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 چکیده
در خصوص  یا است و امروزه مباحث گسترده تیو ترب میلاز مسائل مهم در حوزه تع یکی یدوزبانگ

 یآموزش دوزبانگ یها ها و مدل برنامه یا سهیمقا ی. پژوهش حاضر با هدف بررسگردد یآن مطرح م
با  یناداس یلیانجام شده است. روش مطالعه تحل رانیو ا هیترک کا،یکانادا، آمر ا،یاسپان یدر کشورها

مطالعه منابع  وهیها از ش داده یآور جمع ی. براباشد یم یرج بردج یبا کمک الگو یقیتطب کردیرو
انجام گرفته،  یقیو مطالعات تطب قاتیتحق جینتا ،یآموزش یشامل اسناد و مدارک رسم یا کتابخانه
پژوهش نشان  جینتا. دیاستفاده گرد نهیزم نیاطالعات موجود در ا یها و بانک نارهایها، سم گزارش

 نهیزم ت،یآموزان اقل دادن به حقوق دانش تیو کانادا با اهم کایآمر ا،یسپانا یداد که در کشورها
و  رانیاند. در مقابل، کشور ا کودکان دوزبانه را فراهم آورده یا حرفه تیو موفق یلیتحص شرفتیپ

نفس کودکان  آمدن عزت نییپاو  یلیافت تحص نهیزم ،یساز همگون یآموزش کردیبا اتخاذ رو هیترک
 ه،یدوسو یآموزش یها از مدل کایکانادا و آمر ا،یاسپان یدر کشورها نیاند. همچن فراهم آورده دوزبانه را
 یاز مدل آموزش هیو ترک رانیدر کشور ا که یدرحال شود؛ یاستفاده م یو انتقال یورساز غوطه
ظام کرد که ن انیب توان یپژوهش م یها افتهی. با توجه به شود یساختارمند استفاده م یساز همگون
 یاستفاده را داشته باشد و مدل آموزش نیفوق بهتر یاز تجربه کشورها تواند یم رانیکشور ا یآموزش
 یفرانسو یورساز غوطه یها آموزش دوزبانه )برنامه نهیموفق در زم یدر کشورها یشتریب ییکه کارا
اشته است را انتخاب ( دیو آموزش دوزبانه انتقال ایاسپان رد Dآموزش دوزبانه کانادا؛ مدل  ستمیدر س

 آموزان و معلمان کشور خود به گسترش مدل مزبور بپردازند. جامعه، دانش یازهایکرده و متناسب با ن
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 مقدمه

مفـاهیم و   انتقـال زبان ابزاری است که موجودات انسانی را به اظهـارنظر دربـاره خودشـان و    

زبـان جـز     سـازد.  ی افراد خلق شده است، قادر مینمادهای موجود در فرهنگ که به وسیله

فرد بشـر نـام بـرد     عنوان کشف منحصربه توان از آن به های انسان بوده و می ترین توانایی مهم

و (. استفاده از زبان در کالس درس نقش مهمی در فرایند تـدریس، یـادگیری   1،0410)کودر

هـا،   برقراری ارتباط بین معلمان و دانش آموزان دارد. معلمان از زبان برای ارائه دسـتورالعمل 

آمـوزان از   کنند. دانـش  پرسیدن سؤاالت، ارائه توضیحات و مدیریت کالس درس استفاده می

ها و معلمان، پاسخ دادن به سـؤاالت معلمـان و ابـراز افکـار و      زبان، برای تعامل با همکالسی

طورکلی، تمام ابعاد فرایند آموزشی در کـالس درس، متـر ر    کنند. به ت خود استفاده مینظرا

 (.0،0412از نحوه استفاده از زبان است )پیازا و آسریفان

ای است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. امروزه بیش از نیمـی   دوزبانگی پدیده

یقـت، در بسـیاری از کشـورها    (. در حق0414از جمعیت جهان دوزبانـه هسـتند )گروسـژان،   

های دیگری وجود دارد کـه ایـن موضـور بـر یـادگیری افـراد آن        عالوه بر زبان رسمی، زبان

تواند به دو یا چند زبـان تکلـم    گذارد. فرد دوزبانه، فردی است که می جامعه تر یر زیادی می

گان دوزبانه نیز بـه  اند. یادگیرند های آوایی، واژگانی و دستوری متفاوت کند که از لحاظ نظام

کند که در خانه و محیط زندگی به زبان مـادری   آموزانی می معنای وسیع آن، اشاره به دانش

آموزند و بخشی از نیازهای اجتماعی خـود   کنند، اما سواد خود را به زبان دوم می صحبت می

 (.0412 8کنند )اوزفیدان، را به زبان دوم برطرف می

بینند کـه   دنیای امروز بیشتر کودکان خود را در محیطی میتوان گفت، در  بنابراین می

کنند. بطوریکه نتایج تحقیقی کـه در ایـن زمینـه در     زبان تکلم می افراد در آن با بیش از یک

 3/81انجام گرفت نیز نشان داده است که حدود یـک هفـتم جمعیـت آمریکـا )     1994سال 

هـا   کنند که شش میلیون نفر از آن بت میمیلیون نفر( در خانه به زبانی غیر از انگلیسی صح

شـدند   (. در گذشته کودکان همواره تشویق می0412دهند )اوهانلون،  را کودکان تشکیل می

های فرهنگی،  عادات، فرهنگ و زبان اکثریت را بپذیرند؛ اما امروزه با توجه به شناخت تفاوت

ی، زبان دیگری نیز بـه کـودک   مندند، با حفظ زبان و فرهنگ مادری و بوم مردم بیشتر عالقه

هـای خوانـدن، روابـط     توانـد بـر مهـارت    خود بیاموزند. از سوی دیگر یـادگیری دوزبـان مـی   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Coderre 

2. Puasa,&Asrifan 

3. Ozfidan 
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های کودک در محیط آموزشی تـر یر مثبتـی داشـته باشـد؛ بنـابراین در       اجتماعی و توانایی

ین جهان کنونی پدیده دوزبانگی یا چند زبانگی امری عادی است و یافتن کشوری کـه در بـ  

رسـد   گویشگران آن حداقل دو زبان وجود نداشته باشـد تقریبـاا امـری محـال بـه نظـر مـی       

 (.0412، 1)اوهانلون

های شدید روحی و جسمی بـه کودکـان    زبانی و یک فرهنگی باعث آسیب آموزش یک

عـالوه، بـا توجـه بـه شـواهد       شود. بـه  شود و باعث ناکارآمدی سیستم آموزشی می اقلیت می

بر این باور بودند که استفاده از زبـان مـادری در سیسـتم آموزشـی چندزبانـه      ها  موجود، آن

ای دارد و در بـاال رفـتن قـدرت     ها و نژادهای مختلف اهمیت ویژه ها، قوم برای کودکان اقلیت

خصوص در دوران ابتدایی آموزش نقـش   ها به روحی و روانی و نیز رشد اجتماعی و علمی آن

(. آموزش دوزبانه باعث موفقیـت تحصـیلی   0414نکاس و دونبار،کا -بسزایی دارد )اسکوتناب

کنـد   آموزان کمک می (. همچنین آموزش دوزبانه به دانش0411شود )بیکر، آموزان می دانش

های شغلی بهتری را در آینده به دست آورنـد. آمـوزش دوزبانـه بـه حفـظ هویـت،        تا فرصت

(. 0411د )اوزفیـدان و همکـاران،  کنـ  آموزان کمـک مـی   میراث فرهنگی و حقوق زبانی دانش

آموزش چندزبانه با محوریت زبان مادری، همانند سایر ابعاد آمـوزش چنـدفرهنگی، ارتبـاط    

تنگاتنگی با تعلیم و تربیت انتقادی، ضد نژادپرست بـودن و عـدالت اجتمـاعی دارد )نیتـو و     

ر چهـارچوب  کند تعلیم تربیـت دوزبـانی یـک مؤلفـه د     ( بیان می0411(. بیکر )0443، 0بود

شـود کـه ایـن نـور تعلـیم و       سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی محسوب مـی 

گرایـی محلـی یـا     های حقوق زبانی ملی ها و جنبش تواند ناشی از مهاجرت، نهضت تربیت می

های جذب باشد؛ بنابراین در برخورد با موضـوعات دوزبـانگی بهتـر     حتی در پاسخ به سیاست

ضور اجتماعی و سیاسی نگاه کرد و نه اینکه صرفاا یک موضور آموزشی و است آن را یک مو

 تربیتی.

و چندزبانگی عناصر حیاتی زندگی ایران هستند و مردم ایران بـه   8گرچه چندفرهنگی

(. توجـه  0413به نقـل از کـالن،   0،0412کنند )اتنولوگ زبان با یکدیگر تکلم می 24بیش از 

ها و مـدارس ایرانـی معطـوف بـوده اسـت. بـه        ر دانشگاهاندکی نسبت به آموزش چندزبانه د

های کشورهای  ها و پیشرفت همین خاطر در پژوهش سعی ما بر این است تا با مقایسه برنامه

ها، آگاه شـده و الگـوی    های مورداستفاده آن پیشرو در آموزش دوزبانه، از مزایا و معایب مدل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. O’Hanlon 

2. Neito & Bode 

3. Multiculturalism 
4. Ethnologue 
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یرانی پیشـنهاد بـدهیم. بـه همـین جهـت      آموزشی مناسب را برای آموزش کودکان دوزبانه ا

ایـم.   ها طرح کـرده  های مورداستفاده آن های زیر را برای آگاهی از مزایا و معایب مدل پرسش

 اند از: های پژوهش عبارت سؤال

 سؤاالت پژوهشی

سؤال اول: وضعیت دوزبانگی در کشورهای اسـپانیا، کانـادا، آمریکـا، ترکیـه و ایـران چگونـه       

 است؟

آموزان دوزبانـه در کشـورهای    های تدریس برای آموزش دانش از کدام مدلسؤال دوم: 

 شود؟ اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران استفاده می

سؤال سوم: معلمان، درکشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایـران بـرای آمـوزش    

 باشند؟ هایی می آموزان دوزبانه دارای چه مهارت دانش

م: وضـعیت مـواد آموزشـی موردنیـاز بـرای تـدریس بـه کودکـان دوزبانـه          سؤال چهار

 درکشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران چگونه است؟

 شناسی پژوهش روش

این پژوهش به لحاظ نور از نور کیفی بوده که با استفاده از روش تحلیل محتـوای اسـنادی   

توجه به رویکرد تطبیقی پـژوهش، از روش   انجام گرفت. در بخش تحلیل محتوای اسنادی با

پیشنهادی جرج برودی استفاده شد. وی برای روش تطبیقی چهار مرحله توصـیف، تفسـیر،   

(. در این پژوهش، ابتدا بـا مراجعـه   1891جواری و مقایسه را پیشنهاد داده است )آقازاده، هم

ها و مقـاالت پژوهشـی   های آموزشی کشور های نظام به اسناد مربوط به کشورها مانند سایت

قابل استناد، اطالعات مربـوط بـه کشـورهای مـورد مقایسـه گـردآوری و توصـیف گردیـد و         

های الزم برای مراحل بعدی انجام شد )توصـیف(. در مرحلـه بعـد اطالعـات      برداری یادداشت

تـوان بـه دقیـق بـودن و      توصیف شده مورد تفسیر قرار گرفت و با وارسی این اطالعـات مـی  

بنـدی و   جـواری بـه طبقـه    ها اطمینان حاصل کرد )تفسیر(. در مرحلـه هـم   ودن آنمناسب ب

شـده بـر    بنـدی  جواری(. در نهایـت، اطالعـات دسـته    دهی اطالعات پرداخته شد )هم سازمان

اساس سؤاالت تحقیق مـورد تحلیـل قـرار گرفـت و بـا یکـدیگر مقایسـه شـدند )مقایسـه(.          

هـای تـدریس    معلمـان، مـواد آموزشـی و مـدل    های  های مورد بررسی پژوهش مهارت مقوله

صـورت   دوزبانگی بود. با توجه به هدف پژوهش کشورهای آمریکا، اسپانیا و کانادا و ترکیه بـه 

عنوان نمونه آماری جهـت مقایسـه بـا ایـران انتخـاب گردیدنـد. مـالک انتخـاب          هدفمند به
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و همچنین پیشگام بـودن   ها کشورهای آمریکا، اسپانیا و کانادا در دسترس بودن اطالعات آن

وپرورش دوزبانه است و مالک انتخـاب کشـور ترکیـه نیـز بـه       این کشورها در بخش آموزش

وپرورش این کشور در بخش آموزش وپـروش دوزبانـه بـا ایـران      دلیل وضعیت مشابه آموزش

 است.

سؤال اول: وضعیت دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیهه و ایهران   

 ه است؟چگون

 دوزبانگی در اسپانیا: مطالعه موردی ایالت باسک

ی باسک در شمال اسپانیا، به خاطر مبارزات شدید در مـورد حقـوق زبـانی و تجـارب     ناحیه

ی خود توجه بسیاری از جوامـع آکادمیـک را بـه خـود     غنی در ارتباط با احیای زبان منطقه

(؛ فرانکـو،  1981-1989انیا )(. بعـد از جنـگ داخلـی اسـپ    1،0410جلب کرده اسـت )سـنوز  

دیکتاتور آن منطقه به مدت چهل سال زبان باسکی را سرکوب کرد. بعـد از مـرگ فرانکـو و    

طور عمومی در سال  های مکرر والدین، آموزش زبان باسکی به برای پاسخگویی به درخواست

ده حـال، مـردم بـومی از ایـن زبـان در مالقـات بـا مقامـات اسـتفا          تصویب شد. بااین 1922

ترین وظایفی که بر عهده مسئولین محلی قرار داشت این بود کـه   کردند؛ بنابراین از مهم نمی

هـای اسـپانیایی، فرانسـوی و ....     استفاده از این زبان را در تمام وجوه زندگی افراد مثل زبـان 

کاربردی کنند و تنها از زبان باسـکی در محـاورات روزمـره و گفتگـوی غیررسـمی اسـتفاده       

های علم و فناوری و اطالعات اسـتفاده   . برای این کار الزم بود که از این زبان در زمینهنکنند

در ایالت باسک قانونی به تصویب رسید کـه در آن   1930کنند. برای همین منظور در سال 

ــش ــام دان ــند      تم ــته باش ــلط داش ــان تس ــه دوزب ــود ب ــیلی خ ــان دوره تحص ــوزان در پای آم

آمـوزان نیازمنـد توسـعه برنامـه درسـی       بان باسکی به دانـش (. برای تدریس ز0،0443)سیرا

صورت رسمی و گسترده بود. به همین خاطر دولت بالفاصله اقـدام بـه تـرمین تمـام مـواد       به

هـای مـالی موردنیـاز را بـرای      ضروری برای تدریس زبان باسکی در مدارس کرد و مکانیسـم 

آمـوزش زبـان باسـکی در تمـامی     مدارس دولتی و خصوصی ترمین کرد. از آن زمان به بعـد  

سطوح تحصیلی )ابتدایی، متوسطه و دانشگاه( توسعه یافت و اجازه استفاده از زبـان باسـکی   

(. 0411ها و تلویزیـون داده شـد )اوزفیـدان و همکـاران،     در آموزش رسمی، کلیساها، روزنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cenoz 

2. Sierra 
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و درصـد   رونـد دوزبانـه هسـتند    آموزانی که بـه مدرسـه مـی    درصد دانش 94امروزه بیش از 

 (.0413باسکی است )کالن، -اسپانیایی 04به  34یا  24به  24صورت  سخنوران دوزبانه به

 دوزبانگی در کانادا: مطالعه ایالت کبک

درصد از مردم کانادا از یک ریشه نژادی هستند. بیش از یک سوم از این گـروه انگلیسـی   20

مره کشورهای اروپایی مثل انگلستان تبار و یک سوم فرانسوی تبارند. از آنجا که کانادا مستع

ــانگی در منــاطقی از آن ضــروری مــی  ــوده اســت دوزب (. 0418باشــد )رســنتیو، و فرانســه ب

وکار ملی و .... از زبان انگلیسی  که در کانادا مردم برای ارتباط با اتبار خارجی، کسب طوری به

غیررسـمی روزمـره   کنند و زبان فرانسوی بیشـتر در ایالـت کبـک و در شـرایط      استفاده می

گیـرد. زبـان فرانسـوی، زبـان      )شوخی و خندیدن( و روابط اجتماعی مورد استفاده قـرار مـی  

، 1914(. در دهـه  1،0442باشـد )بـورس و بـری    درصد از ساکنان ایالت کبک می 30مادری 

والدین کودکان انگلیسی زبان از نحوه آموزش زبان فرانسوی به کودکانشـان راضـی نبودنـد،    

شـد   های سنتی برای آموزش زبان فرانسوی استفاده می ها، در مدرسه از روش نظر آنزیرا به 

کرد؛ به همین خـاطر مـدل    آموزان برای ایجاد ارتباط مثبت و صحیح کمک نمی که به دانش

ورســازی فرانسـوی ابــدار شـد کــه هـدف ایــن مـدل، ترکیــد بـر درک و قــدردانی از       غوطـه 

اهمیت جلوه دادن فرهنگ انگلیسی کانادایی، در کنـار   مهای فرانسوی زبان، بدون ک کانادایی

ها و سـطح   آموزان، ارتقا  تحصیلی با توجه به توانایی های عملکردی در دانش ایجاد صالحیت

باشـد   آمـوزان و تـرویج و حفـظ سـطوح عـادی توسـعه زبـان انگلیسـی مـی          تحصیلی دانش

( بـه ایـن   (PISA 0آمـوزان  دانـش المللی  مرکز ارزیابی بین 0444(. در سال 0412)اوزفیدان،

ورسازی فرانسوی مورد اسـتفاده   های آموزش دوزبانگی، غوطه نتیجه رسیدند که در بین مدل

کـه   طـوری  (. به0444باشد )پیزا، وپرورش کانادا بهترین مدل آموزش دوزبانگی می در آموزش

کـا متـداول شـد    استفاده از این مدل در کشورهای سوئد، اسـترالیا و ایالـت لوئیزیانـای آمری   

 (.8،0443)روی

دهـد.   مدل جدید ذکر شـده، زبـان دوم و یـادگیری زبـان را تحـت پوشـش قـرار مـی        

کـه دانـش آمـوزان مقـدار      طـوری  یابـد بـه   تـوجهی تغییـر مـی    طور قابل های تدریس به روش

آورند و همچنین بـرای   توانند درک کنند، به دست می توجهی از اطالعات زبان را که می قابل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Burce & Barry 

2. The Programme International Student Assessment 

3. Roy 
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گیرند؛ بلکـه در مرحلـه طبیعـی     فشار قرار نمی ری و صحبت کردن به زبان جدید تحتفراگی

آمـوزان در مراحـل اولیـه یـادگیری، در      گیرند. در این مدل، دانـش  رشد فردی خود قرار می

شده توسط معلم مجاز هستند که به زبان مادری خـود توضـیح    پاسخ دادن به سؤاالت مطرح

های نوشـتن، خوانـدن، صـحبت کـردن و گـوش       شامل مهارتهای زبان  دهند و تمام مهارت

گیـرد؛   گیرد. در این مرحلـه بیشـتر خوانـدن موردتوجـه قـرار مـی       کردن موردتوجه قرار می

توانند زبان فرانسـه را بخواننـد و بتـدریج زبـان انگلیسـی مـورد        آموزان می که دانش طوری به

هـا   بیننـد در آن  ورسازی آمـوزش مـی   آموزانی که به روش غوطه گیرد. دانش استفاده قرار می

هـای تولیـدی ماننـد )صـحبت      های پذیرش )خواندن و گوش دادن( نسبت به مهارت مهارت

ورسازی تر یر منفی بر زبـان انگلیسـی    باشد. آموزش به روش غوطه کردن و نوشتن( بهتر می

 ، خوانـدن و  آموزان مشکالتی در امال حال در ابتدا ممکن است دانش آموزان ندارد بااین دانش

هـا مـوقتی هسـتند و بـا گذشـت زمـان        نوشتن به زبـان انگلیسـی داشـته باشـند کـه ایـن      

 آموزان در هر دو زبان کارآمدتر خواهند شد. دانش

 دوزبانگی در آمریکا

 8کنند، تقریباا  تعداد افرادی که به زبان دیگری در خانه صحبت می 1934در آمریکا از سال 

چهـارم کـل جمعیـت( آمریکـا،      میلیون نفر )تقریبـاا یـک   14یش از برابر شده است. امروزه ب

کننــد  باشـند کــه تقریبــاا دوسـوم ایــن افــراد بـه زبــان اســپانیایی صـحبت مــی     مهـاجر مــی 

سـفید پوسـت    0410درصد کودکان مدارس ابتـدایی آمریکـا در پـاییز     21(. 1،0418)ریان

هـا در جهـت دسـتیابی بـه      تـالش  باشند( امـا  های مذهبی و قومی می ها اقلیت اند )آن نبوده

 "دوزبانگی طبیعـی "رو،  (. ازاین0413شود )کالن، حقوق زبانیشان هر روز بیشتر از سابق می

آموزان مدارس دولتی آمریکا در خانه بـه زبـان    در آمریکا امری رایج است و یک پنجم دانش

آمـوزان زبـان   عنوان زبـان   درصد دانش آموزان به 11کنند و حدود  غیر انگلیسی صحبت می

وپـرورش   (. دغدغه اصلی سیستم آموزش0،0414اند )باتلوا و مک هوگ انگلیسی انتخاب شده

کننـد و   باشد که در خانه به زبانی غیر از انگلیسی صحبت مـی  آمریکا مربوط به کودکانی می

گیرنـد. هنگـام بحـث در مـورد آمـوزش       عنوان زبان دوم در مـدارس یـاد مـی    انگلیسی را به

در آمریکا باید به این نکته توجه داشت کـه بـرخالف بسـیاری از کشـورها، هـدف       دوزبانگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Ryan 

2. Batalova & McHugh 
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آموزش دوزبانگی در آمریکا، در درجه اول توسعه و بهبود زبان انگلیسـی کودکـان دوزبانـه و    

 باشد آموزان دوزبانه و تک زبانه می های فرهنگی متقابل بین دانش سپس توسعه صالحیت

 دوزبانگی در ترکیه

هـای   هـا و زبـان   وری است که بین قاره آسیا و اروپا واقـع شـده و شـامل فرهنـگ    ترکیه کش

هـا و   %(، الزی1881%(، کردهـا ) 2381هـا )  مختلف است. توزیـع قـومی ترکیـه شـامل تـرک     

(. در ترکیه، کرد زبانان بیشترین مبـارزه  0411باشد )اوزفیدان و بارلبو، %( می182ها ) ترکمن

، در ترکیه قـانونی  1908اند. در سال  بان مادری خود داشتهرا برای داشتن حق تحصیل به ز

تصویب شد که در آن تحصیل به زبان کردی ممنور شد؛ بنابراین طبـق نظـر مـک کـریس     

آموزان کردزبان حق تحصـیل بـه زبـان     ( مسئله اساسی در ترکیه این است که دانش1934)

 (.0410مادری خود داشته باشند )اوزفیدان،

باشـد کـه در ایـن نظـام      ستم آموزش و پرورش کشور ترکیه این مییکی از معایب سی

کـه   شـوند، درحـالی   صـورت برابـر دیـده مـی     ها بـه  آموزشی تمام کودکان ترک و سایر اقلیت

شـوند   های آموزشی و عاطفی بیشتری در مدارس مواجه مـی  کودکان غیرترک زبان با چالش

 (.0412)بیات، چون در مدارس فقط حق تحصیل به زبان ترکی را دارند

دبسـتانی در ترکیـه اجبـاری نیسـت. بـه همـین دلیـل،         با توجه به اینکه آموزش پیش

هـای سـوادآموزی شـرکت     دانند در برنامـه  کودکان دوزبانه یا کودکانی که زبان ترکی را نمی

وپرورش ترکیه این است که ایـن کودکـان بـدون     رو یکی از مشکالت آموزش کنند. ازاین نمی

شـوند. زبـان رسـمی آمـوزش در ترکیـه، زبـان ترکـی         ترکی وارد مدرسـه مـی   دانستن زبان

هـی  زبـانی بـه جـز  زبـان ترکـی،        "قانون اساسی جمهوری ترکیه 00باشد. طبق ماده  می

 "عنوان زبان مادری در مؤسسات آموزشی ترکیه، آموزش داده نخواهد شد. ترکیه سیاست به

(؛ و ایـن  1،0449ود انتخاب کـرده اسـت )کـوک   عنوان ایدئولوژی خ را به "زبان، یک ملت یک

باعث عدم برابری کودکان مناطق غیرترک زبان در مدارس شود. در حال حاضر دولت ترکیه 

هـای قـومی از راه انتخـاب     راه حل قوی برای حل اختالفات میان گروه در تالش است تا یک

ــه ــان خــود ب ــاری در برنامــه زب ــد )  صــورت اختی اوزفیــدان و هــای آموزشــی ترکیــه بگنجان

(. به همین خاطر، در بخش شرقی که اکثریت مردمان ساکن در آنجـا کردزبـان   0410دمیر،

(. در سـال  0411خواهد اقدام به ترسیس مدارس دوزبانه بکند )اوزفیدان و بـارلبو،  هستند می

وزارت آمورش و پـروش ترکیـه، اقـدام بـه برگـزاری دوره آموزشـی زبـان کـردی در          0410
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cooke 
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و شرور به آموزش زبان کردی در دانشکده ادبیات دانشگاه مادردین کرد کـه   ها کرد دانشگاه

 (.0410تواند نویدبخش آموزش دوزبانگی در مدارس ترکیه باشد )اوزفیدان، این کار می

 دوزبانگی در ایران

کننـد. تعیـین    های قومی بسیاری در حال حاضر در ایران زندگی مـی  از لحاظ تاریخی، گروه

های متقابـل بـین    های قومی و زبانی در ایران به دلیل همپوشانی و ازدواج هدقیق میزان گرو

حال، با توجه به گزارش مرکـز آمـار ایـران     هایی زبانی مختلف دشوار است. بااین اقوام و گروه

درصـد   2درصد به زبان ترکـی،   11درصد از مردم ایران به زبان فارسی،  12، 0443در سال 

های مختلف مانند ارمنی، عربی، آشوری، بلوچی، گرجی، یهـودی   درصد به زبان 10کردی و 

 (.0410فر، و ترکمنی و .... اختصاص دارد )هومین

درصـد از   24رو که بر اساس نتایج مطالعه پرلـز حـدود    موضور دوزبانگی در ایران ازآن

( در خانـه بـه زبـانی غیـر از زبـان فارسـی       1،0442کودکان )مولیس، مارتین، کندی و فـوی 

های ایران  بررسی است. آمارها درباره جمعیت دوزبانه کنند از زوایای مختلف قابل ت میصحب

درصـد دانـش آمـوزان     22دهد که حدود  متفاوت است. بعضی از تحقیقات داخلی نشان می

درصــد  82الــی  84تقریبــاا  (.1892دهنــد )اک کرمــی، هــا تشــکیل مــی کشــور را دوزبانــه

ها زبان فارسی نیست مجبورنـد در مـدارس بـه زبـان      ادری آنآموزان ایرانی که زبان م دانش

هـای مـادری از سیسـتم     حال، تسلط زبان فارسی و حـذف زبـان   فارسی تحصیل کنند. بااین

شـود   آمـوزان دوزبانـه مـی    هـا و مشـکالت فراوانـی بـرای دانـش      آموزشی سبب ایجاد چالش

رزا حسـن رشـدیه در سـال    (. اولین مدرسه دوزبانه در ایران بـه همـت میـ   0410فر، )هومین

شمسی در تبریز ترسیس شد و در دوره حکومت حزب دموکرات آذربایجـان در سـال    1013

-1923سیاست آموزش دوزبانه در مـدارس آذربایجـان اجـرا شـد. در دوره پهلـوی )      1800

در آن،  اتخـاذ شـد؛ کـه    "یک دولـت، یـک ملـت و یـک زبـان مشـترک      "(، سیاست 1902

ای گوناگون محلی داشتند بـه حاکمیـت جبـری یـک زبـان و منـع       ه آموزانی که زبان دانش

(. پس از سرنگونی 0،0414)ترمر تدریس و تحصیل به زبانی غیر از زبان رسمی هدایت شدند

، تغییرات ایدئولوژیک زیادی در سیستم آموزشی ایجاد شد ولی در مورد 1929شاه در سال 

مه پیدا کرد. در ایـران مطالعـات انـدکی    زبانی ادا آموزشی، مثل دوره پهلوی سیاست تک زبان

در مورد مزایا و لزوم تدریس به زبـان مـادری انجـام شـده اسـت. تحقیقـات موجـود نشـان         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mullis, Martin, Kennedy & Foy 

2. Tammer 
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های ابتدایی موفقیت تحصیلی اندکی دارنـد   زبان در دوره آموزان غیرفارسی دهد که دانش می

ارتباطـات ایـن    زبانی در سیستم آموزشی باعث مشکالت فراوانی در تحصیل و و سیاست تک

قانون اساسی کنونی،  12(. گرچه طبق ماده 1894شود )خدیوی و کالنتری، آموزان می دانش

عنـوان یـک موضـور در مـدارس دولتـی یـاد        توانند زبان مادری خود را بـه  دانش آموزان می

بگیرند. این حق هنوز در نظام آموزشی ایران اجرا نشده است. تبعیض یک مشکل عمـده در  

زشی ایران است. با توجه به رویکرد ایدئولوژیک نظام آموزشی، سیستم آموزشـی از  نظام آمو

کند، نتیجه آموزش یک زبان و نادیده گـرفتن   تبعیض جنسیتی و نابرابری قومی حمایت می

باشـد )فالحـی و    های دیگر از عالئم تبعیض فرهنگی مـی  ها و عناصر فرهنگی گروه سایر زبان

 (.0411نیا،

 ه وضعیت دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران: مقایس1جدول 

 ایران ترکیه آمریکا کانادا اسپانیا 

وضعیت 

 دوزبانگی

کاربردی کردن  -

زبان باسکی در 

تمام امور زندگی 

 افراد

استفاده از زبان  -

باسکی در 

های علم و  زمینه

فناوری و 

 اطالعات

حفظ فرهنگ و -

زبان باسکی در 

مقابل زبان 

اسپانیایی در پی 

آموزش زبان 

 باسکی

دوزبانه بودن  -

 94بیش از 

درصد 

آموزان  دانش

 ایالت باسک

ترکید بر درک  -

و قدردانی از 

های  کانادایی

فرانسوی زبان، 

اهمیت  بدون کم

جلوه دادن 

فرهنگ انگلیسی 

 کانادایی

کاربردی کردن  -

زبان فرانسوی در 

تمام امور زندگی 

ان در کنار زب

 انگلیسی

تسلط  -

آموزان  دانش

ایالت کبک بر 

زبان انگلیسی و 

فرانسوی در کنار 

 هم

توسعه و بهبود  -

زبان انگلیسی 

 کودکان دوزبانه

توسعه  -

های  صالحیت

فرهنگی متقابل 

آموزان  بین دانش

دوزبانه و تک 

 زبانه

دوزبانه بودن  -

نیمی از 

آموزان  دانش

 آمریکا

سپانیایی بودن -ا

 بیش از یک

چهارم جمعیت 

 آمریکا

نداشتن حق  -

تحصیل به زبان 

مادری برای 

 گروهای اقلیت

انتخاب  -

سیاست یک 

 زبان، یک ملت

عدم تسلط  -

 04بیش از 

درصد جمعیت 

آموزی  دانش

ترکیه به زبان 

ترکی در هنگام 

 ورود به مدرسه

برگزاری  -

های آموزش  دوره

زبان کردی در 

های  بخش

 کردنشین

 

نداشتن حق  -

یل به زبان تحص

مادری برای 

 گروهای اقلیت

انتخاب  -

سیاست یک 

 زبان، یک ملت

عدم تسلط  -

 82بیش از 

درصد جمعیت 

آموزی  دانش

ایران به زبان 

فارسی در 

هنگام ورود به 

 مدرسه
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آمهوزان دوزبانهه در    های تهدری  بهرای آمهوزش دانهش     سؤال دوم: از کدام مدل

 شود؟ یه و ایران استفاده میکشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترک

 های آموزش دوزبانگی در اسپانیا مدل

وپرورش ایالت باسک اسپانیا برای تدریس زبان گروه اقلیـت از سـه مـدل     در مدارس آموزش

 شود. آموزشی استفاده می

شـود و زبـان    : در این مدل همه موضوعات تقریباا به زبان اسپانیایی انجـام مـی  Aمدل 

شود. در ایـن مـدل    ن دوم به مدت سه تا پنج ساعت در هفته تدریس میعنوان زبا باسکی به

آورند. هدف این مدل ایجاد نگـرش   آموزان مهارت کمتری در زبان باسکی به دست می دانش

ها برای فهمیدن زبان باسـکی   آموزان و کمک به آن مثبت نسبت به فرهنگ باسکی در دانش

باشد. از نقـاط ضـعف ایـن مـدل عـدم       می های مختص به ایالت باسک و مشارکت در محیط

هـا و عـدم توسـعه     آمـوزان و تفـاوت در سـطح آمـوزش موردنیـاز آن      توجه بـه سـن دانـش   

هـا   باشد. همچنین این مدل به دلیل عدم اسـتفاده در دانشـگاه   شناختی زبان باسکی می زبان

 (.0412موفقیت کمتر و استفاده محدودتری دارد )اوزفیدان،

 % بـه زبـان اسـپانیایی انجـام    24% آموزش به زبان باسـکی و  24 در این مدل :Bمدل 

شود. هدف این مدل به دست آوردن توانایی مناسب برای تسلط به زبان باسـکی و آمـاده    می

ها نسبت به فرهنـگ   آموزان برای مطالعه بیشتر در مورد باسک و درک جامع آن کردن دانش

آمـوزان در برقـراری    عـدم توانـایی دانـش    توان به باشد. از محدودیت این مدل می باسک می

انـد، بـه    ها به قدر کافی زبان باسکی را نیاموخته باشد؛ زیرا آن آموزان می ارتباط با دیگر دانش

 (.1،0443دهند )زالبید و سنوز را ترجیح نمی Bها مدل  این دلیل آن

ـ   عنوان یـک موضـور تـدریس مـی     : در این مدل زبان اسپانیایی بهDمدل  ان شـود و زب

شود. هدف این مدل تقویـت   ساعت تدریس می 2تا  0ای  عنوان زبان آموزش هفته باسکی به

های زبـانی و   سازی توانایی توانایی در زبان باسکی، تبدیل زبان باسکی به زبان ارتباطی، غنی

باشد. محدودیت این مدل عـدم وجـود    تدریس و داشتن رضایت از کسب زبان اسپانیایی می

 (.0،0441باشد )اکسبریا می معلمان کارآمد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Zalbide & Cenoz 

2. Etxeberria 
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 های آموزش دوزبانگی در ایالت کبک کانادا مدل

ورسازی فرانسوی در سیستم آموزش دوزبانه کانادایی به سه بخـش تقسـیم    های غوطه برنامه

 ورسازی دیرهنگام غوطه -8ورسازی میانه  غوطه -0ورسازی زود هنگام  غوطه -1شود؛  می

سازی زودهنگام ا ربخشی بیشـتری دارد، بـه خـاطر    ور مدل، مدل غوطه 8در بین این 

که تمـام موضـوعات آموزشـی در دوره ابتـدایی )از کـالس اول( بـه دوزبـان فرانسـوی و          این

درصـد   34یابد. در کالس سـوم   شود و تا پایان دبیرستان ادامه می انگلیسی آموزش داده می

حل باالتر تحصیلی از میـزان  کالس به آموزش زبان فرانسوی اختصاص دارد و با رفتن به مرا

(. معلمـانی کـه در   PISA,2000یابد ) زمان اختصاص داده شده به زبان فرانسوی کاهش می

های مؤ ر برای تدریس به هردو زبان که انتقـال   کنند، باید از تکنیک ها شرکت می این کالس

د. در برنامـه  شـود، آشـنا باشـن    کنند و باعث دوام و پایندگی زبان دوم می زبان را تسهیل می

هــای انگلیســی  هــای ابتــدایی ممکــن اســت مهــارت ورســازی زودهنگــام در کــالس غوطــه

خصوص در زمینه گرامر با مشکالتی مواجه شود؛ ولی این مشـکالت بـا ورود    آموزان به دانش

ورسازی میانه در پایه سـوم   روند. غوطه کم از بین می به پایه سوم و مطالعه هنرهای زبانی کم

درصد به زبان انگلیسی اختصـاص   04شود و  د آموزش با زبان فرانسوی شرور میدرص 34با 

باشـد.   ورسـازی زودهنگـام و دیرهنگـام مـی     شود. این برنامه ترکیبی از برنامه غوطه داده می

ورسـازی میانـه بهتـر از     دهـد کـه ا ـرات برنامـه غوطـه      نتایج تحقیقات مختلـف نشـان مـی   

تواننـد در خوانـدن،    آموزان در این برنامـه، مـی   این، دانشورسازی دیرهنگام است؛ بنابر غوطه

ورسـازی دیرهنگـام نیـز از     نوشتن و تحلیل زبان دارای پیامد قابل قبولی باشند. برنامه غوطه

یابد. آمـوزش در مـورد موضـوعات     شود و تا پایان دبیرستان ادامه می کالس هفتم شرور می

گیرد و بـا بـاال رفـتن     به زبان فرانسه انجام می اصلی مانند مطالعات اجتماعی، علوم و ریاضی

 (.0412یابد )اوزفیدان، آموزان میزان آموزش به زبان فرانسه کاهش می سطح تحصیلی دانش

 های آموزش دوزبانگی در آمریکا مدل

نامیـده   1(TBEهای آموزش دوزبانگی در آمریکـا بـا عنـوان آمـوزش دوزبانـه انتقـالی )       مدل

اجرا باشد ولی در آمریکا بیشتر بـرای   تواند قابل ا برای هر گروه زبانی میه شود. این برنامه می

ای  عنـوان شـیوه   های دوزبانه انتقالی به شود. برنامه ها استفاده می زبان اسپانیایی از این برنامه

برای پاسخگویی به نیازهای گسترده محلـی، ایـالتی بـرای تـرمین دسترسـی فرصـت برابـر        

زانی که با حداقل آشـنایی بـه زبـان انگلیسـی وارد مـدارس آمریکـا       آمو آموزشی برای دانش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Transitional Bilingual Education (TBE) 
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شوند؛ توسعه داده شده است و شامل دو بخش خروج اولیـه و خـروج  انویـه اسـت. ایـن       می

( شـناخته  ELLs) 1عنـوان یادگیرنـدگان زبـان انگلیسـی     آموزانی که بـه  ها برای دانش برنامه

کنـد   د است تدارک دیده شده و پیشنهاد میها در زبان انگلیسی محدو شوند و مهارت آن می

ها به زبـان انگلیسـی اسـتفاده شـود      آموزان برای کمک به انتقال آن که از زبان مادری دانش

از دوزبـان   TBEهـای   هـای زبـانی، برنامـه    (. با توجه به سیاسـت 0،0412)گاندارا و اسکامیله

منظـور توانـا سـاختن دانـش      عنوان رسانه آموزشی برای همه یا بخشی از روز مدرسـه، بـه   به

آموزان زبان انگلیسی برای دسترسی به محتوای ریاضی، علوم، مطالعات اجتماعی، خواندن و 

کننـد.   ها در حال یادگیری زبان انگلیسـی هسـتند، اسـتفاده مـی     که آن ادبیات زبان درحالی

بان انگلیسـی  شامل مطالعه ز TBEهای  عالوه بر یادگیری محتوا در زبان غیرانگلیسی، برنامه

مبتنی بـر   TBEباشد. منطق استفاده از برنامه  های تحصیلی می عنوان زبان دوم در برنامه به

زمـان   که هم آموزان با زبان مادری خود به فراگیری علوم بپردازند درحالی این است که دانش

د؛ شـون  دهـی مـی   تدریج سازمان به TBEهای  در حال یادگیری زبان انگلیسی هستند. برنامه

گیرند.  تدریج محتوای دروس را از غیرانگلیسی به انگلیسی فرا می آموزان به که دانش طوری به

آموزان غیرانگلیسی  بر این پایه استوار است که دانش TBEاز نگاهی دیگر، منطق استفاده از 

مـه  زبان، انگلیسی را به همراه دوره آشنایی با فرهنگ و رسوم آمریکا آموزش ببینند. این برنا

ها در زبـان انگلیسـی    آموزانی که اخیراا به آمریکا مهاجرت کرده و سطح تسلط آن برای دانش

های خاص جـدا از   آموزان برای مدت محدودی در کالس باشد. دانش اندک است، مناسب می

آموزان انگلیسی زبان شرکت خواهند کرد؛ که هدف آن توسـعه تسـلط بـر زبـان      دیگر دانش

سازی دانش آموزان بـرای موفقیـت در مـدارس آمریکـا      ی علمی و آمادهها انگلیسی و مهارت

 (.8،0441باشد )آگوست و شاناهان می

سـال   8الی  1در تالش برای رسیدن به این هدف بین  0های خروج زودهنگام در برنامه

دهنـد کـه ایـن     ترجیح می 2های خروج دیرهنگام که برنامه تحصیلی زمان الزم است. درحالی

(. هـدف نهـایی ایـن دو برنامـه     1،0440سال تحصیلی رخ بدهد )کرافـورد  2تا  0ن انتقال بی

در آمریکا به علت کاهشـی بـودن و    TBEهای  باشد. برنامه کسب تسلط بر زبان انگلیسی می

جذابیت موردانتقاد قرارگرفته است؛ و به نظر منتقدان، این برنامه باعث از دسـت دادن زبـان   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. English Language Learners (ELLs) 

2. Gándara & Escamilla 

3. August &Shanahan 

4. Early exit programs 

5. late-exit programs 

6. Crawford 
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رغـم   شـود. علـی   ر خواهد شد و باعث عدم توسعه چندفرهنگی میمرو آموزان به مادری دانش

دهـد کـه حتـی اجـرای      شود تحقیقات فراوانی نشان می انتقادات فراوانی که به این شیوه می

باشـد. همچنـین نتـایج     ها بـرای تقویـت زبـان کودکـان سـودمند مـی       مدت این برنامه کوتاه

یـادگیری بـه زبـان مـادری، باعـث      دهد  سال گذشته نشان می 04تحقیقات متعدد در طول 

 (.1،0418شود )گلدنبرگ های خواندن در زبان انگلیسی می افزایش مهارت

محبوبیـت بیشـتری دارد بـا     TBEهای آموزش دوزبانه کـه نسـبت بـه     نور دوم برنامه

( توسـعه  1شود. سه نور برنامه آموزش دوزبانه وجود دارد. عنوان آموزش دوزبانه شناخته می

ورسـازی در   های غوطه ( برنامه8 8ورسازی دوطرفه های غوطه ( برنامه0 0ی دوزبانو یا نگهدار

هـای زبـانی دوسـویه، توسـعه      هدف برنامه TBEهای  . برخالف برنامه0های غیرانگلیسی زبان

دوزبانگی )توانایی سخن گفتن روان به هر دوزبان( تداوم )توانایی خوانـدن و نوشـتن در هـر    

هـای دوزبانـه غیرمعمـول( و     آمـوزان در برنامـه   لمی )برابری دانـش دو زبان(؛ دستاوردهای ع

هـا اسـتفاده از دوزبـان بـرای      (. هـدف آن 2،0449های بین فرهنگی است )گارسـیا  صالحیت

بـه   0448و همکـاران،  1باشد )هـوارد  ساله می 2آموزش مطالب و سواد در یک دوره حداقل 

آمـوزانی   های زبانی دوسـویه شـامل دانـش    نامهعالوه، بر (. به2،0412نقل از گاندارا و اسکامیال

آموزانی که زبان انگلیسی بـرای   است که زبان محلی سخنوران آن انگلیسی و همچنین دانش

ها ماهیت افزایشی دارد. بـه خـاطر ایجـاد و گسـترش      ها یک زبان اضافی است. این برنامه آن

هـای   نشـجویی در برنامـه  هـای دا  آموزان و گسترش زبـان  های موجود دانش های زبان مهارت

آموزان محتـوا   گیرند و تمام دانش دوزبانه زبان، تمام دانش آموزان حداقل در دو زبان یاد می

اکثریت قریـب   TBEهای  گیرند. مثل برنامه را به زبان انگلیسی و همچنین زبان دیگر فرا می

هـای انگلیسـی/    مـه های زبـان دوگانـه در آمریکـا در سـطح ابتـدایی و در برنا      اتفاق برنامه به

شـود   های دیگر ارائه می ها در دبیرستان و زبان شود و تعداد کمی از برنامه اسپانیایی ارائه می

 (.3،0410)مرکز زبانشناسی کاربردی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Goldenberg 

2. Developmental or maintenance dual language 

3. Two-way immersion programs 

4. Immersion programs in languages other than English 

5. García 

6. Howard 

7. Gándara  & Escamilla 

8. Center for Applied Linguistics 
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 های آموزش دوزبانگی در ترکیه مدل

سازی زبان اقلیت با زبـان   سازی و مشابه ورسازی با هدف همگون در کشور ترکیه شیوه غوطه

(. در 0413گیـرد )اوزفیـدان،   ها مورد استفاده قرار می عنوان نظام آموزشی دوزبانه ت، بهاکثری

خوانند  آموزان زبان اقلیت در تمام اوقات به زبان اکثریت درس می ورسازی دانش شیوه غوطه

طورمعمـول   خوانند و بـه  طورمعمول به همراه سخنوران مسلط به زبان اکثریت درس می و به

گیرنـد. هـم از معلـم و هـم از      ران مسـلط بـه زبـان اکثریـت درس فـرا مـی      به همراه سخنو

رود که تنها زبان اکثریت را در کالس درس اسـتفاده کننـد نـه زبـان      آموزان انتظار می دانش

 (.0410خانه را )آیدین و حسن،

 های آموزش دوزبانگی در ایران مدل

عنـوان روش غالـب در نظـام     ورسازی با هدف همگون سازی، بـه  در کشور ایران، روش غوطه

سـازی زبـان    گیرد که هـدف آن همگـونی و مشـابه    ها مورد استفاده قرار می آموزشی دوزبانه

رو، مواد درسی در این نظام آموزشی همان موادی است که  اقلیت با زبان اکثریت است؛ ازاین

سـازی   گـون ورسازی با هـدف هم  شوند. استفاده از روش غوطه زبانه تدوین می برای افراد یک

شود و  آموزان دوزبانه منجر نمی صورت گسترده، به پیشرفت مطلوبی در زبان فارسی دانش به

ها تبعات منفی نیز در پی داشته باشد و افراد ایـن اشـکاالت    تواند برای زبان اول آن حتی می

دهند. یکی از عوامل عمده نداشتن تسـلط کـافی    خود را در هنگام برقراری ارتباط نشان می

نظـام آموزشـی رایـج در     توان بـه  تبع آن افت تحصیلی را می ها و به به زبان فارسی در دوزبانه

 (.1891ایران نسبت داد )الیاسی،
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 های آموزش دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران : مدل2جدول 

 ایران ترکیه آمریکا کانادا اسپانیا 

های  مدل

 تدری 

: در این مـدل  Aمدل 

همه موضوعات تقریبـاا  

بــه زبــان اســپانیایی   

شـود و زبـان    انجام می

عنـوان زبـان    باسکی به

دوم بــه مــدت ســه تــا 

پــنج ســاعت در هفتــه 

 شود. تدریس می

در ایـن مـدل    Bمدل 

% آموزش بـه زبـان   24

% به زبـان  24باسکی و 

اســــپانیایی انجــــام  

شــود. هــدف ایــن  مــی

مدل بـه دسـت آوردن   

بـرای   توانـایی مناسـب  

تسلط به زبان باسـکی  

ــردن   ــاده کـــ و آمـــ

ــش ــرای   دان ــوزان ب آم

مطالعه بیشتر در مورد 

ــامع   ــک و درک ج باس

ها نسبت به فرهنگ  آن

 باشد. باسک می

: در این مـدل  Dمدل 

ــپانیایی  زبـــــان اســـ

عنوان یـک موضـور    به

شود و زبان  تدریس می

عنـوان زبـان    باسکی به

 2تا  0ای  آموزش هفته

ســـــاعت تـــــدریس 

 شود. می

ورسـازی زود هنگـام:    غوطه

تمام موضوعات آموزشی در 

ــالس  ــدایی )از کـ دوره ابتـ

اول( به دوزبان فرانسـوی و  

انگلیســــی آمــــوزش داده 

ــی ــان   مـ ــا پایـ ــود و تـ شـ

یابــد.  دبیرســتان ادامــه مــی

این مدل ا ربخشی بیشتری 

 دارد.

ورسازی میانه: در پایه  غوطه

درصـد آمـوزش    34سوم با 

ــان فرانســوی شــرور   ــا زب ب

درصــد بــه  04شــود و  مــی

ــان انگلیســی اختصــاص   زب

شـود. ایـن برنامـه     داده مـی 

ــه   ــی از برنامــــ ترکیبــــ

ورسـازی زودهنگـام و    غوطه

 باشد. دیرهنگام می

ــه  ــه غوطـ ــازی  برنامـ ورسـ

دیرهنگام: از کـالس هفـتم   

شـود و تـا پایـان     شرور می

یابــد.  دبیرســتان ادامــه مــی

آموزش در مورد موضـوعات  

ــات   ــد مطالعـ ــلی ماننـ اصـ

، علوم و ریاضی به اجتماعی

گیـرد   زبان فرانسه انجام می

و بـــا بـــاال رفـــتن ســـطح 

آمـــوزان  تحصــیلی دانــش  

ــان    ــه زب ــوزش ب ــزان آم می

 یابد. فرانسه کاهش می

: TBEبرنامـــه 

آموزان بـا   دانش

زبــان مـــادری  

خـــــود بـــــه 

فراگیری علـوم  

ــی ــد  مـ پردازنـ

ــالی ــه  درحـ کـ

زمـــان در  هـــم

حال یـادگیری  

زبــان انگلیســی 

 هستند.

ــه ــای  برنامـ هـ

ــروج  خــــــــ

در  1زودهنگــام

ــرای  تـــالش بـ

رسیدن به ایـن  

ــین   ــدف ب  1ه

ــی  ــال  8الـ سـ

تحصیلی زمـان  

 الزم است.

هــای  در برنامــه

ــروج  خــــــــ

ایـن   0دیرهنگام

تا  0انتقال بین 

ــال  2 ســـــــ

ــیلی رخ  تحصــ

 دهد. می

ــیوه  شــــ

ورسا غوطه

ــا  زی بــــ

ــدف  هــــ

سا همگون

زی و 

سـاز  مشابه

ــان  ی زبــ

ــا  ــت ب اقلی

ــان  زبـــــ

 اکثریت

شــــــیوه 

ــه ور غوطـ

ســازی بــا 

هـــــدف 

ــونهم  گـ

ــازی و  سـ

ساز مشابه

ی زبـــان 

ــا  اقلیــت ب

زبــــــان 

 اکثریت

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Early exit programs 

2. late-exit programs 
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سؤال سوم: معلمان دوزبانه، درکشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکها، ترکیهه و ایهران    

 باشند؟ هایی می آموزان دوزبانه دارای چه مهارت برای آموزش دانش

 های معلمان دوزبانه در اسپانیا مهارت

لت باسک فقـدان معلمـان بـا توانـایی و صـالحیت      چالش اصلی برای سیستم آموزشی در ایا

هـای موردنیـاز بـرای     که بسیاری از معلمان بدون داشتن مهـارت  طوری باشد. به موردنیاز می

کـه زبـان    1934شوند و ازآنجاکه معلمین دهـه   تدریس به کودکان دوزبانه وارد مدارس می

ها  آموزان آن اند، دانش د گرفتهصورت شفاهی یا ها باسکی بوده، این زبان را فقط به مادری آن

 (.0443اند )سنوز، با مشکالت زیادی مواجه بوده

دبسـتانی و ابتـدایی و    درصد از معلمـان پـیش   92حدود  1921-22در سال تحصیلی 

(. از 0444مدارس خصوصی در ایالت باسک، آشنایی کمی با زبان باسـکی داشـتند )گـاردنر،   

به کمبود مواد آموزشی و سایر منـابع و همچنـین    توان دیگر مشکالت مربوط به معلمان می

 24، 1930وپـرورش در سـال    نبود ظرفیت سازمانی اشاره کرد. با توجه به اهمیـت آمـوزش  

این رقم به  1992وپرورش اختصاص یافت و در سال  درصد از بودجه ایالت باسک به آموزش

 درصد کاهش یافت. 02

ن ایالـت ترسـیس کالجهـایی بـود کـه بـه       اولین اقدام برای آموزش زبان مادری در ایـ 

پرداخت تا مطمئن شوند که معلمان  سازی معلمان برای تدریس به کودکان ابتدایی می آماده

باشـند. اسـتانداردهایی    های آموزشی و زبانی برای تدریس به زبان باسـکی مـی   دارای مهارت

الت باسک بـرای رفـع   وپرورش ای برای ارزیابی و تائید معلمان جدید وضع شد. وزارت آموزش

( برای تقویت دستور زبان و واژگان این معلمان تدارک IRALEاین مشکل، برنامه آموزشی )

برنامـه شـرکت کـرده و     ساله فـوق  8کنندگان در یک دوره  دیده است. در این برنامه، شرکت

علمانی که (. در پایان به م0410کنند )سنوز، طور کامل دریافت می زمان حقوق خود را به هم

انـد، گواهینامـه صـالحیت در دو زبـان باسـکی و       ها شرکت کرده و موفـق بـوده   در این دوره

معلم به سطح موردنیـاز   01444حدود  IRALEشود؛ که با اجرای برنامه  اسپانیایی داده می

طور که در باال اشاره شد در آغاز اجـرای طـرح    اند. همان برای آموزش به زبان باسکی رسیده

IRALE  درصد از معلمان ایالت باسک، آشنایی با زبان باسکی داشـتند ولـی امـروزه     2تنها
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درصد رسیده اسـت   34درصد و در مدارس متوسطه به  144این آمار در مدارس ابتدایی به 

 (.0411و همکاران، 1)گوروتاگا

 های معلمان دوزبانه در کانادا مهارت

شده اسـت ولـی    رانسوی و انگلیسی طراحیورسازی برای یادگیری زبان ف در اصل مدل غوطه

 0هـای بـومی   های آلمانی، اوکراینی و ماندارین، آموزش زبان توسط معلمان برای آموزش زبان

(. معلمـان نقـش   0،0412شـود )دیـک و جنـیس    نیز استفاده می 8های میرا ی و آموزش زبان

کنند. فقـدان معلمـان    ورسازی فرانسوی و ترویج دوزبانگی ایفا می های غوطه مهمی در برنامه

باشد؛ طوری که بسیاری از  با کیفیت برای آموزش دوزبانگی از مشکالت اساسی در کانادا می

باشند. همچنین چون در مقاطع بـاالتر تحصـیلی    مناطق قادر به ارائه خدمات دوزبانگی نمی

و صورت تخصصی ارائه شود، نبود معلمان بـا تخصـص کـه بـه زبـان فرانسـوی        محتوا باید به

باشـد   زمـان تسـلط داشـته باشـند یـک بحـران در نظـام آموزشـی کانـادا مـی           انگلیسی هم

ــا افــزایش تعــداد دانــش 2،0418)رســینتیو ــه روش   (. همچنــین ب ــرای آمــوزش ب آمــوزان ب

باشـد.   کننـده مـی   هـا نگـران   ورسازی کمبود معلمان و نبود کیفیت آموزشی بیشتر آن غوطه

باشـند   ورسـازی نمـی   به ارائه آموزش بـه روش غوطـه  بدین معنی که بسیاری از مناطق قادر 

( یک گـواهی  2عنوان زبان دوم )فرانسوی به FSL(. برای معلمان 1،0418نیومارک -)هرمنس

وپـرورش   های آموزش باشد؛ و وزارتخانه ورسازی ضروری می ویژه برای تدریس به روش غوطه

ورسـازی   را تـدریس بـه روش غوطـه   اند تا معلمان موردنیاز  فشار قرارگرفته ها تحت و دانشگاه

 آماده کنند.

 های معلمان دوزبانه در آمریکا مهارت

هـا صـالحیت الزم بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای زبـانی         به نظر اکثر معلمان آمریکـایی آن 

( و این عامل باعث نگرانی مهمی شده 3،0411آموزان دوزبانه را ندارند )فالتیس و والدز دانش

معلمان برای آموزش به کودکـان دوزبانـه هـم در یـادگیری دانـش       است زیرا عدم صالحیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Gurrutxaga 

2. indigenous language 

3. heritage language 

4. Dicks & Genesee 

5. Ricento 

6. Hermans-Nymark 

7. French as a second language 

8. Faltis & Valdés 
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هـای   آموزان دوزبانه هم به دلیل سیاست آموزان و هم در ا ربخشی معلمان مؤ ر است. دانش

آمـوزان اکثریـت بیشـتر در     آموزشی کشور آمریکا و هم ناکارآمدی معلمان نسبت بـه دانـش  

بـرای کمـک بـه آمـوزش      1920سـال   در BEAمعرض خطر و آسیب قرار دارند. اصـالحیه  

دوزبانه در آمریکا توسط نیکالس ایجاد شد. ولی با نتایج تحقیقات انجام شده در اواخر دهـه  

هـای آمـوزش    آموزان دوزبانه، میزان حمایـت از برنامـه   در مورد عملکرد ضعیف دانش 1994

ت کـه نتیجـه آن   شـدت کـاهش یافـ    های آریزونا، ماساچوست و کالیفرنیا به دوزبانه در ایالت

هایی مانند انجمن  (. حتی سازمان1،0413کاهش میزان معلمان دوزبانه بود )لوپز و سانتیبانز

0آموزش معلمان )
ATEکـه نقـش    8هایی بـرای آمـوزش معلمـان آمریکـایی     ( و انجمن کالج

سـازی   ای نسـبت بـه آمـاده    مهمی در باال بردن کیفیت آموزشی معلمان دارنـد هـی  اشـاره   

 (.0،0418اند. )کاالهان ای آموزش به کودکان دوزبانه نداشتهمعلمان بر

 های معلمان دوزبانه در ترکیه مهارت

از موارد اساسی برای آموزش دوزبانگی نیاز بـه داشـتن پشـتیبانی دولتـی، برنامـه درسـی و       

های اساسی آموزش دوزبانگی در ترکیـه مربـوط بـه کمبـود      باشد. یکی از چالش معلمان می

طور مثال بیشتر مـردم قـوم الز در اطـراف     باشد. به بانه و استاندارسازی زبان میمعلمان دوز

ها تـدریس   کنند. به دلیل اینکه در مدارس به زبان مادری آن منطقه دریای سیاه زندگی می

توانند به زبان مادری خـود صـحبت کننـد. بـه      های این منطقه نمی شود بسیاری از بچه نمی

ها و عدم برنامه درسی موردنیاز، معلمان آموزش  علمی در دانشگاه دلیل فقدان اعضای هیئت

بیننـد. اسـتخدام معلمـان گـروه اقلیـت       آمـوزان را نمـی   ای در مورد زبان مادری دانش حرفه

 (.0412های افزایش آموزش به زبان مادری باشد )اوزفیدان، تواند یکی از راه می

 های معلمان دوزبانه در ایران مهارت

ها از پایتخت به تمام مناطق  ها و دستورالعمل ی ایران متمرکز بوده و تمام برنامهنظام آموزش

شود و ازآنجاکه از موارد اساسی برای آموزش دوزبانگی نیـاز بـه داشـتن پشـتیبانی      ابالغ می

زبانی( که  باشد؛ که با توجه به سیاست نظام آموزشی )تک دولتی، برنامه درسی و معلمان می

ها واحد درسـی بـرای آمـوزش بـه کودکـان       معلم و یا دانشگاه های تربیت ورهاشاره شد. در د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. López & Santibañez 

2. Association of Teacher Educators 

3. American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE) 

4. Callahan 
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سازی معلمان برای این کودکان وجود ندارد و در نظام آموزشی کشـور ایـران    دوزبانه و آماده

هـای   هـای چندگانـه و آمـوزش    شود و از ترکید بر هویت بر ایجاد یک هویت متحد ترکید می

ند و عمالا هی  بودجه و مواد آموزشی مختص این کودکـان  ک های دیگر اجتناب می زبان قوم

 (.0410فر، شود )هومین در مدارس تدارک دیده نمی

 : مهارت معلمان دوزبانه در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران3جدول 

 ایران ترکیه آمریکا کانادا اسپانیا 

مهارت 

 معلمان

ــدان  - فقــــــ

معلمــــان بــــا 

 توانـــــــایی و

ــالحیت  صـــــ

موردنیــاز بــرای 

ــه   ــدریس بـ تـ

ــش ــوزان  دان آم

 دوزبانه

اجرای برنامـه   -

ــی  آموزشــــــ

(IRALE )

بــرای تقویــت  

دســتور زبــان و 

واژگان معلمـان  

 دوزبانه

کمبود معلمـان بـا   -

تخصــص و نداشــتن 

توانایی معلمان برای 

زمان بـه   تدریس هم

 هردو زبان

هـای   اجرای برنامه -

FSL ــوی )فرانســـ

عنوان زبـان دوم(   به

رای آمــاده کــردن بــ

ــرای   ــان بــ معلمــ

تـــدریس بـــه روش 

 ورسازی غوطه

نداشــــــــتن  -

ــالحیت الزم  صــ

برای پاسـخگویی  

به نیازهای زبـانی  

ــش ــوزان  دانـ آمـ

 دوزبانه

عــــدم توجــــه -

ــوزش   ــن آم انجم

معلمـــــــــــان 

(1ATE و )

هایی  انجمن کالج

ــوزش  ــرای آمـ بـ

معلمان آمریکایی 

ــاده ــه آم ســازی  ب

 معلمان دوزبانه

ــان   ــود معلم کمب

ه دلیـل  دوزبانه بـ 

فقـــدان اعضـــای 

ــت ــی در  هیئ علم

ها و عـدم   دانشگاه

ــی   ــه درسـ برنامـ

ــرای   ــاز، ب موردنی

ــوزش و  آمـــــــ

ــاده ــازی  آمــ ســ

 معلمان دوزبانه

ــان   ــود معلم کمب

دوزبانه بـه دلیـل   

فقـــدان اعضـــای 

ــت ــی در  هیئ علم

ها و عـدم   دانشگاه

ــی   ــه درسـ برنامـ

ــرای   ــاز، ب موردنی

ــوزش و  آمـــــــ

ــاده ــازی  آمــ ســ

 معلمان دوزبانه

ضعیت مواد آموزشی موردنیاز برای تهدری  بهه کودکهان دوزبانهه     سؤال چهارم: و

 درکشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران چگونه است؟

 مواد آموزشی برای تدری  در ایالت باسک اسپانیا

مواد آموزشی برای تدریس به زبان باسکی، در ایالت باسک ابتدا گـران و کـم بـود؛ بنـابراین     

بضاعت آمـد.   های کم مک به تولیدکنندگان مواد آموزشی، به کمک خانوادهدولت از طریق ک

برای کمک بـه   0ای از مراکز آموزش و پشتیبانی معلمی به نام بریتزادت عالوه بر آن مجموعه

انـد. در حـال    های آموزشی ایجـاد شـده   معلمان برای توسعه و استفاده از مواد و بهبود روش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Association of Teacher Educators 

2. Berritzegune 
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باشد. چالش عمده استفاده از زبان باسکی  بریتزادت دایر میمرکز  13حاضر در ایالت باسک 

وپرورش واحـدی بـه    در آموزش 1930در خارج از کالس و جامعه بود. برای این کار در سال 

ایجاد کرد که هدف آن حمایت مالی از مدارس برای توسعه فرهنگ و زبان باسکی  1نام نولگا

ها، تئاترها و مبادالت زبانی بین مدارس منـاطق   هبود. برای این کار اقدام به برگزاری جشنوار

هــای کوتــاه در منــاطق مختلــف بــرای تشــویق اســتفاده از زبــان کردنــد   مختلــف، اقامــت

 (.0412)اوزفیدان،

 کانادادر مواد آموزشی برای تدری  دوزبانگی 

هـای نـژادی،    وپـرورش تشـویق صـلح میـان گـروه      ها، وظیفه آموزش به اعتقاد اکثر کانادایی

باشـد؛ بنـابراین از نظـر     هـای قـومی مـی    ابری، کمک به حل مشکالت اجتماعی میان گروهبر

ها، داشتن یک برنامه آموزش دوزبانه قوی و فراهم کـردن مـواد آموزشـی مناسـب نقـش       آن

(. بـه همـین   0،0413مهمی در ایجاد رابطه قوی میان دو گروه قومی متفاوت دارد )اوزفیدان

ی و مواد آموزشی مناسب بـرای کودکـان دوزبانـه تـدارک دیـده      خاطر در کانادا برنامه درس

آموزان دوزبانه در کانـادا مربـوط    که یکی از عوامل پیشرفت تحصیلی دانش طوری شود. به می

های مختلف و فراهم کردن مـواد آموزشـی بـرای     گذاری کشور کانادا نسبت به زبان به ارزش

هـا و حتـی کلیسـاهای ایـن      مدارس و دانشـگاه  که در طوری باشد. به ها می یادگیری این زبان

افزارهای کامپیوتری به هـر دوزبـان انگلیسـی و فرانسـوی      کشور مواد صوتی و تصویری و نرم

 (.8،0411باشد )روی و گلیو موجود می

 مواد آموزشی برای تدری  دوزبانگی در آمریکا

یکـا مربـوط بـه منـابع     آمـوزان دوزبانـه در آمر   ترین مشکالت مربوط به تدریس دانش از رایج

هـای مناسـب    نیاز بـه ابـزار و شـیوه    0باشد. آموزش معلمان سازی می ناکافی و فقدان نهادینه

وپـرورش نتوانسـته    سازی معلمان برای تدریس به کودکان دوزبانه دارد. اغلـب آمـوزش   آماده

. معلمـان  سـازی کنـد   ها اجـرا و پیـاده   ها و استانداردها و منابع را در دانشکده است این مدل

ترویج توسعه زبـان   "آموزان دوزبانه نیاز بر ترکید به دو عامل دارند برای پیشرفت زبانی دانش

آمـوزان. بـا توجـه بـه      هـای مـادری دانـش    گذاری به زبان آکادمیک و ایجاد یک فضای ارزش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. NOLEGA 

2. OZFIDAN 

3. Roy & Galiev 

4. Teacher education (TE) 
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ی آموزانی که خواهان استفاده از آموزش دوزبانگ گسترش روزافزون تعداد افراد دوزبانه، دانش

درصد افزایش داشته است )لـوپز، مکنـای و    244تا  844هستند نسبت به دهه گذشته بین 

آموزان دوزبانـه، مـواد آموزشـی بـرای ایـن       (. متناسب با افزایش تعداد دانش1،0412نیسانت

 آموزان گسترش نیافته است. دانش

 مواد آموزشی برای تدری  دوزبانگی در ترکیه

ای اقلیـت ماننـد کـردی، زارا، عربـی، الز در حـال حاضـر در       ه های اخیر برخی زبان در سال

تر از همـه فقـدان    های درسی و مهم شوند اما به علت کمبود مواد و کتاب مدارس معرفی می

های درسی در ترکیه بـه   (. کتاب0412معلمان باعث متوقف شدن این طرح شده است )کایا،

های مختلف در ایـن   ای به قومیت شارهزبان ترکی نوشته شده است؛ و حتی در بیشتر مواقع ا

دهنـد. در   های درسی دلیل تنور قومی و زبانی را نشان نمـی  شود به همین کتاب کشور نمی

 0 -0 – 0صـورت سیسـتم    نظام آموزشی ترکیه، مقطع آموزشی ابتـدایی تـا دبیرسـتان بـه    

رسـتان  سـال سـوم مقطـع دبی    0سـال دوم راهنمـایی و    0سال اول ابتدایی،  0باشد که  می

هـای موجـود در    باشد. در برنامه درسی جدید و در کالس پـنجم ابتـدایی زبـان و لهجـه     می

هـای انتخـابی را بـرای     باشد. دولـت تعـداد دوره   شده می ترکیه یکی از دورهای انتخابی ارائه

ها متفاوت است را افزایش داده است؛ اما بـه دلیـل کمبـود     آموزانی که زبان مادری آن دانش

ها راکد مانده است. به گفتـه برخـی سیاسـتمداران     مواد آموزشی اجرای این برنامه معلمان و

های اقلیت را در مورد تدریس زبـان مـادری    های گروه تواند تا خواست این روش آموزشی می

هـای اقلیـت    های انتخابی را در برخی از زبـان  (. دولت ترکیه دوره0،0412اجرایی کنند )کایا

را  0410را در سـال   2و گرجـی  0418را در سال  0؛ الز0410را در سال و کردی  8مانند زازا

هـا   نـام در ایـن دوره   آغاز کرد؛ اما به دلیـل کمبـود مـواد آموزشـی و فقـدان معلمـان،  بـت       

 توجه نیست. قابل

 ایران مواد آموزشی برای تدری  دوزبانگی در

وجود،  ه ساخته است. بااینهای مختلف در ایران از آن کشوری چندزبان طورکلی وجود زبان به

هـا در   هـای بـومی یـا تـدریس آن     منـدی بـرای دادن نقـش بـه زبـان      برنامه مـدون و نظـام  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. López, McEneaney, & Nieswandt 

2. Kaya 

3. Zaza 

4. Laz 

5. Georgian 
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های درسی به زبـان فارسـی اسـت و     وپرورش و آموزش عالی وجود ندارد. تمام کتاب آموزش

های زبانی دیگر در ایران )آذری، کردی، عربی، ترکمنی، گیلکـی و   هی  کتاب درسی با گروه

آمـوزان دوزبانـه فـراهم نشـده      ...( وجود ندارد و مواد آموزشی مناسب برای آموزش به دانش

 (.1891اللهی، مرادی وسیف است )اله

آموزان دوزبانه در کشورهای اسپانیا، کانادا،  : مواد آموزشی مورد استفاده برای آموزش دانش4جدول 

 آمریکا، ترکیه و ایران

 ایران ترکیه آمریکا کانادا اسپانیا 

مواد 

 آموزشی

ای  ترســیس مجموعــه -

از مراکـــز آمـــوزش و  

پشتیبانی معلمی به نام 

برای کمـک   1بریتزادت

به معلمان برای توسـعه  

ــواد و  ــتفاده از مـ و اسـ

هــــای  بهبــــود روش

 آموزشی

ای بــه  اجــرای برنامــه -

نام نولگا بـرای تشـویق   

استفاده از زبان باسـکی  

هـا،   با برگزاری جشنواره

و مبادالت زبانی تئاترها 

ــاطق   ــدارس من ــین م ب

ــت  ــف، اقام ــای  مختل ه

ــاطق   ــاه در منــ کوتــ

 مختلف

گذاری کشور  ارزش -

کانــادا نســبت بــه   

هـای مختلـف و    زبان

فــراهم کــردن مــواد 

ــرای   ــی بــ آموزشــ

 ها یادگیری این زبان

فراهم کردن مـواد   -

صوتی و تصـویری و  

ــرم ــای  نـــ افزارهـــ

ــه هــر  کــامپیوتری ب

ــی و   ــان انگلیس دوزب

در مـدارس  فرانسوی 

 های کانادا و دانشگاه

منابع ناکـافی  

ــدان  و فقــــ

سازی  نهادینه

ــه   ــدریس ب ت

آمـوزان   دانش

 دوزبانه

 

کمبود مـواد و  

ــاب ــای  کتـ هـ

ــی و  درســـــ

تر از همـه   مهم

فقدان معلمان 

بـرای تـدریس   

ــه  بـــــــــــ

آمــوزان  دانــش

 دوزبانه

کمبود مـواد و  

ــاب ــای  کتـ هـ

ــی و  درســـــ

تر از همـه   مهم

فقدان معلمان 

بـرای تـدریس   

ــه  بـــــــــــ

آمــوزان  نــشدا

 دوزبانه

 جواری و مقایسه هم

های آموزش دوزبانگی در اسپانیا، کانـادا،   های حاصل از مطالعه توصیفی مدل جواری یافته هم

هـای   آمریکا، ترکیه و ایران در هر سه کشور مطالعه شده )اسپانیا، کانادا و آمریکا(، انوار مدل

شـوند. ولـی براسـاس شـرایط و      را میآموزشی برای تدریس به کودکان دوزبانه طراحی و اج

های آموزشی اجـرا شـده بـا کشـورهای دیگـر       های فرهنگی و سیاسی هر کشور مدل ویژگی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Berritzegune 
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هایی دارد. طبق مطالعات انجام شده در کشور ترکیه و ایران مـدل آموزشـی مناسـبی     تفاوت

 آموزان دوزبانه طراحی و اجرا نشده است. برای تدریس به دانش

فراوان دوزبانه در سه کشور مطالعه شده )اسپانیا، کانادا و آمریکـا(،   با توجه به جمعیت

چندین مدل آموزشی اجرا و مـورد ارزیـابی قـرار داده شـده تـا کارآمـدترین مـدل را مـورد         

 استفاده قرار دهند.

آموزش دوزبانگی در هر سه کشور )اسپانیا، کانادا و آمریکـا(، بـه دو صـورت رسـمی و     

وپـرورش در   تـر وزارت آمـوزش   ز دولتی و غیردولتی با نقش پررنـگ غیررسمی و توسط مراک

 گیرد. نهاد صورت می های مردم طراحی و اجرا و همچنین نظارت والدین و سازمان

آمـوزان از سـوی متخصصـین     های گذشته تاکید بر آموزش زبان مادری دانش طی دهه

های کلی مورد تاکیـد   یگذار آموزشی بسیار بیشتر شده است و آموزش دوزبانگی در سیاست

که در هر سه کشور )اسپانیا، کانادا و آمریکا(، توجه به کودکان دوزبانـه و   طوری بوده است، به

نقش آموزش به زبان مادری در افزایش پیشرفت تحصیلی و کسب هویت مثبت مورد تاکیـد  

 بوده است.

رد تاکیـد هسـتند.   عنوان قطب اصلی آموزش دوزبانگی در اسپانیا و کانادا مو معلمان به

عنوان کشـورهای پیشـرو در آمـوزش دوزبـانگی، اقـدام بـه طراحـی         بنابراین این کشورها، به

 اند. های آموزشی خاصی برای آموزش و فراهم کردن معلمان دوزبانه کرده برنامه

در نظام آموزشی سه کشور )اسپانیا، کانادا و آمریکـا(، مـواد آموزشـی موردنیـاز بـرای      

های فعال و گروهی، بازدیدهای علمـی،   شده است و با روش ان دوزبانه فراهمآموزش به کودک

افزارهای کامپیوتری بـه هـر دوزبـان بـه آمـوزش زبـان        طراحی مواد صوتی و تصویری و نرم

 شود. مادری و اکثریت پرداخته می

 مقایسه

ولـت  کـه د  طـوری  جانبه دولت و سیستم آموزشی به آمـوزش دوزبانـه، بـه    توجه و تاکید همه

رفـت از افـت تحصـیلی     اسپانیا، کانـادا و آمریکـا بـا تاکیـد بـر ایـن موضـور تنهـا راه بـرون         

هـای کالنـی را در    ها اعالم کرده و سیاست آموزان دوزبانه را آموزش به زبان مادری آن دانش

 اند. وپرورش به کار گرفته حوزه آموزش

آموزان زبـان   د سخنوران و زبانهای نوآورانه در ایالت باسک اسپانیا تعدا با کاربرد روش

شود با یادگیری زبان باسکی آینـده   آموزان اجازه داده می باسکی بیشتر شده است و به دانش

وپرورش ایالت باسک با آن مواجه است این  ای که امروزه آموزش بهتری داشته باشند. مسئله
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 0442ند. ولی در سال آموزان به سطح باالیی از کاربرد زبان باسکی برس است که تمام دانش

 2/20درصد دانش آموزان توانستند به سطح مناسـبی از زبـان باسـکی برسـند و      2/08تنها 

ها نیز  درصد دانش آموزان در کسب نمره قبولی در زبان باسکی ناموفق بودند و در بین مدل

ال طور مـداوم در حـ   باشد؛ بنابراین انجمن آموزش زبان باسک به می Aبهتر از مدل  Dمدل 

هـا، موافـق    درصد کانادایی 31باشد. در حدود  های آموزش دوزبانه می ارزیابی و اجرای برنامه

باشند و مایل هسـتند کـه دو زبـان انگلیسـی و فرانسـوی در       آموزش دوزبانه و دوزبانگی می

شـده اسـت    درصد گزارش 22کشورشان باقی بماند. میزان دوزبانگی در خارج از ایالت کبک 

% کانادایی با توجه به مرکز تحقیقات و اطالعـات  31آموزان آمار خوبی نیست.  شکه برای دان

% 11اند. همچنین  (. بر اهمیت یادگیری زبان دوم برای فرزندانشان تاکید کرده0440)1کانادا

التحصیالن دانشگاهی بـرای   اند که فارغ سال( بر این نکته تاکید داشته 09-11کانادایی بین )

(. 0412بتوانند بـه زبـان انگلیسـی و فرانسـه صـحبت کننـد )اوزفیـدان،        پیشرفت خود باید

سیاست کشور کانادا باعث شده است که زبان فرانسوی همانند زبـان انگلیسـی در کلیسـاها،    

های ابتدایی، متوسطه و مواد چاپی مورد استفاده قرار گیرد که باعـث شـده اسـت     در محیط

 کنند افزایش یابد.تعداد افرادی که به زبان فرانسه صحبت ب

باشد. بـه   های مختلف نمی آموزش فعلی در ترکیه قادر به پاسخگویی به نیازهای اقلیت

باشـند.   خاطر همین بسـیاری از روشـنفکران ترکیـه مخـالف، سیسـتم آموزشـی فعلـی مـی        

آموزان کردزبان در اسـتان دیـاربکر نسـبت بـه سـایر       که معلمان معتقدند که دانش طوری به

دارنـد؛ کـه یـک دلیـل عمـده آن فقـدان        زبان در خواندن و نوشـتن مشـکل   رکهای ت استان

باشـد. بـه همـین خـاطر در طـی       های آموزشی مناسب برای کودکان اقلیت زبانی مـی  روش

هـا و دادن   های اخیر، دولت ترکیه اقدام به گنجاندن زبان کـردی در بعضـی از دانشـگاه    سال

حال تسلط زبان ترکی و  (. بااین0،0412باشد )بیات های اقلیت زبانی می آزادی بیشتر به گروه

ها و مشـکالت زیـادی را بـرای کودکـان دوزبانـه داشـته اسـت.         های دیگر چالش حذف زبان

هـای   دهد که کودکـان غیرتـرک زبـان در سـال     که نتایج مطالعات مختلف نشان می طوری به

در آمـوزش باعـث   اولیه ابتدایی پیشرفت انـدکی در تحصـیل دارنـد و سیاسـت تـک زبـانی       

 مشکالت زیادی در امر تحصیل و ارتباطات این کودکان شده است.

شود. به همین خاطر، بیشـترین   در نظام آموزشی ایران، توجهی به کودکان اقلیت نمی

ریـزان درسـی در وزارت    افتـد. برنامـه   آموزان در این منـاطق اتفـاق مـی    افت تحصیلی دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زبـان، طراحـی و اجـرا     ای را برای کودکان غیرفارسی هوپرورش، دوره آمادگی یک ماه آموزش

شده که در آستانه ورود به کالس اول ابتدایی ارائه شـود.   اند. این دوره به شکلی طراحی کرده

دبسـتانی، هـم بـرای     سـاله پـیش   ها، یک دوره آموزشی یک عالوه بر آن، در بسیاری از استان

گونه  که هی  گرفته شده است؛ البته بدون آن کودکان یک زبانه و هم کودکان دوزبانه در نظر

 (.1891زبانان دیده شود )الیاسی، تدارک خاصی برای غیرفارسی

 گیری بحث و نتیجه

های اقلیت در ایران و ترکیه با کانادا، اسپانیا و آمریکا اطالعـات زیـادی    مقایسه وضعیت زبان

ران، مـدل آموزشـی سـاختارمندی    دهد. در حال حاضر در ترکیه و ای را در اختیار ما قرار می

های آمـوزش دوزبانـه در اسـپانیا،     برای آموزش به کودکان اقلیت وجود ندارد. ساختار برنامه

تواننـد بـا    گیرند؛ می کانادا و آمریکا که در آموزش برای کودکان اقلیت مورد استفاده قرار می

ز این بحث نیز مشخص ها موردبحث قرار گیرد. هدف ا توجه به شرایط تاریخی و سیاسی آن

هـای   ها برای گـروه  ها آن های آموزش دوزبانه و مناسب بودن مدل کردن مزایا و معایب برنامه

اقلیت در ایران است. برای ارائه یک سیستم آموزش کارآمد، باید نیازهـای مختلـف منـاطق    

بـه زبـان    هـایی از توجـه کانـادا    تـوان در نمونـه   متعدد را موردتوجه قرار داد؛ که این را مـی 

( در 0411و همکـاران )  1فرانسوی و توجه اسپانیا به زبان باسـکی مشـاهده کـرد. کوسـکان    

مطالعه خود دریافتند، اجرای یک سیاست آموزشی دوزبانه که به پـذیرش زبـان مـادری در    

سازی یـک برنامـه    وپرورش منجر شود، نیازمند ساختار اداری غیرمتمرکز است. پیاده آموزش

توانـد   های آموزشی موفق در کشورهای پیشرو در این زمینه، می گرفته از مدلدوزبانه نشرت 

های بهتر نسبت به مدارس در ایـران کنـد. تطبیـق یـک      زبان آموزان را قادر به ایجاد نگرش

آموزان دوزبانه را تحت تر یر قرار داده و باعـث افـزایش    تواند موفقیت دانش برنامه دوزبانه می

هـای اجتمـاعی و    ها شده و به دنبال آن ارتقـا  مهـارت   نفس آن مادبهپیشرفت تحصیلی و اعت

(؛ بنـابراین، زبـان بـرای    0411ارتقا  صلح جهانی را در پی داشته باشـد )اوزفیـدان و بـارلبو،   

ای  های گوناگون هستند، دارای اهمیت ویـژه  آموزش کودکان، مخصوصاا افرادی که از قومیت

که دارای صـالحیت در   کنند، بدون این اکثریت تحصیل میها با زبان  است. بسیاری از اقلیت

شـود   هـا مـی   نفـس آن  زبان دوم باشند که معموالا باعث افـت تحصـیلی و کـاهش اعتمادبـه    

بنابراین برای اجرای یـک مـدل آموزشـی مـؤ ر     ؛ (0413به نقل از اوزفیدان  0441)کومیینز،

 پانیا، آمریکا و کانادا استفاده کرد.توان از تجربه کشورهای اس آموزان دوزبانه می برای دانش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــان داده  ــات نش ــان       تحقیق ــر دو زب ــه در آن ه ــان دوم ک ــه زب ــتیابی ب ــه دس ــد ک ان

ــارت     ــود مه ــث بهب ــود، باع ــی ش ــم تلق ــمند و مه ــعه    ارزش ــان و توس ــناختی زب ــای ش ه

طــورکلی کســب زبــان  (. بــه0410شــود )بیالســتوک و همکــاران، هــای فکــری مــی مهــارت

ــار  ــت مه ــث تقوی ــی    تبیشــتر، باع ــان فرهنگ ــردی و ارتباطــات می ــین ف ــاطی ب ــای ارتب ه

شـود. عـالوه بـر ایـن،      شـود کـه هـر دو بـرای زنـدگی پویـا در جامعـه مهـم تلقـی مـی           می

هــای کارآمــد و تخصصــی دارنــد قــادر بــه برقــراری ارتباطــات  آمــوزانی کــه آمــوزش دانــش

ــه  ــین فرهنگــی هســتند کــه ب ــی ب ــه خــود م ــ  نوب ــزایش ده ــه را اف ــد صــلح در جامع د توان

(. چنــــین ا ربخشــــی در هــــر دو نمونــــه فرانســــوی و 0410)آیــــدین و اوزفیــــدان،

هــای  شــود؛ بنــابراین، جنبــه   زبــان قــدیمی دوزبانــه کانــادایی دیــده مــی      اســپانیایی

ــت ــه  موفقی ــن برنام ــز ای ــروه   آمی ــرای گ ــد ب ــه بای ــوزش دوزبان ــای آم ــه   ه ــی ک ــای اقلیت ه

گرفتـه شـود. شـیوه همگـون      توانند به زبان فارسـی در ایـران صـحبت کننـد، در نظـر      نمی

هـا موفـق عمـل کنـد. دلیـل آن       سازی نتوانسـته اسـت در حـوزه پیشـرفت زبـانی دوزبانـه      

توان در ماهیـت ایـن نظـام آموزشـی کـه تنهـا زبـان اکثریـت را اسـاس تـدریس            را هم می

دهـد و مـواد درســی بـه کارگرفتـه شـده در ایـن نظــام دانسـت، زیـرا ایـن مــواد           قـرار مـی  

 اند. زبانه طراحی شده آموزان تک درسی برای دانش

ــا هــدف همگــون  اجــرای روش غوطــه ــران   ورســازی ب ــه در ای ســازی کودکــان دوزبان

مشکالت فراوانی را هـم بـرای نظـام آموزشـی و هـم بـرای والـدین و کودکـان دوزبانـه بـه           

هـــای زبــانی در منــاطق و نــواحی گونــاگون در  وجــود آورده اســت. لحــاظ نکــردن تفــاوت

وره ابتــدایی و اجــرای برنامــه آموزشـــی متحدالشــکل در همــه منــاطق و برنامــه درســـی د

هــای آموزشـــی مناســب منجــر شــود. آمــار  ســازی فرصــت توانــد بــه فــراهم نــواحی، نمــی

ــش     ــت دان ــی از جمعی ــدود نیم ــه ح ــه ک ــوزان دوزبان ــش آم ــاالی دان ــامل   ب ــوزی را ش آم

ــزوم طراحــی و اعت    مــی ــه و هــم ل ــزرگ دوزبان ــه ب ــر جامع ــت ب بارســنجی شــود، هــم دالل

هـای موفـق    هـا بـا اسـتفاده از تجربـه     زبانـه  های مناسـب آموزشـی در مقایسـه بـا تـک      مدل

گـردد کـه بـدانیم بـاالترین      دیگر کشورها دارد. اهمیـت ایـن مسـئله زمـانی مشـخص مـی      

میــزان افــت تحصــیلی، تکــرار پایــه، عــدم ارتقــا، تــرک تحصــیل و ... مربــوط بــه منــاطقی  

 (.1892مختلف را دارند )مرکز آمار ایران، های است که بیشترین درصد زبان

آمـوزان دوزبانـه در ایـران بهتـر اسـت       بنابراین برای بهبـود وضـعیت آموزشـی دانـش    

کــه یــک مــدل آموزشــی مناســب بــا توجــه بــه تجربــه کشــورهای مــورد بررســی و موفــق 

 ای کـه بایـد بـه آن    تـرین نکتـه   مثل اسپانیا، کانادا و آمریکا طراحـی و اجرایـی شـود. مهـم    
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هـای آموزشـی ممکـن     هـا و مـدل   توجه شـود ایـن اسـت کـه تقلیـد صـرف از ایـن برنامـه        

هـای متفـاوتی دارنـد     آمیـزی درپـی نداشـته باشـد، کشـورها، فرهنـگ       است نتایج موفقیـت 

هـای   هـا، کارشناسـان آموزشـی کشـورمان نسـبت بـه تفـاوت        برای ا ربخشـی بهتـر برنامـه   

حــال، کارشناســان  ند. ولــی بــااینفرهنگــی جامعــه خودمــان توجــه بیشــتری داشــته باشــ 

تواننـد از تجربـه کشـورهای فـوق اسـتفاده مناسـبی را داشـته باشـند و مـدل           آموزشی می

ــد و          ــاب کنن ــت را انتخ ــته اس ــورها داش ــن کش ــتری در ای ــارایی بیش ــه ک ــی ک آموزش

آمــوزان و معلمــان کشــور خــود بــه گســترش مــدل   متناســب بــا نیازهــای جامعــه، دانــش

ــد. از آ  ــور بپردازن ــوزش     مزب ــرور آم ــا در ش ــادا و آمریک ــپانیا، کان ــورهای اس ــه کش ــا ک نج

ــارت       ــود مه ــتاندارد، نب ــان اس ــود زب ــه، نب ــود بودج ــون نب ــکالتی همچ ــا مش ــانگی ب دوزب

تدریس در معلمـان و توسـعه مـواد آموزشـی مواجـه بودنـد، قبـل از هـر اقـدامی متولیـان           

در موقـع شـرور    امر آموزش باید نسبت بـه برطـرف کـردن ایـن مشـکالت اقـدام کننـد تـا        

ــش  ــه دان ــوزش ب ــین      آم ــوند. همچن ــه نش ــابهی مواج ــکالت مش ــا مش ــه ب ــوزان دوزبان آم

توانـد راهگشـای بسـیاری از     هـای آموزشـی کشـورهای مـورد بررسـی مـی       استفاده از مـدل 

ــه درکشــور    مشــکالت موجــود در مــدارس باشــد. مــثالا در نظــام آموزشــی منــاطق دوزبان

: زبـان اقلیـت بـه مـدت سـه تـا پـنج        1د: در مـدل  توان از سه مـدل اسـتفاده کـر    ایران می

آمــوزان در انتخــاب اینکــه کــدام  : دانــش0ســاعت در هفتــه آمــوزش داده شــود. در مــدل 

آمــوزان بخواهنــد کــه  زبــان را بــرای آمــوزش انتخــاب کننــد آزاد هســتند و شــاید دانــش 

ــه  ــان ب ــرای هــر دو زب ــد. در مــدل   ب ــت اختصــاص بدهن ــر وق ــت 8صــورت براب ــان اقلی : زب

عنـوان موضـور تـدریس     اصلی آمـوزش داده خواهـد شـد و زبـان اکثریـت بـه       عنوان زبان به

 موردتوجه خواهد بود.
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