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زبانشناسی تربیتی به مثابه حوزه پژوهشی میانرشتهای
بهمن زندی
تاریخ دریافت93/5/17 :
تاریخ پذیرش93/7/10 :
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چکیده
گستردهترين حيط ه زبان حيطهاي است كه زبان با زمينههاي بيرون از خودش مرتبط ميشود .به

اين اعتبار زبان بر برخي از عوامل محيطي تأثير ميگذارد و از بعضي از آنها تأثير ميپذيرد .یکی از

مهمترین این زمینهها حوزه تعلیم و تربیت است .در این مقاله با به کارگیری روش تحقیق توصیفی
ـ تحلیلی ،ضمن معرفی رشته جدیدی که در دانشگاههای بزرگ جهان دایر است ،به سودمندی

راهاندازی آن در جهت توسعه مطالعات زبانی با توجه به مسائل زبانشناختی ایران به ویژه در حوزه

تعلیم و تربیت پرداخته شده است .نتیجه این بررسی نشان میدهد که زبانشناسي تربيتي به عنوان

پلي ميان دنياي زباني و نظام تعليم و تربيت ميكوشد فعاليتهاي آموزشي را با توجه به مسايل

زباني ،به نحوي مطلوبتر سامان دهد .مطالعات زبانشناسي تربيتي بر نقش زبان در يادگيري و

آموزش متمركز است .اين شاخه علمی ضمن تأكيد بر تلفيق زبانشناسي و آموزش ،با استفاده از

روشها و نظريههاي زبانشناختي ،مسايل و مشكالت عملي نظام آموزش رسمي در زمين ه یادگیری

زبان و یادگیری از طریق زبان را مورد توجه قرار میدهد .همچنین میبایست در طراحي برنامه

درسی زبانشناسي تربيتي در ایران به سه قلمرو «یادگیری زبان»« ،یادگیری علوم از طریق زبان» ،و

«نقش فرهنگی و تربیتی زبان» توجه کرد .راهحل اصولی برای گسترش این حوزه مطالعاتی در ایران

تأسیس دورههای تحصیالت تکمیلی مأموریتگراست که بتوانند زمینه الزم را برای حل مسائل

مشترک زبان و تعلیم و تربیت فراهم آورند.

کلیدواژه :مطالعات میانرشتهای ،زبانشناسی تربیتی ،زبانشناسی ،علوم تربیتی ،یادگیری.

 .1دانشیار زبانشناسی دانشگاه پیام نورzandi@pnu.ac.ir .

مقدمه

برای پاسخگویی به الزامات جدید و نیازهای بشری چند نکته اهمیت ویژه دارد که از آن جمله

میتوان به موارد زیر اشاره کرد :اجرای پژوهشهای مسئلهمحور ،ترکیب فعالیتهای پژوهشی،
تحلیل ترکیبی دادهها و اطالعات موجود در تخصصهای مختلف و ارائه الگوها و علوم جدید

یتوان با تدوین برنامههای درسی و مطالعات
(آراسته .)26 :1388 ،مجموع این موارد را م 

میانرشتهای به منصه ظهور رساند.

در دو دهه اخیر تقسیمبندی دانش بشری به رشتههای تخصصی محض به طور جدی به

چالش کشیده شده است و این چالش در دانشگاههای معتبر دنیا به وضوح دیده میشود .ادعای

اصلی این است که محصور ماندن تحقیقات در مرزهای غیرمنعطف رشتهای نه تنها مانعی
جدی بر سر راه نوآوری و خالقیت است ،بلکه نمیتواند پاسخگوی مسائل و مشکالت بسیار

پیچیده امروزی باشد (حاجی یوسفی .)42 :1388 ،تحقیقات بنیادی در رشت ههای تخصصی
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باعث میشود که فرد متخصص دانش عمیقی در رشته خود کسب کند و این الزمه رشد هر

رشته علمی است و هدف اساسی دانشگاه را برای توسعه علوم فراهم میکند .اما زمانی که پای

مسائل کمی پیچیدهتر و چندبعدی به میان میآید ،کار برای متخصصان رشتهای سخت میشود

و حل مشکل به متخصصان میانرشتهای سپرده میشود .از این رو منطقی است تا عالوه بر
توجه به رشتههای مادر مانند روانشناسی ،زبانشناسی ،جامعهشناسی ،زیستشناسی ،شیمی،

و دیگر رشتههای پایه ،که مطالعات نظری آنها برای کشف حقایق علمی الزم است ،به توسعه

علوم میانرشتهای مانند روانشناسی اجتماعی ،مدیریت شهری ،بیوشیمی ،و زبانشناسی تربیتی

1

نیز اهتمام ورزید ،تا رسالتهای چندگانه آموزش عالی اعم از توسعه تحقیقات نظری ،کاربردی

و توسعهای جامه عمل بپوشد.

منوچهری و علویپور ( )2 :1392نیز در اشاره به اهمیت روزافزون گسترش شاخههای

علمی بینرشتهای معتقدند :گذر از مرزهای رشتهای کالسیک ،از جمله رویههایی است که

در دهههای اخیر درهای تازهای به روی پژوهشگران گشوده است .بر این اساس بسیاری

از محققان ،که تا پیش از این با وجود غور در پدیده مورد بررسی از ارائه تبیینی جامع در

خصوص آن ناتوان بودند ،اکنون به مدد رویکرد میانرشتهای و افزایش تمایل به همکاری با
رشتههای دیگر علمی ،به درکی عمیقتر و قابل اتکاتر از همان پدیده میرسند.

1. Educational Linguistics

نکات یادشده درباره همه علوم از جمله علم زبانشناسی صدق میکند .به گفته الينز
( )36 :1981زبا نشناسي به عنوان یک رشته تخصصی و مادر« ،دانش عمومي انسان دربار ه زبان
آدمي» را از جنب ههاي گوناگون مورد بررسي قرار میدهد .بخشي از اين گوناگوني را م 
يتوانيم
در محدودترين و در مقابل ،گسترد هترين حيط ههاي «زبان انسان» پيگيري كنيم .محدودترين
حيط ه موضوع زبان ،حيط هاي است كه مشخصكنند ه سازمان و روابط دروني زبان است .به
نشناسي كه زبان را از اين منظر مطالعه م 
شاخ هاي از زبا 
يكند ،زبا نشناسي خرد 2یا زبانشناسی
نظری گفته م 
يشود .اما گسترد هترين حيط ه موضوع زبان ،حيط هاي است كه زبان با زمين ههاي
يشود .به اين اعتبار ،زبان بر برخي از عوامل محيطي تأثير م 
بيرون از خودش مرتبط م 
يگذارد
و از بعضي از آنها تأثير م 
يپذيرد .به شاخ هاي از زبا نشناسي كه زبان را از منظر ارتباط متقابل با
3
نشناسي كالن گفته م 
يكند ،زبا 
عوامل و نهادهاي بيروني مطالعه م 
يشود.
زبا نشناسي خرد بررسي نظام دروني زبان است .بنابراين شاخ ههايي از زبا نشناسي مانند
يپردازند ،در محدود ه
جشناسي ،و صرفونحو ،كه به بررسي سازمان دروني زبان م 
آواشناسي ،وا 
نشناسي خرد قرار م 
زبا 
يگيرند .از سوي ديگر ،زبا نشناسي كالن بررسي هم ه آن چيزهايي
است كه در خارج از زبان به نحوي با نظام زباني مرتبط م 
يشود .بنابراين «از آنجا كه سواي
نشناسي ،بسياري از شاخ ههاي علوم نيز به موضوع زبان مربوط م 
زبا 
يشوند ،تعجبي ندارد كه
بعضي از زمين ههاي بينرشت هاي در حيطه زبا نشناسي كالن قرار گيرند و با نا مهاي جامع هشناسي
زبان ،روانشناسي زبان ،مرد مشناسي زبان ،سب 
كشناسي زبان و غيره شناخته شوند» (همان).
بنابراين زبا نشناسي كالن شامل مجموع هاي از علوم بينرشت هاي است كه از رهگذر مشاركت
زبا نشناسي و يكي از شاخ ههاي علوم در زمين ه شناخت عمیقتر زبان حاصل شده است.
زبا نشناسي تربيتي از جمله زمين ههاي علمي بينرشت هاي جديد است كه در سا لهاي اخير به
نشناسي كالن پيوسته است و هر روز بیش از پیش رشد و گسترش م 
ديگر شاخ ههاي زبا 
ييابد.
زبا نشناسي تربيتي با توجه به مسايل و مشكالت عملي آموزش و پرورش ،با مسائل واقعي زندگي
يكوشد با ارای ه توصيفي دقي 
يشود و سرانجام م 
اجتماعي انسان درگير م 
قتر از این مسائل ،راه را
1

براي حل آنها هموار كند .زبا نشناسي تربيتي ماحصل پيوند زبا نشناسي و علو متربيتي است و در
شها و نظري ههاي زبا نشناختي ،مسايل و مشكالت عملي نظام
آن ،به طور خاص با استفاده از رو 

يگيرد.
آموزش رسمي در زمين ه یادگیری زبان و یادگیری از طریق زبان مورد توجه قرار م 

1. J. Lyons
2. Microlinguistics
3. Macrolinguistics
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در این مقاله تالش خواهد شد تا نظرات مختلف درباره این حوزه و همچنین وضعیت

کنونی آن در کشورهای توسعه یافته ،روند تحول اين حوزه مطالعاتی ميانرشت هاي دانشگاهي،

و در نهایت ابعاد مطالعاتی و قلمروهای پژوهشی آن مورد بررسی قرار گیرد .در واقع حاصل

نگارش این مقاله پاسخ به پرسشهای زیر است:

 .1دیدگاههای مختلف دانشمندان درباره این حوزه مطالعاتی میانرشتهای چیست؟

 .2زبا نشناسي تربيتي به عنوان حوزه پژوهشی دانشگاهي چه روندي را طي كرده است؟

 .3در برنام ههاي درسي شاخ ههاي مختلف علوم تربيتي ،علوم اجتماعي و روانشناسي در ايران

چگونه به مطالعات زباني توجه شده است؟

 .4قلمروهای مطالعاتی این شاخه میانرشتهای کدامند؟

با توجه به موضوع پژوهش ،تحقيق از نوع توصيفي ـ تحلیلی است .ابزار گردآوري

اطالعات چکلیستهای مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی بوده است.
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زبانشناسی تربیتی از دیدگاههای مختلف

فریمن )16 :1994( 1زبانشناسی تربیتی را به مثابه یک رشته میانجی 2در نظر میگیرد که هدف

آن ایجاد ارتباط بین آموزش زبان و تربیت اجتماعی است .به گفته برنز ( )2010زبانشناسی
3

تربیتی در عصر فعالیتهای روشنفکرانه و انتقادی سر برآورده است ،عصری که در آن به مدد
فیشمن1968( 4ـ )1972جامعهشناسی زبان و به کوشش هایمز )1972( 5قومنگاری ارتباط

زبانی متولد شدند .جای شگفتی نیست در عصری که مرزهای دانش رشتهای 6به سود مطالعات

کلگرا 7و جامع درنوردیده شده است ،یک حوزه مطالعاتی مسئلهمحور با نام زبانشناسی
تربیتی نیز پا به عرصه وجود بگذارد .زبانشناسي تربیتی در مرز تالقي پژوهشهاي آموزشي

و زبانشناسي كاربردي قرار دارد (لوبيانكو .)122 :2008 ،8در حالي كه زبانشناسي كاربردي

شاخهاي از زبانشناسي است كه با استفاده از نظريههاي زبانشناسي به توصیف مسائل دنياي
1. Freeman
2. Mediating discipline
3. Berns
4. Fishman
5. Hymes
6. Disciplinary
7. Holistics
8. Lo Bianco

واقعي ميپردازد ،زبانشناسي تربیتی شاخهاي از زبانشناسي كاربردي است كه به مسائل دنياي
واقعي در حوزه آموزش توجه دارد .گرچه تا کنون بزرگترين عرصه زبانشناسي کاربردی،

مطالعه یادگیری و آموزش زبان دوم بوده است ،لیکن گستره زبانشناسي تربیتی بسيار وسيعتر
از آن است كه فقط آموزش زبان دوم را شامل شود (اوچلي و اسنو .)640 :2008 ،1در واقع،

چنان كه ون لير )596 :2008( 2اشاره کرده است ،پژوهشهای زبانشناسي تربیتی بايد عالوه

بر نقشهای آموزشی ،نقش تربیتی زبان را نیز شامل شود .از دید متخصصان تعلیم و تربیت،
زبان یک پدیده اجتماعی است که از طریق آن روابط بین افراد شکل میگیرد .باختین 3و

بوردیو 4از جمله افرادی بودند که نظریات آنان در رواج این اندیشه مؤثر بوده است .نظریههای

پساساختارگرایانه میخائیل باختین (1981ـ )1984و پیر بوردیو (1979ـ )1982در مورد زبان

مشاجراتی بر سر معنا و ساخت معنا برانگیخته است .نظرات ایشان در این زمینه ،برخالف

دیدگاه ساختارگرایانه سوسور است که نشانههای زبانی را دارای معنای آرمانی و جوامع زبانی
را نسبت ًا همگن به حساب میآورد.
باختین ،فیلسوف روس ،معتقد است که زبان باید به عنوان پارهگفتارهای ثابتی مورد بررسی

قرار گیرد که گویشوران در صحبت و بحث با یکدیگر خلق معانی میکنند .از این منظر ،مفهوم
گویشور واحد ،یک وهم است ،زیرا همه گویشوران پارهگفتارهای خود را به صورت الینقطع

و در تعامل با شنوندگان ،هم از لحاظ تاریخی و هم معاصر و هم در جوامع واقعی و فرضی،

میسازند .از این دیدگاه تناسب کلمات دیگران یک فرایند پیچیده و پرتنش است که در آن
کلمات خنثی نیستند بلکه بیانکننده تمایالت خاص و نظامهای ارزشی هستند .او معتقد است

که ارزش نسبت داده شده به کالم ،جدای از شخص متکلم ،قابل فهم نیست و ارزش منسوب

به متکلم نیز جدای از شبکه روابط اجتماعی قابل درک نیست (.)648 :1997

از سوی دیگر بوردیو کالم را سرمایهای نمادین به حساب میآورد که بسته به بازاری که

در آن عرضه میشود میتواند ارزشهای متفاوتی داشته باشد ( .)651 :1997به زبان ساده از

دیدگاه وی ارزش زبان به اندازه ارزش گویشوران آن است (همان) و کاربرد غالب ،کاربرد
طبقه غالب است (همان .)659 :تعریف بوردیو از روابط قدرت در کاربرد زبان تأثیر مهمی بر

1. Ochli & snow
2. Van Lier
3. Bakhtin
4. Bourdieu
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چگونگی ارزشگذاری گویشوران زبان از سوی دیگران گذاشت .این تأثیر به ویژه از جهت
فرصتهایی که آنها برای تکلم به دست میآورند و گونههای زبانی که ما آموزش میدهیم و
آنها به کار میبرند ،حائز اهمیت است .در پرتو چنین نظریهای تبدیل شدن به یک زبانآموز
خوب فرایندی است بسیار پیچیدهتر از آنچه که تحقیقات قبلی برآورد کرده بودند (نورتون و
توهی .)2004 1،از منظری دیگر کریس ویدن )1997( 2مانند باختین و بوردیو به استدالل در
مورد این مسئله میپردازد که زبان نه تنها فعالیتهای اجتماعی را تعریف میکند ،بلکه نقش
مهمی در ایجاد احساس ما از خود و «ذهنیت» ما دارد (ویدن .)21 :1997
با این اوصاف میتوان گفت از وظایف اصلی زبانشناسی تربیتی بررسی شیوههای
آگاهسازی زبانآموزان ،اعم از نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن ،درباره آثار اجتماعی و فردی
کاربرد زبان است .چرا که زبان عالوه بر نقش اطالعرسانی خود ،میتواند در رشد فکری و
برنامهریزی فعالیتهای روزمره ،اعم از خودشناسی ،خودمدیریتی و خودارزیابی ،و ارتقای
نقش اجتماعی سخنگویان خود سهم بسزایی ایفا کند.
بدیهی است پژوهشهای یادشده نه میتواند صرف ًا از سوی یک زبانشناس ،که صرف ًا به
مطالعات نظری مشغول است انجام گیرد ،و نه صرف ًا از سوی متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی
3
و جامعهشناسی که به مطالعات نظری در رشتههای خود میپردازند .این نکته مؤید نظر رپکو
( )2005به نقل از آراسته ( )28 :1388است که عقیده دارد شاخههای بینرشتهای ،فرایندی برای
پاسخ به یک سؤال ،حل یک مسئله ،یا پرداختن به موضوعی است که به دلیل پیچیدگی یا گستردگی
آن ،نمیتوان با یک رشته تخصصی ،به طور دقیق به مطالعه آن همت گماشت.
بنابراین نیاز به یک شاخه مطالعاتی میانرشتهای داریم که موارد چندبعدی همچون پدیده
دوزبانگی ،توسعه گونه علمی زبان فارسی ،یادگیری و تدریس مهارتهای زبانی ،نقشهای
تربیتی و فرهنگی زبان و مسائل دیگری از این دست را با دیدگاه جامعنگر توصیف و تحلیل کند
و برای مسائل آموزشی موجود در مدرسه و دانشگاه در زمینههای فوق راهحلهای واقعبینانه
و دور از یکسونگریهای رشتههای تخصصی ارائه دهد .همانطور که حاجی یوسفی (:1388
 )42معتقد است میانرشتگی میتواند با گشودن چشماندازهای جدید به روی پژوهشگران آنان
را از تعصبات انعطافناپذیر و نگرش تکبعدی به قضایا برحذر دارد و به تأمل و تدبیر بیشتر

و جامعتر در مطالعات علمی رهنمون سازد.

1. Norton& Toohey
2. Weedon
3. Repko

يتوان گفت نظام آموزشي و تربيتي مدارس و دانشگاهها در سه
عبندي نكات فوق م 
در جم 

زمینه زیر با مسئله زبان روبرو هستند:

تهاي زبانی.
 .1یادگیری زبان و آموزش مهار 

 .2یادگیری علوم از طریق زبان :آموزش علوم مختلف از طريق گونه علمی زبان :زبان ابزار

بهاي درسي و همچنین امر تدريس است.
اصلی تدوین متون كتا 

 .3تربیت فرهنگی ـ اجتماعی از طریق زبان :تربيت نيروي انساني متفكر و داراي خالقيت كه

بايد بتوانند از طريق گفتار و نوشتار فعالیتهای خود را برنامهریزی کنند و به توليد و ترويج
اندیشه و فرهنگ بپردازند.

زبا نشناسي تربيتي با بررسي مسايل و مشكالت علمي نظام آموزش رسمي در زمين ه

تربيت زباني و آموزش زبان ملي ،ماحصل پيوند زبا نشناسي و علو متربيتي است .از این لحاظ

يتواند در بهبود و ارتقای کیفی
نشناسي تربيتي م 
شناخت بهتر حوزه پژوهشی دانشگاهي زبا 
نظام آموزشی هر جامعهای مفيد باشد.

فصلنامه علمی _ پژوهشی

روند تحول زبانشناسي تربيتي به عنوان يك برنامه درسي ميانرشتهاي

در سال  1972برنارد اسپالسكي ،1عنوان «زبا نشناسي تربيتي» را براي رشت هاي پيشنهاد كرد

كه وظيفه اصلی آن «عرضه اطالعات مربوط به تدوين برنامه زبانآموزی و اجراي آن» است.

وي تأكيد كرد كه اين رشته بايد بر اصول و نظري ههاي حاصل از شاخ ههاي گوناگون علم

زبا نشناسي استوار شود (هورنبرگر.)2001 ،2

بعد از سال  1972به تدريج دو برنامه دكتري زبا نشناسي تربيتي در دانشگاههاي امريکا

راهاندازی شد ،يكي در دانشگاه نيومكزيكو كه ارتباط نزديكي با مركز مطالعات ناواجو 3داشت
يشد و ديگري مركز تحصيالت تكميلي زبا نشناسي تربيتي در
و توسط اسپالسكي اداره م 

يشد.
فسان 4اداره م 
دانشگاه پنسيلوانیا كه تحت سرپرستي هايمز و با مديريت ول 

نالمللي مانتري ،نام بخش مطالعات زباني را به
در اواخر سال  1990مؤسسه مطالعات بي 

مركز تحصيالت تكميلي «زبان و زبا نشناسي تربيتي» تغيير داد .اين مركز واحدهاي پيشرفته
1. Spolsky
2. Hornberger
3. Navajo
4. Wolfson
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يها» و «آموزش
زبان در دوره كارشناسي ارشد را در رشت ههاي «آموزش زبان انگليسي به خارج 
يدهد.
زبان بيگانه» ارائه م 

در سال  2000دانشگاه استنفورد ،تخصص دكتري زبا نشناسي تربيتي را در گروه علوم

اجتماعي و سياستگذاري آموزشی پيشنهاد كرد .سپس پروفسور ارتيز 1شاگرد اسپالسكي

اداره بخش زبان ،ادبيات و مطالعات فرهنگي ـ اجتماعي را در دانشگاه نيومكزيكو كه برنامه

زبا نشناسي تربيتي را نيز تحت پوشش دارد ،بر عهده گرفت .در حال حاضر تخصص دكتري
زبا نشناسي تربيتي در هفت دانشگاه معتبر ایاالت متحده و انگلستان دایر است .اسامی این

دانشگاهها در جدول  1قابل مشاهده است.

جدول  .1اسامي هفت دانشگاه داراي تخصص زبانشناسي تربيتي
نام دانشگاه

مقطع تحصیلی

استنفورد

دکتری

نيوكسل

دکتری

آريزونا

فصلنامه علمی _ پژوهشی

58

دوره ششم
شماره 4
پاییز 1393

منچستر

دکتری

کارشناسی ارشد

نيومكزيكو

دکتری و کارشناسی ارشد

وارويك (مركز آموزش معلمان زبا ن انگليسي)

دکتری

پنسيلوانيا

دکتری

رويكرد رشتههای دانشگاهی ایران به مطالعات زباني

عالوه بر رشته زبانشناسی همگانی که هدفش «مطالعه درباره زبان» است و رشتههایی مانند
زبان و ادبیات فارسی و دیگر رشتههای زبان خارجی (مانند زبان انگلیسی ،زبان فرانسه ،زبان
آلمانی و )...که با هدف آموزش یا ادبیات آن زبان خاص تأسیس شدهاند ،بررسيهای مطالعه
حاضر نشان داد که رشتههای دیگری نیز (مانند علوم تربيتي ،علوم اجتماعي و روانشناسي)

نیز هستند که واحدهای درسی مرتبط با زبان ارائه میدهند .در مقطع كارشناسي نیز برخي از
واحدهاي درسي مرتبط با مطالعات زبانی عبارتند از :گرايشهاي آموزش و پرورش كودكان

عقبمانده ذهني ،آموزش پيشدبستاني و دبستاني ،ارتباطات علوم اجتماعي ،مرد مشناسي،
1. Ortiz

روانشناسي باليني ،و كودكان استثنايي .در مقطع كارشناسي ارشد نیز میتوان به گرايشهاي

آموزش و پرورش پيشدبستاني و دبستاني و رواشناسي تربيتي که به مطالعه زباني توجه دارند،

اشاره کرد .در مقطع دکتری نیز تعدادي از واحدهاي درسي روانشناسي تربيتي و آموزش

كودكان استثنايي مربوط به مطالعات زباني است؛ به طوري كه به ترتيب  38/9درصد20 ،

درصد و  50درصد از گرايشهاي مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري رشت ههاي علوم

تربيتي ،علوماجتماعي ،و روانشناسي با مطالعات زباني مرتبطند.

جدول  .2واحدهاي درسي مرتبط با مطالعات زباني

در مقطع كارشناسي رشتههاي علومتربيتي ،علوماجتماعي و روانشناسي
واحدهاي درسي مرتبط با مطالعات زباني

رشته

زبان آموزي
روانشناسي آموزش خواندن

علو م تربيتي

اختالالت گويايي
اختالالت يادگيري ويژه
گفتاردرماني
روش تدريس زبان فارسي

شيوه نگارش فارسي در مطبوعات
ويراستاري و مديريت اخبار
زبانشناسي از ديدگاه انسانشناسي

گرايش

آموزش و پرورش كودكان
استثنايي

علوماجتماعي

پيشدبستاني و دبستاني
ارتباطات علوماجتماعي
مردمشناسي

اختالل يادگيري
تفكر و زبان

باليني

اختالالت يادگيري
تفكر و زبان

عمومي

اختالالت تكلمي و گفتاردرماني
اختالالت يادگيري
تفكر و زبان

روانشناسي

روانشناشی
كودكان استثنايي
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جدول  .3واحدهاي درسي مرتبط با مطالعات زباني

در مقطع كارشناسي ارشد رشتههاي علومتربيتي و روانشناسي
واحدهاي درسي مرتبط با مطالعات زباني

گرايش

رشته

روانشناسی رشد و تكامل از تولد تا هفت
سالگي و مباني زبانآموزي

آموزش و پرورش
علو م تربيتي

روانشناسی رشد و زبانآموزي
اختالالت يادگيري

پيشدبستاني
آموزش و پرورش دبستاني

روانشناسی

تربيتي

جدول  .4واحدهاي درسي مرتبط با مطالعات زباني در مقطع دكتري رشته روانشناسی
واحدهاي درسي مرتبط با مطالعات زباني

رشته

روانشناسی رشد زبان
فصلنامه علمی _ پژوهشی
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ناتوانيهاي يادگيري خاص

گرايش

تربيتي
روانشناسی

آموزش كودكان
استثنايي

واحدهای درسی یادشده در رشتههای گوناگون دانشگاهی نشان میدهد که اهمیت زبان
و مسایل زبانی در آموزشهای آکادمیک امری پذیرفته شده است .لیکن اکنون به دلیل فقدان
حوزه مطالعات «زبانشناسی تربیتی» بررسیهای علمی نظاممندی در خصوص سرفصلها و
محتوای این دروس انجام نشده است .از این رو مشاهده میشود که برخی سرفصلها و محتوای
کتابهای درسی مربوط به واحدهای زبانی این رشتهها ،دارای کاستیها و حتی اشتباهات
علمی فاحشی است؛ به طوری که در بسیاری از آنها از مطالبی استفاده شده است که با یافتههای
جدید زبانشناسی معاصر سازگار نیست .از این رو به منظور اصالح برنامههای درسی رشتههای
یادشده ،ضرورت تأسیس شاخه بینرشتهای زبانشناسی تربیتی ،بیش از پیش نمایان میشود
تا به مدد پژوهشهای هدفمند ،دروس دانشگاهی در حیطه زبان و علوم اجتماعی ،زبان و
روانشناسی ،و زبان و تعلیم و تربیت روزآمد شده و با تحوالت رشته مادر هماهنگ شوند.
قلمرو مطالعاتی زبانشناسي تربيتي

در حالی که هدف اساسی زبانشناسی نظری ،به عنوان زبانشناسی خرد« ،مطالعه علمی زبان»
است ،زبا نشناسي تربيتي با توجه به نقش زبان در نظام آموزشی اعم از آموزش مدرسهای و

يدهد كه میتوان آنها را در سه قلمرو
دانشگاهی ،موضوعات گوناگوني را مورد بحث قرار م 

کلی زیر گنجانید:

 .1یادگیری زبان (یادگیری مهارتهای زبانی)
 .2یادگیری علوم از طریق زبان

 .3نقش فرهنگی و تربیتی زبان
 .1یادگیری زبان

مقصد اولیه تمام برنامههای درسی پایه در دوره پیشدبستانی ،دبستان ،سوادآموزی بزرگساالن

و آموزش زبان فارسی به خارجیان ،این است که مهارتهای زبانی اعم از مهارتهای شفاهی

(صحبت کردن و گوش دادن) و مهارتهای مکتوب (خواندن و نوشتن) را به افراد ذیربط
بیاموزند .برای تحقق هدف فوق ،زبانشناسی تربیتی به عنوان یک حوزه پژوهشی مؤثر و
ارتباطدهنده میان دو حوزه زبانشناسی و علوم تربیتی به منظور ارتقای یادگیری و بهبود کیفیت

برنامههای آموزش زبان میتواند به حل مشکالت و نارساییهای ناشی از روش ،محتوا،
موادآموزشی و ...یاری رساند .مهمترين این خدمات عبارتند از:

برنامهريزي زبان 1و آموزش زبان :2زبان ابزاري است كه از طريق آن موضوعات درسي

يگيرد .در بحث
يشود و خود به عنوان موضوع مورد مطالعه در جايگاه درس قرار م 
تدريس م 

آموزش زبان ،مباحث تدریس زبان مادري ،زبان دوم و زبان خارجی مطرح است (اسپالسكي،
 .)1999با توجه به طيف وسيع تدريس زبان و پيچيدگي زبا نشناختی در برخي جوامع،
تگذاريها بايد در ارتباط با نقش و موقعيت زبانهاي مختلف در نظام آموزشي صورت
سياس 

گيرد و تصمیماتی نیز در خصوص فراهم آوردن امكانات الزم و کافی اتخاذ شود .در واقع
زبانشناسی تربیتی میتواند پل ارتباطی بین امر برنامهریزی زبان و آموزش زبان باشد.

واژهآموزي :زبانشناسی تربیتی قادر است با فراهم آوردن پیکره مدونی از واژگان پایه ،امر

واژ هآموزي و همچنین تدوین محتوای درجهبندی شده را جنبه علمی بخشد و از طرف دیگر

واژگان عمومی جدید پیشنهادی فرهنگستان را در منابع آموزشی وارد کند.

1. Language planning
2. Language teaching
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دستور آموزشي :1زبانشناسی تربیتی میتواند در تدوین دستور آموزشي ،که به قواعد
دستوري مربوط است ،نقشی مؤثر ایفا کند .اين قواعد،تدريس و يادگيري يك زبان معين را
در مراحل مختلف يادگيري آسان م 
يسازد .در این راه زبانشناسی تربیتی به مثابه تسهیلکننده
ارائه دانش زبانشناسی نظری در نظام آموزشی عمل میکند .در حال حاضر بسیاری از معلمان
نسبت به استفاده از یافتههای زبانشناسی نوین در کالس درس مقاومت میکنند و دستور
سنتی را ترجیح میدهند .این امر از آنجا ناشی میشود که دانش زبانشناسی از یک طرف
تا حد زیادی ثقیل و دارای اصطالحات فنی بیشمار است و از طرف دیگر برای ورود به
نظام آموزشی از فیلتر زبانشناسی تربیتی گذر نکرده است .زیرا تنها در صورت استفاده از
زبانشناسی تربیتی است که مواد خام علمی زبانشناسی میتواند آماده مصرف آموزشی شود.
مطالعه مقايسهاي :2زبانشناسی تربیتی از این طریق به بررسي شباهتها و تفاوتهاي زبان
يپردازد و هدف آن شناسايي مشكالتي است كه يادگيرنده در
مادري يادگيرنده و زبان مقصد م 
فرايند يادگيري زبان رسمی با آنها مواجه م 
يشود .از آنجا که کشور ما دارای تنوعات زبانی و
گویشی زیادی است ،بررسي مقایسهای زبانهاي محلی و زبان معيار آموزش مهارتهای زبانی
را تسهيل میکند و راه را برای توسعه عدالت آموزشی هموار میسازد .از جمله به معلمان
کمک میکند تا با شناخت بهتر زبان محلی و ملی دیدگاه روشنتری نسبت به خطاهاي زبانی
يادگيرنده کسب کند و راهحلهای علمی برای رفع آنها پیشبینی کند.
 .2یادگیری علوم از طریق زبان

پس از کسب مهارتهای پایه زبان ،که گاهی به آن «سواد پایه »3هم میگویند ،این فرصت
فراهم میشود که از طریق زبان ،علوم و جنبههای گوناگون آن به افراد آموزش داده شود.
بدیهی است یادگیری علوم مختلف مانند ریاضیات ،جغرافیا ،فیزیک ،شیمی ،و زیستشناسی
در مدرسه ،و یادگیری رشتههای علمی در سطوح دانشگاهی ،رابطه تنگاتنگی با زبان دارد و
به بیانی دیگر بحث درباره آن نیاز به گفتگو ،نوشتن و خواندن دارد .رابطه معلم و دانشآموز،
و استاد و دانشجو اساس ًا یک ارتباط مبتنی بر زبان است و تعامالت کالمی و نوشتاری آنها
حاصل کاربرد مهارتهای چهارگانه زبانی است .از سوی دیگر مهمترین منبع آموزشی ،یعنی

کتابهای درسی (چه کتاب سنتی و چه منابع الکترونیکی جدید) که حامل بیشترین محتوای
1. Pedagogical Grammar
2. Contrastive Analysis
3. Basic Literacy

درسی هستند ،بر اساس مواد زبانی تدوین میشوند .ارزشیابی آموختههای یادگیرندگان هم چه
به صورت امتحان شفاهی یا کتبی حاصل کاربرد زبان است.
از این رو برای بهبود کیفیت آموزشی مدارس و دانشگاهها توجه به مطالعات زبانشناختی
مانند مکالمهکاوی ،زبانشناسی متن ،زبان علم و ...اجتنابناپذیر است .زبانشناسی تربیتی به
عنوان علم بینرشتهای قادر است نتیجه مطالعاتی از این دست را برای مطالعه دقیقتر تعامل
زبانی معلم و شاگرد ،و استاد و دانشجو ،و همچنین استانداردهای تدوین متون درسی و
آموزشی مناسب به کار گیرد و ملزومات گسترش و توسعه گونه علمی زبان فارسی را ،به عنوان
یکی از پیشنیازهای رشد علمی کشور ،فراهم آورد .عالوه بر نقش بیبدیل زبان در آموزش
علوم ،دانشجویان نیز برای یادگیری و مطالعه به مهارتهای متنوع خواندن و درک مطلب متون
تخصصی علوم گوناگون نیاز دارند .بسیار مشاهده شده است که افرادی از هوش ریاضی بسیار
خوبی برخوردارند ولی به دلیل عدم درک مفاهیم اصلی که بر پایه زبان استوار است ،دچار
شکست تحصیلی میشوند .این امر در مورد یادگیری دیگر علوم نیز صادق است.
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 .3نقش فرهنگی و تربیتی زبان

از سوی دیگر مدرسه و دانشگاه محل فرهنگپذیری و تربیت افراد توانا و مجهز به تفکر
انتقادی و دیدگاه فرهنگی مناسب است .آثار هليدي 4در واقع از مهمترين و معتبرترين آثار
موجود در زمينه نقش زبان در تعليم و تربيت است .در سال  ،1969هليدي مقاله مشهور خود
تهايشان تعريفی
به نام الگوهاي معتبر زبان 5را منتشر کرد و به منظور راهنمايي مربیان در فعالي 
مناسب از زبان به دست داد .اين موضوع مضمون ثابت نوشت ههاي اوست .به بيان دیگر ،هليدي
به بحث در باب امكان «ارائه شرح مختصري از ماهيت اصلي زبان ،به گون هاي كه در امر
يپردازد.
آموزش واقع ًا مناسب باشد» م 
به نظر هليدي ( )12 :1978ضعف بنيادي مدارس در اين است كه رابط ه زبان و جامعه را
يدهند كه كل نظريه و كاركرد تعليم و تربيت به ارتباط بين زبان و
يشناسند و تشخيص نم 
نم 
مردم ،به عنوان موجودی اجتماعي ،وابسته است .يكي از عاليق اصلي هليدي در علومتربيتي،
بسط استعداد كارآمد زبانی افراد است .او توانايي كنترل و اداره گون ههاي متفاوت زبان را يكي

يداند .تدريس زبان معيار به معناي تدريس يك گونه
از اجزاي اصلي امر تعليم و تربيت م 
4. Halliday
5. Relevant Models of Language
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يتوانند با آن كارهاي جديدي انجام دهند .درک
كارآمد جديد است كه دانشآموز و دانشجو م 
صحیح دانشآموزان و دانشجویان از گفتمانهای مختلف اجتماعی و فرهنگی راه را برای
تربیت نسلی پویا و سازنده هموار میکند.
اوچلي و اسنو ( )2008خطوط اصلي تحقیقات و مطالعات حوزه زبانشناسي تربیتی را
چنین معرفی کردهاند :استفاده از زبان در كالس ،گسترش مهارت خواندن و نوشتن ،زبانآموزي،
برنامهريزي كاربرد زبان در محيط آموزش ،ارزيابي دانش زباني.
بيشك مطالعات حوزه میانرشتهای زبانشناسي تربیتی اولویتهای جداگانهای در کشورهای
مختلف جهان دارد .هر کشور مشكالت خودش را دارد ،و پژوهشگران آموزشي متناسب با
وضعیت بومی کشور خود بايد توجه خود را به مسائل خاصی متمركز کنند و ويژگيها و شرايط
محیط خود را مدنظر قرار دهند .براي مثال در ایران مسائلی همچون دوزبانگی ،مشکالت خط
فارسی ،استانداردسازی گونه علمی زبان در رشتههای گوناگون علمی ،بیسوادی بیش از هفت
میلیون نفر بزرگسال و ...وجود دارد ،که میزان آن در جوامع دیگر متفاوت است.
در هر صورت شاخه میانرشتهای زبانشناسی تربیتی میتواند پاسخگوی پرسشهاي
اساسي زير باشد:
 .1چه چيزی بايد درباره زبان به دانشآموزان و دانشجویان بياموزيم تا آنها را براي موفقيت
در مدرسه و دانشگاه ،و سپس در حرفه خود و براي روبرو شدن با سطوح باالتر انديشه در
بزرگسالي آماده سازيم؟
 .2معلمان و استادان چه چيزهايي را درباره زبان بايد بدانند تا با توجه به طيف گسترده
دانشآموزان و دانشجویان ،به بازده آموزشي مورد نظر دست يابند؟
 .3بعد از مشخص کردن آنچه بايد به دانشآموزان و دانشجویان تدريس شود ،و نیز دانش و
مهارت زبانی الزم براي آموزگاران و استادان ،چگونه بايد این نیازهای آموزشی را در عمل
برآورده سازیم؟
 .4زبان چگونه میتواند در تحکیم هویت ملی نوجوانان و جوانان مدرسهای و دانشگاهی نقش
ایفا کند و به آنها در کسب مهارتهای برنامهریزی زندگی روزمره یاری رساند؟
در قلمرو نخست این شاخه میانرشتهای ،یعنی «یادگیری زبان» ،با توجه به چندزبانه بودن
مردم ایران هفت محور شامل موارد زیر از اهمیت خاصی برخوردار است:

 .1دوزبانگی1؛  .2اصول يادگيري زبان اول و دوم؛  .3دوزبانگونگی2؛  .4بررسی مقایسهای
1. Bilingualism
2. Diglossia

زبان فارسي و زبانهای محلی؛  .5برنام هريزي درسي آموزش زبانفارسي؛  .6مطالعات علمی
واژهآموزی؛  .7تدوین دستور آموزشی.
در قلمرو دوم این شاخه میانرشتهای ،یعنی «یادگیری علوم از طریق زبان» ،شش محور
حائز اهمیت به شرح زیر است:
 .1زبان و تفكر؛  .2زبان و استدالل؛  .3زبان و ادراك؛  .4کاربرد گونه علمی زبان در گفتگوها؛
 .5کاربرد گونه علمی زبان در نگارش متون علمی؛  .6کاربرد اصول زبانشناسی متن در تدوین
کتابهای درسی.
و در قلمرو سوم این شاخه میانرشتهای ،یعنی «نقش فرهنگی و تربیتی زبان» ،شش محور
زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
 .1نقش زبان در تحکیم هویت ملی .2 ،نقش جنسیتی زبان؛  .3سبكهای ارتباطی (زبان رسمي،
مؤدبانه ،دوستانه)؛  .4زبان و خالقیت؛  .5نقش زبان در برنام هريزي فعاليتهاي روزمره (خودتنظیمی،1
خودمدیریتی 2و خودارزیابی)3؛  .6نقش زبان در توسعه اجتماعی و فرهنگی فرد و جامعه.
خالصه موارد یادشده در این بخش در جدول شماره  5درج شده است.

جدول  .5قلمروها و محورهای اولویتدار پژوهشهای بینرشتهای زبانشناسی تربیتی
یادگیری زبان

یادگیری از طریق زبان
نقش زبان در یادگیری علم

یادگیری از طریق زبان
نقش فرهنگی و تربیتی زبان

دوزبانگی

زبان و ادراک

نقش زبان در تحکیم هویت ملی

اصول و روشهای
یادگیری زبان اول و دوم

زبان و تفکر

نقش جنسیتی زبان

دوزبانگونگی

زبان و استدالل

سبكهای ارتباطی
(زبان رسمي ،مؤدبانه ،دوستانه)

بررسی مقایسهای زبان
فارسي و زبانهای محلی

کاربرد گونه علمی زبان در
گفتگوها

زبان و خالقیت

برنامهريزي درسي
آموزش زبان فارسي
مطالعات علمی
واژهآموزی و تدوین
دستور آموزشی

کاربرد گونه علمی زبان در
نگارش متون علمی

نقش زبان در برنامهريزي فعاليتهاي روزمره
(خودتنظیمی،خودمدیریتیوخودارزیابی)

کاربرد اصول زبانشناسی متن
در تدوین کتابهای درسی

نقش زبان در توسعه اجتماعی و
فرهنگی فرد و جامعه
1. Self-regulation
2. Self-managing
3. Self-assessment
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از آنجا که زبان به عنوان ابزاري براي برنام هريزي و تصمي مگيري ،حل مسئله و استدالل ،و
يرود ،و پرورش اين مهار 
همچنين سازگاري اجتماعي و همنوايي گروهي نيز به كار م 
تهاي
شناختي و اجتماعي در رشد و توسعه نيروي انساني هر جامعه بسيار مؤثر است ،نظام تعليم
و تربيت باید به افراد كمك كند تا به مطلو 
بترين شكل از زبان رسمی براي بيان شفاهی و
مکتوب انديشه خود استفاده كنند .دان 
شآموختگان بايد عالوه بر دستیابی به مهارتهاي زباني
الزم ،بتوانند دنياي زبانی پيرامون خود را سنجيد هتر و نقادان هتر تجربه كنند و از طریق آن نقش
مؤثری در توسعه علمی و فرهنگی خود و جامعه داشته باشند.
توجه به حوزه میانرشتهای زبا نشناسي تربيتي برای شناخت مسايل و مشكالت عملي نظام
آموزش رسمي در زمين ه آموزش زبان و تربيت زباني راهگشا خواهد بود .ضرورت توجه به این
حوزه مطالعاتی از آنجا ناشی میشود که نمیتوان حاصل مطالعات نظری رشتههای پایه وابسته
به آن ،یعنی زبانشناسی نظری و تعلیم و تربیت ،را برای حل مسائل واقعی زبانی در محیطهای
آموزشی مورد استفاده قرار داد .در واقع زبانشناسی تربیتی موقعیتی فراهم میکند تا یافتههای
زبانشناسی نظری برای کاربرد در رشتههای عملیاتی مانند آموزش زبان فارسی آماده شوند.
برای روشن شدن این بحث میتوان از حوزه مطالعاتی میانرشتهای شناخته شدهای مانند
روانشناسی تربیتی 1یاد کرد .پرواضح است که برای حل مسائل روانشناختی در نظامهای
آموزشی نمیتوان مستقیم ًا از یافتههای روانشناسی عمومی استفاده کرد و باید این یافتهها را در
حوزه مطالعاتی میانرشتهای روانشناسی تربیتی آماده کرد و سپس به حل مسائل روانشناختی
مدارس و دانشگاهها پرداخت .اما برای برپایی ،حفظ و توسعه مطالعات زبانشناسی تربیتی
به نظر میرسد با توجه به وضعیت کنونی آرایش سازمانی دستگاههای علمی در ایران و
تخصیص بودجههای پژوهشی و روند رو به رشد توسعه دورههای تحصیالت تکمیلی،
بهترین اقدام تأسیس دوره دکتری زبانشناسی تربیتی است .این همان اقدامی است که در
دانشگاههای بزرگ ایاالت متحده انجام شده است و نیوول199( 2ـ )1994و هرش 3و همکاران
( )1983نیز بر آن صحه گذاشتهاند :مهمترین راهکار برای بسط مطالعات بینرشتهای طراحی
دورههای آموزشی بینرشتهای است .در این صورت زمینه الزم برای مطالعات و پژوهشهای

بینرشتهای در بستری مناسب به وجود میآید .از طرف دیگر فارغالتحصیالن این دورهها

1. Educational Psychology
2. Newell
3. Hursh

به عنوان افراد متخصص در زمینه بینرشتهای قادر به هماهنگی اینگونه مطالعات در میان

متخصصان تکرشتهای خواهند بود .همچنین این دورهها با به وجود آوردن درک بهتری از

مسائل ،حل آنها را ممکن میسازند (افتخاری  .)67 :1383شایان ذکر است دانشجویان ورودی
به این رشته میبایست از رشته زبانشناسی و آموزش زبان فارسی باشند و طبع ًا دوره یادشده
در دپارتمانهای زبانشناسی اجرا خواهد شد.

همچنین این پیشنهاد همسو با نظر نوروززاده و فتحی واجارگاه ( )29 :1387است که یکی

از نقشهای اصلی دانشگاه را توجه به زمینههای میانرشتهای دانستهاند و معتقدند :به کارگیری

دانش در جامعه ،به خصوص در زمینههای فرهنگی و اجتماعی ،نیاز به تلفیق موضوعات در
زمینههای مختلف علمی دارد و این تلفیق باید در سطح دانشگاهها و از طریق تأسیس رشتهها

و دانشکدههای مأموریتگرا انجام گیرد.

در پایان میتوان چنین گفت که عوامل مؤثر در ایفای نقشهای تربیتی و فرهنگی زبان یکی

از اولویتهای مطالعاتی این شاخه بینرشتهای است و پس از آن مسائل مربوط به یادگیری

زبان و مهارتهای زبانی و یادگیری علوم از طریق زبان و کاربرد زبان علم برای تولید و ترویج
علم از دیگر اولویتهای مهم برنامه پژوهشی زبانشناسی تربیتی شناخته شدهاند.
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Educational Linguistics as
an Interdisciplinary Research Domain
Bahman Zandi1

Abstract
The broadest language realm is the realm in which language is connected with
the domains outside itself. In this scale, language has an impact on some of
the environmental factors and receives influence from some of them. One of
the most important of these areas is the domain of education. In this article,
using a descriptive–analytical research method, while introducing a new
field which is prevailing in large universities in the world, the usefulness of
running it in line with development of language studies with regard to Iranian
linguistics issues in particular in education is dealt with. The result of the study
shows that the educational linguistics as a bridge between lingual world and
educational system tries to organize the educational activities with regard to
lingual issues in a more ideal way. The studies of educational linguistics are
focused on the role of language in learning and education. While emphasizing
on the integration of linguistics and education, and using the methods and
theories of linguistics, this scientific field considers the practical issues and
problems of formal educational systems in the area of language learning and
learning through language. It is also necessary to pay attention to three realms
of language learning, learning sciences through language and the cultural and
educational role of language in designing curriculum of educational linguistics
in Iran. The solution to expand this study field in Iran is to establish the missionoriented post graduate courses which could provide necessary grounds to solve
the common issues between language and education.
Keywords: Interdisciplinary Studies, Educational Linguistics, Linguistics,
Educational Sciences, Learning.
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