
 

0 

 

 

 

 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 درسی دانشنامه ایرانی برنامه
 )دایرة المعارف(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های درسی تربیت معلم در ایران سیر تحول برنامه

  : سیاستگذاری و تصمیم گیری 3 محور:

 سعید صفایی موحددکتر سرگروه محور: 

 (Curriculum Borrowing) یدرس یدر برنامه ها یاستیمبادالت س -7-3 مدخل:عنوان 

  محمود مهرمحمدیدکتر : گاننویسند

  دانشگاه تربیت مدرسدانشگاه/سازمان: 

 mehrmohammadimahmoud@gmail.com: ایمیل

 18/3/1400 :دریافتتاریخ 

 5/4/1400انتشار: پذیرش و تاریخ 
 . انتشار برخط دانشنامه ایرانی برنامه درسی، ،یدرس یدر برنامه ها یاستیمبادالت س (.1400)محمود ،مهرمحمدیشیوه ارجاع دهی: 

    
 

 وزارت آموزش و پرورش ایران و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی : انجمن مطالعات برنامه درسیصاحب امتیاز -

 پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :با حمایت معنوی -

 : دکتر ابراهیم طالئیمدیر علمی و اجرایی -

  (: کنونسیس تاأ)از زمان ت سیاستگذاری دانشنامه علمی و شورای -

 تر حسن ملکی،دک پور،اله موسیدکتر نعمت زهرا گویا،دکتر نادر سلسبیلی، دکتر دکتر علیرضا کیامنش، ، کوروش فتحی واجارگاه، دکتر محمود مهر محمدیدکتر 
دکتر ، یدکتر مصطفی قادردکتر جواد قندیلی، دکترعلیرضا عصاره، دکتر مسعود فراستخواه، ، عسگریمجید علیدکتر  ،محمد عطاراندکتر عباس صدری،  دکتر

دکتر علیرضا  ،اهخودکتر زهرا نیکنام، دکتر علی حسینیآرای، دکتر نرگس کشتی دکتر زهرا بازرگان، صمدی،دکتر پروین پور، دکتر کامبیز پوشنه، محمد جوادی
 .دکتر سعید صفایی موحدصادقی، 

 

 : مژگان منیری کارشناس دبیرخانه دانشنامه -

Ir
a

n
ia

n
 E

n
cy

cl
o

p
ed

ia
 o

f 
C

u
r
ri

cu
lu

m
 

 

    www.daneshnamehicsa.irوبسایت:                                                            daneshnamehicsa@yahoo.comرایانامه:

 راه ارتباطی

http://www.daneshnamehicsa.ir/userfiles/file/article/22/%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c%20%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%20-%20%da%a9%db%8c%d8%a7%d9%86.pdf


 

1 

 

 یدر حوزه برنامه درس یاستیس مبادالت 

 
 5/4/1400 تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                  18/3/1400تاریخ دریافت:       

 1محمود مهرمحمدی

 

 اصلی مقدمه: پرسش

 ند:ها به شرح زیر هستتوان ارائه کرد. برخی از مهم ترین آنهای گوناگونی از مساله مورد بررسی در این مقاله میصورتبندی

 دار وهای مسالهناممکن و نامعقول؟ چون هماهنگ با عالئق و اراده  استد سیاستی ممکن و معقول است یا ضرورت و داد ایآ

ی راملفبا مختصات جهانی یا  (یدرس هایبرنامهی اول قی)و به طر تیو ترب میتعل یاستانداردساز مشکوکی است که در صدد

 است.

یر تغی»توان می در دهکده جهانی زندگیاز سوی دیگر و از منظر مباحث تغییر برنامه درسی، آیا در زمانه جهانی شدن و  

ر به تکث تیبا عنارا منطقی و مصلحت اندیشانه ارزیابی کرد؟ در همین امتداد، « بدون رجوع به تجربیات سایر جوامع

و کمک به  یقیتطب یداده ها ئهارافعال در حوزه آموزش و پرورش که هدف خود را  یالملل نیب یها و نهادهاسازمان

 اجرایحاصل از  جینتا کشورها و ریسا اتیتجربتوان نسبت به ، آیا میدانند یم 2نشانه برداری بر یمبتن یاستگذاریس

 تفاوت ماند؟ بی ها نآدر  ی و برنامه درسیموزشآخاص  یها استیس

( DNAی)اانید دارای نشانه یا خصلتی از جنس تعلیم و تربیتی یا برنامه درسی متعلق به هر زیست بوم، اتیتجرب ایآ

غه دهند؟ یعنی چنان بار و صبهای بنیادی میاست و در نتیجه فقط تن به تبیین به اصطالح ژنتیکی و در سطح سلول

ان به بی؟ را بالموضوع می سازد وستد دادکه  را با خود دارد جامعه خاص کی ویژه یو اقتصاد یخیتاری، فرهنگاختصاصی 

بوم هستند و پیوند بنیادی و ناگسستنی با شرایط و یک بافت یا زیست 3طبیعت بطور مطلق وابسته بهتجربیات   ایآدیگر 

  آن دارند؟جوهری های ویژگی

های آموزشی دیگر را های خاص در نظامها و تعقیب سیاستبازهم به بیان دیگر، آیا نتایج و آثار مترتب بر اجرای برنامه

یا ترجمه آن از زبانی   5 از بافتی به بافتی دیگر 4ای با نام انتقال سیاستتوان قابل انتقال دانست و در نتیجه برای پدیدهمی

 موضوعیت قائل بود؟  6به زبان دیگر

                                                           
 استاد بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس .1

2 benchmark 
3 nature 
4 Policy transfer 
5 Policy recontextualization 
6 Policy translation 
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ای به پاسخ می شود تا در ادامه موضع اتحاذ شده شرح و موازی از مساله مورد بحث، اشاره هایندیبتصورپس از ارائه 

 در« دفاع مشروط از امکان و ضرورت برقراری رابطه دادوستدی یا مبادله سیاستی»بسط داده شود.  این مقاله در مقام 

آموزشی  هایداشت که مبادله سیاستی میان نظامحوزه تعلیم و تربیت و به ویژه حوزه برنامه درسی است. البته باید توجه 

های سیاسی متمرکز یا غیر متمرکز ها می توانند در درون ساختاریا در مقیاس نظام آموزشی مورد نظر است. این نظام

ن ای( در آگذاری مرکزی )در مقیاس ملی( یا غیرمرکزی )در مقیاس بومی و منطقهقرارداشته باشند و در نتیجه سیاست

 موضوعیت داشته باشد. ها

 

 مرور اجمالی بر منظرها یا مبانی نظری هم سو با مبادالت مشروط معرفتی و سیاستی

درباره علم  ییویو د کیثورندا دگاهیو د کشدیم رونیپرسش را از دل نگاه به علم ب نیپاسخ ا( 2019و  2011الن لوک) 

 یو هر تجربه مدون کندیم یابیرا مستقل از فرهنگ ارز آن تیبه علم ترب یکی. نگاه ثورنداکندیم سهیمقا گریکدیرا با  تیترب

به علم  1گونهی فاضلهمدینهنگاه  نیچن ییوی. اما دداندیم گریو کاشت در هر کانتکست د بافت کیرا قابل برداشت از 

 .داندیدفاع م قابل  2ملهم از فرهنگ است تیخودش فهم علم ترب ریکه به تعب تررا معتبر ندانسته و نگاه متواضعانه تیترب

هوشمندانه  دیبا بافت و موقعیتدر هر  دهییمدون رو اتیجهان شمول ندارند و تجرب تینگاه خاص نیدر ا یعلم یهاگزاره

 تیترب و میدر تعل یدانش یهاگزاره ،. به باور لوکردیقرار گ یمورد وارس گریدبافت و موقعیت کاربست در  یو نقادانه برا

 در .محسوب شود تیمز کی تواندیم ردیقرار گ یبرداربهرهمورد به علم  که در چارچوب نگاه متواضعانه تر  یتنها در صورت

 .(3۷6)ص شوندیم لیتبد یمحل یاستیس یهاهیو توص تامالتگر و محدودکننده سرکوب یبه استانداردها صورتنیا رغی

آموزان عملکرد دانش و خصوصا گریجوامع د یبر دستاوردها یاصالحات آموزش استیس یابتنا نهیهم در زم( 1994) زنرآی

 تیموفق قیدق ریبا موضوع برخورد کرد. تفس یبا نگاه اقتباس ایانگارانه ساده دیکه نبا دهدیهشدار م یالمللنیب یهادر آزمون

. الزم است به استقبال کندیو آموزش را طلب م یبرنامه درسفراتر رفتن از محدوده به   ازیکشور ن کیاموزان دانش

و  یبرنامه درس یقلب برا لی. او با استفاده از تمثمیبرو تیموقعهر در  گریدهای و نهادعوامل  ریاز تاث یناش یهایدگیچیپ

قراردارد. پس بهبود عملکرد  گریفراوان د یطیعوامل مح ریتحت تاث زین دنو ب تپدیبدن م طیقلب در مح دیگو یآموزش م

نظر  هم مد گریزمان عوامل متعدد دهم دیتصور شود. بلکه با دیآن نبا تیتقو ایاندام  نیتنها در گرو رفع نقص از ا ،قلب

 هیعالوه بر الهای آموزشی جانبه دانش در نظامهمه تیریمد توان نتیجه گرفت از نظر آیزنربنابراین می. (23)صردیقرار گ

 یها هیبه ال تیمقوله با عنا نیا اءیبه اح یآموزش یهاهم هست و الزم است در نظام یالمللنیب ای یمل فرا هیال یاراد ،یمل

بوم رعایت هوشمندی معطوف به اختصاصات زیست بوم مبداء و اقتضائات زیست ملی فراپرداخته شود که در الیه  دوگانه

  ضروری است. اهتمام مقصد،

                                                           
1 Utopian 
2 Cultural science of education 
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یا مدیریت دانش با  یدر حوزه خاص برنامه درس یالمللنیب یدادوستدها یشدن برا لئقا تیاصالت و موضوع  هاینشانه از

که  (2006et al, Pinar,)  است 1المللیگیری و به رسمیت شناخته شدن گفتمان بینشکل  المللی،عنایت به الیه بین

کردن  و تبدیل انگلوساکسونیگرایی است. این جریان برای خروج دانش و تجربه از سلطه مورد حمایت ویژه جریان نومفهوم

ای چندصدایی با ممانعت از سرکوب هر معرفتی که خواستگاه غیر انگلوساکسونی رشته مطالعات برنامه درسی به عرصه

از اقدامات تاسیسی و نهادساز  2 «یمطالعات برنامه درس شرفتیپ یالملل نیانجمن ب» سیتاس دارد پا به عرصه گذاشته است.

عیت بنابراین برای مشرو. المللی را بر دوش می کشدرود که بخشی از بار محقق کردن گفتمان بیناین جریان به شمار می

و با توجه به عالئق دمکراتیک)یا  دادوستد در عرصه اندیشه و عمل برنامه درسی در سطح جهانی از منظر ضد استعماری

کشور عضویت دارند که دادو ستد  50قریب  هم اکنون  یالملل نیب نهاد نیاتوان استدالل کرد. در صدائی( هم میعلیه تک

 یقانجمن محل تال نیدوساالنه ا یها شیهمامعرفتی و سیاستی در حوزه مطالعات برنامه درسی را فعاالنه دنبال می کنند. 

ر که د نیخشونت نمادکند با تالش میمختلف است و  یبوم ها ستینظران متعلق به فرهنگ ها و زصاحب یها شهیاند

نسبت به ایده ها و  3«کایآمر تیترب قاتیانجمن تحق»وتربیتی جهان یعنی معتبرترین تشکل تعلیمساالنه  یها شیهما

 یمطالعات برنامه درس». مجله امریکائی روا داشته می شود آگاهانه مقابله کند-های دارای خواستگاه غیر اروپاییاندیشه

پدیدآورنده  که «5دستنامه بین المللی پژوهش برنامه درسی» الزم است به  .انجمن است نیا یتخصص هم ژورنال« 4یفرامل

کشور )از جمله ایران(  34(، 2013کشور و در ویراست دوم) 28(،  2003)در ویراست اول آنآن پاینار است نیز اشاره شود. 

طور که از عنوان کتاب اند. همانهای آن به خود اختصاص دادهها و چالشفصلی را به شرح و بسط وضعیت رشته و دستاورد

یقی و بین المللی در حوزه برنامه درسی است. اهتمام به تولید این اثر نشان از باوری دارد پیداست، دستنامه یک اثر تطب

که همان بین المللی سازی صحنه مطالعات برنامه درسی است و این باور نیز خود ریشه در نافع بودن نظری و عملی این 

 نوع دانش دارد.

شود که ممتنع تلقی نمی« مبادله مشروط»ساله تغییر یک نظرگاه هم سو با با م ههجموانهادی یا نهادگرایی در  باالخره نگاه

است.   6داگالس نورث متعلق به حوزه اقتصاد استکه  گراییتوان مورد توجه قرار داد. شاخص ترین چهره معاصر نهادرا می

در مورد اهمیت تاریخ ( 1990)رث نو های نظریه بازار است.دادن کاستیاقبال به این نظریه مرهون توانمندی آن در نشان

 :گویدو نهاد می

توانیم از گذشته بیاموزیم، بلکه به این دلیل است که حال به این دلیل نیست که می تاریخ مهم است. اهمیت تاریخ صرفا»

دهد و های امروز و فردا را شکل میو آینده به واسطه تداوم نهادهای یک جامعه با گذشته پیوند دارند. گذشته انتخاب

ظریه اقتصادی و تاریخ اقتصادی، گامی توان فهمید. الحاق نهادها به نگذشته را فقط در قالب حکایت تحول نهادی می

 .«اساسی برای اصالح نظریه و تاریخ اقتصادی است

                                                           
1 Curriculum as international text 

2 IAACS 

3 AREA 

4 Transnational Curriculum Studies  

5 International Handbook of Curriculum Research 
6 Douglas North 
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و از جمله تغییرات در این عرصه بود. پیام اقتصادی  پیچیده هایشرح و بسط پدیدهبه بیان دیگر، این نظریه متکفل  

های دانش رایی است که نگاه جهان شمول به گزارههای بنیادین مکتب  نئوکالسیک یا بازارگانگاریاز ساده جنهادگرایی خرو

(. در نتیجه نظریه نهادگرایی برای تغییر و سیاستگذاری در حوزه برنامه 13۷4، کند )فرشاد مومنیاقتصادی را ترویج می

ر دکه سرنوشت ایده تغییر، سازد و اینهای مختلف را برجسته میبومهای مستقر در زیستدرسی، توجه به نقش نهاد

هشیاری ناشی از این  (Nordin and Sundberg, 2018. )محاسبه میزان سازگاری یا تعارض با نهادها تعیین می شود

مترتب بر این  یتواند گره از کار فروبسته تغییر در بسیاری موارد بگشاید. البته نتیجهبصیرت بسیار ارزشمند است و می

 «جبر نهادها»گیرند، یا تسلیم ها در تعارض قرار میهای مستقر و سنتی که با نهادهایتوقف ایده یا ایده شناخت الزاما

داند. های جدید را منتفی نمیها با ایدهها یا  امکان همسوسازی آن، نیست. نهادگرایی جدید سیالیت و پویایی سنتشدن

های جدید ی عامالن تغییر و حامالن اندیشه)همان( شرط تحقق این مهم را تعامل گفتمان1«نهادگرایی گفتمانی»نظریه 

هایی معرف بافت»ها هم ( نهاد2011تواند به تغییر یا حفظ یک نهاد و سنت منجر شود. به نظر اشمیت)داند که میمی

به  2داد های مفروضو از این جهت درون «گوینداندیشند و سخن میها عمل می کنند، میهستند که افراد در بستر آن

هستند. پس در نهادگرایی گرچه از « های افرادکار و کنشنتیجه اف» دارند و  3و هم ماهیت اقتضایی یندآ می حساب

در  المللیهای بیناعتنایی به دستاوردی گریز و بیهای جهان شمول برای تغییر خبری نیست، اما به هیچ روی ایدهایده

 شود.عرصه تعلیم و تربیت هم ترویج نمی

 

 

 گیری:نتیجه

 الف: در بعد نظر

منابع »عنوان ب دیتجربه ها را با نیداشت. ا یکیصفر و  ای یطیافراط و تفر برخورد نباید کشور ها ریسا یتیترب اتیتجرببا 

 ه هاتجرب «انگاری تینسب» و مشروط، انهیسخن، موضع م گرید. به دامغتنم دانست و آنها را محل اعتنا قرار د «الهام بخش

  «ینگارا تیقطع»را به همان اندازه که  امعهجی یک خیو تار یاقتصاد ،یتام و تمام آنها به بافت فرهنگ یوابستگبه معنای 

خوش  ایباور ) نیانگار بر ا تیانگار در نقطه مقابل موضع نسب تیموضع قطع کند.ناصواب ارزیابی می ،شمارد یمردود مرا 

طور تمام و را ب گرید یبافت ها ایکاشت در بافت  تیقابل افت،ب کیاست که برداشت تجربه از  ی( متکیو ساده انگار یباور

و  اتیدر نگاه به تجربکه  یا مشروط انگاره معتدل توان همان آثار و نتایج را برداشت کرد.و از آن می کمال داراست

ت. بر اس «دیمق انگاری تیسبن»اشد همان انگاره تواند راه گشا ب یم تیو ترب میکشور ها در حوزه تعل ریسا یدستاوردها

 و نه قابل دفاع است آنها یروبه و چشم فروبستن  اتیدانش و تجرب نیا «انکار»انگار،  تینسب نگارهنه طبق ا ،اساس نیا

و « ماماهت»تمرکز بر بلکه  ؛آورد یرودر سیاست گذاری  یو گرته بردار «اقتباس»به انگار، می توان  تیموضع قطع مطابق

موضع سومی تعریف می شود که  «اقتباس»و  «انکار» دو موضع حدفاصل ه می شود. یعنی درقرار داد «انطباق»و  «اعتنا»

                                                           
1 Discursive institutionalism 
2 given 
3 contingent 
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 یبا احراز برازندگ ) نهادی( یخیو تار یاقتصاد ،یاجتماع ،یاقتضائات فرهنگ هیسا درهوشمندانه مشروط  یبهره بردار همان

 شهیدصّرف ان دیرا با های آموزشینظام گرید یسخن دستاوردها گریبه داست. بوم مقصد  ستیدانش و تجربه مورد نظر با ز

 مقصد کرد.  یبخردانه تر در نطام آموزش ماتیبهتر و اتخاذ تصم یورز

توان این موضع را در سپهر مباحث جهانی شدن)سازی( نیز صورتبندی کرد. چرا که طرفداران دو موضع افراطی و می

نگاه افراطی و تفریطی به  1انگار( تا حدود زیادیانگار و قطعیتسیاستی ) نسبیت بستانمشروعیت بده تفریطی در باب

انگار، گویی معرف موضع مقاومت و گذارند و با آن تناظر دارند. در حالیکه موضع نسبیتجهانی سازی را به نمایش می

شدن را یک رخداد  هانیجانگار، مخالفت در برابر جهانی سازی و نگرانی های افراطی در این زمینه است، موضع قطعیت

-جهانی»همان مواجهه  ناتومیرا  ،دیمقمشروط و  انگاریتینسبخواستنی ارزیابی می کند. موضع طبیعی و چه بسا 

 یعن) یرگید یاستفاده در بافت ها رقابلیصرف و غ ینه محل ات،یدانش و تجرب یعنی. با پدیده جهانی شدن دانست2«محلی

 -یجهان» تیاست، بلکه ماه( 4جهانی صددرصد یعنی ) و شرط دیق یب ریپذ میتعم یبه معنا یو نه جهان  (3 محلی صدصددر

 یهابرنامه ژهیوو به تیو ترب میجوامع مختلف در حوزه تعل یهابه تجربه کردیرو نیدارد. در واقع در چارچوب ا «یمحل

بسته  .زمان حضور دارندهم هانیجها عنصر محلی و د که در آنرنیگیشکل م 5«گاهآ -جهان یمحل» یهااستیس یدرس

-هانمحلی ج»های های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و نهادی، سیاستبه مورد و میزان وابستگی سیاست مورد نظر به زمینه

 گاهآ-های برنامه درسی جهانتری داشته باشند. لذا سیاستتر یا صبغه جهانی نمایانتوانند صبغه محلی برجستهمی« آگاه

کرد. مهم این است  ها را بر روی یک پیوستار جانماییبندی هستند و باید بتوان آندرجهدر هر جامعه از این منظر قابل 

 آگاهی در تکوین سیاست غفلت نشده باشد. -که از عنصر جهان

 ب: در بعد عمل

ربیت، ت المللی در حوزه تعلیم وتوان از جمله عطف توجه به تعامالت بیننتیجه عملی و کاربردی مترتب بر این موضع را می

های دیگری که ها و انواع فرصتها و کارگاهطور عام، و برنامه ریزی درسی، به طور خاص دانست. شرکت در کنفرانسبه

شود و اکنون با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات بدون هیچ برای تبادل دستاوردها و تجربیات در جهان برگزار می

نباید مورد غفلت قرارگیرد. عالوه بر این در نظام های آموزشی که در چارچوب  ،دودیتی در دسترس همگان قرار داردمح

توان انتظار داشت خود، می ،ها و بسترهای دیگر باور دارندمندی از تجربیات و دانش روئیده در بافتتحلیل فوق به بهره

اولویت  زئرد نظر و موضوعات مورد عالقه و حاچنینی باشند و برای مبادله تجربیات با کشورهای موهای اینآفریننده فرصت

هفت ( یافت که 1999) 6«مطالعه ویدیویی تیمز»توان در از خود ابتکار عمل به خرج دهند. نمونه این ابتکار عمل را می

کنگ، جمهوری چک، هلند، سوئیس و استرالیا تصمیم گرفتند توفیقات و عدم توفیقات شامل امریکا، ژاپن، هنگ کشور

                                                           
 ان در باال آمد. گرایی که شرحمنهای نگاه نومفهوم 1 

2 glocal 
3 local 
4 global 
5 Globally informed local policies 

6 TIMSS Video Study )https://nces.ed.gov/timss/video.asp( 
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های یاددهی و یادگیری، های ریاضیات و علوم، با تمرکز بر فرایندخود در زمینه عملکرد دانش آموزان پایه هشتم در درس

نهفته  های نابام اختصاصات فرهنگی را عاملی برای منتفی دانستن بصیرترا عمیقا مورد واکاوی قرار دهند و واقعیتی به ن

ه با العطدر همان سال کتابی توسط دو تن از استادان امریکائی درگیر در این م در این وارسی و واکاوی به حساب نیاورند.

های ناظر ای مطالعه، ایدهمنتشر شده که بر اساس داده ه (Stiegler and Hiebert,2009)« 1شکاف آموزشی»عنوان 

های نامدار که از چهره 2به چگونگی بهبود بخشیدن به فرهنگ تدریس در امریکا به بحث گذاشته شده است. لی شولمن

 است در وصف اهمیت این کتاب از این عبارت ها استفاده کرده است: هانجتعلیم و تربیت در 

هایی که تدریس در امریکا، نه معلمان یک کتاب انقالبی...هوشمندانه به مستند سازی شیوه»                 

دهند که استیگلر و هیبرت به ما نشان می  انجامد.آمریکائی، به نتایح نابسنده در یادگیری دانش آموزان می

ای روبرو رشد و توسعه حرفه دف های یادگیری از یکدیگر با های از فرصتمعلمان سایر جوامع با چه گستره

تری برای اصالح نظام آموزشی امریکا، در مقایسه با اکثر ابتکارات هستند. کتاب شکاف آموزشی امید افزون

 «کندآموزشی دیگر، ایجاد می

یل نیست، در زمینه تسه هم تعلیم و تربیت، که وضعیت ثابتی هانیجدر صحنه  دهنده یا پیشروواکنش کشورهای وام

بومی( این کشورها  ممکن است برای پرده شود. پژوهشگران )عمدتا تواند تبیین میای دیگر هم میمبادالت به گونه

یح تشربه خود جلب کرده است،   یابی به عملکرد متمایز که توجه جهانیدر دست دخلبرداشتن از عوامل و متغیرهای ذی

سراغ گرفت و  توانمی را در فنالندهای نظام آموزشی را در اولویت قرار دهند. نمونه بارز چنین مطالعاتی دستاورد

 ها معرفی کرد.پژوهش نایتوان خروجی یکی از را هم می Salberg,2011))3های فنالندیدرس»کتاب

م ه های آکادمیکمحیطو رواج آن در  تیو ترب میدر تعل ی و بین فرهنگیالملل نیب ی،قیدر نفس وجود مطالعات تطب

کست( آمیخته با موفقیت یا ش ی )یا مثبت و منف اتیبا تجرب مالنهمتا نسبت به مواجهه دگاهید نیمعنا و هم نیهم قیتصد

گاه هم ن فرهنگیی و میان قیمطالعات تطب یمتدولوژ لیاز تحل به عبارت دیگر نهفته است. گرید یآموزش یهادر نظام

اما سازوکارهای  .به وضوح قابل استنباط است ی در مقام سیاستگذاریآموزش یهانظام یاوردهابه دست یمحل -یجهان

های مستخرج از مطالعات اثربخشی های سایر جوامع متعدد است. از جمله به استفاده از گزارهمالنه با دستاوردمواجهه متا

ی های پژوهشدس عالمانه و آزمودن اعتبار کاربست آن در بافت فرهنگی مقصد با تعریف طرحآموزشی در مقام فرضیه یا ح

توان ویژه با رویکرد کیفی میمند بهتوان اشاره کرد. از منظر روش شناسی پژوهش، همچنین به فراتحلیل یا مرور نظاممی

گونی، سیاستگذاری در جامعه هدف را به و گونه هایی از جوامع دارای تنوعنظر داشت که نتایج آن، به شرط وجود نمونه

 های فرهنگی رهائی می بخشد.ای از دغدغهمیزان قابل مالحظه

علمی در زمینه سیاستگذاری مبتنی بر مطالعات تطبیقی نیز نشان از اهمیت و موضوعیت این رویکرد  ثارآباالخره انتشار 

«) 4شناختیهای مفهومی و روشمطالعات سیاست تطبیقی: چالش» ب توان به کتادر سیاستگذاری دارد. برای نمونه می

                                                           
1 The Teaching Gap 
2 Lee Schulman 
3 Finnish Lessons 
4 Comparative Policy Studies: Conceptual and Methodological Challenges 



 

۷ 

 

Engeli and Allison,2014 های گوناگون پژوهشی برای شناسی در تمرکز آن بر شناسایی روش( شاره کرد که

المللی ینبهای یعنی وضع سیاست عمومی برپایه مطالعات تطبیقی و بده بستان است، پاسخگویی به این نیاز احراز شده

 است.
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