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  آموزشی برنامه ریزيسازمان پژوهش و 

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز
  

  گزارش نشست مشترك اداره کل اموراجتماعی و فرهنگی استانداري آذربایجان شرقی و مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز 

  
  

  استانداري آذربایجان شرقیمحل تشکیل جلسه: 
  10تا  8زمان جلسه:  -یکشنبهروز - 11/06/97تاریخ 

   بررسی زمینه هاي پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها و مناطق مرزيهم اندیشی و  دستور جلسه: 
  رهروي، محمودزاده  نژاد،، عارف کالنتريبهروز مهدوي، مرسلی،     لسه:اعضاي ج

جلسه مشترك همکاري مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز با مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداري آذربایجان شرقی با موضوع بررسی 
 محل در   11/06/97زمینه هاي پژوهشی در حوزه آموزش و پرورش مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها و مناطق مرزي صبح روز گذشته مورخ 

  : گردید برگزار تبریز استانداري
  

  اهم موضوعات طرح شده در جلسه:
 ،هاي پیشرفتشاخص ضمن خیرمقدم به حاضرین جلسه یکی از  آقاي مهدوي، مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی استانداريابتدا 

از این که زمینه همکاري بین این اداره کل دانسته و  میزان توجه و عنایت به امر تحقیق و پژوهشرا  جوامعترقی و تعالی 
با مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي تبریز فراهم شده است ابراز خرسندي نمودند. ایشان در ادامه با اشاره به برخی 

هاي آسیب هاي اجتماعی شایع در کشور و استان به خصوص در مناطق روستایی و حاشیه شهرها اظهار داشتند؛ در سال
هاي اجتماعی از قبیل اقدام به خودکشی و موضوع مواد مخدر در مناطق روستایی و محروم روند افزایشی ، آمار آسیباخیر

یابی شده و راهکارهاي عملی در این زمینه ارائه گردد. توانمندسازي اولیاء داشته است که باید با پژوهش و تحقیق ریشه
ي بود که آقاي مهدوي به آن تاکید داشتند. در نهایت ایشان خواستار آموزان در حاشیه شهرها از موضوعات دیگردانش

  هاي اجتماعی شدند. همکاري نزدیک استانداري با مرکز پژوهشی تبریز در انجام طرح هاي پژوهشی در حوزه آسیب

پژوهشگاه مطالعات آموزش و مرکز زیر نظر  با بیان اینکه این رضا کالنتري،  سرپرست مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت کاربردي  تبریز
مناطق چندزبانه، روستایی، عشایري  پرورش آموزش و با هاي مـرتبط سترش پژوهش در زمینهگو  تـوسعهپرورش با هدف 

اشاره نمودند. مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت تبریز و مرزي با مأموریت کشوري تشکیل شده است، به برخی از وظایف 
اعی به سه رویکرد منفعالنه، فعال و فرافعال اشاره نموده و اظهار داشتند؛ برخالف رویکرد ایشان در مطالعات علوم اجتم

از طریق انجام پژوهش،  شودمیهایی که منجر به بروز مشکالت اجتماعی مولفه ،منفعالنه و پیشگیرانه در رویکرد سوم
ان با استناد به نتایج تحقیقات بیان داشتند؛ در گردند. ایشهاي صحیح رفع میگذاري و اجراي برنامهشناسایی و با سیاست

کشورهاي توسعه یافته، مدارس مناطق مرزي از لحاظ تجهیزات آموزشی حتی نسبت به مدارس شهري وضعیت بهتري 
  ؛ ایشان اظهار امیدواري کردند دارند تا از این طریق بتوانند مشکالت دورافتادگی را جبران کنند.
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97: جلسه  



مشکالت مدارس مرزي از جمله تکنولوژي آموزشی و تجهیز مدارس و افزایش نرخ ماندگاري معلمان در این مناطق مورد 
آموزش و  تحت عناوین پژوهشی  گروهتوجه قرار گیرد. در نهایت ایشان با ذکر این نکته که این مرکز داراي دو مطالعه و 

هاي ها و برنامهخواستار اجراي پژوهش باشد می اي م اجتماعی و مطالعات منطقهآموزش علوو    زبانهچندهاي تدریس در مناطق روش
فرهنگی دانش آموزان و اولیاء به ویژه در زمینه مسائل اجتماعی و  مشترك با اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداري
  در مناطق روستایی و عشایري و حاشیه شهرها شدند. 

  
هاي انجام شده در این مرکز، در مورد با اشاره به اهداف، ساختار و بخشی از پژوهش یزتبر ژوهشیپسعید عارف نژاد از مرکز 

هاي پژوهشی مشترك با استانداري اعالم آمادگی نمودند و تحقیق در زمینه  همکاري و تبادل نظر جهت انجام پروژه
ناطق روستایی و عشایري و مناطق مرزي را آموزان مهاي اجتماعی و شیوع آن در بین دانشرفتارهاي پرخطر و آسیب

مرز و همجوار و هاي پژوهشی مشترك عنوان کردند. موضوع تاثیرات فرهنگی از کشورهاي هماي براي فعالیتزمینه
هاي این نوع تبادالت محور بعدي بحث ایشان بوده و تشکیل جلسات کارشناسی را جهت شناسایی نکات مثبت و آسیب

  مابین ضروري دانستند.ملی و جزئیات همکاري فیارائه راهکارهاي ع

نیز در ادامه با بیان اهداف مشترك اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداري با  احمد محمودزاده از مرکز پژوهشی تبریز
زاري مرکز پژوهشی تبریز، خواستار استفاده از ظرفیت کارشناسی و علمی هردو مجموعه و حمایت نرم افزاري و سخت اف

هاي اجتماعی با تاکید بر حوزه دانش آموزان به ویژه در مناطق روستایی و عشایري و هاي مرتبط با آسیباز پژوهش
هاي مرزي شدند. ایشان با توجه به ظرفیت هاي اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی لزوم شناسایی، تحقیق و ارائه راه حل

عی به ویژه در مناطق روستایی و عشایري و مرزي را جهت تعریف هاي اجتماعلمی و مناسب را جهت کاهش آسیب
  هاي مشترك خواستار شدند.   ماموریت

هاي پژوهشی مشکل ساختمان مرکز پژوهشی را مطرح کرده و با اشاره به اهمیت گروه یحیی رهروي از مرکز پژوهشی تبریز
در تبریز مستقر هستند، خواستار حمایت استانداري  کهآموزش و پرورش چند زبانه و علوم اجتماعی پژوهشگاه مطالعات 

  در خصوص تخصیص ساختمان مناسب و در شان این مرکز شدند. 

هاي این اداره را تشریح نموده و ها و مأموریتفعالیتآقاي مرسلی رئیس اداره پژوهش اداره کل امور اجتماعی استانداري در پایان 
را بیان نمودند و ضمن معرفی پایگاه اینترنتی این اداره خواستار ارتباط و هاي فی مابین هاي مشترك فعالیتزمینه

  همکاري نزدیک بین دو مجموعه حاضر در جلسه شدند.
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