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  آموزشی برنامه ریزيسازمان پژوهش و 

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز
  

  با اساتید دانشگاه مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز اندیشیجلسه هم گزارش
  

  

  و تربیت کاربردي تبریزمرکز پژوهشی تعلیم محل تشکیل جلسه: 
  12تا  10زمان جلسه:  -دوشنبهروز -29/05/97تاریخ 

  دستور جلسه: 
 هاي چندپایه و چندزبانهدر حوزه آموزش و پرورش روستایی، عشایري، کالسشی یهم اند -

  
     لسه:اعضاي ج

  دکتر هما رحمانی و دکتر فتانه حاجیلو  :هاخانم
  قاسم زاده داود دکتر- یداله زادهنصرت دکتر - دکتر رحمان مشتاق مهر- اقدم باقر علیزادهدکتر محمد-دکتر اسداله خدیوي آقایان:

  رهروي، محمودزاده   ، عارف نژاد،کالنتري دکتر -دکتر اسمائیل صفائی اصل

  

ابجان و فرهنگیان استان شهید مدنی آذری ،شی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز با اساتید دانشگاه هاي تبریزمرکز پژوههمکاران  اندیشیجلسه هم
  برگزار گردید:  هاي چندپایه و چندزبانهآموزش و پرورش روستایی، عشایري، کالس موضوع با  ذربایجان شرقی آ
  

  اهم موضوعات طرح شده در جلسه:
  : ، مرکز پژوهشی تبریزرضا کالنتريدکتر 

و  يث و گفتگو در زمینه آموزش و پرورش روستایی، عشایرکنم خدمت اساتید محترم، حضور شما در این مجموعه و بحخیرمقدم عرض می
این جلسات ارزشمند است. انشاهللا مغتنم و تحقیق و پژوهش هستند، انجام چندزبانه که از موضوعات بسیار مهم و زمینه بسیار مناسب براي 

 هاي این مرکز بهرمند شویم. شوراي پژوهشی گروهدي علمی شما به عنوان اعضاي نها و توانماز ظرفیتبتوانیم اندیشی مداوم باشد و ما هم
مرکز پژوهشی  و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان بدنه اصلی و در واقع مغز متفکر نظام تحقیقات آموزش و پرورش کشور است

هاي مختلف فعالیتاي ت منطقهتبریز ذیل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در دو گروه پژوهشی چندزبانه و علوم اجتماعی و مطالعا
هاي این مرکز را خدمتتان ماموریت هاي پژوهشی وزمینه اي ازخالصهدر ابتداي گفتگو،  ،براي تبیین موضوعدهد. علمی و پژوهشی انجام می

  دهم تا بتوانیم از نظرات شما صاحب نظران بهرمند شویم:  ارائه می
هاي نظام مختلف مصداق یک جامعه چندفرهنگی است. از جمله رسالتهاي ها و خرده فرهنگزبانی، فرهنگی، گویش تنوع داشتن با ایران

و آموزش و پرورش کشور ما  زبانی و طبقات اجتماعی مختلف جامعه است ،گو بودن به مسائل فرهنگیحساس و پاسخ ،تعلیم و تربیت موفق
هاي اسنادباالدستی مانند سند تحول چقدر ویژگی با توجه به و اجرا در عمل ااینکه آموزش و پرورش م البته .هم از این موضوع استثنا نیست

لحاظ کرده در برنامه درسی را مناطق دوزبانه  عشایر کوچ نشین و همچنین و شهرها، حاشیه در مناطق محروم، روستاهان آموزان ساکدانش
رسی به عنوان زبان مشترك و رسمی کشور، زبان آموزش و وسیله در نظام آموزشی کشور ما، زبان فااست باید تحقیق جامعی صورت گیرد. 
هاي زبانی و حمایت آموزش ویژه نیازمند شوندوارد مدرسه می دوزبانه کودکانی که در مناطق برخی از انتقال مفاهیم موضوعات درسی هست.

، سطح دانش آموزان تک زبانه برسانندنی خود را همهستند تا بتوانند از لحاظ دانش و توانش زبا روانشناسی، زبانشناسی و جامعه شناسی
کشور، عدالت آموزشی و تربیتی  اگر در مناطق مرکزي موضوع مهمترین حوزه فعالیت گروه چندزبانه این مرکز پژوهشی است. پژوهش در این

به سمت  يچقدر از هسته مرکز هر و زي، در مناطق مرشودتعریف می ، نیروي انسانی و تجهیزات آموزشیتوزیع متناسب منابع مالینحوه با 
 کنیم،هاي اجتماعی متعدد برخورد میهاي زبانی، مذهبی و پایگاهمانند تفاوت دیگريهاي مولفهبه عالوه براین عوامل، کنیم حرکت  مناطق

   .می باشدمرکز پژوهشی هاي این از ماموریت موضوعاتحوزه این  انجام پژوهش درشود که این موضوعات ذیل عدالت آموزشی مطرح می
  6از  1 صفحه 

96: جلسه  



  
  : ، مرکز پژوهشی تبریزآقاي عارف نژاد

خواهم توضیحات مختصري از ماموریت و وظایف گروه علوم اجتماعی و مطالعات به منظور تبیین مسئله و آشنایی بیشتر با این مرکز می
 اي بسیار گسترده است و این فرصت بسیار مناسبیلعات منطقههاي گروه علوم اجتماعی و مطااي را خدمتتان عرض کنم.  ماموریتمنطقه

بررسی مسایل و مشکالت اجتماعی دانش آموزان مناطق مرزي  ،یکی از این موضوعات .که به موضوعات مختلف و متفاوتی پرداخته شود است
-کند مسائل منفی این موقعیتخطور می شود، معموال اولین موضوعی که به ذهنکشور است. وقتی از دانش آموزان این مناطق صحبت می

به ع نگاه کنیم با توجه وآموزان ما ممکن است در هجمه فرهنگ کشورهاي منطقه قرار بگیرند. اگر واقع بینانه به این موضهاست که دانش
نگاه به مسائل مثبت و  و ها هم باشیمتوانیم صادر کننده فرهنگماهیت فرهنگ که مانند یک موجود زنده همیشه در حال حرکت است می

ضروري است. دومین مسئله،  پژوهش در زمینه مسائل تعلیم و تربیت در مناطق روستائی و عشایري است. مناطق  مرزي منفی مناطق
روستائی و عشایري به دلیل برخورداري از ویژگی هاي خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و جغرافیایی از مناطق شهري متمایز بوده و به 

ین دلیل داراي مسائل و نیازهاي خاص آموزشی و تربیتی نیز می باشند. به عنوان مثال در خصوص توانمند بودن معلمان این مناطق، هم
هاي هاي آموزش و مدیریت کالسکنند. پژوهش در حوزه مشکالت، روشمعموال معلمان کم تجربه یا سرباز معلم در این مناطق فعالیت می

  بادي بی سوادي در جامعه از وظایف دیگر این گروه می باشد. چند پایه و انسداد م
  

   ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان: رحمانی هما خانم دکتر
د، ابعاد نالعه قرار گیرطآنچه که باید مورد م. ها بیشتر یک موضوع فرهنگی است تا سیاسیقومیتبحث از منظر ما که علوم سیاسی خواندیم 

هویت ملی در ایران وضع مناسبی دارد چون برخاسته از  اي که من داشتم،با توجه به چند مطالعه وزان است. البتهمختلف هویت دانش آم
تواند عامل بحران هم باشد، زمانی که تبعیض باشد یا حتی در برخی موارد می هاقومیت موضوع باشد.واحد می هنجارهايو  داتاعتقا ،باورها

 . بنابراین، براي کشور هستند یفرصت بسیار مغتنمها قومیتوجود احساس تبعیض از بین برود  تبعیض یا اگر . به وجود بیاداحساس تبعیض 
تالیف  ها باید درریزي شود و این ارزشها برنامههاي فرهنگی و زبانی قومیتهاي آموزش و پرورش باید در جهت ارج نهادن به ارزشسیاست

-به هر حال، جامعه ایران داراي چندین فرهنگ یا خرده فرهنگتوازن در آموزش و پرورش نیاز داریم. کتب درسی لحاظ شود. ما به توسعه م
سیاست هاي اعالمی قانون ما در زمینه ها براي ایجاد هویت ملی مستحکم الزم است. ها و حکومتایجاد احساس همگرایی بین قومیتهاست. 
اعم از توزیع متوازن منابع مالی  اعمالیمشکلی نداریم ولی سیاست هاي  ر آموزش و پرورشساله د پنج هاي و برنامهچشم انداز  سند، اساسی
  خیلی مناسب نیست.  و غیره

  
  شگاه شهید مدنی آذربایجان و عضو بنیاد پژوهشی شهریار: ناستاد دا ،دکتر مشتاق مهر 
براي عملی کردن نتایج  زش و پرورش بسته است و فرصتیآمو ؟نتایج تحقیقات را دارد استفاده از آموزش و پرورش چقدر آمادگی پذیرش 

یک خانواده  یکی از کارهاي اساسی تدوین محتواي درسی مناسب و خاص مناطق روستاي عشایري و چندزبانه است. ندارد. را تحقیقات
و پرورش است که باید طبق برنامه هاي آموزش و پرورش تغییر دهد. این آموزش ها و برنامهتواند زندگی خود را طبق خواستهعشایري نمی

ي پژوهشگاه مطالعات هااز پژوهشکدهریزي کند. و اتمام مدرسه و غیره برنامه شروع زمانها اعم از تالیف کتب، زندگی عشایري در همه زمینه
. اینکه ما تحقیق کنیم در هاي چندپایه و چندزبانه کارهاي زیربنایی انجام گرددمورد کالس راین فشار وارد شود که د آموزش و پرورش

هاي تمرکز زدایی در نظام  مهروبنایی هستند. اجراي برنا ، اما اینها موضوعاتهاي چند زبانه و چندپایه خوب استخصوص مدیریت کالس
ایی، عشایري و روستهاي مناطق کند و توجه خاصی به ویژگیها را به صورت کالن اجرا میبرنامه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت الزم است.

  ندارد. چندزبانه 
  
  
  
  

  6از  2 صفحه 
  

  



  
  :مدیر دبیرستان و مدرس دانشگاه فرهنگیان ،یداله زاده نصرت دکتر

کند و اینها موضوعاتی هستند که همواره باید ذکر میهاي براي دانشمندان ها را به عنوان نشانهدر قرآن کریم خداوند متعال وجود انواع زبان 
دانش آموزان دوزبانه مدارس قابل مشاهده باشد. در باید  ي پژوهشگاههانتیجه تحقیقات انجام گرفته در پژوهشکدهقرار گیرند. مورد مطالعه 

، این به این معنی است که در مدارس آموزش زبان به درستی هاي خود نیستندنوشتن احساسات و دانسته به حتی در مدارس تیزهوشان قادر
اما االن  ،محوري انتخاب و مطالعه و پژوهش گردد اتو موضوع دغدغه و مشکل آموزش و پرورش درست شناخته شود گیرد. بایدانجام نمی

هاي یکپارچه است. به عنوان آموزش و پرورش مجري برنامه. دقادر به تنفس نیست متعدد هاي ابالغیها و بخشنامهمدارس در زیربار برنامه
هاي ارزشیابی بر اساس اصالح روشگیرد. نمونه، یک دانش آموز روستایی یا عشایري به مانند یک دانش آموز شهري مورد ارزشیابی قرار می

   الزم است.  ايهاي فردي و منطقهوتفات
  

  :عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ،دکتر خدیوي
- درصد دانش 70ها و ابزارها و فضاي مجازي مرزها را از بین برده است. امروزه کنیم. رسانهچندفرهنگی زندگی می ما در دنیاي چندزبانگی و

دوزبانگی اگر درست مدیریت شود می تواند به زبان دوم را با لهجه صحبت می کنند.  مردم درصد 85آموزان کشورها چند زبانه هستند و 
ها باید ارتباط بیشتري با واحدهاي تحقیقات معکوس خواهد شد. پژوهشگاه مطالعات و پژوهشکده فرصت تبدیل گردد و در غیر اینصورت

ها و قومیت عناصر فرهنگی پیشنهادي دارم از طریق مطالعه و پژوهش، ها و مدارس پیوند برقرار گردد.ها داشته باشند تا بین پژوهشکدهاستان
برنامه درسی علوم اجتماعی بر اساس  الزم است ق کتب درسی به دانش آموزان منتقل گردد.شناسایی و از طری  مناطق روستایی و عشایري

هاي آموزش و پرورش موفق هاي فردي و آموزش انفرادي از ویژگیتدوین گردد.  توجه به ویژگیهویت محلی، ملی و جهانی دانش آموزان 
فرادي باشد. رابطه زبان و هویت و نقش آن در انسجام ملی و وحدت ملی بنابراین آموزش باید ان .ي واحدي استدنیادنیاي کودکان است. 

  بسیار موثر است که باید مورد واکاوي و مطالعه قرار گیرد. 
  

  عضو هیات علمی دانشگاه تبریز: ،اقدم دکتر محمدباقر علیزاده
در کتب فارسی  "بارانشعر "گذشته مطالبی مثل در به عنوان مثال . بزندهمبستگی ملی آسیب  می تواند بههاي درسی تغییر مداوم کتاب

-کرد و هر کسی با هر زبان و قومیتی از این شعر لذت میهاي مختلف ایجاد میوجود داشت که یک قرابت و نزدیکی بین هویتدوره ابتدایی 
شناسایی مشکالت باید در  رده اند.هاي درسی بسیار تغییر کرده است و همچین عناصري بسیار تغییر کدر چند سال اخیر محتواي کتاب .برد

ز اینکه اولویت قرار بگیرند و باید با برنامه انجام گیرند. دخالت بدون برنامه منجر به نتیجه نخواهد شد. از نظر من، مسئله مناطق مرزي قبل ا
تایی و عشایري خیلی پایین است و توزیع امکانات آموزشی در جوامع روستحت تاثیر موضوع دوزبانگی باشد بیشتر متاثر از محرومیت است. 

توجه به محرومیت  بنابراین، اند.هاي خوب بیشتر در اختیار دانش آموزانی است که در جامعه شهري زندگی کردههاي خوب و دانشگاهرشته
  زدایی از مناطق مرزي ضروري است. 

  
  

  :، مدرس دانشگاه فرهنگیاندکتر اسماعیل صفائی اصل
هاي هاي محلی در رسانهشود. البته مدتی است که نگاه به زبانها میهاي محلی باعث تضعیف این زبانزبان در بحث نگاه از باال به پایین

د. یکی از صاحب نظران نگیرهاي محلی را نادیده میهم زبان تاثیرگذار مثل صدا و سیما اصالح شده است. ولی بخشی از جامعه ما هنوز
خوشا به حال ایرانیان چونکه تنوع زبانی این کشور را به بهشت زبان شناسی تبدیل کرده "گوید که ري میشناسی به نام کامي زبانحوزه
 "انگلیسی امریکایی"یا  و "انگلیسی بریتانیایی"به جاي  "انگلیسی جهانی"مریکا از واژه آدر کشوري مثل  .(به نقل از دکتر دبیرمقدم) "است

اي که هاي غیر فارسی به دلیل لهجهآورد در حالی که در کشور ما سخنوران زبانهیچ مشکلی بوجود نمیکنند و لهجه فرد سخنور استفاده می
باید حل شود. نگرش به زبان آنقدر مهم است که به انگیزش  نگرش کنند و این در صحبت کردن به زبان فارسی دارند احساس حقارت می

   در موفقیت تحصیلی است. زبانی تاثیر می گذارد و انگیزش زبانی عامل مهمی
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  :، مرکز پژوهشی تبریزآقاي محمودزاده

که باتوجه به اینکه ما در حال نیازسنجی براي مرکز پژوهشی تبریز هستیم، من از منظر دیگر و با نگاه مدیریتی به موضوع می نگرم. دلیل این
ها و عدم تحقق عدم اجراي کیفی پژوهش ،هانگاهی هم به نحوه نیازسنجید باید نیمآیشوند به نظرم میها، خیلی موثر واقع نمیاغلب پژوهش

 درست است که مدیران براي حوزه تحقیقات در آموزش و پرورش خیلی جایگاه مناسبی در نظر نمی گیرند که داشته باشیم.هاي آنها کاربست
که ه در آن. از طرفی باید قبول کنیم هاي روزمرو پرورش و دغدغه آموزش یاجرای يهاگردد به مشکالت و نارساییبخشی بر می البته

از  هاپرورش و عدم اجراي کیفی پژوهش هاي آموزش وبا اولویت نبودن تناسبو م ي بودن، به روز نبودنرتحقیقات انجام شده به دالیل تکرا
شاید هم هاي کمی که رغم رشد و افزایش شاخصه علینحوه نیازسنجی تا داوري و کاربست آن با مشکل روبروست. به همین دلیل است ک

و امکانات و تجهیزات آموزش و پرورش  ،هاي درسی، منابع انسانیحتوا، کتابمهاي کیفی از جمله در حوزه شاخص ،باشدبخشی ظاهري می
و صاحب نظران و  کارشناسانگذشته هاي زنند با مشکل مواجه  هستیم که در سالحوزه هاي تربیتی که خروجی آموزش و پرورش را رقم می

باید نگاه و  هاتعریف و انجام پژوهشدر  دهد که مامسئولین به ویژه مقام معظم رهبري اشارات فراوانی داشتند. این موضوعات نشان می
ازهاي واقعی آموزش و ها و پژوهشگران و نیمشترك بین پژوهش ترویکرد جدیدي به موضوعات داشته باشیم. الزم است از طرفی فهم و ادبیا

   ربست آنها داشته باشد. اها و کپرورش ایجاد شود و از طرف دیگر آموزش و پرورش رویکرد جدیدي نسبت به انجام پژوهش
  

  :عضو هیات علمی دانشگاه تبریز ،خانم دکتر فتانه حاجیلو
اساساً به عنوان یک فرصت است تا یک تهدید. البته تا هاي گوناگون شده است. تکثر زبانی تکثر فرهنگی باعث ایجاد جوامع مختلف و زبان

زمانی که با یک نگاه سیاسی با آن برخورد نشود. اگر زبان محلی باعث جداشدن از زبان ملی باشد این یک تهدید است. آیا دوزبانگی عامل 
د را بیان کند؟ به نظر من نظام تعلیم و تربیت ما شود که اندیشه خوآموز خواسته نمیآموزان است؟ و یا کال از دانشطرح نشدن اندیشه دانش

باشد. حذف عملی درس انشا آموزان محدود به دریافت و باز پس دادن محتواي ارائه شده میپسندد و انتظارش از دانشي اندیشه را نمیارائه
ایی حل شوند و تقویت اندیشه ورزي، پایداري در مدارس اندیشه ورزي را دچار آسیب نموده است. مسائل آموزش و پرورش باید به شکل زیربن

  هایی از مسائل زیربنایی آموزش و پرورش هستند.و ناپایداري اجتماعی، مطالبات جامعه از آموزش و پرورش نمونه

  :، مرکز پژوهشی تبریزآقاي رهروي
باشد. نیازسنجی پژوهشی باید بر اساس یکشف نقاط ضعف و ارائه راهکار براي رفع آن و کمک به تقویت نقاط قوت م شوظیفه اصلی پژوه

تواند راهگشاي المللی و استفاده از تجارب سایر کشورها میمسائل و مشکالت واقعی باشد تا نتایج آن عملیاتی شوند. مطالعات تطبیقی بین
  موزش و پرورش باشد.آصالح نظام تواند بخشی از کارهاي زیربنایی در اها میمشکالت نظام تعلیم و تربیت باشد. بهبود فرایندها و روش

  مدرس دانشگاه فرهنگیان: ،قاسم زاده داود دکتر
ها و کاربردهاي این اسناد و دگانه خودش به خوبی تدوین شده است. ولی رویکر ششهاي اسناد باال دستی و سند تحول بنیادین با ساحت

و  مشاهد نمود. تغییر و تحوالت در آدابتوان میآموزش و پرورش  جیدر خرو را هاي آن به خوبی اتفاق نیفتاده است و این نقیصهساحت
  . که باید مورد مطالعه قرار گیرند تحوالت اجتماعی بوده است ردانش آموزان در موضوع جنسیتی تحت تاثی تحصیلی نرخ پوشش یاو  رسوم
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اجتماعی به موضوع  - زبانی مناطق چندزبانه، روستایی و عشایري،  نگاه فرهنگیهاي فرهنگی و تحقق عدالت آموزشی، تمرکززدایی، توجه به مولفه

آموزش و پرورش چندزبانه و کیفیت بخشی به پژوهش ها از جمله مقوالت اصلی بودند که اساتید در این جلسه تاکید کردند. محورهایی که با 
شدند و الزم است به صورت فعالیت هاي مختلف پژوهشی مورد مطالعه قرار  استفاده از تحلیل محتوا و کدگذاري از نقطه نظرات اساتید استخراج

  گیرند عبارت بودند از: 
  

 راهکارهاي تقویت هویت ملی و دینی در بین دانش آموزان مناطق مرزي 

 مطالعه رابطه بین زبان و هویت در بین دانش آموزان مناطق دوزبانه و مرزي و نقش آن در انسجام و وحدت ملی    

 آموزان و معلمان مناطق دوزبانه و مرزيرسی نگرش به زبان ملی و رسمی کشور در بین دانشبر 

 هاي عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق روستایی، عشایري و چندزبانهبررسی میزان تحقق مولفه 

 ایه و روستایی و عشایريیادگیري و ارزشیابی در کالس هاي چندپ-هاي یاددهیهاي فردي در روشمطالعه میزان توجه به تفاوت 

 هاي پژوهشی در حوزه تعلیم و تربیت چندزبانه، روستایی و عشایري بررسی میزان تحقق کاربست یافته 

 ، روستایی و عشایريمناطق دوزبانه آموزاندانشهاي مطالعه راهکارهاي برون رفت از آموزش و پرورش متمرکز با توجه به ویژگی 

 هنگی با کشورهاي همسایه و تاثیر آن بر آموزش و پرورش مناطق مرزيهاي تبادل فرها و آسیبفرصت 
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