
  آموزش دانش آموزان دوزبانه يهامدلو تحلیل کیفی انواع  بررسی

  يحمادحمید 

  لیرضا فقیهیع

  یفیسمحمد 

  یناطقفائزه 

  چکیده

است. روش  دوزبانه آموزان دانش آموزش يهامدل انواع کیفی تحلیل و هدف پژوهش حاضر بررسی 

هاي جزء پژوهش، بررسی اسنادي است. این پژوهش از حیث هدف يیوهشپژوهش کیفی و به 

منابع مکتوب موجود در خصوص دوزبانگی گردد. جامعه آماري پژوهش حاضر کاربردي محسوب می

ویاداشت هاي مکتوب جهت جمع آوري اطالعات  هایشفاست. ابزار مورد استفاده فیش برداري است. 

است. روش  وفضاي مجازي ايیانهرادیداري وشنیداري ونرم افزارهاي  مواد، الزم از منابع مکتوب

براي بهره مندي ازآرا واندیشه هاي صاحبنظران  ياکتابخانهمراجعه به منابع مکتوب و  هادادهگردآوري 

پژوهش نشان داد که تعلیم وتربیت  هايیافتهتعلیم وتربیت بوده است.  و محتواي متون مربوط به

 .5نگهداشت  .4 یهدوسو .3 يورسازغوطه .2 یانتقال .1کلی شامل:  مدل 9 دوزبانه در دنیا بر اساس

صورت  چندزبانه .9زبان مبتنی بر محتوا و  آموزش .8 يرشد .7 يورسازغوطهیدحیاتتجد .6 یژپرست

هاي روش اول پرکاربردترین روشها در دنیا هستند. مشاهده رتبه تمام مدل 3گیرد که در این میان می

که روش آموزش زبان مبتنی بر محتوا باالترین رتبه را کسب کرده و بعد  دهدیمآموزش دوزبانه نشان 

 يهاروشار دارد و در رتبه سوم روش چند زبانه قرارگرفته است. رتبه بندي از آن روش رشدي قر

روش ، روش غوطه ورسازي، روش پرستیژ، روش نگهداشت، بعدي به ترتیب عبارتند از روش دوسویه

  انتقالی و در پایان روش تجدید حیات قرار گرفته است.

  مدل، تحلیل کیفی، دوزبانگی ،دانش آموزان :ي کلیديهاواژه
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  مقدمه

چگونگی ارتباط میان دوزبانگی و تعلیم و تربیت از موضوعات مهمی است که امروزه 

. اندمواجهزبانشناسان و معلمان با آن ، انشناس، روانبرنامه ریزان، سیاستگذاران آموزشی

آموزان دوزبانه از جهتی با دوزبانگی و از جهتی با افت تحصیلی و عملکردهاي دانش

هاي تدریس یکسان به هر دو ت آموزش ارتباط دارد. استفاده از روشروشهاي متفاو

توجهی به تفاوتهاي حاصل از امر چندزبانگی است. ها در واقع بیگروه یک و دوزبانه

هاي مرسوم در آموزش و پرورش ایران اغلب به مسائل دوزبانگی توجه کافی در شیوه

کسب نتایج ضعیف دانش آموزان شود و این عاملی مهم در افت تحصیلی و حتی نمی

آموزان دیگر ایرانی در مسابقات بین المللی همچون تیمز و پرز در مقایسه با دانش

آموزان عالوه بر اینکه موجب کسب نمرات کشورهاست. مشکالت یادگیري دانش

نگرش منفی نسبت به خود و ، باعث کاهش اعتماد به نفس، شودپایین در دروس می

آمده از طرف هاي زیاد جهت جبران مشکالت پیشصرف هزینه، سرخوردگی، مدرسه

اتالف زمان بیشتر جهت آموزش و یادگیري توسط معلمان ، خانواده و سیستم آموزشی

هاي شغلی نیز هاي اجتماعی و فرصتاز دست دادن موقعیت، ترك تحصیل، و والدین

موزش است و لذا دانش تفاوت میان زبان مادري و زبان آ، شود. منظور از دوزبانگیمی

شود که زبان تکلمی او غیرفارسی بوده به طوري که وي حل آموزي دوزبانه نامیده می

لیکن در ، و مادر خود مطرح نموده باشد مشکالت شخصی را از طریق آن زبان با پدر

و  یم) تعل1388 یزديا(به نقل از  1)2009ژونگ (مدرسه با زبان فارسی آموزش ببیند. 

زبانه را هر نوع استفاده از دوزبان در زندگی و تدریس براي اهداف اجتماعی تربیت دو

) معتقد است که فرد دوزبانه کسی است که 2008( 2یکرب و تربیتی دانسته است.

مختلف براي افراد مختلف و براي اهداف خاص  هايیتموقعتواند از دو زبان در می

د به این نتیجه رسید که حدود نیمی ) طبق یک برآور1982( 3گروسجین«استفاده کند. 

) تخمین زده 1997(4این در حالی است که کریستال، »از جمعیت دنیا دوزبانه هستند
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(به نقل از فیاضی » کنندهاي دوزبانه رشد میهاي دنیا در محیطاست که دوسوم بچه

  ).1389، بارجینی

باالي  آمار ست.وجود زبانهاي مختلف در ایران از آن کشوري چندزبانه ساخته ا«

شود هم آموزي را شامل میدانش آموزان دوزبانه که در حدود نیمی از جمعیت دانش

داللت بر جامعه بزرگ دوزبانه و هم لزوم طراحی و اعتبارسنجی مدلهاي مناسب 

هاي موفق دیگر کشورها دارد. ها با استفاده از تجربهآموزشی در مقایسه با تک زبانه

، گردد که بدانیم باالترین میزان افت تحصیلیانی مشخص میاهمیت این مسئله زم

ترك تحصیل و ... مربوط به مناطقی است که بیشترین درصد ، عدم ارتقا، تکرار پایه

زبانهاي مختلف را دارند. از طرفی زمانی که بدانیم کودکان ابتدایی از نظر آموزشی 

همیت لزوم طراحی برنامه پیش بر اازپذیرترین قشرهاي دوزبانه هستند بیشآسیب

گردیم. با توجه به وسعت مشکالت موجود و آثار و درسی خاص دوزبانگی واقف می

ها در سطح فردي و اجتماعی بر عواقب منفی برنامه درسی یکسان براي دو و تک زبانه

، هاي مردودي زیاد داشته باشداي که بچهجامعه، اساس تحقیقات صورت گرفته

 »اهمیت دستیابی به راهکارهاي عملی بیش از پیش مطرح است، ودآفرین خواهد بجرم

 یرتأثها نشان دادند که دوزبانه بودن بر رشد شناختی ). برخی از پژوهش1388مدرس (

استدالل ، کودکانی که در دو زبان سلیس هستند در آزمونهاي توجه انتخابی«مثبت دارد. 

کنند. عالوه هتر از سایرین عمل میتشکیل مفهوم و انعطاف پذیري شناختی ب، تحلیلی

 هاآنتر هستند. کردن درباره زبان پیشرفته تأملاز نظر توانایی ، کودکان دوزبانه، بر این

در مورد ساختار و جزئیات زبان ، ها نمادهاي اختیاري هستندبیشتر آگاهند که کلمه

تبی را بهتر آگاهی بیشتري دارند و خطاهاي دستوري و معنایی در جمالت شفاهی و ک

 1(برك» کندتقویت می، هایی که پیشرفت آنها را در خواندنتوانایی، دهندتشخیص می

  ).1386، ؛ ترجمه سیدمحمدي2001

) در پژوهش خود تحت عنوان لزوم طراحی برنامه درسی آموزش 1390( يکالنتر

 زبانانهاي آموزش فارسی به تركنگاهی به سختیزبان فارسی در مناطق دوزبانه با نیم

هاي ) معتقد بود آموزش دوزبانه در انواع وضعیت2005لیونگ (که  داردیمعنوان 

برنامه  -2دوطرفه هاي دوزبانی دوراهه یا برنامه -1 :رودبه کار میتحصیلی زیر 
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محتوا و  یهاي یادگیري تلفیقبرنامه -4ورسازي هاي غوطهبرنامه -3 یانتقالدوزبانی 

به نقل از  )2001( 1جونز-مارتینبین المللی سرآمدان. برنامه مدارس  -5زبان 

هاي تعلیم و تربیت دوزبانی را به سه دسته اساسی به صورت کلی مدل )2009(2گارسیا

مدل پربارسازي.  -3 داشتمدل نگه -2 یانتقالمدل  -1از ند انماید که عبارتتقسیم می

که داراي جزئیات را ولیه هاي ابنديترین تقسیمیکی از مفصلکند که وي نقل می

الگوي مختلف از تحصیل به  90د. این گزارش کرارائه  )1970( 3مکی، بودبیشتري 

  )1388کالنتري ( کند.دوزبانه را ارائه میروش 

هاي آموزشی ) در پژوهش خود تحت عنوان رویکردها و استراتژي1388واحدي (

هاي تعلیم و تربیت واع مدلان آنعاطفی و اجتماعی، دوزبانه و پیامدهاي شناختی

) در کتاب تعلیم و تربیت دوزبانه و دوزبانگی 2006باکر (دوزبانه را به نقل از گارسیا و 

. اشکال ضعیف تعلیم 2ها زبانگی براي دوزبانهو تربیت تک یمتعل .1در سه دسته کلی 

براي . اشکال قوي تعلیم و تربیت دوزبانگی 3ها و تربیت دوزبانگی براي دوزبانه

نماید. علی آبادي و همکاران مدل گزارش می 9 مجموعاًدوزبانگی و دوسوادي و 

ي بین کیفیت گفتار خصوصی و دوزبانگی با رابطه ") پژوهشی تحت عنوان2017(

نتایج به دست آمده ، انجام دادند "ساله 7 – 11یادگیري زبان انگلیسی در دانش آموزان 

ن داد که بین میانگین نمرات زبان انگلیسی دانش نشا مستقل tبا استفاده از آزمون 

دوزبانه ) و میانگین نمرات زبان انگلیسی دانش آموزان 94/86زبانه (آموزان یک 

). براي مقایسه میانگین نمرات زبان >0p/ 05ندارد () تفاوت معنی داري وجود 37/88(

یل واریانس از آزمون تحل، انگلیسی دانش آموزان با شکلهاي مختلف گفتار خصوصی

) براي 14/9محاسبه شده ( fنشان داد که میزان  یجنتا ) استفاده شد.ANOVAیک راهه (

. نتایج آزمون تعقیبی شفه براي >p)0/ 01اثر گفتار خصوصی معنی داراست (

مربوط است به تفاوت بین ، نشان داد که معنی داري تفاوت موجود، جفتی هايیسهمقا

عبارت دیگر بین گفتار  به انواع گفتار خصوصی. حلی با سایرگفتارخصوصی راه

هاي فراگیر و پژوهش حلی و یادگیري زبان انگلیسی رابطه وجود دارد.خصوصی راه

قرار  ییدتأهمواره پیامدهاي منفی دوزبانگی را مورد تاکید و  1960گسترده تا قبل از 
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ه دوزبانگی و با ها با نگاهی چندعاملی به پدیداند. اما پس از آن پژوهشدادهمی

ان به شناسروانها و بویژه وارد شدن جدي تجدیدنظر در اشکاالت ساختاري پژوهش

در این زمینه بدست آوردند. هرچند نتایج بسیاري  يترمثبتهاي بحث دوزبانگی یافته

هاي زبانی حاکی از اثرات مثبت دوزبانگی دوران کودکی در رشد توانایی، هااز پژوهش

هاي منفی نسبت به دوزبانگی به شکل اما همچنان نگرش، وده استو غیرزبانی ب

معلمان و باالخص سیاستگذاران آموزشی در ، مربیان، اي در میان افراد جامعهگسترده

خورد. چرا که در اکثر موارد ابعاد تحصیلی پیامدهاي دوزبانگی به شکل ایران بچشم می

ی و فرازبانی این پدیده کمتر توجه شده ناقص مورد توجه قرار گرفته و به ابعاد شناخت

 جهان داشته است. هادوزبانهحال آنکه صدها پژوهش داللت بر امتیاز شناختی ، است

اي در پی رشد دادن شهروندان در زمینه دو و چندزبانگی است. امروز به طور فزاینده

ر آن شهروندان گیرد که بناباي میهسته مرکزي خود را از ایده، گرایی زبانمفهوم کثرت

هاي مختلف نیازمندند و اي از زباندر هزاره سوم براي رسیدن به اهداف خود به گنجینه

یا شرکت در ، مطالعه شخصی، این کثرت گرایی زبانی ممکن است از طریق تحصیل

در حالی است که حدود نیمی از جمعیت جهان و  ینا جوامع وابسته به هم بدست آید.

  هستند. آموزي کشورمان دوزبانهت دانشنیمی از جمعی حدود

اعالم کرده  یحاًصر 1995پرورش در سال وکتاب سفید اتحادیه اروپا درباره آموزش

پرورش در کشورهاي اتحادیه اروپا این است که همه وبود که یکی از اهداف آموزش

کم تن دستبنابراین آموخ شهروندان این کشورها باید قادر باشند به سه زبان تکلم کنند

 دو زبان خارجی عالوه بر زبان مادري براي همه کودکان و نوجوانان الزم است.

نامه از طرفی جهت حصول عدالت آموزشی در پیمان .)1389ترجمه چاوشیان 1گیدنز(

سال  19حمایت از حقوق کودکان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که بیش از 

ر مواد مختلف بر لزوم توجه به زبان کودکان گذرد داز پیوستن کشورمان به آن می

هاي مختلفی باري آموزش گونه که اشاره شد تاکنون مدلدوزبانه تاکید شده است. همان

  شود:زبان دوم از سوي طراحان آموزش دوزبانگی عرضه شده است که به آنها اشاره می
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  آموزش دوزبانگیآموزش زبان دوم مطرح شده از سوي طراحان  يهامدل .1شکل 

در آموزش دوزبانه انتقالی فقط زبان مادري دانش آموز تا زمانی که او . گذرا)( یانتقال .1

در آموزش کاربرد دارد. در این برنامه آموزش از زبان ، در زبان اکثریت تسلط پیدا کند

و در خروج زودهنگام دانش آموزان تا پایان دوم ابتدایی  شودیممادري کودك شروع 

دروس  %40خروج دیرهنگام تا پایان دوره ابتدایی  درخوانند، یمبه زبان مادري درس 

. آموزش دوزبانه انتقالی دانش آموزان را به طور موقت براي خوانندیمرا به زبان مادري 

تا موقعی که توان شنا  کندیمزبان مادري) آماده کوچک (شنا کردن در یک استخر 

ثریت) را پیدا کنند. هدف گذر از زبان مادري دانش آموز به زبان اکرودخانه (کردن در 

شیوه  ینا زبان رسمی تدریس است تا ادغام سریع و هرچه بیشتر زبانی حاصل شود.

که در آن از  کندیمنحوه یادگیري زبان اکثریت را در دانش آموزان اقلیت تسهیل 

افت تحصیلی اقلیت زبانی  نهایی انتظار بهبود ماحصلشود، یممعلمان دوزبانه استفاده 

زبان  کندیمآموزش بر اساس برتري زبان اکثریت بر اقلیت است که تالش  ینا است.

و از آن حمایت  نهدیماکثریت را به دانش آموزان بخوبی یاد دهد و تک زبانگی را ارج 
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 آمریکا مانند .کندیمو از زبان مادري براي تسریع آموزش زبان مدرسه استفاده  کندیم

  و کانادا

برنامه آموزش دوزبانه غوطه ورسازي بر استفاده انحصاري از زبان  .ورسازي غوطه .2

آن  خواهندیمدر زبانی که ، منحصراً، دوم تاکید می کندکه در آن کودکان اکثریت زبانی

. در این برنامه معلم با زبان تدریس در کالس صحبت شوندیمرا فرا گیرند تدریس 

وطه ورسازي به مانند آن است که یک دانش آموز اقلیت زبانی در غ برنامه .کندیم

که در کمترین زمان و بدون  رودیمقسمت عمیق یک استخر انداخته شود و انتظار 

که تنها زبان  رودیماز معلم و هم از دانش آموزان انتظار  هم کمک مربی یاد بگیرد.

آموزان به همراه  دانش را.اکثریت را در کالس درس استفاده کنند نه زبان خانه 

در این وضعیت یا غرق خواهند شد  بینندیمسخنوران مسلط به زبان اکثریت آموزش 

دانش ، یا به تقال و دست و پا زدن خواهند پرداخت یا شنا خواهند کرد. در این برنامه

سال دوم زبان خانگی کودکان اغلب  درشوند، یمآموزان یکسال با زبان دوم غوطه ور 

به زبان دوم و بقیه به زبان  هادرسسال سوم نصف  درشود، یمتوسعه سواد استفاده در 

بنابراین معلمان این شیوه باید دوزبانه باشند. فلسفه این شیوه  شودیمخانگی تدریس 

تا در موقعیتی که  شوندیماین است که زبانها در موقعیتهاي ارتباطی واقعی بهتر آموخته 

  ایالت کبک کانادا مانند .شودیمخارجی تدریس زبان به عنوان زبان 

از نوع  شودیمآموزش دو سویه که غوطه ورسازي دوسویه نیز نامیده . سویه دو .3

یعنی نصف گیرند، یمدوزبانه افزایشی است که در آن هر دو زبان مورد حمایت قرار 

ه به زبان آموزشی به زبان مادري دانش آموز و در نیم دیگر مفاهیمی ک يهابرنامه

. در این روش زبان مادري دانش شوندیمبه زبان تدریس بازگو  اندشدهمادري ارائه 

و درك کامل تعامل بین  گیردیمآموز و زبان رسمی در تعامل کامل مورد حمایت قرار 

در این صورت یادگیري زبان  ;گیردیمآموزشی برابر صورت  يهافرصتفرهنگی و 

برعکس دانش  کندینمزبان دوم و پیشرفت تحصیلی ایجاد  مادري مانعی براي یادگیري

. در این شیوه عالوه بر آورندیمآموزان در هر دو زبان مهارت علمی باالیی به دست 

رشد زبان مادري با اضافه کردن زبان دیگري دانش آموزان عملکرد بهتري از خود نشان 

است که تعامل گویشگران بومی . این برنامه بر اساس تئوري یادگیري زبان دوم دهندیم

  آمریکا مانند .داندیمو غیر بومی را الزمه یادگیري زبان دوم 
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 هايیتاقلآموزشی براي  يهابرنامهدوزبانه نگهداشت شامل  يهابرنامه .نگهداشت .4

زبانشان حفظ شود در عین اینکه مهارت در زبان مدرسه را  خواهندیمزبانی است که 

 شودیمشند. و آن کاربرد زبان خانه کودك وقتی که وارد مدرسه توسعه بخ خواهندیم

و زبان خانه براي  هادرساما تغییر تدریجی آن به استفاده از زبان مدرسه براي برخی از 

 کندیممدارسی دایر  هاتركیونان که براي مسلمانان و  مانند دیگر. يهادرستدریس 

هنر و تربیت بدنی به زبان ترکی و ، مکری قرآن، شیمی، فیزیک، که در آنها ریاضی

. البته مدارس در شودیمبه زبان یونانی تدریس  يامنطقهو مطالعات ، جغرافی، تاریخ

و تعداد معلمان براي هر زبان صاحب اختیارند. در این  هازبانانتخاب چگونگی ترتیب 

درسی  يهابرنامهر بیشت آنان، داراي زمینه زبانی یکسانی هستند معموالًبرنامه فراگیران 

. هدف این برنامه توسعه مهارت زبان دوم و گیرندیمیاد  شانیبومرا از طریق زبان 

  ، یوناندانمارك، آمریکا مانند مهارت تحصیل در زبان بومی است.

آموزشی دو زبانه پرستیژ یا بااعتبار کودکان از طریق دوزبان و  يهابرنامهدر  .. پرستیژ5

آموزش داده  کنندیمه دو معلم که زبانها را جداگانه تدریس دراکثر موارد بوسیل

 در .نامدیم) این برنامه را آموزش دوزبانه نخبگان یا سرآمدان 2002( یامج .شوندیم

اینگونه ، کودکانشان دوزبانه شوند خواهندیمکه ، سراسر جهان سخنوران اکثریت زبانی

اغلب فعالیتهاي آموزشی خارج از و کنند، یمآموزشی را سازمان دهی  يهابرنامه

این مؤسسات با شهریه  اساساًو  گیردیمو پرورش انجام  آموزشسیستم همگانی 

 يهاخواستهزبانها بطور مشخص بوسیله معلم و طبق  معموالً .شوندیموالدین اداره 

 گیرندیم. در این برنامه تاکید بر زبانی است که کودکان یاد شوندیمدانش آموزان جدا 

تا بتواند آنان را از گروه زبان شناختی خودشان متمایز سازد. در مدارس بین المللی و 

  .برندیممدارس خصوصی از این روش بهره 

این برنامه از برنامه غوطه ورسازي اقتباس گردیده و  .حیات غوطه ورسازي یدتجد .6

براي تجدید  در کشور نیوزلند براي تجدید حیات زبان اجدادي مائوري و در امریکا

سوئد و روسیه براي تجدید حیات زبان ، فنالند، حیات زبان بومیان هاوایی و در نروژ

در آنها دانش آموزان از  که سامیس و جوامع سرخ پوست مورد اجرا قرار گرفته است.

پیش دبستانی تا پنجم ابتدایی را به زبان خانه و بعد از آن زبان تدریس رسمی به عنوان 

. بخاطر اینکه هدف این برنامه تجدید حیات زبان شودیمسی شروع یک موضوع در
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. استفاده از این برنامه در نامندیماجدادي است آن را غوطه ورسازي زبانی میراث نیز 

  فنالند، نروژیوزیلند، نیکا، مانندآمر سطوح ابتدایی آسانتر از سطوح باالتر است.

روش  برعکس .کندیمنگی را تشویق برنامه آموزشی دوزبانه رشدي دوزبا .يرشد .7

این برنامه به دنبال برابري  کندیمنگهداشت که از دیدگاه تک گویشی حمایت 

بلکه در زبان غالب هم  شانيمادراین برنامه کودکان نه تنها در زبان  در زبانهاست.

 الزم را براي هايیتحمااقلیت زبانی به اندازه کافی  يهاگروه .کنندیمتسلط پیدا 

. این برنامه براي گروههاي غیرفعال زبانی کنندیمتقویت زبانشان از دولت دریافت 

زبان اقلیت خودشان را توسعه دهند البته این زبانها در معرض  کنندیماست که تالش 

  تجدید حیات نیاز داشته باشند. يهابرنامهخطر فراموشی نیستند تا به 

روش یعنی یادگیري توأمان زبان و محتوا از  این .CL زبان مبتنی بر محتوا آموزش .8

. این برنامه زمان برابر براي دو زبان قائل نیست بلکه زمان گرددیمپیش دبستانی آغاز 

با تدریس یک یا دومورد از  گرددیم. در این برنامه تالش گرددیمبر اساس نیاز تعیین 

  کودکان را دوزبانه کنند.، موضوعات اموزشی

براي تمام جمعیت شهروندي بکار  تواندیمخالف غوطه ورسازي این برنامه بر 

رود مانند برنامه زبانی اتحادیه اروپا که در آن تمام دانش آموزان در آینده نزدیک باید 

عالوه بر زبان مادریشان به دو زبان دیگر هم مسلط شوند. این برنامه به چندگرایی زبان 

. آوردیمي درك مفهوم دوزبانگی به وجود و انعطاف پذیري الزم را برا کندیمکمک 

  کشورهاي اتحادیه اروپا. مانند .کندیمدر اصل این شیوه هم دوزبانگی را تشویق 

. بدین شودیمبرنامه چندزبانه همیشه حداقل با سه زبان یا گروه اجرا  .. چند زبانه9

دریس اکثر اما زبان رسمی براي تشود، یمشکل که از زبان محلی در مدارس استفاده 

 مثالًو اقتصاد همچنین زبان سومی ، تربیت بدنی، هنر، دروس مانند علوم اجتماعی

انگلیسی براي تدریس دروسی مثل تکنولوژي و علوم کاربرد دارد. بعضی اوقات ممکن 

مختلف در برنامه آموزشی استفاده شوند و در زمانهاي دیگر جایگزین  يهازباناست 

ملی و بین المللی تدریس شده و ، محلی، ین روش به سه زبانزبانهاي دیگر شوند. در ا

کشور هند. در این میان سه روش تعلیم و تربیت  مانند .شودیمچندزبانگی تشویق 

ترین و پرکاربردترین ورسازي و انتقالی رایج. غوطه2. دوسویه 1دوزبانه یعنی روشهاي 

  مدلهاي مورد استفاده در دنیا هستند.
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  روش 

گردد. جامعه هاي کاربردي محسوب میجزء پژوهش، این پژوهش از حیث هدف 

آماري پژوهش حاضر منابع مکتوب موجود در خصوص دوزبانگی است. ابزار اول 

ازآن  الزم يهادادهجمع آوري  مورد استفاده فیش برداري است. در این تحقیق براي

مع آوري اطالعات الزم از ویاداشت هاي مکتوب جهت ج هایشفشود، یماستفاده 

است.  وفضاي مجازي ايیانهرادیداري وشنیداري ونرم افزارهاي  مواد، منابع مکتوب

براي بهره مندي ازآرا  ياکتابخانهروش گردآوري اطالعات مراجعه به منابع مکتوب و 

  تعلیم وتربیت. واندیشه هاي صاحبنظران و محتواي متون مربوط به

  اهیافته

  هاي آموزش دوزبانه دنیا کدامند؟اول: مدل سؤال

کلی  مدل 9هاي این پژوهش تعلیم و تربیت دوزبانه در دنیا براساس بر اساس یافته 

. 5. نگهداشت 4. دوسویه 3ورسازي . غوطه2. انتقالی 1گیرد. به شرح زیر صورت می

. 9توا . آموزش زبان مبتنی بر مح8. رشدي 7ورسازي . تجدیدحیات غوطه6پرستیژ 

هاي آموزش دوزبانه دنیا با تحقیقات چندزبانه. نتایج این تحقیق در خصوص انواع مدل

به نقل از ()2005( یونگل) و 2001جونز (-) و مارتین1970( یمکقبلی از جمله 

) همخوانی 1388 يواحد)(به نقل از 2006باکر (همچنین گارسیا و  ) و1388 يکالنتر

تربیت دوزبانه در وهاي برنامه تعلیمهاي سیاستر زمینههاي این پژوهش دیافته دارد.

ها پرکاربرترند که بر این اساس دهد که بعضی از این مدلکشورهاي مختلف نشان می

ورسازي و دوسویه در کشورهاي مختلف بیشترین کاربرد را غوطه، سه مدل انتقالی

بولیوي و ، هاي کلمبیادارند. به عنوان مثال در آمریکاي التین بیشتر بومیان کشور

میلیون به  5، میلیون نفر 12کنند. در گواتماال که از گواتماال از روش انتقالی استفاده می

مدرسه ابتدایی برنامه آموزشی دوزبانه انتقالی را در  1200، کنندزبان مایان صحبت می

هم بیشتر  چین و هلند، کنند. آموزش دوزبانه در کشورهاي افریقاییاین مناطق اجرا می

هاي آموزش دوزبانه انتقالی است که تالشی براي کاهش افت تحصیلی از نوع برنامه

ورسازي ایالت کبک کانادا روش غوطه در آید.آموزان اقلیت زبانی به حساب میدانش

هاي براي کودکان انگلیسی زبان به منظور آموزش زبان فرانسه که یکی دیگر از زبان
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ورسازي از نوع دوزبانه افزایشی شود. آموزش دوزبانه غوطهرسمی آنجاست اجرا می

گیرد. در اکثر کشورهاي اروپایی از یعنی تالش براي حفظ هردو زبان انجام می، است

، شود. بیشترین کاربرد روش دوسویه در ایاالت متحده امریکااین روش استفاده می

تحقیق در خصوص  این یجنتا شانگهاي و چین است.، مالزي، کشورهاي اروپایی

هاي آموزش دوزبانه دنیا با تحقیقات قبلی از جمله کولیر و پرکاربردترین انواع مدل

باکر ) و گارسیا و 2000همکاران (کالود و ، )2000( یريللیندهلم و ، )1997توماس (

) همخوانی 1388( يکالنتر) و 2000( یساالن) و 13888 يواحدبه نقل از ()2006(

  دارد.

  درجه اعتبار پرکاربردترین روشهاي آموزش دوزبانه دنیا کدامند؟دوم:  سؤال

دوسویه ، ورسازيتوان ادعا کرد که سه روش غوطهبر اساس نتایج این پژوهش می

دهندگان از اولویت یکسانی برخوردار نیستند. به عبارت دیگر و انتقالی از دیدگاه پاسخ

به ترتیب روشهاي غوطه ورسازي و روش دوسویه باالترین رتبه را دارد و بعد از آن 

روش ، دهد که به علت عملکرد مثبت. مطالعات مختلف نشان میاندگرفتهانتقالی قرار 

هاي فراوان انجام گرفته در نتایج پژوهش دوسویه از اولویت باالتري برخوردار است.

هاي این تحقیق هاي اندك انجام شده در ایران با یافتهکشورهاي دیگر و پژوهش

سناك کرك ، )1388( يکالنترهاي پژوهش این تحقیق با یافته یجنتا همخوانی دارد.

کوي و ، )2000النگ (دي ، )2001توماس (کولیر و ، )2002تباسان (هادي ، )2002(

 یساالن، )2000( یريللیندهلم و ، )2000( یچرنالوسیدو و مک ، )2000( یترلندل

به () 1990( یرچایلدف) و لیندهلم و 1997توماس (کولیر و ، )1999بکستون (، )2000(

  دارد. ی) همخوان1392 يحمادنقل از 

، هاي آموزش دوزبانه در دنیا روشهاي تدریس دوسویهترین روشترین و رایجمهم 

شود و زبان زبان اول کنار گذاشته می، ورسازي و انتقالی هستند. در مدل انتقالیغوطه

لب داللت بر این دارد که زبان اول و دوم منزلت و که این مط، گردددوم جانشین آن می

آموزان در چنین شرایطی از لحاظ اعتماد به ارزش یکسان ندارند. مسلم است که دانش

عزت نفس و... دچار مشکل شده و حتی در برقراري ارتباط با سایر افراد به ویژه ، نفس

ورسازي در روش غوطهگردند. به علت نداشتن شناخت با مشکل مواجه می، با معلمان

به عبارتی در این روش فقط به کسب زبان ، شودبر یادگیري زبان دوم تاکید زیادي می
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، هاي تحصیلی ایجاد شودشود و به اینکه فرصتهایی براي موفقیتدوم اهمیت داده می

آموزان فقط کسب زبان دوم است نه دهند. مالك موفقیت دانشهیچ اهمیتی نمی

گیرند بلکه هدف حصیلی. همچنین دوزبان وسیله آموزش قرار نمییادگیري مباحث ت

به دلیل ، آنها کسب زبان دوم است نه آموزش از طریق دو زبان. اما در روش دوسویه

، شود و دو زبان در آن بطور یکسان اهمیت دارنداینکه در آموزش از دوزبان استفاده می

کنند و سپس ا به زبان اول کسب میتحصیلی و شناختی ر، آموزان توانایی زبانیدانش

دهند. بنابراین بین فواید شناختی و دوزبانگی کامل ارتباط آن را به زبان دوم انتقال می

، مثبت وجود دارد. دوزبانگی افزایشی ارتباطی قوي با سطوح باالي توانایی در دو زبان

  فرهنگی دارد.عزت نفس و نگرش مثبت بین

ارجحیت مدل  ییدتأهاي آموزشی دنیا و ردترین مدلبا توجه به مقایسه پرکارب 

توان به کودکان گفت: با در نظر گرفتن مدل دوسویه و کاربرد آن می توانیمدوسویه 

ها و باورهاي مربوط به اجازه داد تا مسیر طبیعی خود را طی نمایند و بسیاري از ارزش

کودکان مفاهیمی ، هاژوهشفرهنگ بومی خود را درونی نمایند؛ چرا که براساس نتایج پ

  توانند به آسانی به زبان دوم منتقل نمایند.آموزند میرا که به زبان اولشان می

  گیريبحث و نتیجه

. 3ورسازي . غوطه2. انتقالی 1مدل کلی  9تعلیم و تربیت دوزبانه دنیا در  يهامدل

. آموزش 8. رشدي 7ورسازي . تجدیدحیات غوطه6. پرستیژ 5. نگهداشت 4دوسویه 

ترین و پرکاربردترین مدلها نیز گیرند. رایج. چندزبانه قرار می9زبان مبتنی بر محتوا و 

. دوسویه هستند. نتایج این تحقیق در خصوص 3ورسازي و . غوطه2. انتقالی 1سه مدل 

-) و مارتین1970( یمکهاي آموزش دوزبانه دنیا با تحقیقات قبلی از جمله انواع مدل

باکر همچنین گارسیا و  ) و1388 يکالنتربه نقل از ()2005( یونگلو  )2001جونز (

) همخوانی دارد. نتایج این تحقیق در خصوص 1388 يواحد)(به نقل از 2006(

هاي آموزش دوزبانه دنیا با تحقیقات قبلی از جمله کولیر و پرکاربردترین انواع مدل

باکر ) و گارسیا و 2000اران (همککالود و ، )2000( یريللیندهلم و ، )1997توماس (

) همخوانی 1388( يکالنتر) و 2000( یساالن) و 13888 يواحدبه نقل از ()2006(

توان به کودکان دوزبانه اجازه داد تا از هاي این پژوهش میدارد. با در نظر گرفتن یافته
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طی  ریزان آموزشی مسیر طبیعی خود راطریق یکی از مدلهاي مورد اتفاق و نظر برنامه

ها و باورهاي مربوط به فرهنگ خود را درونی کنند؛ چرا که نمایند و بسیاري از ارزش

توانند آموزند میکودکان مفاهیمی را که به زبان اولشان می، هابر اساس نتایج پژوهش

) 1شود:هاي این پژوهش پیشنهاد میبه آسانی به زبان دوم منتقل نمایند. با توجه به یافته

هاي آموزش دوزبانه تمهیداتی صورت گیرد تا در مناطق دوزبانه اجرا روش اجراي يبرا

) 3اي اتخاذ گردد تا زبان مادري در آموزش کودکان به کار گرفته شود. یوه) ش2گردند. 

مناطق  ) در4ریزي گردد. تربیت معلم براي تربیت معلمان دویاچند زبانه برنامه برنامه

  فاده گردد.دوزبانه از معلمان دوزبانه است

  منابع

زبانه در پایه دوم ابتدایی. آموزان دوزبانه و تک). مقایسه عملکرد دانش1388صمد (، ایزدي

اندازها و راهکارها. چشم، هامجموعه مقاالت همایش ملی دوزبانگی و آموزش: چالش

  پرورش مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز.وپژوهشگاه مطالعات آموزش

، رشد: از لقاح تا کودکی. ترجمه یحیی سید محمدي شناسیروان). 2001را اي (لو، برك

  : انتشارات ارسباران.تهران .1386

هاي گفتار و زبان. مجله تعلیم و تربیت ). رابطه دوزبانگی و اختالل1389لیال (، فیاضی بارجینی

  .67-6صص . 102استثنایی. شماره 

امه درسی آموزش زبان فارسی در مناطق دوزبانه با ). لزوم طراحی برن1390رضا (، کالنتري

 14زبانان. رشد آموزش ابتدایی. دوره هاي آموزش فارسی به تركنگاهی به سختینیم

  .8شماره 

  شناسی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.). جامعه1389( یآنتون، گیدنز

آموزان دوزبانه. چکیده ). عامل زبانی و میزان افت تحصیلی دانش1388سولماز (، مدرس

  مقاالت اولین همایش ملی دوزبانگی و آموزش. تهران: ناشر پژوهشگاه تعلیم و تربیت.

، هاي آموزشی دوزبانه و پیامدهاي شناختی). رویکردها و استراتژي1388شهرام (، واحدي

، هامجموعه مقاالت همایش ملی دوزبانگی و آموزش: چالش آن.عاطفی و اجتماعی

پرورش مرکز پژوهشی تعلیم و وازها و راهکارها. پژوهشگاه مطالعات آموزشاندچشم

  تربیت کاربردي تبریز.

Aliabadi, Sh., Dortaj, F., Delavar, A., Saadipour, E. (2017). The study of 
relationship between bilingualism and private speech with English learning in 
elementary school students, Iranian journal of educational Sociology, 1(7), 
50-59 



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در         852

Baker, C. (2008). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevdon 
Hall: Multilingual matterd. 

Baker, C. (2008). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevdon 
Hall: Multilingual matterd. 

Garcia, O. (2009). Bilingual Education in the 21st Century A Global Perspective. 
Wiley Black well. 

Macleod, Andera A.N(2010). What is the Impact of Age of second language 
Acquisition on the production of consonants and vowels among childhood 
Bilinguals? International journal of Bilingualism, v 

Mejia, A.M. de(2002). Power, Prestige and Bilingualism. International Perspectives 
on Elite Bilingual Education. Multilingual Matters Ltd. 


