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 چکيده

 وسراي   توسرهه ف و هر  تصرري    ، تقويت مبانی درزبان  پژوهش حاضر به تبيين جايگاه
 سرناد و  کليره   جامهره پرژوهش   ،روش پژوهش تحلي   سنادی بروده  پرد خته  ست. تربيت

 .بررسری شر ه  نر    نمونره یيرری   بر ون   که  می باشن  پژوهش با موضوع  م  رک  مرتبط
شريوه کيیری    هبر ی حاصر   د ده هرا  و  نجرام فيش برد ری فرم  يلهبه وس یردآوری د ده ها

 ،انی تربيتمبدر تصري  زبان  -1 عبارتن   ز: ی پژوهشهاترين يافتهعم ه . ن ش ه تحلي  
تحلي  زبان ت ريس و يادیيری، تحلي  نقاد نه  ؛با ای فلسیینمب حوزهدر تو ن  به ترتيب می

 ؛برا  شرناختی  رو ن اینر مب هحوز در ،نيت  نسانتوضي  ذه و میاهيم و  صطالحات تربيتی
و در  رو ن شناسری  جتمراعی   و ، رو ن شناسری زبران  نظريه های يرادیيری  کمک به ت وين

نر،،  هميرت زبران آموزشری     فره ور بطه زبان ترسيم  ؛با نيز جامهه شناختی یانمبحوزه 
 بره  ش آمروز د ن -، تقويت هويت فرهنگی و رو بط مهلمتحکيم خط مشی های زبانی کشور،
تو نر  بره ترتيرب در    ، مری در تصري   ه  ف تربيتزبان  -2 .کمک ده  مبانی تربيت تقويت
، سو د آمروزی، تریمين د نرش حر  قلی قو عر       فردی بهبود رفتارهای زبانی ؛با فردی  سط

  جتمراعی سرط   در  ،تیکرمنطقی و ح  مسئله ،تو نايی های سط  باال کاربستزبانی جهت 
گی، تقويرت يرادیيری مشرارکتی، رشر  مهرارت هرای تهامر   جتمراعی،         فرهيختتوسهه  ؛با

 رفتارهای سط  باالبهبود  ؛با جهانی در سط  ورو بط  جتماعی در شايستگی کنش ییتاری 
به وضوح  ه  ف  فرهن، هاساير با جهانی ش ن، برقر ری  رتباط مطلوب  شر يط ی درزبان

رنامره  در حروزه ب  تو ن  به ترتيرب  می ،وساي  تربيتتصري  در زبان  -3 تربيت کمک ده .
تحلي  نيازهای آموزشی به لحرا  زبرانی، برنامره ريرزی      ؛های آموزش و پرورش با ريزی
ه  يجاد  رتباط موفق با ديگر ن و بر  ؛با تربيت مهلمدر حوزه  ،برنامه درسی زبانی و  زبانی

و آموزش تحليلی تو ن تحلي   توسههو ، ح  برخی مشکالت مهلمان کار بستن صحي  زبان
 ،در  در کرال   هيت  جتماعی د نش آموزتثبيت موق ؛با و تیهيم ت ريس در حوزه و مطالب
 صالح و تقويت ییتگو به عنو ن يکی  ز ر هبرد های  صلی در   فز يش ق رت يادیيری،  مکان

به توسهه وسراي  تربيرت    ت ريسی زبان محتو يی ودهی به وضوح و تمايز  و تربيت فهال
 ه .کمک د
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 مقدمه 
ن شررداداياند ا  یاريبسرر یفکررز یدغدغرر امررزه   

 شااسیرهانا  فلسف  ه  یبشزمختلف معزفت  یهاحو  
ن يترز حول ناشرااتت   ،یاسيه س یعلوم اجتداع گزفت  تا
 .افتر  اسرت  يتدزکر    «ان ب» یعاي انسان یهجود یجاب 
برز  مطالعات فلسفی تدزک  يا در فلسف   «یچزتش  بان»

 یاريبسر  موجب شد  ک آن  یموضوع  بان ه کارکزدها
موضروع  بران   ب  های علوم انسانی حو  شدادان يا  اند

متخصصران  بسياری ا  . اکاون بيش ا  پيش توج  نداياد
اف هن  -ره  یهادانشگيزی ا  متزصد بهز  ،علوم انسانی

 یقرو   .]4-9[ هستادتود  یتخصص یهار حو  د ی بان
اسرت   یآدم یهاین توانداديتزانسان ا  شگزف یناطق 
ديگرز  انسران ا   اصرلی    يآن را هجر  تدرا   یاريک  بس

ن اسرتعداد انسرانی عر ه  برز     اند. اير دانست  موجودات
سا ی درک ه فهم انسان ا  تود ه محيط پيزامرون،   ميا 

کر  آدمری برا بزقرزاری ارتبرا  برا        د شدتواهموجب 
تحقر    تويش اجتداعی هجود ینوعان تود، ب  جاب هم

 بخشد. 
مرامم   یل يهسر  بران را   ]5[ (0224) فزهاگ هبستز
ی کراربزد  ل يهسر د ه احساسات بر  يارتبا  ه انتقال عقا

کر    یا ع مرات مترداهل  ير ها، اصوات، حزکات ه نشان 
 ف ندود  است.يتعزهستاد،  یم معلوميمفاه یدارا

هرا  ا  نشران   ینمرام  بران را   ]6[ (9191) 9سوسور
ا   یکر  بخشر   0یشااسر در علرم نشران    ديک  با ست دان

 . اهزديقزار گ یمورد بزرس است، یاجتداع شااسیرهان

 یه ا  سرو  دانسرت   یانشران   یسو  بان را نمرام  کيا  
ه  یذهارر ،یفررزد یايررتوجرر  برر   ها یجرراگررز برر يد

 نمز قزارمدني آن را  یاجتداع یجاب   بان، شااتتیرهان
 .دهدیم

را نمامی ماسجم ا  قواعد ه  بان  ]7[ (9194)  ندی
صورت ت ق ه داند ک  ب های قزاردادی آهايی مینشان 

 کران در جوامرا انسرانی،    بدهن هابستگی بر   مران ه م  
 ترزين آنهرا نقرش    ک  مهم بود های متعددی ايفاگز نقش

                                                 
1 Saussure 
2 semiology 

 ارتباطی است.
 یهرا ا  نشران   ی بان را نمرام  ]9[( 9170) 1ارداگه
ان ير جاد ارتبرا  م يمامور اداند ک  ب یم یارياتت یصوت
در اياجرا، مامرور ا  عبرارت     رهد.یکرار مر   ب هاانسان

ای است ک  هدان نمام نشان « ی صوتی اتتياریهانشان »
 اند.عد ه قزاردادهای آهايی تشکيل شد ا  قوا

توسرط  ارائر  شرد  ا   بران    دد تعاريف متعب  رغم 
 بران   عددتاًآنان  هد ، جالب آن است ک  نمزانصاحب
مورد م حم  قزار داد   یه ارتباط یاجتداع یجاب را ا  
هرا  تزين نقش آن را بزقزاری رهابرط ميران انسران   ه مهم

ی بز هدرين جابر   حاضز ني  در مقال   باابزاين دانست  اند
عبرارت ا  نمرامی ا     ه  بران را  شرد  ارتبراطی تککيرد   

ی بزقزاری ارتبرا  ه انتقرال   ها می دانيم ک  هسيل نشان 
ر ا  مفهوم اگز مامو. دراين جا عقايد ه احساسات است

 یارتبرا  انسران   هایه تدام گون  شد تز گستزد  ،ارتبا 
ه  رتبا  با ديگزی، ارتبا  برا طبيعرت  )ارتبا  با تود، ا
  باشيم، با  هرم  بران   نمز داشترا ني  مد (ارتبا  با تدا

ها را بز عهد  تواهرد  ارتبا  ینقش هاسط ه قوام دهاد 
صروتی يرا    ،توانرد های کاربزدی  بان مری نشان  .داشت

 بان ک مری ه  بران   غيزصوتی )في يکی( باشد در هاقا 
 اکاونتواناد در اين تعزيف بگاجاد. غيزک می هز ده می

 ،مقالر  اصرلی   ، توجر  حاضز نوشتار عاوان ب  عاايتبا 
معطوف ب  جايگا   بران در نروع تاصری ا  ارتباطرات     

 .    استانسانی، يعای تزبيت بود
 بران   ید يکاهش در تصوص پد یبزا شدادانياند

 ده ا انسران    یهرا يیش ه گسرتزش دانرا  يمامور اف اب 
انرد.  اسرتفاد  ندرود    یسرف ه فل یتجزب یعدد  کزديره

 یعلدر  یه مطالع  یزرسون بزاميعددتاً پ یتجزبرهيکزد 
 ارتبرا   یچگرونگ  ه بان  ید يپد یت ه کارکزدهايماه
در  ،کر  یدر حرال  ؛اسرت گرز  يد یهاد يد  با پدين پديا

 بران ه   یيت معارا ي  ماهيعد یب  بزرس یفلسفرهيکزد 
 . شد  استارجاع آن پزداتت   ینحو 

 یشااسر  بران  دانرش  ماجز ب  یتجزب کزد کاهشيره
ن ير . در ا]1[ اسرت  شرد   «ن برا  یعلدمطالع  » یمعااب 

                                                 
3 Wardhaugh 
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 تربیت لوسای یتوسعه ف واهدتصریح ا، در تقویت مبانیتبیین جایگاه زبان 

 یمختلفر  یهرا یبارد ميمسائل ه تقس موضوعات، حو  ،
ن دانرش را در سر  گرزه     يا یهارشت  زي  .هجود دارد
 يیهرا رشرت   زير امل  شر  ؛اهل گزه  .اندداد  یعدد  جا

ه  شروند یمر مزبو   آنها ليتحل ه است ک  ب  ماابا  بان
چرون اصروات    یاسرا ند   یاجر ا  ،مزاد ا  ماابا  بران 

 بود  یمعان ه ها، جدل هاهاژ  ،هاژهاتک ،هاجها ،یگفتار
ان ه يز آدميالضدیفان مايب یبزا یعاوان اب ار بان را ب  ه

 زير شرامل    ؛گزه  دهم .اندندود  یتلقگزان يارتبا  با د
، یرهانر  یشااس بان ،یعصب یشااس بانچون  يیهارشت 
کر    برود   یشرااتت  یشااس بانه  یاجتداع یشااس بان

 یهرا د ير وند  بان برا پد يک ا  آنها پيموضوع بحث هز 
کاربزد  بران   یز رشت يشامل   ؛ن گزه يسوم گزاست.يد

در  یپزسرش اصرل   .نام دارد 9 بان یشااسه کاربزد بود 
هرا چر    انسران  ی بران در  نردگ  آن اسرت کر     جااين

 .]99 ه92[ دارد؟ يیکارکزدها
 یان تود حرو   يتکو زيدر س یکاهش فلسف کزديره

هزچاد  است. رد آههجود  را ب 0فلسف   بان تحت عاوان
 یش، نمزات مختلفين گزايک  با توج  ب  نوظهور بودن ا

 یطور کل کن بيآن هجود دارد ل یحد ه مز ها یدربار 
 یه نحرو   1ت معارا يماه ،ن حو  يدر اتوان گفت ک  یم

 یلمسرائ برود  ه بر     یبزرس یاصل موضوعآن،  4ارجاع
داللرت   ه صردق  ،یگراار نام  استل ام،، یچون معاادار

  .]99 ه92[ شودیم پزداتت 
 مانارد   ير ن یگرز يد یمعزفتر  یهاحو  ان، ين ميدر ا
 یفکرز  یهرا شيبرا گرزا   6یليفلسف  تحل ه 5ی بان فلسف 
 یفلسرف  یکرزد يره یفلسرف   بران   دارند.هجود  متفاهت
را تاهرا   ب  الفاظ  بان یت بخشيک  هضوح ه شفاف است

 یلر يداند ه فلسرف  تحل یم یرا  حل مسائل غامض فلسف
  يدر تج  یسع یل ماطقيتحلی استفاد  ا  شيو عددتاً با 
شر  ه  بران دارد.   ياند یهرا هرا ه گر ار   ل مؤلف يه تحل

 یقبل یکزدهايبا ره ی بان یهان دانشيا یتفاهت عدد 

                                                 
1 language pragmatics 
2 philosophy of language 
3 meaning 
4 reference 
5 linguistic philosophy 
6 analytical philosophy 

، هردف  یقبلر  یکزدهرا ين است کر  ره يذکز شد  در ا
ه  قلدداد کزد  بان  یدربار  یافتن دانشيود را ت یاصل

کر   یدر صرورت  ،ت دارديآنهرا موضروع   یتود  بان بزا
تواهاد با پزداتتن ب  ابعاد ه هجو  یم زيات یهاکزديره

ه  یبزرسر را  یگرز يمسائل ه مشرک ت د  مختلف  بان،
ن را  ه رهش مبري  آنهرا   یه  بران صرزفاً برزا    حل کااد
 .]99ه 92[ تواهد بود

ت، ير مامرور درک ماه  بران بر    ید ير اهش در پدک
 یهرا و يآن برا اسرتفاد  ا  شر    یکارکزدها ه کاربزدهرا 

 يیهرا شدادان را ب  مجدوع  دانشي، اندیمختلف پژههش
 یعامرل مزکر   يرک  ل هجرود  ير دهد ک  ب  دلیسوق م

هرا برا   تروان ا  آن ی بان، م یعايآنها  یمشتزک در تدام
هرا کر    ن دانرش ير زد. ااد کر ي 7«ی بان یهادانش»عاوان 

ش يدر حال گستزش هسرتاد در افر ا   یاف هن طور ره  ب
 ار مؤثزند.يد  بسين پديدرک ه فهم ما ا  ا

ف يتعررار ،نمرزان صرراحبد ير ا  د« تيررزبت»مفهروم  
  ير اتحاد» فير حاضز تعز یدر مقال  یهلداشت   یمتعدد

ن ير م ک قزار گزفت  اسرت. در ا  «پزهرش نو ین الدلليب
رشد  یا يا  فزاهم کزدن  ماست عبارت ت يتزب ؛فيتعز

عاروان    ب يان فزد ه نعاوهز شخص ب  یهايیکامل توانا
ا   مقصرود  ؛ه تعراهن  یبز هدبستگ یمبتا ایعضو جامع 
ا  تحرول   کر   اسرت  یتر يتزب نروع  آننير   اين تعزيف 

ن يري تع یزههرا يا  ن حتی هبود  ز يناپا يیجدا یاجتداع
موضروع   .]90[ دشرو یمحسرو  مر  ن تحول يا یکااد 
 ،آن یه هردف غرائ   یانسران  ینفس ناطق  ،تيتزب یاصل

 ،قرت انسران باشرد   ياست ک  ماطب  با حق یکدال مطلوب
اهرداف   يین هردف غرا  يب  ا یابيدست یک  بزانيضدن ا

 .]91[ اند  در نمز گزفت  شد ين يیه ج  یکل
 یعيشرکل هسر  بر  امرزه     ت،ير ا  تزب اين تعزيف 

در را هرا  انسران  یک  تدرام  یورط ب است افت يگستزش 
 یهرا ا  نهادني  تود را  یپا ه در بز گزفت  ساين مختلف

در  یانسران  یشئون  نردگ  یتدامه  فزاتز نهاد  یآمو ش
 . داد  استرا پوشش  یه اجتداع یفزد یهاحو  

دتالت دارند ت يتزبدر امز  یاريط بسيعوامل ه شزا

                                                 
7 linguistic sciences 
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رهابرط ه   یط ه بزرسر ين عوامل ه شزايک ايتفک یبزاه  
بايرد   فزماستحکم یتينمام تزب یک  بز مجدوع  یايقوان

طرور   بر ا  معارف استدداد کرزد.   یب رگ یا  مجدوع 
معرارف،  ا   یامجدوعر  عاروان  بر   «یتر يعلوم تزب» یکل

ا ه يهقرا تحرول   ،کرارکزد ، ط هجوديشزا یمتکفل بزرس
 است. یتيتزب یهاتيهضع
اشار   یتيلوم تزبا  ع ایگان س  یباد  دست ب االر يم
ط يک  شزا یعلوم ،گزه  نخست ؛ندايد ک  عبارتاد ا می

شرامل   ه کاارد یت را مطالعر  مر  ير تزب یه محل یعدوم
، خ آمررو ش ه پررزهرشيتررار ،چررونهررم یيهررارشررت 
 ،هستاد یقيه آمو ش ه پزهرش تطب یتيتزب یشااسجامع 

را مطالعر    یتر يا تزبيک  اهضاع ه هقا یعلوم ؛گزه  دهم
، یتيتزب شااسیرهان چون،هم یيهاشامل رشت  ه کاادیم

ه گرزه    هسرتاد  ه علم ارتباطات یاجتداع شااسیرهان
را ت ه تحرول آن  ير تزب یک  تفکز دربرار   یعلوم ؛سوم

فلسف  آمو ش  ،چونهم یيهاشامل رشت  ه ندود مطالع  
 .]90[ می باشاد یدرس ی يه پزهرش ه بزنام  ر
تا کارون مباحرث    يتی  بان ه تزبدرتصوص رابط 

عاوان نمرامی   بان، هم ب  بسيار  يادی مطزح شد  است.
طی، نقش مهدری  ای ارتباعاوان هسيل ها ه هم ب ا  نشان 

ترزين اهرداف   در تزبيت داشت  ه هدچاين، يکی ا  مهرم 
 9بررار ، هاليرردیدر ايررن تزبيررت آمررو ش  برران اسررت.

 ی  بران ه تزبيرت را در سر    رابط  ]94[( 9192/9171)
، 0بادی کزد  است: يرادگيزی  بران  ی عدد  تقسيممقول 

در  .4ی  بران ، ه يادگيزی دربار 1يادگيزی ا  طزي   بان
های  برانی در سرطوح   ی نخست، يادگيزی مهارتمقول 

مختلف )ماناد تواندن، نوشتن، صحبت کزدن، اسرتدالل  
کزدن، بزقزاری تعامل اجتداعی، ه ...( ا  جدل  اهرداف  

ی دهم،  بران    شرد  اسرت. در مقولر    ی محسرو تزبيت
ی تزبيررت محسررو  شررد  ه عارروان ابرر ار ه هسرريل برر 

ارتباطات ه تعام ت آمو شی دربسرتزی  برانی اتفراق    
)مانارد   ی سروم نير  آمرو ش  بران    افتد. در مقولر  می

                                                 
1 Halliday 
2 learning language 
3 learning through language 
4 learning about language 

های اهل ه دهم، يا  بان های رسدی ه بيگان ( محور  بان
 .ی  بان ه تزبيت قزار گزفت  استرابط 

بر  نرام    یديدانش جد ،اتيز یهاسال یطهدچاين، 
 ميان جاد رابط يا یمتولعاوان تاها ب  5یتيتزب یشااس بان

 یبر  بزرسر   اين دانرش . ظهور يافت  استت ي بان ه تزب
ن يترز مهرم ا  جدلر   کر    پزداتت  یموضوعات گوناگون

 اريمع  بان، یتاوع  بانچون؛ هممباحثی توان ب  یمها آن
، )گفترار، نوشرتار، توانردن    ی بان یهامهارت ،(ی)رسد
)تعامل دانش  ل گفتدانيتحل ،یهاژ  آمو  ،(سپزدنگوش
  بران دهم،  ،ی) بران مرادر   س  بانيتدر ،معلم( - آمو 
 ی ير ربزنامر   ،ک(ي بران ک سر   د،ير جد یگانر  ي بان ب

 یهرا تير )در ارتبرا  برا نقرش ه موقع    هآمو ش  بران 
 یزيادگير   بران ه  ،(ینمام آمو شر  مختلف در یها بان
)قواعرد   یدسرتور آمرو    ،ک س درس(درت  بان ي)ماه

 بران   یزيادگياد ي)در فزا یاس يمقا یمطالع  ،(یدستور
  بان( یزيادگي)در مزاحل مختلف  تطا ليه تحل تاص(

  .]97-95[اشار  ندود 
شود، رهابط  بان ه تزبيرت  گون  ک  م حم  میهدان

بعرد اهرداف ه هسرايل     ا  ديدگا  هاليردی فقرط در ده  
ی  بان ه تزبيرت در  تزبيت مد نمز قزار گزفت  ه ا  رابط 

شااسری   بران  درميان نيامد  است. بعد مبانی صحبتی ب 
دانرش   گا دير ا  ده  سروي  کير  یشرکل بر   تزبيتی نير  

سرت  شرد  ه اغلرب بر      ينگز تير تزب ب  امز یشااس بان
 یزير ه فزاگ ی بران آمرو    یبزا یمعزفت یا هاين یبزرس

 درگز  بران  يدثيزات تکا  لاا ه  است  بان پزداتت  شد 
ب   سخن یتزبيت اهداف ه ینمبا ابعاددر  اًتصوصت يتزب
 امد  است.يان نيم

طورکلی، عطف توجر  فيلسروفان ه انديشردادان    ب 
هرای  برانی پرس ا     های مختلف فکزی بر  دانرش  نحل 
ت را در کانون تفکزادر قزن اتيز،  بان « یچزتش  بان»

انسان موجودی  . ]91ه 99[علوم انسانی قزار داد  است 
ماد برود  ه شرااتت ه فهرم هی در گرزه کشرف       بان

های  بان است ه ا  اين ره، رشرد ه  تواص ه پيچيدگی
تکامل اه بز رشرد شرااتت ه درک انسران ا  ماهيرت،     

                                                 
5 educational linguistics 
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. در هرای  بران مبتاری شرد  اسرت     گیکارکزدها، ه هيژ
ظهار داشرت کر  اسرتفاد  ا     گون  اتوان اينحقيقت، می
هرای  برانی   های معزفتری مطرزح در دانرش   سايز حو  

توانرد بر    چون، فلسف   بانی ه فلسرف  تحليلری مری   هم
گسررتزش علرروم تزبيترری ه بهبررود عدلکزدهررای آن برر  

ی تقويرت مبرانی ه هضروح اهرداف     تصوص در  ميا 
 تزبيت کدک ندايد.   

ت، ير بتز یموضروع اصرل  ن نکت  ک  يا مبانی، بعددر 
  ه اسراس  ير آن پا یهرا یه چگونگبود  شااتت انسان 

 سرت  يشا زد،ير گیت قزار مر يتزب اعدالات ه ينمز یتدام
عاروان  ی ناطقر  بر   با در نمز داشرتن قرو    .توج  است

شرتز  يچ  ب، هضوح هزیانسان یت ذاتين تصوصيتزمهم
ه  هررای تحليلرریتوسررط رهش آن ی برران ه کارکزدهررا

وصرريات فزهاگرری ه گسررتزش شررااتت  بررانی ا  تص
ت ه ير فيکافر ايش   توانرد بر    مری  جامع  يکاجتداعی 

ايرن   .]00ه 09، 02[ کارد کدک ی تيتزب اعدال یبخشاثز
امز تا جايی اهديت يافت  اسرت کر  ده رهيکرزد اتيرز     

يرت، يعاری رهيکزدهرای تحليلری ه     فلسف  تعلريم ه تزب 
ه تحوالت  اندت هقوع پيوستحليلی، تحت تکثيز آن ب پسا

 انرد ی تزبيرت ايجراد کرزد    مهدری را در عزصر   بسيار 
 .]04ه 01[

ن ه ي برا مبر  ماعاوان ب تواند ی بان م، اهدافدر بعد 
 ارتبرا  در  یتر يزبت یهاارد يبا فزااهداف  یم کااد يتزس

اساسری تزبيرت    ی. اگز تفکرز مسرئل   زديمطلو  قزار گ
ی تفکرز ه  با پايزفتن اين نکت  کر   بران، هسريل     ،باشد

ان تفکرز  ه بردهن  بران جزير    استن نيا  آن تزياساسی
 یاهديت پديرد   توان، میتواهد شدمختل ه غيز مدکن 

ه  هولفيش .درک کزدبهتز تزبيت  اهدافدر بعد را  بان 
اهررداف  یطرر يدر ح ؛معتقدنررد ]05[ (9199) 9اسررديت

اهل  یدر ههلر   ک  رهدیآموتت  انتمار مت ا  دانشيتزب
آن ا  جدلر ؛   مختلرف  هجو ر  بان د یزيکارگ ا  نمز ب

 ه غيرز   نوشتن، تواندن، صحبت کرزدن، فکرز کرزدن   

 بتوانرد  آن یل يهسر  بر  ه کرزد  کسرب   یمطلوب يیتوانا
ل يمسرا  عر ه  ندايد بر   بزقزار مطلو  یرهابط اجتداع

                                                 
1 Hullfish and Smith 

 مطلو عاوان شهزهند گزان را ب يد تود هبين  یاجتداع
 ن،چرو هرم نمرزان ديگرز   . صاحبل کاديت ه تحليزيمد

 4پيارررل، ]07[ (9119) 1، ليدررري ]06[ (9192) 0بررارن  
ضرزهرت    ا  ين ]01[ (0225) 5ماتوسه  ،]09[ (9119)

 هرايی جهرت  ه ب  ذکز استزاتژی ياد کزد  بان يادگيزی 
 بران   یتوسع  مدرس  جهت بزنام  درسی گيزی ا  بهز 

 .اندپزداتت 
 یتدام ک  د اذعان داشتيباتزبيت ني   هسايلدر بعد 

 ، يته ی بان یشکلسزانجام  ب ، یتيتزب یهاه بزنام  حتوام
را  بران ايرن امکران     .شوندمی یابين، اجزا ه ار شيتده

چارين  اهداف ه همعاوان دارد ک  هم در تزسيم نقاطی ب 
ن ه دستيابی ب  اهداف، مبري   جهتهايی در تعيين ما لگا 

 غالرب ک  نيبا توج  ب  ا ري ان درسی باشد.هدزا  بزنام 
 برين  ارتبراطی  یيدر فضرا مردارس   یتر يتزب یهاتيفعال

زد،  بران ه  يگیآمو ان صورت مزان ه دانشيمد معلدان،
فرا  يا فزايارد ن يدر ا قابل توجهینقش  ی بان یهامهارت
هدچاررين، در نمررز  .]19ه 12، 09، 96[ د ندرروداررتواه

ترزين عامرل بزقرزاری    عاوان کليدیداشتن نقش  بان ب 
ري ان آمو شری  اندرکاران ه بزنام ب  دسترهابط انسانی 

کدک تواهد کزد تا در هاگام تج ي  ه تحليل نيا هرای  
ري ی مبتای برز آن، بر  ايرن    آمو شی ه طزاحی ه بزنام 

 ترزی داشرت  باشراد   هرم توجر  شايسرت    عامل بسريار م 
 .]11 ه10[

برا توجر  بر      کر   اذعران داشرت   گون اين توانمی
مراکور در   ید يپدص  بان، های تاها ه توانايیهيژگی
مبانی، اهرداف ه هسرايل    تواند در ابعادیت ميتزب حو  
  ير ن دقيري گز، با تبين باشد ب  عبارت ديآفزنقش تيتزب

گرا  پرز   يتوان بر  جا ی بان، م یه ارتباط ینقش اجتداع
 یشرتز يت هقوف بيتزب فزايادماکور در  ید يت پدياهد
ت بر   ير کرل تزب ، ]14[ (9179) یدير  عرم هال افت. ب ي

 یاجتدراع  یاتموجرود  عاوانب  ،هاانسان ی بان اتارتباط
 . است هابست 
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ن علوم ي بان در تحوالت نو یبا توج  ب  نقش اساس 
 یعاروان شرات   بر   یتيعلوم تزب م حم   با يه ن یانسان
زفت کر  شرااتت   يتوان پرا ی، میا  علوم انسان یب رگ

در  گزفیشر تواند موجرب تحروالت   یمهزچ  بهتز  بان 
امرز     ايرن شود. توج  بر  یتيتزب یها ه عدلکزدها ينمز
ت ير در امز تزبرا  بان  ید يگا  ار شداد پديتواند جایم
را در هزچر    یتر يشدادان علوم تزبيتز ساتت  ه اندايرف

تود، هدگام برا رشرد   مطالعات  یتز کزدن داما گستزد 
 د.يندا یاري ،ی بان یهااف هن دانش ره 

تبيين جايگرا   بران    ،حاضز پژههش یاساس یمسئل 
 هسرايل  یتوسرع   ف هاهرد تصرزي  ا ، در تقويت مبانی

آن  یپژههش حاضز در پر  ،گزيب  عبارت د .است تزبيت
 یمعزفتر  یهاحو   رشد ره  اف هنتوج  ب  با  ک  است

توجر   با  ،نيچاه هم ی بان یهادانش یط يمطزح در ح
ه علروم   ی بران  یاهر دانش ارتبا  یاد يگستزش ف ا ب 
البتر    ؛بپزدا دت يتزبامز  در بان  گا ين جاييب  تب ،یتيتزب

 یحرو   سر   در صزفاً ماکور  ارتبا حاضز  یدر مقال 
مررورد توجرر   تزبيررت  مبررانی، اهررداف ه هسررايل  

   است.گزفت قزار
 

 سوال های پژوهش
 ؟است چگون ت يتزب مبانی تقويتدر  بان گا  يجا -9
 هضوح بخشی بر  سرطوح مختلرف    بان در گا  يجا -0

 ؟چگون  استت ياهداف تزب
چگونر    یتر يتزب هسرايل  یتوسرع  در  بران  گا  يجا -1

 ؟است
 

 هاافتهي
های پژههش پزداتت  شرد   رسی سؤالدر اياجا ب  بز

 است:
 پژوهش ال اولؤس یبیرس -1
جايگرا   » کر  نير عبارت بود ا  اپژههش ال اهل ؤس

  .«؟استچگون  تزبيت  مبانی تقويت بان در 
 یهرا ا  شرات  ه شااتت  شد   یعاوان علدت ب يتزب

 باشرد. یمخصوص ب  تود مر  یمبان یدارا ،یعلوم انسان

 یهرا تيهامکانات ه محردهد  یموقا آدم ت ا يتزب یمبان
هدروار     انسرانی  اتير کر  ح  يیها  ا  ضزهرتيه نآن 

توان یرا م یمبانن ي. اکادیمبحث  ،بود  ز آنهايتحت تکث
مبرانی فلسرفی کر  ا      ؛م کرزد يعدد  تقس یت دسب  ده 

م حمات ات قی ه فلسفی مزبو  ب  طبيعرت آدمری ه   
 یمبران شرود ه  ها ه غايات تزبيت هی استاتاج مری هدف
ه  ی، اجتدراع یسرت ي  یهرا یژگيک  با توج  ب  ه یعلد
 .]91[د نشویمشخص م یمتزب یرهان

 ،زدير گیعلروم صرورت مر    یز ک  در مبران ييبا هز تغ
برا   ،نيبارابزا  .دير آیهجرود مر     در آن علوم بين یتحول
 یهرا دانششدادان ب   بان ه ياند کاونی کزد گستزد يره
علروم   يیمباا یهادر حو  های بسياری دگزگونی ،ی بان
گرا   بران   يجا مزهر اکاون با. تواهد شدحاصل  یانسان

ب  ت يتزب یشااتتجامع  ه شااتتیرهان ،یفلسف یدر مبان
پزداتتر    مراکور  ا   بان در تقويرت مبرانی  گين جاييتب

 تواهد شد.
 تيتزب یفلسف یاامبتقويت گا   بان در يجا

 را یکل یتوان س  دهر یمفلسف   خيب  تار یبا نگاه
کر    اهل یدهر  ؛ندودک يا  هم تفک یب  لحاظ موضوع
 یعدرد   یدغدغر   ،آن يیه علرت غرا   یشااتت هسرت 

فاعرل شااسرا ه   دهم کر    یدهر  ،  اسرت لسوفان بوديف
  ه برود  یاصرل  یه ادراک انسران مسرئل    فهم یچگونگ
 آن یهرا تيسوم ک   بان ه امکانات ه محردهد   یدهر 

لسوفان يف ز،يات یدر دهر . ت  استمورد توج  قزار گزف
 ا  «یذهار  ه یار يهجرود ع »را در کارار   «یهجود  بران »

ه  ]15[ نرد ا حسرا  آهرد بر   «هجود» یدات عدد يتقس
ا   یاعدرد   یهابخش یل  بانيه تحل یليتحل یاهفلسف 

 .]16[   استگزفت تفکزات آنها را در بز
ها ه فلسف  یرشد ه دگزگوندر  «یچزتش  بان»ن يا

 بران   یکر  بزرسر  چاران  ،ثز برود  مؤ  ين یتيتزبمکاتب 
م ه يمفرراه یل نقادانرر يرره تحل یزيادگيرر س هيترردر

 یب رگ ینحل  یهاتيعالف یا  عدد  یتياصط حات تزب
فلسف  »ب  نام  آمو ش ه پزهرش ف لسفمعاصز ان يا  جز
 .]17 ه04[ حسا  آمد  استب « تيتزب یليتحل
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ارتبا  برا   یبزقزار ؛معتقد است ]19[ (7491) 9شفلز
 ميتفهر  یبرزا  یشرفاه  یبز اسراس الگوهرا   آمو اندانش

مواد ای ک  گون ب  است یضزهر ،آمد دست اط عات ب
د در قالب جدر ت تزجدر    يط عات بارهح ایتام ه ب

 جد ت ه معلم تاها در قالب اصط حات موجود د.نشو
آمرو  را  توانرد دانرش  یکر  مر   سرت ايا قضاي)عبارات( 

 یسرا  یمفهوم یبزا ،م موجود در  بانيمفاه یهاسط ب 
 .ت توانا سا دط عاا

کراربزد   یب  معا) 0هاميا یده مقول  (9176) اکايبز  
سرو  فهرم ه مااقشر      بمختلف ک  موج یلغت در معان

ا ير ف نراقص لغرت   يا  تعز یک  ناش) 1ه ابهام (شودمی
 برا   مفهوم يفزد در تطب یعبارت بود  ه باعث سزگشتگ

کار رفت  ب  ب   بانشود( را ا  آفات مبت ی  آن ميمصاد
ل ي  تحليد ک  ا  طزاکیدانست  ه اذعان م یتيآثار تزب در
ت ير توان ب   بان علم تزبیم نهاآ فيشزح ه تعزم، يمفاه
 ک ه افت  بان را مزتفا ندود. ين د

در  یاساسر  یشر بز آن نق یمبتا ی بان ه رهابط انسان
. ]42ه 11[کارد یمر  فرا يا تيپست مدرن تزب یهاکزديره

ا  ايرن  باً يه تقز بود متفکزان پست مدرن مهم  ی بان بزا
مفيرد اسرت،   بسريار  ک  بزای تعام ت اجتدراعی  لحاظ 
شر  ه  ياند ال م اسرت  ،در هاقرا  شودیم ن عقليگ يجا
  داد.  بران  يبز حسب  بان توض  ت انسان رايذها یحت

فزاتز رفت  ه اصروالً   یا  حد اب ار ارتباط ماکور یب  معا
ت ير ذها ،انسان توسط آن  يزا شودیانسان م«  يهد  چ»
 .]11[ کادیافت  ه توسط آن فکز مي

اد يفزا یبزا قابل توجهی یهاجاذب  ی بان یها ينمز 
آمرو ان ه معلدران را برا    اده دانرش اکیجاد ميآمو ش ا

فرزد   .ندايارد یز ميدرگ اینوشوند  دائداً یاشتغاالت ذها
محصول رهابرط  اه بلک   ستين یاجتداع یجا اتدنيدر ا

ان ير   قرزار گرزفتن در جز  ير ا  طزاست کر    یاجتداع
رشرد ترود    ، رهابط ره ب یغا یهااط عات تا   ه داد 

  يک(. ی)جدهل شدار  ]42[ بزدیش ميرا ب  پ

                                                 
1 Scheffler 
2 ambiguity 
3 vagueness 

ک   بران در مبارای    بز اين است در مجدوع، استابا 
فلسفی تزبيت، تصوصاً در دهران معاصرز ا  جايگرا  ه   

ک  اغلب فيلسوفان طوریب شد  اهديت بسيار بزتوردار 
تدايرل بسريار در    ،ایی تحليلی ه قرار  در هز ده حو  
ان در مزک  توجهات ه تتبعات فکزی ترود  قزار دادن  ب

ی معزفتی تزبيت ني  ک  در مبانی ره حو  دارند ه ا  اين
تود نيا ماد افکار فيلسوفان است ا  مورد توجر  قرزار   

نصريب ندانرد    های فيلسوفان بری گزفتن  بان در انديش 
ترز تواهرد شرد کر  در     است. اين امز هاگامی هاضر  

يلسروفان تزبيتری ه تحليرل    شااسران  ف های انسانبزرسی
نقرش پرزرنرگ    ،مفاهيم ه اصط حات تزبيت توسط آنها

 بان را مشاهد  کاريم. توجر  بر  ايرن امرز مری توانرد        
رهادودهای عدلی ه کاربزدی بسياری در مبانی نمزی ه 

 داشت  باشرد ب  هدزا  بايادهای آمو ش ه پزهرش کشور 
 تزبيرت با تحليل مفاهيم اساسری تعلريم ه    عاوان ندون ب 

)ماناد علم، تعلريم، تزبيرت، تردريس، تلقرين، محتروای      
هرا در   يرابی آن ه ريشر   غيز ( ه آمو شی، معلم، شاگزد

هرای  ماير  دسرت توان می ،اس می تود -فزهاگ ايزانی
ترز سراتتن نمرام آمرو ش ه     مفيدی بزای هزچ  برومی 

چارين برا تبيرين دقير       دست داد هرم ب  پزهرش کشور
ای ا  انردا  شايسرت   چشرم  ،زهاگماهيت انسان در اين ف

عاوان هدف غايی تزبيت تزسيم تواهرد  ب  انسان آرمانی
 .شد

 
 تيتیب شناختیروان یانمبتقويت گاه زبان در يجا

ه متاروع  گونراگون   یهرا با حو   شااسیرهاندانش 
 شرود. یت محسو  ميتزب یبزا یمهدبسيار  یمباا ،تود
 مانارد  ن علرم ير مختلرف ا  یهرا شيت  بان در گزاياهد
، « بررران شااسررریرهان»، «یپزهرشررر شااسررریرهان»
قابل  غيز ه «یاجتداع یشااسرهان»، «رشد یشااسرهان»

 .]41-49[ است تکمل
 یزيادگي یپزهرش شااسیرهان شيگزا یموضوع اصل

 اسرت. مزبرو   ت ير م بر  تزب يصورت مسرتق  ب است ک  
 شااسری رهانمسرتقل   یهاا  شات  یپزهرش شااسیرهان
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 ،مخصروص بر  ترود    یهرا  يها ه نمزا رهشب است ک  
 ه آمرو ش  یآمو شرگاه  یزيادگير در  یمستقلموضوع 

 ن علميا یل اصلئب  موضوعات ه مسا ینگاه .]49[ دارد
يعاری  ) مزبرو  بر   بران    یهرا  يک  نمزن آن است ي مب
 یاساس یگاهيا  جا (یه رشد شااتت یزيادگي یها ينمز
 ن علم بزتوردار است. يادر 

 شااسیرهان ن علم تحت عاوانيا  ا یگزيدی شات 
ن يانمزان صاحبت دارد. يتزب یبزا یمباحث مهد ، بان
ه ن  با قواعد تاص  بانی  یبا شااتت آدمبيشتز ش يگزا

آن هسرتاد ترا   افرت  يدر صردد در دارند. آنان سز ه کار 
 زنرد، يگیاد ميکودکان چگون   بان را  ک مشخص سا ند

 آنکر   نيا ه ابديیرشد م شان چگون يدر ا یرفتار ک م
 چگون  حرزف  دن را ا  تعامرل برا ب رگسراالن فرزا     ها 
نقرش رشرد ه تکامرل در     یبزرسر  ،نيبارابزا  زنرد يگیم

 ،نيچار  هم ن دانش استيا یها  بان ا  تواست یزيفزاگ
 ی بران ه مغر  ه چگرونگ     بان ه ذهرن،  هابطر یبزرس
  ن رشرت يان موضوعات يتزا  مهم  ين بان دهم  یزيفزاگ
 يک(. ی)جدهل شدار  ]40[ديآیحسا  مب 

جايگا   مبينالاکز های فوقنمزات ه ديدگا  م حم 
 تواهرد برود  شرااتتی تزبيرت   رفيا  بان در مباای رهان

شااسری معاصرز   عبارت ديگز ا  آنجا ک  دانرش رهان ب 
هرای  ای عدي  هابست  ب  مفهروم  بران ه کراهش   گون ب 

 عم بزتی متفکزين    ک  ب شااتتی است، تزبيت ني بان
ا  ايرن هابسرتگی    ،اسرت « شااسی کاربزدیرهان»هدان 
. تعيين چگونگی تکثيزگرااری  بران   نخواهد ماندبهز  بی

در يررادگيزی ه تبيررين نقررش  برران در رفتررار ک مرری  
رير ی  اهديرت  يرادی در نحرو  بزنامر      ،آمرو ان دانش
ا  سروی   تواهد داشرت يادگيزی  -های ياددهیفعاليت

آشراايی برا    ضدنتواناد ني  می درسیري ان بزنام يگز د
هرای  گيرزی جهرت  ،نقش  بران در ايرن مبارای تزبيتری    

کشرور   بزنامر  رير ی درسری   تزی برزای نمرام   شايست 
 باشاد.داشت 
 
 

 تيتیب یشناختجامعه یانمبتقويت گاه زبان در يجا

جوامرا در   یتر يان تزبيجز ،آمو دانش -رهابط معلم
انتقرال هاجارهرا ه قواعرد     یچگونگا، هفزهاگ یراستا
عاروان  ط آمو شگا  بر  يمح یها ه بزرسب  نسل یفزهاگ
با ساتتار ه قواعرد تراص    یفزهاگ -یاجتداع یطيمح
 .اسرت ت ير برودن تزب  یداعاجتجدل  مصادي  ا   ،تود
 یشااسر کر  جامعر    یاس يه مقا یانت اع ،یخ عدوميتار
 .]91[ اسرت ت يتزب یاساس یمبانيکی ا   شودید  مينام

ه فهم متقابرل  با توج  ب  نقش  بان در ارتباطات  اکاون
اهديت آن در تزبيت اذعان ال م است بيشتز ب   اجتداعی،

 .ندود
دارد.  یعيهسر  یرابط جامع  ن با فزهاگ  با ید يپد

اسرت.  ه برالعکس  فهم  بان مبتای بز فهرم فزهارگ آن   
در   بران ل ه درک فزهاگ آن ي بان با تحل یل معانيتحل

 در نتيج ، چون آمو ش ه پرزهرش ا  . ]09[ تعامل است
 بران   ارتبا شود، بايادهای فزهاگی جامع  محسو  می

 تواهد بود.با تزبيت گزي  ناپايز 
نهراد   پيچيرد  ار يبسر  مسائلانتخا   بان آمو ش ا  

اسرت   یایاسيس یل بالقو ئه ا  مسا آمو ش ه پزهرش
ا  کشورها با آن  یاريبس یآمو ش یه نهادها ک  مدارس

ه  یزيادگير س ه يتردر  یرهبزه هستاد.  بان اب ار اصرل 
ا تزد  فزهاگ اسرت. اگرز   يار مهم هز فزهاگ يبس هج 

ت آن ير هو ،  آن جردا کاارد  فزهاگ را ايک  ی بان سات
 .]44[ شودیمفزهاگ تزد 

تاوع  برانی ه چارد  بانر  برودن بزتری کشرورها       
اهت ای جدی اسرت ترا آنجرا کر  ايرن امرز تفر       مسئل 
دنبال داشت  اسرت. ليدري     ها را در تزبيت ب گيزیجهت

هرای  برانی مراکور در    مشری ( ب  بزرسی ترط 9119)
پرس ا  جارگ   « چارد  بانر   »ه « تک  بانر  »کشورهای 

 دايی( پزداتت  است. گرزه   جهانی دهم )آغا  مهاجزت
مشی تک  بان  داشت  اهل شامل کشورهايی است ک  تط

 اند.ای يک  بان مقتدر قايله يا جايگاهی مزک ی بز
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 تربیت لوسای یتوسعه ف واهدتصریح ا، در تقویت مبانیتبیین جایگاه زبان 

 

 شااتتی تزبيتشااتتی ه جامع ی، رهاننی فلسفامب در بان جايگا  بادی نتاي  جدا .9جدهل 
 نظی/ مؤلفصاحب مبانی تیبيت درزبان  جايگاهوجوه  سطوح مبانی

 فلسفی مبنای

 (9174) شفلز بزرسی  بان تدريس ه يادگيزی

 اصط حات تزبيتی مفاهيم ه یتحليل نقادان 
(، هزست ه  9176) (، بز ياکا9176) باره ه ههد 

 (9199) هايت
فزاتز ا  يک اب ار بزای توضي  انديش  ه ذهايت 

 انسان
 (9191) فزمهيای فزاهانی

 (9191) فزمهيای فزاهانی جايگ ين عقل
 (9190) آهاچيان تحکيم رهابط اجتداعی

 شناختیروان مبنای

 (9192) سيف زی ه رشد شااتتیهای يادگينمزي 
 (9199) استايابزگ شااسی  بانهای رهاننمزي 
 (9191) ک يابزگ شااسی اجتداعیهای رهاننمزي 

 شناختیجامعهمبنای

 (0226) گائو  بان با فزهاگ یرابط 
 (9171) کومب  اهديت  بان آمو ش در کشور

 (9119) ليدي  های  بانی در کشورمشیتطتحکيم 
 (9171) کومب  تقويت هويت فزهاگی

 (9179) شکوهی آمو دانش -رهابط معلم 

 
در ت يمحردهد ا  کدتزين  ایگستز در ن کشورها يا

در  های هسياتا محدهديت مزتبط با  بان یاسيمقاصد س
فردرال آلدران، فزانسر ،     یجدهور ؛، عبارتاد ا اين بار 

 یهرا الز در سر ييغن تيشتزيک  ب يی)جاا يانگلستان، اسپان
)برا الر ام    ه در انتها سوئدز در آنجا رخ داد  است( يات
گرزه  دهم شرامل    (.یت فزهاگياش در حفظ هویخيتار

ه  گزا شااتت  شد  عدوماً چاد  بان است ک   يیکشورها
 یوگس هيه  یس، شورهيک، سوئيبلژ شامل کشورهای 

 .  است
موجب  تواندمی تزبيت در  بان اهديت  توجهی ببی

معتقرد   (9171) کرومب   بزه  مشک تی در جواما گزدد.
 ليمسرا گستزش ا با يمدارس دن یمشک ت  بان است ک 

ی  هفترراد دهرر کرر  در  مزبررو  برر  هويررت فزهاگرری 
  افتر يش يافر ا  جاد شرد، يا در حال توسع  یکشورهادر

 یه حتر   ن مشک ت ب  س  علت قابل رفا نبوديا .است
 .کرزد  اسرت   مواج  یاعدد  یعدل یادهاآنها را با تض

فقرط  را  یا  مااط  کشور،  بان رسرد  یاريدر بساهالً، 
 ً کام يی بان ارهپا اً،يثان دانستاد؛یا  افزاد م تعداد کدی

سااد مهرم  آثار ه ا ثالثاً، ه جا افتاد  بود یدر نمام آمو ش
 (.9)جدهل  ندبود يیارهپا یهادانشدادان اغلب ب   بان
هرای مطرزح در تصروص    ديدگا  اکاون با توج  ب 

تروان  مری  ،شااتتی تزبيرت اهديت  بان در مباای جامع 
تز ب  هضعيت موجود ه مطلو  آمرو ش ه  نگاهی عدي 

ی نگزش عبارت ديگز اين نحو پزهرش کشور داشت ب 
گز نوع ه شرکل رهابرط   ما ب  نقش  بان است ک  تزسيم

 تواهرردبود. دراجتدرراعی در سررطوح توررزد ه کرر ن  
 -ی معلرم تروان ا  رابطر   مری  ،تزين سط  ارتباطینپايي

ی گسرتزش دهارد    ،تواندنوعی می شاگزد ياد کزد ک  ب 
ی تعامل افرزاد برا يکرديگز در سرطوح ه طبقرات      نحو 

مختلف جامع  باشد. اشار  ب  اين مطلرب تصوصراً در   
اگز مرا   ک  بسيار مشهود است ،های تزبيت انتقادیآمو  

ای عر  در جهرت ايجراد جامعر     قصد تزبيت افرزاد جام 
يرن    ا، توجر  بر  را داشت  باشيمطبق  ه عدالت محور بی

نکت  می تواند بسيار کارسا  باشد. معلدی ک  در کر س  
آمرو ان  سط  با دانشسعی در بزقزاری ارتبا  هم ،درس

دارد ه ا  هزگون  اقتدارطلبی ه تحکم در ارتبرا  ترود   
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ی را بزای آياد جويد، نکات بسيار ار شدادی دهری می 
دهد ا  طور غيزمستقيم تاکز میب  تود ارتباطی شاگزدان

دارای اقروام ه   ،جرا کر  کشرور مرا     ا  آن زسوی ديگر 
 سرا ی ی هداهارگ های متعدد است، توج  ب  نحو  بان
 اين اقوام در رابط  با اتخاذ هويت هاحد فزهاگری   بانی

آمرو ش ه پرزهرش کشرور در عرين      نمام اهديت دارد.
سرعی در   دهای فزهاگی اقوام مختلف باي  ب  تفاهتتوج

مرز بردهن   گستزش فزهاگی هاحد داشت  باشد ک  ايرن ا 
 .تواهد بودمدکن توج  ب  مسائل  بانی غيز

 
 پژوهش ال دومؤس یبیرس -2

جايگرا   » کر  نير عبارت بود ا  اپژههش ال دهم سؤ
اهداف تزبيرت   هضوح بخشی ب  سطوح مختلف بان در 

 .«؟چگون  است
ه رهانی  یذها یکارکزدها ]45[( 9161) یگوتسکيه
؛ کارکزدهای نخستين ذهرن  عدد  یرا ب  ده دست  انسان

ی انسان ماناد توج  های طبيعی ه ناآموتت ک  ب  توانايی
کررزدن، حررس کررزدن ه ادراک کررزدن اشررار  دارنررد ه 

هرای سرط  براالی    کارکزدهای عالی ذهن ک  ب  توانايی
کااررد، ه تفکررز اشررار  مرری انسررانی ماناررد حررل مسررئل 

کر  تغييرز   ی مهرم آن باردی ندرود  اسرت. نکتر     تقسيم
کارکزدهای نخستين ب  کارکزدهای عالی ذهن عدردتاً ا   

اجتدرراعی  -ی ترراريخیرا  تررکثيز فزهاررگ ه در  ميارر 
عبارت ديگز، کارکزدهای عالی ذهن ب  پايز است.امکان

ی مر  دار اجتدراعی اسرت، نر  ادا   تابعی ا  فعاليت معای
ی فزايادی طبيعی ک  ريش  در حاالت  يستی انسان ساد 
انتقال ا  آن فزاياد طبيعی ب  اين فزاياد اجتداعی ا  دارد. 
گيزد ) بان ه گفتار( صورت می« ایع يم هاسط »طزي  

باابزاين، هيگوتسکی رشد ه تحول ذهای ه رهانی آدمری  
 .سا درا ب  رشد ه تحول  بان ه گفتار اه مزبو  می

در توضي  چگونگی رشد  ]46[( 9192) هيگوتسکی
 .سرا د ی  ميمتداديگز ا  يکرا  مزحل س   تحول  بانه 

گفترار  »شرت  ه  گفتار جابر  بيزهنری دا   ؛ی اهلدر مزحل 
شود. ايرن گفترار   ناميد  می« گفتار بيزهنی»يا « اجتداعی

ت شی در جهت ارتبا  ابتدايی با ديگزان ه کاتزل رفتار 

ميانی انتقالی ه ای ی دهم ک  مزحل در مزحل  .است آنها
ايرن گفترار    .کارد ظهور مری  «تودمداران  فتارگ»است، 

شرود ه  تطا  ب  شاوند  ه متااسرب برا اه ايرزاد ندری    
فقردان هرز    ،گيزد ک  ظاهزاًکودکی صورت می هسيل ب 

ديگررزان موجررب ناتشرراودی اه سرروی نرروع پاسررخ ا  
پيردا  ی درهنری  اجاب  ی آتز، گفتاردر مزحل  شود.ندی

ک  نقش  شود. اين گفتارناميد  می «یگفتار درهن» کزد  ه
بر   کارد،  مهدی در تحول ذهای ه رهانی انسان ايفا مری 

 یه در هدرر  داد شرر  ه رفتررار انسرران جهررت    ياند
 .هجود داردذهن  یعال یهازدکارک
داناد کر  بر    یم یت را انسانيتزب یشدادان ثدز ياند

کر   نيضدن اد ، يرس یرشد فزد یامله تک یسطوح عال
 یغار  يیتوانرا  ،ذهن تود یعال یبا استفاد  ا  کارکزدها

را ا   یسرودماد اجتدراع   یهاها ه ار شساتتن مهارت
ه  ا  دانررش یبزترروردارالبترر   .دهرردمرریتررود بررزه  

 ،ی بران  ه اصرول  قواعرد  یدربرار   یحداقل هایتوانايی
ن، يري ف، تبيصر مانارد تو  يیهرا يیتوانا یزيکارگ شز  ب
 توانیامز من يبا توج  ب  ا .]47[است ز يالل ه تفسداست
گز يکررديرا ا   0یختگرريه فزه 9یآمو سررط  سرروادده 
عاروان سرطوح   بر  ن نقرش آنهرا   ييه ب  تبکزد  ک يتفک

 .پزداتت یتيتزب مختلف اهداف
ل يررا  اها کرر  یآمررو سرروادا يررنخسررت  سررط در 
ار پرز  يبسر  همورد توج  قزار گزفت   ی ديم 9152یده 
توانردن ه   یهايیموتتن توانا ، آت جلو  داد  شدياهد

سوادان ه محزهمان ا  باد یب يیساگ محک رها ،نوشتن
برا هدروار    یآمو است. سواد یه گزساگ یداريجهل، ب

 یهرا ا دانش ه مهرارت يهس یايندن ب  ديساتتن را  رس
دهد ترا بردهن   یم یاري را کودکان ه ب رگساالن د،يجد

 ،نيع ه  بز ا اديبزآ یامور  ندگ ان ا  عهد گزيکدک د
ا ماردان بلکر    يط نين  فقرط شرزا   یسوادآمو  یگستز 
بخشرد کر  ترود    یبهبود مني  ادگان کار را يجوشزايط 

 تواهرد شرد   یملر  یاجتداع  -اقتصادی یسبب توسع 
]44[. 

                                                 
1 literacy 
2 educated 
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در نگا  بين الدللری سر    ؛ است معتقد (9119)  يديل
 .هجرود دارد  یسرواد یه ب یسوادباف يتعز یبزاديدگا  

ان يررم یهدرراهاگ مثابرر ، سررواد را برر اهل دگا يررد در
سواد را  ؛دهمدگا  يددر  ،کاادی  قلدداد ميپا یهامهارت

ت ير فيبا ک یدن ب   ندگيرس یبزا یال ام یاديعاوان باب 
ا   یسواد را با تراب  ؛سوم دگا يده در کااد یم یباال تلق

  داناد.یم یاسيه س یمااسبات ساتتار
ز ه براالت  مزحلر   کر   یختگر يفزها ير  دهمسط   در

فررزد  ،اسررت یقبلرر سررط  نسرربت برر  یتررزار شررداد
 یهرا يیهرا ه توانرا  تواند استعدادیتاها مآموتت  ن دانش
بر   ترز  ايهسر  یتود را ابزا  دارد بلک  در سرطح  یذات

 یعلد یهاو يش یزيگکار بزتاست  ه با ب یتعامل اجتداع
 کارد. یا موانا ه مشک ت جامع  اقدام مب  رف یه ماطق
ط ه يدرک شرزا  ،  تعامل با افرزاد جامعر   يصح ینحو 
ه  یجهران  یترا هسرعت   یمحلر  یاسيل جامع  ا  مقيمسا
ن ير در تکامل جامعر  ا  ثدرزات ا  آن  یگاارزيتکثتاً ينها

تروان  ین تصوص ميدر ا .است افتگانيت يدست  ا  تزب
 یزيادگير  چرون  هم ید آمو شيجد یراهبزدها یب  بزت
برا توجر  بر  کدبودهرا ه      کر   اشار  داشت 9یمشارکت

 ان ير ه م يیت در سرطوح ابتردا  يتزب ید يمشک ت عد
، عددتاً بر   یط  تاص ه تخصصن سياندک مواجه  با ا

 .]49[ ن مزحل  کدتز پزداتت  شد  استيا
 یسطوح مختلفر  یدارا یا  لحاظ نمز یتياهداف تزب

ک ا  آنهرا بر    ير هز ت  بران در ياست ک  حضور ه اهد
ه بر   حرث  مب ی ايناکاون در ادام  هضوح معلوم است.

در  یتر ياهرداف تزب برا    بران  ارتبا ن ييب  تبگز يد بيانی
 م پزداتت.يتواهسطوح ا   یگزيد یبادميتقس
 

 یفرید اهرداف    سرط  وضوح بخشی بره  جايگاه زبان در
 تيتیب

ايجراد ه   شرامل ن سرط   يدر ا  بان ه تزبيت ارتبا 
ب يب  تزت است. اين رفتارها یفزد ی بان یفتارهار بهبود
 نوشرتن،  توانردن،  تکزار کزدن، گوش کزدن، اشکالدر 

ه 07[ عاوان شد  است حل مسئل  ه تفکز صحبت کزدن،

                                                 
1 cooperative learning 

 یها با درج ن مهارتيک ا  اي ان استفاد  ا  هز يم .]09
آن نسبت معکروس دارد. عدروم مرزدم تفکرز را     ت ياهد
، یستيچکااد ه ا  یم یآهر تلقلکااد  ه م تست  یکار
   ندارند. یآن اط ع یت ه چگونگياهد

هرا  هرا ه پاسرخ  ان محزکيماست ک   یاديفزآ ،تفکز
 ا ندادهرا ير م يمفراه   ير آن ن کاد ه اب ار کاریمهساطت 
 هسرتاد  يیندادهاهای  بانی غالباً کلدات ه گ ار  .هستاد

توجر    مطلب قابل .]41[ ميبزیکار م دن بيشيک  در اند
ن  سخن گفتن ه نراط    ه ک  مفاهيم ه ندادهای  بانیاين

ه ايرن   شرود شز  ال م تفکز محسو  میبودن ظاهزی 
. بايد سخاگو باشدنست ک  هز متفکزی ل هماً بدان معاا ا

  نير  ( 9199) ه اسديت هولفيش در هدين  ميا  است ک 
انرد  معزفری کرزد    ،عاوان هدف تزبيتتفکز ماطقی را ب 

  (.0)جدهل 
گون  گفت کر  برزای تبيرين    در مجدوع می توان اين

توج  بر  نقرش ه جايگرا      ،تز اهداف فزدی تزبيتدقي 
جرا کر     عبارت ديگز ا  آنب  ار شداد است بان بسيار 

هابستگی  ياد  ،رفتارهای  بانی فزدی در سطوح مختلف
ب  مسائل  بانی دارند، توج  ب   بان در تزسريم اهرداف   

غفلت ا  اين مسئل  ه  سيار ضزهری است.ب ،فزدی تزبيت
در نمز نگزفتن بزتی رفتارهای  بانی افرزاد در سرطوح   

هرای تزبيتری   گرااری نقا  ضعفی بزای هردف  ،مختلف
عاروان ندونر  مری تروان ا  ضرعف      بر   آيد.شدار میب 

ودکران )ه  در آمو ش تفکز ب  ک کشوردرسی های بزنام 
نقيصر  ا  عردم   حتی ب رگساالن( ياد کزد ک  شايد اين 

 باشد.تفکز ه  بان رابط  چگونگی ه نوع ا  ما کامل شااتت
 

اجتمرايی  اهرداف  سط  وضوح بخشی به جايگاه زبان در 
 تیبيت

در حرد ظهرور ه رشرد    صزفاً  با تزبيت  بان ارتبا 
افزاد   بانی رفتارهای پزهرش ه ذهن نخستين کارکزدهای

 یستگياا، شيفارنک هدچون یايبلک  ب   عم محقق ،ستين
ا   نير   یدر سط  رهابرط اجتدراع   یگفتار هایدر کاش

  .]52[ ديآیمحسا ت ب يتزب یاهداف عدد 
 0«شهزهند مطلو » ها ه تصوصياتشااتت هيژگی

                                                 
2 good citizen 
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های نمام آمو شی بزای تزبيت چاين ه سا ماندهی مؤلف  
 یتين اهداف تزبيتزا  مهم یمدن یدر جامع شهزهندانی 
 ،تير مزاحرل تزب  یپس ا  ط بايدان يمتزب است.کشورها 

زد  مااسب بزقزار ک یبتواناد با افزاد جامع  ارتبا  گفتار
نحو مطلو  ه مؤثز ب  یمختلف اجتداع یهاتيه در فعال

 .]50ه 59[ تعامل داشت  باشاد
فهرم،   ،کرزدن گوش  شامل یاجتداع ی بان یرفتارها

 شااسیرهانا   یاشات  .است استدالل ه مباحث  ل،يتحل
رهابط  شااسیرهانتصوصاً  ،یاجتداع شااسیرهاننام ب 

 یرفتارهان حو   ا  يبحث در تصوص امتکفل  ،یانسان
پررا  گررزه  ا    ]51[( 9199) بولتررون .سررتا ی برران
ت يرضرا  ین فرزد يجاد رهابط بيا یال م بزا یهامهارت

 یهرا گوش کرزدن، مهرارت   یهامهارت شامل؛بخش را 
حرل   یهرا رض، مهارتارفا تع یهاابزا  هجود، مهارت

در . دانسرت  اسرت   اش مهرارت يگر  ه  یمشکل اشرتزاک 
 یاگان ،  بران نقرش بزجسرت    ی پا هان مهارتيا یتدام

 .ده( ی)جدهل شدار دارد 
توان اهديت می ،های فوقديدگا عاايت ب  مجدوع با 

های تزبيتی در سرط  اجتدراعی را   گااری بان در هدف
هررای يررادگيزی در اسررتفاد  ا  گررزه  نتيجرر  گزفررت.

آمرو ی در  های درس ه ايجراد شروراهای دانرش   ک س
توجر   مبرين  ک   هستاد ی شاتص مدارس ا جدل  تدابيز

اتيز نمام آمو ش ه پزهرش کشور ب  اهداف اجتدراعی  
کار ب  ،نحو احسناما هدين موارد هم ب  می باشادتزبيت 

التحصي ن   فارغتوان گفت کشوند. اصوالً میگزفت  ندی
هرای رهابرط   اندکی ا  مهارت بهز  ی کشورنمام آمو ش
هرای  ی ار شريابی اين مسئل  در نحو  بزد  اندبين فزدی 

ني  مشهود است. ما ن  ب  پزهرش ايرن  پيشزفت تحصيلی 
ها ايم ه ن  اين مهارتطور کافی توج  داشت ها ب مهارت
کاريم پرس   یر ار شيابی تود لحراظ مر  عاوان معيا را ب 

آمو ان امرزه  مرا   توان انتمار داشت ک  دانشچگون  می
  ؟شهزهندان مطلو  فزدا باشاد

 
 

 سطوح اهداف تزبيتی در بان جايگا  بادی نتاي  جدا. 0جدهل 
 نظی/ مؤلفصاحب سطوح اهداف تیبيتی درزبان  جايگاهوجوه  هدافاسطوح 

 اهداف فیدی

 ايجاد ه بهبود رفتارهای  بانی فزدی
(، 9119(، پيال)9192هيگوتسکی)

 (9119ليدي )
 (9119) ليدي  (،9171) کومب  سواد آمو ی

 کاربستنيا  ب  دانش حداقلی در قواعد  بانی جهت 
 های سط  باالتوانايی

 (0220) ساف

 تفکزماطقی ه حل مسئل 
 شعاری نژاد (،9192) هيگوتسکی

 (9199) هولفيش ه اسديت (، 9179)

 یاهداف اجتماي

 (9119) ليدي  فزهيختگی

 (9116اس هين) تقويت يادگيزی مشارکتی
 (9199) بولتون (،9119) ليدي  های تعامل اجتداعیرشد مهارت

 (0224) فارنکيا شايستگی در کاش گفتاری در سط  رهابط اجتداعی
 (9111) پزيز (،0225) نادياگ  پزهرش شهزهند مطلو 

 اهداف جهانی

 (0225) ماتوس (،0221)  قول شدناالی  بانی در شزايط جهانیسط  ب رفتارهای

 (0225) گ سز های ديگزها ه تددنه بزقزاری ارتبا  مطلو  با فزهاگآشاايی 

 (0225) گ سز گستزش حيات فزهاگی

 (9190) کزيدی ايجاد  بان جهانی تزبيت
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جهرانی  اهرداف  سرط   وضوح بخشی بره  جايگاه زبان در 
 تیبيت

ت ير فرزد تزب  ی بران  ین سط  کارکزدهايتزیعال در
ن يه رهابرط بر   یسط  تعام ت جهران ا  توان یشد ، م
 زيناپرا يی  ه جدايعد یکزد. با اقزار ب  رابط  يادالدلل 

ت در درک هزچ  بهتز آن ه يگا  تزبي بان ه فزهاگ ه جا
هرا  ره اف هن انسان یارتباطات فزهاگچاين گستزش  هم

ا  ين  ،9شدنیط جهانيژ  در شزايهب  ین الدلليدر سط  ب
براال در   یهرا يیبرا توانرا   يیهرا شتز بر  انسران  يچ  بهز

 .] 54ه 01[ استز يپا يتوج ی بان یسط  باال یرفتارها
 دباشر  يیهاد انسانيت در جهان امزه  بايتزب یج ينت

 دارنرد  یط تود آگاهي،  مان  ه شزاک  ن  تاها ب  فزهاگ
  آشراا برود  ه   ير گرز ن يد یهرا نبلک  با فزهاگ ه تدرد 

سرت  ه مطلرو  ارتبرا     ينحرو شا ک ب يبا هز  توانادمی
 يیکر  توانرا   افتر  يت ياهد يین امز تا جايابزقزار کااد. 

ه  یات فزهاگر يگان  ب  گستزش حيب یهافاد  ا   باناست
 .]55[ يد  استانجام یکين رفتن موانا ژنتيا  ب یحت

هررا ه تيررلت ا  محرردهد  مز هررا، ميررامررزه   تزب
چ فزهاگ ه يک  ه یاگون ب  فزاتز رفت   یبوم یهافزهاگ

 د. ير آن بگز یه نامزئ یتواند ا  امواج مزئیند یاش ياند
د هزچار ، است یجهان یت در جهان امزه   باني بان تزب

 یمحل ،تواندیها ممضدون آن ب  حسب مز ها ه فزهاگ
دهرا،  مفراهيم، ندا  ،عبرارت ديگرز  ب  .]56[ باشد یه بوم

مير ان   در علوم تزبيتی بر   غيز  ها هاصط حات، رهش
اگرز مرا  بران را    انرد.  بسياری جهانی شد  ه متعرارف  

 ،ی مزکر ی هرز فزهارگ در نمرز بگيرزيم     عاوان هست ب 
« فزهاگ تزبيرت »را معادل «  بان تزبيت»توان عبارت می

ره است ک  ما بر  هجرو  اشرتزاک    . اين ا  آنکزدلحاظ 
ی انسران برودن ترود،    هاسرط  هرا بر   نسانميان تدامی ا

 ايرم عاوان يک فزهاگ مشتزک انسرانی توجر  داشرت    ب 
 ده(. ی)جدهل شدار 
تروان ايرن گونر     میاين بخش ا  سخن، در مجدوع 

اظهار داشت ک   بان در تزسيم اهرداف جهرانی تزبيرت    
بسيار اهديت  ني  هلی توج  ب  اين نکت  نقش فعالی دارد

                                                 
1 globalisation 

يی ک  ا  توانايی حداقلی بزای بزقزاری هادارد ک  انسان
ی ترود بزتروردار   رهابط اجتدراعی در سرط  جامعر    

، قطعاً بزای بزقزاری ارتبرا  در سرط  جهرانی ه    نيستاد
شهزهندان مطلرو    تواهاد بود. ضعيفني  فزهاگی ميان

جهانی نخست بايد شهزهند مطلو  جامع  کوچک تود 
جهرانی بر    باشاد باابزاين ضعف يک فزهاگ در سرط   

هرای  ست ک  ا  اين تواندادیهايی مزبو  اضعف انسان
بهرز  يرا   کم های رهابط  بانی بين فزدی()مهارت  بانی
گستزش دانش تعلريم ه تزبيرت در کشرور ه    اند.بهز  بی

ی تبا آن، ارتبا  بسياری ب  نحو ب  یاعت ی نمام آمو ش
 تعامل علدی ه فزهاگی متخصصين تزبيتی ما با فزهاگ ه

  بان جهانی تزبيت دارد.
 
 پژوهش ال سومؤس یبیرس -3

در  بران  جايگرا    »ک  نيال سوم عبارت بود ا  اؤس
  .«چگون  است؟ یتزبيت هسايل یتوسع 
آن در  یال يهس هج  ،تي بان با تزب ارتبا  هجو ا  
طرور   )بر   بران  یزيکارگ ب یاست. چگونگ تزبيتقبال 
س يتدر ،آمو ش یاگوناگون بز یها بان دانش ،تاص(
، یات فزهاگر ير دبا ،یدرس یهاتوج  ب  بزنام ، نوآمو ان
جامعر    ین  بان ماهبيچا گان  ه همي،  بان بی بان رسد

ک  در ارتبا   بان ه  هستاد یال عدد يمسا هج  غيز ،ه
 گزدد.یت حاصل ميتزب

ن يري کر  تع  یآمو شر   انير ره بزنام  انگااراستيس
اد آمو ش ه پزهرش هستاد، ک ن نه یراهبزدها گانکااد

 یه فزهاگر  یاسي، سیموظفاد با توج  ب  ساتتار اجتداع
ت يا  آن مزبو  ب  هضرع  یک  بخش مهد تود یجامع 
بپزدا ند.  ی يره بزنام  یب  طزاح ،آن جامع  است ی بان

جامعر ،   یساتتارها یبا توج  ب  نقش مهم  بان در تدام
ترز  ها پز رنرگ ی يرن بزنام يحضور ه دتالت  بان در ا

 تواهد شد.
هررا ه اسررتيم سيعارروان عررام ن مسررتقمعلدرران برر 

 یدر بزقرزار  يیبراال  يیا  توانرا بايرد   یتيتزب یهابزنام 
ت ير ن، تزبيم بزتوردار باشاد باابزايارتبا  ه انتقال مفاه

ه مراهز در   ی بران  یهرا ست  ه آگا  ب  دانشيمعلدان شا
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 يیالت بررايرراهد ی برران یهررامهررارت یزيکررارگ برر 
 تواهدداشت.   

 یکدترز  ی بران  یهرا کر  ا  مهرارت   یآمو اندانش
بررود  ه ا  ف يدرهس ضررع یدر تدررامه بزتوردارنررد 

ن  تاهرا در  بزتوردار نيستاد مااسب  یسواد یهامهارت
تورند بلکر  آنهرا   یشکست م یبزنام  درس یبخش  بان
 چرون  هرم  درسری گز موضروعات  يد یدر نواح معدوالً
علوم اجتداعی کر  توانردن ه    ه یفي يک علوم  رياضی،

شکسرت تواهارد    نوشتن در آن نواحی ضزهری اسرت، 
 .]07[ تورد

 بران   ارتبا ن ييت ب  مباحث فوق ب  تبياکاون با عاا
ی و  در سر  حر   تيتزبتحق   یل يعاوان هست ب يتزب ه

 شود.یپزداتت  مس يت معلم ه تدري، تزبی يربزنام 
 

آمروزش و  هرای  یزير رهبینامر  یتوسعه جايگاه زبان در
 پیروش

شررزفت  ا  يدر اکثررز جوامررا پ آمررو ش ه پررزهرش
ن ير آمد  ه در احسا  ب  یز اجتداعيين عوامل تغيتزمهم

، یصراعت  یافتهير توسرع    یکشورها، تصوصاً کشورها
در آمرو ش ه پرزهرش    قابرل تروجهی  ت ير  بان ا  اهد

 بزتوردار است. 
 ی بران  لحراظ  بر   یآمو ش یا هايل ني  ه تحليتج 

 يین کشرورها يآمو ش ه پزهرش چار  ی يربزنام  یبزا
ن تصرروص، يرردر ا. ]57[ ار بررا ار ش اسررت يبسرر
ه  یگزههر  یهرا تير ا  جدلر  فعال  9«ی بان ی يربزنام »

 یسسرات دهلتر  مؤ یک  بز عهرد  است  یاافت يسا مان 
حفرظ   یبرزا ه  بان  یفزهاگ -یبود  ه در سط  اجتداع

هرا ه اهرداف   تاسر يس یه در راستا یفزهاگ یهاار ش
 .]11ه 10[ زديگیصورت مک کشور ي ی بان
 یها بان ب ها شامل سامان دادن تيمجدوع  فعالن يا

کراربزد   هزات آگاهانر  در سراتت   ييجاد تغيموجود ه ا
جراد  يای آن، جر  ينت ک  است جامع  در سط  ک ن بان 

ا   بران  ه هاجراری  مااسب  یشکل یار ه ارائ ي بان مع
مانارد ماطبر  کرزدن     يیهاتيجدوع  فعالاصوالً م. است

                                                 
1 language planning 

 ،یاجتدراع  ،یاقتصراد  یهرا شرزفت يهاژگان  بران برا پ  
ن ي)ماناررد تررده ک کشرروريرر يررا تکاولوژيررک یفزهاگر 

 یهرا کوشرش  ا  جدلر   د(يجد یهااصط حات ه هاژ 
ها ارتبا  ت شن يالقاعد  ا یاست. عل ی بان ان يربزنام 
ن يا م است ال د داشت ه ات جامع  تواهيبا تزب یقيعد
ها ا  بستز آمو ش ه پزهرش بر  جامعر  ماتقرل    تيفعال
 د.  نشو

، دهم، ی)رسرد  مختلف یهاب  آمو ش  بان یبا نگاه
ن يد ب  ايبا ی ان درسير، بزنام در مدارس (ز يه غ گان يب

در نمرز  را با  یدرس یهابزنام ک  امز توج  داشت  باشاد 
. کاارد  احیطزمختلف  ی بان یساتتارهاگزفتن ماابا ه 

 ،یدر تصوص آمو ش  بان مادر هجود هزگون  مشکل
م ياصرط حات ه مفراه   در فهم یبزه  هزگون  ناهداهاگ

در ارتبرا  برا    ئل تراص د آمدن مسايپد، یعلد یجهان
ه هد  مزبو  بر    ا مااهب جامع ، هد يماهب  یحو  
ه  یآمو شر  ی ير رانردرکاران بزنامر   دست یانگارسهل
 بان  ،مااط  جهان یدر بزت ،ندون  عاوانب  .است یدرس
گرز  يد یا در ماراطق ير سپزد  شد  ه  یب  فزاموش یمادر
ط يک  بان در محيکار بزدن ، تاها ب یرغم تاوع  بانیعل

کر   شرود  ین امز موجرب مر  يمجا  است. ا یآمو شگاه
هرهد برر  مدرسرر  بررا  برران   یزنرردگان در ابترردايادگي

آنران در   یزيادگير  یرهبزه شوند ک  هاسط  اییتارج
 .]59[ آنهرا نردارد  مادری با  بان  یمدرس  است ه تااسب

 یاگز آمرو ش  بران مرادر    ]15[ (0222) 0 عم بارکزب 
عاروان  آمو ش قزار گزفت  ه  بان دهم بر   یعاوان مبااب 

بر   بران دهم در    یابيمطزح باشد، دست یدرس یموضوع
 یزيپان امز موجب انعطافيه ا شد انجام  یعال یسطح
)جردهل   گرزدد یمر  ه کسب آسران  بران دهم   یاتتشا

 س (. یشدار 
هرای  در مجدوع نمزات ه ديردگا  بايد اذعان داشت 

هرای  رير ی بيان شد ،  بان در توسع  ه گستزش بزنامر  
 امرز  هضوح. ی ه درسی اهديت هافز داشت  استآمو ش

طرور تراص در    ري ی  بانی ب تصوصاً با نمز ب  بزنام 
کشرور مرا   ، شربي   اگی ه قومی  يادی با تاوع فزهکشور

                                                 
2 Barker 
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تروان بر  ضرعف    عاوان ندون  مری ب  گزدد.آشکارتز می
آمو ان اقوام غيزرسدی کشرور)ماناد  بايادين بزتی دانش

کرارگيزی  بران   ( در بر  غيز اقوام آذری، کزد، بلوچ ه 
های نخست تحصيل اشار  معيار کشور )فارسی( در سال

ماررد نيا  ،داشررت کرر  رفررا ايررن ضررعف بايررادين    
چارين   هرم  های  بانی تاص آن اقوام اسرت ري یبزنام 

ی کشرور برزای حفرظ    درسر ري ان ضزهری است بزنام 
اسر می بر  مارابا غاری ايرن       -فزهاگ اصريل ايزانری  

توج  داشت  باشاد ه با در نمرز داشرتن  بران    ها فزهاگ
فزهاگی کشور)فارسی کهن ه عزبی( ب  حفظ، با سا ی، 

 متعالی کدک کااد.   های  گستزش ه انتقال اين فزهاگ
 

 ت معلميتیب یتوسعهدر جايگاه زبان 

مجهر  برودن    ،یشااسر ل  بانيان با مسايمزب يیآشاا 
رفرا موانرا ه ابهامرات آنران در     ، هان مهارتيآنان ب  ا
 کرار  ب چگونگی گزان هيجاد ارتبا  موف  با ديا ینحو 

در  آنران ت ير در تزب یاز عدرد  ي   بان، ترکث يبستن صح
 بسرياری  یهرا پژههش .تواهد داشتت معلم ياک  تزبمز

صرورت   ن امرز ير   ايه نترا  ی، چگونگيیچزا یدربار 
  ير عل یل مختلفر ير دالبار  در اين.]69ه 62[ گزفت  است
ماناد  ؛استت معلم ابزا  شد  يدر تزب یشااسکاربزد  بان

ی  ير گاشرت  اغلرب برز پا    یهرا تر ش  ن مطلب کر  يا
 برود  اسرتوار   یه صزفاً صور نامااسب ی بان یهاانگار 

کهار  ه   ینمرز  یشااسر در  بران  یک  در هز حال هدگ
 یهرا ان جروا   ير کن ب  هدران م يل ،ماسوخ شد  است

 ن امررز ارائرر  شررد  اسررتيرر  در دفرراع ا  ايررن یمتارروع
ز يشردادان در ترکث  يان اندير م یفکرز  يیهایزيدرگ.]96[

کن يلرر ،ت معلررم هجررود دارديرردر تزب یشااسرر برران
اسرت کر  معلدران     یديا  فوا ینمز یبخش یشااس بان
ل يه مسرا  یشااسبا  بان يیبا آن رهبزه شوند. آشاا ديبا

معلدران را   یرهشيا  مشرک ت پر   ید فقط بزتيآن شا
)شامل رشد ه تحرول   ی بان در کودک یزيهدچون فزاگ

س ي)شرامل تردر   ی بران(، سرواد آمرو     یشااتتبيآس
ار در ک س يز معيغ یهاشيتواندن، نوشتن ه ام (، گو

را  ز  ير غس  بران دهم ه يمهاجزان، تدر یهادرس،  بان

فقرز   چرون هد یا  مباحث ديباکن معلدان يل ،کادیحل م
در  یت قروم ير اقل یها،  بانی بان،  بان در بزنام  درس

 .]96[   آگا  باشادينز  يغمدارس ه
در  يی)توانررا معلدرران ی برران یهررايیت توانررايررتقو
 یداري، شایگفتار یهايیتوانا ا  جدل  (ی بان یهاکاش

ت، يديجراد رابطر  ه صرد   يا یهايیتوانا ه ني  یه ادراک
گون  موارد را نيگز ا  ايد یاريس ه بسيتدر یهايیتوانا
در  یدير کل یعاروان بخشر  با مباا قزار دادن  بان ب  ديبا
 .  ندودجاد يت معلم ايتزب

ت ي بان تزب یمبان یزند  ه انتقال دهاد يکارگ معلم ب
، یدهدر سا مان یآمو ش یاگز نمامعاوان مثال، ب . است

ت ير تزب یليا  فلسف  تحلتود  یعدلکزدهاه  ی يرزنام ب
 دير بان معلدان هستاد کر   يا ت امزينها در ،استفاد  کاد

مطالرب را بر     یليل ه آمو ش تحليتحل ، يتج  يیتوانا
هضروح  بتواناد ب  ديباآمو ان داشت  باشاد. معلدان دانش

 ،و ين شياستفاد  کااد ه ا اصط حات م هيا   بان، مفاه
ز معلدران ه  يسرا را بر    یآگراه  یه اسرتع   یدقت ذها
 ی س (.)جدهل شدار  ]60[ ددهانتقال می آمو اندانش
اين جا رهشن است ک  با توج  ب  مباحث مطزح در 
بری  جايگا   بان در توسع  ه بهبود تزبيرت معلرم   شد ، 

 بايرد عاوان انتقال دهادگان فزهاگ ب معلدان  بديل است.
های ارتباطی بسريار براال   ی نخست ا  تواندادیدر ههل 

 ،معلدران  کر   کزداذعان  چاين توانیمبزتوردار باشاد. 
نتوانرد   یتر يز نمرام تزب هستاد. اگ یتيتزبنمام هدف اهل 

، اصررول ه یمبرران یاجررزا یرا بررزا یگزان ترروبيبررا 
نمام هزچارد کر  ا     آن ،پزهرش دهد ،یتيتزب یهارهش
بر  ضرعف    بزتروردار باشرد    ير عد یمعزفت یپشتوان 
ت يدچار تواهد شد چزا ک  در نها یه عدلکزد يیاجزا
ه  بتوانارد انتقرال دهاردگان    دير بان معلدان هستاد ک  يا

عبرارت  بر   باشراد  های تزبيتیبزای بزنام  یتوب مجزيان
ل ديگز تزبيت معلم يعای تزبيت رفتارهای  بانی سط  اه

ه دهم افزادی ک  نمام آمو ش ه پزهرش قصد اسرتفاد   
 عاوان با هان اجزايی اهداف تود دارد. ب را ها  ا  آن
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 و تفهيم سيتدر یتوسعهدر جايگاه زبان  

ن تعامرل  يچا ه هم آمو دانش -معلمه ارتبا  تعامل 
 یار  ي،  مدر محريط آمو شرگا    آمرو  دانش -آمو دانش
ا   یس در بستزيتدر. است مه تفهي سيتدر یبزا یمهد

ب  نقش پرز   (0224) بلک افتد.یاتفاق م یداعتارتبا  اج
ت ير ت موقعير در تثبآمرو   دانرش  -معلرم ت تعامل ياهد

 هرم چارين  ان در کر س درس ه  آمرو  دانش یاجتداع
 (9190) یديکزآنان اشار  دارد.  یزيادگيش قدرت ياف ا

 گون نيا دانست  ه یت ه دموکزاسيتزبگفتگو را تزجدان 
ت فعرال،  ير در تزب یاصرل  یراهبزد ها ک  داردیاظهار م

ت دادن ب  فزهاگ گفتگرو اسرت. گفتگرو متضردن     ياهد
اررد يفزآ»در  ینمزه بلاررد «دنيهاررز شررا» در یبزدبررار

مختلرف   یهرا د گفتدران يدر تول يیگزاه تکثز «دنيشياند
، یبا آ اد ت در فزهاگ گفتگويم ه تزبيتعل یفضا است.
ت، تلوص يديشود. صدیم تقابل هدزا ت ه اعتداد مياما

بخش اسرت. برا   اثرز  ی  گفتگرو ير ه صداقت، عااصز اهل
ه ذهرن   يافتر   گسرتزش  مفاهد  ه تعاملگفتگو، فزهاگ 

 یار  يدر  م .شرود یمر ش  آماد  يد دانش ه انديتول یبزا
نير    تفهريم ه  تدريس ه  بانآشاايی با  ،سيتدر ینحو 

. اسرت ت ير اهدپرز   بسريار   بان علوم مختلف آشاايی با
را مطالرب  فهدانردن  انتقال ه  يیتواناهز ده  ديبامعلدان 

ات ه ير نمز یم ک  بز مبارا يتفه یهاو ياد گزفت  ه ب  شي
  .، تسلط داشت  باشاداستوار است یاصول ه قواعد  بان

 ،سيت تدريدگا  تود ا  موقعيدر د (9176) ک رک
 بران  سرط  اهل،  کارد.  یمر  یمعزفده سط  ا   بان را 

ک  توسط معلم  است يیمطالب ه قزاردادهايا  9توايیمح
اسرت   0 بان تدريسری   سط  دهم،ه  شودیانتقال داد  م

 آن یار  يبرز  م  برود  ه  یارتباطرات اجتدراع  ن ک  مبري  
معلم بايد برزای انتقرال    عم اه، ب . مبتای استقزاردادها 

ستفاد  کاد تا بتواند ميان  بان محتوايی ا   بان تدريسی ا
هرای  ای متداي  موضوعات درسی ه چرارچو  ههيژگی

 آمو ان، تااسبی بزقزار سا د.مفهومی متداي  دانش
جدای ا  آشاايی برا  بران    بايدع ه  بز اين، معلدان 

                                                 
1 embedded language 
2 teaching language 

بزای انتقرال مفراهيم     های تاص هز علمره مز ، با  بان
اصط حات، مفاهيم، قواعرد ه   .]61[ علم آشاا باشادآن 

 بايرد ت هدان علم است کر   اصول هز علم ا  تصوصيا
ه فهم دقير  ه انتقرال    ب  آنها توج  داشت ه بزای درک

ب   کافی ها ه عبارات هز علم نيا  ب  تسلطصحي  گ ار 
  بان تاص آن علم است. 

  درک ه بزداشرت ا   يصرح  یهارهش بايدمعلدان 
م دهارد.  يآمرو ان تعلر    بر  دانرش  يها را نمتون ه گفتار

 آمرو ش  یهرا ا  رهش یهرشر پز شااسری رهانمتفکزان 
ش ا  يکاارد ه بر  یمه مطالع  بحث  یزيادگي یهامهارت

 یزيادگير را صزف مباحرث   یعلد ین شات يا  ا یدين
 1گون  کر  الکرس  هدان ،ن مباحثيدر کاار ااما  کاادیم
ه  رهش بزداشت آمو ش دارد،ني  بيان می. ]64[( 0224)

 ی،درهس مراهب در ، تصوصاً یدرس موضوعدر هز  فهم
فارون   ديبا معلدانآمو ان ه دانش .استت يار پز اهديبس

 یبا متون درستعامل  ی  چگونگيدقصحي  ه  یهاه هاز
فهم  یب  آنها چگونگال م است  يعای زندياد بگيتود را 
در گفتگو با مترون ه چگرونگی فهرم ا  طزير       ديگزان

 (.1)جدهل  ]65[ آمو ش داد  شود  يننوشتن صحي  
ی قش ه جايگا  رفيا  بان در توسع نمقصود اين ک  

. انکرار ناپرايز اسرت   تدريس ه تفهيم محتوای آمو شی 
هرای ديگرز   حضور  بان در اين نقرش تزبيتری ا  نقرش   

 -آشکارتز است  يزا کر س درس کر  مزکر  يراددهی    
نخستين جايی است ک  مشرهود هدگران    ،يادگيزی است
 بران محتروا ه  بران    مطلو  کاربستن ی ب است. نحو 

توبی  های معلدانی است ک  قب ً ب دیاتدريس ا  تواند
کارگيزی  بان کرودکی  ب  اند.ه تزبيت شد  آمو ش ديد 

ها ا  دستورات تزبيتری ب رگران    با آن در هاگام مواجه 
 ،تروبی مری توانرد   علم ه اد  کشور است. اين امز بر  

اهديت استفاد  صحي  ا   بان را در آمو ش ه پرزهرش  
هرای  ان در ساين مختلف ه متعل  ب  فزهارگ آمو دانش

هدين مسئل  است ک  ب  مرا تراکز    گوناگون توجي  کاد.
ل همراً   ،ی علدری دهد يک استاد مبز  در يک شرات  می
 دی هاز رزا ک  معلرد چروبی هم باشرواند معلم ترتندی
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 تزبيت هسايل یتوسع در  بان  جايگا   ينتا یبادجدا. 1جدهل شدار 
 نظی/ مولف صاحب وسايل تیبيت یتوسعه درزبان  جايگاهوجوه  سايلوسطوح 

     هاییزيربینامه
 آموزش و پیورش

 (9171)پزايد تج ي  ه تحليل نيا های آمو شی ب  لحاظ  بانی

 ري ی  بانیبزنام 
 ،(0225)موتوبا
 (9111)هياسا

 درسی  بانیبزنام 
 ،(0224)کاسان
 (0222)بارکز

 ت معلميتیب

 (9111) آندر  کار بستن صحي   بان اد ارتبا  موف  با ديگزان ه بايج
 (9190) استاب  رهی معلدانحل بزتی ا  مشک ت پيش

 (9176) ک رک توانايی تج ي  ه تحليل ه آمو ش تحليلی مطالبرشد 

 تدريس و تفهيم

 (0224) بلک آمو  در ک س درس ه اف ايش قدرت يادگيزیتثبيت موقعيت اجتداعی دانش
 (9190کزيدی) های اصلی در تزبيت فعالعاوان يکی ا  راهبزدگفتگو ب اص ح ه تقويت 

 (9176) ک رک  بان محتوايی ه  بان تدريسیهضوح ه تداي  

 های صحي  درک ه بزداشت ا  متون ه گفتار هارهشگستزش 
باقزی ه  (،0224الکس)

 (9192ي دانی)
 (0220) هشا توج  ب   بان تاص هز علم

 
 
هررا ه هسررايل مختلررف ا  جدلرر  کررارگيزی مهررارتبرر 

هررای  برانی اسررت. جردای ا  نقررش معلررم در   مهرارت 
ی شايست  ا   بان در تدريس ه گستزش گفتگوی استفاد 

ی بزداشت ا  متون علدی در ک س درس، آمو ش نحو 
آمو ان، آن ها را مجه  ب  مهارتی علدی مختلف ب  دانش

ها ه يادگيزی درهس مختلف را بزای آن سا د ک  فهممی
 کاد.تز میساد 
 

 ییيگجهيبحث و نت
های توج  انديشدادان حو   گون  ک  اشار  شد،هدان

مختلف علوم انسانی ب   بان ه نقش آن در رشرد آدمری   
طروری کرر   شردت يافتر  اسررت بر     ،در دهران معاصرز 

هرای  های  بانی تکثيز بسياری در تحروالت حرو    دانش
اند. علوم تزبيتی ني  ا  ايرن  ناگون علوم انسانی داشت گو

هرای  تبا تحروالتی کر  در حرو     امز مستثای نبود  ه ب 
تحرول   ،داشت  غيز شااسی ه شااسی، جامع فلسف ، رهان
جا اهديت بسريار   ای ک  در اينمسئل  اما يابديافت  ه می

است ک  عدم توج  ب  جايگا  ه نقش  بران در   آندارد 

تواند نتاي  نامطلوبی بزای مرا داشرت    می ،يم ه تزبيتتعل
جرا مانردن ا     ،اين نتاي  نرامطلو   یباشد ک  ا  جدل 

ی رشد ره اف هن تغييز ه تحوالت علدری در ايرن   افل ق
 تغييرزات حو   ه دست نيافتن ب  نتراي  ار شرداد ايرن    

 است.
تاها متولی توج  ب  نقش ه جايگا   بان در تعلريم ه  

« شااسری تزبيتری   بران »نش جديدی با عاروان  دا ،تزبيت
موضروعات گونراگونی   ايرن دانرش بر  بزرسری     است. 
توان ب  مبراحثی  میها تزين آنمهما  جدل  ک  پزدا د می
هرای  مهارت ،)رسدی( معيار  بان، تاوع  بانی ؛چون هم

هاژ   ،سررپزدن()گفتررار، نوشررتار، توانرردن، گرروش بانی
 ،معلرم(  -آمرو  انرش )تعامرل د  تحليل گفتدران  آمو ی،

ی بران دهم،  بران بيگانر      ) بان مرادری،  تدريس  بان
)در   بران  درسری رير ی  بزنامر   ،جديد،  بان ک سيک(

های مختلف در نمرام  های  بانارتبا  با نقش ه موقعيت
)ماهيرت  بران درکر س     يرادگيزی   بران ه  ،آمو شی(
 مطالعرر  ،)قواعررد دسررتوری( دسررتور آمررو ی ،درس(
 تطا ه تحليل )در فزاياد يادگيزی  بان تاص( ایمقايس 
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)در مزاحررل مختلررف يررادگيزی  برران( اشررار  ندررود.   
شرکلی  بر   در اين دانرش شود گون  ک  م حم  میهدان
بر  ايرن   شااسری   بان دانش ا  ديدگا  صزفاً سوي  هيک
نگزيست  شد  ه اغلب ب  بزرسی نيا های معزفتری   مسئل 

ه بان پزداتت  شد  اسرت  آمو ی ه فزاگيزی  بزای  بان
 ابعراد در تصوصراً   ،در تزبيتديگز  بان تکثيزات ا  لاا 
 ب  ميان نيامد  است. تزبيتی سخن اهداف هنی مبا

ی  بران ه  رسد توجر  بر  رابطر    نمز میباابزاين، ب 
تزبيت ا  ديدگا  علوم تزبيتری برا توجر  بر  بايادهرای      

در برز  شااسری را نير    شااتتی قوی تود ک   بران انسان
 یمقالر   گيزد ا  اهديرت بيشرتزی بزتروردار باشرد.    می

ی، مبران  در س  حرو   تبيين جايگا   بان  با هدفحاضز 
سعی داشت  تا ضدن تبيرين ايرن   تزبيت  اهداف ه هسايل

هرا ه  جايگا  بسيار مهم بزای  بان، بر  اهديرت کراهش   
تحقيقات تزبيتی در اين  ميا  اشرار  ه راهادرايی برزای    

ای حاصرل  هيافت . ديگز در اين حو   باشدهای پژههش
 دراين جرا  ماکور یب  تفکيک س  حو  ا  اين پژههش 

 اند: ب  بحث گاارد  شد
 
 تی تیبيمبانتقويت  درزبان  جايگاهالف: 

فلسف  ا  مبانی شاتص تزبيت محسو  شد  بر    -9
با توج  ب  چزتش  بانی مکاترب فلسرفی   ع ه  امزه   

های ر ديدگا  های تزبيتی، دگزگونید هامعاصز ه تکثيز آن
 بران   لراا   ؛در اين حو   پديد آمد  است قابل توجهی

فلسفی تزبيرت بر  هسريل      مباای تواند ب  تعدي  نقشمی
تحليل  بان تدريس ه يادگيزی، تحليل   ميا  هايی چون؛

نقادان  مفاهيم ه اصرط حات تزبيتری، اسرتفاد  ا   بران     
عقرل ه   یانسان، جايگ يابزای توضي  انديش  ه ذهايت 

 .کدک کاد تحکيم رهابط اجتداعی
مبارای   ،های گوناگونشااسی با حو  دانش رهان -0
تواند ب  می بان  . شودمی بزای تزبيت محسو  ایعدد 
تزبيرت کدرک    شااتتیرهان مباایتز شدن نقش رنگپز

 هرای يرادگيزی ه رشرد شرااتتی،    ا  نمزي  یکاد. بخش
شااسری  رهانهرای  نمزير  سی  بان ه شاارهان هاینمزي 

 .هستادهای  بانی تحت تکثيز دانش اجتداعی

اجتداعی بودن تزبيرت ه نقرش  بران در ايجراد      -1
نقرش  هرايی ا   نشران   ،ارتباطات اجتداعی ه فهم متقابل

 بران   یرابط . استتزبيت  شااتتیجامع مبانی  بان در 
آمو شری در کشرور، تحکريم    با فزهاگ، اهديرت  بران   

ه رهابرط  های  بانی، تقويت هويرت فزهاگری   مشیتط
 اين بعرد تزين تکثيزات  بان در ا  مهمآمو  معلم ه دانش

 .هستاد تزبيتمبانی ا  
 
 تیبيت اهدافوضوح بخشی به  درزبان  جايگاه ب:

 بايادی ا  اهداف  رشدکارکزدهای نخستين ذهن  -9
 ی بان با سط  فزدی اهرداف تزبيتر   ارتبا  است. تزبيت
ايجراد ه   ؛چرون  هرم های متعرددی  تواند شامل  ميا می

دانرش   آمو ی، تکمينبهبود رفتارهای  بانی فزدی، سواد 
هرای  کرارگيزی توانرايی  حداقلی قواعد  بانی جهت بر  

 .باشدماطقی ه حل مسئل   سط  باال ه تفکز
ه  جهررت ايجرراد رشرردکارکزدهای عررالی ذهررن -0

بايرادی  ف اهردا ديگرز   ارتباطات اجتدراعی ا   بزقزاری
اهرداف   اجتدراعی  بران برا سرط      ارتبا . استتزبيت 
قويرت  فزهيختگری، ت هرايی چرون ؛   شامل  ميار   یتزبيت

های تعامرل اجتدراعی،   يادگيزی مشارکتی، رشد مهارت
شايستگی در کاش گفتاری در سط  رهابط اجتدراعی ه  

 .استپزهرش شهزهند مطلو  
تزين سط  کارکزدهای  برانی فرزد تزبيرت    عالی -1

شد ، سط  تعام ت جهرانی ه رهابرط برين الدلرل هی     
است. ارتبا   بان با سط  تعام ت جهانی ه رهابط بين 

ی م حمر  هايی چرون ؛ الدلل اهداف تزبيتی شامل  ميا 
فزهارگ ه جايگرا    ناپرايز  بران،   رابط  عدي  ه جدايی

چارين، ارتباطرات    هرم  تزبيت در درک هزچ  بهتز آن ه
هيژ  در ها در سط  بين الدلل ب نفزهاگی ره اف هن انسا

در  عالیهايی با توانايی شدن، تزبيت انسانشزايط جهانی
ه بزقزاری ارتبرا    يی بان ه آشاا یرفتارهای سط  باال

بر  عر ه     است ها ه تددن های ديگزبا فزهاگ مطلو 
 بان با سط  جهانی اهداف تزبيتی بر  گسرتزش    ارتبا 

کدرک   نير   هانی تزبيرت ايجاد  بان ج ه حيات فزهاگی
 تواهد کزد.
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 تیبيت وسايل توسعه درزبان  جايگاهج: 

 نير   اهديت  بان در نهاد آمرو ش ه پرزهرش ه   -9
 ،مو ش ه پزهرش در تغييزات اجتدراعی آتاثيز  توج  ب 

  بانیهای ري یی بزنام توسع ب  جدی کشور  نيا ن مبي 
 بران برا تزبيرت     ارتبرا  ناپايز ضزهرت اجتاا . است
 های آمو شری کشرور بر      ري یی بزنام يل عاوان هسب 

لحاظ  برانی،  آمو شی ب  تج ي  ه تحليل نيا هایهاگام 
بيشرتز  درسری  برانی   رير ی  ه بزنامر   ري ی  بانیبزنام 

 .گزددآشکار می
بر   ان آنر  تجهير   .معلدان مجزيان تزبيتی هسرتاد  -0
وفر   ايجاد ارتبا  م دران آن مادیتوان بانی،  یهادانش

، توسط آنان  صحي   بان کاربست چاين ه هم با ديگزان
تواهرد  در گسرتز  ملری   تزبيت فزاياد  ای درتکثيز عدد 
تزبيرت   یعاروان هسريل    بان با تزبيت ب  ارتبا داشت. 
 ايجاد ارتبا  موف  با ديگزان ه هرم  معلدان در ب  ،معلم

حي   بران، حرل بزتری مشرک ت     کاربستن ص چاين ب
رشد توانرايی تج ير  ه تحليرل ه آمرو ش     رهی ه پيش

 .کدک تواهد ندوددرسی تحليلی مطالب 
 هرم چارين  آمو  ه دانش تعامل معلم رچگونگی  -1

در  قابل توج  های ميا  ا  آمو آمو  ر دانشتعامل دانش
 در بان  نقش. است ک س ه مدرس  درتدريس  یحو  

 در دتوانر مری  ،تدريس ه تفهريم  یعاوان هسيل تزبيت ب 
تثبيررت موقعيررت اجتدرراعی  ؛چررون هررمهررايی  ميارر 
زی، آمو ان در ک س درس ه اف ايش قدرت يادگيدانش

عاروان يکری ا  راهبزدهرای     اص ح ه تقويت گفتگو ب 
حتوايی ه  بان اصلی تزبيت فعال، هضوح ه تداي   بان م

درک ه بزداشت ا   های صحي تدريسی، گستزش رهش
 بان تراص هرز   دی در درک توان ماه  متون ه گفتارها

 .موثز باشد علم
 ا  اين قزار است: های پژههششاهاديپ
پزدا ی علوم تزبيتی ا  ديدگا  نمزي  یتزر بزرسی دقي 9

ضزهری است تا شااسی تزبيتی ی دانش  بانحو   ب 
 حرو   هرای   در بران   نقش چون هممباحث مهدی 

 ترز گرزدد.   ه هسرايل تزبيرت رهشرن    اهدافی، مبان
های معاصرز  تز دانشسی دقي ين تزبيتی با بزرمتفکز

تقويت  ب  بهز  مادی ا  اين يافت  ها در عزص  بانی 
 یتوسرع  اهرداف ه  بخشی ب  ، هضوح تزبيت مبانی

تاهرا   ،بردين هسريل   ه  دسرت يافتر   هسايل تزبيتری  
 در بران   نقرش علدی ک  ناظز برز موضروع    یحو  

دار تزبيت است ا  قوام ه استحکام بيشرتزی بزترور  
 . تواهد شد

انديشدادان ه فيلسوفان تزبيتی برا  ضزرهت دارد ک   -0
 بر   های فلسفی  باندانش، های معاصزفلسف بزرسی 

)نهفتر    های بومی ه ساتی  بانی کشرور احيای دانش
ه نير  تردهين    در ادبيات ه ماهب ايزانی ر اس می( 

اقردام   اصط حات تزبيتی مورد نيا  کشورمفاهيم ه 
بارای يرک    یتصوص ايجاد ه توسرع  ر ده ندود  

 . ندايادت ش «  بان تزبيتی ايزانی ر اس می»
 یحرو    آنهرای مختلرف   شااسان در گرزايش رهان ر1

های علدری  ی دانشبز پاي مبتای  معزفتی با تحقيقات
شااسی هحيرانی اسر م   تکييد ه تفهيم انسان در  بان

 هرای نرويای برزای   ديردگا   ترا   کزد بيشتزی ت ش 
 . نداياداستع ی نمام تزبيت اس می ارائ  

برا نگراهی   شااسران  لوم اجتداعی ه جامعر  عالدان ع ر4
 فزهاگری کشرور   -ل اجتداعیئب  مسا جاما ه عدي 

کارهرای برديعی در چگرونگی    را  لحراظ  برانی،  ب 
عرالی  رشرد ه ت مامور ب های  بانی کارگيزی دانش ب

 ساالر ديای ارائ  دهاد.ی مزدمجامع 
در راسرتای تقويرت   کاران فزهاگی کشور اندردستر 5

بايادی ه راهبرزدی کسرب مردارج عرالی      یشالود 
تقويرت ه  گسرتزش سروادآمو ی،   تزبيتی کشور بر   

 آحراد پزهرش آگاهی، مهرارت ه رفتارهرای  برانی    
 .نداياد توج جامع  

هرايی  انردرکاران فزهاگری کشرور بر  مقولر      دست ر6
 آحراد ه تعرالی  ايجاد  ميار  جهرت رشرد     ؛هدچون

، گستزش فزهاگ «انسان مطلو » در مسيزشهزهندان 
تصوصراً   مشارکت ه تعاهن در تدامی اقشار جامع 

جوانرران ه نوجوانرران ه حدايررت ا  فزهيختگرران ه  
 .ت ش نداياد نخبگان جامع 

مداران ه مسوهلين فزهاگری  گااران، سياستسياست ر7
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ا فزاهم ه بجانب  ا  نمام تزبيتی کشور با حدايت هد  
بر   بزای فزهيختگران ه نخبگران   هايی آهردن فزصت

گستزش حيات فزهاگی ه معزفی فزهاگ نا  ايزانير 
 اس می کدک کااد.

در های  برانی  کارگيزی دانشبا ب  ري ان درسیبزنام  ر9
تلرف  بر    مخهای درسی ري یه بزنام طزاحی ت ل 

هرای  چ  بيشرتز مهرارت  تقويت، اص ح ه تکديل هز
 .آمو ان ه اقشار جامع  کدک دهاددانش  بانی

 م حمر  مزاک  تزبيت معلم با  ري ان ه مجزيانبزنام  ر1
درسی بر   آمو شی ه های در بزنام های  بانی دانش
هرای معلدران در  تحليرل مسرائل،     ی توانايیتوسع 

ه ايجاد ارتبا  موف  برا   موضوعاتآمو ش تحليلی 
 .توج  داشت  باشادديگزان 

هرا  سياست تود در اجزای نقشان با توج  ب  معلد ر92
 یتزبيتر نمرام  تعرالی   هم چاين ه های تزبيتیه بزنام 
 هرای ها ه مهارتب  دانش تود را  ، ال م استکشور
در صحي   بان  کاربست تصوص ه درتجهي   بانی 

آمرو ان ه گسرتزش فزهارگ    تدريس ه تفهيم دانرش 
 .ت ش ندايادبيش ا  پيش  گفتگو 

 
 منابع

هررای سياسرری  (. جابرر 9179نيومررايز، فزدريررک )  .9
 شااسی. تزجد  اسداعيل فقي ، تهزان: نشز نی. بان

مدرنيتررر  ه (. پسرررت9171نررروذری، حسرررياعلی ) .0
مدرنيسم )تزجد  ه تدهين(. تهرزان: انتشرارات   پست
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