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 شاپور ی آموزش جندیی توسعهمجله                       

  ی آموزش علوم پزشکیتوسعهی مرکز مطالعات و فصلنامه                                                                                                                                           

   89 ویژه نامه یدهم، سال                                                                                                                                                             

 

  ترین مدلهای توسعه آموزش دوزبانگی از دیدگاه اساتید دانشگاه بررسی مناسب

  ، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران. دانشکده علوم انسانیدانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم تربیتی،  :*حمید حمادی

     ، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران.دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی، عضو هیات علمی علیرضا فقیهی:

     ، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران. علوم انسانیدانشکده ، گروه علوم تربیتی،  عضو هیات علمی محمد سیفی:

    ، دانشگاه آزاد اسالمی، اراک، ایران. دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی،  عضو هیات علمی فائزه ناطقی:

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

نشگاه آزاد اسالمی، اراک، ، دادانشکده علوم انسانیدانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم تربیتی،  ی مسؤول:سندهینو*

 ایران. 

 

 

 

 

 

 

 

 

های دوزبانگی و تعیین مدل مناسب آموزش دوزبانگی در نظام تعلیم و هدف پژوهش حاضر بررسی استراتژی چكیده:

اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش -تربیت ایران است. است. روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از نوع متوالی

منابع )مکتوب( و جامعه دوم تحقیق شامل دو زیرجامعه اساتید حاضر شامل دو جامعه است. جامعه اول تحقیق 

می باشند. ابزارهای مورد استفاده فیش برداری و پرسشنامه هستند. یافته های پژوهش نشان داد که  دانشگاه

شده و ج: کسب خودبخودی آموزی هدایتآموزی طبیعی ب: زیانهای دوزبانه شدن، تابع سه مدل الف: زباناستراتژی

های آموزش دوزبانه از دیدگاه اساتید دانشگاه نشان می دهد که روش آموزش زبان مبتنی بر است. مشاهده رتبه مدل

محتوا باالترین رتبه را کسب کرده و بعد از آن روش رشدی قرار دارد و در رتبه سوم روش چند زبانه قرارگرفته است. 

دوسویه ، روش نگهداشت ، روش پرستیژ ، روش غوطه ورسازی رتبه بندی روش های بعدی به ترتیب عبارتند از روش 

مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاه به تفکیک  ، روش انتقالی و در پایان روش تجدید حیات قرار گرفته است. در این میان

وش دهد اساتید رشته علوم تربیتی در مقایسه با سایر اساتید اعتقاد بیشتری به کاربرد ررشته تحصیلی نشان می

 دوسویه دارند. 

 .های دوزبانگیدوزبانگی، آموزش دوزبانه، استراتژی واژگان کلیدی:
 

 

  

 

 

 

 

 

Email: Hamidhamadi36@yahoo.com     
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 مقدمه

یادگیری زبان باید ابتدا با درک زبان آغاز شود،      

بعد از اینکه کودکان به درک کلی از اصول آن زبان 

کنند. خود شروع به صحبت میرسیدند، به صورت خودبه

ها درست همانند فراگیری زبان اول که در آن، کودک ماه

زدن را آغاز کند)اولین کلمات خود را ینکه حرفقبل از ا

دهد و از بگوید(، به صحبت اطرافیان خود گوش می

الی دروندادهای زبانی از محیط، یعنی از آواهایی که البه

های محیطی برقرار شنود و از تعاملی که با پدیدهمی

کس پردازد. در واقع هیچکند، به استخراج معنا میمی

آموزد، کودک زمانی که احساس کودک نمی زبان را به این

کند.)قوامی الهیج، کند، شروع به صحبت میآمادگی می

(. امروزه دوزبانگی و چندزبانگی یک 1981قوامی الهیج 

پدیده جهانی است و تقریبا به ندرت میتوان کشوری یافت 

کم بخش کوچکی از جمعیت آن به دو یا چند که دست

ی از کشورها عالوه بر زبان زبان تکلم نکند. در بسیار

های دیگری نیز وجود دارند که رسمی ، زبان یا زبان

برداری از آنها، آموزش و یادگیری را ارتقا خواهد بهره

بخشید. بدون تردید، با عنایت به اینکه کشور ما کشوری 

چندزبانه است این مسئله خطراتی نیز برای نظام آموزشی 

ی را در آموزش رسمی به ادر پی دارد که معضالت عدیده

ویژه در سالهای نخست ایجاد کرده است و لزوم استفاده از 

ها و رویکردهای خاص تعلیم و تربیت دوزبانه را آموزش

دوزبانگی » سازد.                                      نمایان می

شود و دوزبانه ها، به استفاده منظم از دو زبان اطالق می

که در زندگی روزمره خود در خانه و افرادی هستند 

)هارت « مدرسه، نیازمند استفاده از دو زبان هستند

( معتقد است که فرد دوزبانه 8009( )بیکر8009اسویکر

های تواند از دو زبان در موقعیت کسی است که می

مختلف برای افراد مختلف و برای اهداف خاص استفاده 

                              کند.                              

پژوهش هایی وجود دارد که نشان می دهند برنامه های 

آموزش دوزبانه ای که خوب طراحی شده باشند، بهتر از 

برنامه های آموزش تک زبانه به پیشرفت تحصیلی باال 

( در 8019( )ویوریکا ماریان1981.)نظری منجر می شوند

به آموزشهای دوزبانگی نیاز آمریکا  "مقاله ای تحت عنوان

معتقد است  "برای کودکان برای بهره مندی از مزایای آن 

که ایاالت متحده آمریکا باید آموزش های چند زبانگی را 

برای بهره مندی افراد از مزایای آنها به اجرا بگذارد. وی 

معتقد است که از این طریق یعنی یادگیری زبان های 

ده فوق العاده شناختی، مختلف، افراد از مزایای ثابت ش

عصبی، فرهنگی و حتی اقتصادی جهت بکارگیری در 

اقتصاد چند زبانه جهانی بهره مند می شوند. )مکس 

اثرات  "( طی مقاله ای با عنوان 8019فریمن و همکاران

عنوان می  "شناختی و عاطفی دو زبانگی در بزرگسالی 

کنند که دوزبانگی باعث افزایش مادام العمر حافظه 

شناختی می شود.  وی گزارش کرده است که دوزبانگی 

یک مکانیسم دفاعی علیه زوال عقالنی که به علت فعالیت 

ذهنی پایدار است بوجود می آورد. در بخش دیگری از 

نتایج تحقیقات خود عنوان می کنند که دوزبانه ها عالئم 

-مریسورفتاری مرتبط با آلزایمر را کمتر نشان می دهند. )

در پژوهشی اثرات  (1999به نقل از نظری 8000استورم

 افرادآموزش دوزبانگی بر رشد نگرش ها و مهارتهای ادبی 

افراد نسبت به یادگیری زبان را مورد بررسی قرار داد. 

در کالس های دو زبانه این پژوهش  شرکت کننده در

های ادبی به طورمعناداری بهتر از کالس های تک مهارت

 در مقایسه با تک زبانه دوزبانه هابر این  . عالوهندزبانه بود

نگرش مثبت تری نسبت به یادگیری زبان خارجی  ها،

( در تحقیق تحت 1981)گلستانی فرد و همکاران داشتند.

مقایسه کارکردهای اجرایی و حافظه دوزبانه ها و  "عنوان 

عنوان می دارند که نتایج بدست آمده از  "تک زبانه ها

ه ها در کارکردهای اجرایی نسبت به تحقیق برتری دوزبان

یک زبانه ها را نشان می دهد، لذا می توان نسبت به 

برنامه ریزی زودهنگام آموزش زبان دوم در مدارس پیش 

                                             (                                                                                                 1981)نظری دبستانی اقدام کرد.

جود زبانهای مختلف در ایران از آن کشوری چندزبانه و

دوزبانه که در حدود نیمی  جمعیتساخته است.آمار باالی 

شود هم داللت بر جامعه بزرگ از جمعیت  را شامل می
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دوزبانه و هم لزوم طراحی و اعتبارسنجی مدلهای مناسب 

های ها با استفاده از تجربهیسه با تک زبانهآموزشی در مقا

امینی  )عابدین، موفق دیگر کشورها دارد.

(توجه به مزایای آموزش دوزبانگی نیز 1981دهقانی

از نظر  اهمیت موضوع را دوچندان ساخته است.

روانشناسی، آموزش دوزبانگی سبب درک بهتر مطالب 

. از دشومی دوزبانه هاپیشرفت شناختی باعث گردد و می

در محیط آنها تر نظر اجتماعی سبب جذب راحت

اجتماعی خود شده و به عنوان یک عنصر اصلی فرهنگی، 

و دهد. را در ارتباط با گذشته فرهنگی خود قرار میآنها 

همچنین دوزبانگی باعث تبادل فرهنگی بین افراد می 

مدل های آموزش از نظر عاطفی استفاده از گردد. 

های  سبب تداوم در استفاده از نماد در آموزش دوزبانگی

را از گسست  فرد شود و بدین ترتیبشناختی میزبان

عاطفی ناشی از عدم استفاده از آن بازداشته، سبب 

شود می جامعهباالتررفتن کیفیت و کمیت ارتباطات درون 

را از ابزار اصلی تفکر یعنی زبان و ارتباط برخوردار فرد و 

( دوزبانگی در کشورهای 1981یصیاد )مقداری، سازد.می

مختلف مربوط به زبان های رایج در هر کشوری است. لذا 

منظور ما از دوزبانگی در پژوهش حاضر زبان های مختلف 

رایج در کشور می باشد. با توجه به اهمیت موضوع 

دوزبانگی هدف این پژوهش بررسی مناسبترین مدلهای 

دانشگاه برای توسعه آموزش دوزبانگی از دیدگاه اساتید 

 نظام تعلیم و تربیت کشور ایران است.

 مواد و روش ها

-روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از نوع متوالی     

اکتشافی است.  در خصوص پرسش اول از روش اسنادی و 

 -برای یافتن پاسخ سوال های دوم و سوم از روش توصیفی

پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر 

مل دو جامعه است. جامعه اول تحقیق منابع مکتوب و شا

می باشد.   جامعه دوم تحقیق شامل اساتید دانشگاه

ابزارهای مورد استفاده فیش برداری و پرسشنامه هستند. 

در این تحقیق برای  جمع آوری داده های الزم  از فیش 

ها ویاداشت های مکتوب جهت جمع آوری اطالعات الزم 

، مواد دیداری وشنیداری ونرم افزارهای از منابع مکتوب

آوری رایانه ای وفضای مجازی  است. ابزار دوم برای جمع

دیدگاه اساتید دانشگاه پرسشنامه محقق ساخته  است. در 

ای، مطالعه این پژوهش با استفاده از تحقیقات کتابخانه

کتب و مقاالت و مجالت تخصصی و استفاده از اینترنت، 

سؤال طراحی گردید و در  51تعداد ای به پرسشنامه

اختیار متخصصان )اساتید دانشگاه( قرار گرفت. بعد از 

خرده مقیاس  8اصالح و تکمیل، این پرسشنامه دارای 

های گردید که هرکدام از این خرده مقیاس ها درواقع مدل

ها ها بر اساس این مدلآموزش دوزبانه بودند و سؤال

سؤال طرح گردید . اساتید  1نوشته شد که برای هر مؤلفه 

نور و فرهنگیان استان های آزاد، دولتی، پیامدر دانشگاه

خوزستان در سه رشته روانشناسی، علوم تربیتی و زبان 

ای گیری  چند مرحلهانگلیسی با استفاده از روش نمونه

انتخاب شدند. در مرحله دوم با استفاده از روش در 

وطه پرسشنامه داده دسترس به اساتید در سه گروه مرب

شد.  مقدار پایایی پرسشنامه پژوهش با استفاده از روش 

آلفای کرونباخ محاسبه گردید. مقدار ضریب آلفای 

بدست آمد. همچنین  91/0کرونباخ برای کل پرسشنامه  

مقدار روایی پرسشنامه از روش ضریب توافق کندال مورد 

مده ) محاسبه قرار گرفت که با توجه به مقادیر بدست آ

( نتیجه  001/0و سطح معنی داری  80/0ضریب کندال 

نشان می دهد که پرسشنامه پژوهش از روایی مناسب 

 برخوردار است.

 یافته ها

 آمد.پس از تجزیه و تحلیل آماری داده زیر به دست       
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اساتید دانشگاهآزمون فریدمن مربوط به مقایسه مدل های نه گانه آموزش دوزبانه از دیدگاه  .1جدول 

 مقایسه مدل های نه گانه آموزش دوزبانه

روشهای آموزش 

 دوزبانه

میانگین 

 رتبه ها
 nتعداد  

فریدمن 

2 

درجه آزادی 

df 

سطح معنی 

 داری

p 

 99/3 انتقالی

150 99/222 8 

 

001/0 

 

 32/2 غوطه ورسازی

 29/5 دوسویه

 39/2 نگهداشت

 3/2 پرستیژ

 21/3 تتجدید حیا

 7/9 رشدی

آموزش زبان مبتنی 

 بر محتوا
79/9 

 85/5 چند زبانه

مشاهده می شود، میانگین رتبه  1به طوری که در جدول 

 88/1، دوسویه  98/5، غوطه ورسازی  88/9روش انتقالی 

، 51/9، تجدیدحیات  9/5، پرستیژ  91/5، نگهداشت 

و روش چند  08/1وا ، آموزش مبتنی برمحت 0/1رشدی 

بدست آمده اند. با توجه به مقدار مجذورکای  91/1زبانه 

( در سطح   18/855که از روش فریدمن محاسبه شده )

001/0>p     9با =df   بین رتبه های بدست آمده از

لحاظ آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی می 

پژوهش  توان گفت که از دیدگاه اساتید شرکت کننده در

بین روش های آموزش دوزبانه از لحاظ اولویت در کاربرد 

تفاوت معنی داری وجود دارد. مشاهده رتبه نشان می 

دهد که روش آموزش مبتنی بر محتوا باالترین رتبه را 

کسب کرده و بعد از آن روش رشدی قرار دارد و در رتبه 

سوم روش چند زبانه قرارگرفته است. رتبه بندی روش 

عدی به ترتیب عبارتند از روش دوسویه ، روش های ب

نگهداشت ، روش پرستیژ ، روش غوطه ورسازی ، روش 

 انتقالی و در پایان روش تجدید حیات قرار گرفته است.

 تحلیل واریانس مقایسه دیدگاه اساتید دانشگاه به تفکیک رشته تحصیلی درخصوص مدل ها .2جدول 

 ه تحصیلیمقایسه دیدگاه اساتید به تفکیک رشت

 F P میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات روشها

 انتقالی

 52/0 99/0 91/12 2 82/29 بین گروهی

   53/22 25 15/1012 دورن گروهی

    27 97/1023 کل

 3/0 23/1 25/29 2 51/58 بین گروهی غوطه ورسازی
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   7/23 25 73/1099 دورن گروهی

    27 25/1125 کل

 دوسویه

 01/0 57/2 33/92 2 97/188 بین گروهی

   91/20 25 8/927 دورن گروهی

    27 27/1119 کل

 نگهداشت

 07/0 99/2 09/22 2 13/88 بین گروهی

   37/19 25 82/739 دورن گروهی

    27 97/822 کل

 پرستیژ

 39/0 02/1 03/13 2 07/29 بین گروهی

   7/12 25 59/571 دورن گروهی

    27 99/597 کل

 تجدید حیات

 9/0 5/0 31/7 2 92/12 بین گروهی

   59/12 25 37/955 دورن گروهی

    27 970 کل

 رشدی

 12/0 17/2 09/39 2 13/78 بین گروهی

   92/17 25 53/807 دورن گروهی

    27 99/885 کل

آموزش زبان مبتنی 

 بر محتوا

 9/0 03/0 29/0 2 93/0 بین گروهی

   03/13 25 73/589 دورن گروهی

    27 99/587 کل

 چند زبانه

 19/0 71/1 25/21 2 51/82 بین گروهی

   1/22 25 73/1082 دورن گروهی

    27 25/1197 کل

و   Fنشان می دهد که نسبت  8مشاهده داده های جدول 

سطح معنی داری به دست آمده مربوط به مقایسه دیدگاه 

دانشگاه به تفکیک رشته تحصیلی درخصوص اساتید 

  11/0روشهای آموزش دوزبانه به ترتیب برای روش انتقالی 

،     p<9/0و  89/1، روش غوطه ورسازی p<18/0و 

و  18/8، روش نگهداشت  p<01/0و  10/5دوسویه 

00/0>p   91/0و  08/1، روش پرستیژ>p  تجدیدحیات ،

آموزش مبتنی  ، p<18/0و  10/8، رشدی  p<1/0و  1/0
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و  01/1، روش چند زبانه   p<81/0و  09/0برمحتوا 

18/0>p  بدست آمده است. با توجه به نسبتF   مشاهده

شده و سطح معنی داری ، نتایج حکایت از این دارد که 

بین دیدگاه اساتید دانشگاه با توجه به رشته تحصیلی آنها 

درخصوص روشهای آموزش دوزبانه به جز در مورد یک 

( در بقیه  01/0وش ) روش دوسویه با سطح معنی داری ر

روش تفاوت معنی داری وجود ندارد. برای بررسی دقیق تر 

مقایسه دیدگاه اساتید براساس رشته تحصیلی در ارتباط با 

تفاوت معنی داری  p<01/0روش دوسویه که در سطح 

دیده می شود ، از آزمون تعقیبی شفه استفاده شده که 

 آمده است. 9جدول  نتایج آن در

 : نتایج آزمون شفه برای مقایسه دیدگاه اساتید براساس رشته تحصیلی در ارتباط با روش دوسویه3جدول

 مقایسه دیدگاه اساتید بر اساس رشته تحصیلی در ارتباط با روش دوسویه

(I) میانگین رشته نوع (J) سطح معنی داری تفاوت میانگین ها رشته ها 

 22/15 روانشناسی

 02/0 02/2 علوم تربیتی

 1 00/0 زبان

 25/19 علوم تربیتی

 02/0 02/2 روانشناسی

 02/0 02/2 زبان

 22/15 زبان

 1 00/0 روانشناسی

 02/0 02/2 علوم تربیتی

نشان می دهد که تنها بین  9نتایج آزمون شفه در جدول 

اساتیدی که رشته علوم تربیتی هستند با رشته های 

و زبان تفاوت معنی داری وجود دارد . با توجه  روانشناسی

به نتایج و میانگین های بدست آمده می توان بیان کرد 

که به طور معنی داری اساتید رشته علوم تربیتی با 

در مقایسه با اساتید سایر رشته اعتقاد  51/18میانگین 

 بیشتری به کاربرد روش دوسویه دارند.

 بحث و نتیجه گیری

های این پژوهش افراد به سه طریق هبر اساس یافت

 شوند. دوزبانه می

آموزی طبیعی اصطالح زبان آموزی طبیعی:.زبان1   

طور طبیعی یعنی از راه ارتباط به فراگیری زبان دوم به

 شود. عادی روزانه اطالق می

نیز به نوبة این روش  :آموزی هدایت شدهزبان .8  

فاوت صورت خود ممکن است در دو محیط زبانی مت

بپذیرد، یکی آنکه زبان در محیطی فراگرفته شود که 

رود. مورد دیگر آن معموالً در ارتباط اجتماعی به کار نمی

خود زبان دیگری را  آموز در کنار زبان بومیاست که زبان

 برد. بزار ارتباط اجتماعی به کار میمثابة انیز به 

شدن از زبانه سومین راه دوکسب خودبخودی:  . 9   

طریق کسب خود به خودی یک زبان دوم بعد از دوران 

ای که آن زبان یعنی در تماس دائم با جامعه ؛کودکی است

 .رودبه کار میدر آن 

. 1و مدلهای آموزش دوزبانگی نیز  شامل مدلهای 

.پرستیژ 1.نگهداشت 5.دوسویه 9.غوطه ورسازی 8انتقالی 

موزش مبتنی . آ9. رشدی 0ورسازی .تجدیدحیات غوطه1

. چندزبانگی بوده که سه روش انتقالی، 8بر محتوا 

ورسازی و دوسویه پرکاربردترین روشهای آموزش غوطه

نتایج این تحقیق در خصوص  است.دوزبانه در دنیا بوده 

های آموزش دوزبانه دنیا با تحقیقات قبلی از انواع مدل

( و )لیونگ 8001جونز -( و )مارتین1800جمله )مکی

( و 8001( و )گارسیا و باکر1999)کالنتری (8001

 ( همخوانی دارد.1999)واحدی
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های این پژوهش می توان گفت که از بر اساس یافته 

دیدگاه اساتید دانشگاه شرکت کننده در پژوهش بین 

روش های آموزش دوزبانه از لحاظ اولویت در کاربرد 

تفاوت معنی داری وجود دارد. مشاهده رتبه نشان می 

دهد که روش آموزش زبان مبتنی بر محتوا باالترین رتبه 

ین یافته حاکی از درک مشترک ااست. را کسب کرده 

شرایط آموزشی حال حاضر ایران توسط اساتید محترم 

است. اینکه روشی مانند آموزش مبتنی بر محتوا از سوی 

تمام این افراد متفق القول بعنوان اولویت اول انتخاب شده 

دهد که نیاز به فراگیری یک یا دوزبان است نشان می

ی ارتباط با دنیای خارج عالوه بر زبان مادری جهت برقرار

و استفاده از ظرفیتهای تکنولوژیکی فراگیر با استفاده از 

زبانهای بین المللی و مشترک از طرف آنها احساس 

 گردیده است. 

از این دارد که بین   حکایتپژوهش نتایج همچنین  

دیدگاه اساتید دانشگاه با توجه به رشته تحصیلی آنها 

نه به جز در مورد یک درخصوص روشهای آموزش دوزبا

ها تفاوت معنی داری وجود ندارد. می روش در بقیه روش

توان بیان کرد که به طور معنی داری اساتید رشته علوم 

اعتقاد بیشتری  ها تربیتی در مقایسه با اساتید سایر رشته

های فراوان نتایج پژوهش به کاربرد روش دوسویه دارند.

های اندک انجام پژوهشانجام گرفته در کشورهای دیگر و 

های این تحقیق همخوانی دارد. شده در ایران با یافته

(، 1999های پژوهش )کالنترینتایج این تحقیق با یافته

(، )کولیر و 8008(، )هادی تباسان08008)کرک سناک

(، 8000(، )کوی و لیترلند8000(، )دی النگ8001توماس

(، 8000(، )لیندهلم و لیری8000)لوسیدو و مک ایچرن 

(، )کولیر و توماس 1888(، )بکستون8000)االنیس 

 ( همخوانی دارد.1880( و )لیندهلم و فیرچایلد1880

های با توجه به اینکه تحقیقات اثربخشی همة مدل

آموزشی دوزبانه را با در نظر گرفتن سیاست حاکمه مثبت 

های در کشور ما نیز در قالب طرح بایدارزیابی نمودند، 

های تعلیم وتربیت دوزبانه در ، انواع مدلپژوهشی طولی

مناطق مختلف کشور به صورت مقدماتی بررسی و سپس 

د. امید است با الهام از اصول و مبانی شوبرداری بهره

مان بتوانیم به دور از هرگونه تعالیم مقدس اسالمی

فردی، رویکرد کامالً منطقی برای  یاها و گرایشهتعصب

های این با توجه به یافته اییم.رفع این مشکل اتخاذ نم

 شود:پژوهش پیشنهاد می

یک مرکز پژوهشی خاص برای بررسی مسأله  .1

آموزش تأسیس شود با دوزبانگی و ارتباط آن 

های ها و مؤسسهکه از طریق آن با سازمان

 المللی اطالعات مبادله شود.فرهنگی و بین

های تربیت معلم مناطق الزم است در برنامه .8

تجدید نظر اساسی انجام شود تا معلمان دوزبانه 

ابتدایی ضمن آگاهی از مسائل عاطفی و 

آموزان، از راههای مناسب فرهنگی دانش

های یادگیری زبان فارسی و پیشبرد برنامه

 درسی را تسهیل کنند.

های دوم و سوم به سن مناسب آموزش زبان .9

ها در سن مناسبی به توجه شود تا این زبان

 رائه شوند تا مثمرثمر واقع شوند.آموزان ادانش
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Abstract: The purpose of this study was to investigate bilingual strategies and 

determine the appropriate model for teaching bilingual students in Iran's educational 

system. The research method was a combined sequential-exploration type. The 

statistical population of the study consisted of two societies; first community of research 

resources (written) and the second community of two subsectors of university 

professors. In addition, the snippets and questionnaires were utulized.  Afterwards, the 

findings indicated that bilingual strategies were subordinated to three models: a) natural 

language learning (B); guided language learning; and (c) automaticaly acquisition. 

Observation of the rank of bilingual education models from the viewpoint of university’ 

professors showed that the content-based language teaching method, the growth method, 

and the multilingual approach had the highest rank, respectively. Accordingly, the 

following methods were ranked as   two-way method, maintenance method, prestige 

method, dipping method, transitional method and, finally the revitalization method. . 

Moreover, in comparison of the viewpoints from all the professors with considering 

their field of study, it was indicated that faculty members in the field of Science 

Education prefered two-way method. 
 

Keywords: bilingualism, bilingual education, bilingual strategies. 
 

 

 


