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 چکیده

دل برنامه ریزی استراتژیک برایسون در مدیریت منابع انسانی مدارس دوزبانه جنوب غرب کشور می باشد.که با هدف این مطالعات بکارگیری م  

تحلیلی در پی تشخیص وتوصیف معضالت دانش آموزان دوزبانه وهمچنین معضالت معلمان این مناطق وضع موجود  -بهره گیری از روش توصیفی

مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون سعی در بررسی چالش ها وفرصت های پیش روی این مدارس را مطرح کرده ایم. و آنوقت با بکارگیری 

 چارچوب نظری برای برنامه ریزی در تامین منابع انسانی این مدارس را مطرح کرده ایم. که در نظر گرفتن این چالش ها در برنامه ریزی های

همچون در نظر گرفتن یک برنامه ویژه در دانشگاه فرهنگیان برای تربیت نیروی انسانی ماهر  مدیریت منابع  انسانی این مدارس می تواند مشکالتی

یش در زمینه آموزش دوزبانه و تدوین مواد ومحتوایی مناسب برای یادگیری مفاهیم فارسی برای دانش آموزان دوزبانه را مطرح کند.وفرصت های پ

موزان دوزبانه می تواند مشکالتی همچون لکنت زبانی وتداخالت زبانی این دانش آموزان را حل رو همچون بکارگیری زبان مادری در آموزش دانش آ

 کند.این بررسی ها با بکارگیری مدل برنامه استراتژیک برایسون حاصل شده است.
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 بیان مساله
ذشته ر چند دهه گدپرورش تاثیر میزان فرهنگ  وبافت اجتماعی جامعه بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان ، کانون توجه بسیاری از جامعه شناسان آموزش و

ا عرضه کرده افته های راست که کلمن در این کتاب  ی1961بوده است. معروفترین اثر در این زمینه کتاب جمیز کلمن تحت عنوان جامعه جوان چاپ سال 

ختلف نظیر مک از عوامل ی، هر  که یکی از این یافته ها در زمینه موفقیت دانش آموزان می باشد کلمن در این زمینه برای تبیین موفقیت تحصیلی دانش آموز

شور ایران که از جمله کای فکری ( با توجه به این مبن1961توانایی ، خاستگاه اجتماعی وفرهنگ را از اهمیت وتاثیر باالی برخوردار می داند)کلمن،

ه ای گی توجه ویژای فرهنهاجتماعی می باشد که نظام تعلیم وتربیت برای رسیدن به هدفهای خود باید به این تنوع –کشورهایست که دارای تنوع فرهنگی 

تربیت برای ظام تعلیم واشد. نبفرهنگی واجتماعی می  داشته باشد تا بتواند جامعه را همراه خود کند.در این زمینه قومیت های موجود در کشور دارای تنوع

وجه به است. بحث ت ه مطرحرسیدن به هدفهای غایی خود نیازمند نگاهی استراتژیک وراهبردی در این مناطق می باشد.یکی از مسایل مهمی که در این زمین

نظام  نگی نسبت بهه بیگابشد.واهمیت نشان ندادن به این موضوع منجر زمینه های فرهنگی واجتماعی وهمچنین بافت ارتباطی در امر تعلیم وتربیت می با

ت ها در نچه آن قومید با آتعلیم وتربیت وهمچنین تعارض ودوگانگی درکسب معارف وایجاد فاصله ای عمیق بین آنچه که نظام تعلیم وتربیت کشور می خواه

اوت در امر د نگاهی متفبیت بایشد. لذا با توجه یه این دو معادله متقارن نظام تعلیم وتراجتماعی خود می بیند ودر پی تحقق آن می با–بافت غنی فرهنگی 

 برنامه ریزی داشته باشد تا بتواند این قومیت ها را همراه خود برای رسیدن به هدفها همراه کند.

دم توجه به ی باشد.که عامعه مجخیم فرهنگ ها و بافت ارتباطی ازجمله پایه های اصلی این بحث، زبان یک جامعه می باشد.زبان به عنوان یکی از الیه های ض

رتباط وزشی ،عدم اسمی آمآن در امر تعلیم وتربیت بروز مسایلی از جمله بیگانگی نسبت به زبان رسمی آموزشی کشور،دوگانگی بین زبان مادری وزبان ر

ده ،عدم درسه وخانوامیعنی  ای هدف و وجود فاصله ای عمیق در بین دو نهاد مهمصحیح وپایدار با مجریان تعلیم وتربیت ،احساس محیطی بیگانه برای گروه

رون خود.....را دانش آموز با ر ارتباط صحیح بین دانش آموز ومعلم وعدم ارتباط صحیح دناتوانایی د -تحقق انتظارات خانواده ومدرسه ونبودارتباط بین این دو

 (. 1393در پی خواهد داشت)سواری،

ین زمینه وده که در اتماد نمدانش آموز در مدرسه با زبانی به غیر از زبان مادری خود به صورت مطلق مواجه می شود نسبت به زبان خود سلب اعزمانی که 

جی یه صورت تدرهند وبمشاوران یونسکو نتایج این سلب اعتماد را به تمام مجموع آموزش های غیر رسمی که در آن جوامع مرسوم می باشد تعمیم می د

اجتماعی  –ی بافت فرهنگ وجه بهتمام آموزش های خانوادگی وشیوه های کهن خانوادگی نسبت به فرزندان بعد از مدتی روبه زوال ونابودی قرار می گیرد.لذا ت

 قومیت ها وعلی الخصوص زبان در امر تعلیم وتربیت می تواند اهم این مسایل را حل کند.

 پیشینه تحقیق

کرده وبه  سترده کارگراتحلیلی موردی جهت بررسی همبستگی بین موفقیت تحصیلی دانش آموزان وپایگاه اجتماعی آنها به صورت ( در یک ف1982وایت )

یگاه های سنتی پاا شاخصتاین نتیجه رسید که متغیر ها وشاخصهایی که به سنجش فضای خانواده می پردازند با موفقیت تحصیلی همبستگی قوی تری دارند 

ندگی ودک در آن زکماعی که اجتماعی نظیر شغل ،درآمد وتحصیالت. در واقع از نظر وایت پیوند های بین مدرسه وخانواده یا به صورت کلی اجت –اقتصادی 

 می کند باهم تاثیر بسزایی دارند ودر این زمینه اجتماع وخانواده به عنوان سرمایه اجتماعی کودک حساب می شوند.
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 وی مجموعه ایاین زمینه ر مطالعات گسترده در پی تاثیر زبان مادری بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان ونقش معلمان در( در یک 1924سائر، کامینز) 

ند و همچنین عیف تری دارضملکرد عاز دانش آموزان دو زبانه وتک زبانه کار کرده اند و به این نتایج رسیدند که کودکان دوزبانه نسبت به کودکان یک زبانه 

وانند در جامعه ته راحتی می ارند بدآموزانی که به زبان مادری خود آموزش می بینند خصوصا در دروان ابتدایی به راحتی توانایی ارتباط با معلم خود را  دانش

ا باط برا در ارت او ،حضور فعالی داشته باشند. لذا این منجر به جذب راحت تر کودک در محیط اجتماعی می شود وبه عنوان یک عنصر اساسی فرهنگی 

زبان شناختی  از نمادهای ستفادهگذشته فرهنگی خود قرار می دهد.از نظر عاطفی نیز استفاده از زبان مادری در آموزش دانش آموزان دوزبانه سبب تداوم در ا

ن مدرسه رتباطات درویفیت ارفتن کمیت وک می شود وبدین ترتیب کودک را از گسستگی عاطفی ناشی از عدم استفاده از زبان مادری باز می دارد وسبب باال

 ای ودرون کالسی اوم می شود.

ی کشور به زبان رسمو(. مطالعات صورت گرفته روی دو گروه از دانش آموزان گروه دوزبانه ها که زبان مادری آنها عربی بوده 1393سواری، محمّد)

با استفاده از  نجم ابتداییی تا پارسی(آموزش می بینند. در پایه های تحصیلی سوم ابتدای)فارسی(آموزش می بینند. وگروه تک زبانه که به زبان مادری خود )ف

ن تک زبانه دانش آموزا سبت بهنآزمون های ترسیم شکل بر اساس معنا نتایج مشاهده شده به این شرح بوده که دانش اموزان دوزبانه در درک مفاهیم انتزاعی 

رنامه درسی توا ومواد ببا مح د عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند که این خود منجر به عدم ارتباط صحیح دانش اموزانکه با زبان مادری خود اموزش می بینن

ن دو مقوله را اصله بین ایفوانند تمی شود و نقش معلمان در ایجاد این ارتباط بسیار موثر بوده که با استفاده از روش های تدریس دوسویه و روش انتقالی می 

 .پر کنند

دارد که  بتدایی اختصاصدرصد مردودی های دوره ابتدایی در کشور ایران به پایه های اولی ابتدایی ودوم ا50( پس بررسی های صورت گرفته 1381بدری)

ضعیت مطرح می دی این وهبوبثر در این با پدیده دوزبانگی در کشور ارتباط تنگاتنگی دارد.همچنین در زمینه نقش معلمان، آنها را به عنوان یکی از عناصر مو

روش های  ر معلمان ازوبیشت کند وبه این نتیجه رسید که بیشتر معلمان دوره ابتدایی آموزش ومهارتهای الزم را در امر تدریس دوزبانگی کسب نکرده اند

 شود. وز با معلم میتدریس مناسب با دانش اموزان تک زبانه را بکار می برده اند که این خود منجر به عدم ارتباط صحیح دانش آم

لقو تا سن ه هوش با( محیط یادگیری دوران کودکی در چارچوب خانواده ، عامل بسیار مهمی در موفقیت تحصیلی او دارد.برخی معتقدند ک1961کلمن)

ز اتب بیشتر الی بمرتحصیسالگی ،رشد می کند.تحقیق معروف کلمن تحت عنوان برابری فرصت اموزشی نشان داد که تاثیرات محیط خانواده بر موفقیت 8

ها می باشد( از جمله ان ه زبانتاثیر برنامه های مدرسه است.مطالعه معروف دیگر توسط جنکز به نتایج مشابهی رسید ومبنی بر اینکه ویژگی های خانوادگی)ک

 مهمترین متغیر در تعیین موفقیت دانش آموز است.

موعه ای از دانش آموزان دوزبانه انجام داده به نتایجی در این زمینه رسیده که به خوبی نقش ( در مطالعاتی که به صورت گسترده روی مج1988مک کی)

از رفتن به معلمان را نشان می دهد.او در این زمینه مدرسه را براساس ذهنیت دانش آموزان دوزبانه ها چنین توصیف می کند.مدرسه برای من کابوس بود.

لم که به زبانی غیر از زبان مادری صحبت می کنند وحشت داشتم.هرفعالیتی که کالس در آن مشارکت داشت برای مدرسه وروبه رو شدن باهمکالس ها ومع

احتی ویاس به من به منزله نمایش بی عرضگی )ناتوانی(بود.هرفعالیتی بهانه ای می شد برای همکالسی ها مرا مسخره کنند.به من می خندیدند ومعلم با نار
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گاری )تصور از خود(یک عقده حقارت جدی برای من بود.از این که نمی توانستم چیزی را درست انجام بدهم دلسرد وسرخورده می من خیره می شد.خود ان

 شدم.احساس می کردم باید به این وضعیت خاتمه دهم وترک تحصیل کنم. 

 . اقدام نمود زش دو زبانههایی مطالعات تفسیری خود در آمووزارت بهداشت , درمان, آموزش , و رفاه ایالت متحده به چاپ گزارش ن 1969در ماه مارس  

 یافته های آنها به شرح زیر بوده است :  

انه دارای دو افراد دو زب و، انه موارد پایین تر از گروه تک زب از شواهد تحقیق آنها نشان می داد که هوش کودکان دو زبانه و نمرات درسی آنها در بسیاری

ن حصیل وهمچنیتی وترک لذا دانش آموزان دوزبانه بیش از همه متمایل به افت تحصیلجربه برخی از سردرگمی و سرخوردگی دارند فرهنگ , متمایل به ت

 احساس ناخشنودی از خود را دارند

و  1960خر دهه بانه در اوازش دو زاین مطالعه موجب عالقه مندی به بررسی دو زبانگی در میان روانشناسان و مربیان شد و آغازی برای ایجاد برنامه های آمو 

ودک مهارتهای زمانی که ک ان محلی تاادامه دارد که شامل آموختن به زب ی آمریکاامروزه , روند آموزش و پرورش دو زبانه در اکثر ایالتها شد. 1970اوایل دهه 

   رد. تا کسب تسلط کامل به زبان انگلیسی را در بر دا وزبان انگلیسی را به سختی کسب می کند

انش آموزان دزبان بومی  رسی بهدبرای نمونه دریک مدرسه ابتدایی در ایالت فلورایدای آمریکا این برنامه بدین شکل اجرا می گردد که در نصف روزموضوعات  

در نصف  –ی مان آمریکایبا معل زبانزبان اسپانیایی برای کودکان اسپانیایی زبان با معلمان اسپانیایی زبان وزبان انگلیسی برای دانش آموزان انگلیسی  –

 دیگر،مفاهیمی که به زبان مادری برای دانش آموزان ارائه شده اند، این بار با زبان دوم برایشان تدریس می شود.

اثیر بشدت تحت ت ش آموزان( انتظارات معلم از دانش آموز تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله لباس،قیافه ظاهری ،جنس ولهجه او می باشد.دان1997گود )

ه که زبان وزان دوزبانانش آمانتظارات معلم خود هستند.انوقت دانش اموز متناسب با سطح انتظارات معلم از خود عملکرد نشان می دهد.که در این زیمنه د

منجر به   له انتظاراتین فاصاهمین خاطر مادری آنها با زبان معلم متفاوت می باشد توانایی اظهار نظر وهمچنین تشخیص سطح انتظارات معلم را ندارند.به 

 عدم ارتباط صحیح با معلمان خود می شود.

. برای ر کرده اندان تبریز کا( دریک مطالعات گسترده در زمینه نقش معلمان ومهارتهای روش تدریس بر روی دانش اموزان دوزبانه در است1390رضا کالنتری)

ین امایشی ونیمه تجربی به پی–دانش آموز دوزبانه را انتخاب کرده که با روش پژوهشی توصیفی 271ه کرده وانتخاب دانش اموزان  از روش خوشه ای استفاد

وش تدریس رتراتژی های از اس نتایج رسیده که روش های تدریس دوزبانه ها و تسلط معلمان به این مهارت ها نقش بسزایی در انتقال مفاهیم دارد واستفاده

 نقش مهمتری در این زمینه داشته اند. غوطه ور سازی و انتقالی

 ساس خاستگاهعلمان برام( براساس مطالعاتی که انجام داده نوع نگاه معلمان به دانش آموزان قومیت ها را به این صورت تشریح کرده که 1985هارن )

تظارات رفتارها ان تفاوت از خود نشان می دهندواین خانوادگی وقومیت دانش آموزان قضاوتهای را درباره دانش آموزان انجام می دهند ورفتارهای خاصی

ساس ویژگی معلمان برا طالعاتمتفاوتی از دانش اموزان را نشان می دهد که دانش آموزان متناسب با این انتظارات عملکرد نشان می دهند که براساس این م

 های انتسابی دانش آموز در مورد توانایی او به قضاوت می پردازند.
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دک هادها به کویق این ن( خانواده ومدرسه دونهادی هستند که به طور مستقیم بر کودک تاثیر می گذارند.بسیاری از تجربیات جامعه از طر1383موریش)

 یبزه تحقیقات ه امروکمنتقل می شوند.باتوجه به اهمیت خانوادگی در زندگی اکثر کودکان واهمیت عملکرد تحصیلی در زندگی آتی فرد، تعجبی ندارد 

سمانی جبل از بلوغ وران قدشماری در خصوص رابطه بین خاستگاه خانوادگی کودک  وعملکرد تحصیلی او صورت گرفته در واقع خانواده نه تنها کودک را در 

 حمایت می کند،بلکه نخستین فرصتهای اجتماعی شدن وتعلیم تربیت را برای کودک فراهم می سازد.

 روش تحقیق
ز در نی مورد نیایروی انساتحلیلی در پی تشخیص وضع موجود در زمینه تامین ن –عات کیفی بوده وبا بهره گیری از روش توصیفی این مطالعات از نوع مطال

کا بر شخیص وبا اتتاطق را مدارس دوزبانه کشور و همچنین بررسی چالش ها وفرصت های پیش رو ، چارچوب برنامه ریزی در مدیریت منابع انسانی در این من

ب نظری خت یک چارچور پی ساد استراتژیک از فرصت های موجود استفاده می شود.آنوقت در پایان با بکارگیری مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون درویکر

 در زمینه برنامه ریزی در مدیرت منابع انسانی در این مدارس گامی برداشته ایم.

 هدف اصلی
رچوبی مشخص ریزی با چا برنامه انتخاب ، تربیت وبکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز مدارس دوزبانه  کشور یک در این مطالعات سعی بر این است که در زمینه

را متناسب با  ز این مدارسورد نیاجهت مدیریت این منابع در نظر گرفته شود تا متصدیان تعلیم وتربیت با بکارگیری این برنامه ریزی بتوانند منابع انسانی م

بع ی تربیت مناوجود براآن مناطق وبا در نظر گرفتن فاکتورهای مطرح شده در زمینه دانش آموزان دوزبانه وهمچنین شناخت کامل وضعیت مدانش آموزان 

 انسانی مورد نیاز این دانش آموزان برای آینده برنامه ریزی کنند. 

 

 

 

  : های تحقیقها یا سوال فرضیه

 

 

 زان دوزبانه ها را دارند؟رس دوزبانه  کشور مهارت الزم در آموزش دانش آمونیروی انسانی مورد استفاده در مدا-1

انشگاه فرهنگیان توانایی تربیت معلمان مورد نیاز در مدارس دوزبانه کشور را دارد؟د-2  

 دانش آموزان دوزبانه

.در اکثر کشورهای درگیرپدیده دوزبانگی گامهای مهمی در دوزبانگی پدیده ای است که در کشور ایران به عنوان یکی از مسایل مهم آموزش وپرورش می باشد

زمینه تربیت معلمان ماهر در زمینه دوزبانگی وهمچنین اتخاذ روش ها والگوهای تدریس مناسب برای مدیریت این پدیده برداشته شده 

خود آموزش ببیند به این نوع از دانش آموزان اصطالحاَ  (دانش آموزان دوزبانه دانش آموزانی هستند که در مدرسه به غیر از زبان مادری1394است)سواری،

استانهای تبریز، ایالم،  1393تا 1389دانش آموزان دوزبانه می گویند. براساس اطالعات منتشر شده در آمارنامه های آموزش وپرورش که مربوط به سالهای 

جمله استانهای که نسبت به استانهای دیگر بیشتر درگیر پدیده دوزبانگی می  خوزستان ، سیستان وبلوچستان، کردستان، کرمانشاه ، هرمزگان و بوشهر از
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رسیده است.چند  %45باشند.همچنین در این استانها در بعضی از مناطق افت تحصیلی دانش آموزان وعلی الخصوص دانش آموزان دوره ابتدایی تا سقف 

ا در استانهای مرزی که بیشتر درگیر پدیده دوزبانگی هستند وافت تحصیلی دانش آموزان سالیست که آموزش وپرورش ایران برای مدیریت این پدیده وخصوص

موزش این دانش بسیار باال می باشد دست به کار زده.یکی از کارهای مهمی که باید در این زمینه برداشته شود استفاده از روش ها والگوهای مناسب برای آ

 آموزان می باشد.

 انواع دوزبانگی

 براساس مطالعات صورت گرفته زبانشناسان ومتخصصین تعلیم وتربیت دوزبانگی را به چهار قسمت تقسیم کرده اند.

 د(دوزبانگی همسان ج(دوزبانگی متعادل ب(دوزبانگی غالب الف(دوزبانگی غیر فعال

گروه هدف مطالعات             

            

می باشد.این دانش آموزان زبان مادری را به خوبی یادگرفته وتوانایی ارتباط با دیگران ، ارتباط  البدوزبانگی غگروه مورد نظر ما در این مطالعات 

ارس می با خود، وبیان احساسات وعواطف خود را با این زبان را دارد.اما در یادگیری زبان دوم که زبان رسمی کشور وبه عنوان زبان آموزشی در مد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

م معانی مفاهیم ، ناتوانایی در خواندن مفاهیم، عدم ارتباط صحیح با معلمان خود، تداخالت زبانی ، مشکالت باشد با مشکالتی از جمله عدم فه

 نوشتاری وخصوصا امالی ضعیف وهمچنین در بعضی موارد لکنت زبانی را دارند.

 دانش آموزان دوزبانه در کشور ایران

از  ه عنوان یکیببانگی ر می باشد.چند سالیست که در آموزش وپرورش بحث مربوط به دوزکشور ایران از جمله کشورهایست که با پدیده دوزبانگی درگی

ش ایران به وپرور اولویت های تحقیقی وهمچنین به عنوان یکی از موضوعات اساسی در نشست ها وبرنامه ریزی های اموزش وپرورش می باشد.آموزش

است.که این  ر نظر گرفتهبانه دوطه ورسازی را به عنوان برنامه مورد نظر برای دانش آموزان دوزعنوان سازمان متولی امر تعلیم وتربیت برنامه آموزشی غ

علیم وتربیت تدری در امر بان مابرنامه و قوانین آن امروز در کتب درسی ومواد آنها مطرح شده.یکی از نقاط ضعف این برنامه تکیه بر زبان آموزشی بجای ز

 د.ه   کرده انلی تکیمانند کانادا،آمریکا ،فلبین وترکیه وچین این برنامه را تغییر کرده وروی برنامه انتقا می باشد.به همین خاطر کشورهای

الی به عنوان به صورت کلی برنامه های آموزشی دوزبانه به اتفاق نظری که بین زبانشناسان وصاحب نظران تعلیم وتربیت به شرح زیر می باشد.برنامه انتق

اکثر کشورها نیازمند تربیت معلم ماهر در زمینه دوزبانگی وهمچنین بکار گیری روش ها والگو های تدریس مناسب وتدوین مواد وکتب برنامه موفق در 

درسی مناسب با این دانش آموزان می باشد.برنامه دوسویه که امروز در بعضی 

کشور های درگیر پدیده دوزبانگی در حال اجرا می باشد نیازمند مدارس خاص 

بکارگیری نهاد خانواده در امر تعلیم وتربیت می باشد.آنچه در ایران در حال  و

 اجرا می باشد برنامه غوطه ور سازی می باشد.

 

 

که انجام داده ایم دانش آموزان دوزبانه در  شبه آزمایشیبا توجه به مطالعات 

 یادگیری مفاهیم نسبت به دانش آموزان تک زبانه با مشکالتی از جمله:

 ضعف شدید در خواندن مفاهیم ( 1 

 ( عدم فهم معانی مفاهیم وخصوصا مفاهیم انتزاعی2 

 ( جایگذاری نامناسب مفاهیم در خزانه لغات وساخت شناختی خود که این در جمله نویسی آنها مشاهده شده است. 3 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 ( بیش از دانش آموزان تک زبانه در معرض لکنت زبانی قرار دارند. 4

 ندن مفاهیم معضل دیگری را به وجود می آورد وآن هم نوشتن و امالی ضعیفضعف شدید در خوا 5

فرایند برنامه ریزی استراتژیک اساساً فرایندی هماهنگکننده بین منابع داخلی سازمان و فرصتهای خارجی آن میباشد. هدف این فرایند نگریستن 

از درون »پنجره استراتژیک« و تعیین فرصتهایی است که سازمان از آنها سود میبرد یا به آنها پاسخ میدهد. بنابراین فرایند برنامه ریزی 

استراتژیک، یک فرایند مدیریتی است شامل هماهنگی قابلیتهای سازمان با فرصتهای موجود. این فرصتها در طول زمان تعیین شده و برای 

سرمایهگذاری یا عدم سرمایهگذاری منابع سازمان روی آنها، مورد بررسی قرار میگیرند. حوزهای که در آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ میگردند 

شامل )1( محیط عملیاتی سازمان، )2( مأموریت سازمان و )3( اهداف جامع سازمان میباشد. برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که این عناصر 

را با یکدیگر در نظر گرفته و گزینش گزینههای استراتژیک سازگار با این سه عنصر را آسان میسازد و سپس این گزینهها را بکار گرفته و ارزیابی 

 میکند.

 مدل برایسون

یجه بررسی د این مدل نتشدهد. همانطور که اشاره نمودار آمده در آخر این بخش مراحل فرایند برنامه ریزی استراتژیک در قالب مدل برایسون را نمایش می

ل یک شود این مدل شامباشد. همانطور که مالحظه میرفع نقاط ضعف آنها برای کاربرد در سازمانهای عمومی و غیرانتفاعی میخصوصیات مدلهای قبلی و 

یابد. در این یصمیم ادامه مباشد که پیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تفرایند پیوسته )مطابق با تعریف برنامه ریزی( و تکرارپذیر می

کمیل مراحل تواند در بازنگری یا تشود. از خصوصیات این فرایند این است که نتایج حاصل از هر مرحله میا این فرایند در قالب ده مرحله شرح داده میج

 پیش از آن مورد استفاده قرار گیرند.

زی بررسی شده و آشنایی با این نوع برنامه ریزی : در این مرحله ضرورت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان مورد برنامه ریتوافق اولیه -1

شوند. مراحلی که در برنامه شود. سازمانها، واحدها، گروهها یا افرادی که باید در برنامه ریزی درگیر شوند مشخص گردیده و توجیه میحاصل می

دهی های مورد نیاز برای جلسات و نحوة گزارشنامهینشوند. روش انجام برنامه ریزی، زمانبندی انجام، آیریزی باید انجام شوند شرح داده می

.گردندگردند. منابع و امکانات الزم تعیین میمشخص می  

است که سازمان با آنها روبروست. در این مرحله هدف اینست که سازمان و « باید هایی»: وظایف رسمی و غیررسمی سازمان تعیین وظایف-2

.( به آنها محول شده است شناسایی نمایند. شاید این هدف به ظاهر خیلی روشن .ع ذیصالح )دولت، مجلس و.افراد آن وظایفی را که از طرف مراج

دانند و اساسنامه آن باشد ولی این واقعیت در بیشتر سازمانها وجود دارد که بیشتر افراد اختیارات و وظایف سازمانی را که در آن مشغول بکارند نمی

تواند در آن اند. از طرف دیگر وظایف محول شده به سازمان عموماً کلی بوده و تمام فضایی را که سازمان میعه نکردهرا حتی برای یکبار مطال

کند. بنابراین ضروری است که با مطالعه وظایف مکتوب و مصوب سازمان اوالً با آن وظایف آشنا شد )که از این طریق بعضی فعالیت کند تعریف نمی

.اندگیرند اما تا بحال کشف نشدهگردند(، ثانیاً مواردی را که در حیطه اختیارات سازمان قرار میفعان سازمان نیز شناسایی میاز اختیارات و ذین  
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های سازمان های سازمان تأثیر گذارد و یا از خروجیتواند بر نگرش، منابع یا خروجی: ذینفع فرد، گروه یا سازمانی است که میتحلیل ذینفعان-3

درآمد ارزشمندی برای تنظیم بیانیه مأموریت سازمان است. تحلیل ذینفعان بسیار ضروری است، چرا که رمز پذیرد. تحلیل ذینفعان پیش تأثیر

ای موفقیت در بخش دولتی و غیرانتفاعی ارضای ذینفعان کلیدی سازمان است. اگر سازمان نداند که ذینفعانش چه کسانی هستند، چه معیارهایی بر

هایی را که برند، و وضعیت عملکردی سازمان در قبال این معیارها چیست، به احتمال زیاد نخواهد توانست فعالیترباره سازمان به کار میقضاوت د

.باید برای ارضای ذینفعان کلیدی خود انجام دهد، شناسایی کند  

ف نهایی سازمان، فلسفه وجودی، ارزشهای حاکم بر سازمان : مأموریت سازمان جمالت و عباراتی است که اهداتنظیم بیانیه مأموریت سازمان-4

ها و فعالیتهای کند. عالوه بر این موارد، اختالفات درون سازمانی را مرتفع ساخته و بستر بحثو نحوة پاسخگویی به نیاز ذینفعان را مشخص می

سازد و انگیزش و توجه ذینفعان سازمان خصوصاً را همسو می کند. توافق بر مأموریت سازمان، تمام فعالیتهای آنسازنده و مؤثر را هموار می

.دهدکارکنان آن را افزایش می  

ها و وظایف هر : اساس استراتژیک عمل کردن شناخت شرایط است. یک بازیکن موفق فوتبال عالوه بر اینکه از تواناییشناخت محیط سازمان-5

تیم مقابل و نقاط قوت و ضعف هر یک از افراد آن را دریابد و با داشتن این مأموریت در  کند شرایطیک از اعضای تیم خود آگاهی دارد، سعی می

اید ذهن یعنی پیروز شدن در بازی، در هر لحظه بهترین حرکت را انجام دهد. برای اینکه یک سازمان نیز در رسیدن به مأموریت خود موفق گردد ب

ر این مرحله، محیط خارجی سازمان در قالب شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی شرایط حاکم بر خود را به خوبی شناسایی نماید. د

گردند. در راستای شناخت محیط سازمان، در این مرحله محیط داخلی نیز مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها برای سازمان تعیین می

.گیرندازمان مورد مطالعه قرار میها، فرایند و عملکرد سها، خروجیدر قالب ورودی  

: این مرحله قلب فرایند برنامه ریزی استراتژیک است. موضوعات استراتژیک تصمیمات تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان-6

ها، تأمین منابع مالی، هزینهکنندگان، سیاسی و اساسی هستند که بر اختیارات، مأموریت، ارزشها، محصول یا خدمات ارائه شده، مراجعان یا استفاده

.هایی است که سازمان با آنها مواجه استگذارد. هدف این مرحله تعیین انتخابسازمان یا مدیریت تأثیر می  

ها، : به منظور پرداختن به هر یک از موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان باید اقداماتی صورت گیرد که در قالب برنامهتعیین استراتژیها-7

ها، شوند. در واقع استراتژی عبارتست از قالبی از اهداف، سیاستها، برنامهشوند. این اقدامات استراتژی نامیده میداف، طرحها و . . . بیان میاه

ها دهد. استراتژیدهد و چرا آن را انجام میکنند سازمان چیست، چه کاری انجام میهای منابع که مشخص میفعالیتها، تصمیمات یا تخصیص

.توانند تحت سطوح سازمانی، وظایف و محدودة زمانی متفاوتی تعریف شوندمی  

تواند در قالب مرحله قبل، مرحله تعیین استراتژیها، انجام شود اما از آنجایی که کار برنامه ریزی : این مرحله میشرح طرحها و اقدامات-8

شود در قالب تعریف طرحها و اقدامات و مدیریت استراتژیک برنامه تهیه شده انجام می رسد و اجرای آناستراتژیک با تعیین استراتژیها به پایان می
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گردد. در این این تفکیک صورت گرفته است. به عبارت دیگر از این مرحله به بعد از مدل برایسون مربوط به اجرای برنامه و مدیریت استراتژیک می

.گرددخاب شده تعدادی طرح و اقدام تعریف میمرحله به منظور اجرای هر یک از استراتژیهای انت  

های تدوین شده و : در این مرحله، توصیفی از شرایط آینده سازمان در صورت بکارگیری استراتژیتنظیم دورنمای سازمانی برای آینده-9

شود که در آن شرحی از مأموریت، شود. این توصیف دورنمای موفقیت سازمان نامیده میاستفاده از تمام نیرو و منابع سازمان، ارائه می

شود. در صورت گیری مهم و استانداردهای اخالقی مد نظر همة کارمندان ارائه میهای اساسی، معیارهای عملکرد، بعضی از قواعد تصمیماستراتژی

یزه و نیروی افراد در رسیدن به اهداف رود، پویایی و همسویی انگتنظیم چنین دورنمایی، افراد سازمان خواهند دانست که چه انتظاری از آنها می

.یابدسازمان به وجود آمده و نیاز به نظارت مستقیم کاهش می  

های تعیین شده توسط : در این مرحله با استفاده از اطالعات تدوین شده در مرحله هشتم و بر اساس اولویتبرنامه عملیاتی یکساله-10

.شودبر اساس آن مدیریت و کنترل طرحها و اقدامات انجام میگیران، یک برنامه عملیاتی تهیه شده و تصمیم  

ه شرح زیر بن می تواند ور ایراچالش ها وفرصت های پیش روی برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی مورد نیاز در مدارس دوزبانه کش مدل برایسونبا توجه به 

 باشد:

 چالش ها

با بهره گیری از مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون می توان گفت که دانش آموزان دوزبانه کشور به علت در نظر نگرفتن فرصت های موجود در 

استعداد وتوانایی های آنها با میزان باالی افت تحصیلی موجه اند که این خود منجر به ایجاد حس بیگانگی به زبان فارسی در آنها می شود همچنین 

این احساس خود مولد عقدها و غضب های در اندیشه های آنها می شود که یک دانش آموز دوزبانه به علت ناتوانایی در ارتباط با درون خود 

 وهمچنین با معلمان خود تبدیل به انسان منزوی و کم رو می شود.

لذا یکی از چالش های پیش روی سازمان تعلیم وتربیت در ایران وجود مجموعه ای از دانش آموزان دوزبانه ایست که جمعیت آنها قابل توجه می 

 باشد.که این دانش آموزان به علت مشکالت آموزشی ناتوان از رسیدن به هدف های خود هستند.

یکی از چالش های دیگر نابودی زبان مادری این دانش آموزان در آینده می باشد که این خود منجر به احساس دوگانگی در بین این دانش آموزان 

 در آینده وهمچنین عدم تکلم به زبان مادری احساس نارضایتی را در بین این دانش آموزان که به عنوان جوانان آینده کشور هستند می شود.

 فرصت ها 

آموزش وپرورش می تواند با بکار گیری برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی مورد نیاز این مدارس را با توجه به چالش ها وفرصت های پیش روی 

انها تامین کند.همچنین تربیت نیروی انسانی آموزش وپرورش با توجه به فاکتورهای الزم در آموزش دوزبانه می تواند فاصله بین معلم ودانش آموز 
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دوزبانه را پر کند همچنین با بکارگیری روش های آموزشی دوزبانه ها وایجاد زمینه یادگیری وآموزش آنها به معلمان دوزبانه منجر به ارتقای 

 تحصیلی این دانش آموزان می شود.

فرصت مهم تر دیگر که در اکثر کشورهای درگیر با پدیده دوزبانگی آموزش دانش آموزان دوزبانه با اتکا بر زبان مادری آنهاست.این در واقع همان 

برنامه انتقالی می باشد.آنچه در کشور ایران مرسوم می باشد برنامه غوطه ور سازی می باشد که این برنامه امروزه در اکثر کشورهای درگیرپدیده 

 دوزبانگی جمع شده وبا بکار گیری برنامه انتقالی از زبان مادری استفاده می کنند.
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 نتیجه گیری:

          در این مطالعات با بکارگیری مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون چالش ها وفرصت های پیش روی نظام تعلیم وتربیت در زمینه آموزش 

دانش آموزان دوزبانه را مطرح کرده ایم.یکی از چالش های مهم در این زمینه از بین بردن زبان مادری این دانش آموزان که در آینده آنها، منجر به 

بیگانگی نسبت به زبان رسمی کشور وهمچنین احساس دوگانگی در بکارگیری زبان و علی الخصوص از بین بردن مولفه های مهم فرهنگی مرتبط با 

زبان این دانش آموزان که در نظر نگرفتن آنها می تواند مشکل عمده نظام تعلیم وتربیت باشد.وفرصت ها را می توان چنین مطرح کرد که با 

بکارگیری زبان مادری در امر آموزش می تواند بر اکثر معضالت این دانش آموزان غلبه پیدا کرد.واین نیاز مند اجرای برنامه انتقالی بجای برنامه 

غوطه ورسازی می باشد.که به عنوان یکی از فرصت های مهم نظام تعلیم  وتربیت در زمینه آموزش دوزبانه ها می باشد.مدل برایسون به خوبی در 

 این زمینه نحوه گزینش وتربیت معلمان مورد نیاز در مدارس 

 دوزبانه کشور را برای ما ترسیم کرده وهمچنین چالش ها وفرصت های پیش رو را نشان می دهد.
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