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 چکیده

 توسعه درراهسیاست انتخاب زبان المللی شدن و در قرن بیست و یکم، بین هادانشگاههای از چالش دو مورد

المللی پاسخی برای این با استفاده از زبان بومی، ملی و بین چندزبانهالمللی است. آموزش ارتباطات علمی بین

، بلژیک، متحدهاتالیادر کشورهای افریقای جنوبی،  چندزبانهبررسی آموزش  باهدفمشکل است. این پژوهش 

های کلان، ، سیاستچندزبانهمالزی و استرالیا انجام شد. برای دستیابی به این هدف، مفهوم و برداشت از آموزش 

و  هاحلراههای آموزشی، ، مشکلات کاربردی، فناوریچندزبانههای آموزش ، برنامهیشناختزبانوضعیت 

قرار گرفت. روش پژوهش، مطالعه تطبیقی است.  یوردبررسمدر این کشورها  چندزبانهپیامدهای عملی آموزش 

دستیابی به بیشترین اطلاعات صورت گرفت. نتایج  باهدفگیری هدفمند و انتخاب کشورها بر اساس نمونه

المللی شدن و اهداف بین العمرمادامهای کلیدی یادگیری صلاحیت چندزبانهنشان داد، با استفاده از آموزش 

المللی در جهت حفظ زبان بومی، ملی و بین چندزبانههای آموزش است. در این کشورها برنامه یدسترسقابل

 هاگروه، منابع مالی و مواد درسی مناسب از طریق مشارکت تیفیباکرود. مشکلات دسترسی به مدرس پیش می

استفاده  چندزبانهآموزش  های اجتماعی، کامپیوتر و اینترنت در، شبکهچندمنظورههای شود و از فناوریحل می

شود. نتایج این تحقیق برای ایجاد برای حذف موانع نگرشی، قانونی و ساختاری ارائه می هاحلراهشود. می

آموزش  ٔ  نهیدرزم شدهارائهو استفاده از تجارب  هادانشگاهدر  چندزبانهدانش لازم در مدیران، اجرای آموزش 

-از طریق پژوهش چندزبانهتر آموزش توانند به بررسی دقیق و جزئیمیشود. پژوهشگران توصیه می چندزبانه

 های مطالعاتی مبادرت ورزند. های کاربردی و  فرصت

 ،  زبان واسط5،  مطالعه تطبیقیشدنیجهانالمللی شدن، ، بینچندزبانهکلید واژگان: آموزش 
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5.Comparative study  
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 و بیان مسئله مقدمه

جامعه معرفتی دارای نقش راهبردی است.  یسوبهنیروی محرکه توسعه پایدار و حرکت  عنوانبهآموزش عالی 

-ایفا می یاکنندهنییتعالمللی نقش ای و بینقابتی کشورها در سطح منطقهردر مزیت  ادشدهیعلاوه بر آن، نهاد 

رود که ضمن توجه به آموزش، پژوهش و خدمات، مسئولیت انتظار می هادانشگاهکند. در این راستا، از 

های آموزش عالی باید و موسسه هادانشگاهقرار دهند. برای این منظور،  موردتوجه شیازپشیبرا اجتماعی خود 

ها، چنان بازنگری کنند که قادر باشند به تولید ها و فعالیتها، برنامهخود از طریق تدوین هدف تیمأموربه 

مناسب برای  یهاتیباقابللمی بپردازند و توانایی لازم را برای عرضه دانش فنی و ترغیب نیروی انسانی دانش ع

برای اینکه (. 1333)بازرگان و همکاران،های پیچیده اجتماعی جهانی و پیرامون خود فراهم آورنددرک واقعیت

عالی به ضرورتی  آموزش شدن یالمللنیباقتصادی و علمی حرکت کند،  یسازیجهان اآموزش بتواند همگام ب

 نکهیباوجوداکند. ایجاد می یگذاراستیسهای زیادی را در سطوح نهادی و است که چالش شدهلیتبد

و در  سازندیمهای مشترک، چهره جهانی بهتری را برای خود ها و برنامهآموزشی با دایر کردن شعبه مؤسسات

بالا بردن میزان درآمدشان است. شاید انگیزه  هاآنکنند، اغلب انگیزه المللی سازی کشور خویش مشارکت میبین

 طرازهمنیاز به بالا بردن ظرفیت کشور و میل به  احتمالاًتر باشد و این خدمات پیچیده کنندهافتیدرکشورهای 

های آنان کردن اعتبار و منابع خود با یک موسسه خارجی که از کیفیت بالایی برخوردار است، جزئی از انگیزه

 (1333،سعیدآبادی.)باشد

انتخاب نبود سیاست مشخص مشکل المللی، توسعه ارتباطات علمی بین درراهترین موانع کشور یکی از اساسی

زبان جهانی در اجتماع علمی  مثابهبهواقعیت این است که زبان انگلیسی  است. چندزبانهو آموزش زبان خارجی 

لیدات علمی کشور در سطح جهانی ئه تواممکن برای ار هایراهاست و یکی از  شدهتیتثبپذیرفته و 

های دیگر کند که صحبت کردن و استفاده از زبانمی دیتأکبه این مهم  یچندزبانگراهبرد (. 1333است)فاضلی،

شاهراهی انسجام اجتماعی  عنوانبهسازد و مختلف جهان را میسر می یهاقسمتارتباط  هافرهنگو فهم دیگر 

 شود.و گفتگوی فرهنگی را سبب می

(، متون علمی و مقالات به زبان انگلیسی، تلاش برای رسیدن به 1335جذب دانشجویان خارجی )ذاکرصالحی،

(، 1331قانون اساسی)شریف، 13و 15،11(، معطل ماندن اصول 1335رافشان،مرجعیت علمی در سطح منطقه)ز

و اتخاذ  هاآنواسط علم و مدیریت تنوع زبانی و وحدت بخشی به  عنوانبهترس از هژمونی زبان انگلیسی 

(، موضوعاتی 1335)اصغر زاده،هادانشگاههای مهم در به زبان یبخشتیاولوراهبرد و سیاست مناسب برای 

، درواقعتواند به آن انسجام بخشد و ارتباطات میان فرهنگی را گسترش دهد. می چندزبانهد که آموزش هستن

آموزش به چند زبان یا استفاده از چند زبان برای آموزش و آموزش چند زبان نیست،  صرفاً چندزبانهآموزش 

در کشورهای  چندزبانهبلکه یک اصطلاح ساده برای بیان یک مفهوم پیچیده است. بنابراین، بررسی آموزش 

 باشد. کنندهکمکبسیار مفید و  تواندیممنتخب 
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 ادبیات پژوهش

 چندزبانهمبانی نظری آموزش 

دو زبان دیگر برای همه  اضافهبهرا برای سیاست زبان مادری  2چندزبانهاصطلاح آموزش ( 2003)1اروپایی گروه

کند به استفاده پذیرفت که اشاره می 1333را در سال  چندزبانهاصطلاح آموزش  (2003)3یونسکو. بردبه کار می

(، 2005)4لیونگ  ازنظر .المللیزبان بینای و از آن در آموزش با حداقل سه زبان مادری، زبان ملی، منطقه

ها و برای تدریس و یادگیری موضوع زبانکیبرای اشاره به ترویج و کاربرد بیش از  معمولاً چندزبانهآموزش 

واسط تدریس در برنامه درسی  عنوانبهبه کاربرد دو یا چند زبان  چندزبانهآموزش  .بردیمبرنامه درسی به کار 

ها در و هدف آن توانا ساختن دانشجویان به یادگیری، رشد دانش و مهارت (5،2001و احمد)شاه کندیماشاره 

. (1،2002افوردر)کگیرندهای جدیدی را هم یاد میزبان هاآن کهیدرحالموضوعات علمی به زبان مادری است، 

شود. اغلب گفته می چندزبانهبه استفاده از دو یا چند زبان برای خواندن و نوشتن و آموزش دادن، آموزش 

های ملی و توانند خودشان را معرفی کنند و از زبانبخشی از سیستم رسمی جوامع حداقلی یا زبانی است که می

شود ، یادگیری و خواندن و نوشتن با زبان اولیه فراگیر شروع میایدئالاداری دیگری نیز استفاده کنند. در حالت 

شوند. این نوع آموزش، آموزش اول زبان اول نیز گفته معرفی می جیتدربههای دیگر که و زبان

 (2014و همکاران، 1)گریگولشودیم

را در برنامه درسی برای آموزش  زبانکیای که بیش از هر برنامه را برای چندزبانهآموزش  (2011)3بیلی استوک

 .بردیمندارد، به کار ، با زبان مادری و کشور هماهنگی یآموزشزباندانشگاهی یا زمانی که  یرزبانیغموضوعات 

واسط آموزش و تعداد مواد درسی  عنوانبهها بر میزان استفاده از زبان عمدتاً چندزبانهها در مورد آموزش بحث

-برنامه درسی چند درواقعریزی درسی تعلق دارند. ها متمرکز است که بیشتر به حوزه برنامهبا این زبان شدهارائه

در چند زبان اشاره دارد. برنامه  شدهارائهاست و به مجموع دروس  چندزبانهعملیاتی آموزش  فزبانه، تعری

های تدریس زبان، مواد و موضوعات درسی برخوردار است. برنامه منظوربهاز مزایای چند زبان  چندزبانهدرسی 

معرفی هر زبان، انتخاب و تدریس محتوی موضوع درسی متفاوت هستند.  زمانمدتبا توجه به  چندزبانهدرسی 

                                                           
 Council of Europe.1 

Multilingual education.2  
 UNESCO.3 

 Leung.4 
 Ahmad & Shah.5 
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 Grigule.7 

 Bialystock.8 
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شود و این باور وجود دارد که در صورت استفاده از می دیتأکها بر اهمیت زبان مادری در چارچوب این تفاوت

 (1،2001.)بریسککندهای دیگر، یادگیری واقعی برای فراگیران تحقق پیدا میزبان

واسط  عنوانبهاستفاده از دو زبان یا بیشتر  ،را چندزبانه( آموزش 2001)2کارتی کانگاس و مک-اسکوتناب

موضوع درسی  عنوانبههای آموزش و نه زبان عنوانبهدانند. این تعریف بر اساس استفاده از زبان آموزش می

به استفاده  ،چندزبانهاست و اصطلاح آموزش  شدهانیب( 2002)3تعریف مشابهی نیز توسط کامینز  .است شدهانیب

شود. برای آموزش موضوع درسی، از در بخشی از حرفه تحصیلی فراگیر اطلاق می یآموزشزباناز دو یا چند 

کند که کلید تعریف برنامه آموزش می خاطرنشان( 2001)4می(. 2001)کامینز،شوددو یا چند زبان استفاده می

شود شوند، اما تعریف دیگری که بیان میمی کاربردهبهواسط آموزش  عنوانبه ،این است که چند زبان چندزبانه

و  یچندزبانگاینکه  شرطبهاین است که آموزش چند زبان شامل استفاده از بیش از دو زبان در آموزش است، 

 باشد. فرماحکمچند نوشتاری در محیط آموزشی 

های آموزش عالی در هفت عنوان شامل محیط در حال تغییر، رسالت، چالش، 5در سمینار دانشگاهی گلیون

با  متحدهالاتیاو مقایسه  هادانشگاهمالی آموزش عالی، اداره امور  نیتأمآموزش دانشجویان، حرفه علمی، 

ها و آموزش دانشجویان درباره محیط در حال تغییر، رسالت (. 1331)یوسفیان،است شدهمیتقساروپای غربی 

المللی شدن پاسخی به موضوع بین چندزبانه، آموزش شدنیجهانهای درسی و پاسخگویی به اصلاح برنامه برای

 است.

تری به اطلاعات وسیع چندزبانهدارای مزایای بسیار و خطرات بسیار کمی است. افراد  چندزبانهآموزش 

-آزادمنش هستند و الگوهای تفکر و جهانپذیر هستند، بسیار سازگار و دسترسی دارند، دارای مغزهای انعطاف

تر است. حفظ هویت و میراث فرهنگی، تصدیق حقوق زبانی و بهبود ارتباطات بین نسلی از متعادل هاآنبینی 

ارتقای عدالت زبانی و حذف یا ممانعت از  است. هدف حقوق زبانی بشر چندزبانههای آموزشی فرصت

فتد. مزایای حاصل از این حقوق ر زبان اتفاق بیاه ممکن است به خاطعدالتی است کهای زبانی و بینابرابری

 یچندزبانگهای منفی ها در مورد جنبهشامل به رسمیت شناختن هویت فردی و جمعی است. اغلب نگرانی

 یچندزبانگهای افراد درگیر در و آموزش ارتباط دارند که دغدغه یشناسییبایزآشکارا به موضوعات فرهنگی، 

گرایی، کنترل گرایی، قومیتگرایی، نخبه به مواردی چون سلطه موردبحثدارد. این مسائل ان نگه میرا پنه

 (1،2003.)بیتنزباشندیماقتصادی، پایگاه اجتماعی و امنیت گروهی بسیار نزدیک 

                                                           
 Brisk.1 

 Kangas & Macarty-Skutab.2 
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 درهرحالای وجود دارد که واسط ارتباطات بین مردم، مشخصه عنوانبهو استفاده از زبان  چندزبانهدر آموزش 

منجر به  یریناپذاجتناب طوربهنباید فراموش کرد و آن این است که هرگونه تخطی از حقوق انسانی در زبان 

تباهی زندگی انسان، برهم زدن توازن ذهنی از طریق تحریک واکنش نامناسب بیرونی خواهد شد. واقعیت مدرن 

ای، اجرایی و تعاملات عمومی را اعی، حرفهسه سطح درباره استفاده از زبان چون ارتباطات روزمره اجتم

کند. مشکل زبانی ملموس برای توده عوام، مشکل فرهنگی است. مشکلات زبانی مستقیم، مشخص می

 (1،2013.)گوربونواعلت تضادهای اجتماعی آشکار و در مقیاس گسترده خواهد شد طورقطعبه

اجتماعی درون کشور و  -فرایندهای فرهنگیموفقیت یا شکست در حل مشکل زبانی تا حدی بستگی به 

 تنهانهای و جهانی وضعیت ارتباطات با کشورهای همسایه دارد. مشکل آموزش چند فرهنگی در سطح منطقه

چند  بودن به، مسلط چندزبانهمدرس برای آموزش  کیوستیبوجود دارد، بلکه یک واقعیت است. در قرن 

 ،ای مدرسان آموزش چند فرهنگیمهم است. توسعه حرفه دزبانهچنآموزش  یشناسروشبا  ییزبان و آشنا

های نوین در تربیت چند فرهنگی متخصصین های کلیدی چون آموزش مستمر و پیشرفتشامل ایده

 است.)همان(

(، متون علمی و مقالات به زبان انگلیسی، تلاش برای رسیدن به 1335جذب دانشجویان خارجی )ذاکرصالحی،

(، 1331قانون اساسی)شریف، 13و 15،11(، معطل ماندن اصول 1335مرجعیت علمی در سطح منطقه)زرافشان،

و اتخاذ  هاآنخشی به واسط علم و مدیریت تنوع زبانی و وحدت ب عنوانبهترس از هژمونی زبان انگلیسی 

(، موضوعاتی 1335)اصغر زاده،هادانشگاههای مهم در به زبان یبخشتیاولوراهبرد و سیاست مناسب برای 

، درواقعتواند به آن انسجام بخشد و ارتباطات میان فرهنگی را گسترش دهد. می چندزبانههستند که آموزش 

فاده از چند زبان برای آموزش و آموزش چند زبان نیست، آموزش به چند زبان یا است صرفاً چندزبانهآموزش 

در کشورهای  چندزبانهبلکه یک اصطلاح ساده برای بیان یک مفهوم پیچیده است. بنابراین، بررسی آموزش 

 باشد. کنندهکمکبسیار مفید و  تواندیممنتخب 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
 Gorbunova.1 
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 شناسی تحقیقروش

)کاربردی(، بر اساس )کیفی(، بر اساس هدفاساس رویکردماهیت و نوع مطالعه بررسی تطبیقی است که بر 

تحلیلی)اسنادی( است. این پژوهش از نوع مطالعه تطبیقی کیفی است  -)مقطعی( و شیوه بررسی توصیفی زمان

. است قرارگرفته یموردبررسها در کشورهای منتخب و تفاوت هااشتراکتوصیف، و  چندزبانهکه در آن آموزش 

ای به پنج قاره تقسیم و نمونه طبقه صورتبهاست که  چندزبانهجامعه آماری، کشورهای دارای آموزش 

هدفمند را  یریگنمونه(، 2015)1پاتون است. شدهانتخاب، گیری هدفمند)قضاوتی(شیوه نمونه بر اساس موردنظر

که درباره موضوع اصلی  شودیماستفاده  ییهانمونهکه در آن از  داندیمغیر تصادفی  یریگنمونه یهاروشاز 

شامل افریقای جنوبی)دانشگاه کیپ تاون(،  ،نمونه .دهدیمپژوهش، بیشترین اطلاعات را به ما 

)دانشگاه ملبورن( است. )دانشگاه بوستون(، بلژیک)دانشگاه گنت(، مالزی)دانشگاه مالیا( و استرالیامتحدهالاتیا

ها، و اسناد، گزارش هامقاله، شدهانجامها و مطالعات تطبیقی ها از نتایج پژوهشآوری اطلاعات و دادهبرای جمع

 شدهاستفادههای اطلاعاتی موجود ها و بانکالمعارف ، دایرهبا موضوعمرتبط ها، مکاتبه با پژوهشگران کنفرانس

که قرابت و نزدیکی زیادی بین اطلاعات حاصل شود،  کردیمتا جایی ادامه پیدا  هاداده یآورجمع. است

ریزان در و برنامه نظرانصاحبعدم مصاحبه با  .شدیمکه ادامه کار همپوشانی و تکرار محسوب  یاگونهبه

-برنامه درسی از محدودیت صورتبه چندزبانهو عدم مشاهده حالت عملیاتی آموزش  چندزبانهمحیط آموزش 

های کیفی بودند، برای ها و نه ارقام و یا به عبارتی دادهواژه صورتبهها چون دادههای پژوهش حاضر است. 

زبانه پرداخته شد و ابراز نظر کلی ها به توصیف و تشریح شرایط محیطی پدیده آموزش چندداده لیوتحلهیتجز

-فی، از روش سه مرحلههای کیها صورت گرفت. جهت تنظیم تحلیل دادهیی از دادههادر مورد روابط بین طبقه

لهستانی، از چهار مرحله  2مطالعه تطبیقی جرج بردیگیری استفاده شد. ها و نتیجهها، عرضه دادهای تلخیص داده

برای پایایی، ثبات و سازگاری تلاش  است. شدهلیتشکو مقایسه  یجوارهمتوصیف، تفسیر)ارزیابی و برآورد(، 

پذیری)وارسی  دیتائمحقق،  3ینیخود بازبود. تعریف خاص در نظر گرفته ش بر اساسشد، مفاهیم و اصطلاحات 

  .کردیمو تحلیل( و نظرات متخصصین راهنما به روایی پژوهش کمک  یآورجمعخام در طی  یهاداده

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Patton1.  

George Beredy2.  

monitoring-Self3.  
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 فرایند پژوهش

 : 1مرحله توصیفالف( 

 شدهیآورجمع، مقالات( هاگزارشاطلاعات از منابع)اسناد،  بر اساس چندزبانهدر این مرحله به توصیف آموزش 

و تدارک اطلاعات برای بررسی در مرحله بعدی  یبردارادداشتیمرحله  درواقعپرداخته شد. 

 (1332.)آقازاده،است

 

 2افریقای جنوبی

 حاًیترجهای اول فراگیران و یادگیری زبان اضافی آموزش چند زبانی به استفاده از زبان انگلیسی در راستای زبان

و  شدهشناختهحقوق انسانی  عنوانبهزبان  1333شود. در قانون اساسی در سال گفته می  3افریکانس یا زوخا

زبان  11افریقای جنوبی دارای (. 4،2010)مادیبامیراث معنوی کشور تلقی گردیده است عنوانبه یچندزبانگ

اروپایی مانند پرتغالی، آلمانی و  هایزبانرسمی است و در این کشور بسیاری از سفیدپوستان افریقای جنوبی به 

ها به زبان آسیای جنوبی مانند های مقیم افریقای جنوبی و هندیو بسیاری از آسیایی کنندیونانی صحبت می

 کنند. به علت تنوع نژادی در کشورهای افریقای جنوبی، فرهنگصحبت میهندی گوجاراتی و زبان تامیل 

است و  شدهیطراحکاربرد  باهدفبرنامه زبانی  (. 1335)عزیزی،یافت توانینمدر این کشور  5"واحدی"

باشد که سه زبان اداری ایالت کیپ دانشگاه کیپ تاون متعهد به ارتقای سه زبان انگلیسی، افریکانس و زوخا می

مشخص کرده است.  چندزبانگیبرنامه همچنین راهبردهایی برای توسعه مهارت و هشیاری . باشدغربی می

مشکل سخنرانی،  پوستاهیس. دانشجویان دارندمشکلدر استفاده از زبان برای یادگیری  دپوستیسفدانشجویان 

مدارس غیر برخوردار، نداشتن .  تحصیل در کنندمیامتحان و ارتباط کامل با مدرسان را مطرح  سؤالاتفهم 

پروژه آموزش  (. 1،2001)بالدوفافزود توانیمو اهمیت آن را نیز به این مشکلات  ضرورتبهدانش نسبت 

راهبرد توسعه هشیاری انتقادی میان کارکنان، هشیاری چند زبانی میان دانشجویان و ارتقای  1چندزبانه

های الکترونیکی، ها، نامهپیشنهاد کرده است. پایگاه داده های آموزش و یادگیری رادر برنامه چندزبانگی

مدل مدیریت زبانی (. 3،2003)بوچرتوان افزودها را هم میاینترنتی، وب لاگها و ویکی یوگوگفت، تیساوب

                                                           

Description.1  

South Africa.2  
 Xhosa.3 

 Madiba.4 
Unique.5  

 Baldauf.6 
7Multlingual education project(MEP).7  

 Butcher.8 
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آید. در این مدل کند تا توضیح دهد که چگونه مشکلات زبانی در استفاده دانشجویان از زبان پدید میتلاش می

زبانی را شکل دهند و از شناسایی  یزیربرنامهزبانی باید بخشی از فرایند کل  کنندگاناستفادهسخنوران و 

متعدد هستند و  چندزبانهپیامدهای آموزش  (. 1،2001)اسپالسکیحرکت کنند هاحلراهمشکلات زبانی به سمت 

در آموزش رسمی  تنهانه چندزبانهشوند. منافع آموزش میپیامدهای زبانی و سیاسی و اجتماعی مرتب  بر اساس

منبع مهمی برای بیان دانشی که داریم  چندزبانگیافتد. ها هم اتفاق میمانند خانه یررسمیغبلکه در شرایط 

یک مزیت برتر نزد کارفرماها  عنوانبهکند و یک فضای رقابتی در بازار شغلی ایجاد می چندزبانگیهست. 

 (2،2014.)ادویواکالدیآیم حساببه

 

 

 

 3متحدهالاتیا

دهد. بوستون یک ارائه می چندزبانهو  دوزبانهدانشگاه بوستون سه برنامه منجر به مدرک در زمینه آموزش 

دانشگاه خصوصی بزرگ چهارساله است و در زمینه تجارت، علوم انسانی و اجتماعی، ریاضیات و علوم پایه، 

)شاه و های بهداشتی فعالیت داردداری، هنر و طراحی و مراقبتکامپیوتر، مهمانوری احقوق، مهندسی، فن

، و "فرصت"، "یمحدودساز"، "سهل گیری"در امریکا چهار دوره چندزبانهتعلیم و تربیت (. 2001احمد،

 صورتبهو سیاست زبانی  یطورکلبهرا پشت سر گذاشته است. سیاست آموزش  "اعتناییو بی یتوجهکم"

(. 2013)جانسنز،های محلی دارداست و این نیاز به اطلاعات تجربی در زمینه هیچندلاو فرایند  روندکیخاص 

 کهیدرحال ،کنندملت مهاجران بوده است، بیشتر مردم امریکا به انگلیسی صحبت می متحدهالاتیاتاریخی،  ازنظر

رویکرد (. 5،2013)جانسنزکنندیمصحبت  4زاقلیت به زبان خودشان چون اسپانیایی، چینی، ویتنامی و لاوتیان

است که بر آموزش فشرده زبان دوم تمرکز دارد. آموزش زبان انگلیسی عنصر مهم  یورسازغوطهفراگیری زبان 

 متحدهالاتیا(. 1،2002)کرافورداست متحدهالاتیابرای آموزش فراگیران زبان دوم در  یورسازغوطهدر رویکرد 

باشد، روبروست. مواد درسی که به  دهیدآموزشبه علت تنوع زبانی با کمبود مدرسی که در آموزش چندزبانه 

زبان نوشتاری برای زبان مادری وجود ندارد. اغلب آموزش  کهیطوربهزبان مادری دانشجو باشد اندک است، 

قرار  موردانتقادنشجویان زبان اقلیتی های آموزشی داهای دانشگاهی و فرصتبه خاطر فقدان مهارت ،چندزبانه

                                                           
 Spolsky.1 

 Odoyo Okal.2 
United States.3  
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 Crawford.6 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             8 / 26

http://ihej.ir/article-1-1208-en.html


 113/برای ایران ییهادرسدر کشورهای منتخب و  چندزبانهمطالعه تطبیقی آموزش عالی 

رود های مهم آن برای فراگیرانی به کار میدر بیشتر موارد رویکرد نگهدارنده و فناوری(. 2013)جانسنز،گیردمی

ترین گام برای حل مهم(. 1،2003)اسکمیتفهمنداند و زبان انگلیسی را نمیشده متحدهالاتیاوارد  راًیاخکه 

اقلیتی است. این  هایزبانای برای امور آموزش چندزبانه و استقرار دفتر یا اداره چندزبانهمشکلات در آموزش 

را توسعه دهند تا کمبود مدرس  چندزبانههای باید برنامه هادانشگاهتواند به فرصت آموزشی برابر کمک کند. می

(. 2013)جانسنز،درسی را فراهم کنند توانند موادهای خودشان میزبانی از سازمان یهاگروهفعلی را حل کنند. 

هشیاری فراشناختی و فرازبانی، کنترل تمرکز،  جملهمنفواید کلی ( 2010) 2آدسوپ، لاوین، تامپسون وآنگریدر

 .دهندقرار می موردتوجه چندزبانهرا در آموزش  مسئلهو حل 

 

 

  3بلژیک

است. در بلژیک، دانش پویای  انکاررقابلیغبرای هر شهروند اروپایی، مهارت داشتن در چندین زبان یک دارایی 

با (. 4،2004)لیونکنددو زبان هلندی و فرانسوی نقش اساسی در زندگی روزانه اقتصادی، فرهنگی بازی می

با شرایط اصل شخصیتی و اصل سرزمینی تبدیل گردید.  دوزبانهابتدا بلژیک به یک کشور  آمدهعملبهتوافقات 

در مراجعه به ادارات و مقامات را  یهر زباناصل شخصیتی، هر شهروندی آزادی کامل برای استفاده از  بر اساس

اصل سرزمینی، زبان رسمی در هر منطقه خاص محدود به زبان ساکنان مرزهای آن  بر اساسباشد و دارا می

توانند به در بلژیک، مردم می (. 1335)عزیزی،باشداده در کلیه مراجعات رسمی و اداری میسرزمین برای استف

توانید تصمیم خواهند صحبت کنند. آزادی انتخاب زبان در قانون به این معناست که شما میهر زبانی که می

کشورها بلژیک دارای . مثل دیگر دیریکارگبهبگیرید چه زبانی را در ارتباطات، فرهنگ و تجارت یا مذهب 

مهارت زبان هلندی برای  ،مؤسساتبیشتر (. 2013)جانسنز،های اداری هلندی، فرانسوی و آلمانی هستزبان

-شود و یک تست زبان مقدماتی برای آموزش برنامهها به زبان هلندی ارائه میها را نیاز دارند، زیرا برنامهبرنامه

منجر به استفاده بیشتر از  ،که زبان واسط آموزش هلندی است ییهادانشگاهشود. در ها در زبان دیگر برگزار می

شوند)همان(. فقدان مدرس ماهر در آموزش چندزبانه مشاهده شود که به زبان انگلیسی ارائه میهایی میدوره

، وجود داشته باشند زمانهمهای مختلف را ای بتوانند مهارتشود و به این معناست که افرادی که حرفهمی

ها ممکن است هویت فرهنگی المللی انگلیسی در برنامهزبان بین ژهیوبهندارند. کاربرد فشرده آموزش چندزبانه 

ها، تکالیف، ریشه و فرهنگ خود را فراموش کنند. تمرینافراد تهدید کند و  زبانشاندر  ژهیوبهکشورها را 

 ،زمانهمهای آموزش از تجربه یادگیری است. برنامه ها محور فعالیت هستند. آموزش از راه دور بخشیپروژه

                                                           
 Schmit.1 

 Adesope, Lavin, Thompson & Ungereider.2 
Belgium.3  

 Leevwen.4 
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های زندگی روزمره و دانشگاهی، برای روبرو شدن با واقعیت(. 1،2011)مارتنزیادگیری است ایدئالمحیط 

کمی بر روی استفاده از قانون زبانی دارد، ولی مصمم است که همه مدرسان،  دیتأک 2وزارت آموزش فلیمیش

اند. مدرسان زبان خارجی، در اروپا را به دست آورده 13سی استاندارد  هاآند که ثابت کند که آزمونی را بگذرانن

 طوربهرا برای زبان به دست آورند تا بتوانند  24دهند، بایستی استاندارد بی که به هلندی آموزش می ییهاآننه 

نشانگر پرستیژ و منبع درآمدی  چندزبانهآموزش (. 2013)جانسنز،فعالیت کنند زبانیهلندکامل در یک محیط 

التحصیلان ، مبادله دانشجو، اشتغال پذیری فارغشدن یالمللنیب. باشدیم هادانشگاهبرای بازار کار در  العادهفوق

 (5،2012.)ناهرمیانجی آموزش در کشور بلژیک است عنوانبه چندزبانهاز پیامدهای مهم آموزش 

 6مالزی

برداشت  هاآناست، بعضی از  دهیتندرهمزبان مادری،  یجابهبرداشت جامعه مالزی برای استفاده از زبان خاصی 

)شاه و که بعضی دیدگاه متضادی دارندو نگرش مثبت برای استفاده از زبان دیگری مانند انگلیسی دارند، درحالی

 کردند یاندازراه را آن ایویژه هیئت جهیدرنتشد.  تصویب میلادی1352سال   در آموزشی قانون  (.1،2001احمد

 نژادهای و هافرهنگ ها،زبان حالنیدرع و کنند ملی زبان به تبدیل را مالایا زبان که کنند را طراحی سیاستی تا

 سال در آموزش هیئت گزارش از بخشی هیئت، این پیشنهاد  کنند. را حفظ بودند ساکن منطقه که در مالایا دیگر

 شد میلادی 1351 سال آموزشی قانون مبنای هاشنهادیپ این .گفتندیم 3رازاک گزارش آن به که معمولاً  بود 1351

مالزی سیزده ایالت دارد که نه ایالت در  .(1331)ذاکر صالحی،کرد یگذارهیپا را کشور این سیاست آموزش که

. اندجداشدهمالزی و دو ایالت در شرق مالزی هستند و از طریق دریایی در جنوب چین از هم  رهیجزشبه

ها هستند.  هندی و بقیه زبان %3چینی و  %22مالایایی،  %53میلیون نفر است که  30جمعیت تقریبی آن 

آموزش در سطح میانجی  3زبان مالایا میانجی آموزش در مدارس ملی است، زبان چینی و تامیل کهیدرحال

رود. کمبود مدرس در موضوع درسی در سطح ملی به کار می عنوانبهرود. زبان انگلیسی هم می مقدماتی به کار

خورد. کمبود مواد درسی هم در زبان مالایایی و هم این کشور هم در مالزیایی بهاسا و هم انگلیسی به چشم می

است )شاه و  شدهرفتهیپذموجود  چندزبانه تاری در آموزشدر مواد درسی انگلیسی وجود دارد. انتقادات ساخ

، نوارهای صوتضبطو تجهیزات در دسترس دانشجویان قرار دارد.  افتهیسازمانمواد درسی (. 2001احمد،

                                                           
 Martens.1 

Flemmish.2  

C1.3 
B2.4  

 Naher.5 
Malaysia.6  

Shah & Ahmad .7  
 Razak.8 
 Tamil.9 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            10 / 26

http://ihej.ir/article-1-1208-en.html


 121/برای ایران ییهادرسدر کشورهای منتخب و  چندزبانهمطالعه تطبیقی آموزش عالی 

شوند. بخشی از کلاس می کاربردهبهها های یادگیری زبان از طریق کامپیوتر در کلاسها و بازیویدیویی، برنامه

گیرد. است. حل مشکلات برداشت از زبان از طریق رسانه انجام می افتهیاختصاصیا کتابخانه برای این امکانات 

تواند منجر به استقرار آموزش ها وجود دارد. امکان پیشرفت وجود دارد و این مینوعی ارزیابی از برنامه

-جذب دانشجویان بین چندزبانهح است که هدف اصلی آموزش واض(. 2001)شاه و احمد،چندزبانه بهتر شود

مالی هم قطعی به نظر  اندازچشمالمللی است. های چنین حالتی تمایل برای ارتقا رتبه بینالمللی است. انگیزه

 (1،2010.)کرک پاتریکرسدمی
 

  2استرالیا

ترین کشورهای چندزبانه در دنیا یکی از مهمجمعیت متنوع و گوناگون استرالیا بیش از سیصد زبان استرالیا را به 

گوید زبان انگلیسی کافی است، با یک بحران در حوزه طرز فکر تک فرهنگی که می حالنیبااکرده است.  لیتبد

 متحدهالاتیاریزی زبانی، استرالیا و در رابطه با زبان و برنامه .(1335)محبی،آموزش خارجی مواجه خواهد شد

ها سطح بالایی از خواندن و نوشتن به زبان استاندارد انگلیسی شبیه هستند. همه استرالیایی باهماز جهاتی 

هایی غیر از انگلیسی چه از طریق حفظ زبان چندزبانگیها به آورند. همه استرالیاییمی به دستاسترالیایی 

جایگزین استرالیا  رقابلیغحد و میراث وا عنوانبهای های بومی و جزیرهکنند. زبانانگلیسی تلاش می یجابه

های تنوع زبانی نسبت به مکان (. 3،2003)بیانکوشودتلاش می هاآنهستند و برای حفظ و ذخیره  ریموردتقد

دیگر دنیا بیشتر است و اکولوژی زبانی بیانگر تنوع ساختاری در این کشور است. کاربرد چندین مهارت زبانی 

های های اروپایی شامل فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی و لالی است. زبانشاخص پایگاه اجتماعی است. زبان

 ای، چینی، اندونزیایی و ژاپنی است.)همان(کره اصولاًآسیایی 

دانشجو،  یریکارگبهباشد و تمرکز اصلی در المللی شدن میترین کشورها در فرایند بیناسترالیا جزء جدی

چهار (. 4،2015)پروتچنپذیرفته باشد ریتأثآموزش و حمایت بوده است. هیچ دانشگاهی نیست که از این فرایند 

به  چندزبانهنامناسب و منابع ناکافی در آموزش  یهاروشمشکل توانایی زبان مدرسان، مهارت دانشجویان، 

در  خصوصبه هاآنو بر عملکرد و فهم  دارندکلمشخورد. دانشجویان در ابراز خود به زبان انگلیسی چشم می

های با دسترسی به مطالب نوشتاری و گفتمان زمانهم ،. دسترسی به زبان غالبگذاردیم ریتأثبخش شنیداری 

استرالیایی برای ایجاد یادگیری  یهادانشگاه  (.2005)لیبوتیز،گذاردیممنفی  ریتأثقوی در سطح دانشگاهی 

(. 2015)پروتچ،وری در سطح کوچک تا ارتباطات چهره به چهره در تلاش هستندااز طریق فنای و آموزش شبکه

شوند. دلیل دولتی به کار گرفته می یهادانشگاهخصوصی و هم  یهادانشگاههم در  چندزبانههای آموزش برنامه

                                                           
 patrick Kirk1. 

Australia2.  
 Bianco3. 
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 2گورسن جین (. 1،2005نزر)بزبان انگلیسی در ارتباط با محتوی است یبخشتیفیکهایی استقرار چنین برنامه

)3کوک(. 2003)گروسجین، نیست. زبانهتکبا  سهیمقاقابلمعتقد است صلاحیت ارتباطی شخص چندزبانه 

خلاقیت  افراد و   است رگذاریتأث( معتقد است که یادگیری زبان دوم یا اضافی بر روی نظام شناختی 2003

 . ها بیشتر استچندزبانه به خاطر تجربه غنی از زبان
 
 
 
 
 
 

 )ارزیابی و برآورد(: 4تفسیرب( 

در مرحله تفسیر)ارزیابی و برآورد(، بر روی اطلاعات مرحله قبل با توجه به بافتار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

 یبندجمع، درواقع مرسوم در علوم اجتماعی استفاده گردید یهاوهیشفرهنگی تحلیل گذاشته شد و از اصول و 

 (1332.)آقازاده،پژوهشگر و تحلیل گذاشتن بر روی اطلاعات است

زبان اداری در قانون  عنوانبهبا توجه به تنوع زبانی در افریقای جنوبی و پذیرش یازده زبان  افریقای جنوبی:

در این کشور فراهم آمده است. آموزش  چندزبانهاساسی، در سطح ملی، زمینه خوبی برای رشد آموزش 

 عنوانبهزبان انگلیسی  کهیدرحالگیرد، قرار می تیموردحمابرای حفظ حقوق زبانی همه جوامع  چندزبانه

در آموزش عالی به برابری  چندزبانگیمیانجی آموزش از وضعیت بهتری برخوردار است. به کار بردن سیاست 

ستیابی به زبان انگلیسی در افریقای جنوبی د چندزبانه. چالش مهم آموزش بخشدیمدسترسی و موفقیت اطمینان 

پیامدهای زبانی، سیاسی و اجتماعی  بر اساس چندزبانههای آموزش زبانی است. پیامد 5بدون پدید آمدن هژمونی

رود، شاید هم پیش می یزبانگتکبه سمت  چندزبانه، آموزش متحدهالاتیادر  :متحدهالاتیا .شوندیممرتب 

اقتصادی پیشرو هستند و بازار داخلی بسیار بزرگی  ازنظردلیلش این باشد که زبان انگلیسی، زبان برتر است و 

شان ویژه است. استفاده از های فرهنگیباشند، فاصله جغرافیایی زیادی با آسیا و اروپا دارند و ارزشرا دارا می

تا حدی برای ضعیف کردن اثرگذاری آموزش  یورسازطهغوهایی چون آموزش چند راهه، آموزش واژه

باشد. آموزش چندزبانه، احتمالات خوبی برای آماده کردن نسل نو برای شرکت در ساختن جامعه چندزبانه می

المللی به تقاضای بازار کار در عرصه بین بلژیک: دموکراتیک در دنیای بین فرهنگی و جهانی فراهم کرده است.

                                                           
 Burns.1 

Grosjean.2  

Cook.3  

Interpretation.4  
Hegemony.5 
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های چند زبانی، چند فرهنگی و چند مهارتی باشند، بنابراین یکی از است که دارای صلاحیتدنبال افرادی 

است. بلژیک کشوری سه زبانه)هلندی،  چندزبانگیو  چندزبانهاروپای مدرن، آموزش  زکنندهیمتماهای شاخص

المللی شدن، ولی به خاطر بین ،دهدرا نمی چندزبانهو قانون اجازه استفاده از آموزش  ،فرانسه، آلمانی( است

جذب  مالزی: است. چندزبانهدر عمل حرکت به سمت آموزش  لانیالتحصفارغ یریاشتغال پذمبادله دانشجو و 

-که سرمایه زیادی برای کشور به ارمغان می هاآنالمللی، همراه شدن خویشاوندان و دوستان دانشجویان بین

 چندزبانهشود و آموزش های مختلف در مالزی منجر میبرای قومیت یچند فرهنگد، به شکلی از مواجهه نآور

این است که در  توجهجالبکند. نکته پردازد را تقویت میکه به تعاملات بین فرهنگی و عدالت اجتماعی می

ات کنند، از زبان مالایایی، ولی موضوعمالزی تدریس علوم انسانی که تغییرات زیادی را تجربه نمی یهادانشگاه

 کنند.واسط آموزش استفاده می عنوانبهکنند، از زبان انگلیسی علمی و فناوری که تغییرات روزانه را تجربه می

های دانشجویان خارجی حاصل پس از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، بیشترین درآمد را از شهریه استرالیا:

و زبان  روزبهارائه محتوی جدید و  جملهمنکند، بنابراین زمینه مناسب برای رسیدن به استانداردهای جهانی می

 رقابلیغمیراث واحد و  عنوانبهای های بومی و جزیرهمشترک، لازمه پیشرفت و موفقیت بیشتر است. زبان

-صورت می هازبانخیره و حفاظت از این های زیادی برای حفظ، ذهستند و تلاش ریموردتقدجایگزین استرالیا 

المللی شدن، گیرد، چون کاربرد چندین مهارت زبانی، شاخص پایگاه اجتماعی است. جدی بودن در فرایند بین

 کند. اکولوژی، تنوع زبانی و آموزش چند زبانی را تشویق می
 

 :2و مقایسه 1یجوارهمج( 

و در کنار هم قرار گرفت تا  یبندطبقهبود،   شدهیآورجمع( 2و1، اطلاعاتی که از مراحل)یجوارهمدر مرحله 

 (1332.)آقازاده،چارچوبی برای )مقایسه( فراهم شود

در  چندزبانهآموزش  یهاتفاوت در کشورهای منتخب چندزبانهآموزش  یهاشباهت

 کشورهای منتخب

ها بیشتر ها و نگرش. توجه به زبان ملی در برداشت1

 است. 

 پذیرند.های کلان کشورها تنوع زبانی را می. سیاست2

میراث فرهنگی کشورها قلمداد  عنوانبه چندزبانگی. 3

 شود. می

. تنوع زبانی و پذیرش زبان انگلیسی در کشورها وجود 4

 چندزبانه. هر کشوری برداشت خاص خود از آموزش 1

 دارد. 

 دهد. قرار می ریتأث. تنوع زبانی سیاست زبانی را تحت 2

 هستند. کنندهعیتسرها مانع و برخی . برخی سیاست3

 حداکثری و حداقلی است. آموزش انگریب. تنوع زبانی 4

بر زبان انگلیسی متفاوت  دیتأک. میزان تنوع زبانی و 5

                                                           

Juxtaposition.1  

Comparison.2  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ih

ej
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            13 / 26

http://ihej.ir/article-1-1208-en.html


 1331* سال دهم* شماره دوم* تابستان رانیا یآموزش عال یپژوهش یفصلنامه علم /124

 دارد.

 . زبان ملی در هر کشور دارای طرفداران بیشتری است. 5

 المللی شدن و استقرار زبان واسط علم مهم هستند.  .  بین1

 مدنظر چندزبانههای آموزش به برنامه یبخشتیفیک. 1

 .است

 دیموردترد. کمبود و کیفیت مدرسان در هر پنج کشور 3

 است.

 .کمبود مواد درسی چند نوشتاری، فقدان مهارت، ضعف 3

 چندزبانهمالی از مشکلات آموزش  نیتأمو  ساختاری   

 ت. اس

قرار  موردتوجهوژی و فرایند تکنول صورتبه. فناوری 10

 د.دار

 تر است.غالب چندزبانه. پیامدهای مثبت در آموزش 11

 

 است.

ریزی بر اساس شرایط اجتماعی، فرهنگی یا . برنامه1

 متفاوتی خواهد داشت. راتیتأثها، قوانین و سیاست

 دارد. چندزبانه. هر کشور برنامه خاصی را برای آموزش 1

. میزان ترس از هژمونی زبانی در کشورها متفاوت 3 

 است.

المللی شدن، مشکلات کمتری را .کشورهایی با نگاه بین3

 اند.تجربه کرده

. استفاده از یادگیری الکترونیکی و مشارکتی در 10

 کشورها متفاوت است.

کمتر بر  دیتأک. برداشت موانع قانونی در اجرا و با 11

 است. حلقابل هاتیواقع یارویی باقانون برای رو

 در کشورهای منتخب چندزبانهآموزش   یهاتفاوتو  یهاشباهت. 1جدول

 

 پژوهش یهاافتهی

و وضعیت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی  هادگاهیدتابعی از  چندزبانهها از آموزش . برداشت1یافته 

 و سیاسی کشورهاست: 
ها به مثبت نگریسته شود، سرمایه و حمایت بیشتری نسبت به دیگر برنامه صورتبهای که چندزبانهآموزش 

موفق نخواهد شد، مگر اینکه کل سیستم در تسریع استفاده از چند زبان تلاش  چندزبانه. آموزش آوردیمدست 

در حال حاضر مثبت است، زیرا تجربه دو یا چند فرهنگ در تجارب  چندزبانهکند. نگرش نسبت به آموزش 

 یزیربرنامهیک رقابت درآمده است. در کشور ما گروهی سرسختانه در مقابل آموزش و  صورتبهالمللی ینب

 اند. اختیار کرده یطرفیب، برخی طرفدار آن هستند و تعداد اندکی نیز موضع اندقرارگرفته چندزبانه
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 چندزبانهاز آموزش  منتخب. برداشت کشورهای 2جدول 

بسیار  چندزبانهنقش مهمی دارند: سیاست زبانی در آموزش  چندزبانههای زبانی در آموزش سیاست .2یافته 

هایی هستند که بر آموزش سیاست ازجمله یتفاوتیبمهم است. الزامی بودن، مداخله حداکثری، ارائه حداقلی و 

 :گذارندمی ریتأث چندزبانه

 افریقای

 جنوبی

. چندزبانگی برای اطمینان شودیممیراث معنوی کشور  تلقی  عنوانبهدر افریقای جنوبی چند زبانی 

است. تنوع زبانی  موردتوجهیادگیری و آموزشی  یهابرنامهبخشی به برابری دسترسی و موفقیت در 

 .    شودیممشکل در نظر گرفته  یجابهیک منبع  عنوانبه

 ایالات

 متحده

و  یتوجهکم، فرصت، یمحدودسازدرباره سیاست زبانی چهار  دوره سهل گیری،  متحدهالاتیا

 هیچندلاو فرایند  روندکیرا پشت سر گذاشته است. در سیاست آموزش و سیاست زبانی  ییاعتنایب

و  هادگاهیدزبان ملی خاصی وجود ندارد و سیاست زبانی نتیجه  متحدهالاتیاوجود دارد. در 

 است.   زبانهتک داًیشد. ایدئولوژی امریکا هاستارزش

های زبانی برای با شرایط اصل شخصیتی و اصل سرزمینی است. سیاست چندزبانهبلژیک کشوری  بلژیک

 است.  شدهمیترس چندزبانه صورتبه. آینده کشور اندشدهگرفتهملحق شدن به فرایند بلونیا در نظر 

بر فراگیری زبان مالایایی و  دیتأکدر مالزی سیاست تبدیل زبان مالایا به زبان ملی مورد استقبال است.  مالزی

بومی و میراث  یهازبانزبان مادری برای حفظ های آموزش است و فراگیری زبان عنوانبهانگلیسی 

 است.  دیتأکفرهنگی مورد 

 افریقای

 جنوبی

شود. اضافه کردن زبان سوم میانجی آموزش استفاده می عنوانبهدر کشور افریقای جنوبی از دو زبان 

و تجارت است و از آموزش  یالمللنیب. زبان انگلیسی، زبان ردیپذیمبقای دانشگاه صورت  باهدف

 .شودیمچندزبانه به خاطر حفظ حقوق زبانی حمایت 

 ایالات

 متحده

 به دستخواهند طوری جلوه دهند که آموزش و زبان رسمی راهبرد ملیتی می هاشیگرا، متحدهالاتیا در

 کنند.را به خاطر اهداف سلطه گرانه خود رد می چندزبانهافراد زیادی آموزش  .باشدیمآوردن اهداف 

است. مدیر یا وزیر دولتی  انکاررقابلیغدر کشور بلژیک، مهارت داشتن در چندین زبان یک دارایی  بلژیک

بایستی مهارت کافی به زبانهای ملی داشته باشد. زبان هلندی و فرانسه نقش اساسی در زندگی افراد 

 دارند.

تواند مثبت یا منفی باشد. توجه به است. این دیدگاه می یدوقطب چندزبانهدر مالزی برداشت از آموزش  مالزی

 چندزبانهاست، اینکه باید به آن اهمیت داده شود یا نه. برداشت از آموزش  زبان انگلیسی دارای ایهام

 . هاستدگاهیدتابعی از 

-معتقدند که  زبان انگلیسی کافی است ولی فعالیت هاآندر استرالیا، طرز تفکر تک فرهنگی حاکم است.  استرالیا

استرالیا یک  درواقعمیان فرهنگی است.  یهاتیفعالبیانگر توجه به تنوع زبانی و  هاآنالمللی های بین

 است. چندزبانهملت 
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 انگلیسی استرالیاییاهمیت دارد. آوردن سطح بالایی از خواندن و نوشتن به زبان استاندارد  به دستدر  استرالیا

 یهازباناز طریق حفظ  چندزبانگیتلاش برای افراد است.  شاخص پایگاه اجتماعی یچند زباناست و 

 . ردیگیمصورت  جایگزین رقابلیغمیراث فرهنگی و  عنوانبه یارهیجززبان بومی و  غیر از انگلیسی،

 در کشورهای منتخب  چندزبانه. سیاست زبانی  آموزش 3جدول 
 

-حداکثری می چندزبانهبرقراری آموزش  شرطشیپ، تنوع زبانی و چند نوشتاری یشناختزبانوضعیت . 3یافته 

 کند: بازی می هازبانای برای یادگیری زبان مادری نقش زیادی در ایجاد دانش زمینهباشند و 

 

 درحرکتزبانه حداکثری زبانه حداقلی به سمت آموزش چندبر روی طیفی از آموزش چند چندزبانهآموزش 

حداکثری، تنوع زبانی در محیط، تنوع زبانی در رسانه و چند نوشتاری در  چندزبانهاست. شرط برقراری آموزش 

ولی افرادی که به  ،باشدبه معنای واقعی موجود نمی چندزبانهمحتوی است. وجود چندین زبان در آموزش 

ها، احساسات و فرهنگ ها، ارزشمادری متصور هستند که نگرش زبانکی، برای خود شوندیمدانشگاه وارد 

ص خود را به همره دارد، هرچند ممکن است در برنامه درسی دانشگاه جایی نداشته باشد. زبان مادری خا

. در این نوع آموزش، ابتدا زبان شودیمنامیده  1"آموزش اول زبان اول" چندزبانهمهم است که آموزش  یقدربه

شود،  چون زبان مادری دانش زمینه و شرایط مناسب برای سوق داده می هازبانمادری و سپس به سمت دیگر 

در  3، انسجام و برابری و توجه به ارتباطات میان فرهنگی2کند. مدیریت تنوع زبانیرا فراهم می هازباندیگر 

 گیرد.در کانون توجه قرار می چندزبانهآموزش 

                                                           
 education first ,irst languageF.1 

Diversity language management.2  

Intercultural communication.3  

 افریقای

 جنوبی

های اروپایی: پرتغالی، آلمانی، یونانی از اهمیت زبان رسمی است.  زبان 11افریقای جنوبی  دارای 

زیادی برخوردار هستند. زبانهای آسیایی، هندی، گوجاراتی، تامیل در کنار  انگلیسی، افریکانس، 

 زوخا دارای کاربرد هستند.

 ایالات

 متحده

که به زبان نیز وجود دارند  ییهاتیاقل. کنندیمبیشتر مردم به زبان انگلیسی صحبت  متحدهالاتیادر 

 انز با یکدیگر در تعامل هستند. اسپانیایی، چینی، ویتنامی، لاوتیخودشان چون 

در بلژیک  آزادی انتخاب زبان وجود دارد.  زبان ارتباطات، فرهنگ، تجارت، مذهب، دارای جایگاه  بلژیک

 . زبانهای هلندی، فرانسوی و آلمانی نیز در این کشور رواج دارند. باشدیمخاص خود 

 هندی، زبان انگلیسی، ماندرین و  تامیل %3چینی،  %32مالیایی،  %53تنوع زبانی در مالزی شامل  مالزی

ارتباطات عمومی است و  زبان انگلیسی میانجی آموزش و فناوری و علوم . زبان مادری زبان باشدیم

 . دیآیم حساببهپایه 
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 کشورهای منتخب  یشناختزبان. وضعیت 4جدول 

جامعه از بعد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  یهایتوانمند بر اساس چندزبانههای آموزش برنامه. 4یافته 

 :اندشدهیطراحاجتماعی 
 افریقای

 جنوبی

در افریقای جنوبی هدف  ارتقای سه زبان انگلیسی، افریکانس، زوخا است.  راهبرد توسعه مهارت  و 

 است.  دیتأکنیز مورد  چندزبانگیهشیاری 

 ایالات

 همتحد

شود. زبان انگلیسی دیده می هابرنامهزبانی و تمرکز بر زبان دوم در  یورسازغوطه متحدهالاتیادر 

و   ااست. زبان انگلیسی در سطح زبانی برای یادگیری مهارت سطح بال یورسازغوطهرویکرد مهم در 

بین شخصی و مهارت شناختی    یهاتیفعالدر جهت  هابرنامهاست.  دیتأکارتباطی  مورد  یهامهارت

 . دارندیبرمزبان دانشگاهی گام 

. شودیمچند زبان نیز دیده  زمانهمهای آموزش آموزش دانشگاه گنت است. برنامه زبانیهلنددر بلژیک  بلژیک

 یورسازغوطهاست. برنامه اراسموس،  موردتوجه هابرنامهبرگزاری تست مقدماتی برای آموزش 

 هازبانبه  یبخشتنوعهای گرادویج، لئوناردو داوینچی در جهت دانشجویان در فرهنگ اروپایی   و برنامه

 نگلیسی است. است. حرکت از زبان هلندی به زبان ا

شود. مشارکت پژوهشی و های کمکی با کشورهای کمور، لاو، ویتنام، میانمار برگزار میدر مالزی برنامه مالزی

کند. در این کشور پایه خوب در زبان انگلیسی برای استفاده به چندزبانگی کمک می ییجاجابه یهابرنامه

 زبان واسط علم پیشرفت کرده است.  عنوانبهاز آن 

شدن است. در این کشور تمرکز بر یادگیری، آموزش و  یالمللنیبکشور در فرایند  نیتریجداسترالیا  استرالیا

موجب تنوع بخشیدن به  یالمللنیبحمایت دانشجو است. فرایند بلونیا و شناسایی کیفیت در سطح 

کاتالیزور چندزبانه شدن  عنوانبهنیز  یالمللنیبزبانی شده است. جذب و افزایش دانشجویان  یهاتیفعال

جهت آماده کردن دانشجویان برای انجام  چندزبانههای آموزش را تسریع بخشیده است. برنامه

 . رودیممشاغل در بازار کار متغیر به کار  ریپذانعطاف

 در کشورهای منتخب چندزبانهآموزش  یهابرنامه. 5جدول 

برای تضمین اجرای روان و راحت  هاآن ازنظر( همخوانی دارد. 1331این نتیجه با پژوهش شریف و همکاران)

ریزی چندزبانه، اختصاص معقولانه وقت، محیط کار مناسب و بودجه نیاز است، همچنان که دسترسی برنامه

مداوم و اعتقاد به دریافت بازخورد نیز ضروری است. یک بررسی در  یوگوگفتراحت به متخصصان، بحث و 

مورد ملاحظه قرار گیرند.  یسنجامکاندهد که دو بعد سیاسی و مواد آموزشی باید در حوزه امکانات نشان می

وارد  یطورجدبهدر کشور ایران که تنوع زبانی وجود دارد، برای بقای دانشگاهی در سطح جهان، لازم است 

به چشم  یالمللنیبگسترده  یهاتیفعالتنوع زبانی زیاد و اکولوژی زبانی و تنوع ساختاری به دلیل  استرالیا

های آسیایی: های اروپایی: فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، لالی رواج دارند و زبان.  زبانخوردیم

 در حال گسترده شدن است.  یالمللنیب، چینی، اندونزیایی، ژاپنی با شکل گرفتن تعاملات یاکره
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زبان واسط علم به رسمیت شناخته شود و در  عنوانبهالمللی شدن شد. باید واقعیت زبان انگلیسی ایند بینفر

باشد که وحدت در تنوع و دموکراسی  یاگونهبهقرار گیرد. زبان بومی باید  مورداستفادهکنار زبان بومی و ملی 

را بر مبنای  چندزبانههای آموزش د، برنامهمنابع مالی و اقتصادی خو بر اساس هادانشگاهزبانی حفظ شود. 

پلی میان  عنوانبه چندزبانهریزی کنند و آموزش تقاضا و بازار کار و معطوف به بازارهای جهانی برنامه

های یابد. در ایران برنامهها در یک بستر فرهنگی مناسب رشد می، تعاملات و تلاقی اندیشههادگاهید، هافرهنگ

 توانند مفید باشند. ، میاندنگرفتهسازی به خاطر اینکه هنوز ساختارها شکل ورغوطه
 

 باشند: از نوع نگرشی، قانونی و ساختاری می عمدتاًمشکلات عمده کشورها در آموزش چندزبانه،  .5یافته 

 

تواند سبب ارتقای ریزی زبانی میریزی هستند. برنامهفرایند برنامه دهندهلیتشکها و نگرش هائولوژیدای

-صحیح و کارشناسانه صورت نگیرد، می صورتبهیا مانع پیشرفت آن شود. چنانچه انتخاب زبانی  چندزبانگی

 همآن چندزبانهتواند منجر به مشکلاتی گردد. در کشور ما ایران، مشکلات نگرشی و برداشت منفی از آموزش 

آشکارا به موضوعات  چندزبانههای منفی آموزش در مورد جنبه هاینگرانبدون پایه و اساس وجود دارد. اغلب 

دارد. را پنهان می چندزبانگیهای فکری افراد درگیر در و آموزش ارتباط دارند که دغدغه یباشناسیزفرهنگی، 

، کنترل اقتصادی، پایگاه اجتماعی و ییگراتیقومگرایی، گری، نخبهبه مواردی چون سلطه موردبحثاین مسائل 

، را در کشور ایران شدن یالمللنیبترین چالش (، مهم1335باشند. ذاکر صالحی)منیت گروهی بسیار نزدیک میا

 یریگجهتریزی، مشخص نبودن اهداف و و برنامه یگذاراستیسدر عرصه  رندهیگمیتصمتعدد نهادهای 

تنها زبان  عنوانبهاصلی، نبود مراکز مشاوره تخصصی برای راهنمایی و هدایت دانشجویان، معرفی زبان فارسی 

برای آموزش و یادگیری، پایین بودن امکانات آموزشی و رفاهی، جذب حداقلی دانشجو از کشورهای پیشرفته و 

 .داندینبود فرهنگ تعامل و همدلی بین دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی م

 

 افریقای

 جنوبی

شود. ه مشکل تلقی میو اهمیت آموزش چندزبان ضرورتبهدر افریقای جنوبی  نداشتن دانش کافی نسبت 

مدیران دانشگاهی بیشتر وضوح دارد. تحصیل در مدارس غیر برخوردار و آماده نبودن برای این مشکل در 

از دیگر مشکلات است. مشکل فهم زبان میانجی و مشکل داشتن مدرسان زبده را نیز  چندزبانهآموزش 

 اضافه کرد. هژمونی زبان انگلیسی فرصت فعالیت را از دیگر زبانهای در دسترس گرفته است.  تواندیم

 ایالات

 متحده

کلات آموزش آموزش عالی از مش اندرکاراندستدر بین  چندزبانهعدم توجه و دانش نسبت به آموزش 

های و غیر منعطف بودن برنامه چندزبانهدر آموزش  دهیدمیتعلچندزبانه در این کشور است. کمبود مدرس 

سد راه  عنوانبهآموزشی را  یهافرصتهای دانشگاهی و مهارتفقدان کند. درسی نیز خودنمایی می

 در نظر گرفت.  توانیم چندزبانهآموزش عالی 
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مانع است. کاربرد فشرده زبان انگلیسی  نیتربزرگ چندزبانهدر بلژیک فقدان مدرس ماهر برای آموزش  بلژیک

سبب تهدید هویت فرهنگی کشور شده است و منجر به فراموشی  ریشه و فرهنگ کشور خودی شده 

 و یچند فرهنگتفکر  چندزبانهاست. نبود امکانات ساختاری و موانع قانونی برای گسترش آموزش 

 زبانی را کند کرده است.  یبخشتنوع

در این کشور رقابت آشکاری بین زبان انگلیسی و زبان مالایایی وجود دارد.  انتقادات ساختاریافته زبان  مالزی

کند و کمبود مدرس در کشور، هم در مالزیایی بهاسا و هم می یتراشمانعانگلیسی به خاطر عرق ملی 

دهد. کمبود مواد درسی هم در زبان مالیایی و هم در موارد درسی رنج میانگلیسی سیستم آموزش عالی را 

 انگلیسی مانند سایر کشورها متداول است. 

-روش. کندیمرا تهدید  چندزبانهآموزش  مهارت ناکافی دانشجویان و  توانایی ضعیف مدرساندر استرالیا  استرالیا

ضعف بیان عملکرد خود به اضافه کرد.  توانیمرا هم  چندزبانههای نامناسب و منابع ناکافی در آموزش 

به  زمانهمدسترسی حاکی از تنوع زبانی در این کشور است.  زبان انگلیسی و عملکرد شنیداری پایین

در  چندزبانهآن به خاطر راستی آزمایی، از دیگر مشکلات آموزش  مطالب نوشتاری و گفتاری و اثر منفی

 این کشور است.  

 در کشورهای منتخب چندزبانه. مشکلات آموزش 1جدول 

 

در کشورها سبب حرکت فرایندهای آموزشی به سمت یادگیری تعاملی و استفاده از  چندزبانهآموزش . 6یافته 

 های اجتماعی و یادگیری الکترونیکی شده است:، شبکهچندمنظورههای ای، رسانهیادگیری شبکه یهایفناور

 
 چندزبانهکه به بررسی برنامه درسی آموزش  ،( است2015و همکارانش) 1راستای مطالعه پاپواها در این یافته 

کلید موفقیت است، زیرا  چندزبانهدریافتند که آموزش  هاآنرشته زبان انگلیسی پرداختند.  سانسیلفوقدر دوره 

ها را که برای یادگیری چندزبانهشخصیت چند فرهنگی  یریگشکلها، یادگیری مشارکتی زبان و فرهنگ

هایی هستند های اجتماعی واقعیتبه کار بردن موبایل و اینترنت و رسانه. برداست، را بالا می ازیموردن العمرمادام

بپذیرند.  21ابزار یادگیری در قرن  عنوانبهباید  چندزبانهکه مدرسان و طراحان برنامه درسی با رویکرد آموزش 

 بر اساسهای آینده است. کلاس صیتشخقابلی، با انتشار دانش از طریق اینترنت محیط یادگیری الکترونیک

یکپارچه پوشش عمومی ابزار  یهاستمیساستفاده از  شرطشیپیکپارچه فعال خواهند بود.  یهاستمیسعملکرد 

 (2،2013.)مارلیناهای هوشمند خواهد بودموبایل و وایت بردهای تعاملی و تخته

 

                                                           
 Popova1 
 Marlina2 

 افریقای

 جنوبی

در افریقای جنوبی، پروژه های آموزش چند زبانه برای ارتقای ارتباطات میان فرهنگی اجرا می شود. راهبرد 

هشیاری چند زبانی میان دانشجویان و ارتقای چند زبانگی است. از و  توسعه هشیاری انتقادی میان کارکنان

های الکترونیکی، وب سایت، گفت و گوهای اینترنتی، وب لاگها و ویکی ها برای  ها، نامهپایگاه داده

 تقویت آموزش چندزبانه استفاده می شود. 

 ایالات

 متحده

رویکرد نگهدارنده برای دانشجویان تازه ورود و ترویج آموزش چند زبانه به کار می رود. رویکرد انتقالی 

شوند بیشتر کاربرد دارد. تلاش برای صورت مهاجر وارد کشور میآموزش به چندزبان برای افرادی که به 

 حرکت از زبان مادری به سمت زبانهای دیگر است. 

ها راهبرد ارتقای آموزش چند زبانه هستند. آموزش از راه دور الکترونیکی و دوره تمرینها، تکالیف و پروژه بلژیک

موزش چند زبانه رواج دارد. استفاده از ویدیو کنفرانس العمر برای اشاعه آهایی در چارچوب یادگیری مادام

 ها برای ایجاد انگیزه در آموزش چند زبانه متداول است. 
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، صوتضبطهستند.  چندزبانهآموزش  کنندهکمکو تجهیزات در دسترس  افتهیسازمانمواد درسی  مالزی

کنند. جلسات گفتگو در را تسریع می چندزبانهها، یادگیری زبان و آموزش نوارهای ویدیویی، برنامه

 . شودیمدر نظر گرفته  چندزبانهبرای ترویج آموزش  یشگاهیآزماکلاسهای کوچک، درس 

 استرالیا

 

های چندحالته بیانگر توجه به تنوع زبانی و فرهنگی است. مبادلات بین فرهنگی و یادگیری در فناوری

و اجتماعی نشانگر اهمیت آموزش  یاشبکه. یادگیری ردیگیممحل تحصیل صورت  دورازبهخانه 

در سطح  یآورفنو آماده کردن افکار برای پذیرش تنوع فرهنگی است. آموزش از طریق  چندزبانه

 . ردیگیمکوچک و ارتباطات چهره به چهره صورت 

 چندزبانهدر آموزش  مورداستفاده یهایفناور. 1جدول 
 

از  چندزبانه، موانع نگرشی، قانونی و ساختاری در آموزش موردمطالعههای کشورهای مطابق یافته. 7یافته 

المللی شدن، ایجاد دانش لازم نسبت به شناخت این پدیده در در بین چندزبانهطریق شناساندن اهمیت آموزش 

کنند و تخصیص کاتالیزور عمل می عنوانبه چندزبانه، تصویب قوانینی که در آموزش گذاراناستیسمدیران و 

 :اندشدهبرداشتهمنابع مالی مناسب، از میان 
تدارک دیده  چندزبانههای نوین آموزش ، مواد درسی مناسب، فناوریتیفیباکبا اختصاص بودجه لازم، مدرسان 

سابقه و سریع آموزش با زبان واسط انگلیسی را در در پژوهشی رشد بی (،2113)و همکارانش 1. دوازشودیم

 هاآندانند. همچنین المللی شدن آموزش عالی دنیا میکردند و این پدیده را جزء فرایند بین دیتائسراسر جهان 

واسط علم در کشورهایی با زبان ملی غیر انگلیسی کمکی به یادگیری  عنوانبهاذعان دارند، اکنون زبان انگلیسی 

این پژوهشگران، استفاده از استادان مسلط به محتوای علمی  دیتأکاست. نکته مورد  روزبهو محتوی علمی زبان 

 زمانهم یریکارگبهجبران کمبود چنین مدرسانی  حلراهو زبان انگلیسی در رابطه با زبان واسط علم است و 

 دانند.مدرسان، یکی مسلط به زبان و دیگری به محتوی در هر کلاس می

 افریقای

 جنوبی

کمک کند. شناسایی  چندزبانهبه حل مشکل آموزش  تواندیم افتهیسازمانمدیریت زبانی ساده ولی 

ه را برای پیشرفت او تمرکز بر اقدامات مطالعه و آموزش ر هاحلراهمشکلات زبانی و حرکت به سمت 

 . کندیمهموار  چندزبانهآموزش عالی 

 ایالات

 متحده

چندزبانه  یهابرنامهدر دستور کار قرار دارد. توسعه  چندزبانهاستقرار دفتر یا اداره برای امور آموزش 

 یهاسازمانزبانی و  یهاگروهباشد. تهیه مواد درسی در  کنندهکمک تواندیمنیز  برای کمبود مدرس

از  چندزبانهآموزش  تیااهمب گذاراناستیسکند. آشنایی افراد و را حمایت می چندزبانهخودشان آموزش 

 به حل مشکلات کمک کند.  تواندیمطریق رسانه 

                                                           
 Doiz.1 
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 131/برای ایران ییهادرسدر کشورهای منتخب و  چندزبانهمطالعه تطبیقی آموزش عالی 

آموزش عالی است. گذراندن  اندرکاراندست موردتوجهها کمتر بر قانون برای رویارویی با واقعیت دیتأک بلژیک

قرار گیرد. برطرف  تیموردعناباید  یالمللنیببرای ارتقای زبان ملی و  C1, B2های استاندارد دوره

 ثمربخش باشد.  تواندیمدر این کشور  چندزبانهکردن موانع ساختاری و قانونی برای اعتلای آموزش 

برای کشوری که زبان  تلاش برای افزایش در میزان و تعداد تخصیص منابعو  تخصیص منابع مالی بیشتر مالزی

از  چندزبانهاز آموزش  حل مشکلات برداشتیاست.  مؤثرواسط علم پذیرفته است  عنوانبهانگلیسی را 

رسمی و فارغ از  صورتبه استقرار آموزش چندزبانه و هابرنامهارزیابی است.  حلقابل هارسانه طرق

 کلیدی است.  حلراه ییگراقانون

شدن مفید است.  یالمللنیببا توجه به فعالیت گسترده در جهت  آموزش چندزبانه یریکارگبهتشویق در  استرالیا

 چندزبانهکاتالیزور آموزش عالی  آموزش عالی مؤسساتو هم  هارستانیدبها هم در برنامه یریکارگبه

های بین حلقه کنندهتیتقو اینترنت هدسترسی بو  زبان انگلیسی در ارتباط با محتوی یبخشتیفیکاست. 

 زبانی و فرهنگی خواهد بود. 

 در کشورهای منتخب چندزبانهبرای رفع مشکلات آموزش  هاحلراه. 1جدول 
  

و دلایل آموزشی، پیامدهای مثبت آموزش  انهیگراآرماندلایل کاربردی، دلایل ابقا، دلایل مالی، دلایل . 8یافته 

قرار  مدنظرهستند و استفاده از زبان واسط علم در آموزش باید  هادانشگاهالمللی شدن در فرایند بین چندزبانه

 : گیرد

زبان  عنوانبهاستفاده از زبان انگلیسی  ریتأثدرباره  (،1335)این نتایج در راستای مطالعه اصغرزاده و خراسانی

اند که کشورهای اروپای به این نتیجه رسیده هاآندر اروپاست.  هادانشگاهالمللی شدن واسط آموزش در بین

-این موفقیت در جذب دانشجویان بیناند. عالی موفق عمل کردهالمللی شدن آموزش غربی و شمالی در بین

استفاده از زبان واسط در  .شوددیده می وضوحبه، میزان تولیدات علمی و اسناد هاآن یهادانشگاهالمللی، رتبه 

ها یافتهتوانند شود و دانشجویان میالمللی میسازی دانشجویان بومی زبان بینآموزش دانشگاهی موجب توانمند

زبان  عنوانبهالمللی با دنیا به اشتراک بگذارند. استفاده از زبان انگلیسی و تولیدات علمی خود را به زبان بین

 (.2003)شورای اروپایی،کندالمللی شدن آموزش عالی و تسریع این روند میواسط آموزش، کمک شایانی به بین

 هادانشگاهشدن منفک نخواهند بود و دیر یا زود باید برای بقای  یمللالنیبنیز از فرایند  هادانشگاهکشور ایران و 

های پژوهش شدن یتجارالمللی تلاش بیشتری بنمایند. اقتصاد دانش و بین یهایبندرتبهو قرارگرفتن در 

لازم . بنابراین افتیدستدانشگاهی و ارتباط دانشگاه با صنعت مواردی نیستند که بتوان با آموزش سنتی به آن 

های مشارکتی است، استفاده شود المللی که یکی از موارد تبادل استاد و دانشجو و پژوهشاست از تجارب بین

المللی شدن عمل فرایند بین کنندهعیتسرکاتالیزور و  صورتبهالمللی برای تعاملات بین چندزبانهو آموزش 

 خواهد کرد. 
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 یریگجهینت

فقط آموزش به چند زبان  چندزبانهیک اصطلاح ساده بیان یک موضوع پیچیده است. آموزش  چندزبانهآموزش 

یا استفاده از چند زبان در آموزش نیست، بلکه دارای مفهوم ارتباطات میان فرهنگی است که میان اعضای 

اطات میان ارتب(. 1،2003)استیفندهدنمایندگان فرهنگی رخ می ویا میان سخنگویان  ،ها در تماسفرهنگ

در جریان ارتباط، ایجاد  تواندیمگوناگون است که  یااندازهبهمردمانی که ادراکات فرهنگی و نظام نمادهایشان 

، هافرهنگو فهم دیگر  هازباناین است که صحبت کردن با دیگر  چندزبانهاختلال نماید. استراتژی آموزش 

کنند که بایستی برای راهی را معرفی می ،هازبانکند و های مختلف اروپا را تقویت میارتباطات بین رشته

های محیط آموزشی چند فرهنگی، محتوی سیستم ویژگی بر اساسانسجام و گفتگوی میان فرهنگی دنبال شود. 

های ، ویژگییرتهاجمیغهای آزاد، آموزشی مدرن در آموزش چند فرهنگی باید دارای معیارهایی چون ایده

 (2013.)گوربونوا،ملی باشدواحد قومی و هویت 
المللی و تعاملات علمی و فرهنگی، اجرایی شدن در جذب دانشجویان بین چندزبانهنظر به اهمیت آموزش 

در سطح خرد)نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی(، در  چندزبانهقانون اساسی برای آموزش  13و 15،11اصول 

المللی . تنوع زبانی و جذب دانشجویان بیندیدرآبه اجرا  هادانشگاهخصوصی و در مقیاس کوچک در  مؤسسات

های مثبت، سازوکارهای فراهم شود. برداشت هارستانیدبدر  چندزبانهای برای آموزش مورد استقبال و زمینه

تقویت شود. یادگیری مشارکتی و  هادانشگاهدر  چندزبانهقانونی و ساختارهای مناسب برای پیشبرد آموزش 

در دستور کار قرار گیرد. زبان  شدهرفتهیپذاز طریق استانداردهای  چندزبانهبه مدرسان آموزش  یبخشتیفیک

برای دروس علوم انسانی و عمومی و زبان انگلیسی برای دروس تخصصی که دارای  هادانشگاهفارسی در 

-یسی صورت پذیرد و فرصتبه زبان انگل هانامهانیپاقرار گیرند. نوشتن  مورداستفادهتغییرات بیشتری هستند، 

و  چندزبانهریزی آموزشی برای مشاهده کم و کیف آموزش های مطالعاتی برای دانشجویان مدیریت و برنامه

فراهم شود و زبان مادری در کنار  چندزبانهریزی زبانی آموزش و کارشناسان در  برنامه نظرانصاحبمصاحبه با 

برای فعالیت  چندزبانهنی و نوشتاری تقویت شود. باید محیط آموزش المللی با ایجاد تنوع زبازبان ملی و بین

داشته باشند و  وآمدرفتبتوانند در جامعه  یراحتبهدانشجویان خارجی  کهیطوربهفراهم شود،  یالمللنیب

شود و فرهنگ مردم ارتقا   نیاید. تنوع زبانی با ورود دانشجویان خارجی فراهم به وجود هاآنمزاحمتی برای 

آوردن مراسم مذهبی و  جابهیابد و دیدن یک فرد خارجی را در کنار خود عجیب جلوه ندهند. امکانات برای 

ارائه شود تا  هاآنقرار بگیرد. امکانات اقامتی و پیشرفت با هزینه پایین به  هاآنتفریحات معمول در اختیار 

دان را نیز در سفرهای خود به همراه داشته باشند و ارتباطات میان اشند بستگان و خویشاونبرغبت داشته 

 حاصل شود.  هاآنهای کشور به و مشخصه 2فرهنگی از طریق معرفی نمادها

                                                           

Stephen.1  

Symbols.2  
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