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 با توجه به عوامل فرهنگی: 

سنتزپژوهی

سن مناسب شروع آموزش زبان خارجی یکی از مباحث چالش برانگیز در آموزش زبان خارجی است، 
به خصوص هنگامی  که جایگاه فرهنگ در آموزش زبان خارجــی موردبحث قرار می گیرد. هدف از این 
پژوهش شناسایی محدودۀ سنی مناســب آموزش زبان خارجی با تأکید بر زبان انگلیسی و با توجه به 
عوامل فرهنگی است. در این پژوهش از روش سنتزپژوهش های انجام شدۀ مرتبط استفاده  شد. در مرحلۀ 
اول ســنتزپژوهی، با تعیین محدودۀ زمانی پژوهش، از سال ۱۹۶۱ تا 2۰2۰، و جست وجوی الکترونیکی 
تعداد 8۱ منبع به عنوان جامعۀ پژوهش شناسایی شد. در ادامه با لحاظ کردن روش نمونه گیری هدفمند 
طــی دو مرحله »غربالگری« ۱۹ پژوهــش برای مرحلۀ بعد انتخاب شــد. در مرحلۀ دوم، پژوهش های 
انتخاب شده با استفاده از جداول تشــریح فیزیولوژیک تجزیه وتحلیل و واکاوی شدند. نتایج حاصل از 
واکاوی وارد مرحلۀ سنتز شــد که دارای دو زیرمرحلۀ سنتز تجمیعی و ترکیبی است. در مرحلۀ سنتز، 
داده ها با هدف کدبندی تلفیق شدند که حاصل آن کدهای باز، محوری و گزینشی بود. کدهای گزینشی 
 انتقادی، یادگیری زودهنگام فرهنگ زبان دوم و زمان موردنیاز  توانــش بین فرهنگی، آگاهی فرهنگیـ 
برای شکل گیری فرهنگ زبان اول و دوم را شامل می شد. یافته ها حاکی از آن است که بیشتر پژوهشگران 
به اشتراک نظر در خصوص سن مناسب شروع آموزش زبان خارجی با توجه به عوامل فرهنگی در محدودۀ 
سنی زیر ۱2سالگی و با تأکید بر محدودۀ سنی کودکان کم سن وسال )3-5( دست یافته اند. نتایج پژوهش 

حاضر می تواند مورداستفادۀ سیاست گذاران آموزش زبان خارجی قرار گیرد.
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 مقدمه
فرهنگ و توانش بین فرهنگی در فراگیری زبان خارجی اهمیت ویژه ای دارد، به ویژه هنگامی  که این 
آمــوزش ازطریق رویکرد ارتباطی صورت می گیرد. به علــت ارتباط نزدیِک زبان و فرهنگ ایجاد ارتباط 
مؤثر ازطریق زبان خارجی مســتلزم دستیابی به مهارت های توانش بین فرهنگی است. براون1 به ارتباط 
زبان و فرهنگ اشــاره  کرده و بر این باور اســت که آموزش زبان و فرهنگ بایستی به صورت موازی رخ 
دهد، چراکه این دو به گونه ای درهم تنیده اند که نمی توان آن ها را مســتقل از یکدیگر در نظر گرفت. به 
عبارتی، زبان هم وســیله ای ارتباطی اســت و هم حامل فرهنگ )199۴، ص. 1۶۵؛ به نقل از تفرشی و 
رمضانی، 1391(. در »چهارچوب مشترک اروپا برای زبان ها«2 نیز ذکر شده است که دستیابی به فرهنگ 
خارجی یکی از جنبه های زبان آموزی است. الزم است که یادگیران زبان خارجی به هر دو فرهنگ خود 
و فرهنگ زبان خارجی توجه داشته باشند تا از سوءتفاهم ها جلوگیری شود. درواقع علت اصلی یادگیری 
زبان تجربه کردن فرهنگی متفاوت از فرهنگ خودی اســت که به همدلی و درک تجارب متفاوت منجر 

می شود )کیم3، 2020(. 
اهمیت جایگاه فرهنگ در آموزش زبان خارجی از دید برنامه ریزان آموزش وپرورش در ایران دور نمانده 
است، به نحوی که در سند برنامة درسی ملی عالوه بر اشاره به »رویکرد ارتباطی« به قرابت »حوزۀ یادگیری 
زبان خارجی با آموزش فرهنگ زبان مقصد« اشاره و از تقویت »کارکرد میان فرهنگی و بین فرهنگی« نام  
برده شــده است )سند تحول بنیادین، 1391، ص. 37(. در هنگام آموزش زبان خارجی یادگیرندگان با 
دو فرهنگ خودی و زبان خارجی روبه رو می شوند. سؤال این است که برای دستیابی یادگیرندگان زبان 

خارجی به توانش بین فرهنگِی موردنظر آموزش زبان خارجی در چه محدودۀ سنی بایستی شروع شود.
فرهنگ شــیوۀ زندگی کردن است که افراد جامعه ای را به هم مرتبط می  کند. درواقع فرهنگ الگوی 
درهم تنیده ای اســت که رفتار انسان ها را بر اساس افکار، ارتباطات، زبان، عادات، باورها، رسوم، ارزش ها، 
آداب احترام، تشریفات مذهبی، شیوۀ تعامل و نقش ها تنظیم می کند. این رفتارها از نژاد، قوم یا جامعه 
ازطریق فرهنگ از نســلی به نسل دیگر منتقل می شــود )گود۴ و همکاران، 2001؛ به نقل از رستم بیک 
تفرشی و رمضانی، 1391(. این نکته را باید یادآور شد که فرهنگ گروهی از جامعه پاسخگوی نیازهای 
افراد آن جامعه اســت و دو ســطح قابل مشاهده دارد که اولی سطحی تر اســت و نوع لباس، موسیقی، 
نشــانه های کالمی و غیرکالمی را شامل می شود و الیة عمیق تر شامل ســنت ها، باورها و ارزش هاست 
)تینگ تومی۵، 1999، ص. 10 و پترســون و آناند۶، 200۴(. مهم آن اســت که توجه داشــته باشیم که 
ارزش ها و هنجارهای رفتاری از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است، اما به هم برتری ندارند )گیدنز7، 

137۶، ص. ۶۶؛ به نقل از رستم بیک تفرشی و رمضانی، 1391(. 
فرهنگ ارتباط تنگاتنگی با زبان دارد و زبان هم وسیله ای ارتباطی است که حامل فرهنگ نیز است 
)ویی8، 200۵(. زبان و فرهنگ دو نظام نمادین مجزا ولی درعین حال مرتبط اند. هرآنچه در زبان می گوییم 

سی با توجه به عوامل فرهنگی: سنتزپژوهی
ش زبان خارجی با تأکید بر زبان انگلی

ب شروع آموز
سن مناس
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معنایی اشاره ای9، اجتماعی، صریح یا ضمنی دارد. هر صورت زبانی معنایی دارد، اما معنایی دیگر را نیز 
تداعی می کند که به فرهنگ وابســته است و نشان دهندۀ آن است که فرهنگ بسیار گسترده تر از زبان 

است )نایدا10، 1998؛ به نقل از جیانگ11، 2000(.
فراگیران زبان در ارتباطات بین فرهنگی خود با فرهنگ دیگری ارتباط دارند که فرهنگ سوم نامیده 
می شــود و حاصل کنش ها و واکنش های میان فرهنگ، زبان مبدأ و فرهنگ زبان مقصد اســت. درک 
آن فرهنگ عالوه بر علم به زبان فرهنِگ مقصد نیازمند مهارت هایی اســت که به آن مهارت ها »توانش 
بین فرهنگی« گفته می شود )بولتن12؛ به نقل از نظری و نظری، 1390(. بایستی در نظر داشت که توانش 
بین فرهنگی به معنای چشم پوشی از فرهنگی در راستای تطابق با فرهنگ دیگر نیست، بلکه به معنای 
 جهت گیری مناســب برای برقراری ارتباط با سایر ملیت ها با توجه به تفاوت های میان دو فرهنگ است 
کــه به پیچیدگی ارتباط می انجامد. فردی که مجهز به توانش بین فرهنگی اســت می تواند ابتکار عمل 
را به دســت گیرد و امکان رابطه را با موفقیت به وجود آورد. چنین افرادی از مشــکالت و سوء تفاهمات 
ارتبــاط بین فرهنگی آگاه اند و با توجه به عالقه مندی خود به ارتباط با گویشــوران زبان خارجی در پی 
برطرف کردن این پیچیدگی ها هستند. برای رسیدن به توانش بین فرهنگی زبان آموز می بایست آگاه باشد 
از وجود تفاوت میان فرهنگ های گوناگون که می تواند موجب سوءتفاهم در ارتباطات بین فرهنگی شود. 
در ارتباِط بین فرهنگی اطمینان از انتقال پیام و دریافت صحیح آن از بروز سوءتفاهم  جلوگیری می کند. 
بایرام13 )به نقل از نظری و نظری، 1390( مانند بولتن بر این باور است که فراگیران زبان خارجی درواقع 
با »فرهنگ ســومی« روبه رو می شوند که ناشی از ارتباط کنش ها و واکنش ها میان فرهنگ های موجود 
اســت و با محتوای بسته ای مواجه می شوند که از ارتباطی به ارتباط دیگر تغییر می کند. به همین علت 
است که برای موفقیت در ارتباط عالوه بر معلومات فرهنگی آگاهی از وجود تفاوت های میان فرهنگ ها، 
انگیزش ســازگاری با این تفاوت ها و همچنین کنش ورزی بخردانه برای برطرف کردن مشکالت حاصل 
از رویارویــی با این فرهنگ ها موردنیاز اســت. این مجموعه از مهارت هــا »توانش بین فرهنگی« نامیده 
می شــود. می توان گفت که توانش بین فرهنگی دارای پنج مؤلفة نگرش، دانش، مهارت تعبیر و تفسیر و 
مرتبط کردن مسائل با یکدیگر، مهارت کشف موضوع و برقراری ارتباط و ایجاد همیاری و آگاهی فرهنگی 

ـ انتقادی است )بایرام و پلنت1۴، 2000(. 
بایــرام و فلمینگ1۵ )1998( و همچنین هــاف1۶ )2020( از نوع دیگری از توانش با عنوان »توانش 
ارتباطــی بین فرهنگی« نــام می برند و آن را نظریه ای به روز و کاربــردی می دانند که تأثیر قابل توجهی 
در گســترش برنامة درسی و مواد آموزشــی در بعضی از کشورها در دو دهة اخیر داشته است. »توانش 
بین فرهنگی« به منزلة فراگیری دانش فرهنگی ازطریق یادگیری زبان است، درحالی که »توانش ارتباطی 
بین فرهنگی« شامل درک هنجارها و کنش های اجتماعی جامعه ای فرهنگیـ  اجتماعی است. در »توانش 
ارتباطی بین فرهنگی« درک تفاوت های موجود در هنجارهای هم کنشــی بین جوامع زبانی گوناگون و 
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توانایی انطباق دادن آن ها با یکدیگر موردنظر اســت. اهمیت »توانش ارتباطی بین فرهنگی« ناشی از نیاز 
زبان آموزان به فراگیری مهارت های بین فرهنگی برای برقراری ارتباط بین فرهنگی است که مواجه با موانع 
زبانی و فرهنگی را ممکن می کند. مهم تریــن مفهوم در »توانش ارتباطی بین فرهنگی« همان »آگاهی 
فرهنگی« اســت که نه  فقط درک فرهنگ زبان مقصد، بلکه فرهنگ خود زبان آموز را نیز شامل می شود. 
متخصصانی مانند وینترگرست و مکوی17 )2011، ص. 1( در تالش بودند که مفهوم فرهنگ و شکل های 
گوناگون آن را به نحوی آموزش دهند که فراگیران از تقابل نادرست فرهنگی و بین فرهنگی به دور باشند.
در برخی از پژوهش های مرتبط محدودۀ ســنی مناسبی برای شروع آموزش زبان خارجی پیشنهاد 
شده است، ولی پژوهشــگران به توافقی در این خصوص نرسیده اند. برای  مثال شومان18 )1978( اشاره 
می کند که میزان فرهنگ پذیری تعیین کنندۀ توانش زبانی زبان آموزان است و بدون فرهنگ پذیری توانش 
زبانی ناکامل اســت. درواقع همان طور که کراسنر19 )1999( اشاره می کند به نظر می رسد زبان شناسان 
و مردم شناســان از مدت ها پیش فهمیده بودند که صورت هــا و کاربردهای  زبانی خاص منعکس کنندۀ 
ارزش های فرهنگی جامعه اســت که گویشوراِن آن زبان با استفاده از آن صحبت می کنند. توانش زبانی 
به تنهایی برای تســلط زبان آموزان بر ارتباط زبانی کفایت نمی کند. تومالین20 )2008( بر این باور است 
که آموزش فرهنگ باید دانش فرهنگی، ارزش های فرهنگی، رفتارهای فرهنگی و مهارت های فرهنگی را 
دربرگیرد. بر اســاس گفتة تانگ21 )1998( برای یادگیری  زبان خارجی شخص باید به آن زبان صحبت 
کند و بنویســد. اگر شــخصی می خواهد به زبانی صحبت کند، باید مثل مردم آن زبان فکر کند، چراکه 
فقط در این صورت اســت که می تواند مثل آن ها صحبت کند )در تفهیم و تفاهم عماًل هیچ مشــکلی 
نداشــته باشد(. هویت فرد در ذهن او پیاده می شود. اگر شخصی مثاًل می خواهد به زبان فرانسه صحبت 
کند )هویت فرانســوی پیدا کند(، باید مثل مردم اهل فرانسه فکر کند و این ممکن نیست مگر اینکه با 
فرهنگ مردم فرانسه آشنا باشد. بنابراین می توان گفت که »فرهنگ زبان است و زبان روح کشوری است 
که مردمش به آن زبان صحبت می کنند«. در ادامه کیم )2020( تأکید می کند که برای آموزش زبان با 

هدف ارتباط مؤثر بین فرهنگْی آشنایی کافی با فرهنگ آن زبان ضروری است.
قاســمی و هاشــمی )2011( در پژوهش مروری خود به اهمیت یادگیــری زبان خارجی در دوران 
کودکی اشاره  کرده اند. این دو اظهار کرده اند که هرچه کودکان زودتر با زبان خارجی آشنا شوند فرصت 
بیشتری برای کسب مهارت صحبت کردن خواهند داشت. بر اساس تحقیقات، از زمان تولد تا ده سالگی 
بهترین زمان برای معرفی زبان های جدید به کودکان است. طبق یافته های این پژوهش، کودکان سریع تر 
زبــان را یاد می گیرند و غالباً تلفظ آن ها نزدیک به افراد بومی آن زبان خواهد شــد. در این پژوهش به 
بحث چندفرهنگی نیز پرداخته شــده است. این دو اشاره  کرده اند که کودکان در جامعة چندفرهنگی با 
نکات مرتبط با نژاد دیر یا زود روبه رو می شوند و لذا باید برای برخورد با واقعیِت پذیرفته شدن یا نشدن 
بر اســاس نژاد آماده شوند. به همین علت است که والدین بایستی کودکان خود را با چهارچوبی روبه رو 
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کنند که تفاوت ها را بفهمند.
تفاوت کودکان و بزرگســاالن در فراگیری زبان در نحوۀ یادگیری اســت. کودکان زبان را به شکل 
غیررســمی و ناخودآگاه ازطریق بازی و فعالیت های سرگرم کننده فرامی گیرند. البته فراگیری زبان برای 
کودکان فواید جانبی نیز دربردارد. یادگیری  زبان به رشد شناختی کودکان کمک می کند و باعث می شود 
توانایی بالقوه شان در پیشــرفت تحصیلی در بلندمدت افزایش یابد. عالوه برآن، زبان آموزی به پیشرفت 
حافظه، تمرکز، توانایی حل مســئله و رشــد خالقیت کمک می کند. یادگیری زبان دوم در کودکان به 
رشــد همدلی با فرهنگ های گوناگون و درک وســیع تری از جهان نیز کمــک می کند. آموزش زبان و 
فرهنگ کودکان را ترغیب می کند که برای فرهنگ های دیگر ارزش قائل شوند و به آن ها احترام بگذارند، 
همچنین به کودکان کمک می کند تا به حس هویت برسند و به جایگاه خود در جهان واقف شوند )اولین 

کاشفان22، بی تا(.
گرچه مرور شــواهد فوق حاکی از اهمیت توانش بین فرهنگی است و به نظر می رسد که کسب این 
توانش در کودکان با موفقیت همراه است، بدون دسترسی به مرور نظام مند پژوهش های انجام شده در این 
حوزه نمی توان با اطمینان در این باره اظهارنظر کرد. با توجه به محدودیت نتیجه گیری فوق، برای شروع 
آموزش زبان خارجی با توجه به عامل فرهنگی هدف از مطالعة حاضر سنتزپژوهش های انجام شدۀ مرتبط 
با سؤال محدودۀ سنی مناسب بود. این امر ازآن جهت ضرورت دارد که در حال حاضر در کشور ما دربارۀ 

محدودۀ سنی مناسب برای شروع زبان آموزی اتفاق نظر وجود ندارد.

 روش تحقیق
در این پژوهش از روش ســنتزپژوهش های انجام شدۀ مرتبط در دسترس استفاده شد. سنتزپژوهی 
در پی پاســخ به این سؤال است که نتیجة واحد همة یافته های پژوهشی گذشته چیست. به عبارت دیگر 
ســنتزپژوهی در پی تلفیق یافته های پژوهش هایی اســت که به دنبال پاسخگویی به سؤاالت پژوهشی 
مشترکی هستند )چالمرز23 و همکاران، 2002(. سنتز به صورت سنتی، مرور پژوهش های انجام شده است 
که کاماًل بر اساس سلیقة پژوهشگر بوده و چرایی انتخاب برخی و پرداختن به آن ها و نادیده گرفتن برخی 
دیگر ناگفته باقی می ماند. اما در سنتزپژوهی، مفهوم مرور نظام مند بر این نکته تأکید می کند که روش 
و پارامترهای انتخاب باید آشکار شوند و تلفیق  و ترکیب  از نظامی قابل دفاع پیروی کند )طالیی و بزرگ، 
139۴(. طالیی و بزرگ به سه مرحلة سنتزپژوهی شامل تعیین جغرافیای پژوهش و تعیین پژوهش های 
موردنظر، نقد نظام مند اســناد منتخب و سنت اشاره می کنند. این مراحل خود به زیرمرحله های تعیین 
پارامترهای جســت وجو، تعیین معیارهای انتخاب اســناد گردآوری شــده از مرحلة قبل، تعیین راهبرد 
جست وجوی اسناد و پایگاه ها، غربالگری درشت، غربالگری ریز، واکاوی، سنتز تجمیعی و سنتز ترکیبی 

تقسیم می شوند. این مراحل در جدول 1 با ماهیت این پژوهش سازگار شده اند.
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 جدول ۱.   مراحل انجام سنتزپژوهی برای پاسخ به سؤاالت پژوهشی                                                                                                                                  

توضیحاتزیرمرحلهمرحله

مرحلۀ اول: 
تعیین جغرافیای 
پژوهش، تعیین 

پژوهش هایی 
که قرار است از 
یافته های آن ها 

استفاده شود.

الف( تعیین پارامترهای جست وجو مانند تاریخ انتشار و نوع 
پژوهش

۱. پژوهش هــا: مقاالت حاصل از انــواع مطالعاتی که در مجالت 
معتبر علمی ـ پژوهشی، ISI و ISC به چاپ رسیده اند.

2. گسترۀ جغرافیایی: سراسر جهان
3. محدودۀ زمانی: کلیة پژوهش های در دسترس

4. نوع پژوهش: مطالعات سنتزپژوهی، مروری، کیفی و کّمی
5. نوع اسناد: کتاب های مرتبط با مباحث نظری پژوهش و آموزش 
زبان دوم/ خارجی )انگلیسی( که مؤلفان آن ها شناخته شده اند.

۶. پژوهش هایی که به یکی از دو زبان فارســی و انگلیسی چاپ 
و منتشر شده اند.

ب(   تعیین معیارهای انتخاب اسناد گردآوری شده از مرحلة 
قبل

۱. مرتبط با سؤال پژوهش
2. کیفیــت پژوهش از نظر اعتبار ابزارهــای تحقیق به کاررفته و 

اعتبار روش های تحلیل استفاده شده

۱. با توجه به منابع نظری، واژه های مهم »سن، شروع زودهنگام، ج(    تعیین راهبرد جست وجوی اسناد و پایگاه ها
یاددهــیـ  یادگیری زبان دوم/خارجــی و عوامل فرهنگی« در 

نظر گرفته شد.
الزویــر2۵،  یابــش2۴،  اطالعاتــی  پایگاه هــای  از  اســتفاده   .2

سینس دیرکت2۶، مگ ایران27، سید28 و اسکوپوس29

مرحلۀ دوم:
نقد نظام مند 
اسناد منتخب

 چکیدۀ اسناد خوانده  شد و بر اساس دو معیار کلی »کیفیت« و الف( غربالگری درشت
»مرتبط بودن« اسناد این مطالعه انتخاب شد.

 کل متن مقاالت با توجه به دو معیار »کیفیت« و »مرتبط بودن« ب(   غربالگری ریز
بررســی و از میان آن ها مواردی که انتخاب می شوند وارد گام 

سوم می شوند.

 مقــاالت چندین بار به دقت مطالعه، ســپس به نوعی تشــریح ج(   واکاوی
فیزیولوژیک  می شــوند و قطعات گوناگــون آن ها در خانه های 
جدول تشــریح قرار می گیرند که شامل سؤاالت پژوهش، طرح 
تحقیــق، روش های تولید و تحلیــل داده، یافته ها، داللت ها و 
محدودیت هاســت. در مرحلة واکاوی نقدهای وارده به هریک 
از این قطعات نیز در آخرین ردیف یادداشــت می شوند. صحت 
مطالب مندرج در ســتون های جدول های تشریح فیزیولوژیْک 

طی چند بار تطابق با مقالة اصلی اعتباربخشی می شوند.

مرحلۀ سوم 
سنتز: خلق 
چیزی جدید 
از عناصر جدا 

از هم

 در این مرحله دو نوع سنتز به ترتیب انجام می شود:
۱. سنتز تجمیعی
2. سنتز ترکیبی

 سنتز تجمیعی درواقع در مقابل سنتزپژوهی ترکیبی است 
)گاف30 و همکاران، 2012(. ســنتز تجمیعی همانند تغییر 
فیزیکی و ســنتز ترکیبی همانند تغییر شیمیایی در یک 
واکنش اســت. در اولی یافته های پژوهش های انتخاب شده 
بــا هم جمع می شــوند، مانند آنچه بیشــتر در فراتحلیل 
پژوهش های کّمی شــاهد آن هستیم. در دومی یافته های 
دیگران خود مبدل به داده ای می شــوند که با داده ای دیگر 

ترکیب و سپس با هویتی جدید بازآفرینی می شوند.

 بخش یافته های اسناد منتخب که در خصوص عوامل فرهنگی 
تحقیق است با هم یکجا می شوند. سپس با بازخوانی های مکرر 
و دقیق و همچنین مقایســة یافته های مشــابه و متناقض )با 
کدگذاری با رنگ های متفاوت( دسته بندی این داده ها در ذیل 

مضامینی بزرگ تر انجام می شود.
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 جامعة موردمطالعه
کلیة اسناد مرتبط و پژوهش های علمی شامل مقاله های حاصل از پژوهش های چاپ شده در 
مجالت معتبر علمیـ  پژوهشــی به زبان فارسی و انگلیسی در وبگاه هایی مانند مگ ایران، سید، 
نورمگز31، ســایت یابش، الزویر، سینس دیرکت و اسکوپوس و همچنین بخش هایی از کتاب های 
متخصصانی که انتشــارات صاحب نام مانند انتشارات دانشــگاه کمبریج32 به چاپ رسانده اند در 

دسترس قرار گرفته اند.

 نمونه و شیوۀ نمونه گیری
پس از غربالگری طی دو مرحله از مجموع 81 پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 

19 پژوهش انتخاب شدند.

 جدول 2.   مقاالت انتخاب شده حاصل از پژوهش ها پس از دو مرحله غربالگری                                                                                                                                  

سال چاپنویسندهعنوانردیف

 جهت گیری فرهنگی زبان انگلیســی در فرایند جهانی شــدن: بررسی و تحلیل محتوای ۱
کتاب های آموزشی اینترچنج

1397زارعی و همکاران

139۴طاهری و همکاران بررسی آشنایی مدرسان زبان انگلیسی با فرهنگ خارجی از منظر توانش بین فرهنگی

2012هینکل33 یادگیری زبان و فرهنگ زبان در جهان در حال تغییر2

 اورهان کوکامان  عامل سنی در آموزش زبان های خارجی در سطح پیش دبستانی3
و نورگل کوکامان3۴ 

2012

 ســنتزپژوهی پژوهش های تجربی مبتنی بر نتایج زبان شناختی آموزش زودهنگام زبان 4
خارجی

201۵هوانگ3۵

201۵دورین3۶ چقدر زود می توانیم آموزش زبان خارجی را به طور مؤثر شروع کنیم؟5

 وابســتگی فرهنگی و دسترسی به سرمایة اجتماعی ـ فرهنگی، مطالعة موردی معلمان ۶
زبان خارجی انگلیسی

2011پیشقدم و صادقی 

 چگونگی پیوســت فرهنگی خانه و درک متون نوشــتاری زبان دوم: بررسی زبان آموزان 7
زبان انگلیسی در ایران

201۵حجازی و همکاران

 آمــوزش زبان بین المللی و نگرانی های فرهنگ خانگی: چهارچوبی برای طراحی مطالب 8
محلی

201۶پیمان و همکاران

2012پیشقدم و ذبیحی عبور ایرانیان از آستانة آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ۹

1987کالیر37 تأثیر سن در فراگیری زبان دوم در مدرسه۱۰
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سال چاپنویسندهعنوانردیف

1987توفورد38 عوامل مرتبط با سن در فراگیری زبان دوم۱۱

 اهمیت زمینه های اجتماعی خانــواده: عوامل اجتماعی ـ اقتصادی، یادگیری در خانه و ۱2
سواد زبانی کودکان خردسال و پیامدهای اجتماعی

2011هارتاس39

نیکولوف و  تحقیقات اخیر درزمینة سن، فراگیری زبان دوم و یادگیری زودهنگام زبان های خارجی۱3
جیگونوویچ۴0

200۶

201۴اسپینوزا۴1 فراگیری زبان دوم در اوایل کودکی۱4

2001کامرون۴2 مزایای شروع آموزش زبان های خارجی در جوانی ۱5

2018مویر۴3 مزیتی برای سن خود و خودتنظیمی به عنوان مبانی آموزشی در لهجة زبان دوم۱۶

2018دان۴۴ چگونه کودکان خردسال انگلیسی را به عنوان زبانی دیگر یاد می گیرند؟۱7

200۴مک کی۴۵ آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی: نقش فرهنگ در زمینه های آسیایی۱8

201۴کوپلند و گارتون۴۶ موضوعات اساسی و دستورالعمل های آینده در آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان جوان۱۹

 یافته ها
مقاالت حاصل از غربالگری ابتدا ازطریق جدول های تشریح فیزیولوژیک تجزیه وتحلیل شدند. قطعات 
گوناگون مقاالت که شــامل عنوان پژوهش، وبگاه های اطالعاتی که مقاله در آن به چاپ رسیده بود، نام 
نویسنده/ نویسندگان، سال چاپ، اهداف یا سؤاالت پژوهش، روش تحقیق، طرح تحقیق، روش های تولید 
و تحلیــل داده، یافته ها، داللت ها و محدودیت ها و نقد مقاله در خانه های جدول ها قرار گرفت. داده های 

حاصل از تجزیه وتحلیل ازطریق تطابق چندباره با مقاالت اصلی اعتباربخشی شدند.
مرحلة ســوم با عنوان »سنتز« بود. منظور از سنتز »خلق چیزی جدید از عناصر جدا از هم« است. 
این مرحله شــامل دو زیرمرحلة »سنتز تجمیعی« و »سنتز ترکیبی« است. در جریان ترکیب، اطالعات 
مجزا و پراکنده درهم آمیخته می شوند و تصویری به هم پیوسته ایجاد می کنند که تصویر کاملی از موضوع 

یا کنشگران ارائه می دهد. 
برای ورود به مرحلة سنتز پژوهش ها به چهار دستة »سنتزپژوهی«، »مروری«، »کیفی« و »کّمی« 
تقســیم شدند. پژوهش هایی که از یافته های ســایر پژوهش ها برای بررسی استفاده کرده بودند و معیار 
سنتز در آن ها مشخص  شده بود در دسته مطالعات سنتزپژوهی قرار گرفتند. پژوهش هایی که از مبانی 
نظری مرتبط و یافته های سایر پژوهش ها استفاده کرده بودند، ولی معیار انتخاب پژوهش ها را مشخص 

 جدول 2.   )ادامه( 
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نکرده بودند، در دســته مطالعات مروری قرار گرفتند. مطالعات موردی که با روش کیفی انجام  شده بود 
در دسته پژوهش های کیفی و آن دسته مطالعات موردی دیگر که از روش کّمی برای پاسخ به سؤاالت 
پژوهشی استفاده کرده بودند در دسته مطالعات کّمی قرار گرفتند. یافته های هر دسته از پژوهش ها در 
جدول های مجزا جای گرفتند تا وارد مرحلة ســنتز تجمیعی و ترکیبی شوند. برای تکمیل جدول های 
ســنتز تجمیعی، یافته ها و داللت های جدول های تشــریح فیزیولوژیک به همراه هدف/ ســؤال و طرح 
پژوهش مجدداً بررســی شد و با توجه به مؤلفة عوامل فرهنگی جدول های سنتز تجمیعی تکمیل شد. 
پس از سنتز تجمیعی سنتز ترکیبی آغاز می شود. سنتز ترکیبی به مانند تغییر شیمیایی در یک واکنش 
است. در این مرحله، یافته ها در شکل داده  با یکدیگر ترکیب و سپس با هویت جدید بازآفرینی شدند. 

هدف از پژوهش حاضر آن است که با توجه به عوامل فرهنگی و مهارت های توانش فرهنگی مشخص 
شود چه محدودۀ سنی برای شروع آموزش زبان خارجی مناسب است. سنتز یافته های مطالعات انجام شده 
تصویری روشن و تا حدی جامع از موضوع موردبحث نشان خواهد داد. این موضوع به پیشنهاد محدودۀ سنی 
منجر می شود که اکثریت پژوهشگران بر آن توافق دارند. مراحل سنتزپژوهی که طالیی و بزرگ )139۴( 
مطرح کردند با استفاده از الگوی ارائه شده انجام گرفت. در مرحلة اول 81 پژوهش با کلیدواژه های »سن«، 
»آموزش زودهنگام«، »عوامل فرهنگی« و »آموزش زبان خارجی« انتخاب شــدند. این پژوهش ها در بین 
سال های 19۶1 تا 2020 چاپ و منتشر شده بودند. پس از طی مراحل غربالگری 19 پژوهش وارد مرحلة 
واکاوی شد و یافته های آن ها تجزیه وتحلیل شدند. پژوهش های انتخاب شده، پس از واکاوی بر اساس ماهیت، 

در چهار دستة »سنتز«، »مروری«، »کیفی« و »کّمی« قرار گرفتند تا شرایط سنتز فراهم شود.

 جدول 4.   توزیع فراوانی انواع پژوهش های تشریح شده                                                                                                                                  

جمعکّمیکیفیمروریسنتزپژوهینوع پژوهش

2131319فراوانی

 کدهای حاصل از پژوهش  
برای تجزیه وتحلیل داده ها با توجه به سؤال اصلی پژوهش از روش کدگذاری موضوعی استفاده 
شد که طی سه مرحلة »کدگذاری باز«۴7، »کدگذاری محوری« ۴8 و »کدگذاری انتخابی« ۴9 تحلیل 
می شوند. »کدگذاری باز« عبارت است از نسبت دادن کد مفهومی و مقوله ای به کوچک ترین واحد 
معنادار از محتوای متنی هدف. »کدگذاری محوری« مرحله ای از تحلیل است که در آن مقوالت و 
مفاهیم به دست آمده از مرحلة »کدگذاری باز« با هم مقایسه و بر اساس نقاط مشترک به چند محور 
اصلی تبدیل می شوند. درنهایت، »کدگذاری انتخابی« طی مراحل »کدگذاری باز و محوری« شکل 

می گیرند و محورهای اصلی اند که حول محور واحد سازماندهی می شوند.
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 جدول 5.   خالصۀ فرایند کدگذاری داده های برگرفته از پژوهش های انتخاب شده                                                                                                                                  

کدهای انتخابیکدهای محوریکدهای باز برجسته

 یادگیــری زودهنگام زبــان دوم به زبان آموز کمــک می کند که فهم 
فرهنگ های گوناگون و ارزش های آن فرهنگ ها میسر شود )سیگیرتمک 
و ازبک۵0، 2009؛ کوچوک۵1، 200۶(. برنامه های زبان خارجی زودهنگام 
که بلندمدت نیز هســت، ممکن اســت که موجب تقویت ویژگی های 
غیرزبان شــناختی شــود )یالندا۵2 و همکاران، 1993( و دستاوردهای 
علمی را دربرگیرد )بلکفورد۵3 و همکاران، 2012(. ازآنجایی که فراگیری 
 زبانی دیگر در توانایی های اجتماعی و شناختی کودکان تأثیر می گذارد، 
بهتر اســت هرچه زودتر با زبان خارجی آشنا شوند )کوچوک، 200۶ و 
نیکولــوف و جیگونوویچ، 200۶(. یادگیری زبان خارجی در مهدکودک 
یا دبستان با روش غیرمستقیم صورت گیرد و در حوالی سن بلوغ برای 
اهداف آکادمیک آمــوزش به صورت صریح اتفاق افتد )دورین، 201۵(. 
دوزبانه بودن در دوران کودکی باعث پیشــرفت کودک در حیطة رشــد 
زبانی، شناختی و اجتماعی می شود )اسپینوسا، 201۴(. بیشتر کودکان 
قادر به یادگیری دو زبان هســتند و دوزبانه شــدن آثار مثبت در رشد 
شــناختی، فرهنگی و اقتصادی کودک خواهد گذاشت )بایالیستاک۵۴، 

2001؛ جنسی۵۵، 200۴، پیس آلوارز و هاکوتا۵۶، 1992(.

 یادگیری زودهنگام زبان دوم
 فهم فرهنگ و ارزش های فرهنگی
 آموزش زبان به شکل غیرمستقیم

یادگیری زودهنگام 
فرهنگ زبان دوم

 زبان انگلیســی  زبانی بین المللی اســت که هرچه افراد بیشــتری به 
یادگیــری این زبان روی  آورند، تعلق این زبان به فرهنگی خاص کمتر 
می شــود و درنهایت به ارتباط فرهنگی بیشتر و نزدیک شدن به مفهوم 

دهکدۀ جهانی منجر می شود )مک کی، 200۴(.
 نیازی نیست که یادگیرندگان زبان انگلیسی )به عنوان زبان بین المللی( 
هنجارهای فرهنگی کشــور انگلیسی زبان را بپذیرند )پیمان و همکاران 
201۶(. باور معلمان به ضرورت یادگیری زبان انگلیســی به عنوان زبان 
بین المللــی و ضرورت درج فرهنگ بین المللی در برنامة درســی زبان 
انگلیسی )پیمان و همکاران، 201۶(. هدف پیروان پسااستعمار زدایش 
استعمار از آموزش زبان انگلیسی اســت )برسلر۵7، 2007(. گویشوران 
غیربومی زبان انگلیســی تملک زبان انگلیســی را به دســت گرفته اند 
)ســولز۵8، 1997؛ واکر۵9، 2001؛ ویدوســون۶0، 2003(. مردم با زبان 
انگلیســی کنترل نمی شــوند، بلکه زبان در کنترل فردی قرار می گیرد 
که از آن اســتفاده می کند )ویدوســون، 2003(. برای کاستن از نفوذ 
زبان انگلیسی اسمیت۶1 )1983( و نونان۶2 )2000( الگوی زبان جهانی 
انگلیســی و باکســتر۶3 )1980( و جنگینــز۶۴ )2009( الگــوی زبان 
بین المللی را معرفی کرده اند. وجه مشــترک همة این الگوها تأکید بر 
ماهیت جهانی زبان انگلیســی به  دور از هرگونه تأثیرگذاری فرهنگی و 
رویه ای اســت )زارعی و همکاران، 1397(. افرادی که زبان بین المللی 
انگلیســی را فرامی گیرند نیازی به پذیرش هنجارهای فرهنگی کشور 
انگلیسی زبان ندارند. درواقع آموزش فرهنگ می تواند به دادن اطالعات 
به دانش آموزان بسنده کند تا اینکه بخواهد ارزش ها و باورهای فرهنگی 
زبــان خارجی را به دانش آموزان بیامــوزد )مک کی، 200۴(. زبان آموز 
بین المللی بایســتی تمایل و نگرش مثبتی به آشــنایی با فرهنگ های 
خارجی گوناگون و فرهنگ خود داشــته باشــد )طاهــری و همکاران، 

.)139۴

 متعلق  نبودن زبان انگلیسی 
)زبان خارجی( به فرهنگی خاص

 ایجاد ارتباط فرهنگی با سایر 
جوامع جهان

 ارتباط
 زبان بین المللی 

 و فرهنگ 
 در مفهوم 

دهکدۀ جهانی
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کدهای انتخابیکدهای محوریکدهای باز برجسته

 در آموزش زبان خارجی به دو دســته زبان آموز برمی خوریم: 1. آن هایی 
که مایل اند لهجة خارجی خود را حفظ کنند زیرا آن را بخشی از فرهنگ 
و هویــت خود می دانند، 2. آن هایی که مایل اند لهجة بومی زبان مقصد را 
فرابگیرند و مجدانه در این باره تالش می کنند )سیزر و کورموس۶۵، 201۴(.
 داشــتن لهجة خارجی مانع پذیرفته شــدن فــرد در جامعة بومی زبان 
می شود و در وضعیت اجتماعی و اقتصادی او در درازمدت اثر می گذارد. 
بعضی برای جلوگیری از تبعیض و پذیرفته شدن در جوامع بومی ترجیح 
می دهند که با لهجه ای همانند گویشوران بومی صحبت کنند و بر آموزش 
زودهنگام تأکید دارنــد )دورن، 201۵؛ بونگارتز۶۶ و همکاران، 199۵(.

 یادگیرندۀ زبان خارجی و نقش 
لهجة خارجی

 نقش لهجه در پذیرش فرد در 
جامعة زبان خارجی

 تمایل یادگیرنده به حفظ لهجة 
خارجی یا کسب لهجة بومی

 لهجه و پذیرش 
در جامعه و فرهنگ 
 زبان دوم و تأکید 
بر آموزش زودهنگام

 توجه به ترویج توانش بین فرهنگی در ارتباطات بین المللی در اسناد ملی 
ایران. اهمیت آشنایی و وابستگی زبان آموزان به ارزش های فرهنگی محلی و 
تأکید بر آن ارزش ها. توجه به واقعیت های محلی فرهنگ ایرانی در آموزش 
زبان انگلیســی به نحوی که زبان آموزان پیرو هنجارها و ارزش های غربی 
نباشــند. اهمیت توجه به شناخت فرهنگ خودی و انتقال آن به دیگران 
ازطریق زبان انگلیسی. اهمیت آموزش توانایی فهم زمینة فرهنگی دیگران 
و رســیدن به جهان بینی )پیمان و همکاران، 201۶(. کسب کاربردهای 
آموزشی زباِن هدف ازطریق دستیابی به هویت ناشی از فرهنگ خانة خوِد 
یادگیرندگان )لیــن۶7، 2009(. یادگیری فرهنگ دیگر و ارتقای انعکاس 
فرهنگ خود )کوروا و مودیانوز۶8، 2013(. یادگیرنده به عنوان واسط میان 
فرهنگ خود و فرهنگ زبان هدف )کلوئت۶9، 200۶، حجازی و همکاران، 
201۵(. ترکیب دانش زبان شناختی و پیش زمینة فرد به منظور رمزگشایی 
متن نوشــتاری )دهقان و صادقی، 2011(. توجه به درون خود و شناخت 
پیشین برای گسترش معنا )پیرس70، 18۶8؛ حجازی و همکاران، 201۵(. 
تأثیر زبان محلی در تفســیر معنای زبان هدف و ممکن نبودن جداسازی 
 آن ها )هینــکل، 1999، پیرس71، 199۵، تســنگ72، 2002، حجازی و 
همکاران، 201۵(. ارتباط روحی و اجتماعی با فرهنگ زبان دوم به عنوان 
عامل مؤثر در یادگیری زبان دوم. توجه به تأثیر فرهنگ زبان اول و دوم در 
آموزش. آموزش فرهنگ، توجه به جهت دادن به دانش آموزان در آموزش 
فرهنگ )مک کی، 200۴(. توجه به مهارت های بین فرهنگی در محتوای 
کتــب به منظور ایجاد ارتباط مؤثر )مک کــی، 200۴؛ پیمان و همکاران، 
201۶(. روبه روشدن با مشکل و فهم فرهنگ دیگر در صورت برتردانستن 
فرهنگ خود و داشــتن دیدگاه نژادی و انکار فرهنگ زبان دیگر (جنس و 
بادا73، 200۵(. اهمیت جایگاه یادگیری زبان انگلیسی بین فرهنگی در ارتقا 
خودآگاهی فرهنگی )کروزت و لیدیکوت7۴، 2000(. تأثیر یادگیری زبان 
بین المللی در تشویق یادگیرندگان در بررسی مشابهت ها و تفاوت های میان 
فرهنــگ خود و فرهنگ دیگر )کروزت و لیدیکوت، 2000؛ هو7۵، 2009؛ 
نیوتــون7۶ و همکاران، 2010(. حفظ زبان مادری نه  فقط به تقویت هویت 
فرهنگی قوی منجر می شــود، بلکه باعث پیشرفت فرد در دهکدۀ زبانی 
با زبان ها و فرهنگ های گوناگون می شــود )اسپیونسا، 201۴(. آگاهی از 
فرهنگ زبان دوم به معنای آگاهی از هنجارهای فرهنگ زبان دوم اســت 
برای کارآمدشــدن یادگیرندگان )هینکل، 2012(. مدرسان زبان خارجی 
ملزم به استفاده و ارتقای توانش بین فرهنگی میان زبان آموزان اند )طاهری 

و همکاران، 139۴(.

 آموزش زبان خارجی با توجه به 
موارد زیر:

1. فرهنگ خودی
2. فرهنگ زبان دوم

3. توانایی فهم فرهنگ دیگر

توانش بین فرهنگی

 جدول 5.   )ادامه( 
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کدهای انتخابیکدهای محوریکدهای باز برجسته

 توجــه به مفهوم آگاهی فرهنگیـ  انتقادی دانش آموزان در هنگام تدوین 
کتاب های درسی. ضرورت آشنایی زبان آموزان با منابع گوناگون یادگیری 
فرهنگ هدف. غافل نشــدن از واقعیت های محلیـ  فرهنگی آموزش زبان 
انگلیســی در ایران )پیشــقدم و صادقی، 2011(. نیاز زبان آموزان به فهم 
عمیق تر فرهنگ خود در مقایسه با سایر فرهنگ ها. کمک به ایجاد توانایی 
فهم زمینة فرهنگی دیگران برای رسیدن به جهان بینی )پیمان و همکاران، 
201۶(. گســترش ســواد انتقادیـ  فرهنگی ازطریــق فرایند یاددهیـ  
یادگیری در کالس های درسی )سیگال77، 199۶(. تشخیص تمایز دیدگاه ها 
که ازطریق آشنایی با زبان خارجی و فرهنگ آن ها امکان پذیر است. انتخاب 
روشــی که با نیازهای جهانی و محلی ســازگار باشد و یادگیرندگان را در 
عین توجه به فرهنگ خودی به فهم فرهنگی جهانی مجهز کند )پیشقدم 
و صادقی، 2011؛ آلپتکین78، 200۵؛ بایرام، 1997؛ کریســتال79، 1997؛ 
کرامش80، 2001؛ مک کی، 2003؛ مودیانو81، 2007؛ پولورنس82، 2003؛ 
ویدوســون، 2003(. درک مفهوم فرهنگ ازطریق مقایســة فرهنگ خود 
با فرهنگ ســایر جوامع در هنگام آموزش زبــان خارجی )نیو83، 201۵(. 
آشــنایی با فرهنگ گویشوران زبان انگلیســی به فهم عمیق تر از فرهنگ 
خود می انجامد و باعث گســترش دیدگاه جهانی یادگیرندگان می شــود 
)استاندارهای برنامة درسی انگلیسی چین، 2001 به نقل از بایرام، 2013(. 

 آموزش زبان دوم/ خارجی ازطریِق 
موارد زیر:

1. شناخت فرهنگ خودی
2. شناخت فرهنگ زبان دوم
3. مقایسة فرهنگ خودی با 

فرهنگ زبان دوم
۴. کسب سواد انتقادی فرهنگی

 آگاهی 
فرهنگیـ  انتقادی

 نقش معلمان در آموزش زبان انگلیســی بســیار حساس است )زارعی و 
همــکاران، 1397(. معلمان باید بدانند که نظــام نمادین زبان می تواند 
در هویــت تاریخی و اجتماعــی دانش آموزان تأثیر بگذارد )پیشــقدم و 
صادقی، 2011(. ممکن است که معلمان زبان انگلیسی از قبل تحت تأثیر 
فرهنگ غربی قرار گرفته باشند و شیفتگی خود را آگاهانه یا ناآگاهانه به 
یادگیرندگان زبان انگلیسی منتقل کنند )پیشقدم و صادقی، 2011(. تأکید 
بر جنبه های بین المللی فرهنگ در معلمان تحصیل کرده تر )جاللی و ساد، 
201۴(. پرورش معلمان محلی که دانش کافی را درخصوص شرایط محلی 
و نیازهای یادگیری فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی داشته 
باشند تا بتوانند از تسلط سلطة فرهنگ گویشوران هسته )آمریکا، انگلیس، 
اســترالیا و کانادا( جلوگیری کنند )پیشقدم و ذبیحی، 2012؛ نیکولوف 
و جیگونوویچ، 200۶(. لزوم توجه به هدف آموزش زبان انگلیســی )زبان 
خارجی( در بافت فرهنگی ایران که عناصر فرهنگی تاریخ، مذهب، سنت ها 
و غیره را شــامل می شــود. توجه ای که معلمان ایرانی به آموزش دارند و 
استفاده از تیمی متشکل از متخصصان بومی و غیربومی در حوزۀ آموزش 
زبان انگلیسی به منظور فهم بهتر نیازهای آموزشی فراگیران زبان انگلیسی 
در ایران. استفاده از محتوای مرتبط با زندگی ایرانیان در تدوین کتاب های 
درســی به نحوی که کیفیت زندگی فراگیــران و هویت فرهنگی آن ها به 
همراه مهارت های زبانی افزایش یابد. توجه به دیدگاه های پسااستعماری و 
پسامدرن در آموزش زبان انگلیسی و عنایت به این واقعیت که آموزش زبان 
انگلیســی در ایران هنوز از تعالیم دوران مدرنیته در آموزش زبان پیروی 
می کند و این امر باعث شده اســت که متخصصان ایرانِی زبان انگلیسی 
خود مسئول به حاشیه راندن فرهنگ ایرانی شوند، چراکه گرایش مثبتی به 
فرهنگ آمریکا از خود نشان می دهند )پیشقدم و ذبیحی، 2012(. مدرسان 
ایرانی آمادگی آموزش بین فرهنگی را ندارند )طاهری و همکاران، 139۴(.

 پرورش معلمان بومی به علل زیر:
1. آشنایی آن ها با شرایط بومی 
)تاریخ، مذهب، سنت و غیره(
 2. آشنایی با نیازهای آموزشی 

فراگیران زبان انگلیسی در ایران
3. بیان علت تفاوت های فرهنگی 

و جلوگیری از خودباختگی 
فراگیران

۴. تأثیر متخصصان زبان انگلیسی 
در گرایش به فرهنگ آمریکا و 

درحاشیه رفتن فرهنگ ایرانی

اهمیت جایگاه 
معلمان و متخصصان 

در آموزش زبان 
انگلیسی و فرهنگ

 جدول 5.   )ادامه( 
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کدهای انتخابیکدهای محوریکدهای باز برجسته

 فراگیران اقلیت زبانی به ۴ تا 8 سال یا بیشتر وقت نیاز دارند تا به سطح 
گویشــوران بومی برســند. طول زمان به عواملی نظیر سن شروع، نوع 
برنامة مدرسه و همچنین عوامل اجتماعیـ  فرهنگی و ویژگی های فردی 
فراگیران ارتباط دارد )کالیر ، 1989(. حتی در برنامه های غوطه وری که 
به چندفرهنگی دانش آموزان منجر می شــود ۶ سال آموزش نیاز است 

)مایر8۴، 2010(.
 عقاید و نـــظرهای مـا در زنـدگی در سن 8 یا 9سالگی شـکل می گیرد 

)دون، 2018(.

 فراگیری فرهنگ زبان خارجی ۴ 
تا 8 سال طول می کشد.

 فراگیری فرهنگ زبان خود در 
سن 8 تا 9سالگی اتفاق می افتد.

زمان موردنیاز برای 
شکل گیری فرهنگ 

 زبان اول و دوم 
در زبان آموز 

برای اعتباربخشــی داده ها از شــاخص های گوبا و لینکلن8۵ )199۴؛ به نقل از محسن پور، 1390( 
استفاده  شد. این امر با استفاده از روش های اعتبارپذیری و انتقال پذیری ازطریق خودبازبینی پژوهشگران 
و همسوســازی داده ها و اعتمادپذیری ازطریق هدایت دقیق جریان جمع آوری اطالعات و همسوسازی 

پژوهشگران انجام شد.
 بر اســاس جدول ۵ کدهای گزینشی حاصل شده از کدهای باز و کدهای محوری شامل »یادگیری 
زودهنگام فرهنگ زبان دوم«، »ارتباط زبان بین المللی و فرهنگ در مفهوم دهکدۀ جهانی«، »نقش لهجه 
در پذیرش یادگیرنده در فرهنگ جامعة خارجی و تأکید بر آموزش زودهنگام«، »توانش بین فرهنگی«، 
»آگاهی فرهنگی ـ انتقادی«، »اهمیت جایگاه معلمان و متخصصان در آموزش زبان انگلیسی و فرهنگ 

آن« و »زمان موردنیاز برای شکل گیری فرهنگ زبان اول و دوم در زبان آموز« است.
 در بررسی ها مشخص شد که در تعدادی از مطالعات سنتزپژوهی و مروری به محدودۀ سنی مناسب 
شــروع آموزش زبان خارجی اشاره  شده بود. در مقابل، در مطالعات کیفی و پیمایشی تأثیر عوامل مهم 

فرهنگی در آموزش زبان خارجی بررسی شده بود، ولی محدودۀ سنی مناسبی پیشنهاد نشده بود.

 جدول ۶.   چگونگی توزیع محدودة سنی مناسب با توجه به عوامل فرهنگی در هر گروه از پژوهش ها                                                                                                                                  

کّمیکیفیمروریسنتزپژوهینوع پژوهش

----3-12۵>سن مطلوب/ محدودۀ سنی مناسب

همان طور که در جدول دیده می شــود در مطالعات سنتزپژوهی با توجه به عوامل فرهنگی محدودۀ 
سنی زیر 12 سال و در پژوهش های مروری محدودۀ سنی 3-۵ سال پیشنهاد شده است. البته این نکته 
را باید یادآور شد که تعداد کل مطالعات سنتزپژوهی دو پژوهش بوده که از این میان فقط یک پژوهش 
محدودۀ سنی زیر 12 سال را مناسب شروع آموزش زبان خارجی اعالم کرده است. همچنین 13 مطالعة 

 جدول 5.   )ادامه( 
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مروری به دو گروه تقســیم شدند که شــامل مطالعاتی  بودند که به جنبه های گوناگون عوامل فرهنگی 
بدون پیشنهاد سن خاصی اشاره  کرده اند و گروه دوم شامل مطالعاتی که به صورت صریح یا ضمنی سن 
یا محدودۀ سنی مشخصی را پیشنهاد کرده اند. در گروه اول ۴ پژوهش و در گروه دوم 9 پژوهش وجود 
دارد. در دو پژوهش به سنین باالتر از 12سالگی اشاره  شده است، درحالی که در 7 پژوهش دیگر محدودۀ 
سنی خاصی را برای فراگیری )یادگیری( زبان دوم یا خارجی مشخص کرده اند. در این 7 مطالعة مروری 
در دو پژوهش به محدودۀ سنی ۶-7 و 8-9 و پنج پژوهش دیگر به ترتیب به محدودۀ سنی 7-۶، ۶-3، 
3-۵، 3-۶ و 3-7 اشــاره  شده است. محدودۀ سنی مشــترک در بین این پنج پژوهش 3-۵ سال است. 
این محدودۀ ســنی با توجه به تقســیم بندی اتحادیة اروپا8۶ )2020( به محدودۀ ســنی »یادگیرندگان 
کم سن وســال«، بین 3-۶ساله، اشاره دارد. مالحظه می شود یافته های مطالعات مروری قوت بیشتری به 

یافته های مطالعات سنتزپژوهی دارد. 

 نتیجه گیری  
همان طور که اشاره شد محدودۀ سنی موردنظر متخصصان 3-۵ است. این 
یافته درواقع در راســتای ترویج و تقویت توانش بین فرهنگی در ایران است که 
جهت گیری آن پیشرفت و تقویت یادگیری در بخش ارتباطات بین المللی است. 
توانش بین فرهنگی درواقــع بر اهمیت توجه به هر دو فرهنگ زبان اول و زبان 
دوم اشاره دارد. بر اساس یافته ها شناخت فرهنگ دوم به پذیرفتن فرهنگ زبان 
دوم منجر نمی شود، بلکه باعث شناخت فرهنگ خودی برای فهم فرهنگ زبان 
دوم می شود. به همین علت است که دانش آموزان نیازمند معلمانی اند که اشراف 
الزم را به فرهنگ هر دو زبان )زبان اول و زبان دوم/ خارجی( داشــته باشد و با 
بیان تفاوت های فرهنگی و زبانی از خودباختگی فراگیران در مقابل فرهنگ زبان 
انگلیســی جلوگیری کنند. درواقع تأکید متخصصان بر گنجاندن فرهنگ بومی 
فراگیران در محتوای آموزشــی به همین علت است. بر اساس یافته ها یادگیری 
زودهنگام زبــان دوم به زبان آموز در فهم فرهنگ های گوناگون و ارزش های آن 
فرهنگ ها کمک می کند. معلمان در کالس های درس بایستی شرایطی را فراهم 
کنند که »سواد انتقادیـ  فرهنگی« در کودکان رشد کند. کتاب های درسی باید 
شــامل محتوایی باشند که مرتبط با زندگی محلی یادگیرندگان و فرهنگ زبان 
دوم نیز باشد. چانیفا87 و همکاران )2020(  نیز در تأیید این موضوع اظهار کرده اند 
که کودکانی که بیش از یک  زبان می دانند با مشکل ارتباطی مواجهه نمی شوند. 
کودکانی که در سنین پایین زبان خارجی را می آموزند به فهم فرهنگی  می رسند 
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و درواقع به دید فرهنگی وســیع تری دست می یابند. این وسعت دید فرهنگی 
کودکان را به رشد رفتار خود توانمند می کند به نحوی که نگرش جدیدی در آن ها 

به وجود می آورد که به رفتار مداراگرانه با سایر فرهنگ های منجر می شود.
در سند برنامة درسی ملی در بخش حوزۀ یادگیری زبان خارجی به موضوع 
»بین فرهنگی« پرداخته  شــده است. در این راستا چستن )1378( اظهار کرده 
اســت که زمانی باید آمــوزش زبان خارجی به منظور ایجــاد »توانش ارتباطی 
بین فرهنگی« آغاز شود که هنوز موانع شخصیتی و چهارچوب اجتماعی کودکان 
به حدی نرســیده است که مانعی در راه ایجاد چنین مهارت هایی باشد. درواقع 
برای ایجاد مهارت های توانش بین فرهنگی بایستی زمانی آموزش زبان خارجی 
شــروع شود که مانع شخصیتی به وجود نیامده باشــد یا چهارچوب اجتماعی 
کسب شدۀ یادگیرنده مانع ایجاد ارتباط بین فرهنگی نشود. گودمن88 )19۶۴( و 
پورتر89 )1971( شــواهدی را ارائه کرده اند که نشان می دهد نگرش کودکان به 
نژاد خود و سایر گروه ها از سنین پیش دبستانی شروع می شود. تورمن و لویس90 
)1979؛ به نقل از رمزی91، 1982( بیان کرده اند که نوزادان تفاوت میان اشــیا 
را می فهمند و کودکان کم سن وســال کلیشه های منفی را جذب می کنند. لینج 
و هانســون92 )1998( نیز بر این باورند کــه فهم فرهنگی در خصوص فرهنگ 
اول زود اتفاق می افتد و تا ســن پنج ســالگی کامل می شود. همچنین در ادامه 
به این نکته اشاره می کنند که کودکان الگوی فرهنگی جدید را خیلی راحت تر 
از بزرگســاالن فرامی گیرند. چانیفا و همــکاران )2020( نیز تأکید کرده اند که 
یادگیری زبان دوم در ســن پاییــن به افزایش توانایی خالقیــت و انجام دادن 
فعالیت های هم زمان93 منجر می شــود، به نحوی که کودک به فهم وسیع تری از 
فرهنگ می رسد. استوارت9۴ )200۵( بر این باور است که آموزش زبان خارجی 
در ســال های اولیه باعث ارتباط کودک با گویشــوران ســایر زبان ها می  شود و 
درنتیجه به رشد درک سایر فرهنگ ها و کسب دیدگاه های فرهنگی در کودک 

می  انجامد.
گلــور9۵ )199۶(، پالمر9۶ )1990( و رمــزی و میرز97 )1990( در مطالعات 
دیگری نشان داده اند که کودکان سه ساله تفاوت هایی مانند رنگ پوست، چشم 
و مو را تشــخیص می دهند و هویتشان را در مقایســة خود و دیگران به عنوان 
بخشــی از جامعه پذیری گســترش می دهند. کودکان با توجه به شباهت ها و 
تفاوت های موجود یاد می گیرند که به گروه خاصی تعلق دارند. کودکان ازطریق 
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مشاهدۀ عکس العمل افراد نزدیک به خود و پاسخ های آن ها به تفاوت ها متوجه 
ارزش گذاری آن ها می شــوند. احساســات مثبت و منفی در کودکان با توجه به 
تفاوت هایی که مشاهده می کنند گســترش می یابد. این احساسات داوری های 
یک طرفه و متعصبانه ای را شکل می دهد که به قالب بندی مفاهیم منفی منجر 
می شــود. برای مثال، کودکان ترجیحات نژاد خود را در انتخاب عروسک نشان 
می دهند و از گرفتن دست کودکی که از نژاد دیگری است پرهیز می کنند )گلور، 

.)199۶
تعدادی از نظریه پردازان کودکان کم سن وســال بر این باورند که گسترش 
رفتار مهربانی و بخشندگی یکی از پیشرفت های زودهنگام کودک است )مویر، 
200۴(. طبق پژوهش  رمزی )2008( نیز در ســن سه ســالگی یا چهارسالگی 
پایه های تشخیص جنسیت و هویت نژادی در کودک شروع می شود و برنامه های 
زودهنگام در کودکی بهترین امکان برای شــروع آموزش چندفرهنگی اســت. 
نیکولــوف و جیگونوویــچ )200۶( بر این باورند که یادگیــری زودهنگام زبان 
انگلیسی مزایای بسیاری دارد، از آن جمله »آشنایی بهتر با مهارت های زبانی« و 
»داشتن نگرش مناسب به زبان ها، مردم و فرهنگ های دیگر«. این امر مستلزم 
آن است که معلمان آموزش کافی دیده باشند و کالس هایی را با تعداد محدودی 

دانش آموز داشته باشند )الیاسین98، 2021(.
این یافته ها درواقع سازگار با یافتة این پژوهش است که در آن سن مناسب 
شروع آموزش زبان خارجی زیر 12 سال، با توجه بیشتر به محدودۀ سنی 3ـ۵، 
دانسته شد. در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسکو(99 
)201۵( زبان از عناصر اساسی آموزش بین فرهنگی دانسته می شود که به فهم 
گروه های گوناگون از یکدیگر می انجامد و باعث می شود آن ها به حقوق اساسی 
یکدیگر برای رســیدن به جهانی نو احترام بگذارند. هلمز100 )199۵( باور دارد 
که تعصبات در دوران کودکی بســیار کم است، اما ابود101 )1988( با این گفتة 
هلمز مخالف است. از نظر او کودکان به صورت فزاینده آگاهی درست را در خود 
رشــد می دهند و هویت خود را می سازند. به این معنا که کودکان کم سن وسال 
احساســات مثبت فزاینده ای در خصوص گروهی که در آن رشد می کنند دارند 
و هم زمان احساس منفی به افراد خارج از گروه خود را افزایش می دهند. پانچیو 
و شبازیان102 )2012( در تأیید یافتة این پژوهش اظهار می کنند که نیاِز جدی 
برای ایجــاد محیِط بین فرهنگی مثبت و احترام آمیز در کالس های دوران اولیة 
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کودکی دیده می شــود، چراکه آگاهی، خودشناســی، دانش گروه های مسلط و 
یک طرفه در این کودکان در حال ظهور است. عبداهلل103 )2009( نیز بر آموزش 
چندفرهنگی در کودکان کم سن وســال تأکید می کنــد، چراکه این آموزش به 

احترام و پذیرش تفاوت های میان افراد منجر می شود.
کودکان بایستی مجهز به مهارت هایی شوند که درنهایت به »توانش ارتباطی 
بین فرهنگی« منجر می شــود. این توانش به معنای تسلط فرهنگ زبان مقصد 
نیســت، بلکه مجهزشــدن به توانش ارتباطی فرهنگی بــه مهارت های ارتباط 
بین فرهنگی یادگیرنــدگان می  انجامد )نظری و نظری، 1390(. نظری و نظری 
بر این باورند درصورتی که فرد مهارت های توانش فرهنگی را داشته باشد، ابتکار 
عمل را به دست می گیرد و درنهایت امکان ارتباط موفق به وجود می آید، چراکه 
این افراد از مشکالت و سوء تفاهمات بین فرهنگی آگاه اند و در پی برطرف کردن 
آن پیچیدگی هــا بر خواهند آمد. درواقع فراگیران با »فرهنگ ســومی« روبه رو 
می شوند که ناشــی از کنش ها و واکنش های میان فرهنگ های موردنظر است. 
تاج آبادی و آقا گل زاده )1391( مانند چســتن بــاور دارند که »توانش ارتباط 
بین فرهنگی« بایســتی قبــل از به وجودآمدِن اجتنــاب و خودبینی فرهنگی 
زبان آموزان رخ دهد، چراکه بر اســاس آنچه اســمال10۴ )2008( می گوید، در 
خودبینی فرهنگْی زبان آموز فرهنگ دیگری را پســت تر از فرهنگ خود می داند 
و فرهنگ خود را بر فرهنگ های دیگر برتر می شمارد . از آثار منفی این موضوع 
آن است که کودک به شکلی نامعقول سطح اجتماعی، امنیتی و رفاهی پایینی 
را برای ســایر فرهنگ ها در نظر می گیرد و درنتیجه به افراد جامعة دیگر دیدی 
منفی پیدا می کند. چنین برداشتی مانع از ایجاد مهارت های ارتباط بین فرهنگی 

با سایر جوامع می  شود.
نگرانی که در بخش آموزش فرهنگ زبان دوم وجود دارد استیالی فرهنگ 
زبان خارجی بر زبان اول اســت. بایرام )2013( اظهار می کند که هرچند اکثر 
متخصصــان بر این نکته اتفاق نظر دارند که به علت گســترش زبان انگلیســی 
به منزلة زبان بین المللی آموزش زبان خارجی می تواند به صورت بالقوه تهدیدی 
برای ملی گرایی و نقش های ملی مدرســه باشد، اما نباید این حقیقت را نادیده 
گرفت که آموزش زبان خارجی بین فرهنگی می تواند باعث تقویت ملیت گرایی 
یادگیرندگان شــود. مک کی )200۴( زبان انگلیسی را  زبانی بین المللی می داند 
کــه در ارتباط بــا توانایی فرد در درک فرهنگ خودی ســهم دارد و به همین 
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ســبب بر فرهنگ زبانی فراگیران زبان خارجی غلبه نــدارد. پیمان و همکاران 
)201۶( به معضالت مرتبط با فرهنگ اشــاره  کرده اند که برای حل آن بایستی 
فرهنگ را به روشــی آموزش داد که ســازگار با نیازهای جهانی و محلی باشد 
و به نوعــی یادگیرندگان به فهم فرهنگ جهانی دســت یابند، البته نه به بهای 
ازدســت دادن فرهنگ خودی. فراگیران زبان خارجی بایستی برای ایجاد ارتباط 
موفقیت آمیز با هنجارهای فرهنگِی جامعة گویشوران زبان خارجی آشنا باشند 
)اکبــری، 2008(. کروزت و لیدیکوت )2000( به یادگیری زبان خارجی به این 
علــت اهمیت می دهند که فرصت خوبی را برای خودآگاهی فرهنگی و ارتقا آن 
بــرای یادگیرندگان فراهم می کند. بایــرام )1997(، کراوفورد-النگ و النگ10۵ 
)198۴(، ســیلیه10۶ )1988( و کرامش )1993( بر این نکته تأکید می کنند که 
یادگیری فرهنگ طی فرایندی صورت می گیرد که مراحل آن شامل موارد زیر 
است: 1. کشف فرهنگ خود؛ 2. کشف ارتباط بین زبان و فرهنگ؛ و 3. یادگیری 

مکاشفه ای.
در نتیجه گیری می توان چنین گفت که عالوه بر اینکه بر اساس سند برنامة 
درسی دانش آموزان در هنگام فارغ التحصیلی بایستی خواندن و درک متون سادۀ 
تخصصی و نوشتن مقاله را بدانند باید قادر به ایجاد ارتباط بین فرهنگی با سایر 
جوامع برای تعامل نیز باشند. به همین علت با توجه به نتایج سنتزپژوهی حاضر 

پیشنهاد می شود سن شروع زبان آموزی به زیر 12 سال کاهش یابد. 
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Optimal age to start teaching a foreign language (with an 
emphasis on Teaching English as a Foreign Language) 

considering cultural factors: A research synthesis

Foreign Language Education, Age, Intercultural Competence, 
Communicative Approach, Research Synthesis

The optimal age to start teaching a foreign language is one of the most challenging 
topics in foreign language education, especially when the role of culture in such edu-
cation is discussed. The aim of this research was to identify the optimal age range for 
foreign language education (focusing on English) and considering the cultural factors. 
The method adopted in this study was synthesis of the related studies. In the first stage 
of research synthesis, through electronic search of the databases over a time period 
starting from 1961 to 2020, 81 sources were identified as the research population. 
Subsequently, through two round of purposeful sampling 19 studies were selected for 
the next stage. In the second stage, the selected researches were analyzed using the 
physiological analysis tables. The results of the analysis were entered into the synthesis 
stage, which has two sub-stages of aggregate and combined synthesis. In the synthesis 
stage, the data were integrated with the purpose of coding, which resulted in open, 
axial and selective codes. The selective codes included the intercultural competence, 
cultural-critical awareness, early learning of second language culture, and the time 
required for the formation of the first and second language culture. The findings indi-
cated that the majority of researchers whose studies were reviewed conceded that the 
optimal age range to start teaching a foreign language considering cultural factors is 
the age range below 12 years preferably young children of 3 to 5 years old. The results 
of the present study could be used by foreign language education policy makers.

Vidā Rahimineghād (PhD), Research Institute for Education, Organization for Educational Research and Planning (OERP)1

Mohammadrezā Anāni Sarāb (PhD), Shahid Beheshti University, Tehran, Iran2

E-mail: 1. vrahiminejad@yahoo.com (Corresponding Author)          2. reza_ananisarab@yahoo.co.uk 

12


