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 چکیده

طی نیمه قرن بیستم نه تنها توجه زبانشناسان را از کلیه زمینه ها به خود  دوم آهنگ فزاینده تحقیق در خصوص فراگیری زبان

جلب کرده است بلکه توجه دست اندکاران اموزشی را نیز در تمام زمینه ها ی مربوط به زبان به خود معطوف نموده است. امروزه به 

آموزش زبان دوم یک امر بر می گیرد.  دامنه وسیعی را دردوم کارگیری دست اوردهای پژوهشی در خصوص فراگیری زبان 

 یعنی شود آشنا زودتر دوم زبان با کودک هرچه .تخصصی است و بنابراین بهتر است که توسط مربیان آموزش دیده صورت گیرد

 خواهد دوم زبان کسب مهارت به دستیابی برای بیشتری شانس داشت، را مادری زبان یا اول زبان در کافی تسلط اینکه از بعد

 کودکان سن هرچه است. تداخل زبان مادری در یادگیری زبان دوم مهمترین و اساسی ترین تاثیر زبان مادری بر زبان دوم .داشت

 همزمان میتوانند کودکان کهتحقیقات نشان داده . است تر قوی زبان آن خاص لهجه بویژه و دوم زبان تکلم و مهارت باشد تر پائین

آموزش زبان دوم و زبانهای دیگر در هر سنی مقدور است ولی هرچه سن افراد باالتر رود امکان یادگیری  .گیرند فرا را زبان چندین

 .شود می بارز بیشتر زبان آن دشوارتر خواهد بود و این امر بویژه در امر یادگیری لهجه ی

  سن، زبان دوم ،آموزش، لهجه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

بسیار مفید و ضروری برای همه ی کودکان و برای همه ی انسانهاست. آموزش زبان میتواند در امر رشد و امر آموزش زبان امری 

در دنیای امروز معدود کسانی هستند که فقط به یک زبان تسلط . پرورش مغز و انواع دیگر یادگیری ها در زندگی روزمره موثر باشد

ه فرد در ارتباط با انسانهای دیگر و دنیای پیرامون وی یاری میکند، همچنین به دارند. آموزش زبانهای دوم و سوم عالوه براینکه ب

رشد علوم درسی و امر مهارت در حل مسائل نیز کمک میکند. همچنین پژوهش هائی حکایت از آن دارند که افرادی که زبان دوم 

 شوند را یاد میگیرند دیر تر دچار بیماری آلزایمر می

به زبانی  L2 ، به اختصار (Second language انگلیسیبه  زبان دوم)پردازند، می زباندر علومی که به بررسی فرایند یادگیری 

هر زبانی است که بعد از اولین  (L2) زبان دوم.آموزددر دوران بزرگسالی می زبان اولشود، که شخص پس از یادگیری اطالق می

به عنوان زبان دوم به کار  اًشوند، عمدتهای کمکی نامیده میها که معموالً زبانشود برخی زبانیاد گرفته می (L1) زبان مادری

 .ند، نباشدکنند و با آن راحت تر هستممکن است زبان اول یک شخص، زبان غالب او یعنی زبانی که بیشتر استفاده می .روندمی

که پیش ازآن به معنی یادگیری یک زبان تازه توسط فردی است  (Second Language Acquisition) فراگیری زبان دوم

 (Bilingual Language Acquisition) است در حالی که فراگیری دو زبانه آموخته زبان مادرییا  زبان اولزبانی را به عنوان 

الینفک وجود آدمی است   مادری جزءزبان   د.ا و به صورت همزمان بیاموزگردد که در کودکی دو زبان را از ابتددر مورد کسی اطالق می

است. انسان در وجود زبان مادری است که قادر است به معنی واقعی لذت و درد ، عشق و نفرت و و با سلول های بنیادی وجود او گره خورده 

تنها  دشمنی و دوستی دست یابد و آن ها را با تمام وجود احساس کند . احساسی که از اعماق وجودش نشات می گیرد. من "کرد" )برای مثال( تنها و

وجودی جمله دوستت دارم )خوشم ئه وییت( را در عمق درونم احساس کنم و جریان دوست داشتن در در وجود زبان مادریم است که می توانم لذت 

 . رگ هایم جاری شود

 بیان مساله1--1

 / learner /موزآمهمترین و اساسی ترین تاثیر زبان مادری بر زبان دوم این است که زبانتداخل زبان مادری در یادگیری زبان دوم 

ن مادری خود را که چه بصورت اگاهانه و چه بصورت ناگاهانه در سن پیش از مدرسه یا در مدرسه فرا می قواعد و دستورات زبا

موز ممکن است واژه های زبان دوم را برحسب الگوهای زبان آزبان هنگام این در. برد بکارمی دوم زبان یادگیری  گیرد را در هنگام

را / I talk English/را پیش از فعل قرار دهد .مثال notاول کنار هم قرار دهد. مثال برای منفی کردن یک فعل عالمت منفی

ر یادگیری زبان دوم به عنوان بیان کند. برخی از محققین معتقدند که تاثیر زبان مادری د/ I not talk English /بصورت منفی

موز می شود. بنابراین هر چقدر سن فرد پایین تر باشد به آیک عمل بازدارنده عمل می کند و سبب ایجاد اشتباهات زیادی درزبان

  .ردمی گی علت عدم اگاهی او نسبت به قوانین زبان مادری تاثیرزبان مادری کمتر خواهد بود و یادگیری زبان دوم به اسانی انجام

( نشان داده است افرادی که در سن بزرگسالی شروع به یادگیری زبان دوم می کنند در بسیاری موارد 9319عارفی راد (تحقیقات 

از طرف دیگر زبان مادری .خصوصا در صحبت کردن و نگارش به علت عدم توانایی در واژه مناسب متوصل به زبان مادری می شوند

ن را بدون آموزد معموالآثیرگذار می باشد. کودکی که زبان دوم را قبل از دوازده یا سیزده سالگی میوا و دستگاه صوتی نیز تاآدر 

سالگی شروع می کنند نمی توانند از  18یا  17لهجه یاد می گیرد؛ برعکس افرادی که زبان دوم را بعد از دوره بلوغ یا پس از سن 

ن هرچه در سن باالتر یادگیری زبان دوم انجام بگیرد نفوذ زبان مادری بیشتر و وایی زبان مادری بدور باشند. بنابرایآتاثیر نظام 

سان تر از بززگساالن قادر است آمبارزه با ان مشکل تر می باشد. همچنین کودک بخاطر انعطاف پذیری در شخصیت راحت تر و 

گالیسون معتقد است که نمی توان از  .اشته باشدزبان دوم را یاد بگیرد و در مقابل مشکالت یاد گیری زبان دوم مقاومت بیشتری د

شکار یا پنهان به عنوان اولین مرجع ظاهر می آتاثیر زبان مادری بر زبان دوم جلوگیری کرد چون زبان مادری همیشه بصورت 
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ن محیط آنگ موزد در واقع بصورت نااگاهانه فرهآهنگامیکه کودک زبان مادری خود یعنی زبان محیط پیرامون خود را می ” شود.

این فرهنگ شخصیت و هویت او را تشکیل می دهد.این خصوصیات فرهنگی و شخصیتی که به این شکل  را نیز بدست می اورد و

 می ارادی غیر مادری زبان فراگیری که شناسی زبان پدیده این از است بهتر پسکسب شده تا پایان زندگی فرد ثابت خواهد ماند. 

 گیرد صورت نااگاهانههمچون زبان مادری  اًسان و تقریبآدگیری زبان دوم در سن پایین انجام گیرد تا یادگیری یا شود سعی  باشد

است. بطور ، سنی است که درآن شخص زبان را آموخته(L2) و زبان دوم (L1) های بین زبان اولطبق نظر برخی محققان، تفاوت

به نام اریک لننبرگ، زبان دوم را زبانی نامید که به طور آگاهانه بعد از دوره بلوغ توسط شخص فرا گرفته یا  شناسیزبانمثال، 

رسند. این عقاید، کامأل به فصاحت و ادراک مشابه زبان اول نمی گاه در زبان دوم به سطحصحبت شود. در اکثر موارد، مردم هیچ

 .استفرضیه دوره بحرانی وابسته

  

 سن2- -1

ماده یاد گرفتن زبانهای خارجی می باشند زیرا مغز کودک یا نوجوان این آپنفیلد می گوید کودکان بهتر از جوانان و بزرگساالن 

ن فرد می تواند چندین زبان را بطور کامل و با آو مرحله ای را تحت عنوان سن مطلوب مطرح می کند که در طی  .مادگی را داردآ

کمترین تالش و همچنین بدون اینکه از لحاظ فیزیولوژیکی اختاللی ایجاد شود یاد بگیرد. پنفیلد دهه اول زندگی را سن مطلوب 

یادگیری زبانهای خارجی با موفقیت نسبی همراه خواهد بود. از نظر پنفیلد سن  برای یادگیری زبان می داند و بعد از این دهه

دارد که هنگامی که کودک در حال رسیدن به  ای وجودفرضیه  1965)پنفیلد ( مهمترین عامل در فرایند یادگیری زبان می باشد

کودکی به سن بلوغ برسد فرایندهای شیمیایی مغز  که شود. قبل از ایناست، هنگامی است که لهجه دار شدن آغاز می سن بلوغ

شوند در حالی که پس از بلوغ، توانایی یادگیری زبان بدون لهجه، ریشه در بیشتر به سمت زبان و ارتباط اجتماعی سوق داده می

د بخشی دیگر از مغز دارد که به احتمال زیاد در ناحیه جلویی نرمه گوش است که مسئول توسعه عملکردهای ادراکی است یا عملکر

 .و رشداندام تناسلی است تولید مثل های مختصهورمون سیستم عصبیدر 

 دانند و معتقدند هر چه سنها میرا یکی از عوامل مهم در پذیرش و به خاطر سپردن آموخته عده ای از پژوهشگران، شاخص سن

های هنری تأثیر هایی چون فراگیری زبان دوم و فعالیتکمتر باشد، فراگیری او نیز بیشتر است و این شاخص به ویژه در آموزش

فراگیری  در تسریع یا کند شدن روند آموزشاما گروهی نیز بر این باورند که عالوه بر شاخص سن، عوامل دیگری نیز . بیشتری دارد

 دیگری نیز در روند فراگیری دخیل هایی از این دست، تنها وابسته به سن نبوده و عواملدوم و فعالیتمؤثر است و فراگیری زبان 

گیرند به اثبات رسیده است و به کنند، فرا میاین نظریه که کودکان به سرعت زبانی را که اطرافیان به آن زبان صحبت می. هستند

دهد توانایی کودکان در مقایسه کودکان و دانش آموزان نشان می. آموزندن میهمین ترتیب زبان دوم را نیز سریع تر از بزرگساال

توجه کنیم که گاه کودکان در تکلم به زبان مادری خویش نیز است،  صحبت کردن، بیش از توانایی آنها در تلفظ صحیح کلمات

نگام زبان دوم نظری اید و اثرات آغاز آموزش زودهاما با این همه نمی توان به طور قطع درباره فو. کنندلغاتی را اشتباه تلفظ می

دانند، چرا که بسیاری از پژوهشگران آغاز آموزش زبان دوم را پیش از شروع مدرسه و بسیاری از دوره ابتدایی مید. قطعی صادر کر

 معتقدند جدا از سن، عوامل دیگری نیز در آموزش زبان دوم دخیل است. 

منوط به آن است که بدانیم هدف  سش که بهترین سن شروع آموزش زبان دوم چه زمانی است؟در حقیقت پاسخ قطعی به این پر

های سنی دیگر از آموزش زبان دوم چیست؟ به این معنی که اگر هدف تنها اثبات قدرت فراگیری باالی کودکان نسبت به رده

د، اما اگر هدف، بررسی میزان فراگیری واقعی کودکان توان سرعت فراگیری در دوره کودکی را با این روش به اثبات رسانباشد، می

بنابراین اگر معتقد باشیم که آموزش . باشد، بی شک باید نکات دیگری را نیز در نحوه فراگیری و میزان فراگیری آنها مؤثر دانست
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کودکان : توجه داشته باشیمکند، باید به این نکات نیز پیروی می شروع زود هنگام برابر با موفقیت حتمین ان دوم از قانوزب

کنند، بنابراین برای فراگیری زبان را با دریافت و به خاطر سپردن کلمات که عموماً نیز برایشان نامفهوم و دشوار است، آغاز می

تسریع روند فراگیری برنامه منظم آموزشی و روش تدریس مناسب الزامی است تا ابهامات آنها برطرف شود. تدریس آسان و صحیح 

تواند اشتیاق آنها را نیز برای فراگیری افزایش دهد. این نکته برای بخشد، بلکه میزبان نه تنها روند فراگیری کودکان را تسریع می

تفاوت فراگیری زبان دوم در کودکان و بزرگساالن به عالیق این دو . آموزش زبان به جوانان و نوجوانان نیز باید مدنظر قرار بگیرد

بیش از فراگیری لغات و دستور زبان )گرامر( است و به همین دلیل کودکان  دد. در کودکان عالقه به فراگیری لهجهگروه بازمی گر

توانند مانند افراد بومی با لهجه زبان مورد نظر تکلم کنند، اما روند پیشرفت کرده و می سریع تر از بزرگساالن از جهت لهجه

در فراگیری هدف باشد، آموزش زبان دوم به  اگر مهارت. ن سریع تر از کودکان استفراگیری لغات و دستور زبان در بزرگساال

آموزش زبان دوم و  .است و الزم است تا با استفاده از مربیان مجرب، آموزش زبان دوم انجام شود کودکان، آموزشی وابسته به سن

ن یادگیری دشوارتر خواهد بود و این امر بویژه در امر زبانهای دیگر در هر سنی مقدور است ولی هرچه سن افراد باالتر رود امکا

 .میشود بارز بیشتر زبان آن یادگیری لهجه ی

 ارزیابی موفقیت  -1-3

نخستین شاخص جهت شناسایی توان فراگیری زبان دوم در افراد مختلف، استعداد هر فرد در فراگیری زبان دوم است. در میان 

دانش آموز برای  استعداد. دو شاخص مهم جهت فراگیری زبان دوم است با اشتیاق و انگیزههمراه  جوانان و نوجوانان، استعداد

های انجام های ویژه قابل تشخیص است و نکته جالب این که براساس پژوهشفراگیری زبان دوم به راحتی و با استفاده از آزمون

در  به عقیده پژوهشگران مفهوم استعداد. ن دوم استدومین عامل مهم جهت فراگیری زبا استعداد فرد، شده، پس از شاخص سن

فراگیری زبان دوم، ترکیبی از چند شاخص شامل، حساسیت در تشخیص اصوات که عامل مهمی جهت تلفظ صحیح کلمات است، 

 حساسیت به شناخت و فراگیری ساختارهای زبان که عاملی جهت فراگیری دستور زبان است و حافظه قوی برای فراگیری سریع

فرد برای فراگیری زبان دوم را نشان  ها استعدادها به ویژه لغات جدید و کاربرد به جا و مجدد آن است که مجموع این شاخصآموزه

 .دهدمی

کنند سه شاخص سن، قرار گرفتن در محیطی که به زبان موردنظر صحبت می -استعداد و اشتیاق -های ذکر شده عالوه بر شاخص

لهجه متفاوت افراد با یکدیگر و تشخیص لهجه صحیح عوامل مهم جهت فراگیری زبان دوم  های زبانیتفاوتو شناخت و شناسایی 

ه در میان جوانان و مهمترین شاخص جهت فراگیری زبان دوم به ویژ شوداستعداد که تعاریف متعددی برای آن ارائه می. است

در صورتی که تحت تعلیم صحیح  هایشانبودن و محدود بودن آموخته ، چرا که کودکان اغلب به دلیل کنجکاوی، بکرنوجوانان است

آموزند و به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران معتقدند سن کم کودکان سریع تر از جوانان و نوجوانان زبان دوم را می قرار بگیرند

کند که این را در آنها ایجاد می ایین بودن سنخود عاملی تأثیرگذار برای آموزش بوده و نوعی استعداد موسوم به استعداد ناشی از پ

سفر به کشورهای دیگر، قرار گرفتن در شرایط خاص . استعداد متفاوت از استعداد جوانان و نوجوانان در فراگیری زبان دوم است

مورد عالقه و...  مانند فراگیری زبان، دستیابی به هدفی خاص چون مطالعه کتاب، استفاده از اینترنت، تماشای فیلم یا کارتون

 .های دیگر و... از مهمترین علل ایجاد عالقه و اشتیاق در جوانان و نوجوانان برای فراگیری زبان دوم استبرقراری ارتباط با ملت
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 نتیجه گیری -4-1

 شود.علمبا مسائل و موانع خاصی مواجه می بنابر قوانین حاکم بر طبیعت علوم،هر بحث جدید در روند گسترش خود،

شود،تأثیر و نفوذی است که زبان مادری یا علم مطرح می آموزش زبان نیز چننی است.یکی از مسائلی که با پیشرفت این

شود،زبان اول در آواها،لهجه و نیز ساختار گذارد.زمانی که آموختن یک زبان دیگر آغاز میاول بر فرد باقی می زبان

را یكی از عوامل مهم در پذیرش و به  عده ای از پژوهشگران، شاخص سن .دهدزبان دوم اثر خود را نشان می دستوری

دانند و معتقدند هر چه سن كمتر باشد، فراگیری او نیز بیشتر است و این شاخص به ویژه در ها میخاطر سپردن آموخته

ر این باورند كه عالوه بر اما گروهی نیز ب. های هنری تأثیر بیشتری داردهایی چون فراگیری زبان دوم و فعالیتآموزش

هایی فراگیری مؤثر است و فراگیری زبان دوم و فعالیت شاخص سن، عوامل دیگری نیز در تسریع یا كند شدن روند آموزش

 .هستند از این دست، تنها وابسته به سن نبوده و عوامل دیگری نیز در روند فراگیری دخیل

یک مغز دوزبانه سیستم مربوط به هر دو زبان حتی هنگامی که تنها یک دهد در شواهد فراوانی در دست است که نشان می

شود بنابراین آید که یک سیستم سد راه سیستم دیگر میشود، فعال هستند و به این ترتیب وضعی پدید میزبان به کار برده می

افتد. مثال اگر تلفظ برخی از ای که یک زبان غالب نیست تداخل یادگیری اتفاق میهای دوزبانهبه طور معمول در محیط

نویسی دچار مشکل شود. معموال در طیف کودکان کلمات در یک زبان برای کودک سخت باشد حتی ممکن است در دیکته

دوزبانه اختالل خواندن و نوشتن بیشتر است. از آنجا که اختالل یادگیری با هوش کودکان هیچ ارتباطی ندارد در کودکانی 

در  .شودب نشده و آموزش زبان دوم و سوم زودهنگام شروع شده است اختالل یادگیری بیشتر دیده میکه زبان مادری غال

این حالت دامنه لغات کودک محدود است زیرا از هر زبان تعدادی لغت در اختیار دارد و گستردگی لغات در یک زبان 

 .برایش کافی نیست

لغات و دستور زبان )گرامر( است و به همین دلیل كودكان سریع تر از بیش از فراگیری  در كودكان عالقه به فراگیری لهجه

توانند مانند افراد بومی با لهجه زبان مورد نظر تكلم كنند، اما روند فراگیری پیشرفت كرده و می بزرگساالن از جهت لهجه

گیرند دیرتر دچار آلزایمر میفرادی که زبان دوم را یاد ا .لغات و دستور زبان در بزرگساالن سریع تر از كودكان است

های دیگر با یادگیری زبان .شان دقت زیادی دارند و توانایی بیشتری برای یادگیری زبان سوم دارندشوند و در کارهایمی

یابد. تربیت کودک دوزبانه مزایای بسیاری هم به همراه رود و توانمندی مغز افزایش میدرصد استفاده از مغز باالتر می

کنند در حل مشکالت و خالقیت فکری بهتر عمل طالعات نشان داده کودکانی که با بیش از یک زبان صحبت میم .دارد

شود. های ذهنی منجر میها در انواع فعالیتزبان به توسعه مهارت 2کنند. هوشیاری ذهنی مورد نیاز برای تغییر بین می

یی تشخیص و تمرکز روی اطالعاتی که مهم هستند و این از نتایج فکر این کودکان استعداد توجه انتخابی هم دارند یعنی توانا

 .زبان است 2در مورد 
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 ملی همایش زبان، رشد بر زبانگی دو تأثیر مختلف های جنبه بررسی ،9319 ،عارفی راد علیانا و الهیج قوامی سارانا .3

 شازند، ،(راهکارها و چالشها) دوزبانگی
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