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:چكيده
اي است كه متكلمان بومي آن زبان در آن زندگي كتساب زبان دوم به معناي فراگيري زبان در جامعها

با. كنندمي و متناسب اين مقاله ده كودك فارسي زبان كه زبان انگليسي را در محيطي نسبتاً طبيعي
ي حضور يا عدم هدف تحقيق بررس. گرفتند، مورد بررسي قرار دادفرا مي2شرايط فراگيري زبان دوم

و ميزان تداخل زبان اول در مراحل آغازين فراگيري زبان خارجه بود- واژگاني حضور مقوالت . دستوري
/ كمينه دستوري يعني فرضيه درخت- واژگاني همچنين دو نظريه عمده پيرامون فراگيري مقوالت

و يانگ3ساختار بنيادين و5انتقال كامل/و نظريه دسترسي) 1996(4شولتن اثر وينيكا اثر شوارتز
شد) 1996(6اسپراوز اين نتيجه حاصل،be در پايان با بررسي ميزان كاربرد صحيح فعل ربطي. بررسي

و بدون،واژگانيشد كه بر خالف مقوالت  مقوالت دستوري در مرحله اوليه زبان آموزي حضور ندارند
مي-ساختار بنيادين/ كمينه راستا با نظرات درختهم–تكيه فراگير بر زبان اول  . شوندظاهر

.نحوي، تداخل زبان اول-مقوالت دستوري، فراگيري زبان دوم، واژگاني: هاي كليديواژه

 elahehmohammadpour@gmail.com: نشاني پست الكترونيكي نويسندة مسئول١.
2.Second Language Acquisition  
3.Minimal Trees/Structure Building Hypothesis 
4.Vainikka & Young-Scholten 
5.Full Transfer/Full Access hypothesis 
6.Schwartz & Sprouse  
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 مقدمه-1

و- طي چند دهه اخير مطالعات فراواني درباره فراگيري واژگاني نحوي زبان دوم كودك
م.1در محيط طبيعي صورت گرفته است سال بزرگ سائلي چون حضور مقوالت اما

دستوري در گفتارهاي اوليه فراگيران، ميزان مشاركت زبان اول در روند فراگيري زبان 
و دوم، دليل حذف صرف فعلي، استفاده از اشكال غير اسنادي در بافت هاي اسنادي

بر.ه از جمله مواردي است كه همچنان جاي بحث داردساختواژ- رابطه نحو مقاله حاضر
اطالعات جمع آوري شده از ده كودك فارسي زبان كه زبان انگليسي را به عنوان مبناي 

مي نسبتاًزبان دوم در محيطي  ها در پرتو مطالعات صورت داده. آموزند قرار داردطبيعي
و  مي سال بزرگگرفته در زمينه فراگيري نحو زبان دوم كودك .گيرندمورد بحث قرار

و گستره انتقال از زبان اول در فراگيري زبان دوم هاي متوالي به ماهيت در دهه
و منفي اين انتقال اشاره شده است به.و اثرات مثبت يكي از نخستين رويكردها

و روان شناسي رفتارگرا فراگيري زبان دوم بر مبناي زبان شناسي ساخت ، فرضيه2گرا
و مدعي شد افراد 1957رابرت الدو در سال. است3ايتحليل مقابله و معاني اشكال

و  و همچنين هنگام صحبت توزيع اين اشكال در زبان اول خود را هنگام ادراك زبان دوم
بخش زباني اين فرضيه توصيفي. كنندعمل به فرهنگ خاص به زبان دوم منتقل مي

هايي خاص بر مبناي پاره گفتارهايي كه سخنگويان بومي آن زبان توليد جامع از زبان
بدمي ميكنند بخش رواني اين نظريه يادگيري زبان اول را شامل شكل گيري. دهدست

ميمجموعه و با اي از عادات و معاني زبان داند كه از طريق برقراري ارتباط بين اشكال
5، لوكوكو)1993(4بسياري از محققان از جمله سوراس. گيردكمك تشويق صورت مي

و برت)1975( و بودن تفكرات اصلي فرضيه تحليل مقابلهدر عملي) 1974(6و دولي اي
.و توانايي آن در پيش بيني صحيح پديده انتقال در فراگيري زبان دوم دچار ترديد شدند

و بيشتر70و اوايل دهه60محققان در اواخر دهه از بررسي پديده انتقال دست كشيده
و نظام مند بين فراگي از. ران كردندتوجه خود را صرف پيشرفت مرحله به مرحله منظور

 
مي.1 .تواند زبان اول فراگير، درون داد، دستور جهاني يا ساختارهاي شناختي كلي باشدمنبع دانش

2.Behaviorist psychology 
3.Contrastive Analysis Hypothesis (CAH) 
4.Sorace 
5.Lococo 
6.Dulay & Burt 
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و پيشرفت مرحله به مرحله اين است كه فراگيران زبان دوم يك شبه زبان نمي آموزند
مندي موجود بين نظام. براي رسيدن به زبان ميزبان بايد از مراحل مختلفي گذر كنند

ميفراگيران نيز معتقد است دانش زبان دوم به شيوه و مراحل اي نظام مند رشد يابد
. در ميان فراگيران مختلف زبان دوم مشترك استرشد 

و مرجع گزيني هاي اثرات قابل توجهي بر حوزه1نظريه زباني حاكميت
و دوم گذاشت  چامسكي دستور ). a1986،b1986،1981چامسكي(فراگيري زبان اول

و قواعد معرفي مي هاي كند كه ويژگي تمامي زبانجهاني را نظامي از اصول، شرايط
فراگيري زبان يعني آموختن اين كه چگونه اين اصول ). 1972چامسكي(ري است بش

و كدام متغير متناسب با آن قرار دارد در زباني خاص اعمال مي و نيوسان،(شود كوك
و دوم وجود داردتفاوت). 1996 ) 1989(2وايت. هاي چشمگيري در فراگيري زبان اول

در:ه استها را به شرح زير برشمرداين تفاوت درجه موفقيتي كه فراگيران زبان اول
آورند، نقش زبان مادري در فراگيري زبان دوم، درون برابر فراگيران زبان دوم بدست مي

و سن فراگيران در فراگيري زبان دوم با كاري مشابه فراگيران زبان اول روبرو. داد
با. ان دومهستند، يعني دستيابي به نظامي متناسب با درون داد زب فراگيران زبان دوم

و دشوار گرامري روبرو هستند كه درون داد زبان دوم در تعيين آن ويژگي هاي پيچيده
و اسپراوز( نقشي ندارد حالت اوليه فراگيري زبان) 1989، 1985، وايت 20000شوارتز
بهدوم از حوزه مي هاي جنجال برانگيز براي اين اصطالح). 2003وايت،(آيد حساب

اشاره به دانش زباني كه فراگير زبان دوم قبل از اين كه در معرض درون داد زبان دوم 
ميقرار بگيرد با آن آغاز مي و به خصوصيات دستور زبان نخستين اشاره كند بكار رود،

اند فراگيران در فراگيري زبان دوم هايي سروكار دارد كه مدعياين مقاله با طرح. كندمي
ميصور به ترين برجسته. كنندت كامل يا جزئي با نمودهاي دستوري زبان اول آغاز

: ها به قرار زير استطرح
و اسپراوز(انتقال كامل/ فرضيه دسترسي وينيكا(كمينه، فرضيه درخت)1996شوارتز
).2001هاوكينز(3و ساختار بنيادين تعديل شده) a,b1996،1994و يانگ شولتن 

1.Government & Binding  
2.White 
3.Modulated Structure Building 
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و اسپرانتقال كامل اثر/ ضيه دسترسيبر مبناي فر ،)1996، 1994(وزاشوارتز
مرحله اوليه فراگيري زبان دوبر اساس اين.ل استم، مرحله پاياني فراگيري زبان او

دستور.زبان مادري است همان دستورم فرضيه، مرحله اوليه فراگيري زبان دو ل زبان او
ميمرحله او و دوگيري زبان اونقطه آغاز فرا،سازدليه را ليه مرحله اووم متفاوت استل
مي ميزبانم در پرتو درون داد زبان زبان دو .كندتغيير

و يانگ شولتن a،1994( وينيكا ,b١٩٩9 (بر اساس فرضيه درخت كمينه 
كه است با نمودهاي واژگاني دستور زبان ليهمدعي شدند مرحله اولبر مبناي زبان او

مياوزبانوردست.قرار دارد و فاقد مقوالت ليه تنها مقوالت واژگاني را در بر گيرد
دستور زبان.ل استدستوري زبان او با ليهمراحل او  مراحل بعد متفاوتدستور رشد

در استبوده، فاقد خصوصيات خاص مي آنهاو مقوالت دستوري به تدريج . شوندظاهر
ها زبانباان ليه فراگيربر اساس اين فرضيه، مرحله اومتفاوتي او ، بر بودهل مختلف و

مقوالت واژگاني بر اساس. ها قرار داردپايه خصوصيات مقوالت واژگاني در آن زبان
ميزبان دو پارامتر .كندم تغيير

و فرضيه تركيبي از فرضيه ساختار بنيادين تعديل شده فرضيه درخت كمينه
ساختار بنيادين تعديل شده اثر هاوكينزه فرضيبر اساس. انتقال كامل است/ دسترسي

- هاي كمينهل فرضيه درختمشابه بخش او-مليه فراگيران زبان دواو دستور،)2001(
ل را زبان او دستورشود كه خصوصيات ساختاري واژگاني مي1هايشامل فرافكني

ميهاي دستوري پس از فرافكنيفرافكني. داراست وهاي واژگاني تثبيت سرعت شوند
ميهاآنتثبيت  با تثبيت. گيرد بستگي داردبه درون دادي كه در دسترس فراگير قرار

و م، اثر مقوالت دستوري زبان اوزبان دو دستورمقوالت دستوري در  ل آشكار شده
ميفرضيه» تعديل شده«قسمت شايان ذكر است كه نظريه هاي. كندنقش خود را ايفا

هاي جمع آوري شده از فراگيري زبان دوم بزرگساالني با دادهذكر شده در باال بر اساس 
و تنها تحقيقات اندكي در مورد فراگيري  زبان مادري به جز فارسي انجام شده است

آن-مقوالت واژگاني  ها فارسي بوده است انجام شده دستوري كودكاني كه زبان مادري
و يانگ شولتن) 2007(توان به دو تحقيق مباركي كه از آن ميان مي و مباركي، وينيكا،

.اشاره نمود) 2008(

1.projection 
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دستوري جمالت-هدف تحقيق حاضر بررسي ساختاري مقوالت واژگاني
انگليسي توليد شده توسط كودكان فارسي زباني است كه در مرحله آغازين فراگيري 

هدف اين بررسي پي بردن به حضور يا عدم حضور مقوالت. زبان خارجه هستند
د و ميزان تداخل زبان مادري در اين دستوري ر مرحله آغازين فراگيري زبان خارجه
.باشد فرآيند مي

 روش كار-2

هاي انگليسي اين تحقيق بر اساس توليدات شفاهي كه در مدت هفت ماه از ده داده
هاي نگين، پوريا، كوثر، كيميا، سارا، غزل، حميدرضا، سينا، كودك فارسي زبان به نام

و وي 5/3،6/4،8/5،10/4،6،6/5،11/4،2/5،10/5،11/5انا كه به ترتيب فاطمه
 رجنديبشهردر واقعايهموسسدر كودكاننيا. سال سن دارند، جمع آوري شده است

با. پرداختنديم زبانيريفراگ به در مدتي كه اين كودكان در كالس حضور داشتند
مي آن با.شدها تنها به زبان انگليسي صحبت اين كودكان در برخورد با هم، هنگام بازي

و در منزل به زبان فارسي صحبت مي كردند، بنابراين يكديگر، در خطاب به معلمان
و مشابه ساختار دستور زبان انگليسي كم بودآوري دادهامكان جمع هاي داده. هاي اصيل

براي اين تحقيق بر اساس شش ساعت كالس در هفته كه در آن محيطي طبيعي 
شد 19/9/1388آوري داده در روز جمع. كودكان فراهم شده بود جمع آوري شد . آغاز

و هر روز شش ساعت در معرض زبان قبل از اين تاريخ كودكان به مدت شصت روز
و مي توان گفت در حالت اوليه فراگيري زبان دوم قرار داشتند انگليسي قرار گرفته بودند

ه و جمالتي را نيز توليديچچون تا قبل از اين دوره گونه دوره ديگري را نگذرانده بودند
كه در اين تحقيق از اولين-آوري دادهاين تحقيق با توجه به زمان جمع. نكرده بودند

و وايت.ر(متفاوت است-برخورد با زبان انگليسي فاصله چنداني نداشت ك به گراندين
و سلينكر 1996 ).1994و لكشمانان

هاي اين تحقيق توانايي توليد خود به خود جمالت انگليسي را آزمودني
مي نداشتند؛ بنابراين در تمامي جلسات جمع آوري داده، سؤاالتي از آن و ها پرسيده شد

ميجواب ها پس از پنج دقيقه صحبت با آنان ضبط سخنان آزمودني.شدهاي آنان ضبط
ج. شد تا كودك احساس راحتي كندآغاز مي كه مدت- لسه، بيست نمونهدر بيست

و تحليل شد كه در جدول زير قابل مشاهده- زمان هر نمونه متغير است ضبط، نوشته
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و اسباب بازي. است هاي مختلف نشان داده در تمامي جلسات به كودكان تصاوير، اشكال
و بر اساس آن ميو آموخته شده و.شدهاي كودكان سؤاالتي پرسيده تاريخ جمع آوري

ها طور كل دادهبه. آورده شده است)1(ها در جدول جمع آوري داده از آزمودنيروش 
آن20در  . ها در جدول زير آورده شده جمع آوري شده است جلسه كه تاريخ هر كدام از

و در هر كدام از آزمودني مدت زمان ضبط داده .ها متغير بوده استدر هر جلسه

و روش:1جدول  جمع آوري داده تعداد جلسات، تاريخ

 داده نوع دادهيآور جمعخيتار نمونه

1  جوابوالؤس 19/9/1388

2  جوابوالؤس 23/9/1388

3  جوابوالؤس 10/10/1388

4  جوابوالؤس 17/10/1388

5  جوابوالؤس 1/11/1388

6  جوابوالؤس 22/11/1388

7  جوابوالؤس 1/11/1388

8  جوابوالؤس 13/11/1388

9  جوابوالؤس 4/12/1388

 جوابوالؤس 13/12/1389 10

 جوابوالؤس 19/12/1389 11

 جوابوالؤس 19/1/1389 12

 جوابوالؤس 19/1/1389 13

 جوابوالؤس 24/1/1389 14

 جوابوالؤس 2/2/1389 15

 جوابوالؤس 14/2/1389 16

 جوابوالؤس 24/2/1389 17

18 4/3/89  جوابوالؤس

 جوابوالؤس 24/3/1389 19

 جوابوالؤس 26/3/1389 20
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 بررسي داده هاي توليد شده-3
هاي توليد شده ارائه توضيحي مختصر پيرامون زبان فارسي ضروري قبل از بررسي داده

و اروپايي قرار دارد اين زبان در گروه زبان. رسد به نظر مي تحليل اين زبان. هايي هند
و تبعي اين زبان همواره هستهه فعلي در بندهايدهد گرونشان مي و- اصلي پاياني

اي معموالً گروه حرف اضافه). 1997ماهوتيان،(است SOVترتيب كلمات در اين زبان 
و مفعول مستقيم قرار مي تر ترتيب سازه در زبان گيرند، بنابراين توصيف دقيقبين فاعل

گذاريو وجه بر روي فعل نشانه هاي زمانمشخصه. است SPPOVصورت فارسي به
ميمي و شمار با فاعل تطابق دارد؛ بنابراين و فعل از نظر شخص توان فاعل را از شوند

و نشانهگذاري شدههاي مطابقه كه بر روي فعل نشانهطريق نشانه هاي گفتمان تعيين اند
ف طور كه پيش همان. كرد  SOVارسي تر نيز به آن اشاره شد، ترتيب كلمات در زبان
:است SOVهاي جمع آوري شده از كودكان ترتيب كلمات در نخستين داده.است

*Sarah blue shirt have. “Sarah has a blue shirt.” 1 
*The dog in the jungle live. “the dog live in the jungle” 
*I chocolate cake have. “I have a chocolate cake” 
*The bird on the tree live. “The bird lives on the tree.” 

IP2كه در نمودار درختي جزو زير گروه دستوريbeعدم كاربرد صحيح فعل ربطي

و نيز عدم وجود مطابقه در داده هاي جمع آوري شده از فراگيران، حاكي از آن قرار دارند
هاي چه در دادهاگر. است كه مقوالت دستوري در دستور زبان اوليه كودكان حضور ندارد

جمع آوري شده از كودكان فعل ربطي مشاهده شد، با اين حال اين كاربرد اكثر موارد 
و فعل ربطي به صورت پيوسته بكار برده نشد .مطابق با الگوي زبان دوم نبوده

*The orange on the chair. “The orange is on the chair”  
*The elephant and sheep in the head. “The elephant and the sheep are   

on your head” 
*The doll and the puppet in your jumper. “The doll and the puppet are 

on your leg” 
*The leaf and the bicycle in the basket. “The leaf and the bicycle are 

in the basket”
دو. مشاهده نشد SOVترتيب در جمالتي كه كودكان با فعل ربطي ساختند،

اولين دليل اين است كه اكثر: شوددليل براي اين پديده به شرح زير بر شمرده مي
 

 جمله غير دستوري.١
2. Inflectional Phrase 
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دومين. كه بايد فعل ربطي در آن بكار رود، فاقد فعل ربطي است1هاي اجباريبافت
دليل اين است كه فراگيران در مراحل نخستين فراگيري زبان دوم، از اشكال غير 

. كنندفعل ربطي استفاده نمي اسنادي
• Where is the orange? * The orange on the chair. 
• Where is the elephant? *The elephant and sheep in the head. 
• Where are the doll and the puppet? *The doll and the puppet in               

your jumper. 
هيت مراحل نخستين فراگيري زبان دوم را نشان توليدات اوليه افعال ربطي، ما

ميتعداد معدودي از آزمودني. دهدمي  It’sشد از اشكال ها در جواب سؤاالتي كه از آنها
a…., It is a……كردنداستفاده مي.

• It is a cat. 
• It is a tree. 
• It is a frog. 
• It is a clown. 
• It is a apple. 
• It is a airplane, it is a airplane. 
• It is a zebra, it is a zebra. 
• It is a shoes, it is a shoes. 
و در مواردي نيز كه اين دو شكل در گفتارهاي ضبط شده از كودكان بسامد پاييني دارد

و اشكال ساخته شده با دستور اين اشكال ظاهر شده اند اشكاالت دستوري مشاهده شده
كه زبان انگليسي هم خود نشانگر ماهيت غير تحليلي نخستين افعال ربطي خواني ندارد؛
:توليد شده است

• What is this? * It is a eye.  
• What is it? * Are is brick. 
• What colour is the bag? * It is a yellow. 
• What colour are these things? * It is a brown.

، It is aو It’s a ال صحيح كاربردآوري شده از كودكان، عالوه بر اشكهاي جمعدر داده
:مواردي از كاربرد ديگر اين اشكال ديده شد

• *It s a two. 
• *The hippo its fat, the monkey its short.
• *It’s a mum Ferdinand - it is a Ferdinand mum. 
• *It is a Ferdinand mum. 

1.obligatory context  : .منظور شرايطي است كه يك ساختار خاص بايد توسط زبان آموز توليد شود
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را، محققbeبه منظور ارائه تصويري درست از فراگيري فعل كمكي دسته بندي زير
توليد شده به سه دستهbeبر اساس اين تقسيم بندي افعال ربطي. پيشنهاد داده است

و توليد نشده تقسيم مي روش محاسبه توليد افعال. شوندكاربرد صحيح، كاربرد نادرست
كمكي در اين تحقيق بدين صورت است كه تعداد كاربردهاي درست بر تعداد كل 

و همچنين. شودمي دفعات توليد تقسيم و موارد توليد نشده كاربردهاي درست، نادرست
. آورده شده است)3(و)2(هاي توسط ده آزمودني در جدولbeدرصد توليد فعل ربطي 

كه شيوه- به منظور سهولت بررسي نتايج تحقيق، نموداري بر اساس درصد نهايي توليد
:م شده استترسي)1(در نمودار- محاسبه آن در باال ذكر شد

و موارد توليد نشده فعل ربطي.3و2 جدول در بيست beكاربردهاي درست، نادرست
 جلسه جمع آوري داده
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هانمودار درصد توليد فعل ربطي توسط آزمودني.1 نمودار

هاي منفي انگشت شماري مشاهده ها، ساختآوري شده از آزمودنيهاي جمعدر نمونه
شدند قائل نميnotوno هاي تحقيق حاضر بايد گفت تفاوتي بينودنيدر مورد آزم. شد
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اي كه كه در جمالت اوليه از آن جايي.و تنها مفهوم واژگاني منفي سازي مشهود است
ها توليد كردند، فعل ربطي يا كمكي مشاهد نشد، جايگاه عالئم منفي ساز در آزمودني

كررابطه با فعل ربطي را نمي مثل زبان- نشانه منفي فعلي در زبان فارسي.دتوان تعيين
مي-انگليسي گيرد، يعني ساخت گروه منفي در زبان فارسي قبل از فعل واژگاني قرار
و با استناد به داده. آغازين است- هسته هاي جمع آوري شده از با توجه به اين مطلب

ميآزمودني زها، حضور عامل منفي ساز را بان اول كودكان كه زبان توان نشانه انتقال از
. فارسي است دانست

• The cat no. 
• The cat no jump. 
• The cat jump not. 
• The cat not jump. 
• Is it a flower? P: No, no, no it is a flower. It is a truck. 

 
 نتيجه-4

نحوي انگليسي كودكان فارسي زبان پرداخته-در اين مقاله به بررسي فراگيري واژگاني
مي. شد -در اين تحقيق نمونه. شوداولين سئوال به فراگيري مقوالت دستوري مربوط

 SOV مشاهده شده كه همبستگي ميان پاره گفتارهايي با ترتيب SOVهايي از ترتيب
از. دهدو حضور پاره گفتارهاي حاوي فاعل را نشان مي بر اساس نظرات مطرح شده

-ند دستور زبان در درجه اول توسط بافتمحققان معتقد) 1981، 1977(1كوردر سوي
و موقعيتي مي-و نه نحو-هاي معنايي و ماهيت موضوعي واژگاني دستور تعيين شود

. زبان فراگيران بر ماهيت غير موضوعي دستوري موجود در دستور زبان آنان تقدم دارد
ال انتق/و ديگر طرفداران نظريه دسترسي) 2003، 2001، 1997(هزندار بر خالف

مي-كامل بر اساس نظرات- دانندكه كاربرد درست تكواژ را نشانگر دستور زبان فرد
مي) 2001(هاوكينز  مالك نيست؛ زيراهدهد كاربرد درست تكواژتحقيق حاضر نشان

هاي جمع آوري داده. ممكن است يك تكواژ در بافتي ظاهر شود كه نبايد ظاهر شود
ر IPشده از ساخت مرتبط  هاي واژگاني نشان داد هنگام كاربرد فاعلbeبطي يعني فعل
و افعال ربطي اوليه پاره گفتارهايي يعني فاعل. شودفعل ربطي حذف مي هاي اسمي
ميهستند كه حفظ شده و نشان ميدهد فاعلاند -هاي اسمي كه در مراحل اوليه توليد

1 .Corder 
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گ IPشوند در جايگاه مشخص گر وجود IPره پايدار قرار دارند، در غير اين صورت بايد
اگرچه فعل. هاي اسمي در آن قرار گيردداشته باشد كه فعل ربطي حتي در غياب فاعل

ها مشاهده شد، در توليدات آزمودني)(INFLربطي به عنوان صورت مرتبط با تصريف 
ميدر صورت واژگاني بودن فاعل اين. شوندها يا غير عيان بودن آنها افعال ربطي حذف

وار دهد نخستين افعال ربطي پاره گفتارهايي است كه به صورت طوطيميامر نشان 
ميحفظ شده و حرف ربطي كه به دنبال آن ظاهر و فاعل اسمي شود به صورت اند

و تغيير كوچكي در شكل پاره گفتار منجر به حذف فعل ربطي يكپارچه حفظ شده اند
و يانگ شولتن. شودمي مبني بر اينكه) a1996(بر اساس طرح پيشنهادي وينيكا

ها دستوري را به منظور خلق جايگاهي براي فعل ارتقاء يافته، شرطي IPفراگيران سطح 
ميو كمكي خاصي IPكنند، نخستين افعال ربطي در اين تحقيق نشانگر ها فرافكن

.است
و ليسراس و)2001(و هاكينز) 1994(1 بر اساس نظرات زوبل فعل كمكي

و مطابقه بر روي افعال موضوعي مورد نياز است، زيرا نشانهقبل ازbeربطي  هاي زمان
ميIتكواژي آزاد هستند كه از گروه فعلي به  و مطابقه كنند، در حاليحركت كه زمان

و. كنندتكواژهايي هستند كه بر خالف جهت حركت مي به عالوه مشابه آن چه زوبل
ابيان كرده) 1994(ليسراس  است؛ زيرا ثر انتقال زبان اول صورت نگرفته اند، اين امر بر

ميهزبان فارسي نظام ساختواژ رود روند فراگيري را تسهيل فعلي قوي دارد كه انتظار
.كند

براي دريافت اينكه. ميزان انتقال زبان اول دومين سئوال مطرح شده است
اي منفي كودكان مبحث هسته مقوالت دستوري زبان اول منتقل شده يا نه، پاره گفتاره

عالمت منفي ساز در زبان فارسي، درست مثل زبان انگليسي،. مورد بررسي قرار گرفت
. گيرد، در زبان فارسي گروه فعلي منفي هسته آغازين استپيش از فعل واژگاني قرار مي

شود با توجه به پاره گفتارهاي اوليه افعال موضوعي منفي كودكان، مشاهده مي
ميساختارهايي تولي و انگليسي كنند كه از پارامتر هسته گروه فعلي زباند هايي فارسي

و معناي فعلتخطي مي نه- كند، زيرا در مراحل اوليه ترتيب خاصي وجود ندارد و
مي- جايگاه نحوي آن به. كندجايگاه عالمت منفي ساز را تعيين -ويژه در فعل اين امر

1.Zobl & Liceras 
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ي(هاي مركب فارسي كه از يك عنصر به عالوه يك فعل)ا حرف اضافهاسم، صفت
و(سبك در اين ساختارها، فعل معني. اند، مشهود استساخته شده...) مثل دادن، زدن

و براي تشكيل يك فعل جديد به عنصر پيش از فعل ملحق  اوليه خود را از دست داده
ك. شودمي ه در تمامي افعال مركب منفي اوليه، عالمت منفي به دنبال فعل آمده است

مي. انددهد فراگيران اين افعال را به عنوان فعل شناسايي نكردهنشان مي -اين امر نشان
و معناي واژگاني فعل در جايگاه نحوي دهد ساختارهاي اوليه زبان دوم فقط واژگاني اند

انتقال/ اين مسئله شواهدي مخالف فرضيه دسترسي. كندعناصر نقش مهمي ايفا مي
و اسپر مي) 1996(اوزكامل شوارتز ميبدست كند دستور زبان اول، حالت دهد كه ادعا

با فرض اينكه گروه فعلي منفي يك فرافكن. دهداوليه فراگيري زبان دوم را تشكيل مي
كند كه موافق انتقال دستوري است، تحقيق حاضر فرضيه درخت كمينه را تأييد مي

. محض مقوالت واژگاني است
ص و 1990ردفورد(ورت گرفته بر روي انگليسي زبان دوم كودك با توجه به تحقيقات

و يانگ شولتن(زبان دوم بزرگسال a،1994وينيكا , b1996 نتايج) 2001و هاكينز
و با تحقيق حاضر نشان مي دهد فراگيري زبان دوم كودك شبيه زبان اول كودك است

.ه زبان دوم بزرگساالن استتوجه به عدم حضور مقوالت دستوري در مراحل اوليه، شبي
و مقوالت دستوري به دستور زبان در نخستين مراحل رشد فاقد ويژگي هاي خاص بوده

.شوندتدريج ظاهر مي
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