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بررسي نقش سن در فرايند يادگيري زبان خارجي با توجه به
يادگيري تلفظ ،دستور ،واژگان و مهارتهاي زباني
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چكيده

در فرایند آموزش زبانهاا ااار

 ،عاوام گونااگون بار مزانان

موفقزت زبانآموزان اثار ما گذارناد كا ناناات كااف آنهاا ،بار

فراینااد یااادده ا  /یااادگزر

ب ا دنباااآ آن ،كزفزاات آمااوزش اثاار

م گذارد .یک از عوام ك در این حاوز ،،هماوار ،ددددا هاای

فرا ان ایجاد كرد ،،تأثزر سن بر مزنان یاادگزر زباانهاا ااار

است؛ بدین نار كا هماوار ،ایان ساؤاآ در ذهان زباانآماوزان
 .1دانشزار دانشگا ،تربزت مدرس تهران؛ rahmatir@modares.ac.ir
 .2استادیار دانشگا ،مِن فرانس ؛ Mhotroshi@gmail.com
 .3دانشجو دكتر دانشگا ،تربزت مدرس؛ marzieh_mehraby@yahoo.fr
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مدرسان مطر بود ،است ك با افنایش سن ،توانای یاادگزر زباان

 ،كم م نود یا افانایش ما یاباد؛ بار ایان اسااس ،در مقالاۀ

اار

حاضر ،رابطۀ مزان سن فراگزر ب عنوان یك متغزر با مزنان موفقزت در
فرایند یادگزر زبان اار

را بررس كرد،ایم .مطالعۀ ارتباط سان

با فرایندها یادگزر زباان ااار

(باا تو ا با یاادگزر ت فا ،

دستور زبان ،اژگان مهارتها زبان ) نزن عوامل فزنیولوژیاك

در زبانآموزان ،بزانگر این مط ب است ك بزن افنایش سن باا مزانان
تس ط یادگزر فراینادها زباان ااار
معنادار

 ،هامبساتگ ا منفا

ود دارد ك بار فرایناد یاادگزر زباان ااار

اثار ما -

گذارد؛ بناابراین ،درنظارگارفتن سان مناساب بارا آماوزش زباان،
افنایش كارآی نظام آموزش زبانها اار

را ب دنباآ دارد.

واژههاااي یلياادي :ساان ،یااادگزر زبااان اااار
مهارتها زبان  ،عامل فزنیولوژیك.

 .1مقدمه

در هر نظام آموزن  ،سن مناسب برا یادده  /یادگزر زبان اار

از این ر

 ،درطاوآ تااریخ آماوزش زباانهاا ااار

 ،عنا اار

 ،اهمزت بسزار دارد؛

 ،رابطاۀ سان باا یاادگزر  ،تو ا

متخصصان آموزش زبانآموزان را ب اود اب كارد ،اسات .امار ز ،نزان تاأثزر سان بار
فرایند آموزش رابطۀ آن با مزنان یادگزر  ،محور پژ هشها فارا ان درحاوزۀ آماوزش
زبانها اار

است.

نتایج تحقزقات گوناگون ،بزانگر این است ك عوام
انگزن ،،در یاادگزر زباان ااار
ب عنوان عام

متعادد همچاون سان ،نسازت

 ،مؤثرناد (آكسافورد .)33 :1009 ،1در ایان مزاان ،سان

اثرگذار ،ذهن مدرسان زبانآماوزان را با ااود مشاغوآ كارد ،هماوار،
1. R. Oxford
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فرایند آموزش را درگزر این مسئ كرد ،است ك مناسابتارین سان بارا یاادگزر زباان
اار

 ،چ زمان است؛ زیرا ناناات سان مناساب ،فرایناد یاادده  /یاادگزر را آساان

م كند بهبود كزفزت آموزش زبانها اار

را درپ دارد.

"سن" ب مفهوم ر اننناات آن ،ب د ر،ا اطالق م نود ك دارا مجموع ا كامل

از یژگ ها همبست بارا انجاامدادن فعالزاتهاا گونااگون اسات (لئونتزا )1011 ،1؛
ورت م گزرد؛ اماا بایاد با ایان

بنابراین ،یادگزر نزن ب عنوان نوع فعالزت ،در هر سن

را فراما گزرناد.

اقعزت اذعان دانت ك زبانآموزان وانتر ،سریعتر بهتر زبان اار

براساس نظریۀ س زنکر ،)1092( 2یادگزر زبان ب د ر ش انجام ما ناود :در مرح اۀ ا آ،
ب اسطۀ توانای ها طبزع (سااتار زباننناات نهفت ) ك در یادگزر زبان ،ضر ر

تاا

سن معزّن ،قابل استفاد،اند؛ در مرح اۀ د م ،با اساطۀ تواناای هاا منطقا برتار (ساااتار
ر اننناات نهفت ) .این بُعد ر اننناات برتر برا زبانآموز نو وان یاا اوان ،یاادگزر
براساس ماهزت طبزع را امکانپذیر نم كناد درنتزجا ،

زباان ااار

را با اورت

متفا ت از زبان مادر اش فرام گزرد .این اعتقاد ك كودكان در یاادگزر زباان ااار
سریعتر كارآمدترند ،انگزنۀ زیااد را بارا تادری

زباان ااار

،

در كودكساتانهاا

مدرس ها ابتدای ایجاد كرد ،است بنابر آنچ گفتازم ،ما تاوان با نقاش ماؤثر سان در
فرایند یادگزر زبان اار

پ برد.

براساس براا پاژ هشهاا (كرانان ،ف ادمان باورت) ،تاأثزر منفا زباان ماادر بار
یادگزر زبان اار

درمزان نو وانان

ساارعت یااادگزر زبااان اااار

وانان ،بزشتر از كودكان اسات بادین ترتزاب،

بااا افاانایش ساان ،رابطااۀ معکااوس دارد؛ درحااال كاا

پژ هشگران همچون فاتمن )1091( 3معتقدناد افانایش سان ،در یاادگزر زباان ااار

سهولت معنادار ایجاد م كند بزن سان مزانان یاادگزر  ،رابطا ا مساتقزم

،

اود دارد.

فتمن گفتاۀ ااود را باا انجاامدادن آزماایش تولزاد گفتاار درباارۀ زباانآماوزان ناش تاا
پانند،سال ا ك زبان انگ زس را م آمواتند ،بدین نر اثبات كرد ،اسات :زباانآماوزان
1. Leontiev
2. Selinker
3. Fathman
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نحو  ،موفقتار عمال ما كنناد؛ درحاال كا كودكاان

باالتر از د ،ساآ در تولزد رف

كمتر از د ،سااآ ،در ت فا كاردن ،موفاقترناد .ناایان ذكار اسات كا در نظاام آماوزش
پر رش ،سن یادگزر زباان ااار
اار

 ،از د ازد ،تاا هجاد،ساالگ اسات یاادگزر زباان

 ،تنها منحصر ب نناات زبان نزست؛ ب ک كساب مهاارتهاا زباان را نزان دربار

م گزرد (كار ن .)11 :2991 ،1ی در پنفز د (ب نقل از پراید )219 :1393 ،معتقد است مغان

كودك ب طور ب نظزر ،آمادۀ یادگزر زبان است سن مط او

اود دارد كا در آن

«م توان چندین زبان را ب طور كامل ،با كمتارین تاالش باد ن بار ز اااتالآ فزنیولوژیاك یااد

گرفت»؛ بدین ترتزب ،سن زبانآموز ،مهمترین عامل در فرایند یادگزر زبانهاا ااار
است؛ بنابراین ،درادام  ،رابطۀ سن با عام

مانند عنا ر مهارتهاا زباان

نزان عوامال

فزنیولوژیك را بررس م كنزم.
 .2تأثير سن بر عناصر و مهارتهاي زباني
نقش سن در فراگزر زبانهاا ااار

یادگزر اثر گذانت

درنتزج  ،سبب عرضۀ نظری های متفا ت ناد ،اسات .بریار:1091( 2

 )130معتقد است بزن سنزن مخت
یادگزر  ،هزچ رابط ا

 ،موضاوع ك ا اسات كا بار فرایناد یاادده /

 ،تفا ت در یادگزر زبان اار

نزسات بازن سان

ود ندارد؛ درحال ك ازنظر آنر گارسزا( 3ب نقال از بوگاار،4

 ،)94 :2999فرایند یادگزر در كودكان ،سریعتر كارآمدتر ورت م گزرد پنفز د نزن
سن مط و برا یادگزر زبان را نخستزن دهۀ زندگ دانست اسات كا بعاداز آن د ران،
نااوع ساااعت بزولوژیااك در ن ا  ،1فر ااتهااا آموزن ا ازدسااترفت ا را ب ا ااورت

انعطافناپذیر ثبت م كند تالشها بعد بارا یاادگزر زباانهاا ااار

 ،چنادان

موفقزتآمزن نزست (ب نقل از پراید .)219 :1393 ،در این حوز ،،نظریۀ ساوم هام ازساو

 .1ساعت در ن بدن ،چارااۀ ااوا

1. Caron
2. Brière
3. Asher and Garcia
4. Bogaards

بازاادار  ،فاعالزت اساتاراحت ،حرارت بدن ،بار ند ،قا اب ،ماصارف

اكسزژن مازانان ترنح دد،ها در نرین را تنظزم م كند.
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رامزرز پولزتنر (ب نقل از سزر ژرمن )93 :1001 ،1بدین نر بزان ند ،اسات كا درپا
افنایش سن ،كمزات كزفزات یاادگزر نزان افانایش ما یاباد؛ بناابراین ،با منظاور درك
درستتر این موضوع ،الزم است تأثزر سن بر عنا ر زبان (ر ند یادگزر  ،ت ف  ،یادگزر
دستور زبان

تولزاد گفتاار -

اژگان) مهارتها زبان (درك گفتاار  -نوناتار

نونتار ) بررس نود.
 .2-1رابطۀ سن با سبك و روند يادگيري زبان خارجي

یافت ها برا پژ هشها نشان م دهند سبكها یادگزر در زبان اار

 ،متأثر از سان

زبانآموزاناند ،ثابت نزستند با افانایش سان تغززار ما كنناد .منظاور از سابك یاادگزر ،
ر نا ثاباات متماااین باارا رمنگردانا  ،ذازاار،ساااز

اسااتفاد ،از اطالعااات اااود در

حوز،ا مشخص است (اتکزنسون )114 :1001 ،2ب طور ك  ،ب الگاو ناکلگرفتا یاا
دالب فرد در انجامدادن كارها اطالق م نود .كودكان در مقایس با بنرگساالن ،بزشاتر با
حوزۀ یادده  /یادگزر

ابست اند درطوآ د ران تحاوآ ،افاراد كا ساریعتار با سامت

ابستگ نداناتن با ایان حاوز ،حركات ما كنناد ،ازنظار ناناات
موفقترند؛ اما باید تو

درنتزجا  ،یاادگزر ،

كنزم ك سبكها متفا ت ،باعث ب كارگزر ر شها متناوع

درنتزج  ،تحققیافتن یادگزر متفا ت م نوند .از م عنا ر مؤثر بر سبكها یادگزر
زبان اار

م توان عوامل امع نناات

انگزنن را نام برد ك با افنایش سن ،بزشتر بر

فرایند یادگزر زبانآموز اثر م گذراند (سزر ژرمن.)99 :1001 ،
نظری ها بزانند ،دربارۀ ر ند یادگزر زبان اار

 ،تااحاد د همساوترند .براا

متخصصان ع م آموزش زبان ،معتقدند زبانآموزان مسن در مقایس با زبانآموزان وانتار،
ر ند یادگزر ا سریعتر دارند؛ مثالً پژ هشها رامزرز پولزتنر (ب نقل از سزر ژرمان،
 )94 :1001حاك از این است ك سطح زبانآموزان مقطع راهنمای  ،تقریبااً درطاوآ ناش
ما ،،با سطح زبانآموزان ن سالۀ مقطاع ابتادای كا فراگزار زباان را از هماان كاالس ا آ
نر ع كرد،اند ،یکسان است .تأثزر مثبت افنایش سن بار یاادگزر زباان ااار

 ،محاد د

1. Cyr and Germain
2. Atkinson
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ب نظر م رسد در مراحل ا لزۀ یاادگزر  ،كمتارین نارط ت قا ما ناود كا البتا كااف
نزست؛ اما پژ هشها ژَن
زبان اار

1

ب دنباآ آن ،تز ور 2نشان م دهند افاراد مسانتار در یاادگزر

 ،مرتکب اطاهای م ناوند كا نابز اطاهاا كودكاان در فراگزار زباان

مادر است .پژ هشها فتمن ( )240 :1091نزن بر ایان نکتا داللات ما كنناد كا ر ناد
یادگزر گر ه از زبانآموزان نش تا د ،ساآ با زبانآموزان یازد ،تا پانند،ساال  ،یکساان
است .پژ هشها اازر نشان م دهند نو واناان افاراد مسانتار در مرح اۀ ا آ یاادگزر
زبان اار

 ،ازنظر رف نحو ،بهتر موفقتر عمل م كنند؛ درحال ك با طاور ك ا ،

سرعت فراگزر زبان اار

در وانترها بزشتر است.

 .2-2تأثير سن بر فراگيري تلفظ زبان خارجي

پژ هشها انجامند ،دربارۀ آموزش زبانهاا ااار
استعداد بهتر در ت ف زبان اار

 ،بزاانگر آن اسات كا كودكاان،

دارند؛ با ود این ،پژ هشگران مانند ار ین-تریا

3

معتقدند كودكان هفت تا ن سال در مقایس با كودكان چهار تا ناشساال  ،درحاوزۀ ت فا ،
بهتر عمل م كنند؛ درحال ك پولزتنر

ای ( 4ب نقل از بوگار )91 :2999 ،ب ایان نتزجا

رسزد،اند ك در هشت تا پانند،سالگ  ،ر ند فراگزر ت ف بهبود م یابد؛ اماا توگماارتزن،
تفا ت در فراگزر ت ف در پنج تا د ازد،سالگ  ،قائل نشد ،است .اندامهاا تولزاد گفتاار
در ساانزن كاام ،با لحااا نااکلگزاار دسااتگا ،آ ایا  ،در تولزااد ا ااوات زبااان اااار

،

انعطافپذیرند؛ زیرا ت ف  ،مهارت حركت اسات انادامهاا تولزاد گفتاار مانناد تارهاا
وت  ،زبان دهان ب سز ۀ عضالت كنترآ م نوند .پ از سنزن ب او  ،ایان مهاارتهاا
حركت افت م كنند مزنان تولزد آ ای نبز زبان اار
گفتزم ،بهترین سن برا یادگزر ت ف زبان اار
باید ب این نکت تو

كاهش م یابد .براساس آنچا

 ،بزن هفت تاا یاازد ،سااآ اسات؛ البتا

كنازم كا ایان نتزجا گزار  ،نساب اسات بناابر گفتاۀ ژاكوباو یتن

1

1. Jain
2. Taylor
3. Ervin-Tripp
4. Politzer and Weiss
5. Jakobovists
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(« ،)13 :1099كودكان ك زبان اار

را در مدرس فرام گزرند ،دالباً ت ف

حزح ندارناد؛

درحااال كا ایاان مساائ درمااورد براا از افااراد مساانتاار اادق ما كناد» .نااناات كاااف از
یژگ ها ك

زبان اار

همچون رف ،نحو ا وات ،سبب م ناود زباانآماوزان

مسن بتوانند ازطریق نابز ساازها آ ایا نندیاك با زباان ماادر  ،با تشاخزص تولزاد
آ اها زبان اار

دست یابند .هرچ نظامها آ ای د زباان ،بزشاتر با یکادیگر نابز

بانند ،با سرعت بزشاتر ما تاوان آنهاا را فراگرفات (اساتاینبرگ)1311 ،1؛ بادین ترتزاب،
نباهت نظامها آ ای بر تساریع یاادگزر

درنتزجا  ،ت فا بهتار ،با اورت مثبات اثار

م گذارد .ب طور ك  ،كودكان در فراگزر ت ف بوم زباان ااار

 ،از بانرگسااالن،

بهتر عمل م كنند .پاتریشزا كوآ( 2ب نقال از نسان )13 :1314 ،معتقاد اسات در نخساتزن
ساآ از د ران زندگ كودك ،نر نها پاسخدهند ،در بخش ننزدار مغن رند م كنناد.
این نر نها با ننزدن داها ا لز نکل ما گزرناد لهجا

چگاونگ ت فا ك ما هاا،

بخش عمد ،از آنها ب نمار م ر ند .هرقدر كودك بزشتر درمعرض اژگان زبان اار
قرار گزرد ،بهتر است؛ زیرا ایان ا هاا كاودك را با نازوۀ بزاان ااا

از ادا هونازار

م كنند؛ مثالً در یاادگزر زباان فرانسا  ،هرقادر فارد بزشاتر درمعارض نانزدن ادا /r/
ب گون ا ك فرانسو ها ت ف م كنند ،قرار گزرد ،راحتتر م تواند آن را تولزد كند.
 .2-3تأثير سن بر يادگيري دستور زبان خارجي

در مطالعات ار ین -تری  ،رامزرز فتمن دربارۀ یاادگزر دساتور زباان ااار

 ،بار ایان

مسئ تأكزد ند ،است ك زبانآموزان مسن در این حوز ،،موفقتر عمال ما كنناد .اسانو

هوف ناگل -هوآ )324 :1091( 3در نتزج گزر اود نونت اند« :ب نظر م رساد زباانآماوزان
مسن در یادگزر

ب كاربردن قواعد دستور  ،نسبتبا زباانآماوزان اوانتار ،برترناد؛ اماا ایان

برتر  ،محد د است؛ چراك نو وانان نزان با

واناان برتار دارناد» .ایان تاأثزر با ع ات رناد

فرایندها فکر در نو وان ورت م گزرد؛ زیرا ذهان نو اوان در مقایسا باا كاودك،
1. Steinberg
2. Patricia Kuhl
3. Snow and Hoefnagel-Hohle
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االقتر تح ز تار اسات درنتزجا  ،تاوان درك تح زال قواعاد دساتور را با دسات
م آ رد این توانای  ،سبب م نود ا سااتارها تح ز

زبان ااار

را بهتار فراگزارد.

كودكان هشات تاا چهاارد،ساال در تکارار با اااطرسااار ساااتارها زباان ااار
تواناترند از این ر

 ،سریعتر ،از را،بردها نناات

زبانآموز در این د ر ،،ب نناات كاف

،

قواعد دستور استفاد ،ما كنناد.

مد ن از نظام معنانناات زبان مادر م رسد

این نظام ،امکان انتقاآ كم بزش مستقزم را با منظاور تشاکزلنادن نظاام معناناناات زباان
هدف فراهم م آ رد .در این مقطع سن  ،زبانآموز در موا ه با سااتارها زبان ااار
درطااوآ فراینااد در ن ا ساااز دسااتور زبااان اااار
تولزدكنندۀ تولزدات زباان ااویش با زباان ااار
اااار

برگرفت ا از قواعااد دسااتور  ،ب ا
تبادیل ما ناود .در فراگزار زباان

 ،زبااانآمااوز ب ا ااورت نااودآگااا ،،از قواعااد دسااتور اسااتفاد ،م ا كن اد در

مرح ها بعد  ،قادر ب تجنی  ،كش

تعمزم دستور زبان م ناود (اساتاینبرگ.)1311 :

نایان ذكر است ك دستور زبان ،مجموع ا از قواعد زبان است ك فراگزر ناان در هار
سن  ،امکان دارد؛ اما یادگزر آنها در بافت زبان

ب ورت نااودآگا ،،مهم اسات؛ با

این ترتزب ،زبانآموز قادر اواهد بود م های درست متناسبباا بافات را تولزاد كناد؛
زیرا هدف از یادگزر دستور زبان ،تنها تولزد م ها ساااتارها درسات نزسات؛ ب کا
بزشتر ،نناات سااتارها ذهن زبان مقصد ،موردنظر است.
 .2-4تأثير سن بر يادگيري واژگان زبان خارجي

دامنۀ اژ،ها یا مجموعۀ ا طالحات زبان مقصاد با كاارباردن درسات بجاا آنهاا در
موقعزت مناسب ،در یادگزر زباان ااار

 ،نقشا مهام دارد .در ایان فرایناد ،زباانآماوز

اژ،ها را ب ورت رمنگانها یا احدها اطالعاات با اااطر ما ساارد ساا
تثبزت م كند؛ بنابراین ،یادگزر

آنهاا را

اژ،هاا باا حافظا  ،ارتبااط مساتقزم دارد .باراسااس تفکار

استاینبرگ ،یادگزر ساد،ترین اژ،ها نزن ب حافظ نزاز دارد؛ مثالً كودك ك اژۀ «سا
را م آموزد ،باید در حافظ اش ،بزن این اژ ،تجربۀ دیادن یاا لما كاردن سا
ارتباط ب
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بزن اژ ،تجربۀ مصداق آن ،بزشاز یك باار تاداع برقارار ناود ( .)233 :1311در زباان
اار

نزن نزوۀ متدا آ برا یادگزر

اژگان ،ب ااطرسااار اراد اسات

حافظۀ كوتا،مدت ذازر ،م نوند .پولزتنر

ای

اژگاان در

(ب نقال از بوگاار )31 :2999 ،معتقدناد

زبانآموزان مسنتر در یادگزر ك مات ،موفقتر هستند ،زیارا آنهاا اژگاان را باا عنا ار
بزر ن در بافت زباان اا ا انطبااق ما دهناد؛ اماا یاماادا دیگاران )1019( 1باا نظار

متفا ت ،بر این نکت تأكزد كرد،اند ك یادگزر زبان اار

در د ران كاودك  ،با مثاباۀ

فراگزر زبان مادر است كودك ،اژگان زباان را نااودآگاا ،،با حافظاۀ دائما اش
م سارد؛ اما در فرایند یادگزر

اژگان زبان اار

در سنزن باالتر ،ب ع ت رناد ذهنا

درنتزج  ،تح ز ندن ،ب اااطرسااار زباانآماوز با اورت اراد درما آیاد ،تثبزات در
قسمت حافظۀ كوتا،مدت انجام م نود درنهایت ،مدتزمان ب یادآ ردن داد،هاا كااهش

م یابد (باربوت .)2999 :2یافت هاا پاژ هشهاا نشاان ما دهناد كاودك حتا زماان كا

نم تواند حرف بنند ،ب اژ،ها گوش ما دهاد .تماام ایان اژ،هاا ااوا ،كاودك آنهاا را
بفهمد اوا ،نفهمد ،در چگونگ یادگزر دستور ،اژگان معنا سهزماند ( نسن:1314 ،
 .)10كودكان یاد م گزرند ببزنند ،ب چزنها انار ،كنند

اژ،هاای را با زباان بزا رناد؛ اماا

تا قت در زندگ  ،تجربۀ كاف برا ارتباطدادن اژ،ها با تجربا هایشاان را كساب نکنناد،
یادگزر آنهاا معناادار نزسات؛ بناابراین ،در یاادگزر زباان ااار

 ،كاودك نو اوان

زبانآموز باید درمعرض اژگان در بافت زبان قرار گزرند .براساس آنچ گفتزم ،ما تاوان
سنزن نش تا د ،ساآ را بهترین د رۀ یادگزر

اژگان درنظر گرفت.

 .2-5تأثير سن بر مهارتهاي زبان خارجي

از پژ هشها انجامند ،دربارۀ مهارتها زبان نم توان نتزج ا

احد را استنباط كارد؛

زیرا نتایج ب دستآمد ،از پژ هشها با یکدیگر متفا تاند .بارساتاآ )1099( 3در مطالعاات
اااود ،در مهااارتهااا زبااان (درك گفتااار  -نونااتار

تولزااد گفتااار  -نونااتار )
1. Yamada and Others
2. Barbot
3. Burstall
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نو وانان نانند،سال ا ك براا از آنهاا فراگزار زباان ااار

را در هشاتساالگ

بعض در یازد،ساالگ نار ع كارد،اناد ،تفاا تهاای باارز را مشااهد ،نکارد ،اسات؛ اماا

اكسترند )1093( 1معتقد است كودكان كا در هفاتساالگ  ،یاادگزر زباان ااار

را

آداز م كنند ،برا مهارتها زبان را دیرتر از نو وانان فرام گزرند .مقایسۀ رفتارهاا
فزنیک كودكان هشتسال با نو وانان د ،تا چهارد،سال

وانان ك از آنان اواست ناد

با استفاد ،از ژستها ایما انار،ها ،منظور اود را ب زبان اار
مهارت پاسخگوی فزنیک

بزان كنند ،نشان م دهاد

وانان از نو وانان درنتزج  ،از كودكان ،بزشتر است (بوگاار،

 .)2999ب طور ك  ،كسب مهارت در زبان اار

 ،حا ل مدتزماان ارفناد ،بارا

یادگزر است از افنایش سن نزن اثر م پذیرد؛ بدین ترتزب ،زبانآموزان بنرگساآ ،بهتر
از وانترها مهارتها زبان را كسب م كنناد تنهاا زمزنا ا كا در آن ،زباانآماوزان
وانتر ،برتر بزشتر نشان م دهند ،درك ننزدار آنهاسات .ان ن هااتن الچار( 2با

نقل از نسن )11 :1314 ،معتقد است مهارتها زبان كودكاان كا در بافات زباان  ،باا
اژگان بزشتر بنرگساالن تر قرار م گزرند ،بهتر رند م كند .در این مرح ا  ،كاودك،
منبع اژگان ا بنرگ را م آموزد را ،برا كسب مهارتها بعد  ،هموار م نود.
پژ هشها انجامند ،هنوز نم توانند ب این سؤاآ پاسخ دهناد كا زباانآماوز در چا
سن (كودك  ،نو وان
یادگزر زبان اار

وان ) ،بر زبان اار

 ،تسا ط كامال پزادا ما كناد .آنچا در

 ،مس ّم ب نظر م رسد ،این است ك در هر سن م توان عنا ار زباان

را آموات؛ اما بحث دقزق ع م آن ،مربوط ب كزفزت زبان اند ات ند ،است.
با تو

ب بررس ها انجامند ،،م توان نتایج را در د آ نکل زیار با دسات داد.

در بعض سنزن یادگزر عنا ر زبان نتزجاۀ ضاعز

( ،)-ااو ()) عاال ())) با نظار

م رسد .نایان ذكر است ك درپ افنایش سن ،مهارتها زبان رناد تادریج ااود را
ط م كنند با تو

ب بافت زباان  ،پازشرفتا كناد یاا ساریع دارناد ( )بار فرایناد

یادده  /یادگزر زبان اار

اثر م گذارند.

1. Ekstrand
2. Janellen Huttenlocher
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جدول  .1سنين مناسب براي يادگيري زبان خارجي
تولدتا نشسالگ

هفتتا یازد،سالگ

هفد ،ساآ

د ازد،تا نانند،سالگ

باالتر
تف

)

))

كاهش

-

دستور زبان

-

)

))

)

اژگان

)

))

)

)

مهارتها



-

--

---

شكل  .1تأثير سن بر ميزان يادگيري عناصر زبان خارجي

 .3رابطۀ سن با عوامل فيزيولوژيك مؤثر بر يادگيري زبان خارجي

عوامل فزنیولوژیك بر فرایند یادده  /یادگزر زبان اثر م گذارند با سان زباانآماوزان،
مرتبطاند .از م این عوامل م توان فعالزت مغن ب عنوان مركان با اااطرسااار  ،تثبزات
یادآ ر را ناام بارد .ناایان ذكار اسات كا عوامال فزنیولوژیاك دیگار همچاون ادراك
(حواس پنجگان ) استعداد ،متناسببا سن بر یادگزر اثر م گذارند؛ از این ر

 ،در ایان

قسمت ،رابطۀ سن با عملكرد مغن ب عنوان مركن یادگزر زبان را بررس م كنزم.
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 .3-1رابطۀ سن با ع لیرد مغز بهعنوان مریز يادگيري زبان

از د ،تا د ازد،سالگ  ،فرایند ب نام «تس ط نزمكر،ا » در مغن اتفاق ما افتاد؛ بادین نار
ك یک از نزمكر،ها بر دیگر مس ط م نود فرایندها مربوط ب نزمكرۀ دالاب ،بزشاتر
در  03در د از انسانها ،عملكردها زبان را كنترآ ما كناد

بر ز م كنند .نزمكرۀ چ

(گشویند )31 :1093 ،1افراد ك در سنزن قبلاز تس ط نزمكر،ا  ،تواناای هاا نازمكارۀ

چ

را بزشتر فعاآ كنند ،در یادگزر زبان ،موفقترند .لنبارگ )193 :1039( 2معتقاد اسات

«اكثر افراد با هوش متوسط ،بعداز د،سالگ  ،قادر ب یادگزر زبان اار

هستند؛ درحال ك این

توانای بعداز ب و  ،ب ندت كاهش م یابد؛ زیرا یادگزر اودكار نااودآگا ،،ا ااود را با
یادگزر اراد

اودآگا ،م دهد»؛ اما كرانن ( )1093تس ط نزمكر،ا را قبلاز سنزن چهار

تا پنج ساآ ،ازنوع پایانیافت دانست
مادر  ،یادگزر زبان اار
بررس بُعد ع م

گفت است كاودك بایاد هامزماان باا فراگزار زباان

را نر ع كند.

زیست مغن در این قسمت از مقال  ،باعث حصوآ نناات عمزقتر

از فرایند یادگزر زبان م نود .الش دی ر )11 :1011( 3در مطالعات اود ،ب ایان نتزجا
رسزد،اند ك د نوع س وآ عصب در مغن انسان ،مسئوآ فرایند یادگزر زباناند:
ال ) س وآها هرم  :اینگون س وآها نئ از مدار مااكر نار نهاا هساتند ،از باد
تولد ،مو ودند با افنایش سن ،ر ند رندنان ب تدریج كاهش م یابد .فرایندهای زباان
مانند ت ف كردن ،ب مزنان ب و این س وآها بستگ دارناد .كاودك بعاداز سان مشاخص،
دیگر قادر ب یادگزر ت ف زبان اار

ب ورت باوم نزسات؛ زیارا بعاداز سان معازّن،

قاب زت سازگار س وآها هرم ر ب ضع

م ر د.

) س وآها ستار،ا  :اینگون س وآها از اانوادۀ مزکر نر نها هستند از بد تولاد
تا س سالگ رند م كنند .س وآها ساتار،ا  ،اسااس رناد ناناات  -تح ز ا انساان را
تشکزل م دهند .یادگزر فرایندها زبانناناات مانناد دساتور زباان ،باا رناد ایانگونا

1. Geschwind
2. Lennenerg
3. Walsh and Diller
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سا وآهاا ارتبااط دارد با همازن دلزال ،واناان دبزرساتان در فراگزار دساتور زباان ،از
كودكان ،موفقترند.
در نوع عملكرد نزن قسمت چ

مغن ،اطالعات ننزدار را سریعتار از قسامت راسات

پردازش م كند این مهارت ،در تجنیۀ آ ا گفتار ب احدها متماین از هم با منظاور
درك مط ب ،نقش مهم دارد .تا قت كودك با اژ،ها

دید ر ب ر نشاود ،سا وآهاا

قشر ننزدار مغنش برا تماین اداها مخت ا  ،با قادر كااف رناد نما كنناد .بزشاتر
كودكان ،هر زبان اار

را باا لهجاۀ باوم آن زباان فراما گزرناد؛ با گونا ا كا حتا

ظری ترین تفا تها مو ود در ت ف را م آموزند .در د ران كودك  ،مجموعۀ سا وآ-
ها ارتباطات در مغن ،برا یادگزر زبان اار

 ،آمادگ دارند دردساترساناد؛ اماا

پ از ب و  ،این ارتباطات ،تقریباً ازبزن م ر ند س وآهاا باالقو ،بارا یاادگزر زباان،
دربرابر س وآها مها م مختص عملكردها دیگر ،مغ و ما ناوند ( نسان:1314 ،
 .)90هر لد چوگان (ب نقل از نسن )94 93 :1314 ،ااطرنشان كرد ،است مغن كودك
تقریباً  221در د بزشتر از مغن بنرگساالن ،گ وكن م ساوزاند كاودك در ایان د ران،
مسائل را سریعتر آسانتر یاد م گزرد .بعداز سان مشاخص (معماوالً بعاداز ب او ) ،زباان
اار

ب نک

ضعز تر در مغن سامان م یابد حت ممکان اسات فرایناد یاادگزر در

نزمكرۀ راست اتفاق بزفتد (كار ن.)2991 ،
مطالعۀ عام

فزنیولوژیك مانند مغن نزن بر این نکت داللت م كند ك بزن سن با فرایناد

یادگزر زبان اار

 ،رابط ا معکوس برقرار است .باید ب این نکت نزان تو ا كنازم كا

پنجسالگ  ،پایان د رۀ یادگزر زبان اار

نزست؛ زیرا كودك تا د ازد،سالگ  ،قادر ب

فراگزر است بعداز این سنزن هم ایان تواناای كام بازش در

اود دارد (بااربوت،

 .)2999مغن در تمام سنزن ،توان یادگزر دارد؛ اما درپ افنایش سان ،ایان فرایناد كااهش
م یابد.
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نکتۀ بارز در بزشتر موارد ذكرند ،در این مقالا  ،آن اسات كا ماهزات طبزعات یاادگزر
 ،بزن كودكان

زبانها اار

وانان ،با هم تفا ت دارد .یادگزر زبان اار

 ،ناامل

نب ها گوناگون زبان است زمان موفقزتآمزن اواهد باود كا تماام ایان نبا هاا در
زبانآموز نکل گزرند؛ مثالً فراگزر

رف دساتور زباان ااار

 ،ابسات با بزاان زباان-

نناات كاف از آن زبان است؛ درحال ك یادگزر نحو  ،ب و ر اننناات را م ط بد.
نایان ذكر است ك یادگزر در هر سن  ،امکانپذیر است؛ اما دربارۀ زباانهاا ااار
با تو

ب مطالب بزانند ،،عامل سن در یادگزر  ،نقش همبستگ ا منفا

م كند .با تو

،

معناادار ایفاا

ب یافت ها این تحقزق ،اگر عامل سرعت یادگزر را درنظر بگزاریم ،سان
اسات؛ اماا اگار عامال نتزجا  ،تح زال

كودك  ،بهترین سن برا یادگزر زباان ااار
عمق بودن زبان را مالك قرار دهزم ،سنزن نو وان

وان  ،برا یادگزر  ،مناسابترناد

این نتزج با درنظرگرفتن تغززرهاا محساوس در عنا ار زباان  ،یعنا ت فا  ،اژگاان
دستور زبان حا ل م نود.
بد ن نك ،فر ت یادگزر زبان اار
سو باید تو

در سن معزّن ،كامالً پایان نم یاباد از آن

كنزم ك نر ع ز دهنگام یادگزر زبان اار

 ،نرط كاف برا كساب

عنا ر مهارتها زبان نزست .د ران قبلاز د،ساالگ  ،سانزن ااد ی بارا یاادگزر
كامل زبان اار

محسو نم نود؛ اما عاام

بزشازانداز ،بر د رۀ حساس یادگزر  ،تو

بسازار ماؤثر در ایان حاوز ،اسات .تأكزاد

را بزشتر ب سمت زمان یادگزر

ب م كند؛

درحال ك چگونگ یادگزر بهتر نزن باید موردنظر باند .سن مناسب برا یادگزر زباان
اار

 ،منوط ب كسب زیرمجموع ا از اصو زتها عملكردها زبان است.

یادگزر برا

یژگ ها زبان همچون ارف زماان فعال ،باا افانایش سان ارتبااط

دارد؛ امااا براا سااااتارها زبااان ماننااد ترتزااب اژگااان ،متااأثر از افاانایش ساان نزسااتند.
براالف یادگزر دستور زبان ،یادگزر آ ای زبان اار
دارد در یادگزر

اژگان زبان اار

نم توان نقطۀ توق

با افنایش سن ،رابطۀ معکوس
مشخص قابل پزشبزنا را

یافت.
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كاهش توانای در یادگزر زبان اار
ناگهان

 ،ب ورت تدریج اتفاق م افتد با تغززار

قابل پزشبزن  ،همرا ،نزست .زبانآموزان مسنتر در مقایس با زبانآموزان اوان-

تر ،در آداز یادگزر زبان اار

 ،برتر ا نساب دارناد؛ درحاال كا در نتزجاۀ نهاای ،

وانترها معموالً از مسنترها سبقت م گزرند.
بدین ترتزب ،نناات سنزن مناسب برا یادده  /یاادگزر  ،مو اب افانایش كاارآی
نظام آموزش زبان اار
اار

درنتزج  ،توسعۀ پایدار در ایان زمزنا ما ناود .آماوزش زباان

 ،افقهای فارا ان را پازشر

درزمزن ها نظر

دارد كا مسات نم انجاامنادن پاژ هشهاای بزشاتر

عم  ،ر اننناس یادده  /یادگزر

زیستنناس است.
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