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 مقدمه 
هاي تدریس چند و آموزش و روش ايآموزش علوم اجتماعی و مطالعات منطقه مرکز پژوهشی تبریز با دو گروه پژوهشی

-ایري، کالسکه در اختیار دارد تنها مرکز پژوهشی در سطح کشور است که در خصوص مسائل مدارس روستایی، عش  زبانه

-دانشگاهو  داشتهاي بین رشتهماهیت دهد. عناوین هر دو گروه این مرکز هاي چندپایه و چندزبانه فعالیت پژوهشی انجام می

ترویجی افزون بر این، در ایران هیچ فصلنامه  .کنندنمیبرگزار مستقل این دو موضوع را به عنوان رشته تحصیلی  ،هاي کشور

نمی شود.  منتشرچاپ و  به صورت تخصصی آموزش و پرورش روستایی، عشایري و چند زبانه هپژوهشی در حوز-علمییا 

مجله معتبر در حوزه تعلیم و تربیت چند زبانه و آموزش و پرورش روستایی و مرزي  ینلملل چندا در حالی که در سطح بین

لنامه با تمرکز بر انتشار مقاالت حوزه صفچاپ این  بنابراینوجود دارد که به چاپ مقاالت در این خصوص می پردازند. 

خواهد پژوهشی های یافتهباعث اشاعه بهتر  چند زبانه مناطق و ، کمتر توسعه یافتهآموزش و پرورش روستایی، عشایری

این فصلنامه می تواند حلقه  .برداشته خواهد شدگامی در جهت ارتقای کیفیت و توسعه عدالت آموزشی و تربیتی شد و 

تبدیل به ابزاري شود تا بتوان نظرات و ایده و هشگاه مطالعات آموزش و پرورش و جامعه دانشگاهیان باشد وژارتباط پ

بهتر و شایسته تر در این فصلنامه هاي آنان را در خصوص مسائل آموزش و پرورش روستایی، عشایري و چند زبانه به شکل 

   .نمودمنعکس 

 

 و ضرورت چاپ فصلنامه جدید بیان مسئله

و اخذ  "آموزش و پرورش روستایی، عشایری و چند زبانه "اولویت هاي بسیار مهم مرکز پژوهشی تبریز، چاپ فصلنامه زا

موجب ارتقاء جایگاه و  پژوهشی و تشکیل منظم جلسات اعضاي هیات تحریریه می باشد. چاپ این مجله-درجه علمی

پژوهشی تاثیرگذاري این مرکز در -و با اخذ درجه علمی شود روستایی، عشایري و چندزبانه میمرکز پژوهشی علمی اعتبار 

  آموزش و پرورش و نهادهاي علمی کشور بیشتر خواهد شد.

یدها و مسائل و مشکالت زیادي در استان هاي دوزبانه و مناطق مرزي کشور وجود دارد که بخشی از آن دهفرصت ها، ت

و مجموعه 1371، مجموعه مقاالت سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی يیافته ها) متوجه آموزش و پرورش است. نتایج تحقیقات

 و کمتر توسعه یافته مرزي مناطقو  یی، عشایريروستا در مناطقنشان می دهد، ( 1390، مقاالت همایش دوزبانگی و آموزش

رویکرد تر است. شیهاي اولیه بو ترک تحصیل در دوره ابتدایی مخصوصاً در سال افت تحصیلی، بازماندگی از تحصیل ،کشور

عات می وکه به این موضتمرکز داشته باشد بر پذیرش مقاالتی  اي است کهجدید مرکز پژوهشی تبریز چاپ و انتشار فصلنامه

 پردازند. 

مرکز پژوهشی تبریز، تنها مرکز علمی در نظام تعلیم و تربیت کشور است که در  ،کهاین بهنظر با عنایت به موارد فوق و 

ارس روستایی، عشایري، کالس هاي چند پایه و مناطق چند زبانه به صورت منظم کار پژوهشی انجام دمخصوص مسائل 

، جهت دستیابی به نتایج تحقیقات مرتبط و ترویج و اشاعه آن،  و شامل دو گروه پژوهشی با همین عناوین می باشد دهدمی

، تدوین و ارسال مقاله، هاي مرتبط با وظایف این مرکزشهوترغیب اساتید، دانشجویان و پژوهشگران توانمند کشور به امر پژ

هاي مختلف آموزش و ي الزم براي کاربست نتایج تحقیقات در حوزهدرنهایت ایجاد بستر و زمینهو  جهت بخشی تحقیقات

از اهداف  .دبچاپ و انتشار یاو یا حداقل دوفصلنامه این مرکز  الزم است فصلنامه ،چندزبانه و روستایی و عشایري پرورش

انتشار این فصلنامه، اشاعه یافته هاي پژوهشی در راستاي تحقق عدالت آموزشی و تربیتی، تقویت وحدت و هویت ملی و 



بر اساس سند ي این مناطق و توجه به نیازها و اقتضائات ویژهزبان و ادبیات فارسی انسجام اسالمی با اولویت تقویت آموزش 

  باشد.میو برنامه درسی ملی  شتحول بنیادین آموزش و پرور

مندي پژوهشگران داخل کشور از مقاالت چاپ شده در این فصلنامه، جهت دسترسی عالقه مندان و عالوه بر بهره

هاي پژوهشی انجام شده در آموزش و پرورش ایران، علی الخصوص در حوزه آموزش و پژوهشگران خارجی به یافته

اي انگلیسی کلمه 1000چاپ مقاالت به زبان فارسی، چاپ چکیده مبسوط  به همراه ،هعشایري و چندزبان -پرورش روستایی

هاي علمی هیات تحریریه و شوراي پژوهشی نیز با استفاده از توانمندي همکاران مرکز پژوهشی تبریز و با استفاده از ظرفیت

 امکان پذیر است. این مرکز

 : محور های مقاالت 

 چاپ و انتشار مقاالت علمی و پژوهشی در حوزه های ذیل:  دریافت مقاالت ، ارزیابی، 

  ؛کالس هاي چندپایه و پرورش روستایی، عشایري و آموزش پیرامون کاربردي و نظري هاي پژوهش -1

  چندزبانه دو یا مناطقدر  آموزي فارسیزبان پیرامون  کاربردي و نظري هاي پژوهش  -2

یی، روستا ،چندزبانه دو یا مناطق در زبان آموزي فارسی وصتربیت معلم در خصآموزش و پرورش و هاي برنامه -3

 پایه؛ چندکالس هاي  و عشایري

 مرزي و روستایی، عشایري؛ زبانه و  دودر آموزش و پرورش مناطق اي اجتماعی، منطقه-بررسی مسائل فرهنگی -4

آموزش و مناطق  ی متناسب باامکان سنجی تهیه و تدوین محتوا، راهنماي تدریس معلمان و کتب کمک آموزش -5

 ؛پرورش مناطق مرزي و روستایی، عشایري

 بررسی مسائل تربیتی، دینی و مذهبی در آموزش و پرورش مناطق مرزي؛ -6

 و عاطفی چندزبانگی در آموزش و پرورش؛ شناختیپیامدهاي شناختی، روان -7

 عشایري؛ پرورش روستایی، و نگاري در حوزه چندزبانگی و آموزشآینده پژوهی و آینده -8

 پرورش روستایی، عشایري؛ و وزشیابی و اعتبارسنجی تحقیقات در حوزه چندزبانگی و آمزشار -9

 پرورش روستایی، عشایري؛ و فراتحلیل و سنتزپژوهی در حوزه چندزبانگی و آموزش -10

پرورش روستایی، عشایري در اسناد باالدستی) سند چشم انداز، نقشه جامع  و جایگاه چندزبانگی و آموزش -11

 ؛ادین آموزش و پرورش، برنامه درسی مّلی(ند تحول بنیلمی کشور، سع

عشایري کشور در  -المللی و بررسی جایگاه آموزش و پرورش مناطق چندزبانه و روستاییمطالعات تطبیقی بین  -12

 دنیا.
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