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:تقدیم به

هایم،همۀ معلم

ام،خانواده

و همسرم

.دهندکه بودنم را معنی می



گزاريسپاس

هاي این سروران نبـود، نامه را مدیون زحمات افرادي هستم که به طور قطع اگر کمکاتمام این پایان
.رسید و در اینجا الزم است از این عزیزان قدردانی و تشکر کنماین پایان نامه به ثمر نمی

هـاي  هـم از کـالس  که این فرصت را یـافتم تـا  استاد فرهیخته جناب آقاي دکتر محمد دبیرمقدم 
پـژوهش از نظـرات و   نگـارش  ، تحقیـق و  موضـوع هم در تمامی مراحل انتخابومند شومایشان بهره

. نهایت استفاده را ببرمهاي ایشان راهنمایی
واره در کنار درس زبانشناسی درس ادب و استاد گرامی جناب آقاي دکتر احمد صفار مقدم که هم

.احترام به من آموختند
استاد ارجمند جناب آقاي دکتر سید مصطفی عاصی که به واقع خیلـی بـیش از یـک اسـتاد و یـا      

نامه بنده را مورد لطـف قـرار دادنـد و همیشـه حـامی و      مدیرگروه در کل دوران تحصیل و انجام پایان
.پشتیبان اینجانب بودند

هـاي زمـانی داوري   زاده که با وجود تمام محـدودیت استاد محترم سرکار خانم دکتر شهین نعمت
.بجا و ظریف خود به بهبود این اثر کمک شایانی کردندنامه را قبول کردند و با تذکرات این پایان

در شناسـی را  یشناس که افتخار یـافتم درس معنـ  محمد حقیاد استاد گرانقدر مرحوم دکتر علی
.دارمموزم را نیز گرامی میمحضر ایشان بیا

اندکـه همیشـه در   آنهـا بـوده  . هاي آنهـا عـاجز اسـت   پدر و مادر مهربانم که زبان در بیان دلسوزي
.اندها جانی دوباره براي شروعی دوباره به من بخشیدهها و افسردگیسختی

.علمی مورد عالقه ایشان آرزومندمهايخواهر و برادر عزیزم که براي آنها آینده روشنی در زمینه
.همسر دلسوزم که به طور قطع اتکا من براي ادامه راهی است که اکنون در آغاز آن قرار دارم
مـدیر  (از دوستان عزیزم آقایان محسن خوش اخالق، کیومرث جهـانگردي و محمـد رضـا دارابـی     

که در انجام این تحقیق من را یاري نیز کمال تشکر را دارم ) محترم دپارتمان زبان مجتمع فنی تهران
. نمودند

هم که اینجانـب افتخـار آشـنایی بـا آنهـا را      در پایان از تمامی استادان، دوستان و همکاران دیگر 
.کنم و براي همۀ این عزیزان آرزوي موفقیت روزافزون دارمام صمیمانه تشکر میداشته





و

چکیده
رسالۀ حاضر گفتمان مورد استفاده توسط اسـتادان آمـوزش زبـان انگلیسـی را در محـیط کالسـی بررسـی        

از . مند هلیدي قـرار گرفتـه اسـت   گراي نظامدر این رساله مبناي تحلیل رویکرد نظري دستور نقش. کندمی
آمـوزان دارد،  گفتمان استاد در کالس درس نقش بسزایی در یادگیري مطالب درسی توسط زبانآنجایی که 

نامه ارائه الگـویی اسـت   هدف اصلی این پایان. نمایدهایی از این دست ضروري مییافتن معیاري براي تحلیل
اصـد مختلفـی را در   الگوي مورد اشاره خود مق. که بتواند معیار سنجش گفتمان استادان مختلف قرار بگیرد

مقاصدي از قبیل دستیابی به گفتمان  مناسـب بـراي آمـوزش زبـان و گفتمـان      . کندآموزش زبان دنبال می
در نهایت بـا تحلیـل رخـدادهاي    ). ترغیب، تدریس، تمرین و بازخورد( مناسب براي مراحل مختلف تدریس 

. شـود و یادگیري شـاگردان بررسـی مـی   هاي مختلف بر انگیزه هاي شاگردان تأثیر گفتمانکالسی و واکنش
هاي گـردآوري شـده   بدین صورت که داده. باشدنامه روش تحلیل محتوا میروش مورد استفاده در این پایان

هاي مختلف از نظر فرانقش بینافردي بررسی و توصیف شـده و سـپس نمودارهـاي مـرتبط بـا هـر       از کالس
ف تـدریس و میـزان اسـتفاده از وجـوه مختلـف مشـخص       در هر نمودار مراحل مختل. کالس ارائه شده است

در مرحلۀ آخر، نمودارها تفسیر شده و براسـاس ایـن تفسـیرها تحلیـل نهـایی رخـدادهاي کالسـی        . اندشده
نتایج نهایی بدست آمده در این پژوهش مؤید این واقعیت است کـه رابطـۀ معنـاداري    . صورت پذیرفته است

اي ایـن فرضـیه را   وجود چنـین رابطـه  . تفاده توسط استاد وجود داردبین مرحله آموزش و گفتمان مورد اس
گراي توان با استفاده از دستور نقشکند که گفتمان مورد استفاده در مراحل مختلف تدریس را میتأیید می

بندي توان در چهار قسمت به صورت زیر دستههاي این تحقیق را مییافته. بندي کردمند هلیدي دستهنظام
.کرد

توان ادعـا  هایی وجود دارد که در نتیجه میبین گفتمان استادان مختلف و مراحل مختلف شباهت
.طلبدهاي مختلف آموزشی را میکرد، مراحل مختلف آموزش زبان گفتمان

 برخی از استادان به طور آگاهانه گفتمان خود را با هدف مورد نظر در هر مرحله از آموزش تطبیق
.تري از تدریس خود بگیرندمطلوبدهند تا نتیجۀ می

اند که در مرحلـۀ ترغیـب و   تر بودهاستادانی در کاهش زمان اختصاص یافته به گفتمان معلم موفق
.اندبازخورد از وجوه استفهامی بیشتر استفاده کرده

  باال بودن استفاده از وجوه خبري در مراحل مختلف آموزش رابطۀ مستقیمی با استاد محور بـودن
.داردکالس

گـراي  زبان، تحلیل گفتمان، تحلیل گفتمان کالسی، تحلیل گفتمان استاد، دسـتور نقـش  آموزش: هاکلیدواژه
.مند هلیدي، فرانقش بینافردينظام
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مقدمه و طرح مسئله: فصل اول



٢

مقدمه1-1
کنـد خـواهم   ش دنبال مـی پژوهاین دافی که اهبه مسئله مورد پژوهش و سپسدر فصل حاضر ابتدا 

شود و به قلمـروي مکـانی، زمـانی و موضـوعی     اهمیت انجام این پژوهش بررسی میدر ادامه.پرداخت
سپس به فنون . کنممیهاي این رساله را بیان ها و فرضیههاي بعدي سؤالدر بخش. واهم کرداشاره خ
شود و در نهایت مفاهیم بنیـادي مطـرح   هاي گردآوري و تحلیل آماري این تحقیق پرداخته میو روش
.شوندرساله شرح داده میدر این 

مسئله پژوهش1-2
هاي نظري و کاربردي زبانشناسی حاصل شده است، امـروزه ایـن   هایی که در زمینهبه واسطۀ پیشرفت

با این حال یکـی از  . اي برخوردار استاي از اهمیت و جایگاه ویژهرشته به عنوان یک رشتۀ میان رشته
و در اینجا علم زبانشناسی مسئلۀ ایجـاد پیونـد میـان ایـن دو     از علم اي ي مهم در هر شاخههادغدغه

به عبارت دیگر در صورت وجـود چنـین اتصـالی اسـت کـه در نهایـت       . رویکرد نظري و کاربردي است
چرا که پیاده کردن یک نظریه در عمل اسـت کـه   . توان ادعا کرد که آن نظریه به ثمر نشسته استمی

با چنین نگاه کاربردي است که  بحث تحلیـل  . شودي سنجیدهت نظریه به طور جدشود صحباعث می
هر چند اهمیـت نقـش   . امرا پایۀ کار خود قرار دادهگفتمان در آموزش و مشخصاً کالس آموزش زبان

هـاي  معلم در کالس پذیرفته شده است ولی بر خالف دانشجویان رشته آموزش زبان خارجی بـه روش 
.شودور به طور مفصل به آن پرداخته میدر رشتۀ مذکشود زیراتدریس زبان پرداخته نمی

ي متعددي در راستاي هارسد که تحقیقگذشته به نظر میهاي سالهاي و رسالههالهبا بررسی مقا
اشـاره  هاها و مقالهین رساله به این کتابتحلیل گفتمان کالسی صورت گرفته است که در فصل دوم ا

توان چهـارچوب نظـري   باشند ولی نمیخود حائز اهمیت میرد به نوبۀ هر کدام از این موا. خواهم کرد
واحدي را یافت کـه مبنـاي تحلیـل گفتمـان در اینگونـه آثـار بـوده باشـد و بـدین جهـت اسـت کـه             

در ایـن رسـاله بـا توجـه بـه      . شودیی  در ابزارهاي مورد استفاده براي تحلیل مشاهده میهاپراکندگی
یل گفتمـان  هلیدي، این رویکرد مبناي تحلمندي نظامگرانقشي دستور اعتبار علمیِ چهار چوب نظر

هاي جمـع آوري شـده،   توان با استفاده از دادهت که میاساس این نوع تحلیل اسبر. گیردمعلم قرار می
در کارهایی که در . را از گفتمان مورد استفاده توسط استاد مشخص کردآموزانزبانمیزان تأثیرپذیريِ 
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باشند که در قسمت پیشینۀ پژوهش به یی میگرانقشدر چهارچوب زمینه انجام شده، مواردي نیزاین 
.آنها اشاره خواهم کرد

اهداف پژوهش1-3
خارجی در زمینۀ تحلیل گفتمان محیط کالسی اهمیت ونیاز توجه بـه ایـن   هايتعداد روزافزون مقاله

توانـد  میولی در زمینۀ تأثیر گفتمان مورد استفاده توسط معلم و تأثیري که . کندمیموضوع را آشکار 
ي وجود دارد کـه در ایـن رسـاله بـا معیـار قـرار دادن       ان در یادگیري زبان داشته باشد خألاین گفتما

رسد که ایـن چهـارچوب نـه تنهـا بـراي تحلیـل       به نظر می. پردازممیچهارچوب نظري هلیدي به آن 
هاي آموزشـی  از گفتمان مناسب براي کلیه محیطموزش زبان بلکه براي ارائه طرحیگفتمان کالس آ

.تواند به کار رودمی

در این رساله  قصد بر این است تا با تحلیل گفتمان معلم در کالس الگویی براي گفتمان مناسب 
بتواند به تسهیل کاري علمی است که درنهایتاز انتخاب این موضوع، ارائه راههدف. کالسی ارائه شود

ي هـا دسترسی به کـالس از آنجا کههاي آموزشی به طور عام منجر شود ولی ارتباط کالمی در محیط
بـا  . متمرکـز خـواهم شـد   آمـوزش زبـان خـارجی   استادانمتعدد آموزش زبان دارم بر تحلیل گفتمان 

یادگیري و انگیزة برتحلیلی که از گفتمان معلم ارائه خواهد شد تأثیر گفتمان مورد استفاده در کالس 
.شودآموزان مشخص میزبان

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش1-4
یزه در امروزه، اهمیت یادگیري زبان خارجی بر کسی پوشیده نیست و در امر آموزش زبان نیز ایجاد انگ

گذار در ایجاد یـک تعامـل   زبان از مهمترین عوامل تأثیر. ودرآموزان از مسائل اساسی به شمار میزبان
تعامل اجتماعی در مقیاس کوچک مکانی براياگر ما محیط کالس را . شودمیاجتماعی مؤثر شناخته 

بـراي شـرکت در   در نظر بگیریم به اهمیـت نقـش گفتمـانِ معلـم در ایجـاد انگیـزش در دانشـجویان        
.بریمهاي کالسی پی میفعالیت
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تري در تواند به ظهور مشکالت گستردهوجود مشکالت و نقایص فراوان در زمینۀ آموزش، خود می
هاي میت گفتمان مورد استفاده در محیطاز این روست که با در نظر گرفتن اه. سطح اجتماع بیانجامد

توانـد راهگشـایی   گفتمانی مناسب در محیط آموزشی میهايزشی، ارائه تحلیلی علمی از مشخصهآمو
هر چند محیط آموزشی مورد بررسی در این رساله منحصر به آموزش . باشدراهگشادر فرآیند تدریس

تـر در  هـاي گسـترده  تواند بـه عنـوان مبنـایی بـراي بررسـی     حقیق میشود ولی این تمیخارجی زبان 
.گیردبي دیگر آموزشی قرار هازمینه

هاي دیگـر  وع پرداخته شده است و در کشـور کنون در ایران کمتر به این موضتوجه به این که تابا
نیز غالب مقاالت به تازگی به اهمیت تحلیل گفتمان کالسی پی برده اند، سعی بر این خواهد بود که با 

ی ارائه شود یگرانقشگذشته، الگویی بر اساس مکتب نگاهی اجمالی بر تمامی آثار خارجی در یک دهۀ
.  ي گفتمانی آتی قرار گیردهاتا به عنوان معیار تحلیل

قلمرو پژوهش1-5
زبانـان مـورد بررسـی قـرار     هاي آموزش زبان انگلیسی بـه فارسـی  در این پژوهش چند نمونه از کالس

منـد  ي نظـام گـرا نقـش ها در چهـارچوب نظـري دسـتور    خواهند گرفت و گفتمان استاد در این کالس
بنابراین قلمروي این پـژوهش  . شودآموزان سنجیده میتحلیل شده و تأثیر این گفتمان بر زبانهلیدي

هاي آموزش زبان انگلیسی درکالسبه لحاظ زمانی در زبان انگلیسی محاورة امروزي، از نظر مکانی در
.گیردیو آموزش زبان خارجی قرار مگرانقشزبانشناسی کشور ایران و از نظر موضوعی در حیطۀ 

پژوهشهاي سؤال1-6
آید، سـعی بـر آن اسـت تـا بـه      نامه که یک پژوهش نظریه بنیاد و داده بنیاد به شمار میدر این پایان

.زیر پاسخ داده شودهايسؤال

تـوان یافـت کـه بیشـتر مـورد پـذیرش       هاي گفتمانی مشخصی را مـی قالبچه در آموزش زبان-الف
؟باشندآموزان زبان
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وجود دارد؟آموزانزبانبین گفتمان مورد استفاده توسط استاد و انگیزه و یادگیريِ اي هرابطچه -ب

تواند معیاري مؤثر براي تحلیـل گفتمـان کالسـی    مند میي نظامگرانقشآیا روش تحلیل گفتمان -ج
باشد؟

دهند؟عوامل زبانی  گفتمان کالسی را شکل میچه عوامل دیگري به غیر از -د

هاي پژوهشفرضیه1-7
مـورد اسـتقبال قـرار    بیشـتر آمـوزان زبـان یی معـین، از طـرف   هـا با مشخصههانوعی از گفتمان-الف
.گیرندمی

.یادگیري زبان رابطۀ معناداري وجود داردانگیزهبین نوع گفتمان مورد استفاده توسط استاد و-ب

.معیار تحلیل گفتمان آموزشی قرار بگیردتواند مند هلیدي میي نظامگرانقشروش تحلیل دستور -ج

.باشندي نیز در محیط آموزشی اثرگذار میعوامل فرازبانی متعدد-د

هافنون و روش گردآوري و تجزیه تحلیل داده1-8
ایـن پـژوهش از لحـاظ هـدف،     . روش هر پژوهشی تابع ماهیت، هدف، وسـعت و گسـتردگی آن اسـت   

باشد که از روش تحلیل محتـوا در آن اسـتفاده شـده    توصیفی میهاي کاربردي است و از نوع پژوهش
تحلیل محتوا روشی است تحقیقی که به منظور بررسی منظم عینی و مقداري محتـواي آشـکار   . است

تحلیل محتوا از نظر شکل، فنی براي دستیابی به استنتاجات قابل ارزیابی و . گیردارتباطات صورت می
.ها استینههاي متن و زممعتبر از داده
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کالس استفاده شده برداري از ضبط صدا و تصویرازیی از گفتمان کالسی هاونهآوري نمبراي جمع
بـه کـار رفتـه    1هاي ام پی تـري صوتو ضبط برداريفیلموسایلی نظیر دوربینبراي این منظور. است
.است

منـد،  ي نظـام گـرا نقـش معلم با روش تحلیل در اینجا پس از تحلیل گفتمان مورد استفاده توسط
سپس با ارائه نمودار ارتبـاط  . اندشدههاي آماري تحلیل گیري از روشآوري شده با بهرههاي جمعداده

.ه استبررسی شدآموزانزبانگفتمان معلم و یادگیري 

جامعه آماري1-9
. باشندمشتركحداقل یک صفت دارايها که اي از افراد یا واحدست از مجموعهاجامعه آماري عبارت

ت دربـاره  اسـ مایـل پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماري است که پژوهشـگر  معموالً در هر
. جـامع و مـانع باشـد   بایدتعریف جامعه آماري . هاي آن به مطالعه بپردازدصفت یا صفات متغیر واحد

بـر گیـرد و در   عـه را در هاي مورد مطالو مکانی همه واحدزمانیچنان بیان شود که از نظر بایدیعنی 
آیـد به عمل جلوگیريبه مطالعه آنها پرداخته شود نبایدهایی که ضمن با توجه به آن از شمول واحد

).1385:36مقیمی، (

هاي آموزش زبـان انگلیسـی بـه فارسـی     کالسگفتمان جامعه آماري این پژوهش عبارت است از
.زبانان که در شهر تهران قرار دارند

نمونه آماري1-10
بزرگتر انتخـاب  ي ها که از یک قسمت یا یک گروه از جامعهاي از نشانهنمونه عبارت است از مجموعه

. شده است، به طوري که صفات اعضاي این مجموعه، معرف کیفیات و ویژگیهاي جامعه بزرگتـر باشـد  
بـه  .یات جامعه قضـاوت کـرد  در مورد خصوصتوان کند که بر اساس آن مینمونه، اطالعاتی را ارائه می

تـوان  ها و تعمـیم آن، مـی  از طریق مطالعه نمونه و پیدا کردن خصوصیات و روابط پدیده،عبارت دیگر
).1378:100ظهوري (ها را در جامعه پیدا کرد خصوصیات و روابط پدیده

1 . MP3
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استاد 2دقیقه ضبط شده از گفتمان 300حدودًعبارت است از مجموعانمونه آماري این پژوهش
مؤسسـه مشـهور در   2ها از تمامی این کالس.جلسه انجام شده است5که در طول مرداستاد 2و زن

هر دوي این مؤسسات براي کلیۀ استادان خود دورة تربیت مدرس تـدارك  . اندشهر تهران انتخاب شده
در طول دورة تربیت مـدرس اسـتادان بـا    . باشندمیها اند و همۀ آنها ملزم به شرکت در این دورهدیده

هـا را  شود تا این روششوند و به آنها فرصت کافی داده میهاي آموزش زبان آشنا میجدیدترین روش
هاي منتخب نیز از نظر سطح یکسـان بـوده و تمـامی آنهـا     کالس. هاي مختلف تمرین کننددر کارگاه

.باشندسطح متوسط می

اديمفاهیم بنی1-11
.شونددر این بخش مفاهیم بنیادي مطرح در این پژوهش به طور اختصار شرح داده می

تحلیل گفتمان

.اي به همین نام به کار برددر مقاله1952در سال 1اصطالح تحلیل گفتمان را اولین بار زلیگ هریس
زبان شناسی توصیفی اما تحلیل کالم یعنی ادامه رویکرد «:کندتحلیل گفتمان را اینگونه تعریف میوا

مقصود ).  1952:1هریس (» در حد فراتر از جمله و همچنین ارتباط و همبستگی بین فرهنگ و زبان
اي بود ساختاري براي بررسی این که کدام عناصر زبانی ممکن اسـت در کنـار   او از این عبارت مطالعه

از معرفی مبحـث تحلیـل گفتمـان،    هدف هریس. هم یا در یک محیط زبانی مورد استفاده قرار بگیرند
شـد،  هایی بود کـه بـراي تحلیـل جملـه اسـتفاده مـی      بررسی زبان باالتر از سطح جمله با همان شیوه

.اي صورت گرا و بدون توجه به بافت غیر زبانیشیوه

مند هلیديي نظامگرانقشتحلیل گفتمان 

جمـالت را بـه صـورت از بافـت جـدا      آنهـا . دهنـد یان گفتمان را مبناي تحلیل خود قرار مـی گرانقش
هلیـدي  . کنند، بلکه معتقدند جمالت باید در بافت بررسی شـوند بررسی نمی) همچون ساخت گرایان(

1. Zelig Harris
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باشد، بنـد را بـه عنـوان واحـد     یی میگرانقشهاي شناخته شده در مکتب ین نامترکه یکی از برجسته
مند هلیدي هر بند متشکل از سه الیـۀ  نظامي گرانقشدر دستور . دهدبررسی معناي گفتمان قرار می

جـایی کـه چهـارچوب    از آن. نامدمی1هاي معنایی را یک فرانقشاو هر یک از این الیه. دباشمعنایی می
باشد، در فصل سوم به طـور مفصـل بـه ایـن     ي هلیدي میگرانقشنامه رویکرد دستور نظريِ این پایان

.  شودرویکرد پرداخته می

بان خارجیآموزش زروش 

رسد که ارتباط بـین فکـر و عمـل    اینطور به نظر میآموزش زبان خارجیهاي تدریسبا بررسی روش
ها وجود دارد و آن ارتباط بـین  ولی طریقۀ دیگري براي ارتباط بین روش. ستاوجه اشتراك همۀ آنها 

پارچـه از چنـین   یـک سلسـلۀ یک  روش.پیوستگی فکر در عمل با پیوستگی فکر در عملی دیگر اسـت 
بایست شکلی از هماهنگی نظري و یا فلسفی بین ارتباطات وجود باشد، بدین معنی که میارتباطی می
اسـت، بـراي او   الگوهـاي ثابـت   اگر معلم اعتقاد دارد که زبان متشکل از یک مجموعـه  . داشته باشد

تا قوانین انتزاعـی زیربنـاي   کندکمک میآموزانزبانمعنی خواهد بود از فنونی استفاده کند که به بی
2فـریمن -دایـان الرسـن  (دست دهنـد  را براي خود بالگوهاي جدیديزبان را کشف کرده و بتوانند 

1389.(

1 . Metafunction
2 . Diane Larsen- Freeman



٩

مطالعات پیشین: ومفصل د
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مقدمه1- 2
ۀ به عنوان پیشـین در این فصل ،پردازدزبان میاین رساله به بررسی گفتمان استادانبا توجه به اینکه 

هـاي  1به مکاتب فکـري مطـرح در زبانشناسـی و متعاقبـاً نگـرش     تحقیق نگاهی اجمالی خواهم داشت
سپس رویکردهاي مختلفـی  .تدریس2مرسوم مورد استفاده در آموزش زبان و همینطور تاریخچۀ روش

ها و کتابایت به که در زمینۀ تحلیل گفتمان وجود دارد را به طور مختصر معرفی خواهم کرد و در نه
.اند اشاره خواهم کردگفتمان معلم در کالس پرداختهمقاالتی که اخیراً به 

هاي فکري در یادگیري زبان دوممکتب2- 2
هاي موجود میان زبانشناسان کاربردي و محققان فراگیري زبان دوم برخی از با وجود همۀ اختالف نظر

.روندهاي مطالعه فراگیري زبان دوم را مورد توجه قرار دادنـد ها و گونهلگوهاي تاریخی پیدا شدند که ا
ندي کرد کـه در ذیـل بـر اسـاس     ب توان دستهمتفاوت میها را به صورت سه مکتب فکرياین گرایش

.انددهشعرفیتقدم و تأخر تاریخی م

رفتار گرایی/ 3گرایی ساخت2-2-1
ئونـارد  مـدافعانی همچـون ل  1950و 1940هـاي  در دهـه گرایی یا زبانشناسی توصیفیمکتب ساخت

این افراد خود را ملزم به .و دیگران داشته است7، چارلز فریز6، چارلز هاکت5، ادوارد ساپیر4بلومفیلد
هـاي کـامالً   فقـط جلـوه  . دانسـتند هاي بشري که قابل مشاهده بودند میاستفاده از قوانین علمی زبان

گرایان، وظیفـۀ زبانشـناس توصـیف و    به نظر ساخت.تحقیقات آنها بودمشهود و ملموس زبان موضوع 
آنچه براي ساخت گرایان .ها بودهاي مختلف و مشخص کردن خصوصیات ساختاري آن زبانشرح زبان
باشد، طوري که ایـن  میچکتريکواجزايها و یانمود این بود که زبان قابل تجزیه به بخشمهمتر می

توان از لحاظ علمی مورد بررسی قرار داد، با هم مقایسه کـرد و مجـدداً بـا هـم ترکیـب      ها را میبخش
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هاي هاي گفتاري طوطیوار، یادگیريها، یادگیريشرطی شدنگوهاي رفتار گرایی واقعی شاملال. نمود
داگـالس  (شودی در مطالعه رفتار انسانی میهاي تشخیصی و سایر رویکردهاي تجربابزاري و یادگیري

هـاي موجـود در بررسـی زبـان و عـدم      ساخت گرایان معتقدند با توجه بـه محـدودیت  .)2000براون 
مورد بررسی قرار 1زدودهصورت بافتهاي زبانی را بهزبانیِ گویندگان باید واحدبروندسترسی به دانش

آل بـراي  آل، شـرایط ایـده  منظور شخص چامسکی  از ایده. دانندگرا میآلاز همین رو آنان را ایده. داد
هاي زبـانی در خـارج از   بررسی زبان است، یعنی فراهم آوردن شرایطی آزمایشگاهی براي بررسی واحد

فرهنگ و غیره بررسی ی چون جنسیت،هایخواهم زبان را وراي مؤلفهمن می: گویدچامسکی می. بافت
.گذارمها را کنار میها تأثیر خود را دارد، اما من تا جائیکه بتوانم این مؤلفهکنم، وگرنه این مؤلفه

2گراییارتفکرات ساخت2-2-2

گرایی به عنوان یک چهارچوب نظري مسلط در اواخر قرن بیستم پدیدار گشت که از آن جمله ارساخت
گرایان به مانند برخی از روانشناسـان  ارساخت. اشاره کرد4و ویگوتسکی3افرادي چون پیاژهتوان بهمی

سازند و بنابر این روشـهاي متفـاوت   ها از دیدگاه خود واقعیت را میشناختی معتقدند که تمامی انسان
.براي کسب آگاهی و توصیف همگی آنها به یک اندازه منطقی هستند

هاي نمایند که به گفتۀ اسپیوي مشغول فعالیتتوجه خود را جلب افرادي میگرا ارمحققان ساخت«
دیـدگاه یـک محقـق    . اجتماعی هستند، همکاري گروهی دارنـد و یـا همبسـتگی کلـی بـا هـم دارنـد       

گرایـان بـر   ارگرا اندکی فراتر از دیدگاه عقل گرایان و روانشناسان شـناختی اسـت زیـرا سـاخت    تارساخ
گرا تارپیاژه و ویگوتسکی که هر دو به عنوان سـاخ . فرد از واقعیت تأکید دارنداولویت ساخت ذهنی هر 

پیاژه اهمیت . گذارند با هم متفاوتنداز جهت میزان تأکیدي که بر بافت اجتماعی می، شوندشناخته می
جـدول زمـان بنـدي    . دادرشد شناخت فردي را به عنوان یک کار نسبتأ انفرادي مورد تأکید قـرار مـی  

دهد و ادعا این است که تعامل اجتماعی فقـط  ی و مراحل رشد شناختی اساس کار را تشکیل میزیست
گـراي اجتمـاعی   از طرف دیگر ویگوتسکی  که برخی او را شناخت. محرك رشد در زمان مناسب است

نامیدند معتقد بود که تعامل اجتماعی در رشد شناختی فرد اصلی اساسی است و نظریۀ مراحـل از  می
).12: 2000،داگالس براون(»دانست تعیین شده را مردود میپیش
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