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ترس دانشجویان از آغاز نگارش های مرتبط با آموزش نگارش خواهد بود و در ادامه زدودن سازی دانشپایهآشنایی پویا
را در پی خواهد داشت. جستار فرارو  "شناسیساخت واژه"و  "شناسیگزاره"هایی هماهنگ از دیدگاه و آفرینش متن

ای برای گنجاندن شیوه نگارش آزاد در پایه کارشناسی رشته مایهگرایی بندر پی آن است، تا در چارچوب ساخت
 ست دهدبه د  "مترجمی زبان آلمانی"

 0911کلیه حقوق محفوظ است doi 10.22059/jflr.2020.283072.641:شناسه دیجیتال

 

 

. یانهم ییبر بستر ساخت گرا یزبان آلمان یرشته مترجم یانتوانش نگارش دانشجو ی(. بررس9911. )یانوشوند, ک یداله, یدهبهجت, حم
 doi: 10.22059/jflr.2020.283072.641 .19-65(, 9) 91,یخارج یدر زبانها یزبانشناخت یپژوهشها

 

بهجت,%20حمیده,%20یداله%20وند,%20کیانوش.%20(1398).%20بررسی%20توانش%20نگارش%20دانشجویان%20رشته%20مترجمی%20زبان%20آلمانی%20بر%20بستر%20ساخت%20گرایی%20میانه.%20پژوهشهای%20زبانشناختی%20در%20زبانهای%20خارجی,%20(),%2056-81.%20doi:%2010.22059/jflr.2020.283072.641
بهجت,%20حمیده,%20یداله%20وند,%20کیانوش.%20(1398).%20بررسی%20توانش%20نگارش%20دانشجویان%20رشته%20مترجمی%20زبان%20آلمانی%20بر%20بستر%20ساخت%20گرایی%20میانه.%20پژوهشهای%20زبانشناختی%20در%20زبانهای%20خارجی,%20(),%2056-81.%20doi:%2010.22059/jflr.2020.283072.641


      57                       JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH, Volume 10, Number 1, Spring 2020, Page 56 to 81        
 

 

 
JOURNAL OF FOREIGN LANGUAGE RESEARCH 

Print ISSN: 2588-4123                                        Online ISSN: 2588-7521 

Website: www.jflr.ut.ac.ir 

The Study of Writing Competence in German Translation Students based on moderate 

constructivism 
 

 
Kianoush Yadollah Vand 

PhD student of German Language 

Department, University of Tehran, 

Tehran, Iran 

Hamideh Behjat 
Assistant Professor of German 

Language Department, 

University of Tehran, Tehran, 

Iran 

)corresponding author( 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bachelor in Translatology for 
German Language 

Master in German as Foreign 
Language 

Ph.D.-Student in German as 
Foreign Language 

Teacher on Iran Language Institute 
(ILI)  

Dr. Hamideh Behjat 
Diploma in Iran, BA, MA and 
PhD in German Language and 
Literature at the University of 

Zurich, Switzerland 
Faculty member of Tehran 

University 

 
 

Email:kianoosh.yadollahvand@ut.ac.ir  Email: hbehjat@ut.ac.ir 

 

ARTICLE INFO             ABSTRACT  
Writing may be regarded as the most complicated competence in language teaching. 
Acqisition-Methods of this competence, language learners' being unaware of such 
modern strategies as "free writing" and "creative writing" in the area of language 
teaching, the non-application of such modern methods on the part of university 
instructors etc. led to the shortcoming with writing competence, more specifically, by 
institutions for translator-training. Drawing on moderate Constructivism and process-
oriented writing, the authors of the present paper have tried to present a micromodel on 
how to familiarize the students with writing processes in the context of free/creative 
writing. The outcome of such a familiarity will be dynamizing courses related to 
teaching writing, resolving the students' fears from how to start writing and creating 
texts which are well-organized in terms of "propositions" and "phrase structures". On the 
ground of moderate Constructivism, the present exploration aims to present an essential 
base theme for including free-writing in the current undergraduate German Translation 
program. 
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 مقدمه-1

نگارش در پایگاه بخشی از پیکره زبان، که از سوی برخی از زبان و 

 "دهنده اندیشه و باورهای انسانیابزار شکل"پژوهان حتا با روان 

حسی -های حرکتیبرابر دانسته شده،  گستره ای از توانش

(sensomotorischو شناختی )-گیرد، که آموزشی را در بر می

های بسیار انگارهشود )از بین فراگیری آن از دوره کودکی آغاز می

-Saphir-Whorfوورف: -پیرتوان به انگاره سادر این زمینه می

Hypothese آوری شده از سوی بنجامین وورف )پیشBenjamin 

Whorfشناس آمریکایی، اشاره کرد، که بر پایه آن (، زبان

دهنده ساختارهای دستوری و واژگانی یک زبان )زبان مادری( شکل

پژوهان دشواری (. برخی از زبانشیوه اندیشه گویشور آن زبان است

ای به ین توانش را در سنجه با سه توانش دیگر تا اندازهیادگیری ا

دانند، که به باور نگارندگان این جستار این بازه زمانی وابسته می

تواند درست باشد، چه حتا فراگیری درست زبان گفتاری با نمی

گردد؛ به بیانی دیگر توانش آغاز آموزش در دبستان آغاز می

های او ان گفتاری بر بنیان آموختهگیری درست زبگویشور در به کار

کند. ریشه دشواری در زمینه نوشتار ساختار درست خود را پیدا می

حسی، -توان از سویی در سازه های حرکتیفراگیری نگارش را می

ای از و از سوی دیگر این نکته دانست، که توانش نگارش آمیزه

ت هنجارهای گیری درسکارتوانش دیگر مانند فراگیری و بهچند زیر

ها و فرایندهای دستوری و واژگانی است، که بایستی در گام

های فراروی گوناگون آموخته شوند. چرایی دیگر دشواری

 "فراگیری نگارش"توانش نگارش برابر دانستن آن با  "یادگیری"

 "دانش ضمنی"دانیم فراگیری استوار بر ه میگونه کاست، چه همان

(Implizites Wissen،است ) شود، ولی که از پیرامون گرفته می

( Explizites Wissen) "دانش صریح )عینی("یادگیری بر بنیان 

استوار است، بنابر این نگارش توانشی است، که بایستی آموزانده و 

آموخته شود، ولی همین نکته باز در جایگاه خود به این برداشت 

ت با انجامد، که آموزش نگارش برابر اسمی نادرست آموزشی

نویسی، های دستور، درستای از هنجارها در زمینهآموزاندن بسته

شناسی و این همان نکته نادرستی است، واژهشناسی و ساختگزاره

خورد و اندیشمندانی همچون جان به چشم می 1851که تا دهه 

داد بد ( را به اندیشه در زمینه چرایی برون John R. Hayesهایز )

 نه نگارش واداشت.دانشجویان در زمی

های آموزش ها و دشواریتجربیات نگارندگان در زمینه نارسایی

های نوین آموزش توانش نگارش از یک سو و آشنایی آنها با شیوه

-گرایی و مدلرو ساختاین توانش در دیگر کشورها، شاخه میانه

از پیشروان  Dieter (Wolffهای اندیشمندانی چون دیتر وولف )

های او به گرایی میانه است، که در ادامه به اندیشهانگاره ساخت

 Carlشود( و کارل برایتر )ویژه در آموزش زبان پرداخته می

Bereiterدهنده پژوهش ( از دیگر سو در کنار عوامل زیر شکل

 ها در زمینه آموزش نگارش گردیدند:فرارو برای زدودن کاستی

گونه فراگیر آن در  الف(ناتوانی دانشجویان در زمینه نگارش به 

وبه گونه ویژه آن در  "تربیت مترجم برای زبان های بیگانه"رشته 

هایی ، به ویژه در دانشپایه "تربیت مترجم برای زبان آلمانی"رشته 

که موضوع آنها آشکارا توانش نگارش است، مانند دانشپایه های: 

 )برگرفته از سرفصل "نامه نگاری"و  "زبان نوشتاری"، "نگارش"

 دانشپایه های رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران(،

ب(گرفتار شدن آموزش نگارش در چنبره نگرش قالبی با وجود 

 در سرفصل این رشته،  "نگارش آفرینشگر"گنجاندن 

 ج(نگاه به توانش نگارش در پایه دوم ارزشمندی، 

 د(در نظر گرفتن تنها سه دانشپایه برای نگارش،  

کارگاه نگارش با وجود بایسته بودن آشنایی  ر(برگزار نشدن

 دانشجویان مترجمی با جدیدترین تحوالت پهنه نگارش.

در این راستا نوشتار فرارو در پی آن است، تا برداشت رایج در این 

های نخستین دانشگاهی، که آموزش زمینه را به ویژه در دانشپایه

ای دستوری و هتوانش نگارش به سبب پیوند تنگاتنگ آن با زمینه

داده پسشده و آزمونشناسی باید در چارچوب شناختهواژهساخت

-های نگارش فرایندآن انجام گیرد، به چالش کشیده و بر پایه انگاره

-نگارش اشتراکی پایش"مدلی تحت عنوان ریزی ریزمحور با طرح
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 Ko-Sub-Mikromodell für) "محورشونده فرایند

prozessorientiertes fremdsprachliches Schreiben)  ،نشان دهد

مدل اشاره آفرینشگر در بستر ریز -که آموزش به شیوه نگارش آزاد

 "هرج و مرج آموزشی"تواند بدون آن که به شده می

(Lernanarchie از سویی و )"نگارندگان برای  "آشفتگی آموزش(

موقعیتی، که به کارگیری شیوه آموزشی نوینی منجر به آشفتگی 

را در  ”Lernwirrwarr“نهاد آلمانی یادگیرندگان گردد، برابر ذهنی

اند( از سویی دیگر بینجامد، به افزایش انگیزه دانشجویان نظر گرفته

ای نوین از کار گروهی و در پیامد آن به آفرینش از رهگذر شیوه

هایی رهنمون گردد، که در آنها هنجارهای دستوری و درست متن

( متن و پیوستگی ساختاری Kohärenzمندی )نویسی و نیز سامان 

(Kohäsion.پاس داشته شده باشند ) 

 

 پیشینه پژوهش

به پیشینه پژوهش موضوع مورد پژوهش بایستی از دو دید نگریسته 

شود: نخست پیشینه پژوهش در زمینه آموزش نگارش در زبان 

گرایی و دیگر پیشینه پژوهش در زمینه بیگانه بر بنیان ساخت

 محور در زبان بیگانه.آزاد فرایند -نگارش آفرینشگرآموزش 

-خورگرایی آثار دردر پیوند با آموزش زبان بیگانه بر بنیان ساخت

توجهی به ویژه در حوزه جستجوی نگارندگان یعنی کشورهای 

توان به ترین آنها میشوند، که از جمله برجستهزبان یافت میآلمانی

 Fremdsprachenlernen)  "ساخت آموزش زبان بیگانه به عنوان"

als Konstruktion اثر دیتر ولف اشاره کرد. در این کتاب به طور )

شناسی گسترده بسیاری از مسائل حوزه آموزش زبان بر پایه روان

اند، اما در زمینه گرایی مورد پژوهش قرار گرفتهشناختی و ساخت

گفتن به آموزش نگارش تنها به مقایسه دو توانش نگارش و سخن 

(، معرفی 1111: 181-185ن.ک. د.وولف هایی مشابه )عنوان توانش

(، 111-111همان محور )نگارش فرایند هایدو مدل از مدل

( و در بخش آموزش 148-161همان راهبردهای تعامل نگارشی )

گرایی در چهار صفحه به آموزش بنیان ساختزبان بیگانه بر 

به عنوان شیوه  "کار گروهی"نگارش در زبان بیگانه پرداخته و بر 

 (. 656-655همان مورد نظر خود تاکید کرده است )

 Konstruktivistische) "گرایانهآموزش ساخت"در کتاب مشروح 

Didaktik( اثر کرستن رایش ،)Kersten Reich نویسنده اگرچه )

گرایی های آموزش و یادگیری را از دید انگاره ساختتمامی مقوله

بررسی کرده، ولی به توانش آموزش نگارش در زبان بیگانه بر بنیان 

گرایی و انتقال ساخت"گرایی پرداخته نشده است. در کتاب ساخت

 Konstruktivismus und die Vermittlung) "دانش سازنده

produktiven Wissensنوشته یوهانا مایکسنر )" (Johanna 

Meixner نیز اثری از پرداختن به مقوله آموزش توانش نگارش در )

 شود.زبان بیگانه دیده نمی

درسنامه آموزش "( در اثر خود با نام Thorsten Pohlپوهل ) 

با بهره گیری از آزمایش های تجربی گوناگون  "تجربی نگارش

ین زمینه، از جمله آزمایش های میشائیل ه. پروسر انجام شده در ا

(Michael H. Prosser( و ک. وب )C.  (Webb (1884 به آموزش )

فرایند محور نگارش و تاثیر آن بر کیفیت متن های نوشته شده بر 

این اساس می پردازد. اگر چه بین صفحات کتاب همبستگی علی و 

تگی های آماری معلولی بسیار محکمی وجود ندارد، اما همبس

ریزی شده و معناداری بین فرایندهای نگارش به درستی برنامه

های نوشته شده دیده می شوند )نک. همان: ص کیفیت عالی متن

81.) 

شاید عنوان گردد، که دلیل نپرداختن به آموزش توانش نگارش در 

های زبان بیگانه پرداخته شدن به این مقوله در چارچوب مدل

حور باشد، ولی شایان توجه است، که حتا در کتاب نگارش فرایندم

ای از آثار (، که مجموعهSchreiben) "نگارش"ای صفحه 466

های پژوهشگران آموزش نگارش است، با وجود پرداختن به مدل

های شناختی مقوله هایی مانند محور و ریشهگوناگون نگارش فرایند

ور به شکل انسداد نگارش به آموزش توانش نگارش فرایندمح

گروهی پرداخته نشده است. در یکی از برجسته ترین آثار در این 

 Prozessorientierte) "آموزش نگارش فرایند محور"زمینه یعنی 

Schreibdidaktik ( اثر اوتو کروزه، نادیا برگر و ماریانه اولمی )

Otto Kruse, Katja Berger, Marianne Ulmiهای ( نیز بیشتر مدل

محور و راهبردهای به کارگیری این مدل ها در ندنگارش فرای
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مدارس بررسی شده است و باز هم اثری از پرداختن به زمینه 

 شود. موضوع پژوهش فرارو دیده نمی

بر همین بنیان نگارندگان بر این باور هستند، که پژوهش انجام شده 

محور نخستین پژوهش از گونه خود در زمینه آموزش نگارش فرایند

تواند راه را مدل ارائه شده میگروهی در زبان بیگانه است و ریز

های درس های تکمیلی و به کارگیری آنها در کالسبرای ارائه مدل

نگارش آموزش بیگانه به ویژه در عرصه دانشگاهی به منظور 

رهنمون شدن دانشجویان به نگارش آفرینشگرانه و از میان برداشتن 

 ارش هموار نماید.موانعی مانند انسداد نگ

 

 نگارش آفرینشگر، نگارش آزاد

از آنجا که در سرفصل دروس کارشناسی مترجمی زبان آلمانی 

های در پایه یکی از شیوه "نگارش آفرینشگر"دانشگاه تهران به 

نگارش اشاره شده است و نیز با دردید آوردن این نکته، که نگارش 

از نظر فرایندهای آفرینشگر و آزاد دو نوع نگارش بسیار شبیه 

نگارشی و در عین حال متفاوت از نظر شیوه آموزش هستند، 

بایسته است تا مرز بین این دو روشن شود. نگارش آفرینشگر، که 

پیشینه آن به دوران باستان باز می گردد )در این زمینه می توان از 

نام برد، که ریشه در یونان باستان دارد؛ گونه  Akrostichonنمونه 

ازی زبانی که بیشتر در چهارچوب سروده انجام می شده و می ای ب

 ( بر سه اصل استوار است:Kaspar Spinnerشود(، به باور اشپینر )

( : نگارش آفرینشگر بر  پایه این Irritationاصل برانگیزانندگی )-1

ها و هنجارهای زندگی روزمره را، که به آنها خو ویژگی اندیشه

کشد. اشپینر معتقد است، که هدف آموزشی ایم، به چالش میکرده

شهامت گذر از  {...} "گیرنده نگارش آفرینشگر آن است که به یاد

تصورات معمول را بدهیم. این موضوع در هر دو مورد فرم و 

(. به باور وی یک 1116:51اشپینر ) "محتوای متن مصداق دارد ...

آید، که رینشگر زمانی به وجود میموقعیت برای نوشتن متنی آف

-تصورات و افکار معمول یادگیرنده به چالش کشیده شوند. یاد

های دیگری از گیرنده از رهگذر رسیدن به این باور، که گونه

های مالوف، وجود دارند، برانگیخته اندیشه نیز بیرون از چارچوب

-آفرینش ایدهای دیگر بنویسد. این برانگیختگی شود، تا به گونهمی

های نوین او های نوین را به همراه خود دارد و شوق بیان این ایده

های تمرین استوار بر این انگیزد. از گونهمیرا به آفرینشگری بر

توان به نگارش متنی با دادن تنها چند واژه، که پیوند ویژگی می

رد؛ منطقی با هم ندارند )مانند: نوروز، برف، شنا، دانشگاه( اشاره ک

 آغاز نگارش متن درجمله عجیب را برای سرتوان یک تکیا می 

تابستان گرمی بود و سرما را تا بن استخوانهایم "نظر گرفت، مانند: 

 . "حس می کردم

نگارش "(: این همان اصلی است، که Expressionاصل بیان )-1

احساسات  "بیان"آمیزند. در هم می "نگارش آزاد"و  "آفرینشگر

ها، خاطرات، تجربیات و ها، باورها، آرزوها، ترساندیشهدرونی، 

دهد. در هر امیدهای نگارنده هسته کانونی این اصل را تشکیل می

دو گونه نگارش آفرینشگر و آزاد اصل بیان معطوف به بسط 

 شخصیتی یادگیرنده از رهگذر نوشتن است. 

(: نیروی انگارش و پرورش آن Imaginationاصل انگارش )-6

های سازند. این اصل توانایی رهایی از بستنون این اصل را میکا

هایی فراتر از آن چه زمانی و مکانی و نگارش بر بستر انگاشت

دهد. از جمله نگارنده هر روز با آنها روبرو است، به دست می

توان در دانشپایه نگارش به آن هایی، که بر پایه این اصل میتمرین

 نی و مکانی است.پرداخت، سفرهای فرازما

شاید بتوان تنها تفاوت نگارش آزاد با آفرینشگر را در این دانست، 

که در نگارش آفرینشگر آغاز آن چه باید پیرامونش نوشته شود، 

گردد، اما در نگارش آزاد نگارنده در برای نگارنده روشن می

گزینش آن چه می خواهد بنویسد، آزاد گذاشته می شود و به بیانی 

شود ، اگر چه این به آن مفهوم گزیده نمیپیکره و موضوعی بردیگر 

نیست که نگارش آزاد و در پی آن آفرینشگری و ساختارمند بودن 

دو نقطه رویاروی هم هستند، چه هنگامی که سخن از نگارش آزاد 

رسد، که نگارش آزاد شود، بیشتر این گمان به اندیشه میرانده می

نجارهای نگارشی، که خود ریشه در این یعنی نگارشی رها از همه ه

گمان نادرست دارد، که نگارنده یا به تمامی رها از همه هنجارهای 

 نگارد. رایج نوشتاری و دستوری و یا در چارچوبی بسته می
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سازی دگرگون"پیشینه نگارش به مفهوم سراسر آزاد آن به جنبش 

-1861در سالهای  (Reformpädagogik) "پرورشی -آموزشی

 Maria) "ماریا مونتسوری"و دو تن از پیش قراوالن آن  1816

Montessori سلستین فرنه"( و" (Célestin Freinetباز )گردد می

های گوناگونی را از گستره که گستره)ریشه های این جنبش، 

-ای گرفته تا آموزش و پرورش همگانی در بر میآموزش مدرسه

های اندیشمندانی چون انگارهمیالدی و  11و  15گیرد، به سده های 

باز  -  Johann Comenius -و کومنیوس   -  Rousseau -روسو 

گردد(، در حالی که ریشه خوانشی دیگر از آن را، به مفهوم به می

نگارش استوار بر گزینش "کار گرفته شده در این پژوهش یعنی 

داشت آزادانه موضوع، ابزار بیان و موضوع نگارش با پاس

، بایستی در قاره "هنجارهای رایج دستوری و ساخت واژه شناسی

 Iowa Writer’s) "کارگاه نگارش آیوا"آمریکا و برنامه 

Workshop( )186541گروه "های (  و در آلمان در نشست" 

، نویسندگان نوشتارهای هنوز 41های گروه جستجو کرد. در نشست

و پس از آن هموندان خواندند منتشر نشده خود را برای یکدیگر می

های خود را پیرامون ساختار زبانی و سبک نگارش انجمن دیدگاه

کردند. نگارش آزاد در پهنه آمریکا در بستر نهادهای بیان می

آموزشی و در آلمان در بیرون از چارچوب نهادهای آموزشی هستی 

های گذشته در یافت، اگر چه این شیوه از نگارش از دهه

های نگارشی بیشمار اندیشیهای نگارش و همچهارچوب کارگاه 

(  جایگاهی ویژه در بستر دانشگاهی آلمان 1888:161ن.ک. کاست )

 یافته است.

 

های آموزش نگاهی به پایگاه توانش نگارش در چارچوب شیوه -4

 زبان بیگانه

ه نگارش به عنوان یکی از چهار توانش بنیادین در پهنه آموزش ب

مفهوم کلی و در پهنه آموزش زبان های بیگانه به مفهوم ویژه آن 

فراز و فرودهای بسیار را از سرگذرانده است. شناخت پایگاه 

های آموزش بیگانه برای پی بردن به نگارش در چارچوب شیوه

 نماید. اش ناگزیر میگیری این توانش در جایگاه کنونیدالیل قرار

میالدی در چارچوب بخشی از  15تا  15های نگارش، که بین سده

-دستوری زبان های یونانی و التین آموزانده می -های بالغیتمرین

از دو سوی در کانون توجه قرار  15شد، در سالهای پایانی سده 

گرفت: نخست در جایگاه ابزاری برای پرورش روان و خرد 

از  -به مفهوم ویژه آن  –و دوم  -به مفهوم کلی آن -فراگیرنده 

دیدگاه ابزاری برای آموزش روحانیون مسیحی با هدف چیرگی آنان 

های انجیلی و بر زبان مبداء به عنوان ابزاری برای دریافتن بهتر متن

های نیز گسترش مسیحیت. برای دستیابی به این هدف توانش

نگارش و خواندن از پایگاهی ویژه برخوردار شدند. در این شیوه، 

 Johann Valentinهان والنتین مایدینگر )که بنیانگذار آن یو

Meidinger( است، آن گونه که والتر اپلت )Walter Apelt ،گفته )

هنجارهای دستوری، ترجمه و چیرگی در زمینه توانش خواندن سه 

پایه بنیادین آموزش هستند. روش کار در این شیوه بدین گونه 

دستوری واکاوی شده و ها از زبان بیگانه از دیدگاه است، که یا متن

آن گونه که در  -ها به زبان مقصد برگردانده می شوند، یا جمله

پس از فراگیری هنجارهای دستوری )به  -بیشتر موارد رخ می دهد 

شوند گردانده می( از یا به زبان مقصد برdeduktivشیوه اندریافتی( )

 Deduktive)به همین سبب یکی از نام های دیگر این شیوه 

Methode آموز هنجارهای است( . برای اطمینان از این که دانش

را به خوبی ( Präskriptive Grammatikاستوار بر دستور روادار )

آموز داده جمله هایی از زبان بیگانه به دانشگرفته، نخست تکفرا

تر شوند ، تا آنها را به زبان مادری برگرداند. در پایه های پیشرفتهمی

هایی کوتاه به زبان بیگانه برگردانده می بندها و متنجمله ها، تک

 شوند. 

را باید پایان این شیوه  18بسیاری بر این باور هستند، که پایان سده 

های آن به: یکنواختی به سبب ابرام این دانست و در پایگاه سبب

کردن واژگان و هنجارهای دستوری، نقش کانونی شیوه به از بر

آن نقش کنش پذیر فراگیرندگان، رواداری بسیار  آموزگار و در برابر

انگاری زبان آموز و نادیدهکم این شیوه در برابر اشتباهات دانش

گیری زبان هایی دیگر مانند به کارکنند ، اما سببگفتاری، اشاره می

-گیری این شیوه، ارزان بودن آن و سیاستمادری، ساده بودن به کار

اند، که این شیوه همچنان آن انجامیدههای زبانی برخی کشورها به 

 ای از کشورها به هستی خود ادامه دهد. در پاره
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گسترش روابط بازرگانی بین کشورها و در نتیجه افزایش نیاز به 

و  های بیگانه، دگرگونی آراء اندیشمندان زمینه آموزشفراگیری زبان

رسیدن به این باور، که دستگاه آموزش باید در پی آن باشد، تا 

های خود را در هر دو زمینه برقراری ارتباط هموندان بتوانند آموخته

های با دیگران و زندگی کاری بکار بندند، در کنار پیدایش شاخه

( و نیز Phonetik) "شناسیآوا"( و Phonologie) "شناسیواج"

ای نوین به نام بر زبان گفتاری به زایش شیوه شناسیتاکید زبان

( انجامید. پایه گذار این شیوه Direkte Methode) "روش مستقیم"

دانست، که در سال ( Wilhelm Viëtorتوان ویلهلم ویتور )را می

 -از روش دستور "آموزش زبان باید دگرگون شود"با جستار  1551

نگر مایی یک سویهنترجمه به سبب ساختار ساختگی آن و بزرگ

توانش نگارش خرده گرفته و بر این باور بود، که فراگیری زبان باید 

(. در 1111:544ن.ک. هنریکی: گردد )خود باز "شیوه طبیعی"به 

های نخست را گفتن رتبههای شنیدن و سخنبستر این شیوه توانش

اندن آخرین رتبه را از آن خود نمودند و توانش نگارش پس از خو

 در زمینه آموزش زبان اختصاص داد. 

 ,Wilhelm Viëtor, Gottlien Henessبنا بر باور پیشروان این شیوه )

Claude Marcel, François Guin یادگیری زبان بیگانه در بستری )

گیرد و تنها تفاوت در همانند فرایند فراگیری زبان مادری پایه می

 مادری و یادگیری زبان بیگانه است )نامیدن پیرامون فراگیری زبان

بر همین پایه  "روش طبیعی"یا  "روش مستقیم"این شیوه به 

های روش . از ویژگیهمانندی یادگیری آن با زبان مادری است(

زبانه بودن، توان به مشارکت پویای زبان آموزان، تکمستقیم می

هنجارهای  تمرکز بر توانش زبان گفتار و آواشناسی اشاره کرد.

کردن، بلکه به شیوه استقرایی دستوری دیگر نه به شیوه از بر

(induktivفراگرفته می ) شوند. درس آموزش زبان در این شیوه

( شیوه سخن گفتن Immitation) "تقلید"استوار بر سه بنیان 

( محیط زبانی گویشور Assoziation) "تداعی"گویشور بومی، 

( به گونه ای برگزار Kommunikation) "برقراری ارتباط"بومی و 

شود، که با نیازهای زندگی روزانه همخوانی داشته باشد. نگارش می

در پایه توانش چهارم از برجستگی چندانی برخوردار نیست و تنها 

گیرد. از های گفتاری در قالب درس دیکته انجام میدر پایان تمرین

رت رونویسی و دید پیروان این انگاره به تمرین نگارش به صو

دیکته تنها باید پس از آموزش کامل توانش سخن گفتن به زبان 

بیگانه پرداخته شود. پیروان تندروتر گامی فراتر نهاده و بر این باور 

تنها آنچه را دانش آموزمی تواند بر زبان آورد، بایستی ... "بودند، که 

 (.   1811:68والتر ن.ک. ) "... اجازه داد، تا بنویسد

با این که این شیوه در سالهای نخستین به کارگیری به ویژه در اروپا 

با پیشباز گسترده روبرو شد، ولی در ادامه بنا به اسبابی همچون 

کمبود آموزگارانی که بر زبان خارجه مانند زبان مادری خود چیرگی 

(، William Francis Mackey) (1856:45ن.ک. مکی داشته باشند )

همخوانی نداشتن این دیدگاه که، فراگیری زبان بیگانه در بستری 

همسان با زبان مادری دست یافتنی است، با شرایط واقعی کالس 

( 1111:15ن.ک. دکو درس و تنگناهایی مانند تنگناهای زمانی )

(Wilfried Decooجلوگیری از به کارگ ،) یری زبان مادری، و

پافشاری بر تقدم سخن گفتن بر نگارش، به کنار رفتن این شیوه از 

 پهنه آموزش سازمانی گردید.

سده بیستم درگیر بودن آمریکا در  41در سالهای نخستین دهه 

جنگ جهانی و نیاز به آموزاندن زبان بیگانه به نیروهای نظامی و 

زه زمانی منجر به پیدایش ترین باآموزش مترجمان گفتاری در کوتاه

( گردید. این Audiolinguale Methode) "زبانی-شنیداری"شیوه 

روش در پایگاه شیوه تکوین یافته شیوه مستقیم با بهره جستن از 

هایی همچون نوار کاست، که دشواری نبود آموزگاری را، نوآوری

ساخت، و اش زبان مورد آموزش باشد، برطرف میکه زبان مادری

با وارد ساختن آزمایشگاه زبان به این پهنه توانست از سویی نیز 

سازی کند و از آموز شبیهپیرامون زبانی گویشور بومی را برای زبان

سوی دیگر امکان پایش یادگیری گفتاری و شنیداری زبان آموز را 

برای آموزگار فراهم نماید. این در حالی بود، که در چارچوب این 

ای و ابزاری ز پایگاهی بهتر از توانشی حاشیهشیوه نگارش همچنان ا

شناسی دیداری بر زبان -برخوردار نبود. شیوه شنیداری

ساختارگرایی آمریکایی تکیه داشت، که پیشقراول آن لئونارد 

( بود. ساختارگرایی در حوزه زبانی Leonard Bloomfieldبلومفیلد )

های زبانی و به شناسی بایستی به ساختاربر این باور بود، که زبان

های ویژه ساختار زبان گفتاری زبان بیگانه بپردازد. بر این اساس متن

 -های پیشین و ناهمخوانی زمانیادبی به دلیل تعلق به زمان
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گیری در آموزش زبان کارساختاری از کارآیی الزم برای به

 های کوتاه در پیوند باگیری از متنبرخوردار نیستند. بر این پایه بهره

های متن"های روزمره و عینی، و به ویژه بهره بردن از موقعیت

بیشتر به شکل  - Synthetische Texte -)متن های بدلی  "بدلی

های کوتاه با هدف آموزش دستور زبان برگیرنده جملهگفتگوهای در

آموز بتواند در چارچوب آنها به تمرین نگاشته می شوند، تا زبان

پرداخته و به این شیوه هنجارهای  های گوناگون دستوربخش

های از جمله )منظور "های الگوییجمله"( و دستوری را فراگیرد

هایی هستند، که از الگویی یکسان جمله  - Mustersätze –الگویی 

برخوردار بوده و هدف از نگارش آنها این است، تا  دستور زبان به 

کار گرفته در آنها از رهگذر تکرار بسیار در زبان آموز نهادینه و به 

  (- Henrici 2001b:844ن.ک.  -یک خوی زبانی تبدیل شوند 

سازند، که زبانی را می -وه شنیداریهای نگارشی شیاساس تمرین

ریشه در استواری این شیوه بر نگره یادگیری رفتارگرایانه 

(Behavioristische Lernmethode و آراء پیشگامان آن یعنی جان )

 .Burrhus F(  و بی.اف.اسکینر )John B. Watsonواتسون )

Skinner نی رفتار زبا"( دارد، که بر اساس آن جایگاه زبان تا حد

( فروکاسته شده است )نگاه کنید به verbal Behavior) "انسان

 verbal- "رفتار زبانی"نوشتار اسکنیر در این زمینه با نام 

Behavior-  :1861. )  

هایی با گیری تمرینکاربه سبب آن که به "زبانی -شنیداری"روش 

انجامید و بنابراین الگو و ساختار مشابه به حل خودکار آنها می

ن.ک. داشت ) آموز را در پییکنواختی آموزگاه و کسالت زبان

(، Edmondson und Hause( )1115:115ادموندسون و هائوزه 

های بدلی، که گیری متننبستن زبان مادری، به کارتاکید بر به کار

 Pattern) "های الگویی تکرار شوندهجمله"زبان آموز را از گذر 

Drill(، با وجود 1855:115ن.ک. هلبیگ داشت )می( از بیان آزاد باز

آوری همچون نوار آشنا ساختن گستره آموزش زبان با ابزار فن

کاست، آزمایشگاه زبان و سپس رایانه، نتوانست در این پهنه ماندگار 

 گردد. 

 "دیداری -یداریشن"توان در پیوند با شیوه های باال را مینکته

(Audiovisuelle Methode نیز گفت. تنها تفاوت این روش، که در )

های میانی سده بیستم در چارچوب همکاری پژوهشی بین سال

( Petar Guberina( و پتار گوبرینا )Paul Rivencپائول ریونس )

های دیداری با هدف خودکار گیری رسانهریزی شد، به کارپایه

ی و تبدیل آن به یک عادت ثابت بود. توانش کردن رفتار زبان

نگارش در این روش نیز در پایگاهی بهتر از چهارم قرار نداشت و 

}...{ "در این پیوند می توان به این سخن از گوبرینا استناد کرد، که 

آموزش زبان  سریع ترین راه آموزش خواندن و نوشتن از راه

ن.ک ) ".تاری وجود ندارد. زبانی به نام زبان نوش{...}گفتاری است.

 (.1811:  1-16گوبرینا 

کنندگان پایان جنگ، نیاز آلمان به بازسازی و افزایش درخواست

تحصیل در دانشگاه های آلمان در کنار دگرگونی آراء اندیشمندان 

گیری شیوه نوینی در آموزش زبان با نام پهنه آموزش زبان، به شکل

( انجامید. این روش Vermittelnde Methode) "لیروش انتقا"

های مستقیم و هایترجمه و روش -ای از شیوه دستورآمیزه

(. روش انتقالی از 1116:118ن.ک. نوینر دیداری بود ) -شنیداری

آموزش فکری "ترجمه یعنی  -سویی بر نگره بنیادین شیوه دستور

 -های دستوردیگر بر پیرنگ میانوند روش و از سویی "یادگیرندگان

 "زبانیتک"دیداری یعنی  -زبانی و شنیداری -ترجمه، شنیداری

استوار بود، با این استدالل که، برپایی درس زبان بیگانه به زبان 

آموزان مادری یادگیرندگان به سبب ناهمگن بودن خاستگاه زبان

 ناشدنی است. 

هایی ، که جملهاندازه تمرین تکدر این شیوه به توانش نگارش در 

-پیوندی با یکدیگر نداشته و در بهترین حالت تنها در حافظه کوتاه

شد. چهار توانش زبانی شوند، پرداخته میآموز ذخیره میمدت زبان

در ظاهر از پایگاهی برابر برخوردارند، ولی در عمل و به ویژه در 

ای گسترش هایی از این دست مجالی برزمینه نگارش تمرین

 دهند.های نگارشی نمیتوانایی

های زبان شناسانی مانند بلومفیلد و آغاز دهه هفتاد با نقد تند انگاره

چامسکی، که بر صورت زبانی پافشاری می کردند از سوی 

کاربردشناسان همراه شد )زبان شناسان کاربردگرا به وارون زبان 

زبان همچون  شناسان ساختارگرایی چون چامسکی و بلومفیلد به

 –ای بسته نمی نگرند، بلکه به باور آنان زبان کنشی ارتباطی سامانه
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kommunikativ - زبانی و بخشی ، برخاسته از شرایط زبانی و غیر

ای از ها با پارهای از کنشاز رفتار انسانی است، به گونه ای که پاره

هایی از ای کارواژه کارواژه ها پیوندی ناگسستنی داشته و به گفته

ها نمود این کنش "گماردن"یا  "قول دادن"این دست همچون 

شناسی گرای متاثر از روانشناسان کاربردهستند(. به باور زبان

های زبانی دانست، شناختی زبان را دیگر نبایستی تنها پیکر گونه

ای از رفتار انسانی نگریست و به بلکه به آن بایستی همچون جنبه

برابر است با انجام مشترک کاری از رهگذر زبان  "ارتباط"ای گفته

 (. 1886:54ن.ک. گ.نوینر و ه.هونفلد )

های برقراری پیوند زبانی به ویژه شفاهی با دیگران در موقعیت

است. به دیگر سخن  "روش ارتباطی"روزمره هدف بنیادین 

گیرنده به زبان یادآموزش زبان بیگانه در این روش بر آن است، تا 

مورد یادگیری خو گرفته و با آن یکی شود و برای این هدف هم 

زبانی و  -های شنیداریهای روشاین روش برخی از بنیان

واقعی "، (Situativität) "موقعیت سنجی"زبانی مانند  -دیداری

، (Authenzität der Sprachvorbilder) "بودن الگوهای زبانی

را از روش های  (Üben im Kontext) "تارتمرین در بستر باف"

دیداری گرفته و آنها را گسترش داد ، با این تفاوت که  -شنیداری

در شیوه ارتباطی هدف پایه برگزاری درس زبان بر بنیان نیازهای 

است، اگرچه  "های روزمره واقعیموقعیت"آموزان و در بستر زبان

ط روزمره در چارچوب این انتقاد وارد است، که آیا برقراری ارتبا

 درسی اساسا قابل یادگیری است. 

های این روش با ترین تفاوتافزون بر آن یکی دیگر از برجسته

( را در Sprachliches Wissen) "دانش زبانی"های پیشین، که شیوه

دادند، در این است که هدف از یادگیری کانون توجه قرار می

است و بر این پایه آن  (Sprachliches Können) "توانش زبانی"

های آموز باید به سرانجام برساند، این است که توانشچه زبان

گفتاری، خوانشی، شنیداری و نگارشی خود را در بستر برقراری 

آموزان گسترش دهد. این نکته گویای آن پیوند زبانی با دیگر زبان

است، که در فلسفه این روش هر چهار توانش زبانی از اهمیت 

های آموزشی این روش ی برخوردارند؛ ولی نگاهی به کتابیکسان

-شده و میهای درس  پیاده مینشان می دهد، که آن چه در کالس

شود تا چه اندازه از انگاره تعریف شده برای این شیوه دور است و 

در چهارچوب آموزش به شیوه }...{ "آن گونه که روخه می گوید: 

هایی غیر بود که به عنوان توانش ارتباطی توانش های نگارشی مدتها

ارتباطی کنار گذاشته شده بودند، تا آن که دریافتند، چه اندازه از 

 "}...{ فرایندهای مولد زبانی به هنگام نوشتن فعال می شوند

های های آموزشی سال(. اگرچه در کتاب1115:111)یورگ روخه 

به توانش نگارش در جایگاه توانشی گذشته تالش بر این بوده، تا 

تر نشان از برابر با سه توانش دیگر پرداخته شود، ولی نگاهی دقیق

 "متن"آن دارد، که در بهترین حالت این ثمره پایانی نگارش یعنی 

گیرد، بدون آن که به فرایندهای است، که مورد ارزشگذاری قرار می

رانیگاه آموزش منجر به آفرینش متن پرداخته شود. حتا اگر گ

 "دستور وابستگی به کارواژه"نگارش در روش ارتباطی با تکیه بر 

(Verb-Dependenz-Grammatikبر وارون روش  )های شنیداری- 

پیوستگی "و  "مندی متنسامان"زبانی بر  -زبانی و دیداری

در جایگاه عوامل کارساز متنیت استوار باشد و مبنا  "ساختاری متن

ود، که نگارش به سبب تفسیر کاربردگرای آن در بر این گذاشته ش

چارچوب روش ارتباطی به توانشی ارتقاء جایگاه یافته تبدیل شده 

 Mario Luis López( )1885: 88-111ن.ک. لوپز ماریوس است )

Barrios باز هم این راستینگی دگرگون نمی شود، که در این شیوه ،)

اه را دارد. نگارش توانشی است، که نقش توانش آخرین جایگ

کند )دردستور وابستگی به کارواژه، که ابزاری کمکی را بازی می

 Lucien –از سوی لوسین تنیر  1866گونه نوین آن در سال 

Tesnière - شناسی و آموزش زبان معرفی شد، ساختار به پهنه زبان

آنها به یکدیگر و های متقابل ها بر پایه وابستگیسلسله مراتبی جمله

گیرد(. سبب این در نظر گرفتن ظرفیت افعال مورد بررسی قرار می

تواند این باشد، که ( میBarbara Krischerموضوع به باور کریشر )

تواند بازدارنده تمرکز بر برقراری بر است، که میفرایندی بسیار زمان

:  654ن.ک. کریشر ارتباط، که هدف بنیادین این شیوه است، باشد )

1111 .) 

های نوشتاری نهادینه کردن در این روش هدف اصلی تمرین

های زبانی و زبان تودگانی برای الگوهای ساختاری و واژاک

برقراری پیوند با گویشوران جامعه هدف است و به این شیوه در 

 نوشتاری زبان گفتاری در جامه زبان}...{  "پهنه آموزش زبان 
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 Tadeusz( )1111: 18-14سوخویس گفته می شود ) "}..{.

Zuchewicz .) 

ابرام روش ارتباطی بر تقویت توانش گفتاری و شنیداری، نادیده 

های ادبی و آفرینشگر از انگاشتن برجستگی توانش نگارش و متن

د بین توانش پیون"یک سوی و باور آنان به بایستگی ایجاد 

میانی سده  هایدر سال به آن انجامید، تا از سوی دیگر "فرهنگی

 Interkulturelle) "فرهنگیروش بین"به نام  بیستم شیوه جدیدی

Methode) نگر )شناسی تعالیبا تکیه بر زبانTranszendente 

Linguistik ) در جایگاه روش گسترش یافته روش ارتباطی گام به

نگر زبان شناسی تعالی)از دید زبان نه گذاردآموزش زبان بیگا عرصه

-ویژگی -ای است، که با سایر عوامل مانند فرهنگ، خلقیات پدیده

، آیین ها و جامعه  -های روانی و فکری رفتار هموندان یک جامعه 

 رابطه متقابل دارد(.

فرهنگی شیوه گسترش با آن که بیشتر گمان می رود، که روش بین

در  "توانش سخن گفتن"ارتباطی است و پرداختن به یافته شیوه 

کانون این شیوه قرار دارد، ولی باید گفت که این شیوه روشی جدا 

از روش ارتباطی است و در کانون آن پرداختن یکسان به هر چهار 

 -های اجتماعیها، ایستارها، خویآوردن آیینتوانش با در دید

سیاست زبانی آن جامعه  فرهنگی، شرایط اجتماعی و سیاسی و نیز

های فرهنگی، اجتماعی و زبانی ها و تفاوتو در پیامد آن مانندگی

 دو کشور قرار دارد.

( Vorwissen) "هایدانستهپیش"در این روش با توجه به آن که 

کنند )پیش های نو نقشی به سزا ایفا مییادگیرنده در فراگیری آگاهی

گرایی در زمینه یادگیری است، دانسته ها از پایه های انگاره ساخت

-گرایی به آن اشاره می شود(  و این پیشکه در مبحث ساخت

ها هم همگی در بستر زبان مادری فراگرفته شده اند، بر اصل دانسته

، به ویژه در جاهایی که بایستگی بیان "آموزش تک زبانه"

هنجارهای پیچیده دستوری و ساختارهای دشوار نحوی مطرح می 

های پیشین شود. توانش نگارش بر وارون شیوهپافشاری نمیگردد، 

آموزان و گویشوران کشور با هدف برقراری ارتباط با دیگر زبان

زبان مورد یادگیری از جایگاهی )کم و بیش( برابر برخوردار است. 

باز آفرینی متن بر "های کاربردی و روزمره و نگارش دیگر به متن

های انگارشی، نحصر نمی شود، بلکه متنم "بنیان الگوهای فراگرفته

ادبی و آزاد را نیز در بر گرفته و بدین گونه به توانشی زایا تبدیل 

 می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ آموزش نگارش

های تشکیل دهنده پژوهش فرارو پرداخته پیش از آن که به پایه

شود، نگاهی کوتاه و روشنگر به تاریخ آموزش نگارش، که به 

بر آن نهاده می شد،  "انشاء"از سه دهه گذشته نام  درستی تا پیش

 نماید. ناپذیر میگریز

توان کل ( بر این باور است، که میJoachim Fritzscheفریتچه )

فرایند پلکانی آزاد سازی }...{ "را به عنوان  "تاریخ آموزش انشاء"

برداری صرف تا بازتولید آزاد و پس از آن از قید و بندها: از الگو

(. او در این 1884:168فریچه دانست ) "}...{ نگارش کامال آزاد

پردازان آموزش (، از انگارهOtto Ludwigبندی لودویگ )تقسیم

نگارش، را پشتوانه خود قرار داده است. لودویگ بر این باور است، 

چرخشگاه تقریبا همه تعاریف نوین در تاریخ آموزش }...{  "که 

بنیان گذاشته شده از سوی پیشگامان رفرم تعلیم   ’انشاء آزاد‘انشاء 

همه آنچه پیش از این وجود داشته است، هر }...{  و تربیت است

 ’)انشاء( بسته‘اندازه هم متفاوت از یکدیگر باشند، به عنوان 

(؛ ولی با نگاهی 1855:111لودویگ ) "محسوب می شوند

 نمایند:تر پنج گونه از آموزش انشاء رخ مینهموشکافا

 

 انشاء بسته )تقلیدی( 1-6
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دانش "در بیشتر کشورهای اروپایی آموزش نگارش تحت تاثیر 

( قرار داشت. نگارش بر بنیان آموزش Rhetorik) "سخنیشیوا

-فرمالیستی استوار و در بهترین شکل خود طرحی بود برای آماده

سخنی. هنجارهای تسلط بر فن شیوا سازی یادگیرنده در زمینه

 "انشاء تقلیدی"جوامع طبقاتی روشی را به جز 

(Imitationsaufsatz و نگارش در چارچوب الگوهای ثابت بر ،)

بایست از متنی، که آموزگار به عنوان آموز تنها مینمی تافت. دانش

الگو در اختیار وی قرار می داد، الگو برداری نموده و متن را 

سی کند، بدون آن که ارکان آن دیگرگون شوند. انشاء تقلیدی بازنوی

 در سه گام نوشته و به دیگرسخن باز نویسی می شد: 

هایی را، که آموز باید واژگان و جمله( دانشInitiumدر گام نخست)

آوری نماید. در با هنجارهای رایج سبکی هماهنگی داشتند، جمع

-گردآوری واژگان و جملهآموز پس از ( دانشMediumگام میانی )

های الگویی همخوان، متن الگو را مشتمل بر سه بخش آغازین، 

( سبک متن Elocutionکرد. در گام پایانی )هسته و پایانی، مرتب می

شد، که بازتابی از هنجارهای شیوا سخنی ای آرایه میباید به گونه

ش آموزش داده شده باشد و بیشترین نزدیکی را از دید سبک نگار

 با متن الگو داشته باشد.

 انشاء به شیوه بازسازی متن 1-6

آموزش انشاء در سده هفدهم با پای گذاشتن زبان آلمانی به مدارس 

سخنی به همان شیوه گون گردید. شیواکشورهای آلمانی زبان دیگر

پیشین ادامه یافت، با این تفاوت که اکنون زبان نگارش آلمانی بود و 

آزادی برخوردار بود، تا متن را با واژگانی آموز از این دانش

(. بر همین 1884:151ن.ک. فریچه خودگزینشی بازسازی نماید )

 "انشاء به شیوه بازسازی"بنیان انشاء این دوره 

(Reproduktionsaufsatz نام گرفت، شیوه ای که در آن خبری از )

با مشارکت دادن دانش آموز الگوهای سبکی نبود. اگرچه این شیوه 

نویسی ایجاد سازی متن پایه فضای بازتری در زمینه انشاءدر آماده

 سخنی پایبند ماند.های آموزشی شیوانمود، اما به بنیان

ناتوانی شیوه بازسازی، که گرایش آن همچون دوره پیشین پرورش 

ار خردمندان و بازتابی از مناسبات فئودالی جامعه بود، منجر به کن

و پیدایش جنبش  15سخنی در اواخر سنه گذاشته شدن درس شیوا

روشنگری گردید، که از پیشگامان آن می توان به فردریش گابریل 

( اشاره نمود. به باور او Friedrich Gabriel Resewitzرزویتس )

ساختار آموزش و پرورش همگانی باید دگرگون و با نیازهای 

همخوان گردد. نگارش نیز از دایره آموزان آموزشی جاری دانش

شمول این دیگرگونی بیرون نماند و پای به پهنه آموزش همگانی 

 نهاد.

 انشاء آزاد 6-5

میالدی رفرمیست های پرورشی  18در سده 

(Reformpädagogiker) که همگی از آموزگاران پایه دبستان ،

وزشی را بودند، با باور به این که روش بازسازی نتوانسته نیازهای آم

 Jedes Kind) "هر کودکی یک هنرمند است"برآورده سازد و شعار 

ist ein Künstler) ،"( انشاء آزادDer freie Aufsatz را پایه گذاری )

نمودند )از پایه گذاران این شیوه انشاء می توان به فریدریش 

، هاینریش شارلمان  - Friedrich Gansberg –گانزبرگ  [فریتس]

– Heinrich Scharelmann -  آدولف ینسن ،– Adolf Jensen -  و

. در این اشاره کرد( - Wilhelm Lamaszus –ویلهم الماسسوس 

علوم تربیتی "های شارلمان، که متاثر از توان به تالشپیوند می

بود، اشاره کرد. شارلمان  (Persönlichkeitspädagogik) "شخصیتی

آموزان با واداشتن دانشکرد، تا راه ناهموار نگارش را تالش می

اند، هموار نماید. جنبش خود به نگارش رویدادهایی، که تجربه کرده

روشنگری و جنبش رفرم آموزشی هر دو یک هدف آموزشی را 

کردند، با این تفاوت که از دید پرورشی پیروان رفرم دنبال می

آموزشی تصویر دیگری از انسان نگارنده داشتند: به باور آنان انسان 

ای برای پرورش ای است، که نباید با هیچ بازدارندهنگارنده

ابزاری "شخصیت خود روبرو گردد. بر این مبنا نگارش دیگر تنها 

 "ابزاری برای پرورش خرد"و/یا  "برای بیان همه نیروهای درونی

(Ein Mittel der Verstandsbildung ) باور رایج در دوره(

 گیریراهی برای شکل"یز روشنگری( نبود، بلکه بیش از هر چ

. در یک جمله آموزش نگارش رفرمیستی است "شخصیت انسانی

های انشاء پیش از خود، چه انشاء تقلیدی، انشاء به شیوه همه گونه

 "غیر آزاد"و  "انشاء بسته"بازسازی و انشاء ادبی را زیر عنوان 

(. پیروان 448:1855ن.ک. لودویگ دسته بندی و رد می کرد )
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گیری تندروتر پا را از این فراتر نهاده و بر این باور بودند، که تصمیم

و  "در باره چه موضوعی"، "کجا"، "چه زمانی"در این زمینه، که 

آموز واگذار گردد، نوشته شود، باید به دانش "به کدام شیوه زبانی"

ای دارندهتا از این رهگذر نیروی آفرینشگر وی بدون هیچ عامل باز

 مجال رشد پیدا کند. 

 ساز و انشاء شکل دهنده زبانانشاء زبان 4-6

رفرمیسم آموزشی اگر چه با دگرگون کردن نگرش به نگارش 

توانست بستری برای گسترش نیروی آفرینشگر یادگیرنده به ویژه 

در پایه ابتدایی فراهم نماید، اما دیری نپایید که از سوی برخی 

انی دوره جمهوری وایمار مورد انتقاد قرار گرفت. آموزگاران دبیرست

نگر بر زبان تجربه، آمد، تاکید یکسویهآن گونه که از انتقادات بر می

سازی درس انشاء از محتوای دور از واقعیات زندگی روزمره و تهی

آموز برای نگارش آزاد منجر به دور سازی دانشهدفمندی با رها

ساز شده بود. این انتقادات زمینه شدن انشاء از هدف آموزشی خود

( Der sprachschaffende Aufsatz) "سازانشاء زبان"آن شدند، تا 

( و ویلهلم شنایدر Walter Seidemannمان )مطرح گردد. والتر زایده

(Wilhelm Schneiderبنیانگذاران این شیوه به )آیند، که شمار می

انشاء شکل دهنده "گیری تفاوت دیدگاه آنها در ادامه منجر به شکل

مان متاثر از ( گردید. زایدهDer sprachgestaltende Aufsatz) "زبان

 Innere) "شکل درونی زبان"دیدگاه هومبولدت در زمینه 

Sprachform بر تقویت توانایی زبانی انسان از رهگذر تالش )

-انشاء زبان"آفرینشگرانه زبانی یادگیرنده تاکید داشت و بر این پایه 

را پایه گذاری کرد. نگارش دیگر ابزاری برای دستیابی به  "ساز

آموز در حین اهداف دیگر نیست، بلکه خود هدفی است، که دانش

ساز آموزش باید به آن دست یابد. مرکز ثقل آموزشی انشاء زبان

انشاء "تولید آفرینشگرانه زبان است؛ این در حالی است که در 

های پایه گذار آن بود، یادگیری فرم، که شنایدر "شکل دهنده زبان

یک متن بر بنیان معیارهای  "ساختن"زبان نگارشی در چارچوب 

 تعریف شده از اهمیت بنیادین برخوردار هستند.

بی  "نگارش آزاد"شنایدر در این پیوند بر گونه ای از نگارش بین 

به شدت مقید به هنجارهای نگارشی  "انشاء بسته"قید و شرط و 

 Der) "انشاء ذهنی"شت و همین نکته افتراق بین تاکید دا

subjektive Aufsatz انشاء عینی"( و" (Der objektive Aufsatz )

و به گفته ای دیگر  1851ای که تا پایان دهه را در پی داشت، انگاره

 محور پایید.های استوار بر نگارش فرایندتا پیش از طرح انگاره

 انشاء ارتباطی 6-6

وزشی از تاکید رفرمیسم آموزشی بر محتوا از یک ناخشنودی آم

بر ساختار  "انشاء شکل دهنده زبان"سوی و ابرام بیش از حد 

بیرونی متن از سوی دیگر در کنار روند مدرنیزه شدن و احساس 

ای از آموزش، که یادگیرندگان از رهگذر آن بتوانند با نیاز به گونه

یوند برقرار کرده و شهروندان دیگر کشورها به بهترین شیوه پ

شد تا در اوایل نیازهای واقعی خود را برآورده سازند، منجر به آن 

در  "مخاطب" آن ، که درمطرح گردداز نگارش  ایشیوه 11دهه 

آن را  توانمی ایکانون توجه قرار دارد و به همین دلیل هم به گونه

نام نهاد، که البته با در دید آوردن نقش  نگرنگارش مخاطب

نگارش ارتباطی "از آن به عنوان  "برقراری ارتباط با دیگران"

 adressatenbezogenes kommunikatives) ")مخاطب نگر(

Schreiben) نام برده می شود. 

آموزش "پاسخ به این پرسش، که آیا می توان تنها با تغییر نام از 

، مخاطب محور و عینی ساختن "آموزش نگارش"به  "انشاء

آموزان در بستری ارتباطی و استوار بر دادن دانشنگارش و قرار

های بیگانه نیازهای عینی و روزمره به هدفی، که مقوله آموزش زبان

 "تقویت توانش نگارش"کند یعنی آن را با جدیت پیگیری می

دست یافت، بایسته دور اندیشی است، چه پهنه نگارش تنها 

های ای از گونههگیرد، بلکه گسترنیازهای روزمره را در بر نمی

دهد. از نگارش ادبی، آفرینشگر، فردی و ... را در خود جای می

سوی دیگر شیوه نگارش ارتباطی بدون دردید آوردن عوامل فردی، 

تواند به هدف تعریف شده برای این شیوه احساسی و ... حتا نمی

یعنی برقراری ارتباط دست یابد، چه رسد به تقویت توانش نگارش، 

گیرنده انطباق داشته باشد. های یادای که با نیازها و خواستهگونهبه 

در این شیوه با وجود سخن از برابری توجه به هر چهار توانش 

زبانی، همان گونه که در بخش سوم نیز گفته شد، نگارش در پایگاه 

قرار می گیرد. اشکال دیگر این شیوه، تمرکز  "ارتباطیتوانشی غیر"

است و آن چه مورد توجه قرار  "متن"ایی یعنی آن بر محصول نه
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}...{ باور بر "منجر به آفرینش متن است، زیرا  "فرایند"گیرد، نمی

تواند گسترش این بود، که گسترش توانایی زبانی به تنهایی می

ولف/لگنهائوزن ) "توانش نگارش را در پی داشته باشد}...{

641:1881  .) 

   

 گاره پژوهشان

شمرده در باال در زمینه نگارش ارتباطی دید آوردن اشکاالت بربا در

ای که هم اکنون در بسیاری از کشورها برای و به دیگر سخن شیوه

شود، نارسا بودن این روش برای برده میآموزش نگارش به کار

هایی، که تنها گسترش توانش نگارش به دلیل تمرکز آن بر متن

آموزان هستند و در دیده یازهای عینی و روزمره زبانمعطوف به ن

گردند ، انگاره که منجر به آفرینش متن می "فرایندهایی"نیاوردن 

-جستار فرارو بر آن است، تا در چارچوب آموزش نگارش فرایند

مدلی ارائه گرایی، ریزمحور و نگارش آزاد مبتنی بر نگرش ساخت

واند منجر به تقویت توانش نگارش تنماید، که به باور نگارندگان می

آموزان و به ویژه آفرینشگر نزد زبان -و به ویژه نگارش آزاد

دانشجویان کارشناسی زبان در هر دو گرایش ترجمه و ادبیات شده 

( را از پیش روی Schreibblockadeو عواملی مانند انسداد نگارش )

 آنان بردارد.

 

 محور نگارش فرایند

که تا پایان دهه هفتاد میالدی سده گذشته در  هایی ،همه انگاره

شدند و به گفته فیکس هنوز می به کار برده "آموزش نگارش"زمینه 

(، یک ویژگی 1115:116ن.ک. فیکس شوند )هم در به کار برده می

ها در های نظری نگارش. پژوهشهمسو دارند: پرداختن به سویه

های نحوی بسنده کرده و شناسی و پیچیدگیملهاین چارچوب به ج

(، 1816پیچیدگی یک متن با عواملی مانند بهره هوشی )هانت 

( و حتا خاستگاه اجتماعی 1815جنسیت )ریچاردسون ودیگران 

ها تمرکز بر شوند. در همه این انگاره( سنجیده می1856)پول 

نچه نادیده به عنوان فراورده اندیشه انسانی قرار دارد و آ "متن"

شود، فرایندهای منجر به آفرینش آن هستند. نخستین انگاشته می

 "همایش آموزش زبان انگلیسی"انتقادها به این شیوه نگرش به 

(Anglo-American Conference on the Teaching of English )

گردد ، که طی آن شیوه سنتی و استوار بر آمریکا باز می 1855سال 

نویسی بالغی مورد انتقاد و فرایندهای شناختی و به های انشاءپایه

دیگر سخن فرایندهایی، که نگارنده متن باید طی کند، مورد تاکید 

قرار گرفتند. این همایش سرآغاز یک چرخش شناختی سترگ از 

)فرایندهای نگارش( بود؛ به دیگر سخن  "چگونه")متن( به  "چه"

، "زبان چیست"و  "شودچه باید نوشته "پرسش دیگر این نبود، که 

زبان، هنگامی "و  "آیدیک متن چگونه پدید می"بلکه این بود که 

 . "نویسیم، چگونه عمل می کندکه می

گرایی استوار های انگاره آموزشی ساختمحور بر پایهنگارش فرایند

( Interaktives Lernenکنش )همگونه که بر یادگیری براست، بدین

ای که در چارچوب آن آموزگار ید دارد؛ شیوهآموز محور تاکو زبان

اساسا نقش یک رایزن و همراه آموزشی را دارد. آموزگار همچون 

مربی یک گروه ورزشی همواره در کنار زمین آموزش حضور دارد 

آموز نگارنده کمک کند، و آماده است، با رهنمودهای خود به زبان

گارنده در زمینه این تا فرایندهای نگارش را درست بپیماید. او به ن

رساند، بلکه به او در ساخت و شکل که چه بنویسید، یاری نمی

دادن به دانش خود و نیز در زمینه فهمیدن فرایندها و حل مساله 

 کمک می کند.

گرایی آوردن این که نگارش فرایندمحور و انگاره ساختدیدبا در

سوی دو پایه اصلی پژوهش فرارو و ریز مدل طراحی شده از 

دهند، در ادامه به این دو جستار نگارندگان این مقاله را تشکیل می

گردد. پیش مدل آموزشی مورد اشاره معرفی میپرداخته و سپس ریز

محور باید گفت، که پژوهشگران از پرداختن به فرایند نگارش

-ترین آنها میاند، که از میان برجستهبسیاری به این موضوع پرداخته

( و لیندا اس. John Richard Hayesریچارد هایز ) توان به جان

(، هانس Otto Ludwig(، اوتو لودویگ )Linda S. Flowerفالور )

 .Ronald T) ( و رونالد ت. کلوگHans Peter Kringsپتر کرینگز )

Kelloggآوردن این که مدل نگارش فراینددید( اشاره کرد. با در-

شود، نخست به این مدل میهای پسین شمرده محور هایز پایه مدل
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ای به آموزش نگارش به و در ادامه به مدل کرینگز، که توجه ویژه

 گردد.زبان بیگانه دارد، پرداخته می

 

 فالور-مدل هایز 1-1

شناس آمریکایی، و همکارش لیندا فالور را اگرچه جان هایز، روان

-گدانند، ولی نخستین سنمحور میپیشرو ارائه مدل نگارش فرایند

-پی 1811( در سال Janet Emigبنای این نگرش را ژانت امیگ )

 "پروتکل اندیشیدن با صدای بلند"ریزی کرد. او بر بنیان 

(Protokoll des laten Denkens: think-aloud Protocols در پی )

یافتن پاسخ این پرسش بود، که طی فرایند نگارش چه اتفاقی می 

 افتد. 

رد دانش آموزان در زمینه نگارش ناخشنود هایز و فالور که از کارک

بودند، بر پایه پروتکل اندیشیدن با صدای بلند مدل )نخستین( خود 

را در زمینه نگارش متن ارائه کردند. این مدل، که در آن نگارش بر 

شود، شمرده می "مساله"شناختی یک  شناسیهای روانبنیان آموزه

میسر نیست،  "خطی" شود و حل آن هم به شیوه "حل"که باید 

فرایندهایی طی شوند، از سه ها و زیربلکه باید برای این امر فرایند

های بخش اصلی تشکیل شده است. هایز و فالور به پشتوانه دانسته

شناسی شناختی بر این باور هستند، که نگارش خود در زمینه روان

برآیند ای دیگر الیه و به گفتهبرآیند یک فرایند شناختی چند

-برنامه"فرایندهایی فکری است، که در سه مرحله محقق می گردد: 

( و Formulierung) "بیان )نگارشی( "(، Planung) "ریزی

. مدل )نخستین( هایز و فالور به شکل (Überarbeitung) "بازبینی"

( ارائه شده، تا بدین وسیله Flow diagramیک نمودار گردشی )

ر طول فرایند نگارش در حال تبادل تاکید گردد، که نگارنده د

ها یعنی مغز است و بر این اساس سه مستمر اطالعات با کانون داده

بندی و ویرایش نه به صورت خطی ریزی، جملهفرایند برنامهزیر

( و interaktiv) "تعاملی"(، rekursiv) "گردشی"بلکه به شیوه ای 

هایز، همان گونه که یابند. مدل ( جریان میiterativ) "تکرار شونده"

 در زیر دیده می شود، دارای سه بخش اصلی است:

 

 

  

 حوزه تکلیف

 تکلیف نگارشی

موضوع-  

مخاطبین-  

انگیزه-  

 

 متن تا کنون نوشته شده

 

حافظه بلند مدت 
 نگارنده متن

دانش در زمینه  -
 موضوع

دانسته ها در مورد -
 مخاطب

نقشه های نگارش -
 ذخیره شده

 

 برنامه ریزی 

 سازماندهی 

 

 هدف گذاری

 

 برگردان

تدوین)شکل 
زبانی بخشیدن به 
 ایده ها(

 

 بازبینی

 خواندن 

 
 ویرایش

 

 مرجع پایشگر
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عوامل الف(بخش تکلیف )نگارشی(: حوزه تکلیف همه اطالعات و 

بیرون از فرد نگارنده مانند موضوع، مخاطبین متن، انگیزه و به دیگر 

سخن هدف از نگارش را در بر می گیرد، که بر فرایند نگارش تاثیر 

گذارند. نگارنده باید در این مرحله اقدام به جمع آوری این می

اطالعات نماید. یکی دیگر از عوامل دیگر این بخش متنی است، که 

رحله )در مدت معینی( نوشته شده است. هایز در مدل تا این م

( حوزه تکلیف را به دو حوزه فیزیکی )مانند 1885تکمیلی خود )

شود( و حوزه اجتماعی ابزاری که برای نگارش از آنها استفاده می

)خوانندگان متن و کسانی، که در پدید آمدن آن نقش داشته اند( 

 کند.تقسیم می

های ذخیره : نگارش یک متن بدون دادهب(بخش حافظه بلند مدت

شده در حافظه بلند مدت مانند هنجارهای دستوری و درست 

نویسی، موضوع مورد نگارش، سبک مناسب و مخاطبین متن امکان 

-های زبانی و آگاهیپذیر نیست. در همین بخش است، که دانسته

هایی که او از جهان دارد، برای نگارش متن در دسترس نگارنده 

گیرند. چنانچه موضوع نگارش و نیز مخاطبین مشابه ار میقر

-موضوعات و مخاطبینی باشند، که نگارنده پیش از این در آن زمینه

ها و برای آنها نوشته است، در آن صورت این خطر وجود دارد، که 

های نوین وی از برداشتن هر گام دیگری، که مستلزم کسب آگاهی

به همان چارچوب دستوری،  است، اجتناب کند و ترجیح دهد،

 سبکی و واژگانی محدود، که به آنها آگاهی دارد، بسنده نماید. 

 گیرد:میفرایند را در برج( فرایند نگارش: نگارش سه زیر

شود: فرایند خود در دو مرحله اجراء میریزی: این زیر( برنامه1-ج

مهم های (، که طی آن نگارنده دادهGenerierung) "مرحله زایشی"

گر مرتبط با موضوع تکلیف نگارشی و به دیگر سخن و تداعی

های متن، ها در زمینه گونههای زبانی خود و نیز دانستهدانسته

های خود از جهان را از حافظه بلند مخاطبین و همچنین آگاهی

خواند. به موازات این فراخوانی نگارنده در ذهن خود مدت فرا می

فاف از موضوع نگارش می کند. در اقدام به ترسیم تصویری ش

( نگارنده Organisierung) "دهیمرحله سازمان"مرحله پسین یعنی 

ترین ایده ها را برگزیده، ارزشیابی کرده و ساختار مناسب را مناسب

دهد. کوتاه سخن این که نگارنده به آنها داده و در کنار هم قرار می

 کند.ریزی میپی در چارچوب این زیر فرایند نقشه راه خود را

مطالب برگزیده شده، }...{  "( بیان )نگارشی(: در این مرحله 1-ج

که تا حد بسیار حکم مضامین غیر زبانی را دارند، به )حیطه( اشکال 

(، 1114:86مروتسک  -م.بکر) "}...{شوند زبانی )جمله( منتقل می

 "فرایند برگردان"نام شود تا این مرحله موضوعی که باعث می

(Übersetzungsprozess/tranlationsprocess)  ،را به خود بگیرد

-پیش"ها و مطالب چرا که به باور هایز و فالور طی این فرایند ایده

( در چارچوب فرایند برگردان و طبق برنامه vorsprachlich) "زبانی

گیرند. در از پیش طراحی شده برای نگارش شکل زبانی به خود می

نتیجه اطالعاتی، که لزوما نباید ماهیت زبانی داشته باشند )مانند 

تصاویر گوناگون، تصورات، مناسبات و روابط و ...( مورد پردازش 

زبانی قرار گرفته و به شکل یک متن منسجم و از دید دستوری 

 شوند.درست بیان می

ز دید محتوا ( بازبینی: در کانون این مرحله بازبینی کیفی متن ا6-ج

و فرم قرار دارد. همان گونه که از مدل بر می آید نگارنده باید در 

این مرحله متن را برای بار دیگر و در صورت نیاز چندین بار دیگر 

زبانی الزم را با در نظر گرفتن  -خوانده و تغییرات محتوایی

گذاری، مخاطب، نویسی، دستوری، هدفهای درستشاخص

تگی ساختاری متن انجام دهد. باید گفت که این مندی و پیوسسامان

شود و بازبینی و بازخوانی کیفی به همین مرحله پایانی محدود نمی

گونه که در مدل نیز آمده است، متن همواره و به گفته ای در همان

( نگارنده در پایه مرجع Monitoringای مورد پایش )هر مرحله

 پایشگر قرار دارد.

نگر، که بر درستی زبانی، هنجارهای زبانی، مرجع پایشگر شناخت

حیطه و قابل فهم بودن متن نظارت دارد، فرایندها و زیر فرایندهای 

نگارش را با یکدیگر هماهنگ نموده و در برخی موارد و به دیگر 

ن.ک. سخن در صورت نیاز اقدام به اعمال تغییراتی در آنها کرده )

ترتیب کارکرد بدون اشکال ( و بدین1116:55 گروتچ-ی.مرتس

کند، چه این امکان کامال وجود دارد، که همه فرایندها را پایش می

سه فرایند یاد شده نه به صورت پشت سر هم بلکه به صورت 

گردشی انجام گیرند و به همین دلیل هم در چارچوب این مدل از 
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ن فرایندها بود (Reversibilitätگردشی بودن و برگشت پذیر )

ای می آید، به این معنا که نگارنده در هر مرحلهسخن به میان می

 تواند به متن تا کنون نوشته شده بازگشته و آن را پایش نماید.

بزرگترین ایرادی، که بر )نسخه نخستین( این مدل وارد شد، این 

بود که این مدل برای شمار بزرگی از نگارندگان از جمله نگارندگان 

های مقدماتی و میانی و نیز نگارندگان به زبان بیگانه نمی تواند پایه

های تجربی بر کاربرد داشته باشد، چه طراحی آن بر پایه پژوهش

روی یادگیرندگان زبان مادری صورت گرفته است. از جمله 

ایرادات دیگر این بود، که برای انگیزه در بخش تکلیف نگارشی 

شده است )ن.ک. او.لودویگ عنصر در نظر گرفته نقش یک ریز

فرایندهای شناختی، در نظر (. تمرکز یکسویه بر زیر1856:41

سازی از نگرفتن فرایندهای حرکتی نگارش و نبود یک مرحله آماده

ن.ک. همان اند )دیگر اشکاالتی بودند، که بر این مدل وارد شده

1856:41.) 

( با در دید گرفتن ایرادات اشاره 1885در مدل بازبینی شده هایز )

شده و اشکاالت وارده از سوی پژوهشگرانی چون نیستراند 

(Martin Nystrand از یک سو به نگارش در پایه یک فرایند )

لوبرت -ن.ک. مولیتورکنش برای حل مساله نگاه شده )برهم

ه مدل نخستین ( و از دیگر سو چهار تغییر نسبت ب1885:1116

 "حافظه کاری"اعمال شده است: نخست افزودن 

(Arbeitsgedächtnis) -  برگرفته از مدل حافظه کاری ارائه شده از

 Graham( و گراهام هیتچ )Alan Baddeleysسوی آلن بادلی )

Hitch )- تر ، دوم پر رنگ -مدت تر حافظه کوتاهبرای بیان دقیق

انگیزه، در پایه دو  و (Affekt) ")احساس( هیجان"کردن نقش 

عاملی، که تاثیر به سزایی بر فرایند نگارش دارند، سوم نقش 

عکس ها، جدول ها و  -دیداری و زبانی  -برجسته تر عوامل مکانی

های گوناگون به چشم می خورند، تاثیر نمودارهایی که در متن

و  -خواهد بیان کند، دارند بزرگی بر درک ما از آنچه متن می

جایگزین  "تفسیر متن"ارم آن که در بخش فرایندهای شناختی چه

جای فرایند  "اندیشیدن"شود، ضمن آن که فرایند می "بازبینی"

و به دیگر سخن  "برگردان"را گرفته و فرایند  "ریزی برنامه"

تولید "صورت زبانی دادن به تک واژه ها و ایده ها جای خود را به 

 (. 1114:51ن.ک. اس.درایفورست می دهد ) "متن

  

 مدل کرینگز 1-1

با آن که فرایندهای نگارش در زبان مادری و زبان بیگانه در بسیاری 

ها دارای همانندی هستند، ولی در حوزه پژوهش نگارش در زمینه

-این زمینه اختالف دیدگاه وجود دارد، که این فرایندها در چه رویه

 چه اندازه همانند هستند. ها و تا

ها باور هانس کرینگز نیز با وجود آن که به بسیاری از این همانندی

کند، که این مانندگی بین دارد، ولی به درستی بر این نکته تاکید می

تنها در ساختار پایه فرایند }...{  "زبان مادری و زبان بیگانه 

(. 1881:51کرینگز در این دو زبان قابل اثبات است ) "} ...{نگارش

او به پشتوانه این باور خود و نیز این باور، که تاثیر زبان مادری بر 

زیان بیگانه به درستی روشن نشده است و عالوه بر آن فرایندهای 

نگارش در هر فردی متفاوت از دیگران است،  از رهگذر پژوهش 

عه استوار بر پایه مطال (Pilotuntersuchung/pilot Studyپایلوتی )

-و نه بر پایه مدل (introspektive Untersuchungنگرانه )درون

محور با نگاه شناسانه مدل خود را در زمینه نگارش فرایندسازی زبان

 –نگرانه ویژه به زبان بیگانه ارائه می نماید )مطالعه پژوهشی درون

introspektive Untersuchung -   امکان بررسی ابعاد فرایند را به

نگارش، خواندن و  -ویژه در حوزه کاربردهای نگارشی زبان 

-فراهم می سازد. پرسش کانونی این شیوه از بررسی روان -ترجمه 

زبان شناسنانه این است، چه اتفاقی به هنگام نوشتن، خواندن و 

ن.ک. فایشتاوئر دهد )ترجمه زبان بیگانه در درون ذهن فرد رخ می

1881:66. ) 
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تکلیف "مقوله همان گونه که در این مدل مشاهده می شود، از دو 

های های ثابت مدل، که از پایه"مدت حافظه بلند"و  "نگارشی

پیشین و پسین هستند، اثری نیست و بدین ترتیب کرینگز همه 

های آن متمرکز تالش خود را بر نگارش به زبان بیگانه و ویژگی

 کرده است. 

اند، شده فرایند تشکیلدر مدل کرینگز، که در کل از دوازده زیر

فرایندها بیانگر مسائل خاص نگارش زیر های هاشور خوردهبخش 

اند، به به زبان بیگانه بوده و زیرفرایندهای دیگر، که هاشور نخورده

سطح محتوایی و ساختاری متن اشاره دارند. زیرفرایندهای ترسیم 

 پردازند:ها میشده در مدل به این حوزه

 های کلیایجاد برنامه

 ها برنامهایجاد ریز

 ها به زبان اولپیاده سازی ریزبرنامه

 ها به زبان دومپیاده سازی ریزبرنامه

 های زبان دومتشخیص مسایل و دشواری

 سازی سازوکارهای زبان دومفعال

 ارزیابی حل مسئله در زبان دوم

 های حل مساله در زبان دومگیری در مورد برنامهتصمیم

 ها ارزیابی برنامه

 ها برنامهگیری در مورد تصمیم

 ها بندی برنامهبخش

 های نوشته شده طبق برنامهبازبینی بخش

 

محور در زبان بیگانه اگرچه در این مدل اساسا به نگارش فرایند

گونه که در باال گفته شد، حتا دو حوزه بنیادین پرداخته شده و همان

-اند ، ولی با نگاهی دقیقبه کار رفته در مدل هایز کنار گذاشته شده

یابیم، که زیرفرایندهای این مدل بر بنیان زیرفرایندهای مدل میتر در

با  "ریزیشناخت مسایل حوزه برنامه"هایز استوار هستند: مرحله 

آوری و با جمع 6تا  1و مراحل  "ریزی برای هدفبرنامه"زیرفرایند 

و  "پدیدارسازی"ها و به دیگر سخن با محقق ساختن برنامه

دهی سازمان 5ر مدل هایز همخوانی دارند. مرحله آمده د "برگردان"

( را در کانون توجه خود قرار می "دهیسازمان"محتواهای متنی )

های نگارش ، که طی آنها برنامه5و  1دهد، ضمن آن که مراحل 

، که 8شود، وحتا مرحله گیری میو در مورد آنها تصمیم "ارزیابی"

گیرد، با زیر فرایند می ها مورد پایش قراردر آن اجرای برنامه

 )مرجع کنترل( آمده در مدل هایز، منطبق هستند. "پایش"

-های به دست آمده از پژوهش خود را بر پایه زیرکرینگز داده

گذاری کرد و بدین ترتیب موفق شد، تا فرایند نگارش فرایندها کد

 را در سطوح مختلف آن به شرح زیر بیان کند:

 "سازیار جملهنمود"در سطح جمله با کمک 

 "ریزینمودار برنامه"در سطح جمله با کمک 

 . "جمله -نمودار متن"در سطح کل متن با کمک 

بر این بنیان روشن است، که آنچه راه نگارش به زبان بیگانه را با 

کند، ریشه در تسلط نداشتن نگارنده به زبان ناهمواری روبرو می

شناسی نحوی، گنجینه های ساخت واژه بیگانه به ویژه در زمینه

شناسی ، سبک(Lexikosemantikواژگان و معناشناسی واژگانی )

نویسی دارد. نداشتن آگاهی بسنده در های درستمتن و هنجار

 ایجاد برنامه های کلی

 
 ایجاد ریزبرنامه ها

پیاده سازی ریز برنامه  
 ها به زبان اول

پیاده سازی ریز برنامه  
 ها به زبان دوم

 

تشخیص مسایل و 
 دشواریهای زبان دوم

فعالسازی ساز و  
 کارهای زبان دوم

ارزیابی حل مسئله در  
دومزبان   

تصمیم گیری در مورد برنامه  
 های حل مسئله در زبان دوم

 

 ارزیابی برنامه ها

تصمیم گیری در  
 مورد برنامه ها

 بخش بندی برنام ها 

 

 نـــگــارش

بازبینی بخشهای نوشته 
 شده طبق برنامه

 



 16                     یانهم ییساخت گرا یاز آموزه ها یریگ با بهره یزبان آلمان یمترجم یانتوانش نگارش دانشجو یتتقو یو آزاد برا محور ینداستوار بر نگارش فرا یزمدلر

 

 

شود، که نگارنده به هنگام های یاد شده در باال منجر به آن میزمینه

های بسیار روبرو شود و این نگاشتن متنی به زبان بیگانه با وقفه

کته به خودی خود باعث کاهش انگیزه برای ادامه دادن نگارش و ن

نیز کاهش کیفیت محتوایی و حتا سبکی و در بسیاری موارد تالش 

نگارنده برای جبران افت کیفی از طریق گنجاندن انبوهی از جمله 

گردد. از جمله می( inkohärent/incoherentمند )های ناسامان

دید داشته، نکات مدل خود درریز نکاتی، که نگارنده در طراحی

ها پرداخته این مقاله به آن 5اشاره شده در باال هستند، که در بخش 

 شود.می

 

 

 گرایی ساخت

گرایی رو از انگاره ساختپایه مقاله فرارو بر پایه نگرشی میانه

(Konstruktivismus/Constructivism)  استوار و به همین سبب

اره به ویژه در حوزه آموزش زبان بیگانه بایسته است، تا این انگ

 مورد بررسی قرار گیرد.

ای از ، که پهنه گسترده"ساختن و بنا نهادن"گرایی به مفهوم ساخت

شناسی، معماری، های دانش از فلسفه، ریاضیات، هنر، روانشاخه

ادبیات و دانش اجتماعی را در بر می گیرد، آن چنان که برخی 

( مطرح Haymo Mitschianهایمو میتشیان )اندیشمندان هم چون 

ای نیست، که به تازگی در زمینه آموزش به کرده اند، باور و انگاره

-مطرح شده باشد. سقراط را می "مدرنیستیمد پست"عنوان یک 

گرایان پهنه آموزش دانست، که در توان از نخستین ساخت

دان های ساده شاگرچارچوب دیالکتیک ویژه خود با طرح گزاره

کشید و آنها را به خود را در باورها و دانسته هایشان به چالش می

 کرد. دار میوا "حل مساله"پیرامون  "فعاالنه"اندیشه 

گرایی آموزشی نوین، که ردپای نخستین بر پایه باور بنیادین ساخت

های کسانی چون کانت و سارتر قابل مشاهده است و آن در اندیشه

ه به این سو با آراء اندیشمندانی مانند جان سده گذشت 61از دهه 

( در حوزه Jean Piaget(، ژان پیاژه )John Deweyدیویی )

 Humbertoروانشناسی آموزشی و نیز هومبرتو ماتورانا )

Maturana( فرنسیسکو ورال ،)Francisco Varele ،) هینتس فون

 Ernst von( و ارنست فون گالزرفلد )Heinz von Forsterفورستر )

Glaserfeld به نقطه اوج خود دست یافت، درک هر فرد از )

ها و الگوهایی که دانستهواقعیت هر چیز در ذهن او بر اساس پیش

گیرد. بر این بنیان دانش اند، صورت میاز پیش در ذهنش نقش بسته

ها در ذهن وی هر شخص بر بنیان تفسیر او از واقعیت دانسته

شود. اگر سوی خود او ساخته می استوار است و اساسا دانش از

بخواهیم این دیدگاه را در زمینه آموزش با واژگانی ساده بیان کنیم 

گرایی یادگیری بر وارون روش کالسیک باید بگوییم بر بنیان ساخت

مطالب در  "حک کردن"محور نه از رهگذر تالش برای آموزگار

رایند یادگیرنده در ف "فعاالنه"ذهن، بلکه از طریق مشارکت 

-گرد. ساختمحقق می  "حل مساله"یادگیری و تالش او برای 

های گوناگونی دارد، که اگرچه تعاریف نسبتا گرایی آموزشی شاخه

متفاوتی از یکدیگر در زمینه آموزش دارند )به ویژه از دیدگاه شدت 

آزادی فردی "و  "واقعیت"تاکید هر کدام از این شاخه ها بر مفهوم 

( اما در یک نقطه بنیادین با "تخاب شیوه یادگیرییادگیرنده در ان

یکدیگر اشتراک دارند: یادگیری فرایندی است، که یادگیرنده مفاهیم 

هایی را نه به صورت قالبی و تحمیلی، بلکه در پیوند با پیش آگاهی

 سازد. که از رهگذر تجربیات خود در ذهن دارد، آفرینشگرانه می

 

 (Der radikale Konstruktivismusگرایی بنیادگرا )ساخت 1-5

توان به هینتس فون گرایی بنیادگرا، که از پیشروان آن میساخت

رود، که فورستر و ارنست فون گالزرفلد اشاره کرد، تا آنجا پیش می

گوید، واقعیتی بیرون از ذهن انسان مدرک وجود ندارد. بر وارون می

ای استوار بر انگارهگرایی بنیادگرا شود، ساختآن چه ادعا می

های حدس و گمان نیست، بلکه بیش از هر چیز بر یافته

نوروبیولوژیک دو تن از پیشروان خود، هومبرتو ماتورانا و 

همکارش فرنسیسکو وارال، استوار است، که طی آزمایش تجربی 

هایی، که از محیط پیرامون و ( اثبات کردند، بین محرک1851خود )

-شود و آنچه در مغز رخ میدراکی دریافت میا -های حسیبا اندام

 (.1111:11ن.ک د.ولف دهد ، ارتباط معناداری وجود ندارد )
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 "چگونگی حل اندیشمندانه مساله"هسته مرکزی نگرش بنیادگرا را 

محصول نهایی  "فهمیدن"تشکیل می دهد. بر این بنیان فرایند 

د یادگیرندگان باید انجام دهند. هایی فکری است، که خوعملیات

-نیز تاثیر می "آموزش دادن"این موضوع به نوبه خود بر فرایند 

بر این پایه یعنی  "آموزش"ای که به باور گالزرفلد گذارد، به گونه

ای تدوین شوند، که دقیقا همان شیوه تفکری را مسایل به گونه

اساس بیندیشد. بر پشتیبانی کنند، که یادگیرنده باید بیاموزد بر آن 

ای دانش در گرایی زمان حک کردن کلیشهبنیان این شاخه از ساخت

آمده است و یادگیرندگان از آموزان توسط آموزگار به سرذهن دانش

های رهگذر یادگیری فعاالنه، ساخت مفاهیم در پیوند با دانسته

آموزند، باوری که منجر به طرح موجود از پیش و عمل کردن می

 Der) "آموزش فعاالنه"ای یادگیری مانند همدل

handlungsorientierte Unterricht شده است، شیوه ای از آموزش )

دانست، که  "یادگیری عملی"نهادی از شیوه توان آن را برابرکه می

های آن را در از سوی جان دیویی مطرح شد و البته برخی ریشه

اثر ارسطو  (Nicomachean Ethics) "اخالق نیکوماخوسی"

 کنند. جستجو می

 

 Der interaktionistischeکنش )همگرایی برساخت 1-5

Konstruktivismus) 

گرایی ، که بر وارون شاخه بنیادگرای پیشرو این شاخه از ساخت

محور بر اهمیت تعامل عینی فرهنگی و اجتماعی یادگیرندگان ذهن

را به خوبی باز  کند و در پهنه آموزش نوین جایگاه خودتاکید می

ای(، کرستن رایش کرده است )به ویژه در زمینه آموزش مدرسه

ست. او انگاره خود را بر سه مفهوم و به دیگر سخن سه گام ا

 (Konstruktion) "، ساختن(Rekonstruktion) "بازسازی"بنیادین 

 استوار ساخته است. (Dekonstruktion) "گشایی ساخت"و 

یعنی بازسازی )شناخت جستجوگرانه و  یادگیرنده در گام نخست

اکتشافی جهان( اقدام به کسب آگاهی عمیق نسبت به موضوع مورد 

و  "دل"، "جان )خرد("نماید. سه گزاره یادگیری با یادگیری می

، که از سوی اندیشمندان رفرمیست مطرح گردیده بودند، "دست"

 در این گام نقشی بنیادین دارند. 

ای که برای او آنچه را آموخته، به شیوه در گام دوم یادگیرنده

برد و البته این به شود، به کار میترین شیوه محسوب میمناسب

کارگیری عموما در تعامل با سایر یادگیرندگان و نیز آموزگار 

 گیرد.صورت می

در گام سوم روند و برآیند یادگیری از سوی خود یادگیرنده، گروه 

-ورد بررسی و واکاوی نقادانه قرار مییادگیرندگان و نیز آموزگار م

گیرند. در این مرحله یادگیرنده از سویی نقش ناظر فرایند یادگیری 

را بر  "بازیگری فعال"گردد و از سویی دیگر مجددا نقش خود می

گیرد ، بدین گونه که در جستجوی شیوه ها و امکانات عهده می

ا طراحی کرده و های جایگزین ربهتر برای حل مساله برآمده، نقشه

 (.1111:14ن.ک. و.اوتس شنایدر آزماید )می

 

 (Der gemäßigte Konstruktivismusگرایی میانه )ساخت 6-5

از آنجایی که پژوهش فرارو پایه های خود را بر نگرش میانه 

تر از دو گرایی بنا نهاده است، این شاخه اندکی گستردهساخت

 مورد بررسی قرار می گیرد.شاخه پیشین 

-گرایی میانه را همان اندیشه کانونی ساختهسته بنیادین ساخت

از  "کسب آگاهی و دانش"دهد و در آن گرایی بنیادگرا تشکیل می

ن.ک. به گ. ) "ساخت فعاالنه ساختارهای شناختی"رهگذر 

با این تفاوت گیرد، ( صورت می1114:15تولودتسیکی و دیگران 

گرایی میانه واقعیت بیرونی یادگیرنده و بزرگ، که در شاخه ساخت

فرایندهای آموزشی کنار گذاشته نمی شوند. بر اساس این تاویل 

گرایانه یادگیری در تعامل با دنیای پیرامون مادی، اجتماعی و ساخت

 "برقراری ارتباط"گردد، تعاملی که حاصل آن فکری محقق می

 (.Kommunikationاست )

گرایی میانه در زمینه آموزش و یادگیری اصل اصل بنیادین ساخت

گون ( و به دیگر سخن دیگرConceptual Change) "تغییر مفاهیم"

ساختن مفاهیم شناختی اولیه است. بر بنیان این اصل آگاهی به 

-های شناختی ذخیره شده و در ترکیب با تجربیات دیگرشکل طرح

شوند. به های رفتاری و فکری تبدیل میختگون شده و به سا
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شوند، بلکه در های فکری موجود پس زده نمیهنگام یادگیری مدل

 گیرند.های دیگر قرار میپیوندی به سامان با مدل

تر برای دید گرفتن نقشی پررنگگرایی میانه همچنین با درساخت

در بهترین آموزگار بر وارون نگرش بنیادگرایانه، که در آن آموزگار 

است، به این  "مشاوری برای فرایندهای یادگیری"حالت ممکن تنها 

 "آموزگار در سایه"گرایی، که برای آموزگار نقش انتقاد از ساخت

رو آموزگار دهد: در نگرش میانهدر نظر گرفته شده است، پاسخ می

آموزان در زمینه آموزش دهنده و پشتیبان دانشنقش مربی تمرین

سازمان "گار نه تنها در سایه قرار نگرفته، بلکه در نقش است. آموز

ارزیاب فرایندهای "و  "مربی"، "کننده امکانات فراهم"، "دهنده

گیرد. دیتر ولف از تکالیف بیشتری را بر عهده می "یادگیری

گرایی میانه بر این باور است، که وظیفه بنیادین پیشروان ساخت

ه در باال کمک به تقویت توانایی های اشاره شدآموزگاری با ویژگی

از طریق طراحی راهبردهایی است، که  {...} "گرایانه اصلی ساخت

کنند، تا زبان را پردازش کرده، در بستر زبان به یادگیرنده کمک می

د.ولف ) "{...} تعامل نموده و بدین ترتیب زبان را یاد گیرد

1111:151.) 

 

 گرایی میانه ولف برای آموزش زبان بیگانهساختمدل  1-6-5

-دیتر ولف در پایان بخش چهارم کتاب جامع خود در زمینه ساخت

گرایی و آموزش زبان بیگانه مدلی را به شرح زیر برای آموزش 

 زبان بیگانه ارائه کرده است.

 

 

ای که در این مدل از اهمیت او بر این باور است، که نخستین نکته

ویژه برخوردار است، این واقعیت است، که کل فرایند یادگیری در 

محیطی متغیر و پویا صورت می گیرد و این واقعیت به طور مستمر 

محیط "او این محیط را شود. با نیازهای آموزشی انطباق داده می

( Konstruktivistische Lernumgebung) "گرایانهیادگیری ساخت

یادگیری بر بستر  {...} "گوید، که نام نهاده است. ولف در ادامه می

گرایانه زبان بیگانه همچنین در بردارنده تعامل بین آموزش ساخت

حین های مختلفی را در یادگیرنده و آموزگار است و هر دو نقش

گیرند. یادگیرنده فعاالنه و مسئوالنه عمل کرده آموزش بر عهده می

و حد باالیی از اتکاء به خود را عملیاتی می کند، ضمن آن که 

آورنده امکانات، دهنده ، فراهمآموزگار نیز فعاالنه به عنوان سازمان

کند. مربی تمرین دهنده و ارزیاب فرایندهای یادگیری عمل می

عامل بین یادگیرنده و آموزگار در یک محیط پویای نتیجه این ت

 "{...} گرایانه شکل گیری محتوا و نیز اهداف آموزشی استساخت

 (. 1111:  655-656همان )

 

 محور گروهی در آموزش زبان بیگانهمدل نگارش فرایندریز

مدل  مدل پژوهشی فرارو بر بنیان مدل تکمیلی هایز،طراحی ریز

-کرینگز در زمینه آموزش نگارش زبان بیگانه و نیز انگاره ساخت

برای اجراء در یک محیط آموزشی مبتنی بر  "ساخت دانش"گرایانه 

 –گرایی میانه صورت گرفته است )در انگاره ساخت دانش ساخت
theory of knowledge building / Theorie des Wissensaufbau 

 Marlene –های مارلنه اسکاردامالیا که دستاورد پژوهش –

Scardamalia -  و کارل برایتر است، یادگیرنده به عنوان بخشی از

 جامعه/گروه یادگیری در تولید دانش همکاری می کند(. 

مدل بایسته است تا نکات زیر مورد توجه قرار پیش از ارائه ریز

 گیرند:

طراحی این مدل هایی، که نگارندگان به هنگام الف( یکی از مولفه

های به آن توجه ویژه داشته اند، شیوه پذیرش دانشجو برای رشته

مترجمی زبان )به ویژه زبان های غیر انگلیسی( است. در آزمون 

سراسری پذیرش دانشجو برای به عنوان مثال رشته مترجمی زبان 

های زبانی داوطلب برای زبان آلمانی به طور دانستهآلمانی پیش

یادگیری –کنش های تدریس   

 )پروژه درسی(

 محیط )ساخت گرایی(

درسی محتواهای  

 اهداف یادگیری

 ساخت گرایی
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گیرند و به همین دلیل آموزگاران نجش قرار نمیخاص مبنای س

دانشگاهی در نیمسال اول کارشناسی با ترکیبی بسیار ناهمگن از 

 دانشجویان به ترتیب زیر روبرو می شوند:

دانشجویان با دانش زبانی بسیار خوب به دلیل زندگی چندین ساله 

-انیدر کشور های آلمانی زبان، که در بین آنها حتا دانشجویان آلم

 شوند.تبار نیز دیده می

-دانشجویانی، که زبان آلمانی را برای چند ترم در یکی از آموزشگاه

-اند و دانش زبانی آنها در پایه میانی ارزیابی میهای زبان آموخته

 شود.

اند و دانش دانشجویانی، که زبان آلمانی را به شیوه خودآموز آموخته

 ابی می شود.زبان آنها در پایه )نسبتا( اندک ارزی

دانشجویانی که زبان آزمون آنها در آزمون سراسری انگلیسی بوده و 

 هیچ آشنایی با زبان آلمانی ندارند.

آزاد  -ب( تا کنون انگاره یا مدلی، که به آموزش نگارش آفرینشگر

محور و گروهی زبان بیگانه در یک محیط آموزشی ناهمگن فرایند

 پرداخته باشد، ارائه نشده است.

اگرچه انگاره ساخت دانش کارل برایتر بیشتر برای به کارگیری  ج(

در سطح مدرسه و خو گرفتن دانش آموزان با این باور، که آنان 

کننده دانش هستند، طرح ریزی شده بخشی فعال از یک گروه تولید

است، اما نگارندگان بر  این باور هستند، که می توان برای آموزش 

 ی نیز از آن استفاده کرد.نگارش فرایند محور گروه

محور به ویژه در محیط مدل فرارو برای آموزش نگارش فرایندد(ریز

دانشگاهی کشورهایی، که زبان مورد آموزش زبان مادری رایج در 

آن کشورها نیست و همان گونه که در باال اشاره شد پذیرش 

دانشجوی مترجمی به گونه ای غیر همگن صورت می گیرد، 

است. بر همین اساس با وجود باور نگارندگان به طراحی شده 

قاعده بیان شده از سوی ولف مبنی بر این که، کالس درس باید 

تک زبانه )به زبان بیگانه مورد آموزش( باشد، در دو بخش از ریز 

ای تعامل با دانشجوی هم گروه بر اساس مدل به کارگیری و به گفته

 زبان مادری مجاز دانسته شده است.

نگارش  "مدل طراحی شده تحت عنوان های ریززیر بخشدر 

مورد بررسی قرار  "محور به زبان بیگانهشونده فراینداشتراکی پایش

 گیرند:می
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مدل در حاشیه سمت راست با دو بخش مشابه در بخش نخست ریز

روبرو هستیم. این بخش برگرفته از  "آگاهیفعال سازی پیش "

مدل هایز است، با این تفاوت که در ریزمدت مدل بخش حافظه بلند

-سازی پیشآموز ابتدا به صورت انفرادی اقدام به فعالدو زبان

و  "مخاطب"، "موضوع نگارش"های های خود در زمینهدانسته

نموده و آنها را یادداشت کرده و سپس در تعامل با  "شیوه کلی راه"

پردازند. ها میسازی آنها و هماهنگدانستهیکدیگر به بررسی پیش

های دانستهتواند پیش( میL2-Sدر این بخش دانشجوی پیشرفته )

زمان به زبان مادری و زبان بیگانه یادداشت نماید، تا به خود را هم

تر از نظر تسلط بر زبان توانهنگام بررسی مشترک دانشجوی کم

( نیز با برخی از واژگان کاربردی آشنا L1-Sبیگانه مورد آموزش )

تر و پایش مستمر او توانشود. همراهی و همکاری با دانشجوی کم

تر می دهد، تا در نقش آموزگار با این فرصت را به دانشجوی مسلط

های خود آنها را به روز و اصالح نماید و این گیری دانستهبه کار

گرایی عملگرا است، که امروزه های ساختای از شیوهخود شیوه

 :Lernen durch Lehren) "دادناز طریق یاد یادگیری"تحت عنوان 

LDL/Learning by teachingدر بسیاری از کشورها استفاده می )-

توان به باز شدن فضای آموزشی اشاره شود. از مزایای این روش می

-های اجرای ریزکرد. شایان ذکر است، که آموزگار در همه بخش

تنها در صورت آموزشی را داشته و همراه -مدل نقش یک مربی

 می کند.  "راهنمایی"آموزان اقدام به احساس نیاز از سوی زبان

در بخش دوم دانشجویان هر گروه )دو نفره( ابتدا هدف از نگارش 

ریزی طرح محتوایی اولیه را مشخص کرده و سپس اقدام به طرح

(inhaltliches Konzept( و برنامه نگارش )Schreibplanمی )-

مثال هدف نگارش یک متن معرفی خود به یک  نمایند؛ به عنوان

شود. برای دستیابی به نظر گرفته میزبان درای آلمانیدوست مکاتبه

این هدف باید طرح محتوایی اولیه و به دیگر سخن این که متن باید 

ریزی از چه ساختار شکلی برخوردار باشد، ریخته شود. در طرح

-را که بایستی در بخشبرنامه نگارش هر دو دانشجو نکات مهمی 

متن اصلی  "بخش پایانی"و  "بخش اصلی متن"، "مقدمه"های 

کنند و این نکته گنجانده شوند، به شکل واژگانی یادداشت می

شود، که توالی منطقی سه بخش مقدمه، بخش نادیده گرفته نمی

اصلی متن و بخش پایانی باید رعایت شوند. از آنجایی که 

توانی زبانی به احتمال زیاد درگیر مسائل کمبه دلیل  L1-S دانشجوی

گردد، پایش و نویسی و رعایت هنجارهای دستوری میدرست

می تواند او را به مسیر درست رهنمون   L2-Sراهنمایی دانشجوی 

 کند. 

هایی را که فکر در بخش سوم دانشجویان به صورت مشترک جمله

کنند. داد، یادداشت میتوان در متن جای کنند از نظر محتوایی میمی

روند، با دردید آوردن این که جمالت اجزاء متن به شمار می

را برای این بخش در نظر  "هابرنامهتولید ریز"نگارندگان عنوان 

سازی کرینگز همخوانی دارد. با توجه اند، که با نمودار جملهگرفته

سازی تر هنوز توان جملهتوانبه آن که امکان دارد، دانشجوی کم

تواند درست و کامل را به زبان بیگانه نداشته باشد، در این بخش می

 برخی جمالت را به زبان مادری بنویسد.

هایی را که آموز به طور مشترک جملهدر بخش چهارم هر دو زبان

هایی جمله  L2-S دهند. دانشجویاند، مورد بررسی قرار مینوشته

ترین شکل به زبان به ساده اند،را که به زبان مادری نوشته شده

خواهد تا می L1-Sآموز گردانده و از زبانبیگانه مورد آموزش بر

 نظر و پیشنهاد خود را بیان کند.

بخش پنجم نخستین مرحله ویرایش است. نگارندگان با تاسی از 

به  "emendieren"کرینگز، که برای این عمل به درستی از کارواژه 

بهره برده است، همین کارواژه را برای این معنای ویرایش و تکمیل 

اند. در این گام دو دانشجو به طور مشترک به بخش در نظر گرفته

هنجارهای "، "نویسیدرست"بررسی آنچه نوشته شده از منظر 

احساسات و هیجانات به کار "و  "نوشتاری مرسوم در زبان بیگانه

 پردازند.می "گرفته شده در متن در قالب جمالت

را برای  "تنظیم بندهای متن"بخش ششم که نگارندگان عنوان  در

اند، جمالت به صورت بندهای یک متن با رعایت توالی گزیدهآن بر

شوند. بدیهی است، که پیشنهادات در این زمینه ساختاری تنظیم می

-L2آموز مطرح شده و سپس زبان L1-Sآموز نخست از سوی زبان

S کند.نظرات اصالحی خود را بیان می 

( بندهای متن Evaluation) "ارزیابی"بخش هفتم نخستین مرحله از 

گیرد عبارت است در کلیت خود است. آنچه مورد ارزیابی قرار می
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نویسی، هنجارهای نوشتاری و هماهنگ بودن بندهای از: درست

 ل شود.متن با هدف کلی و نیز با پیامی که باید به مخاطب منتق

در بخش هشتم دو دانشجو به ایجاد پیوند منطقی بین بندهای جمله 

 شود.پرداخته و بدین ترتیب متن در کلیت خود تنظیم می

به همراه ارزیابی دقیق  "ویرایش و تکمیل"بخش نهم دومین مرحله 

پیوستگی "( و Kohärenz) "مندی متنسامان"متن از نظر دو مولفه 

  ست.( اKohäsion) "ساختاری

در بخش دهم متن هدف، که به درستی می توان آن را کار مشترک 

نگارش "آموز در چارچوب گونه ای پایش شونده از شیوه دو زبان

( پس از طی فرایندهای Kooperatives Schreiben) "مشترک

 شناختی نگارش دانست، قرار دارد.

است،  مدل باال گام های پیاده شده در مدل کرینگزمبنای طراحی ریز

ها و در مدل نخست به ایجاد برنامهای که دانشجو بر پایه ریزبه گونه

برنامه ها به زبان مادری و در بخش دوم به ایجاد برنامه گام دوم ریز

پردازد. این موضوع منجر به آن برنامه ها به زبان دوم میها و ریز

با گردد، تا دانشجویان مترجمی با دانش زبانی نزدیک به صفر می

مدل دو مانعی به نام انسداد نگارش روبرو نشوند. نکته دیگر در ربز

 "گردشی"ویژگی مطرح در مدل هایز است: نخست ویژگی 

(rekursiv بودن آن است، به گونه ای که دانشجو در هر مرحله )

گردد و آن را بازبینی نماید. ویژگی تواند به متن نوشته شده بازمی

 "تعاملی بودن"های کرینگز و هایز مدل همچون مدلدیگر ریز

(interaktiv بودن آن است، بدین مفهوم که دانشجوی با دانش )

زبانی کمتر در تعامل با دانشجوی با دانش زبانی خوب و حتا در 

مواقع ضروری با آموزگار توانایی آفرینش متنی منسجم را کسب می 

 کند. 

 گیری آموزشیسخن پایانی و نتیجه

های بیگانه در زمینه نگارش به ه دانشجویان زبانهایی کدشواری

طور کلی و نگارش به زبان بیگانه به طور خاص با آنها روبرو 

هستند، نشان دهنده آن هستند، که شیوه های به کار گرفته شده 

اند. هایز و برای آموزش این توانش از کارایی الزم برخوردار نبوده

های تجربی خود در با پژوهشفالورز و پس از او کرینگز و دیگران 

های این زمینه پی بردند، که مهمترین دلیل روبرو شدن با دشواری

نگارشی آشنا نبودن آنها با فرایندهای شناختی نگارش است، که در 

برخی موارد نه تنها به نتیجه نامطلوب، بلکه به انسداد نگارش منجر 

بر اساس می شود. از دیگر سو باز گذاشتن نسبی فضای آموزشی 

گرایی میانه، که منجر به شکوفا شدن نیروی های انگاره ساختیافته

گردد، به همراه خود آفرینش متن می( Kreativitätآفرینشگری )

آموز را برای تصنعی را دارد؛ ضمن آن که انگیزه زبانهایی غیر

دهد. در همین رابطه لودویگ به درستی بر نگارش متن افزایش می

های درس نگارش بسته، که در آنها ، که کالساین باور است

می شود، منجر به تولید  "تحمیل"به یادگیرنده  "تکلیف نگارش"

-66هایی تصنعی )برای رفع تکلیف( می گردد )ن.ک. لودویگ متن

هایی، که در آنها یادگیرندگان با (، در حالی که در کالس1856: 48

فضای کافی برای ابراز فرایندهای آفرینش متن آشنا شده و به آنها 

کند، تا باورها، وجود از طریق نگارش داده می شود، وی تالش می

 احساسات، آرزوها و ادراکات خود را با نگارش بیان کند.

مدل ارائه شده از سوی نگارندگان از یک سو منجر به آشنایی ریز

نگارش "های شناختی نگارش و در نتیجه یادگیرندگان با فرایند

مندی منطقی شده متنی همراه با سامان "ریزیبرنامه"و  "هدفمند

گردد و از دیگر سو از منفعل شدن دانشجویانی، که از دانش می

شود تا کند و باعث آن میزبانی باال برخوردار بوده، جلوگیری می

انگیزه آنان در نقش پایشگر و آفریننده مشترک متن در چارچوب 

 افزایش یابد. "یادگیری از طریق یاد دادن"شیوه

اگرچه پیاده سازی این مدل در کالس درس مستلزم ایجاد فضای 

گرایی و به دیگر سخن ایجاد یک آموزشی مبتنی بر انگاره ساخت

فضای آموزشی پویا و باز در چارچوب همکاری آموزگار و 

 است. "حل مساله"و  "کشف"یادگیرندگان بر بنیان دو قاعده 
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