
  از چه سالی باید آموزش زبان به کودکان را شروع کرد؟

تري به کودك آموزش داده شود احتمال شناسان بر این باورند هرچه زبان دوم در سنین پایینبسیاري از کار
یک مقاله در  1996تر باشد، بیشتر است. در سال هاي بعد در یادگیري این زبان موفقکه کودك در سالاین

کرد. بر اساس این تحقیق، کودکی که بعد از روزنامه نیوزویک منتشر شد که نتایج یک تحقیق را بررسی می
سالگی شروع به آموختن زبان دوم کند با احتمال کمتري ممکن است بتواند بعدها این زبان را مانند  10

شناسان زیادي تایید زبان شان است، صحبت کند. نتایج این تحقیق توسطکسانی که آن زبان، زبان مادري
شده است و به دنبال این تحقیق، تحقیقات بسیار دیگري هم انجام شد که بر همین موضوع تاکید داشت. 

هاي بیشتر در مورد یادگیري زبان در سنین پایین نشان داد کودك نه تنها با یادگیري زبان، برخورد بررسی
تواند باعث کند، بلکه این مسئله میتر عمل میها موفقبچه شود و در ارتباط با دیگراش تقویت میاجتماعی

هاي مدارس یکی از پیشرفت عملکرد کلی کودك در بقیه دروس در مدرسه نیز بشود. در تحقیقی روي بچه
سال به یادگیري زبان دوم (اغلب زبان انگلیسی)  4کشورهاي غیرانگلیسی زبان، کودکانی که بیش از 

هایی که زمان کمتري آن زبان را آموزش دیده بودند یا اصال زبان دومی را یاد ه بچهپرداخته بودند نسبت ب
هاي مورد نظر تحقیق نتایج بهتري کسب کردند. طبق این تحقیق نگرفته بودند، در امتحان جامع و تست

تر هم موفقهایی که به یادگیري ریاضی پرداخته بودند هایی که زبان دوم یاد گرفته بودند حتی از بچهبچه
هاي متخصصان آموزش کودك نشان داده است کودکانی که زبان دوم عمل کرده بودند. نتایج بررسی

هاي بروك لمبرت و تاکر، در سال آموزند در حل مسائل پیچیده خالقیت و تبحر بیشتري دارند. بررسیمی
دارند هوش باالتري دارند. لمبرت هایی که توانایی یاد گرفتن بیش از یک زبان را نشان داده است بچه 1974

هاي بیشتر باعث پیشرفت توانایی ذهنی و قوه کند که شاید یادگیري زبان دوم و زبانطور استدالل میاین
 درك فرد شده است.

  

  نقش والدین در آموزش زبان
  

بر اساس سیستم مناسب باشد. ساعات و جلسات آموزش زبان دوم آموزش زبان باید توسط یک متخصص و 
آشنا به این امر ممکن است نتوانند و نحوه به کارگیري آن کامال حساب شده است به همین دلیل والدین نا

توانند با تشویق کودك به یادگیري و ها میشان باشند. اما آنهاي خوبی براي آموزش زبان به کودكمربی
تان نشان بدهید توانایی او، عالقه کودك را به فراگیري زبان و فرهنگ دیگر بیشتر کنند. به کودكحمایت از 



تان را به تان ارزشمند است و با او همراهی کنید. سعی کنید کودكاو در صحبت کردن به زبان دیگر، براي
ها و شورت معلمش، کتابهاي دیگر است ببرید یا با مها و زبانها یا مراسمی که در مورد فرهنگجشن
هایی به زبانی که در حال یادگیري است در اختیارش قرار دهید. اگر خودتان هم به آن زبان آشنایید، فیلم

برایش به آن زبان کتاب بخوانید اما سعی کنید کلمات را به صورت صحیح تلفظ کنید. در بقیه مواد درسی با 
هاي دیگر ري به یادگیري زبان بپردازد و مشکلی در زمینهتتان کار کنید تا کودك با خیال راحتکودك

  نداشته باشد.

  

  زبان دوم ، از چه سنی؟
  

شناسان معتقدند کودکانی که قبل از دوره نوجوانی به یادگیري زبان دوم شناسان آموزش کودك و زبانکار
توانند در زمینه تلفظ کلمات به طور صحیح و نزدیک به صاحبان اصلی زبان عمل کنند. بپردازند بهتر می

دانند که در مغز کودکان در سنین نوجوانی شناسان این موضوع را به تغییرات فیزیولوژیکی مربوط میزبان
کودکانی که زبان شود در ها میهاي مختلف که باعث تفاوت لهجهها در زبانها و آوادهد. تفاوت هجارخ می

آید. به همین دلیل بهترین اند کمتر به چشم میهاي مربوطه در مغز یاد گرفتهگیري بخشرا قبل از شکل
سالگی و زمانی است که کودك هنوز در زبان مادري خود هم  10سن آموزش زبان به کودك، قبل از 

دارد نمی از یادگیري زبان مادري باز پیشرفت چندانی نداشته است. البته این مسئله به هیچ وجه کودك را
بلکه به پیشرفت آن هم کمک خواهد کرد. بعضی از والدین نگران این نکته هستند که یاد دادن زبان دوم در 

که در یادگیري زبان مادري سنین کم ممکن است باعث شود کودك زبان مادري خود را فراموش کند یا این
ها معتقدند یادگیري زبان شناسان خالف این باور را دارند. آنکه زبانیو ادبیات آن دچار مشکل شود. در حال

تواند ها و معانی کلمات و ساختار جمالت میدوم به دلیل به کارگیري ذهن کودك در استفاده از ترجمه
یک  باعث شود زبان مادري خود را هم بار دیگر بیاموزد و آن را در کنار زبان دوم یاد بگیرد. توجه کودك به

ها شود. چیزي که ممکن بود تا آن زمان بنديتواند باعث توجه او به ساختارهاي زبان و جملهزبان جدید می
 به آن چندان توجهی نشان داده نشود.

  
   



  هاي آموزش زبان به کودك بهترین روش
هاي آمــوزش از یکــی دارد که اغلب موسسات و سیستمروش اصلی وجود  3براي آموزش زبان دوم به کودك، 

ها به سن کودك، سیستم تربیتی کــودك و کنند. به کارگیري هرکدام از این روشروش استفاده می 3از این 
تر زبان دیگري را یــاد ها سریعبعضی از این روشنگاه والدین به مسئله یادگیري زبان بستگی دارد. کودك در 

 ها آزادي بیشتري براي انتخاب یادگیري دارد.گیرد و در بعضی از روشمی

گیرد. در مهدهاي در این مدل از یادگیري کودك کامال در محیطی با زبان دیگر قرار می روش غرقه سازي:
ها حــداقل کنند و در مدرسه هم بچــهها با زبان دوم که هدف یادگیري است صحبت میدوزبانه مربی کودك

ل کــه البتــه در سازي کامــپردازند. در روش غرقهنیمی از اوقات خود را در طول روز به یادگیري زبان دوم می
شود کودك همه مــواد درســی ماننــد ریاضــی، علــوم و تــاریخ را بــه زبــان دوم فــرا مدارس معدودي اجرا می

که موضــوعی بــراي یــادگیري باشــد خــود گیرد. در این روش یادگیري زبان در واقع زبان دوم به جاي اینمی
شــود. ر بــه یــادگیري ایــن زبــان میاي براي آموزش مواد درسی دیگر است و کودك ناخودآگــاه مجبــووسیله

گیرند در صحبت کردن زبــان دوم بــا لهجــه صــحیح و بــه طــور کامــل، هایی که با این روش زبان یاد میبچه
رسند. اگرچه ممکن است در ابتدا، یــادگیري در بعضــی از ترند و به سطوح باالتري از یادگیري زبان میموفق

گیرند موفق نباشند اما به تــدریج ها را به زبان مادري خود یاد میرساي که آن دها به اندازهمواد درسی، بچه
  شود.شان در یادگیري زبان دوم، این مشکل هم برطرف میو با پیشرفت

که زبان دوم در پایــه راهنمــایی در این روش به جاي این روش آموزش زبان خارجی در مدارس ابتدایی:
ها به طور مقــدماتی بــه کــودك هاي ابتدایی و همراه با دیگر درسلهمان سا به کودك آموزش داده شود، در

شــود و بــه طــور شود. در این روش زبان دوم به عنوان یک سوژه یادگیري به کــودك معرفــی مییاد داده می
کند. میزان موفقیت ایــن روش کمــی جلسه در هفته کودك زمان صرف یادگیري این زبان می 5تا  3معمول 

کنند نسبت به کودکــانی کــه لی است اما کودکانی که در این سن یادگیري زبان را شروع میکمتر از روش قب
گیرند، پیشرفت بیشتري خواهند داشت. ارائه زبان دوم در هاي بعد براي اولین بار زبان دوم را یاد میدر سال

شــود. بســته یري میهاي اولیه تحصیلی که کودك شوق براي یادگیري دارد باعث باال رفتن سرعت یادگسال
شود ممکن است در آینده کودك بتوانــد بــه به تالش و میزان زمانی که صرف آموزش این زبان به کودك می

 خوبی و با فصاحت به زبان دوم حرف بزند.

که آمــوزش تر است و این روش بیشتر از آندر این روش سن کودك کمی باال روش اکتشاف در زبان دوم:
نوعی تقویت شناخت کودك است. در این روش فرهنگ و زبان دوم به عنوان یــک مفهــوم زبان باشد در واقع 



شود و ممکن است بــیش هاي مختلف صحبت میشود. براي کودك در مورد فرهنگ و زبانبه کودك ارائه می
تر این از یک زبان به کودك ارائه شود تا کودك در یادگیري زبان دوم حق انتخاب داشته باشد. در مراحل باال

که تاکیــد بــر فصــیح صــحبت شود اما بیشتر از آنهاي زبان دوم هم به کودك آموزش داده میروش، ساختار
اي است کــه بــه آن زبــان ســخن کردن این زبان باشد، هدف آشنایی و ارائه اطالعات در مورد فرهنگ جامعه

ست توانــایی کــودك در صــحبت بــه بار در هفته باشد ممکن ا 3یا  2گویند. اگر جلسات آموزش بیشتر از می
ها بــه زبان دوم هم بیشتر شود اما والدین نباید انتظار داشته باشند کودك در این روش یادگیري بتوانــد بعــد

طور فصیح و با لهجه مناسب به زبان دوم حرف بزند. این روش یادگیري بیشتر مورد عالقه والدینی است کــه 
توانــد زمینــه باعث فشار بــر کــودك شــود. اگرچــه ایــن روش می کنند آموزش زبان دوم ممکن استفکر می

هاي بعــدي زنــدگی افــزایش هاي بعدي باشد و سرعت یادگیري زبان در فرد را در سالیادگیري زبان در سال
  دهد.

 


