
 

 

 مهم ترین تاثیراتگزارشی از 

آموزش و پرورش  یمركز پژوهش

 و چند زبانه تبریز یستایی، عشایررو
 ،بر تصمیمات و فرایندهای آموزش و پرورش

 وزارت آموزش و پرورش معاونت ها و سازمان های تابع

 و شورای عالی آموزش و پرورش

در حوزه موضوعات این مركز به تفکیک موضوعات و 

 پیشنهادات كاربردی طرح ها و نشست های تخصصی
 

 

 وزارت آموزش و پرورش 

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : طرح های پژوهشی فال
 حوزه تاثیر گذاری تاثیرگذاری عنوان پژوهش رديف

یت تأثیر 1 عال مه فوق های ف  برنا

 هددای مددرددا   بددر مددرس  

 آموزسندسنش سجتماعی

 های غنی سازی سوقا  فرسغت دسنش آموزسن سصالح  وش -

 سصالح برنامه های فوق برنامه مرس   -2

 معاونت پرو شی

 سجتماعی های مرا   مقایسدده 2

 آذ بایجان سسددتان آموزسندسنش

 شرقی

 معاونت پرو شی آموزسنهای سجتماعی دسنشاء مرا  قس ت-

 د سدددی برنامه تطبیقی مطالعه 3

 سبترسیی دو ه سجتماعی مطالعا 

های با سیرسن یه کشدددو   و ترک

 آذ بایجان جمرو ی

 آشنایی با برنامه د سی علوم سجتماعی کشو های همسایه  -

آشنایی با  وش های طرسحی برنامه د سی علوم سجتماعی د   -

 کشو های همسایه

های آموزش علوم سجتماعی تغییر د  سهرسف، محتوس و  وش -

 دو ه سبترسیی کشو 

 پرو شیمعاونت 

 معاونت سبترسیی

ج    4 های  موسنع و شدددیوه 

کودکان بازمانره سز تحصدددی  

 مناطق  وستایی و عشایری

 شناسایی موسنع ج   کودکان به مرس    وستائی و عشایری -

 های ج   کودکان بازمانره سزتحصی شناسایی شیوه -

 معاونت سبترسیی

یت  5 عه تطبیقی تعلیم و ترب طال م

سمریکا، کانادس، د  کشدددو های 

ئه  نر و س س یا، چین و ه تان بری

 سهکا  برسی آموزش و پرو ش 

 دو زبانه سیرسن

 د  دوزبانی تربیت و تعلیم بین های تفاو  و ها شباهت شناخت

 س سئه  جرت دنیا مختلف های کشو 

 وتربیت تعلیم برنامه سصالح خصوص د  کا بردی پیشنرادهای

 کشو  دوزبانی

 معاونت سبترسیی

های مناسددد  بر سدددی  وش 6

 دوزبانه

 تعیین  وشرای مناس  آموزش دوزبانه د  دنیا-

 تعیین د جه سعتبا   وشرای مناس  آموزش دوزبانه د  سیرسن-

 تعیین سولویت های  وشرای مناس  آموزش دوزبانه د  سیرسن-

 تعیین میزسن تاثیر  وشرای مناس  آموزش دوزبانه -

 معاونت سبترسیی

مناسدد  برسی  طرسحی محتوسی 7

فا سی مناطق و نوسحی دوزبانه 

 د  سول سبترسیی

تر یس آموزش زبان های د  سهرسف، محتوس و  وش سصالح

 فا سی د  مناطق دوزبانه 

 معاونت سبترسیی

های خوسنرن مقایسددده مرا   8

یک  نه و  با دسنش آموزسن دوز

فا سدددی سول  تا   نه د  ک با ز

 سبترسیی

شناسایی میزسن د ک مطل ، صحت خوسنرن، سرعت خوسنرن، -

 میزسن وسژگان دسنش آموزسن پایه سول سبترسیی مناطق و یک زبانه 

 معاونت سبترسیی



 

 

 نشست های تخصصی ب: 

 

 زمان برگزاری تاثیرگذاری عنوان رديف

 97مررماه  معاونت سبترسیی تر یس د  مناطق دوزبانه  1

سی با علوم سجتماعی و مطالعا  منطقهنشست تخصصی  2

 تاکیر بر مناطق  وستایی و عشایری

و  سبترسیی معاونت

 پرو شی

 97آبان ماه 

سلگوی زبان آموزی د  دو ه پیش دبستانی: با تاکیر بر  3

 مناطق دوزبانه سیرسن

 

 97آذ ماه  معاونت سبترسیی

نشست تخصصی برنامه د سی کال  های چنر پایه  4

   تجا   و سقرسم ویکردها، 

 97برمن  معاونت سبترسیی

 

خوشبختانه برخی از موارد پیشنهادی این مرکز در تصمیمات مختلف وزارت آموزش و پرورش و حوزه 

در کالس  درسی( هایگنجاندن واحد)سرفصل های دروس دانشگاه فرهنگیان  تغییرهای زیرربط از جمله 

های چند پایه رشته های علوم تربیتی و دروس دوزبانه در رشته های کارشناسی ارشد علوم تربیتی و بخشنامه 

ط در وزارت آموزش و پرورش در حوزه نهضت سواد بوهای صادره از سوی معاونت ها و سازمان های مر

رسی در دوره پیش دبستانی آموزی و ریشه کنی بی سوادی در مناطق روستای و عشایری، تالیف کتب د

در مناطق دوزبانه از جمله آذربایجان شرقی تاثیر گزار بوده است و برخی از موارد دیگر به صورت 

پیشنهادی به حوزه های زیربط ارسال گردیده است و منتظر کاربست پیشنهادات توسط گروه ها و حوزه 

 های مربوطه هستیم.

 پیشنهادات كاربردی طرح های انجام یافته: 

 آموزاندانش اجتماعی های مهارت بر مدارس برنامه فوق های فعالیت تأثیر

   و زشی و علمی( د   ،هنری ،فرهنگی فعالیت های فوق برنامه سی)با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبنی بر تأثیرس

فعالیت ها د  سطح مرس    سهنمایی شود مسئوالن برگزس ی سین آموزسن پیشنراد میدسنش پرو ش مرا ترای سجتماعی

 آموزسن زمینه مناس   س برسی شکوفائیتر و سطالع  سانی به موقع به همه دسنش یزی دقیقبا برنامه تحصیلی و متوسطه

 آموزسن فرسهم نماینر.دسنشسجتماعی های مرا   

  که د  آموزسنی عره بیشتری سز دسنشمرا   های سجتماعی قیق مبنی بر  شر و شکوفایی با توجه به نتایج سین تح

شود مسئولین محترم تحت تأثیر نراد آموزش و پرو ش بوده سست. ل س پیشنراد می فعالیت های فوق برنامه سی مر سه



 

 

 ، و زشی و علمیهنری ،های فرهنگیآموزش و پرو ش د   سستای گسترش بیش سز پیش سمکانا  مربوط به فعالیت

 های تربیتی وسبسته به آموزش و پرو ش سقرسما  الزم به عم  آو نر.گسترش کانوند  خصوص مر سه 

  د   ، و زشی و علمی(هنری ،فرهنگیفعالیت های فوق برنامه سی) با توجه به نتایج تحقیق مبنی بر سثر بخش بودن

ها، نیاز سنجی جرت شود قب  سز سجرسی سین گونه برنامهیآموزسن پیشنراد مدسنشسجتماعی های مرا  شکوفائی 

های آموزسن،  شتهسنجام شود. برسسا  سین نیازسنجی سز دسنش فعالیت هاهای متنوع دیگر سینگونه برگزس ی  شته

 طرسحی و برگزس  شود. ، و زشی و علمیهنری ،فرهنگی فعالیت هایمناس  برسی 

 س تباطی، خودگردسنی، جرسُ  منری، حس همکا ی و مسئولیت های دهر مرا  یبا توجه به نتایج تحقیق که نشان م

د   شرکت کرده آموزسندسنشد  پ یری، آشنایی با قوسنین جامعه، شناسایی س زشرای جامعه و مرا ترای مقابله سی

 فعالیت هاآموزسن شرکت نکرده د  سین های دسنشبیشتر سز مرا   ، و زشی و علمیهنری ،فرهنگی فعالیت های 

تمریرس  الزم برسی شرکت گسترده فعالیت ها شود مسئوالن محترم برگزس  کننره سین گونه باشر پیشنراد میمی

  س فرسهم نماینر. فعالیت های فوق برنامه سیآموزسن د  دسنش

   خودگردسنی، آشنایی با قوسنین جامعه، مقابله سی های با توجه به نتایج سین تحقیق حاکی سز میزسن تأثیر پرو ش مرا

شود پیشنراد می رسن سست.دخترسن بیشتر سز پسد   فعالیت های فوق برنامه سیآموزسن شرکت کرده د  دسنش و س تباطی

به  فعالیت های فوق برنامه سیبیان تربیتی د   سستای برگزس ی آموزی و مرسازمان دسنش مرس  ، مسئوالن محترم

 ر بیش سز پیش کوشا باشنر. دختآموزسن دسنش

 آموزاندانش اجتماعی های مهارت مقایسه
 .تأکیر بر سنجام فعالیت های گروهی د  کال  های د   و مشا کت دسدن دسنش آموزسن د  پروژه های جمعی 

  مرا   های سجتماعی برسی دبیرسن، آموزگا سن و دست سنر کا سن مسائ  پرو شی و برگزس ی دو ه های آموزش

 تربیتی.

 .بازنگری کتا  های د سی و گنجانرن مرا   های سجتماعی ضرو ی دسنش آموزسن د  آنرا 

  تروین برنامه های مختلف آموزش مرا   های زنرگی، بخصوص مرا   های سجتماعی د   سانه های گروهی سز

 ویزیون، برسی برره منری سقشا  مختلف جامعه برسی برره منری سز مزسیای آن.جمله تل

  پیشنراد می شود که با برقرس ی س تباط تعاملی وچنر جانبه بین مر سه ،خانوسده وجامعه وسلرین  س با وظایف تربیتی

 ی نماینر.شان آگاه ساخته وآنرا  س د  س شاد و سهنمایی فرزنرسنشان د  مسائ  مختلف سجتماعی یا 

 مرا    یکی سزغایت های پرو شی نظام تعلیم وتربیت جمرو ی سسالمی سیرسن، تقویت س تباطا  و باتوجه به سینکه

 های سجتماعی بوده، فل س توصیه می شود د  مرس  ، به موس د یادشره توجه شود.

 آذربایجان جمهوری و ركیهت كشورهای با ایران ابتدایی دوره اجتماعی مطالعات درسی برنامه تطبیقی مطالعه

  محتوسی برنامه ها و فعالیترای وسحر های آموزشی مرسکز پیش دبستانی و دبستانی به لحاظ نیاز به س سئه مفاهیم و

 موضوعا  سجتماعی مو د باز بینی و تجریر نظر قرس  گیرد .



 

 

  های مو د نیاز و همچنین به د  تروین محتوسی د   تعلیما  سجتماعی عالوه بر دسنش ها به مرا   ها و نگرش

 مسائ  فرهنگی و عالئق دسنش آموزسن توجه شود .

 . آموزش مطالعا  سجتماعی سز پایه سول دو ه سبترسیی شروع شود 

  معلمان دو ه سبترسیی فرسهم گردد. وشرای آموزش تعاملی بیشتر مو د توجه قرس  گرفته وزمینه آموزش سین  وش به 

 روین محتوسی سین د   سستفاده شود ، به گونه سی که هم پاسخگوی نیازهای کنونی دسنش سز  ویکرد های متنوع د  ت

آموزسن وجامعه باشرو هم با آشنا نمودن کودکان با مسائ  سجتماعی ، آنرا  س آماده موسجره با چالش های دو سن 

 معاصروآتی کنر .

  شر ودکتری(د  سالرای سخیر تحصی  نموده سنر، با توجه به سفزسیش تعرسد معلمانی که د  سطح تحصیال  تکمیلی )س

 می توسن به تر یج برنامه  یزی د سی د  کشو   س سز حالت متمرکز خا ج نمود .

   با ستخاذ ترسبیرمناس  ، سز کتا  محو  بودن برنامه کاسته و با تولیر بسته های آموزشی، نقش معلم و دسنش آموز د

 مالحظه قرس  گیرد . تولیر محتوس و  سهبردهای نظیر آن مو د

  برنامه های د سی تلفیقی می توسننر مرا  ، نگرش ودسنش مو د نیاز دسنش آموزسن  س به طو  متناس  و هم زمان به

سو منتق  سازنر ولی برنامه های د سی موضوع محو  که مفاهیم  س به گونه سی مجزس و منفک سز همریگر س سئه می 

سنش آموزسن دو ه سبترسیی سنطباق نرس نر و برلی  سینکه آموزش د  دو ه سبترسیی دهنر با ویژگی ها و توسنمنریرای د

بیشتر متوجه مفاهیم عام و پایه د  هر یک سز  شته های علمی سست ، می توسن برنامه د سی  س سز طریق تلفیق 

سخالقی تنظیم و  موضوعا  د سی )علوم ،تعلیما  سجتماعی ،بررسشت و....( و با تاکیر بر مرا ترای سجتماعی و

بنابرسین سازمانرهی محتوس د  برنامه د سی مطالعا  سجتماعی به صو   تلفیقی یا د  هم تنیره س سئه   تروین نمود.

 شود 

 . د  تروین محتوس به س تباط سفقی و عمودی آن با سایر د و  دو ه سبترسیی توجه شود 

 در مناطق روستائی و عشایری )یک تحقیق آمیخته( بررسی موانع و شیوه های جذب كودكان بازمانده از تحصیل 

 :عبا تنر سز شیوه های پیشنرادی ج   کودکان بازمانره سز تحصی   وستائی و عشایری

   تر یس، برگزس ی دو ه های آموزشی  نوین های  وش آموزشی های دو ه برگزس ی سز طریق:توسنمنرسازی معلمان

  وسنشناسی، سصول آموزشی های دو ه سصول کالسرس ی و مریریت کال  ، برگزس ی

    پ یری مسئولیت و سنگیزش س تقاء جرت مختلف سبزس های سز عشایری، سستفاده و  وستائی مرس   بر مستمر نظا 

 عشایری  و  وستائی مرس   د  آموزش کیفیت معلمان و س تقاء

 الزم سمکانا  عشایری، تأمین و  وستائی مناطق برسی مناس  آموزشی محتوسی تروین سز طریق: آموزش س تقاء کیفیت 

 مح  و کتابخانه گسترش و دو ، سیجاد  سه سز آموزش برسی سفزس ی نرم و سفزس ی سخت سمکانا  آموزشی، تأمین

 معلمان، تشکی   فتا  مرس  ، تغییر جو تغییرتجربه،  با معلمان سز سستفاده ،مرس   تشکی  شره سست د  مطالعه

 بومی معلمین سز سستفادهو جنسیتی تک های کال 



 

 

 و عشایری، سیجاد مناطق و  وستاها تمامی د  سبترسئی مر سه سیجاد سز طریقسمکان حضو  د  مر سه  فرسهم نمودن 

 عشایری، سیا  مرس    وزی، سیجاد شبانه مرس   مر سه، گسترش و زنرگی مح  بین س تباطی های  سه سصالح

 دبستانی د   وستاها و سسکان عشایر تشکی  شره سست.  پیش مرسکز آموزشی، سیجاد فضاهای سصالح

 به توجه با عشایری و  وستائی مناطق د  تحصیلی سال پایان و شروع زمان بودن شناو  و آموزش سنعطاف د  زمان 

  عشایری و  وستایی مناطق د  سال پایان سمتحانا  زمان تغییر و منطقه سقلیم

  های مرا   وسلرین، آموزش برسی آموزی سوسد های کال  بومی، توسعه معلمان سز سستفاده سز طریقفرهنگ سازی 

 فرهنگی و برگزس ی کا های طریق سز تحصی  به نسبت منفی نگرش عشایری ، سصالح و  وستائی کودکان نیاز مو د

 وسلرین  برسی پرو ی فرزنر های کال 

 مناطق آموزی دسنش  فاه صنروق تأسیس  سیگان، صو   به د سی های کتا  تحوی طریق  سز یسقتصاد حمایت 

 پیگیری محص  و فرزنر دس سی عشایری و  وستایی های خانوسده به تحصی  یا سنه پردسخت عشایری، و  وستائی

 .کودکان کا  ممنوعیت قانون سجرسی

  مشکال  د مانپر ،  سعتیاد د مان همچونهای کودکان بازمانره سز تحصی  سجتماعی و  وسنشناختی د  خانوسدهمرسخله 

 یادگیری کودکان مشکال  د مان و  وسنشناختی کودکان، تشخیص

 کا  د  مو د کودکانی که د  مشاغ  خانوسدگی کا  می کننر،  سجبا ی، سصالح قانون تحصی  قانون سجرسیی ضمانت

 هنگام می باشر. زود سزدوسج با سطالعا  دسنش آموزسن و مقابله حفظ

ت در كشورهای امریکا، كانادا، بریتانیا، چین و هند و ارائه راهکار برای مطالعه تطبیقی تعلیم و تربی

 آموزش و پرورش دو زبانه ایران

 های مناسب دوزبانهبررسی روش
 .سین تحقیق د  سال سول سبترسیی سجرس شر پیشنراد می شود د  سایر کال  های دو ه سبترسیی سنجام گیرد 

 دست   شر دوزبانه ها به سطح سوم آستانهزبان ماد ی د  سوسی  دو ه سبترسیی تا زمانی که  شیوه سی بایر ستخاذ کرد

پیشرفت بتوسننر دسنش آموزسن تا د  آموزش کا برد دسشته باشر  یعنی د  هر دو زبان به توسنش کافی دست یابنر  ؛یابنر

 کس  کننر. مطلوبی

 رد تا به صو   آزمایشی د  مناطق دوزبانه به صو   برسی سجرسی  وش تر یس دوسویه تمریرس  الزم صو   گی

 آزمایشی سجرس گردد.

 ابتدایی اول فارسی كتاب در زبانه یک و دوزبانه آموزان دانش خواندن مهارت های مقایسه

 پیشنراد می   دلی  معنی دس  بودن تفاو  میانگین سرعت و صحت خوسنرن د  دسنش آموزسن تک زبانه و دو زبانه به

   نماینر. جری حمایت دوزبانه به طو  های مرسخله سی مختص مناطقبرنامه سز شود مسئولین آموزشی

 گردد سز برنامه های سوسد نزدیک سطح تحصیال  وسلرین با مرا   خوسنرن فرزنرسنشان پیشنراد می دلی  س تباط به

 گردد.  جری حمایت آموزی وسلرین به طو 



 

 

 های مختلف مرا   خوسنرن پیشنراد می شود با آموزش های سین پژوهش مبنی بر وجود س تباط مولفه با توجه به یافته

 ها د  برنامه د سی آنان به صو   صریح و ضمنی، به تمرینمعلمان مقطع سول سبترسیی و گنجانرن سین مولفه

 پردسخته شود.   های خوسنرنمولفه

كشورهای امریکا، كانادا، بریتانیا، چین و هند و ارائه راهکار برای مطالعه تطبیقی تعلیم و تربیت در 

 آموزش و پرورش دو زبانه ایران
 

 های کشو  میان د  .می شود سعمال زبانگی دو مختلف های سیاست منتخ  های کشو  د  تحقیق، سین نتایج مطابق 

 د  .سست دوزبانگی موفق و مثبت های جمله سیاست سز هنر کشو  حرودی تا و کانادس زبانگی دو سیاست منتخ 

 دوزبانگی تربیت و تعلیم نامه بر) جامعه سقلیت های زبان و فرهنگ شره حفظ سعمال های سیاست هرف کشو  دو سین

 کشو  سیرسن مو د د  کشو  دو سین تجا   به توجه با .سست آموزشی زبان عنوسن به آنرا طریق سستفاده سز (دسشت نگه

 سز یکی ماد ی زبان یک غیره هر و عربی بلوچی، کردی، ترکی، زبان ماننر سیرسن محلی های زبان گفت توسن نیزمی

  سوم، آدس ، کننره منعکس ها زبان سین .دهنر می  س تشکی  آنان قومی هویت و فرهنگ سز بخشی و بوده سیرسنی سقوسم

 نسلی سز ها باو  و ها س زش سین سنتقال برسی محملی حال، عین د  و ملت و یک قوم های باو  و ها س زش ها، سنت

 بوم و سین مرز گان گ شته و پیشینیان یادگا  که دس نر کرنی تمرن و فرهنگ د   یشه آنرا همگی .نس  دیگرنر به

 سقلیت جوسمع زبان سز که چین ،سمریکا، سنگلستان های کشو  د  شره سعمال دوزبانگی ضعیف های سیاست ل س .سست

 توسنر می که کلی سیاست .بود نخوسهر مطلوبی سیاست د  دو نما شود می سستفاده سکثریت زبان به سنتقال برسی صرفاً

 .سست ها زبان سین سیاست حفظ باشر موثر و مثبت

 د  کانادس هنر، چین، منتخ  ماننر های کشو  برخی جا ی قوسنین د  یا سساسی قوسنین د  تحقیق سین نتایج سسا  بر 

 بستر قوسنین سین .دس د وجود دوزبانگی تربیت تعلیم و و دوزبانگی سز حمایت د   وشنی قوسنین سیالتی یا و ملی سطح

 جا ی قوسنین و سساسی قانون د  سما .آو د می بوجود عمومی سفکا  مجریان و و گ س سن سیاست تفاهم برسی مناسبی

 و تربیت تعلیم گفت توسن می دیگر عبا   به نرس د وجود دوزبانگی تربیت و تعلیم به تصریح آشکا ی چنین ما کشو 

 و قومی های گروه زبان کا  گرفتن به سز عبا   شود می بحث آن سز آموزشی و تربیتی محاف  د  سمروزه دوزبانگی

 حمایت برسی  وشن قوسنینی تصوی  ل س و .سست محتوسی آموزش و موضوع عنوسن به نه آموزشی سبزس  عنوسن به سقلیت

 های معیا  و ها مالک سیجاد و هستنر برخو دس  آموزشی ظرفیت چنین سز که زبان هایی به آشکا  سشا ه و دوزبانگی سز

 و تعلیم های سساسی  سهکا  سز آموزش زبان عنوسن به آنرا سنتخا  برسی کشو  د  موجود های زبان برسی س زیابی

 .سست دوزبانگی تربیت

 آمریکا، مختلف های د  کشو  زبانگی دو تربیت و تعلیم یه مربوط های سیاست و ها دیرگاه تحقیق، سین نتایج مطابق 

 فرهنگی تنوع که آنجا سز سسا ، سین بر .سست نراده شره متمرکز غیر آموزشی سیستم پایه بر سساساً هنر و چین کانادس،

 با آموزشی نظام سازی پیاده سست، کانادس سمریکا، مث  ها کشو  سین نیز مشابه سیرسن کشو  د  سجتماعی و سقلیمی و

بر سی  قاب  مناس   سهکا  یک زبانگی، دو آموزش حوزه د  متمرکز آموزشی نظام جای تمرکز به کاهش  ویکرد



 

 

 محتوس ماننر ها مولفه عناصر و برخی دوزبانگی، به مربوط د سی برنامه یک تروین برسی توسن می زمینه سین د  .سست

  .کرد سریم ها مولفه و عناصر سین تکمی  د  آنرا  س و دسد س سئه ها سستان پرو ش و آموزش به  س آموزش های  وش و

 های برنامه د  یا قوسنین ساالنه د  چین و آمریکا ماننر منتخ  های کشو  مرکزی های دولت دسد نشان پژوهش سین 

 های فرصت آو دن فرسهم جرت د  های دیگری حمایت و مالی حمایت تربیت و تعلیم به مربوط مر  طوالنی

 حاضر پژوهش پیشنراد .آو نر می بعم  دوزبانه سفرسد سز عالی مرسکز آموزش د  تحصی  ماننر باالتر سطوح د  تحصی 

 دو تربیت و تعلیم های برنامه سز حمایت د  مناس  های بودجه توسعه های برنامه و قوسنین ساالنه د  که سست سین

 بخشی سختصاص د  چین کشو  تجربه مشخصاً و شود گرفته نظر د  آموزشی عرسلت و زبانه

 توسنر می کشو مان خوبی برسی سلگوی دوزبانه آموزسن دسنش تحصی  برسی (پکن)کشو  مرکز های دسنشگاه پ یرش سز 

  .باشر

  دسنش تبری  و ج   بر به مبنی سنگلستان و سیرسن د  شره سعمال زبانی های سیاست دسد نشان پژوهش سین های یافته 

 یکریگر با زیادی های شباهت (سازی و محرود ج   سیاست) جامعه سکثریت فرهنگ و زبان د  دوزبانه آموزسن

 به (برنامه فوق های فعالیت) یکشنبه و شنبه مرس   د  دوزبانگی د  آموزش سنگلستان کشو  تجربه به توجه با .دس د

 توسن تجربه می سین سز نیز سیرسن د  جامعه، د  تبعیض سحسا  کاهش و سقلیت جوسمع های کاهش حساسیت منظو 

 عنوسن به ها زبان سین سز حتی سستفاده و جامعه سقلیت های زبان آموزش منظو  سین برسی .گرفت برره حاضر حال د 

 توسن می بعرسزظرر مرس   یا و جمعه و شنبه پنج های  وز د  مرس   برنامه فوق های فعالیت د   س آموزش سبزس 

 .دسد سنجام

 وشی آمریکا و تربیت تعلیم های برنامه د  دسد نشان سمریکا دوزبانه تربیت و تعلیم زمینه د  پژوهش سین های یافته  

 دسنش تعرسد با های کال  با ساده، زبان سنگلیسی نوعی سز  وش سین د  شود، می سستفاده ساختا ی کردن غرقه نام به

 کتا  شود می توصیه تجربه سین به توجه با .شود می گرفته فرد برره به فرد های آموزش و محرود سقلیت آموزسن

زبان  فا سی مناطق های کتا  سز متمایز شود می نوشته دوزبانه های سستان برسی که بنویسیم فا سی و بخوسنیم های

 دوم و سول های تجربه کال  سین سسا  بر همچنین .گرفت برره توسن می تری ساده سلفبای سز ها کتا  سین د  .باشر

 .دسد سنجام توسن می فرد به فرد آموزش های  وش با یا و تر محرود آموزسن دسنش تعرسد با  س دوزبانه مناطق سبترسیی

 چین کشو  د  سخیر پیشرفت های به توجه با که دسد نشان چین کشو  د  جریر دوزبانگی زمینه د  پژوهش سین یافته 

 سعمال سنگلیسی زبان و چینی زبان ترکی  با دوزبانگی جریر نوعی کشو  سین د  سریع صنعتی و سقتصادی توسعه و

 های سستعرسد مرس   مث  خاص مرس   برخی د  توسن می آینره کشو  های نیاز گرفتن نظر د  برسی .شود می

فرسهم   س مختلف های ترکی  با سنگلیسی و فا سی جریر دوزبانگی نوعی سمکان دولتی مرس   غیر د  یا و د خشان

  .نمود

 به توجه با که سین سست حاضر پژوهش پیشنراد منتخ  های کشو  د  دوزبانگی های برنامه سجرسی شیوه به توجه با 

 های سستان « تا یخ و سدبیا  د  فرهنگ، مختلف های زبان وجود و کشو  د  موجود  سوم و آدس  فرهنگ، تنوع

 سین که نمود تروین دوزبانه مختلف های سستان د  عنوسن با د سی موضوع توسن می ها فرهنگ سین حفظ و کشو 



 

 

 هویت حفظ و ملی همبستگی سفزسیش سز عالوه کتابی چنین سقوسم  تر یس » .باشر قومی های سقلیت زبان به ها کتا 

   .شر خوسهر سیرسن د  محلی های زبان های سز سنقرسض جلوگیری موج  سیرسنی،

 سمریکا کشو  به تجربه توجه با .سست دوزبانه مناطق برسی معلمان پرو ش دوزبانگی تربیت و تعلیم مرم سبعاد سز یکی 

 شود می توصیه نیز سیرسن د  .شود بین دوزبانه پیش معلمان برسی مختلفی های آمادگی بایر معلم تربیت های برنامه د 

 مربوط سطالعا  جامعه، سقلیت های زبان زمینه د  مختلفی سبترسیی سطالعا  دو ه معلم تربیت د سی های برنامه د 

 .شود منظو  محلی زبان آموزش و سقوسم فرهنگ و تا یخ به

 سز یکی که آن سست بیانگر منتخ  های کشو  د  دوزبانگی تربیت و تعلیم های چالش د زمینه پژوهشی های یافته 

 تربیت و تعلیم سجرسی د  .سستسقلیت  زبان به د سی موسد و علمی منابع فقرسن ها کشو  سین د  ها چالش مرمترین

 پژوهش های پیشنراد سز یکی ل س .بود خوسهر و پرو ش آموزش جامعه گریبانگیر مشک  همین کشو مان د  دوزبانگی

 همکا ی با دوزبانه های سستان پرو ش و آموزش سدس س  و پرو ش آموزش و طرف سز زمینه سین د   یزی برنامه حاضر

 سین تروین .سست عالی آموزش و پرو ش و آموزش پژوهشی موسسسا  و دسنشگاهراتربیتی  علوم های دسنشکره

 دوزبانگی تربیت و تعلیم آینره موفقیت فرهنگ و تا یخ علوم، ماننر مختلف د سی موضوعا  د  زبان محلی به کت 

 .نمود خوسهر تضمین  س

 دوزبانگی تر یس د  زمینه متخصص معلمان مشک  منتخ  های کشو  سغل  د  که ساخت  وشن پژوهش های یافته 

 نگرش با و دوزبانه مناطق خود سز بایر معلمانی دوزبانه مناطق د  که سست سین حاضر پژوهش پیشنراد .سست مشرود

 .یابر پرو ش آنرا د  حوزه سین خاص های آمادگی و نموده سنتخا  آنرا  سوم و آدس  به نسبت مثبت

 ممکن دوزبانه و تربیت تعلیم های برنامه سجرسی با تر یج به منتخ  های کشو  سغل  د  که دسد نشان پژوهش سین 

 جامعه سکثریت و معیا  زبان کافی د  مرا   کس  عرم پایین، تحصیلی پیشرفت ماننر منفی های پیامر آثا  سست

 خوسهر تأثیر دوزبانگی های برنامه به وسلرین نسبت سنگیزه و نگرش  وی منفی های پیامر سین و .کرد خوسهر بروز

 سجتماعی، تحصیلی، چنرگانه سبعاد با سیرسن جامعه د  بینانه دوزبانگی وسقع طرح حاضر پژوهش پیشنراد ل س .گ سشت

 سین به نسبت آنان نگاه دوزبانگی تربیت و تعلیم پیچیره سبعاد سز وسلرین گاهی .سست فرهنگی و سیاسی زبانشناختی،

 .کرد خوسهر خا ج سجتماعی پریره سین دیرن سفیر و سیاه حالت سز و خوسهر نمود منطقی  س سمر

   دوزبانه، تربیت تعلیم و های برنامه سجرسی فرسینر د  سست آن بیانگر عموماً منتخ  های کشو  د  دوزبانگی تجا 

 تعلیم سمکان که شر  وشن هنروستان  بتر یج کشو  د  مثال برسی .سست شره تحمی  برآنرا خا ج دنیای های وسقعیت

 سز برخی سز سست برتر نوشتن و خوسنرن برسی  آموزش و نرس د وجود جامعه د  ها زبان همه برسی دوزبانگی تربیت و

 طرف به جامعه و وسلرین گرسیش بتر یج چین کشو  د  .سستفاده شود هستنر نوشتا ی صو   دس سی که ها زبان

 منفی های پیامر برخی شرن آشکا  با بتر یج نیز آمریکا کشو  د  .سست های محلی زبان کنا  د  چینی زبان کس 

 زمینه سین د  حاضر پژوهش پیشنراد .سست بوده ها سیالت برخی د  دوزبانگی تربیت و کردن تعلیم محرود به تمای 

 سز زبان سستفاده عین د  زبانی سیاست سین .سست ضرو ی جامع زبانی سیاست یک ستخاذ نیز کشو ما د  سست که سین

 با همرسه کشو ، دینی د  زبان عنوسن به عربی و ملی زبان عنوسن به فا سی زبان و تربیت و تعلیم د  قومی های سقلیت



 

 

 زبانی چنر سیاست چنین ستخاذ .باشر مرس   د  سنگلیسی زبان آموزش و سلمللی بین جوسمع کنونی شرسیط د ک

 .شر خوسهر جامعه د  سحتمالی های ترریر  فع موج  دیگر های کشو  و هنر گانه سه های زبان سیاست هماننر

 سین تجا   توسن سز می سنگلستان و سیرسن دوزبانگی تجربه بین شباهت مخصوصاً ها کشو  سایر تجا   سسا  بر 

 ماننر بز گ های شرر د  مرس   که سست آن پژوهش سین توصیه .برد برره دوزبانگی کمکی سزمنابع سستفاده د  کشو 

 هستنر نیروهایی سفرسد سین .باشنر دوزبانی منابع کمکی عنوسن به آنرا که باشر دسشته وجود مر سه د  معلمانی تررسن

 به که سفرسد سین مثال برسی .کننر می همرسهی  س تحصی  جریان عمومی به زبانی سقلیت کودکان سنتقال های نیاز که

 د جه نیروها سین .باشنر دوزبانه وسلرین یا و دوزبانه معلم شام  شونر می مر سه شاغ  د  دوزبانی نیروهای عنوسن

 سین طو  همین .کننر می سیجاد  س  وسنشناختی و سجتماعی های حمایت طریق سز مر سه و میان خانه پیوستگی سز سی

 ماد ی کودک زبان به  س آموزشی مفاهیم کننر می تالش دوزبانه آموزسن دسنش تحصیلی پیشرفت  شر سفرسد برسی

 .کنر د ک  س آنرا کودک تا دسده توضیح

با تاكید بر مناطق  اینشست های تخصصی برگزار شده توسط گروه علوم اجتماعی و مطالعات منطقه

 روستایی و عشایری

 ها:عنوان سخنرانی

 عدالت آموزشی: آموزش و پرورش مناطق روستائی و عشایری -الف

 آموزش و پرورش و هویت اجتماعی -ب

 چندفرهنگیبرنامه درسی  -ج

های برنامه د سی چنر فرهنگی ولزوم توجه به نمادهای ها و مولفهها و با توجه به ضرو  به عنوسن نتیجه بحث

های های گوناگون ساکن د  کشو  و دستابی به یک ستحاد ملی و دینی د  عین سحترسم به تفاو ها و قومیتفرهنگ

 شود:ویکرد تکثیرگرسیی فرهنگی پیشنراد میفرهنگی موس د زیر برسی تروین برنامه د سی با  

  حرکت سز نظام آموزشی حافظه محو  به نظام آموزشی  سبطه محو  و نظام آموزشی دیالوگی، نظام آموزشی که سنتقادی

 دهر. سست و سجازه سنتقاد  س به طرفین می

  که سز نسانیت ما بیافزسیر نه سینحرکت سز نظام آموزشی دسنش محو  به نظام آموزشی سنسان محو  که دسنشی که به س

سنسانیت ما  س دو  کنر، دسنشی که خودخوسهی د  جامعه و منفعت طلبی فردی  س سفزسیش نرهر ود  مقاب  نفع جمعی 

 و خرد جمعی  س سفزسیش برهر. 

 ها فیتها، ظرحرکت سز نظام آموزشی با عرسلت سفقی به عرسلت عمودی یعنی د  نظر گرفتن سلسله مرست ، محرودیت

 و سستعرسدها د  مناطق مختلف جامعه. 

 دهیم چه ما یاد میتبری  سز آموزش مر سه محو  به سمت آموزش جامعه محو  یعنی همیشه د  ذهنمان باشر که آن

 خو د.به چه د د جامعه می

  های گوناگون توجه شود؛های د سی به  ویرسدهای مختلف تا یخی د  جغرسفیای فرهنگد  محتوسی کتا  

 های د سی گنجانره شود.های قومی و فرهنگی د  محتوسی کتا تنوعی سز  تجا   و نظرس  گروه 



 

 

  های د سی منعکس شود. های فرهنگی د  محتوسی کتا ها و آدس  و  سوم مرتبط با سقلیتسعیاد، مناسک، جشن 

 های د سی.د  محتوسی کتا  پ یرش تنوع، تکثر و قبول آن به عنوسن وسقعیتی طبیعی سز زنرگی سجتماعی سنسان 

 های د سی به کودکان آموخته شود.های دیگر د  محتوسی آموزشی کتا آمیز با گروهی همزیستی مسالمتنحوه 

 های سساسی نظام تعلیم و تربیت د   سر که یکی سز  سالتد  پایان یادآو ی سین نکته الزم و سساسی به نظر می

 های چنر فرهنگی سست.گو به ویژگیای د سی حسا  به فرهنگ و پاسخهجوسمع چنر فرهنگی، طرسحی برنامه

 برنامه درسی دوره پیش دبستانی با تاكید بر زبان آموزی و برقراری ارتباط نشست تخصصی 

 برنامه د سی پیش دبستانی بر سسا  سه هرف سستوس  گردد که به همه حوزه های  شر کودک کمک می کنر: 

 حفظ بررسشت و سالمت توسط کودک -سلف

 تبری  شرن کودک به کسی که س تباطا  سثربخش برقرس  می کنر.  - 

 د گیر شرن کودکان با یادگیری و برقرس ی س تباط با محیط بالوسسطه. -ج

 

 دو ه پیش دبستانی سصالح شونر.  ویکردهای زیر پیشنراد می شونر:  ویکردهای آموزشی برسی تروین برنامه د سی 

: سین  ویکرد تالش می کنر تا مرا   ها و دسنش های مختلفی  س که توسط )موضوع(  وش مبتنی بر تم  -سلف

کودکان به دست می آیر، به یک ک  منسجم، د  سطرسف یک موضوع خاص، ماننر خودم، گیاهان، حیوسنا ، میوه 

 ها، سبزیجا  و غیره، متص  کنر. 

 کودکان توسط که  س مختلفی های دسنش و ها مرا   تا نرک می تالش  ویکرد وش مبتنی بر فعالیت: سین  - 

 ها، میوه حیوسنا ، گیاهان، خودم، ماننر خاص، موضوع یک سطرسف د  منسجم، ک  یک به آیر، می دست به

  کنر. متص  غیره، و سبزیجا 

یادگیری کودکان به شیوه ی یکپا چه و جامع عم  می کنر و به حوزه ها یا   ویکرد  جامع)یکپا چه(:  -ج

بنابرسین، هر گونه  ویکردی که به کودکان   .موضوعاتی ماننر  یاضیا ، زبان و مطالعا  محیطی تقسیم نمی شود

زمینه های کمک می کنر تا با تجا   مختلف  س تباطا  مختلفی  س د  زمینه تجا   مختلف و مفاهیم م کو  د  

متنوع گنجانره و د  نتیجه تجربه تجربیا  یک مفروم خاص  س د  بر بگیرد، سنتظا  می  ود که یادگیری پایرس  و 

 .دسئمی شود

   نشست تخصصی برنامه درسی كالس های چند پایه رویکردها، تجارب و اقدام

 پیشنهادات و تأثیرات:

  های چنرپایه، تاکیر آن بر سبک های یادگیری و پیشرفت فردی تک تک دسنش آموزسن سست. مزیت شناختی کال 

  ها ها  س د  صو تی مفیر می دسننر که کیفیت آموزشی آنهای چنر پایه، سازمانرهی سین کال مرسفعان تشکی  کال

 .تأمین گردد



 

 

 ها و کاستن سز موسنع و مشکال  موجود ن کال برسی سیجاد سمکان سستفاده حرسکثری سز مزسیای برشمرده شره برسی سی

بایر برنامه  یزی جامع و کاملی سنجام شود و همه سطوح د گیر با موضوع، سز سطح ستادی وزس   آموزش و پرو ش 

 تا معلمان و سولیاء دسنش آموزسن د  سجرسی آن  به طو  هماهنگ، همکا ی های الزم  س به عم  آو نر.

 رستژی های آموزشی متفاو ، سازمانرهی مناس  محیط آموزشی و س زشیابی  س به خوبی سجرس سگر معلمان بتوسننر سست

 .کننر؛ دسنش آموزسن ممکن سست سز کال  های چنرپایه ل   ببرنر

  تجریر نظر د  برنامه د سی و سرفص  های آموزشی  شته علوم تربیتی) آموزش دبستانی و پیش دبستانی( د  دسنشگاه

 .های متمایز برسی معلمانی آموزشسی د  زمینه آموزش چنرپایه و س سئهکا گاه های توسعه حرفهفرهنگیان، سجرسی 

  سگر وسلرین به طو  کام  فلسفه .س سئه سطالعا  دقیق به وسلرین، برنامه سین کال  ها با موفقیت سجرس خوسهر شربا

ت نکننر، دستیابی به سهرسف سموزش و کال  های چنرپایه  س د ک نکرده و سز سین کال  ها به طو  کام  حمای

 ها دشوس  خوسهر بود.پرو ش د  سین کال 

 سز پایه چنر باشر آموزش قرس  سگر باشر. می آموزش فعلی سلگوی ی سحاطه دلی  به پایه چنر آموزش به توجری بی 

 و سجتماعی فلسفی، آموزشی، مبانی د  سلگویی که سست. سلگو تغییر یک نیازمنر شود آزسد فعلی نظام های بنر و قیر

بپردسزد؛  نیز آموزشی دیگر هایتئو ی به  شر تئو ی جز به کنر و سیجاد پایرس  تغییر پرو ش و آموزش  وسنشناسی

 و بنگرد  ک ّ  یک عنوسن به برهر؛ به دسنش آموز برا ها آن به و بشناسر به  سمیت  س هاکال  و مرس   ناهمگونی

  .دهر تغییر گر تسری  و  سهنما به دهنره آموزش سز  س معلم جایگاه نقش و و کنر توجه نیز سو عالیق به

 الگوی زبان آموزی در دوره پیش دبستانی: با تاكید بر مناطق دوزبانه ایران

 1- بر تاکیر با منعطف و تلفیقی - سیال آموزشی محتوسی به توجه و سستان هر آموزشی محتوسی تروین و طرسحی 

 ضرو ی دو ه سین وپرو شآموزش  سمی نظام مصو  چا چو  د  بومی هایقابلیت و کودکان سنی هایویژگی

 سست

 2- نسبت نگرش تغییر برسی مجازی هایشبکه و تلویزیون و  سدیو ماننر سستان جمعی های سانه ظرفیت سز سستفاده 

 سجرسی همچنین و سال پنج زیر کودکان و مربیان ویژه آموزشی هایبسته تروین و تریه دبستانی،پیش آموزش به

 کودکان سولیای سطالعا  و آگاهی س تقای و محلی بومی هایبازی جشنوس ه برگزس ی جمله سز هنری فرهنگی هایطرح

 .کرد سشا ه بعر هایسال د  آموزسندسنش تربیتی و تحصیلی  ونر د  آن تأثیر و دبستانیپیش دو ه سهمیت مو د د 

 3- د  مطلو  کیفیت) کنرمی کمک مربیان سیحرفه هایمرا   سفزسیش به علمی هاینشست و هاکا گاه برگزس ی 

 ( دس د مربیان هایشایستگی با تنگاتنگی بسیا  س تباط دبستانیپیش دو ه هایآموزش

 4-  دوزبانه مناطق د  تابستان  آمادگی دو ه برگزس ی و  دبستان سز پیش های آموزش  

 5- مناطق معلم تربیت معلمان دسنشجو و معلمان برسی د سی های وسحر د  ترمیمی  و  سمی  های آموزش برگزس ی 

 دوزبانه

 6- دوم زبان آموزش د  آموزشی کمک وسای  و  مصو  های کتا  سز سستفاده  

 7- زبان آموزی برسی فرسگیرسن د  مثبت نگرش و سنگیزه سیجاد  



 

 

 تدریس در مناطق دوزبانهنشست تخصصی 

 هایمرا   علمی و تخصصی د  حوزه تعلیم و تربیت مناطق دوزبانه جرت س تقاء هاینشست و هاکا گاه برگزس ی 

 معلمان مخصوصا د  دو ه پیش دبستانی و سبترسیی سیحرفه

  سال سول کودکی )چون سستفاده سز زبان ماد ی د  کودکی باعث س تقاء  4تمرین زبان ماد ی کودکان د   فرصت سیجاد

عز  نفس کودکان د  سال های بعری می شود( و سیجاد فرصت تمرین به زبان فا سی د  دو ه پیش دبستانی. 

گفت و شنود زبان فا سی قرس   کودکان مناطق دوزبانه د  دو ه پیش دبستانی، بایر فقط د  معرض آموزش شفاهی و

شناختی بعر سز تسلط نسبی کودکان به -گیرنر و آموزش های  سمی و تر یس حروف سلفبا و مرا   های زبان

 مرا   های شفاهی زبان فا سی صو   گیرد.  

 دوزبانه مناطق د  تابستان  آمادگی دو ه و  دبستان سز پیش برگزس ی کال  های 

 پیش دبستانی ها با هزینه خانوسده ها سدس ه می گردد و برگزس ی کال  های پیش دبستانی  شوسهر حاکی سز آن سست که

به صو   غیر دولتی سست. سین موضوع باعث شره سست که د  مناطق دوزبانه به ویژه مناطق  وستایی و حاشیه 

ش دبستانی حضو  یابنر. شررها د  صر بسیا  زیادی سز کودکان سین مناطق نتوسننر د  سین مناطق د  کال  های پی

پیشنراد می گردد، مرس   پیش دبستانی، برسی مناطق دوزبانه  سیگان باشر تا با سستفاده سز  وش های مناس  یاددهی، 

 کودکان سین مناطق قب  سز و ود به دو ه سبترسیی به تسلط نسبی زبان فا سی برسنر.   

 مناطق معلم تربیت معلمان دسنشجو و معلمان برسی د سی هایوسحر د  ترمیمی و  سمی های آموزش برگزس ی 

 دوزبانه

 بازنگری د  برنامه های د سی دسنشگاه فرهنگیان د  د و  س سئه شره زبان آموزی 

 سستفاده سز معلمان ماهر مخصوصا د  دو ه پیش دبستانی و سال های سولیه سبترسیی د  مناطق دوزبانه 

  با توجه به شباهت ها و تفاو  های فرسگیری زبان سول و یادگیری زبان دوم بر سسا   ویکردهای یادگیری زبان سز

سجتماعی که هر کرسم سز سین نظریه ها، دیرگاه ها، سهرسف و  وش های -منظر  فتا  گرسیی،  شناختی و  فرهنگی

 نکردن گیری  زبان سول و دوم عنوسن می کننر،  لحاظتر یس و س زشیابی مشابه و د  برخی موس د مختلفی  س د  یاد

 ى برنامه سجرسی و سبترسیی دو ه فا سدی د سدی ى برنامه د  گوناگون نوسحی و مناطق د  زبانی هدای تفاو 

 شود. ل س نمی منجر مناس  آموزشدی های فرصت سدازی فرسهم به نوسحی، و مناطق همه د  متحرسلشک  آموزشدی

 منطقه و محلی های زبانی، ویژگی به توجه با زبان، غیرفا سی مناطق د  فا سی زبان آموزش د سی برنامه تروین

 سست. کشو   سمی وپرو ش آموزش نظام د  فا سی زبان توسعه برسی سساسی  سهکا های سز یکی سی،

 توجه به هویت های فردی و سجتماعی د  گروه های قومی و فرهنگی د  محتوسی کت  د سی 

 وسزن د  میزسن توجه به هویت های محلی و ملی د  محتوسی کت  د سیسیجاد ت 


