس ــرار  ةنیم ــد تک ــودمیدوم بن ــی  ش ــان از بررس ــه نش ک

 سص؟ هات اوت

 شد  اسص؟  لارهارلی در بندها درکدام لسمص  ةا د 

؛ بـه کنـدنمی ـ  را تأئیـد بـودن هـی دو چیـز پردا تـه، امـا بهتـر  ةمقا سـیرچه مت  به 

 نظرتان را بنو سید.  ،زبان  ود

ــه ــد ،در ادام ــا  فرم ن ــارب ب ــنگ ــارب  ةارائ ــ  نگ ــص مراح ــا رعا  ــا تار  و ب ــو  س الگ

و  دهیسـازمان، تکلـفبیبـردار ، نگـارب مو ـون، نکتـه ةدربـار)انتخاب مو ـون، ت کـر 

مقا سـه چگونـه لـرار اسـص »  کـه برا  مثا  بـا طـرر ا ـ  سـؤا ؛شودمیو راستار ( دنبا  

عبـارتی، (. بـه1ان ـام ییـرد )پیوسـص  6نکتـه بـه نکتـه ةمقا سـم ا لرار اسص  «رورت ییرد؟

کـ  بـه  رو  هـر لـرار ییرنـد  ـا هـدو مقا سـةبـههـر مقا سـه رو در هات اوتو  هاشباهص

کامــ   طوربــه(؛ بــه ا ــ  معنــی کــه ابتــدا  صورــیات مو ــون او  1اســص )پیوســص  6کــ 

ــ ــودمیته نوش ــ ،ش ــیات مو  ــ    صور ــته س ــون او  نوش ــا مو  ــه ب ون دوم در مقا س

، ذهــ  کنــدمیکــه مطــرر  ها یســؤا . نای تــه نمانــد کــه در هــر مرحلــه بــا طــرر شــودمی

ــه ــد  را ب ــر نگارن ــی دریی ــص  ســازدمیطر ق ــت ، بررســی و دل ــردازب م ــا در چگــونگی پ ت

ــادر « مقا ســه»مطلــع  ا مقا ســهبیشــتر  نما ــد. ت لیــ   و  شــنا حیفارســی  بکت

ــران ــرز( 6930) د گ ــی میی ــاب انگلیس ــدو   (6001) و کت ــماردر ج ــد   9 ةش ــان داد  ش نش

 اسص.

                                                           
1. Part-to-part 

2. Whole-to-whole 
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( و کتاب ۱۳11شناس و دیگران )حقفارسی  کتابدر  »مقایسه»مطلب  ایمقایسهاطلاعات تحلیل  .3جدول 

 (۲116انگلیسی مییرز )

 فارسی در کتابمقایسه  انگلیسی در کتابمقایسه  

 م ور تولید م ور ندفرم

 تعر ف مقا سه تعر ف مقا سه

 کردندرییر  منظوربهمثا  همرا  با طرر سؤا   ةارائ

  6ذه  نگارند  برا  درک سا تار مت  )پو ا(

ساز  م هوم مقا سه مثا  برا  روش  ةارائ

 6)ساک (

  هات اوتو  هاشباهص بند طبقهطرر برا   ةارائ

  ا مقا سهب اشار  به نکات کلید  نگار

 راهبرد  در لالع تمر   ها نکتهکارییر  به
مقا سه  هامن ادمور  درو  لبلی که در 

 رفته کاربه

  بر ح   سا تار مت  )مقدمه، ...( تأکید

  نظر شخصی(  ةیرا   عینی به مطلع ) وددار  از ارائ

رعا ص مراح  نگارب )لب  از نگارب،  بر تأکید

 ، و را  (دهیسازمان  و ، تص یتکلفبینگارب 
 

 9معلر م ور ا  اد ت کر در روند  ادییر  ) ودمموز (

برا  تص ی  و  سؤا ، لالع ، درکاررا  ةارائ

 مت  دهیسازمان
 

 الگو ةارائکارییر  نکات مهر در تمر نات با به
ساز  ح   رئو  نکات مهر برا  مسان

 مطالع برا  امت ان
 

 گیریبحث و نتیجه. ۵

 ومــواد  یــردمور    اســص بــر ا ــ  مهــر کــه درتأکیــد پــژوه  ص حارــ  از ا ــ  نتــا

ه شــوند  ــا ناد ــد  یرفتــ نبا ــدکــه  کننــدمی ا  ــا  نقــ مــی عوامــ  مه درســی هــا کتاب

ــدان ــر ب ــودکمت ــه ش ــ   .ها توج ــ  عوام ــی از ا  ــدم  ک ــوردارع ــ ی    بر  ــو  ر از الگ

                                                           
1. Dynamic 

2. Static 

3. Teacher based 
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ــص.  ــی اس ــ  مموزش ــها  ــا ص ک ــیاز  نت ــابی کی  ــارچو و ارز  ــب در چ ــا کتاب ةمقا س  ه

ــا  ــتان( ب ــا ی و دبیرس ــی )راهنم ــا کتابفارس ــگاهی(  ه ــی )دانش ــارب انگلیس ــورت نگ ر

و  سـصهامن ةارائـ ةن ـوشـام  سـه بخـ  فراوانـی مطالـع، ترتیـع مو ـوعات و  ،ییردمی

راهنمــا ی و دبیرســتان در  هــا دور فارســی  هــا کتابدر  بــه نگــارب اهمیــصمیــزان  ابتــدا

 نتــا ص حارــ  از ســ   و و مو ــوعات مت رلــه شناســیزبانتور ، دســ مقا ســه بــا مطالــع

 فارسـی و انگلیسـی هـا کتاب در هـامنممـوزب  ةترتیـع مطالـع نگارشـی و ن ـو  ةمقا س

 .  کندرا ارائه می

 هــا کتابدر  نتــا  ی کــه از فراوانــی مطالــع مربــوب بــه در  نگــارب ،او  ةمرحلــدر 

ــاتر    دهــدمیاســص نشــان  ممد دســصبــه راهنمــا ی و دبیرســتان هــا دور فارســی  کــه بال

عمـ  ممـد، در سـه میزان دررد متعلی به نکات نگارشی اسـص امـا بـا بررسـی کی ـی کـه بـه

بـه  .اسـص پـرداز وب بـه نگـارب عمـدتأ م ـدود بـه نکتـهمو ـوعات مربـ ،راهنما ی ةدور

 نکــاتی کــه در .اسـصدر امت ــان  پاسـخگو یبیـان د گــر تنهـا شــام  نکـات کلیــد  جهــص 

ــر  ــان  تریســترد مقطــل دبیرســتان فق ــد بی ــر  اندش ــان ب ــا همچن ــام ــرورب  ةپا  نظــر  و پ

ــدرت  ــل ــوزدان  ةحافظ ــرر  مم ــد ط ــادار  اندش ــومی و معن ــادییر  م ه ــا    ــر مبن ــه ب و  ن

ممـوزب کـاربرد  ندارنـد و  ةجنبـی ـص مطالـع اغلـع  تـوانمینتی ـه  (. در6319)مزوب ، 

ــی   ســاز مماد در جهــص  ــان پ  هــاتمر  انــدکی در  ها شــیو و  رودیمــبــرا  امت 

 .روندمیان پی  مموزدان  توانمندساز که در جهص   ورندمیچشر به

ــ ــان  ةمرحل ــاو  دهنــدمیدوم نتــا ص نش ــه بــر  ل ــارب انگلیســی،  هــا کتابک نگ

مطالـع غیـر منسـ ر  ةعمـددرسی فارسـی از ترتیـع منظمـی بر ـوردار نیسـتند.  ها کتاب

 داددرونمطابقـص نـدارد چـرا کـه میـزان  مموززبـانهـا بـا نیـاز یـع منو پراکند  هستند و ترت

تطــابی  ممــوزدان ( با ــد بــا میــزان توانــا ی و درک 6391کراشــ  ) 6داددرون ةفر ــیبنــا بــر 

ــد.  ــته باش ــهداش ــی  ها ینمون ــی کی  ــا کتاباز بررس ــارب  ه ــینگ ــ   انگلیس ــه در بخ ک

رحلـه بـه مرحلـه مطـابی بـا توانمنـد  کـه مطالـع م دهـدمینشـان  ،ممـد پژوه   ها  افته

ــان ــر اندشــد  طراحــی مموززب ــع ب ــی مطال ــع منطق ــ. ترتی ــرد  ةپا  ــا ی ف ــدمیتوان ذو   توان

                                                           
1. Input Hypothesis 
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تر   و ( کوچـ 6930مقـدم )و مـراد  لـدمپی  ةی تـبنـا بـه نو سندیی در او ا  ـاد کنـد؛ 

ــر  ــ  ه ــاچیزتر   عوام ــدمین ــگرفی در  توانن ــأ یرات ش ــک ت ــرد ییر ش ــی ف ــد مموزش  رون

( مت ــاوتی در او ا  ــاد کننــد 6009 ،6برزونســکی) «ها  هــو تیفرم نــد»داشــته باشــند، حتــی 

ــه ــابرا  ، توجــه طورب ــزد. بن ــارب و نو ســندیی بگر  ــه از نگ ــه  ک ــر   ترتیعب ــع ام مطال

، بـدون ممـوزب مراحـ  ارـلی ممد دسـصبهاساسی اسـص. بـرا  مثـا ، بـا توجـه بـه نتـا ص 

 داشص.  ا حرفهتظار نگارب از فرد ان توانمینگارب چگونه 

ــ ــا موردن  ةمرحل ــی ب ــ  ت قی ــوم ا  ــامثا س ــهو  ه ــواز  ها ینمون ــع  ةن  ــدر   مطال ت

 کنـدمیکی ـی بـا هـر مقا سـه  ةجنبـرا از  هـامنفارسـی و انگلیسـی،  هـا در کتابنگارشی 

چـرا کـه  ـادییر  زمـانی بهتـر  ؛م ور نیسـتندفرم نـدفارسـی  هـا کتابکـه  دهدمیو نشان 

(. بـرا  6396بنو سـد تـا بیـاموزد چگونـه بنو سـد )زامـ ،  ممـوزدان کـه  ییـردمیرورت 

ــرز  ــا  در میی ــع به(، 6003و  6001(مث ــهمطال ــییون ــامانو  ا  طراح ــد  دهیس ــه  اندش ک

؛ کننــــدمیدر کــــاربرد مطالــــع هــــدا ص  توانمندســــاز ان را در جهــــص ممــــوزدان 

 کنــدمیارــلی نزد ــ   ةا ــدبــه بیــان  نو ســی  ــا تکــرار در امــر نگــارب نو ســند  رادوبــار 

ــر 6396)زامــ ،  ــابرا  ، نگــارب ب ــادییر  فرم نــد م ــور(؛ بن ــد   ، نو ســند  را در ا ــ  رون

، نو سـیبرنامهارـلی نگـارب  عنـی  ةمرحلـچهـار  ممـوزدمی  کـه طوربـه، سـازدمیدرییر 

ــیپی  ــرا   و نو س ــیدوبار ، و  ــیر غیر نو س ــد در مس ــیبا  ــو،  6 ط ــه6331)س از  نق ، ب

نق  از ، بــه6394) 9«بــازپردازب»کراشــ   لو لــرار ییــرد  ــا بــه (6006ر چــاردز و رنانــد ا، 

ــد ا، ــه نگــارب ( شــود6006 ر چــاردز و رنان ــوب ب ــع مرب ــ ، مطال ــر ا  ــاو  ب ــه. عل  منظورب

اسـص و  نو سـی لاره ـا  پرداز نکتـه رـورتبهبیشـتر  هـامن ـاطر سـ ردن سهولص در به

سـاز  او بـرا  مزمـون اسـص. در و ممـاد  ممـوزدان  ةحافظـو  تنها در جهـص تقو ـص نیـر

ادار   ــا  ةسـاد ةنامـزمـانی کـه فــرد در مقـاطل ت صـیلی بالــاتر تصـمیر بـه نوشــت   ،نتی ـه

ــیمقاله ــی  ها نو س ــرد،میعلم ــک   یی ــار مش ــودمیدچ ــا ش ــرا  مث ــهدر   ،. ب  ها مرا 

ــی ــه (، 6993و د گــران،   شــنا حیدر ســا  ســوم دبیرســتان ) ادب ــوزدان ب ان تشــبیه و مم

                                                           
1. Berzonsky 

2. Non-linear 

3. Recycling 
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هنگــام نوشــت  مــت  بتوانــد از  ممــوزدان نیســص کــه  ا یونــه، امــا بــهممــوزدمیاســتعار  را 

را ح ــ  کــرد  اســص. در  ها ینمونــهفقــر  اســت اد  کنــد و ابنوشــتها ــ  رــور بیــانی در 

در لالـع تمـر   )نگـارب بـه سـب  ادبـی( بـا حما ـص  تـوانمیحالی که همـی  مطلـع را 

ــا در طــی  دادن ــام معلــر ا ــدت ــا ت قیــی و بررســی در کشــف  فرم ن  ها ســاز نگــارب و ب

 .عم  کندبنیاد   ةشیوادبی، به 

  صـودبهمشـنا ی بـا فرهنـ  زبـان دوم  فرهنگـی، هـا ت اوتبـا توجـه بـه  ،از طرفی

نیـاز بـه دانسـت  فرهنـ  نگـارب مخصـود من جامعـه  ،ارتباب بـا جوامـل علمـی در ا  اد

و لهنـــر، وتـــا ؛ کوب6311، 6399 ؛ کاپلـــان،6339؛ کـــوو و کالـــاتیزز، 6006)کونـــور،  دارد

تنهـا نیـاز  بـه ( در نگـارب بـه زبـان انگلیسـی نـه6399کاپلـان ) ةبـر نظر ـ تأکید(. با 6004

، بلکـه نو سـند  در مـواز  بـرا  توجیـه  ـا اسـتدلا  مطلـع مـورد نظـر نیسـص سا تارها 

بــه دنبــا   زبانفارســی ةنو ســندحــالی کــه ، در پــردازدمیبــه ارــ  مطلــع  مقدمــه مســتقیماً

ــامثا  ــتدلا و  ه ــ   ها اس ــه کم ــا ب ــص ت ــدد اس ــامنمتع ــد  ه ــه کن ــر توجی ــد  را بهت  وانن

ممکـ  اسـص بـه سـوا ت ـاهر  هاپرداز حاشـیها ـ   نتی ـه(. در 6069و عطـاران،  لدمپی )

 نگارب به زبان فارسی باشد.  دانست ن امد و  ود دلیلی بر سخص بی

 زبـانی و هـا مهارتبـر  تأکیـدتکیـه و  ،فارسـی هـا کتاباهـداو  ا ـ  کـه به بـا توجه

نشـان  ا مقا سـه ارتقـا  کی یـص علمـی اسـص، ا ـ  پـژوه ِبـه  اندرکاراندسـص توجـهنیز 

ــدمی ــه  ده ــا ت اوتک ــی   ه ــکار  ب ــومش ــوعات  ةن  ــی مو  ــع و فراوان ــدر  ، ترتی ت

ــی  ــی نگارشــی ب ــع رغــر دفارســی و انگلیســی وجــود دارد. عل ــی مطال ــا  فراوان ررــد بال

ــی در  ــا کتابنگارش ــ م ه ــو  منس ــوز الگ ــی، هن ــوة فارس ــتگی ی در ن  ــع و پیوس ترتی

 ممــوزدان ســص کــه ا یونهمطالــع به ةارائــ ةن ــو ،. علــاو  بــر ا ــ شــودد ــد  نمیمطالــع 

ــه ــهب ــارییر جــا  ب ــه ک ــه  هانکت ــیدن ب ــرا  رس ــع، ب ــا یو مطال ــارب،   ودک  ــر نگ در ام

. ز ـرا مطالـع در کنـد ممـاد   ا ـ  نکـات تنهـا  ـود را بـرا  امت ـان م بور اسص بـا ح ـ

ــا کتاب ــاو  ه ــر  ل ــی ب ــا کتابفارس ــد ه ــص تولی ــی در جه ــی   انگلیس ــدمیپ . رون

کمبـود ولـص، لـازم  دلی بـه نو سـیدوبار ( مبنـی بـر 6391زامـ  ) تأکیـدهمچنی  با تکیه بر 

بلکـه  ،رـرو کننـد ممـوزانن دا ها نوشـتهنیسص معلمـان زمـان ز ـاد  را بـرا  تصـ ی  
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 بـص حرکـص تـدر  ی و تکـاملی  منظوربـهنگارشـی،  ةپوشـا  ـاد  ـ   در هـامنبا تشو ی 

؛ بــه بیــانی د گــر شــودنمیاو   ــتر  ةنســخبیاموزنــد کــه فــ  نگــارب بــه  هــامن ــود، بــه 

ندارنــد. در نتی ــه  نو ســیدوبار او  تولیــد نهــا ی نخواهــد بــود و م ــدود تی بــرا   ةنســخ

 که پیشرفص در کسع ا   مهارت نیاز به زمان و بازنو سی مکرر دارد.  وزندمممی

ــ ــه ةارائ ــع و  ةمقا ســاز  ها ینمون ــوترتی ــام  ةن  ــی  دو نظ ــع نگارشــی ب ــدر   مطال ت

ــهانگلیســی  هــا کتابکــه در  دهــدمیمموزشــی انگلیســی و فارســی نشــان  اهمیــص،  دلی ب

م ور فرم نـدو مطالـع،  اندشـد ان مکـرر در هـر در  بیـ طوربـهارو  و سـا تار نگـارب 

ــع اندشــد  طراحــی ــ  مطال ــه ذهــ  رــورتبه. تنظــیر ا  ــوزدان ی اســص ک ــهمم ــا در ، ن تنه

ــام  ــه در ان  ــع در ، بلک ــادییر  مطال ــاتمر    ــر  ه ــددریی ــادییر   فرم ن ــص   ، در اس

 م ور نخواهد بود. نتی ه مسیر مموزب تنها معلر

 منظوربــهکــه  یرفــص چنــی  نتی ــه تــوانمیبــا بررســی نتــا ص حارــ  از ا ــ  پــژوه  

از الگوهــا  مــورد نیــاز  تــوانمی، مموززبــان ســهولص امــر  ــادییر  و نیــز ا  ــاد انگیــز  در

ــه هــا کتابدر  ــوجــا  تقو ــص انگلیســی کمــ  یرفــص و ب ــه  هــامنحافظــه در  ةل ــوب  ةل

ــومور   ــ ، ذو  و ن ــامنتخی ــه ه ــنهاد کردتکی ــابرا  ، پیش ــومی. بن ــت اد  ا دش ــا اس ــیوز ب  ةش

م ــور  بــه  ودممــوز  تنهــا از معلــرانگلیســی جهــص  ــادییر  نــه هــا کتابممــوزب در 

 پو اســاز بــا تمر نــات مکــرر و نیــز  مموززبــان بلکــه بــا درییــر ســا ت  ،ســو  داد  شــود

 .شودنو سندیی در او تقو ص  ةانگیزذه ، 

ــژوه ، ه ــ  پ ــه ا  ــد ک ــد امی ــصارچن ــون نیس ــع مص ــ  و عی ــد  ،ز نق ــدمی در بتوان ل

و طراحــان  اندرکاراندســصدارد و کلیــد  باشــد بــرا   ربــجهــص بهبــود  رونــد مموزشــی 

در  ا مقا سـهارز ـابی  ةاند شـمموزشی فارسـی، تـا  ـود بـا نگـاهی منطقـی و بـا  ها کتاب

بهتـر بـه کی یـص موجـود، بکوشـند. پـر وا ـ   دهیسـامان ـا  هانق جهص بر طرو کردن 

مطالـع  ةارائـ ةشـیووم کلـی ت ـاوت در ترتیـع و ، بـرا  رسـاندن م هـپژوه اسص که ا   

 چند نمونه اسص.  ةمقا سدر دو نظام مموزشی، م دود به 
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 هاپیوست

. تصـــو ر  از لالـــع  ـــ  مـــت  نگارشـــی در کتـــاب زبـــان فارســـی او  6پیوســـص 

 (.69، د. 6930و همکاران،  شنا حیدبیرستان )
 

 
 

 "نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ  انشـاا". مت  و را   نشـد  در کتـاب انگلیسـی 6پیوسص 

 (.63، د. 6001)مییرز، 
 

 
 

 "انشـاا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ ". مت  و ـرا   شـد  در کتـاب انگلیسـی 9پیوسص 

 (.69، د. 6001)مییرز، 
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 (.69د 6936و همکاران،  شنا حی. در  و را   )4پیوسص 
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