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چکیده
نگــارب بــهعنوان بخشــی از زبانشناســی کــاربرد  ،از اهمیــص ارــی بر ــوردار
اسص .با توجه بـه نقـ

اساسـی کـه کتابهـا درسـی در بافـص مموزشـی ا ـا میکننـد

و بــا تکیــه بــر ا ـ مهــر کــه ــادییر ر ـ ی و بنیــاد مهارتهــا نگارشــی ،راهــی
بـرا رسـیدن بـه اسـتقلا و ودک ـا ی در حــوز هـا کـاربرد زبـان بـه صــود در
راستا ارتباطات علمی ،ادبی و فرهنگـی بـهشـمار میم ـد ،ا ـ پـژوه

بـه جنبـههـا

مموزشــی مربــوب بــه نگــارب در کتابهــا فارســی دور هــا راهنمــا ی و دبیرســتان
مـیپـردازد؛ همچنــی منهـا را بـا کتابهــا نگـارب انگلیسـی کــه در حـا حا ــر در
دانشــگا هــا تــدر

میشــوند مقا ســه میکنــد .ا ــ پــژوه

مقا ســها  ،ســه جنبــة

تقســیر مو ــوعات ،ترتیــع مو ــوعات و ن ــوة ارائــة مطالــع نگارشــی را شــام
مــیشــود .نتــا ص حارــ  ،دررــد فراوانــی مطالــع مربــوب بــه نگــارب در ســه دورة
راهنمــا ی در لالــع نکتــهپرداز و در دورة متوســطه در لالــع در  ،ناهمــاهنگی در
ترتیــع مو ــوعات و از همــه مهرتــر کررنــ
ارائة مو وعات نگارشی در کتابها

بــودن ارــ فرم نــدم ور در ن ــوة

درسی فارسی اسص.

کلیدواژهها :نگارب فارسی ،نگارب انگلیسـی ،تقسـیر مو ـوعات ،ترتیـع مو ـوعات،
ار فرم ندم ور
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 .۱مقدمه

کی از مهرتر

مهارتها زبانی کـه همـوار مشـکلاتی را بـرا فراییـران زبـان ا ـاد

میکند ،مهارت نگارب اسص .بهنظر میرسد ا

مهارت هـر در فراییـر زبـان او و هـر در

ادییر زبان دوم دشوار اسص .بههمی دلی از د دیا زبانشناسی کاربرد  ،نگارب بـهعنوان
مسئلها اساسی مورد توجه بود و اهمیص من برا ا اد ارتباب ،در اوا ر لـرن بیسـتر رنـ
تاز ا به ود یرفص (سـیلوا و ماتسـودا .)6006 ،6نگـارب ،نـوعی تولیـد و نـومور و رونـد
ادییر پو ا اسص که جان-اشتا نر )6391( 6من را به حرکص مارپیچی ـا فنـر شـک تشـبیه
میکند که بهطور طبیعی به دور ود میچر د تا به اوج برسد و در رورت بودن امکانـات از
جر ان ارج میشود .ا

حرکص ایر در طو زمان با تمر

رـورت ییـرد سـرعص واهـد

یرفص و به موفقیص واهد ان امید .حرکص چر شی که جـان-اشـتا نر بـه من اشـار میکنـد
میتواند چهار مرحلـة ارـلی نگـارب ،عنـی برنامـهر ز  ،پی نـو

 ،تصـ ی  ،و ـرا

دوبار نو سی (سو 6331 ،9بـهنقـ از ر چـاردز و رنانـد ا ،6006 ،4د )961 .باشـد .کراشـ
( )6006پیشنهاد میکند بهتر اسص ا

و
1

چهار مرحله در مسیر غیر طی لرار ییرند.

بهدلی ا ـ پیچیـد یی امـر مشـک

اسـص و رونـد ـادییر من نیـاز بـه زمـان کـافی

دارد (البــو .)6396 ،1از طرفــی بــر اســا

ی تــة لیــبم  )6399( 7نگــارب چــه بــه زبــان

مادر و چه بـه زبـان دوم نیـاز بـه ـ

برنامـة مموزشـی دارد تـا نگارنـد بـا نـون نگـارب

علمی مشـنا شـود؛ چـرا کـه بـر اسـا

فر ـیة کاپلـان مبنـی بـر شـیوة بیـان مقابلـها  ،9هـر

اجتماعی با هر زبان و فرهنگی ،شیوة نگارب مخصود ود را دارد.
بهنظـر میرسـد کـی از مهرتـر
در زبــان دوم را مشــخ

دلـائلی کـه ممـوزب و ـادییر مهارتهـا نگـارب

میکنــد ،ت اوتهــا فرهنگــی میــان دو زبــان اســص .منچــه
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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پی لــدم و عطــاران ( )6069بــا تأکیــد بــر نظر ــة کاپلــان )6399( 6بــه من پردا تهانــد نشــان
میدهــد کــه در نگــارب بــه زبــان انگلیســی نــهتنهــا نیــاز بــه ســا تارها مــواز بــرا
توجیــه ــا اســتدلا مطلــع مــورد نظــر نیســص بلکــه نو ســند در مقدمــه مســتقیمأ بــه ارـ
مطلــع میپــردازد ،در حــالی کــه نو ســندة فارســیزبان بــهدنبــا مثا هــا و اســتدلا ها
متعــدد اســص تــا بــه کمــ

منهــا

واننــد را بهتــر توجیــه کنــد؛ در نتی ــه ا ــ

حاشیهپرداز ها ممکـ اسـص بـه سـوا ت ـاهر بین امـد و ـود دلیلـی بـر سـخص انگاشـت
امر نگارب بـه زبـان فارسـی باشـد .بـیترد ـد ت لـی فرهنگـی در هـر ز بـان و ـا ملیتـی در
کتابها درسی مشکار اسص .چـهبسـا بـهمنظور ا ـاد ارتبـاب بـا جوامـل علمـی نیـز ،نیـاز
بــه مشــنا ی بــا فرهنــ

زبــان دوم بــه صــود دانســت فرهنــ

نگــارب مخصــود من

جامعــه ــرورت می ابــد (کونــور6006 ،6؛ کــوو و کالــاتیزز6339 ،9؛ کاپلــان،6399 ،
6311؛ کوبوتــا و لهنــر .)6004 ،4در نتی ــه ،ــادییر مهارتهــا زبــانی ،نیــاز بــه کتــاب
مموزشــی مشــخ

دارد؛ کتــابی کــه بــهمنظور راهبــرد برنام ـها مموزشــی طراحــی شــود و

ـود شــام اهـداو ممــوزب ،نظر ـهها مربــوب ،مـواد درســی و روب تـدر

 ،تمر نــات

و در نها ــص تعیــی روبهــا ارز ــابی باشــد (ر چــاردز و رنانــد ا .)6006 ،جــا ترد ــد
نیسص که در یردمور مـواد و کتابهـا درسـی عوامـ مهمـی ا ـا نقـ

میکننـد .ا ـ

عوام ـ چــون شــبکها پیچیــد  ،در هــر تنید انــد و ایــر کــی از منهــا ناد ــد یرفت ـه ــا
کمتــر بــدان بهــا داد شــود ،کــار ممــوزب دچارا تلــا میشــود .کــی از را هــا بررســی
موفــی ــا موفــی نبــودن برنامــة مموزشــی ،ارز ــــــابی مــواد درســی اســص .از منجــا کــه
انتخــاب کتابهــا درســی ،بــهو ــژ در ممــوزب و پــرورب ا ــران ،بـــر عهــد ســازمانی
اسص ،ا ـ کتابهـا نقـ

بسـیار مهمـی در ـادییر زبـان مـادر ا ـا میکننـد .از طرفـی،

ارز ــابی کت ـاب درســی بــه معلمــان ا ـ امکــان را میدهــد در ارتبــاب بــا چگــونگی ن ــوة

1. Kaplan
2. Connor
3. Cope & Kalantzis
4. Kubota & Lehner
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تــدر
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منهــا ت کــر کننــد و بیند شــند کــه چــرا مــواد درســی بــد یونــه نوشــته شــد و

چگونه میتوانند از منها در کلا

است ادة لازم را ببرند.

م توا کتابهـا درسـی نیـز نقـ

بسـیار مهمـی در بافـص مموزشـی ا ـا میکنـد .در

ا ــران ،بیشــتر فعالیصهــا مموزشــی در چــارچوب کتــاب درســی رــورت میییــرد و
بی تــر

فعالیصه ـا و ت ربــهها مموزش ـی دان ممــوز و معلــر بــر م ــور من ســازماندهی

میشــود (عر ضـی و عابــد  .)6996 ،بر ــی بــر ا ـ باورنــد کــه ارز ــابی ا ـ فعالیصهــا و
پژوه هــا موجــع تیییراتــی در م تــوا و روب تــدر

کتابهــا میشــوند ،امــا در ار ـ

کمــ

بزریــی بــه معلمــان میکننــد .در میــان کتابهــا درســی ،کتــاب درســی فارســی

مهرتر

رسانة مموزب زبـان مـادر اسـص کـه علـیرغر پیچیـدیی در نظـام من ،بـهنظر مـا

فارسیزبانان مسان و پی

پـا افتـاد مینما ـد .از ا ـ رو چـون زبـان فارسـی بـه جـرم منکـه

زبـان مادر اسـص و همگـان توانـا ی تسـلر بـر من دارنـد ،سـاد انگاشـته شـد و از توجـه
کافـــی بــدان در مقا ســه بــا ســا ر در هــا م ــروم مانــد اســص .چــهبســا زمــانی کــه
فارسیزبانی بـه ـادییر زبـان دوم میپـردازد ،بـهمنظور درک بهتـر نظـام زبـان بیگانـه لـازم
میبیند در نظام زبـان مـادر

ـود بیشـتر دلـص کنـد؛ از ا ـ رو پژوه هـا ی کـه در زمینـة

ادییر زبان رورت میییرد نبا د تنهـا متوجـه تـأ یر زبـان مـادر بـر زبـان بیگانـه باشـد،
بلکه با د تأ یر متقاب من را نیز در نظر ییرد (کوک.)6009 ،6
ارز ــابی کتابهــا درســی موجــع ارــلار رونــد ممــوزب و ارتقــا منهــا مییــردد .از
من ــا کــه در

نگــارب از اهمیــص ز ــاد بر ــوردار اســص و بــهطور کلــی کســع

مهارتها نگارشـی کـی از را هـا اسـتقلا و ودک ـا ی در حـوز هـا کـاربرد زبـان
بــهمنظور ا ــاد ارتبــاب بــا د گــران بــهشــمار میم ــد ،ا ـ ت قیــی بیشـــتر بــه جنبــهها
مموزشــی مربــوب بــه نگــارب در کتابهــا فارســی راهنمــا ی و دبیرســتان و مقا سـة منهــا
با کتابها نگارب انگلیسی میپردازد.

1. Cook
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 .۲پیشینة پژوهش

تــاکنون پژوه هــا فراوانــی ان ــام شــد تــا بتــوان یــامی در بــرانگیخت  ،تــأمی و نیــز
ســهولص امــر ـادییر برداشــص .هاشــمیان ( )6066بــه بررســی تــأ یر زبــان دوم (انگلیســی)
بــر زبــان مــادر در صــود نگــارب میپــردازد کــه در ا ـ ت قیــی دانش ـ و ان را بــر
اسا

رشتة ت صیلی زبـان انگلیسـی و رشـتة غیـر زبـان انگلیسـی و میـزان تسـلر منهـا بـه

زبان انگلیسـی بـه چهـار یـرو تقسـیر میکنـد .نتی ـة ا ـ ت قیـی حـاکی از من اسـص کـه
دانش و انی کـه مسـلر بـه زبـان دوم هسـتند ،چـه در رشـتة زبـان انگلیسـی ـا غیـر من ،در
نگــارب زبــان مــادر از ــود توانمنــد بیشــتر نشــان میدهنــد .از طرفــی معلمــان زبــان
فارســی همیشــه شــاهدان فعــالی بــر ا ـ مــدعا بود انــد کــه نداشــت تســلر کــافی بــر زبــان
مــادر توانســته اســص برعــدم درک و فهــر در هــا د گــر تــأ یر یــ ارد .میراحمــد
( )6066در بررسی تأ یر زبان مـادر بـر زبـان دوم (انگلیسـی) بـه ا ـ نتی ـه میرسـد کـه
تسلر بـر زبـان مـادر میتوانـد در ن ـوة نگـارب بـه زبـان انگلیسـی تـأ یر بگـ ارد .نکتـة
بسیار جالع ا ـ اسـص کـه کسـانی کـه بالـاتر

نمـر را در نگـارب زبـان فارسـی یرفتنـد

در زبان انگلیسی نیز نمرة بالا ی کسع کردند.
ت ــاوت در ســا تار دو زبــان را نمیتــوان نا ــد یرفــص .زارعــی و تقیفــرور ( )6003بــا
بررســی کی ــی نگــارب زبــانمموزان بــه هــر دو زبــان فارســی و انگلیســی و بــا توجــه بــه
ت ـاوت شـیوة بیـان مطلـع و همچنـی ســا تار مت ـاوت دو زبـان ،بـه ا ـ نتی ـه میرســند
زبـانمموزانی کـه مهـارت کـافی در نگـارب فارســی دارنـد در نگـارب انگلیسـی نیـز تســلر
دارنــد .ت ــاوتی کــه در شــیوة نگــارب فارســی بــا انگلیســی د ــد میشــود ا ـ اســص کــه
بــهدلی دسترســی کــافی بــه منــابل زبــانی مربــوب بــه زبــان مــادر  ،علــیرغر کســان بــودن
مو ــون نگــارب ،در مــت فارســی ،زبــانممــوز از جملــات طولــانیتــر بــرا بهتــر جلــو
دادن مطلــع اســت اد میکنــد .ا ـ ت ــاوت باعـ

میشــود کــه بــههنگــام مزمونهــا ی ماننــد

تافـ و غیــر  ،اســتاندارد نگــارب زبــان دوم را رعا ــص نکنـد .پــژوه

زارعــی و تقیفــرور،

مبنی بر وجود ت اوت بـی نگـارب دو زبـان ،تأکیـد اسـص بـر ادعـا پژوهشـگرانی ماننـد
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بیچــر و باســتورکم ( ،)6001هینکــ ( ،)6004مــ کــارتی و د گــران ( ،)6001ســیلوا
( )6339و تورسون (.)6000
نکتة د گر ا ـ اسـص کـه شـا د کتابهـا منیونـه طراحـی نشـد اند تـا چنـانکـه با ـد
در زبــانمموز ا ــاد انگیــز کننــد و او را در راســتا

ودم ــور لــرار دهنــد تــا ــود در

بط ـ مطالــع موش ـکافی کــرد و در نتی ــه بنیــاد بیــاموزد .عر ض ـی و عابــد ( )6996در
پژوهشــی بــه ت ز ــه و ت لیــ ســازة انگیــزة پیشــرفص و مؤل ــهها من بــر رو کتــاب
درسی دورة ابتـدا ی پردا تهانـد .نتـا ص حارـ از ا ـ پـژوه

نشـان داد انگیـزة پیشـرفص

بیشتر در کتـابهـا ر ا ـی و علـوم ت ربـی افـص میشـود؛ کتابهـا فارسـی و د نـی و
لرمن تـا حـدود بـه من پردا تـه امـا کتابهـا تعلیمـات اجتمـاعی در ا ـ سـاز

ـعیف

بود انــد .جــوانبخــص و همکــاران ( )6993بــا مشــاهد و بررســی کتابهــا درســی دورة
متوســـطه و پی دانشـــگاهی علـــوم انســـانی در افتنـــد کـــه تقســـیر م ـــاهیر مو ـــوعات
کتابــدار و اطلــانرســانی در کتابهــا درس ـی دورة متوســطه و پ ـی دانشــگاهی ر ـ ی

رــورت نگرفتــه اســص .نور ــان ( )6936در پژوهش ـی کــه در کتابهــا درس ـی بخــوانیر و
بنو ســیر پا ــة او دبســتان ان ــام داد ،چگــونگی ارتبــاب متــون نوشــتار  ،تصــو رها و
تمر هــا بــا هــدوها مموزشــی را بررســی کــرد .نتــا ص بهدســصممد مب ـی من بودنــد کــه
نیمــی از هــدوها برنامــهر ز شــد بــا منچــه بــهعنوان الگــو در ت قــیبخشــیدن بــه
هدوها

ـادییر

وانـدن و نوشـت انتظـار مـیرود ،مطابقـص نـدارد و ممکـ اسـص امـر

مموزب را با مشـک مواجـه کنـد .از طرفـی رعا ـص ارـو مموزشـی رـ ی در کتابهـا
درسی فارسی کـی از را هـا ارتقـا ممـوزب زبـان فارسـی اسـص .تـدر
نه فقر ـ

زبـان مـادر

ویی ـه بـهشـمار نمیم ـد ،بلکـه از اهمیـص ارـی بر ـوردار اسـص .احمـد

( )6993در نقــد م تــوا کتابهــا فارســی بــر ا ــ عقیــد اســص کــه فراییــران زبــان
فارسی شـا د بـه مسـانی از عهـد سـؤالات کنکـور و مزمونهـا نهـا ی برم نـد ،امـا توانـا ی
نوشت نامة ادار ساد ـا نوشـت بـرا تقا ـا کـار و غیـر را ندارنـد .بـه همـی جهـص،
برا دستیابی به نتا ص م ید مموزشی ،ارز ابی کتاب درسی نق

مهمـی ا ـ ا میکند.
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 .۳روششناسی
 .۱ .۳هدف پژوهش

ا ـ پــژوه

ســعی دارد بــا مقا س ـة میــان کتابهــا فارســی و انگلیســی در صــود

ترتیــع و تقســیر مطالــع نگارشــی و ن ــوة ممــوزب منهــا ،موجبــاتی را فــراهر ســازد تــا
یــامی در جهــص بهینهســاز م تــوا کتابهــا فارســی بــردارد ،بــهطور کــه مطالــع از
تولیــدم ور بــه فرم نــدم ور  6تیییــر ابنــد و بــا اســت اد از الگــو ی بهتــر بتــوان در
ترتیــع مطالــع و به ص ـود شــیوة تــدر

منهــا ارــلاحاتی ان ــام داد تــا دان ممــوزان

مطالــع را کــاربرد بیاموزنــد و هــدو ،تنهــا مماد ســاز منهــا بــرا پاسـ بــه ســئوا ها
امت انی نباشد .در نتی ـه در مقـاطل بالـاتر عنـی زمـانی کـه نیـاز بـه نوشـت مقالـات علمـی
ا نامة سادة ادار دارند ،دچار مشک نشوند.
 .۲ .۳سئوال پژوهش

 تقســـیر مو ـــوعات ،ترتیـــع مو ـــوعات و ن ـــوة ارائـــة مطالـــع نگارشـــی در
کتابها فارسی دور ها راهنما ی و دبیرستان چگونه اسص؟
 تقســـیر مو ـــوعات ،ترتیـــع مو ـــوعات و ن ـــوة ارائـــة مطالـــع نگارشـــی در
کتابها نگارب انگلیسی به چه رورتی اسص؟
 .۳ .۳روش تحقیق

ا ــ ت قیــی مقا ســها  ،ت لیلــی اســص از مطالــع مربــوب بــه نگــارب در کتابهــا
فارســی و انگلیســی کــه ســه جنبــه را شــام میشــود .6 :تقســیر مو ــوعات؛  .6ترتیــع
مو وعات؛  .9ن وة ارائة مطالع.
تقسـیر مو ـوعات شـام بررسـی دررـد فراوانـی مطالـع مربـوب بـه نگـارب ،دســتور
زبــان و زبانشناســی در کتابهــا فارســی اســص .ترتیــع مو ــوعات ،بــه بررســی نظــر و
ترتیــع منطقــی مطالــع میپــردازد و ســومی جنبــه مشــخ
براسا

چه م ور تدر

میکنــد کــه مطالــع چگونــه و

میشوند.
1. Process based
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 .۴ .۳ابزار پژوهش

در ا ــ پــژوه  ،کتابهــا فارســی او راهنمــا ی (ســمیعی ییلــانی و د گــران،
 )6994دوم راهنمــا ی (اکبـــر شــلدر ا و د گـــران ،)6999 ،ســوم راهنمـــا ی (اکبـــر
شــــلدر ا و د گــــران ،)6993 ،او دبیرســــتان (حیشــــنا
دبیرســتان (حیشــنا

و د گــــران ،)6930 ،دوم

و د گــران ،)6999 ،ســوم دبیرســتان (حیشــنا

و د گــران)6993 ،

و نیـــز کتابهـــا نو ســـند ها مـــاهر بـــا وانـــدنیها 6ا ـــر بییلـــی و پـــاو ،)6399( 6
بندنو سی 9ا رممودت و بـارت )6330( 4و انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ  1ا ـر مییـرز 1در
دو جلـــد ( 6001و  ،)6003بررســـی شـــد اند .اســـاتید و مربیـــان دانشـــگا ها فردوســـی
مشــهد ،پیــام نــور تهــران و پیــام نــور مشــهد ،دانشــگا مزاد لوچــان و دانشــگا شــی بها ی
ار ـ هان کتابهــا

ادشــد را در حــا حا ــر توســر تــدر

لازم به ذکـر اسـص کتابهـا انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ
بــرا تــدر

در

تــدر

و تأ یــد میکننــد.

بـهعنوان کتابهـا جـامل

نگــارب ،مــورد تأ یــد میباشــند ،امــا بــهدلی ح ــر ز ــاد مطالــع

نمیتــوان منهــا را بــهعنوان کتــاب درســی ـ

تــرم ت صــیلی معرفــی کــرد .لــازم بــه ذکــر

اسص که بهدلی جامل و کامـ بودن کتابهـا انشـا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ
در دو جلــد ( 6003و  ،)6001بخ ـ

ا ـر مییـرز،

عمــدة ا ـ ت لی ـ مقا ســها را بــه ــود ا تصــاد

میدهند.
 ۵ .۳شیوة اجرای پژوهنش

در ا ــ ت قیــی کــه بــه مقا ســة ت لیلــی بــر مبنــا تقســیر مو ــوعات ،ترتیــع
مو ــوعات و ن ــوة اجــرا مطالــع مربــوب بــه در

نگــارب در کتابهــا فارســی و

انگلیســی میپــردازد .ابتــدا کتابهــا فارســی راهنمــا ی و دبیرســتان از جنبــة نگارشــی
بررسی میشـوند .همـانطور کـه بیـان شـد ،در مقا سـة تقسـیر مو ـوعات ،دررـد فراوانـی
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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مطالــع مربــوب بــه نگــارب ،دســتور زبــان و زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه مشــخ
میشــود .ســ

ترتیــع مو ــوعات مــد نظــر اســص کــه در ا ــ مرحلــه هــر دو ســر
اولو ـص

کتابها فارسی و انگلیسـی از در چـة نظـر و ترتیـع منطقـی مطالـع ،بـر اسـا

منهــا و نیــز توانمنــد و نیــاز زبــانمموز بــه مو ــون مــورد مطالعــه ،مــورد ارز ــابی لــرار
میییرنــد .ســومی یــام ،بررســی ن ــوة ارائــة مطالــع اســص کــه بــه چگــونگی تــدر
میپردازد و بررسی ا نکه هر نظام مموزشی ،موفقیص زبانمموز را چه میداند.
 .۴یافتههای پژوهش

فراوانی مطالـع درسـی مربـوب بـه نگـارب دورة راهنمـا ی و دبیرسـتان نشـان میدهـد
که در سـه دورة راهنمـا ی ،فراوانـی میـزان توجـه بـه نگـارب ،دسـتور زبـان ،زبانشناسـی و
مو ــوعات مت رلــه بــهترتیــع  3 ،93 ،74و  9میباشــد .ا ــ میــزان فراوانــی در مقطــل
دبیرســتان بــه نگــارب ،دســتور زبــان ،زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه بــهترتیــع ،16 ،16
 66و  4اســص (جــدو ها  6و  .)9جــدو  6نشــاندهندة ســهر هــر کــدام از مو ــوعات
درســی از جملــه نگــارب (املــا ،مقالــهنو ســی ،انــوان نوشــته ،)... ،دســتور زبــان فارســی،
زبانشناسی و مو وعات مت رله در هر سه دورة راهنما ی اسص.
جدول  .۱سهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته ،)... ،دستور زبان
فارسی ،زبانشناسی و موضوعات متفرقه در سه دورة راهنمایی
مقطع/موضوع و فراوانی

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

او راهنما ی ()6994

66

61

69

99

6

66

0

0

دوم راهنما ی ()6999

94

41

66

96

1

11

6

17

سوم راهنما ی ()6993

69

99

64

91

9

99

6

99

جمل

74

600

93

600

3

600

9

600

بــا توجــه بــه جــدو  ،6مقــدار فراوانــی مطالــع نگارشــی در ســا او ( ،)6994دوم
( ،)6999و ســوم راهنمــا ی ( )6993بــهترتیــع  94 ،66و  69اســص .ارلــام نشــان میدهنــد
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توجــه معطــوو بــه دســتور زبــان بــا فراوانــی  ،69در

ســا دوم راهنمــا ی بــه نگــارب بــا فراوانــی  94و در ســا ســوم راهنمــا ی نیــز ا ـ میــزان
توجــه در جهــص نگــارب بــا فراوانــی  69شــک میییــرد .در جــدو  ،6ســهر مطالــع
مربـــوب بـــه نگـــارب (املـــا ،مقالهنو ســـی ،انـــوان نوشـــته ،)... ،دســـتور زبـــان فارســـی،
زبانشناسی و مو وعات مت رله مربوب به هر دورة راهنما ی مقا سه شد اند.
جدول  .۲مقایسة سهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته،)... ،
دستور زبان فارسی ،زبانشناسی و موضوعات متفرقه در هر دورة راهنمایی
مقطع/موضوع و
فراوانی

او راهنما ی
()6994
دوم راهنما ی
()6999
سوم راهنما ی
()6993

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

جمع

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

66

41

69

10

6

4

0

0

61

94

14

66

69

1

3

6

4

19

69

16

64

90

9

7

6

6

41

فراوانی

همــانیونــه کــه در جــدو  6مشــاهد میشــود میــزان دررــد نگــارب ،دســتور زبــان،
زبـــانشناســـی و مو ـــوعات مت رلـــه در ســـا او ( )6994بـــهترتیـــع  4 ،10 ،41و 0
دررــد ،در ســا دوم ( )6999بــهترتیــع  3 ،69 ،14و  4دررــد و در ســا ســوم راهنمــا ی
( )6993بــهترتیــع  7 ،90 ،16و  6دررــد اســص .ا ــ مقــاد ر نشــاندهنــدة ســهر بالــا
نگارب و توجه به من در دورة راهنما ی اسص.
جدو  9میزان فراوانـی و دررـد مطالـع مربـوب بـه نگـارب (املـا ،مقالهنو سـی ،انـوان
نوشــته ،)... ،دســتور زبــان فارســی ،زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه مربــوب بــه ســه دورة
دبیرستان را نشان میدهد.

بررسی م توا نگارشی در کتابها فارسی راهنما ی و …

سا پن اهر
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جدول  .۳سهم فراوانی و درصد مطالب نگارشی (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته ،)... ،دستور زبان فارسی و
زبانشناسی مربوط به سه دورة دبیرستان
مقطع/موضوع و فراوانی

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

او دبیرستان ()6930

66

46

67

99

1

69

6

61

دوم دبیرستان ()6936

61

63

66

49

4

69

9

71

سوم دبیرستان ()6993

61

63

66

64

69

13

6

61

جمل

16

600

16

600

66

600

4

600

جــدو  9بیــانگر ا ـ اســص کــه میــزان فراوانــی مطالــع نگارشــی در ســا او (،)6930
دوم ( ،)6936و ســـوم دبیرســـتان ( )6993بـــهترتیـــع  61 ،66و  61اســـص .ارلـــام نشـــان
میدهنــد کــه در ســا او دبیرسـتان ،بی تــر

توجــه معطــوو بــه نگــارب (فراوانــی ،)66

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

میزان توجه به نگارب (فراوانی  )61اسص.
همــانیونــه کــه در جــدو  4مشــاهد میشــود ،میــزان دررــد نگــارب ،دســتور زبــان،

زبانشناســــی و مو ــــوعات مت رلــــه در ســــا او ( )6930بــــهترتیع  66 ،99 ،43و 6
دررــد؛ درســا دوم ( )6936بــهترتیع  3 ،10 ،94و  7دررــد و در ســا ســوم دبیرســتان
( )6993بــهترتیع  96 ،63 ،97و  6دررــد اســص .ا ــ مقــاد ر نیــز بیــانگر ســهر بالــا
نگارب و توجه به من در دورة دبیرستان اسص.
جدول  .۴مقایسة سهم فراوانی و درصد مطالب مربوط به نگارش (املا ،مقالهنویسی ،انواع نوشته،)... ،
دستور زبان فارسی ،زبانشناسی و موضوعات متفرقه در هر دورة دبیرستان
مقطع/موضوع
و فراوانی

او دبیرستان
()6930

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

66

43

67

99

1

66

6

6

جمع
فراوانی

41
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ادامه جدول ۴

مقطع/موضوع و
فراوانی

دوم دبیرستان
()6936
سوم دبیرستان
()6993

دستور زبان

نگارش

متفرقه

زبانشناسی

جمع

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

61

94

66

10

4

3

9

7

44

61

97

66

63

69

96

6

6

46

ا ـ ارلــام یو ــا ا ـ مطلبنــد کــه بالــاتر

فراوانی

میــزان دررــد توجــه متعلــی بــه نکــات

نگارشی اسص ،امـا بـا بررسـی کی ـی کـه بـهعمـ ممـد ،در سـه دورة راهنمـا ی مو ـوعات
مربـوب بــه نگــارب عمــدتأ م ــدود بــه نکتــهپــرداز اســص .بــرا مثــا  ،در کتــاب فارســی
دوم راهنمــا ی (اکبــر شــلدر ا و د گــران ،6999 ،د )49 .در
نگــارب در ـ

جملــه لارــه شــد اســص «رعا ــص فارــله (حاشــیهی ار ) در دو طــرو

انشا ،بـه ز بـا ی مـت شـما کمـ
او دبیرســتان (حیشــنا
تصو ر از لالع

مربــوب بــه ســا تار

میکنـد» .همـی نکتـة و را شـی در کتـاب زبـان فارسـی

و د گــران )6930 ،بــا تو ــی بیشــتر در دو بنــد همــرا بــا

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

دبیرستان فقر بهیونـها یسـترد تر بیـان شـد اند ،امـا همچنـان بـر پا ـة نظر ـه و در نتی ـة
مماد ســاز دان ممــوز بــرا امت اننــد و میتــوان ی ــص اغلــع جنب ـة کــاربرد ندارنــد و
شـــیو ها انـــدکی در تمر هـــا بـــهچشـــر می ورنـــد کـــه در جهـــص توانمندســـاز
دان ممـوزان پـی

میرونـد؛ امـا ا ـ نکتـة نگارشـی عنـی توجـه بـه سـا تار نگـارب ـا

رعا ــص فارــله در کتــاب انگلیســی انشــا نو ســی بــا اعتمــاد بــه ن ــ

(مییــرز)6001 ،

بهیونها د گر بیان شد اسـص .ابتـدا بـا ارائـة مـت نامرتـع ،ذهـ نگارنـد را بـا نابسـامانی
مــت درییــر میســازد (پیوســص  ،)6س ـ

نکــات لــازم را بــرا داشــت متنــی مــنظر بــر

میشــمارد تــا نگارنــد بــا توجــه بــه ا ــ نکــات مــت را تصــ ی کنــد .در اتمــه مــت
مرتعشدة ر ی را در ا تیار او میی ارد (پیوسص .)9

سا پن اهر
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پارچـهیی در مـت اسـص کـه در کتـاب فارسـی

ســوم راهنمــا ی (اکبــر شــلدر ا و د گــران )6993 ،تنهــا در ـ

جملــه لارــه شــد

اســص" :نکتـة دوم :ایــر بــه مــت توجــه کنیــد.....هنر نو ســند من بــود کــه ا ـ بخ هــا
متنــون را بــه ــوبی بــه هــر پیونــد داد اســص .... ،بــه ا ـ پیوســتگی " ....انس ـ ام مــت "
یو ند( ، ".د .)17 .در حـالی کـه ا ـ نکتـة بسـیار مهـر نگارشـی در کتـاب "بندنو سـی"
(ممــودت و بــارت )6330 ،بــا ارائ ـة تمر هــا ی ،از نگارنــد می واهــد کــه بــا توجــه بــه
مقدمة مت  ،جملات بـی ربـر کـه انسـ ام مـت را بـرهر میر ـزد را پیـدا و منهـا را حـ و
کند.
مشــابه همــی مطلــع را در در
افص .در ا

و ــرا

(حیشــنا

در  ،علـیرغر ا نکـه تصـو ر مـت و ـرا

و د گــران  )6999 ،میتــوان
شـد (پیوسـص  )4کاملـأ وا ـ

اســص و نیــاز بــه تو ــی نــدارد ،متمــا ز کــردن و ــرا
کــد گر ،بــر م ــور تــدر

فنــی ،تخصصــی و ســا تار از

معلــر مییــردد .بنــابرا  ،دان ممــوز ممکــ اســص بــدون

تو ی ات معلر دچار مشک شـود؛ چـهبسـا بهتـر بـود هـر ـ
تخصصی و سـا تار ) بـا تمـر

از نکـات و را شـی (فنـی،

مربـوب بـه ـود میممـد .در کتـاب مییـرز ( )6001ابتـدا

نکتـة و را شــی (فنــی تخصصــی و ــا ســا تار ) ممــد سـ

بــهمنظور کســع اطمینــان از

ادییر زبانمموز ،تمر ناتی مربوب به همان مطلع ارائه مییردد.
مرحلـة دوم بــه مقا س ـة چگــونگی لــرار یــرفت مو ــوعات نگارشــی و ترتیــع منطقــی
منهــا در دو نظــام میپــردازد .بــا مطالعــة ترتیــع مو ــوعات در کتابهــا نگــارب
انگلیســی ،پــی میبــر ر کــه بــهطور منطقــی و بــر اســا

نیــاز دان ممــوز در امــر تســلر بــه

مهارتهــا نگارشــی تهیــه و تنظــیر شــد اند و ا ــ نظــر منطقــی در رابطــه بــا مو ــون
نگــارب در کتابهــا فارســی کمتــر د ــد میشــود و مو ــوعات پراکنــد هســتند و ســیر
منطقــی را طــی نمیکننــد .بــرا مثــا توجــه بــه ســا تار مــت (مقدمــه ،مــت ارــلی و
نتی هییر ) کی از ارو مهـر نگـارب اسـص کـه تکـرار من بـهعنوان ـادمور
مهر و رور اسـص ،در حـالی کـه از میـان ا ـ شـ

دور کتـاب ،تنهـا دو در

ـ

ارـ
بـه ا ـ

مطلــع اشــار کــرد اســص :کتــاب فارســی ســوم راهنمــا ی (اکبــر شــلدر ا و همکــاران،
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 )6993و کتـــاب فارســـی دوم دبیرســـتان (حیشـــنا

نگــارب انگلیســی انشــا نو ســی بــا اعتمــاد بــه ن ـ

شمارة چهارم

و همکـــاران .)6999 ،در کتـــاب
ا ــر میی ـرز ( )6001مطالــع بــهترتیع

اهمیــص ممــوزب و بــهمنظور ســهولص امــر ــادییر مهارتهــا نگارشــی ســازماندهی
شد اند .علاو بـر ا ـ بعضـی مطالـع بـهدلی اهمیـص فرم نـد نگـارب در هـر در

تکـرار

شــد اند کــه از من جملهانــد ســا تار نگــارب و مراحـ من .چگــونگی ســا ص مــت اســا
کار نگـارب اسـص .بـه همـی دلیـ در کتـاب نگـارب انگلیسـی بندنو سـی ا ـر مرنـودت و
بــارت ( )6330ا ـ در

بــهعنوان یــام او بــرا نوشــت ممــد اســص ،بــا اشــار بــه ا ـ

اهمیص کـه چگونـه و بـا چـه مقدمـها نگـارب را شـرون کنـیر .تمر نـات مربـوب بـه ا ـ
مرحلـه بهیونها سـص کــه نگارنـد را بـه ت کــر و تعمـی بـرا

ــافت بهتـر

و جـ ابتر

مقدمــه وا مــیدارد ،بــه ا ــ رــورت کــه مت هــا ی را در ا تیــار او مییــ ارد و از او
می واهــد مقدمــها مناســع بــرا هــر ـ

بنو ســد .همــی نکتــه (بندنو ســی) در کتــاب

نگـارب مییـرز ( 6001و  )6003نیـز بـهعنوان ارـ نگـارب در همـه مطالـع مربـوب بـه من
تکرار شـد اسـص .بنـابرا  ،بـا توجـه بـه جـدو  1کـه مربـوب بـه فراوانـی چنـد مو ـون
نگارشـی در کتابهـا فارســی اسـص ،میتــوان پـی بـرد کــه در کتابهـا فارســی ،نـهتنهــا
ترتیع مو وعات رعا ـص نشـد  ،بلکـه بـه بر ـی مو ـوعات نگارشـی کمتـر توجـه شـد
اسص.
جدول  .۵پراکندگی مطالب مربوط به نگارش در کتابهای فارسی راهنمایی سالهای بهترتیب اول ،دوم و
سوم (۱۳33 ،۱۳3۴و  )۱۳31و کتابهای فارسی دبیرستان سالهای اول ،دوم و سوم (،۱۳33 ،۱۳11
)۱۳31
مطالع مربوب به نگارب
مراح نگارب
بندنو سی :مقدمه ،مت و نتی هییر
نگارب مت بی

از

بند ا مقالهنو سی

نام کتاب فارسی و ر ها که مطلع نگارشی در
من ممد اسص
غیر منس ر و پراکند
سا سوم راهنما ی د 17 .و د71 .؛ سا دوم
دبیرستان ،د17 .
بهطور غیر منس ر و پراکند
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ادامه جدول ۵
سا او راهنما ی ،ر ات 664 ،697 ،99 ،11؛

مت توری ی

او دبیرستان ،د19 .
سا سوم راهنما ی ،د1 .؛ سا او دبیرستان ،د.

بازنو سی

73

لارهنو سی

او دبیرستان ،د693 .

یزاربنو سی

سا او دبیرستان ،د670 .

مقا سه

سا او دبیرستان ،د630 .

شررحا نو سی

سا دوم راهنما ی ،د607 .

اطر نو سی

سا او دبیرستان ،د31 .

سازماندهی و پردازب جملات و رعا ص

غیر منس ر و پراکند

ارو یرامر

سا او دبیرستان ،د66 .؛ سا دوم دبیرستان،

و را

د69 .

جــدو  1نظــر منطقــی و پیوســتگی مطالــع را در کتــاب نگــارب انگلیســی مییــرز
( )6001نشان میدهد .در ا

کتاب زبـانمموز ابتـدا بـا طـرر ا ـ سـؤا کـه «بـه چـه دلیـ

مینو ســد؟» جهــص و هــدو ــود را دنبــا میکنــد .ســ

بــا مراحــ نگــارب مشــنا

میشــود و بــا توجــه بــه ســا تار نگــارب شــرون بــه بندنو ســی مینما ــد .در نگــارب بنــد
ابتـدا در جسـت و نوشـت مقدمـها مناسـع بــرا شـرون و بـهدنبـا من نوشـت جملــاتی
اسص که مقدمـه را توجیـه کنـد و در نها ـص ،بـا نوشـت بنـد بـهعنوان نتی ـهییر  ،نوشـتة
ـود را بــه اتمــام میرسـاند .ا ـ ســیر منطقـی و تــدر ی مطالــع پـ
مربــوب بــه و ــرا

دســتور  ،در فصــ ششــر ا ــ کتــاب بــه تــدر

مقالــات میان امــد .در اتمــه ،در

و ــرا

از تــدر

ارــو

نگــارب انــوان

بــهمنظور ا ــاد مراســتگی ،نظــر و دلــص در

مت نوشتهشد  ،نکتهها مربوب را ادمور میکند.
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جدول  .6ترتیب مطالب کتاب نگارش انگلیسی مییرز ()۲116
چرا مینو سیر؟ (برا

ادییر

بهتر ،تأمی نیاز شیلی ،ا اد ارتباب با د گران و برا

شنود

ودمان) و چه ت اوتی بی زبان نوشتار با ی تار وجود دارد؟
مراح نگارب :انتخاب مو ون ،ت کر دربارة مو ون ،نکتهپردار  ،نگارب بیتکلف ،سازماندهی و
و راستار
بندنو سی :مقدمه ،مت و نتی هییر همرا با تکرار مراح نگارب
نگارب مت بی
س

از

بند و ا مقالهنو سی :ابتدا مقدمة ارلی (منچه می واهیر به من ب رداز ر)؛

 ،پردازب بهمنظور توجیه مقدمه ،با توجه به وفادار به م هوم ارلی و در اتمه نتی هییر  ،با

توجه به ا نکه نو سند در هر

از بخ ها ،وانند را برا بند بعد مماد میسازد ( عنی هر بند

با د مقدمه ،مت و نتی هییر داشته باشد).
سازماندهی و پردازب جملات و رعا ص ارو یرامر

(که در ا

کتاب ،ود شام دوازد

سرفص اسص).
انوان مقالات (با ادمور سه نکتة یردمور  ،پردازب ،سازماندهی و نیز چهار مرحلة ارلی نگارب
در هر در )
و را

 :که شام و را

فنی ،تخصصی و دستور اسص.

نکت ـة پــر اهمیــص د گــر ،ن ــوة ارائ ـة مطالــع نگارشــی در کتابهــا انگلیســی اســص.
بررســی م تــوا مطالــع در کتابهــا انگلیســی مییــرز ( 6001و  )6003نشــان میدهــد
کــه فرم نــد نگــارب در منهــا رعا ــص شــد اســص؛ بــهعبــارتی ،فرم نــدم ور اســص .عنــی
زبانمموز برا رسـیدن بـه نسـخة نهـا ی مطـابی بـا دسـتورالعم کتـاب ،مرحلـه بـه مرحلـه
ارــو نگارشــی را رعا ــص کنــد و ا ــ مراحــ در هــر در
میشود .ا

بــهدلی اهمیــص تکــرار

در حـالی اسـص کـه مطالـع نگارشـی در کتابهـا فارسـی پراکنـد هسـتند و

ترتیــع ارــی را دنبــا نمیکننــد .مهرتــر از همــه ا نکــه ن ــوة ارائ ـة مطالــع بــهیونــها
اس ـص کــه زبــانمموز فقــر بــه تولیــد میاند شــد ،عنــی ،ن ــوة ارائ ـة مطالــع تولیــدم ور
اســص .عنــی نو ســند بــدون طــی سلســلهمراتــع نگــارب ،بــر اســا

6

ذو و ســلیقة ــود

مینو ســد .از ا ــ رو مطالــع درســی فرم نــدم ور نیســتند تــا بتواننــد در طــی مراحــ
1. Product based
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نگــارب ،ذهــ نو ســند را درییــر ســازند .زامــ  )6391( 6تأکیــد دارد کــه لــازم نیســص
معلمــان زمــان ز ــاد را بــرا تصــ ی نوشــتهها دان ممــوزان رــرو کننــد؛ نو ســند
با د بداند کـه نسـخة او تولیـد نهـا ی نیسـص و م ـدود تی بـرا دوبار نو سـی نـدارد .در
نتی ه میمموزد که پیشـرفص در کسـع ا ـ مهـارت نیـاز بـه زمـان و بازنو سـی مکـرر دارد.
بنــابرا  ،تشــو ی دان ممــوزان در ا ــاد ــ
تکاملی منها در من بص شود ،کم

پوشــة نگارشــی 6کــه حرکــص تــدر ی و

بزریی اسص.

نکتـة لابـ توجــه د گــر ا ـ اســص کــه در کتابهــا فارســی ،نکــات مموزشــی بیشــتر
بهرـورت تعر ـف و در جهــص تقو ـص حافظـة دان ممــوز پـی
پاسخگو ی به سـؤا ها امت ـانی منهـا را کمـ

میرونـد و تنهــا بـههنگــام

میکننـد .مسـلمأ چنـی روشـی در م نـد

نمیتواند برا منهـا کـاربرد عملـی داشـته باشـد .بـهعنوان مثـا  ،جـدو  7مقا سـة مطلـع
لارهنو ســی در نظــام مموزشــی فارســی و انگلیســی را نشــان میدهــد .در کتــاب مییــرز
( )6003ا ــ در

هماننــد د گــر مو ــونها نگارشــی بــا ح ــ تأکیــد بــر ســا تار و

فرم نــد نگــارب ،ابتــدا الگــو ارــلی را در ا تیــار زبــانمموز مییــ ارد و ســ

لبــ از

ا نکــه مــت را لارــه کنــد ذه ـ او را بــا طــرر ســؤا ها ی در ارتبــاب بــا مو ــون درییــر
میسازد مانند:
 ا دة ارـلی کـه نگارنـد در مـت

لارهشـد بـه من پردا تـه در کـدام لسـمص مـت

ممد اسص؟
 مــت

لارــهشــد را بــا ار ـ من مقا ســه کنیــد .م ــا در مــت

مو وعات مطابی با مت ارلی پی

لارــهشــد ترتیــع

میرود؟

 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
جملة او و جملة م ر وجود دارد؟

1. Zamel
2. Portfolio
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جدول  .7مقایسة نحوة تدریس «خلاصهنویسی» بین دو کتاب حقشناس و همکاران ( )۱۳11و کتاب مییرز
()۲116
خلاصهنویسی در کتاب انگلیسی

خلاصهنویسی در کتاب فارسی

فرم ندم ور

تولیدم ور

م کوم کردن رونو سی و سرلص علمی

6

تأکید بر نگارب به زبان ود
مبنی بر ت کر برا انعکا
ح

ا دة فرد و پو ا

تأکید بر کوتا کردن مت
6

تأکید بر ح

شیوة نگارب فرد (نومور )

سب
ح

و سیا نو سند و ساک

9

م اهیر کلید مت

تصمیرییر در مورد اندازة لارهنو سی
بهکارییر نکتهها راهبرد در لالع تمر
یرا

نامبردن نکتهها راهبرد
یرا

ذهنی و عینی به مت

ادمور مراح لب از نگارب (یردمور نکتهها

مشخ

مهر ،پردازب و سازماندهی)

عینی به مت
کردن نکتهها مهر

تأکید بر رعا ص مراح نگارب (لب از نگارب،
نگارب بیتکلف ،تص ی و سازماندهی ،و را
تأکید بر ح

)

سا تار مت (مقدمه)...،

مقا سة مت نوشتهشد با مت ارلی و اشار به

مقا سة مت نوشتهشد با مت ارلی و ان ام

جزئیات در رورت نیاز
ح

و راستار
عدم تیییر م اهیر علمی

م اهیر علمی در لالع ییومه

تأکید بر نوشت نام نو سندة مت در ابتدا
لارهنو سی
به کارییر نکات مهر در تمر نات با ارائة الگو

رئو

نکات مهر برا مسانساز ح

کردن

مطالع برا امت ان

ن وة ارائة مطلع «مقا سه» مو ـون د گـر اسـص کـه ا ـ ت قیـی بـرا روشـ سـاز
مطلــع بــه من تکیــه میکنــد .در کتــاب مییــرز ( )6003در

مقا ســه کــه ت ــص عنــوان
1. Plagiarism
2. Dynamic
3. Static
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«بررســی شــباهصها و ت اوتهــا» ممــد  ،ماننــد د گــر مو ــوعات نگارشــی ،بــر ســا تار و
فرم ند نگارب تأکیـد مـیورزد .در ا ـ در

ابتـدا بـا ارائـة الگـو مقا سـه ،ذهـ نگارنـد

با طرر سؤا ها ی درییر میشود .مانند:
چه مطلبی لرار اسص لیا


شود؟ ز ر من جمله ر بکشید.

کدام جمله در مت ارلی به معرفی شباهصها و ت اوتها میپردازد؟

کدام کلمـات کلیـد در نیمـة او بنـد تکـرار میشـوند کـه نشـان از بررسـی شـباهصها
اســص؟ کــدام کلمــات کلیــد در نیمــة دوم بنــد تکــرار میشــود کــه نشــان از بررســی
ت اوتهاسص؟
 ا دة ارلی در بندها درکدام لسمص لاره شد اسص؟
یرچه مت به مقا سـة دو چیـز پردا تـه ،امـا بهتـر بـودن هـی ـ

را تأئیـد نمیکنـد؛ بـه

زبان ود ،نظرتان را بنو سید.
در ادامــه ،فرم نــد نگــارب بــا ارائــة الگــو ســا تار و بــا رعا ــص مراحــ نگــارب
(انتخاب مو ـون ،ت کـر دربـارة مو ـون ،نکتـهبـردار  ،نگـارب بیتکلـف ،سـازماندهی و
و راستار ) دنبا میشود؛ برا مثا بـا طـرر ا ـ سـؤا کـه «مقا سـه چگونـه لـرار اسـص
رورت ییرد؟» م ا لرار اسص مقا سـة نکتـه بـه نکتـه 6ان ـام ییـرد (پیوسـص  .)1بـهعبـارتی،
شباهصها و ت اوتها در هـر مقا سـه روبـهرو هـر لـرار ییرنـد ـا هـدو مقا سـة کـ بـه
کـ  6اســص (پیوســص )1؛ بــه ا ـ معنــی کــه ابتــدا صورــیات مو ــون او بــهطور کامـ
نوشــته میشــود ،ســ

صورــیات مو ــون دوم در مقا ســه بــا مو ــون او نوشــته

میشــود .نای تــه نمانــد کــه در هــر مرحلــه بــا طــرر ســؤا ها ی کــه مطــرر میکنــد ،ذه ـ
نگارنــد را بــهطر قــی درییــر میســازد تــا در چگــونگی پــردازب مــت  ،بررســی و دلــص
بیشــتر نما ــد .ت لیــ مقا ســها مطلــع «مقا ســه» در کتــاب فارســی حیشــنا

و

د گــران ( )6930و کتــاب انگلیســی مییــرز ( )6001در جــدو شــمارة  9نشــان داد شــد
اسص.
1. Part-to-part
2. Whole-to-whole
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جدول  .3اطلاعات تحلیل مقایسهای مطلب «مقایسه« در کتاب فارسی حقشناس و دیگران ( )۱۳11و کتاب
انگلیسی مییرز ()۲116
مقایسه در کتاب انگلیسی

مقایسه در کتاب فارسی

فرم ندم ور

تولیدم ور

تعر ف مقا سه

تعر ف مقا سه

ارائة مثا همرا با طرر سؤا بهمنظور درییر کردن

ارائة مثا برا روش ساز م هوم مقا سه

ذه نگارند برا درک سا تار مت (پو ا)

6

(ساک )

6

ارائة طرر برا طبقهبند شباهصها و ت اوتها
اشار به نکات کلید نگارب مقا سها
ادمور درو

بهکارییر نکتهها راهبرد در لالع تمر
تأکید بر ح
یرا

لبلی که در منها مقا سه
بهکار رفته

سا تار مت (مقدمه)... ،

عینی به مطلع ( وددار از ارائة نظر شخصی)
تأکید بر رعا ص مراح نگارب (لب از نگارب،

نگارب بیتکلف ،تص ی و سازماندهی ،و را

)
معلر م ور9

ا اد ت کر در روند ادییر ( ودمموز )
ارائة را کار ،در لالع سؤا  ،برا تص ی و
سازماندهی مت
بهکارییر نکات مهر در تمر نات با ارائة الگو

رئو

نکات مهر برا مسانساز ح
مطالع برا امت ان

 .۵بحث و نتیجهگیری

نتــا ص حار ـ از ا ـ پــژوه

تأکیــد اســص بــر ا ـ مهــر کــه در یــردمور مــواد و

کتابهــا درســی عوام ـ مهمــی ا ــا نق ـ

میکننــد کــه نبا ــد ناد ــد یرفت ـه شــوند ــا

کمتــر بــدانها توجــه شــود .کــی از ا ــ عوامــ عــدم بر ــوردار از الگــو رــ ی

1. Dynamic
2. Static
3. Teacher based

سا پن اهر

بررسی م توا نگارشی در کتابها فارسی راهنما ی و …

41

مموزشــی اســص .ا ــ نتــا ص کــه از ارز ــابی کی ــی و در چــارچوب مقا ســة کتابهــا
فارســی (راهنمــا ی و دبیرســتان) بــا کتابهــا نگــارب انگلیســی (دانشــگاهی) رــورت
میییرد ،شـام سـه بخـ

فراوانـی مطالـع ،ترتیـع مو ـوعات و ن ـوة ارائـة منهاسـص و

ابتــدا میــزان اهمیــص بــه نگــارب در کتابهــا فارســی دور هــا راهنمــا ی و دبیرســتان در
مقا ســه بــا مطالــع دس ـتور  ،زبانشناســی و مو ــوعات مت رلــه و سـ

نتــا ص حار ـ از

مقا سة ترتیـع مطالـع نگارشـی و ن ـوة ممـوزب منهـا در کتابهـا فارسـی و انگلیسـی
را ارائه میکند.
در مرحلـة او  ،نتــا ی کــه از فراوانــی مطالــع مربــوب بــه در

نگــارب در کتابهــا

فارســی دور هــا راهنمــا ی و دبیرســتان بــهدســصممد اســص نشــان میدهــد کــه بالــاتر
میزان دررد متعلی به نکات نگارشی اسـص امـا بـا بررسـی کی ـی کـه بـهعمـ ممـد ،در سـه
دورة راهنما ی ،مو ـوعات مربـوب بـه نگـارب عمـدتأ م ـدود بـه نکتـهپـرداز اسـص .بـه
بیـان د گــر تنهـا شــام نکـات کلیــد جهــص پاسـخگو ی در امت ــان اسـص .نکــاتی کــه در
مقطــل دبیرســتان فقــر یســترد تر بیــان شــد اند امــا همچنــان بــر پا ــة نظــر و پــرورب
لــدرت حافظــة دان ممــوز طــرر شــد اند و نــه بــر مبنــا

ــادییر م هــومی و معنــادار

(مزوب  .)6319 ،در نتی ـه میتـوان ی ـص مطالـع اغلـع جنبـة کـاربرد ندارنـد و ممـوزب
در جهــص مماد ســاز بــرا امت ــان پــی

مــیرود و شــیو ها انــدکی در تمر هــا

بهچشر می ورند که در جهص توانمندساز دان مموزان پی

میروند.

مرحلــة دوم نتــا ص نشــان میدهنــد کــه بــر لــاو کتابهــا نگــارب انگلیســی،
کتابها درسی فارسـی از ترتیـع منظمـی بر ـوردار نیسـتند .عمـدة مطالـع غیـر منسـ ر
و پراکند هستند و ترتیـع منهـا بـا نیـاز زبـانمموز مطابقـص نـدارد چـرا کـه میـزان درونداد
بنــا بــر فر ــیة درونداد 6کراش ـ ( )6391با ــد بــا میــزان توانــا ی و درک دان ممــوز تطــابی
داشــته باشــد .نمونــهها ی از بررســی کی ــی کتابهــا نگــارب انگلیســی کــه در بخــ
افتهها پژوه

ممـد  ،نشـان میدهـد کـه مطالـع مرحلـه بـه مرحلـه مطـابی بـا توانمنـد

زبــانمموز طراحــی شــد اند .ترتیــع منطقــی مطالــع بــر پا ــة توانــا ی فــرد میتوانــد ذو
1. Input Hypothesis
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نو سندیی در او ا ـاد کنـد؛ بنـا بـه ی تـة پی لـدم و مـراد مقـدم ( )6930کوچـ تر
نــاچیزتر

و

عوامــ هــر میتواننــد تــأ یرات شــگرفی در شــک ییر رونــد مموزشــی فــرد

داشــته باشــند ،حتــی «فرم نــدها هــو تی» (برزونســکی )6009 ،6مت ــاوتی در او ا ــاد کننــد
بــهطور کــه از نگــارب و نو ســندیی بگر ــزد .بنــابرا  ،توجــه بــهترتیع مطالــع امــر
اساسی اسـص .بـرا مثـا  ،بـا توجـه بـه نتـا ص بهدسـصممد  ،بـدون ممـوزب مراحـ ارـلی
نگارب چگونه میتوان از فرد انتظار نگارب حرفها داشص.
مرحلــة ســوم ا ــ ت قیــی بــا موردن مثا هــا و نمونــهها ی از ن ــوة تــدر

مطالــع

نگارشی در کتابهـا فارسـی و انگلیسـی ،منهـا را از جنبـة کی ـی بـا هـر مقا سـه میکنـد
و نشان میدهد کـه کتابهـا فارسـی فرم نـدم ور نیسـتند؛ چـرا کـه ـادییر زمـانی بهتـر
رورت میییـرد کـه دان ممـوز بنو سـد تـا بیـاموزد چگونـه بنو سـد (زامـ  .)6396 ،بـرا
مثــا در مییــرز ) 6001و  ،)6003مطالــع بهیونــها طراحــی و ســاماندهی شــد اند کــه
دان ممــــوزان را در جهــــص توانمندســــاز در کــــاربرد مطالــــع هــــدا ص میکننــــد؛
دوبــار نو ســی ــا تکــرار در امــر نگــارب نو ســند را بــه بیــان ا ــدة ارــلی نزد ـ

میکنــد

(زام ـ )6396 ،؛ بنــابرا  ،نگــارب بــر م ــور فرم نــد ،نو ســند را در ا ـ رونــد ــادییر
درییر میسـازد ،بـهطور کـه میممـوزد چهـار مرحلـة ارـلی نگـارب عنـی برنامهنو سـی،
پی نو ســی ،و ــرا

و دوبار نو ســی با ــد در مســیر غیر طــی( 6ســو ،6331 ،بــهنق از

ر چــاردز و رنانــد ا )6006 ،لــرار ییــرد ــا بــهلو کراش ـ «بــازپردازب» ،6394( 9بــهنق از
ر چــاردز و رنانــد ا )6006 ،شــود .علــاو بــر ا ـ  ،مطالــع مربــوب بــه نگــارب بــهمنظور
سهولص در به ـاطر سـ ردن منهـا بیشـتر بهرـورت نکتـهپرداز

ـا لارهنو سـی اسـص و

تنها در جهـص تقو ـص نیـرو حافظـة دان ممـوز و ممـاد سـاز او بـرا مزمـون اسـص .در
نتی ـه ،زمـانی کـه فــرد در مقـاطل ت صـیلی بالــاتر تصـمیر بـه نوشــت نامـة سـادة ادار
مقالهنو ســیها علمــی میییــرد ،دچــار مشــک میشــود .بــرا مثــا  ،در
ادبــی در ســا ســوم دبیرســتان (حیشــنا

ــا

مرا ــهها

و د گــران ،)6993 ،بــه دان ممــوزان تشــبیه و
1. Berzonsky
2. Non-linear
3. Recycling
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اســتعار را میممــوزد ،امــا بــهیونــها نیســص کــه دان ممــوز هنگــام نوشــت مــت بتوانــد از
ا ـ رــور بیــانی در نوشــتهاب اســت اد کنــد و فقــر نمونــهها ی را ح ـ کــرد اســص .در
حالی که همـی مطلـع را میتـوان در لالـع تمـر

(نگـارب بـه سـب

ادبـی) بـا حما ـص

معلــر ان ــام داد تــا در طــی فرم نــد نگــارب و بــا ت قیــی و بررســی در کشــف ســاز ها
ادبی ،به شیوة بنیاد عم کند.
از طرفی ،بـا توجـه بـه ت اوتهـا فرهنگـی ،مشـنا ی بـا فرهنـ
در ا اد ارتباب بـا جوامـل علمـی ،نیـاز بـه دانسـت فرهنـ

زبـان دوم به صـود

نگـارب مخصـود من جامعـه

دارد (کونـــور6006 ،؛ کـــوو و کالـــاتیزز6339 ،؛ کاپلـــان6311 ،6399 ،؛ کوبوتـــا و لهنـــر،
 .)6004با تأکید بـر نظر ـة کاپلـان ( )6399در نگـارب بـه زبـان انگلیسـی نـهتنهـا نیـاز بـه
سا تارها مـواز بـرا توجیـه ـا اسـتدلا مطلـع مـورد نظـر نیسـص ،بلکـه نو سـند در
مقدمــه مســتقیماً بــه ارـ مطلــع میپــردازد ،در حــالی کــه نو ســندة فارســیزبان بــه دنبــا
مثا هــا و اســتدلا ها متعــدد اســص تــا بــه کمــ

منهــا واننــد را بهتــر توجیــه کنــد

(پی لدم و عطـاران .)6069 ،در نتی ـه ا ـ حاشـیهپرداز ها ممکـ اسـص بـه سـوا ت ـاهر
بین امد و ود دلیلی بر سخص دانست نگارب به زبان فارسی باشد.
بـا توجه به ا ـ کـه اهـداو کتابهـا فارسـی ،تکیـه و تأکیـد بـر مهارتهـا زبـانی و
نیز توجـه دسـصاندرکاران بـه ارتقـا کی یـص علمـی اسـص ،ا ـ پـژوه ِ مقا سـها نشـان
میدهــد کــه ت اوتهــا مشــکار بــی ن ــوة تــدر

 ،ترتیــع و فراوانــی مو ــوعات

نگارشــی بــی فارســی و انگلیســی وجــود دارد .علــیرغــر دررــد بالــا فراوانــی مطالــع
نگارشــی در کتابهــا فارســی ،هنــوز الگــو منســ می در ن ــوة ترتیــع و پیوســتگی
مطالــع د ــد نمیشــود .علــاو بــر ا ـ  ،ن ــوة ارائ ـة مطالــع بهیونها ســص کــه دان ممــوز
بــهجــا بــهکــارییر نکتــهها و مطالــع ،بــرا رســیدن بــه ودک ــا ی در امــر نگــارب،
م بور اسص بـا ح ـ ا ـ نکـات تنهـا ـود را بـرا امت ـان ممـاد کنـد .ز ـرا مطالـع در
کتابهــا فارســی بــر لــاو کتابهــا انگلیســی در جهــص تولیــد پــی

میرونــد.

همچنی با تکیه بر تأکیـد زامـ ( )6391مبنـی بـر دوبار نو سـی بـهدلی کمبـود ولـص ،لـازم
نیسص معلمـان زمـان ز ـاد را بـرا تصـ ی نوشـتهها دان ممـوزان رـرو کننـد ،بلکـه
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پوشـة نگارشـی ،بـهمنظور بـص حرکـص تـدر ی و تکـاملی

ــود ،بــه منهــا بیاموزنــد کــه فـ نگــارب بــه نســخة او

ــتر نمیشــود؛ بــه بیــانی د گــر

نســخة او تولیــد نهــا ی نخواهــد بــود و م ــدود تی بــرا دوبار نو ســی ندارنــد .در نتی ــه
میمموزند که پیشرفص در کسع ا

مهارت نیاز به زمان و بازنو سی مکرر دارد.

ارائــة نمونــهها ی از مقا ســة ترتیــع و ن ــوة تــدر

مطالــع نگارشــی بــی دو نظــام

مموزشــی انگلیســی و فارســی نشــان میدهــد کــه در کتابهــا انگلیســی بــهدلی اهمیــص،
ارو و سـا تار نگـارب بـهطور مکـرر در هـر در

بیـان شـد اند و مطالـع ،فرم نـدم ور

طراحــی شــد اند .تنظــیر ا ـ مطالــع بهرــورتی اســص کــه ذه ـ دان ممــوز ،نــهتنهــا در
ــادییر مطالــع در  ،بلکــه در ان ــام تمر هــا درییــر فرم نــد ــادییر

اســص ،در

نتی ه مسیر مموزب تنها معلرم ور نخواهد بود.
بــا بررســی نتــا ص حار ـ از ا ـ پــژوه

میتــوان چنــی نتی ــه یرفــص کــه بــهمنظور

ســهولص امــر ــادییر و نیــز ا ــاد انگیــز در زبــانمموز ،میتــوان از الگوهــا مــورد نیــاز
در کتابهــا انگلیســی کم ـ

یرفــص و بــهجــا تقو ــص لــوة حافظــه در منهــا بــه لــوة

تخیــ  ،ذو و نــومور منهــا تکیــهکرد .بنــابرا  ،پیشــنهاد میشــود بــا اســت اد از شــیوة
ممــوزب در کتابهــا انگلیســی جهــص ــادییر نــهتنهــا از معلــرم ــور بــه ودممــوز
ســو داد شــود ،بلکــه بــا درییــر ســا ت زبــانمموز بــا تمر نــات مکــرر و نیــز پو اســاز
ذه  ،انگیزة نو سندیی در او تقو ص شود.
امیــد کــه ا ــ پــژوه  ،هرچنــد از نقــ

و عیــع مصــون نیســص ،بتوانــد لــدمی در

جهــص بهبــود رونــد مموزشــی ب ـر دارد و کلیــد باشــد بــرا دســصاندرکاران و طراحــان
کتابها مموزشی فارسـی ،تـا ـود بـا نگـاهی منطقـی و بـا اند شـة ارز ـابی مقا سـها در
جهص بر طرو کردن نق
اسص که ا

ها ـا سـاماندهی بهتـر بـه کی یـص موجـود ،بکوشـند .پـر وا ـ

پژوه  ،بـرا رسـاندن م هـوم کلـی ت ـاوت در ترتیـع و شـیوة ارائـة مطالـع

در دو نظام مموزشی ،م دود به مقا سة چند نمونه اسص.
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پیوسص  .6مت و را

نشـد در کتـاب انگلیسـی "انشـاا نو سـی بـا اعتمـاد بـه ن ـ "
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" (مییرز ،6003 ،د.)677 .

پیوسـص  .1الگـو مقا سـة کـ بـه کـ در کتـاب نگـارب انگلیسـی "انشـاا نو سـی بـا
اعتماد به ن

" (مییرز ،6003 ،د.)677 .

