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 چکیده
معلم انجام شده است. روش انجام پژوهش، های تربیتاین پژوهش با هدف طراحی الگویی برای تطبیق نظام

ساخته های محققها مصاحبه نیمه ساختاریافته و چک لیستدادهآوری یا داده بنیاد و ابزار جمع *****روش نظریه مبنایی

سال اخیر  20است. جامعه مورد مطالعه شامل منابع مکتوب چون مقاالت و کتب منتشره شده حوزه مطالعات تطبیقی در 

نفر  16نامه، ایانپ 30مقاله و  45کتاب،  20، کارکنان و مسئوالن دانشگاه فرهنگیان بودند. حجم نمونه عالوه بر تادانو اس

که به روش گلوله برفی انتخاب شده و پژوهشگر را به  وکارکنان و مسئوالن ارشد دانشگاه فرهنگیان بودند تاداناز اس

معلم به ترسیم الگویی مفهومی های تربیتها و منابع مکتوب در نظاماشباع اطالعاتی رساندند. نتایج تحلیل مصاحبه

ای ای، عوامل داخلی، عوامل میانی؛ وجود دارد. بعد عوامل زمینهبعد: عوامل زمینه 3در  مقوله 12منتهی شد که در آن 

اند. خرده مقوله استنتاج شده 42 شامل مقوالت: جغرافیایی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از

خرده مقوله  53، جذب دانشجو است که از معلم، برنامه درسیهای نظام تربیتلفهؤبعد عوامل داخلی شامل مقوالت: م

خرده  23سازی است که مستخرج از دست آمدند. بعد عوامل میانی شامل مقوالت: الزامات تغییر، الگو برداری، بومیه ب

کند تا به همه ابعاد ضروری در تطبیق معلم کمک میهای تربیتمقوله بودند. این الگو به پژوهشگران تطبیقی در نظام

 نمایند.توجه 

معلم، الگوی تطبیق.مطالعات تطبیقی، نظام تربیت :های کلیدیواژه
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 مقدمه
تر از قبل معلم بیشهای تربیتهای تطبیقی در نظامهای اخیر گرایش به انجام پژوهشدر سال

معلم یک کشور شده است و پژوهشگران تطبیقی در این حوزه تالش دارند تا تمام یا بخشی از تربیت

معلم جایگاه رفیعی در های تربیتجایی که نظامتطبیق دهند. از آنرا با کشورهای دیگر مقایسه و 

تواند تحوالت پرورش میونظام آموزشی هر کشور دارند و پیشرفت و توسعه این بخش از آموزش

های تطبیقی ضروری تربیت کشور موجب گردد، توجه به پژوهشوعظیمی را در درون سیستم تعلیم

واقع  نهایت به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است. در م آموزشی دررسد. کیفیت هر نظانظر میه ب

ترین معلم سزاوار ضروریبنابراین تربیت تواند از سطح معلمانش فراتر برود؛هیچ کشوری نمی

های آموزشی شود برنامههمین راستا سعی می . در(1380توجهات دقیق و مستمر است )رووف، 

ق را، در سایر کشورها استفاده نمایند و این امر مستلزم مطالعات معلمان در کشورهای موفتربیت

 تطبیقی است.  

منطقه  سنجی است که دو یا چند استان، کشور یاواقع نوعی هم مطالعات تطبیقی در     

تطبیق یعنی کنند. ها را استخراج میهای آنها و شباهتکنند و تفاوتهم مقایسه می جغرافیایی را با

( و 1389فرهنگ عمید، ساختن )هم مطابق کردن، دو چیز را با یکدیگر برابر کردن، برابر  با

ها و دانشی است که موضوع آن شناسایی، تحلیل و مقایسه شباهت1یقیتطبوپرورش آموزش

پرورش کشورهای مختلف وهای آموزشهای تربیتی در داخل یک نظام آموزشی و یا میان نظامتفاوت

هاست ل و پیدایش آنیبه عوامل اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، سیاسی مؤثر در تشک جهان با توجه

گذاران و تصمیم گیران، طالب کسب سیاست(. 1392نقل از آقازاده، به( 1973) 2یج ادموند )کینگ،

ها هستند. از آن« بدون اقتباس»های آموزشی و نحوه الگوبرداری با و یا اطالعات درباره سایر نظام

 ،5،2003آچس و 4اند )فیلیپسنام نهاده «3گیری آموزشیقرض»ضی منابع علمی این موضوع را در بع

وپرورش تطبیقی، مقایسه حقایق آموزشی و پرورشی (. هدف از آموزش2004، 6خامسی -اشتاینر

ترین دلیل مطالعات تطبیقی این مهم (.1981، 7از خود روش خاصی ندارد )لوتان کوی امااست و 

  درستی احساس نماید. دهد فرهنگ و محیط خود را تمیز داده و بهبه فرد امکان میاست که 
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 پندارند )الوانی،افراد غالباً نسبت به فرهنگ خود آگاهی ندارند چراکه آن را عادی شمرده و بدیهی می

 (.1372واعظی،

انی را های سازمپژوهشگران تطبیقی اولین کسانی بودند که اهمیت محیط در مطالعه نظام

سیاسی  ،های آموزشی در تغییرات اجتماعی(. آگاهی از نقش نظام1372شناساندند )الوانی، واعظی،

عنوان  وپرورش تطبیقی بهدر جهان موجب گردیده است که در بسیاری از کشورهای جهان، آموزش

مختلف علمی های و دانشمندان حوزه توجه سیاستمداران های علمی موردیکی از پویاترین رشته

( برای 1981. کوی )(1394ریزان آموزشی قرار گیرد )معدن دار، کاکیا،اندرکاران و برنامهویژه دستبه

وپرورش را در وپرورش تطبیقی، با ارائه الگوی تحلیلی، آموزشنشان دادن ضرورت آموزش

کند، بلکه بسنده نمیها ها و تفاوتاو فقط به بیان شباهت کند.ها و جوامع مختلف بررسی میفرهنگ

وپرورش تطبیقی ( آموزش1975) 1در جستجوی یافتن علت در روابط اجتماعی پنهان است. مالینسون

ها ها و تفاوتمنظور کشف شباهتهای آموزشی، بهها و نظامبررسی و تحلیل منظم سایر فرهنگ»را 

 داند.     می «شده است ارائه های متفاوتیحلکه چرا برای مسائل و مشکالتی یکسان راهو کشف این

دهند که حوزه تطبیق های اخیر نشان میمعلم در دهههای تربیتهای تطبیقی در نظامپژوهش

مقایسه  معلم یک کشور را با کشور دیگریتترب نیز فعال است و پژوهشگران تطبیقیمعلم در تربیت

هایی است که آن ق، بر اساس موفقیتدهند و در اکثر موارد، انتخاب کشور برای تطبیو تطبیق می

 ( 1378درون پرور ) اند؛ مانند پژوهشالمللی کسب کردهکشور در مسابقات جهانی و سطح بین

معلم در تربیت بررسی تحلیلی وتطبیقی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( "عنوان  با

 ( که در یک بررسی تطبیقی 1383شعبانی ) یا پژوهش "کشورهای ایران، انگلستان و سنگاپور

 کند. آلمان، ژاپن، انگلستان و کانادا مقایسه می معلم ایران را با چند کشور موفق مانندتربیت

پرورش است که ومعلم بر عهده دانشگاه فرهنگیان و زیر نظر وزارت آموزشدر ایران تربیتِ 

کشورهای جهان این  در بسیاری ازردید. گ تأسیس 1390 با اساسنامه و تشکیالت جدید از سال

معلم ایران . نظام تربیتباشندها میسساتی است که وابسته به دانشگاهؤها و مدانشکده وظیفه به عهده

سوی تغییر داشته باشد و برای های اخیر و با تأسیس دانشگاه فرهنگیان توانسته جهشی بهدر سال

تری های تطبیقی بیشکشورهای موفق سود جوید الزم است تا نگاهتر از تجربیات که بتواند بیشاین

شده که از نظر شرایط متعدد فرهنگی و اجتماعی و معلم حاکم شود و بتواند تغییرات بومیدر تربیت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Mallinson 
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( معتقد است 1981گونه که لوتان کوی )باشند را ایجاد نماید، همانسیاسی و... با ایران سازگار می

توان بستر شناختی و عملی الزم برای استفاده از تفکر همه ورش تطبیقی میپروبا کمک آموزش

 ها مهیا نمود. فرهنگ

 بیان مسئله و چارچوب نظری

های انجام شده، دهد که در تطبیقمعلم نشان میهای تطبیقی در حوزه تربیتپژوهشبررسی 

( که به بررسی تحلیلی 1384)درکی اند؛ مانند معلم را بررسی کردههایی از تربیتهر یک جنبه

( که به برنامه درسی 1388معلم ایران و دو کشور آلمان و ژاپن؛ فهیمی )های نظام تربیتویژگی

( که در زمینه 1388) تربیت دبیر ریاضی در ایران، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و آمریکا؛ نیکوکار

( 1389ریکا و فرانسه؛ موحدیان )گزینش و تربیتِ معلمان آموزش عمومی در کشورهای ایران، آم

برخی نیز مثل اند. که به الگوهای آموزش زبان انگلیسی در ایران، چین و سنگاپور پرداخته

در این الگو او چهار مرحله را برای هر ( الگوی اجرایی برای تطبیق معرفی کرده است. 1964)1بردی

مرحله تفسیر )تحلیل  -2برداری(؛ مرحله توصیف )یادداشت  -1کند: پژوهش تطبیقی پیشنهاد می

مرحله مقایسه )رد یا  - 4سازی(؛ بندی اطالعات و فرضیهجواری )طبقهمرحله هم -3اطالعات(؛  

 حوزه  ( برای نشان دادن ابعاد پژوهش در1995) 2یید فرضیه(. همچنین بری و توماسأت

های جمعیتی فیایی، گروهبعد دارد: جغرا 3وپرورش تطبیقی، مکعبی را طراحی کردند که آموزش

جامعه. او با این الگو انتظار دارد پژوهشگر تطبیقی نگاهی همه جانبه  وپرورش وغیرمحلی، آموزش

 به موضوع داشته باشد. 

پردازی این پژوهش درصدد است الگویی مفهومی طراحی کند. الگوهای مفهومی برآیند نظریه

ها و تر بر فرآیندعمق موضوع تمرکز دارند و خیلی کمهستند. طرفداران انواع الگوهای مفهومی بر 

 (1990)4های چندگانه گاردنرو الگوی هوش 3کنند مانند الگوی فکورانه شوآبکید میأتها رویه

(. 1390، محسن بهمنی، دخت نوغانی حسین؛ ثانی؛جعفری مقصود؛ خندقی،امین مرضیه؛ دهقانی،)

هایی که ها یا شاخصطراحی کند برای نشان دادن مقولهخواهد الگویی مفهومی پژوهش حاضر می

معلم، پژوهشگران تطبیقی بتوانند برای کامل و جامع شدن کار خود های تربیتدر هنگام تطبیق نظام

 اند از:های  پژوهش عبارتاز آن استفاده نمایند. از این رو سؤال
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 اند؟ معلم کدمهای تربیتمقوالت الگوی تطبیق برای نظام -1

 ارتباط هر یک از مقوالت با یکدیگر چگونه و در چه سطحی است؟ -2

 روش پژوهش
که یکی از شده است  ای استفادهدر این تحقیق از روش گرندید تئوری یا روش نظریه زمینه

گالسر و ) پذیر منتهی شودواند به تولید معرفت متقن و باورتها است و میترین روششاخص

که طراحی یک الگو برای مطالعات تطبیقی جایی(. از آن1392محمد پور، به نقل از 1971، 1اشتراوس

گردد، استفاده مستلزم بررسی و مقایسه و تحلیل است و منجر به تولید یک ایده یا نظریه یا مدل می

ها مصاحبه نیمه ساختار یافته آوری دادهابزار جمع از این روش در این پژوهش مناسب به نظر رسید.

،  به نقل از 2009) 2سؤاالت مصاحبه از نوع سؤاالت کوال و برینکمن بدین منظور از و تعیین شد

های سؤال -1نوع سؤال را در حین مصاحبه معرفی کردند:  9ها ( انتخاب شد. آن1392محمد پور،

های سؤال -5، 6های تخصیصیسؤال -4؛ 5های آزمودنیسؤال -3؛ 4های پیگیریسؤال -2؛ 3مقدماتی

 ؛ 10های آرامشسؤال -8؛ 9های ساخت دهندهسؤال -7؛ 8های غیرمستقیمسؤال -6؛ 7مستقیم

یند اهای مقدماتی برای ورود به فر. در ابتدای جلسه مصاحبه از سؤال11های تفسیریسؤال -9

های موفق در دنیا صحبت کنید؟ و نظیر معلمتوانید درباره تربیتآیا می :مانند مصاحبه استفاده شد؛

هایی پردازد. با گفتن پرسشمعلم میای از پدیده مورد مطالعه یعنی تربیتاین سؤال که به بعد عمده

های پیگیری یعنی سؤال ،تر توضیح دهید یا ادامه دهید از نوع دوم سؤالتوانید بیشآیا می :مانند

های ساخت دهنده برای برگرداندن جلسه مصاحبه به موضوع اصلی رات استفاده شد. از سؤالکبه

بندی شده در قالب دسته طور سایر سؤاالت طرحدر صورت انحراف از مصاحبه، استفاده شد و همین

موظف و کارشناسان  تادانوالن، اسئجامعه مورد مطالعه شامل مسکوال و برینکمن قرار گرفتند. 

ی اطالعات آغاز شد و آورگیری هدفمند کار جمعدانشگاه فرهنگیان بودند که با روش نمونه رسمی

( برخی 3-1. جدول )روش گلوله برفی استفاده شد تا محقق به اشباع اطالعاتی رسید در ادامه از

 دهد.شوندگان را نشان میهای دموگرافیک مصاحبهویژگی

                              

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Glaser & Strauss 

2. Kvale & Brinkmann  
3. Introducing Questions 

4. Follow_ Up Questions 

5. Probing Questions 

6. Specifying Questions 

7. Direct Questions 

8. Indirect Questions 

9. Structuring Questions 

10. Silence Questions 

11. Interpreting Questions 
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 شوندگانهای دموگرافیک مصاحبه( ویژگی3-1)جدول 

 رشته تحصیلی تحصیالت و مرتبه علمی جنسیت 

منابع 

 اطالعاتی

مه    ارشد دکتری مرد زن نا ریزی بر

 درسی

مدیریت 

 آموزشی

فلسفه 

تعلیم و 

 تربیت

تاریخ و 

تمدن 

 اسالمی

 جامعه

 شناسی

زبااااااان 

 انگلیسی

آموزش 

وپرورش 

 تطبیقی

 

 استادیار دانشیار استاد

رئیس و 

معاونین 

 دانشگاه

1 4 1 2 2 - 1 2 1 - - 1 - 

اساتید 

موظف 

 دانشگاه

5 1 - - 2 4 2 2 1 - - - 1 

کارکنان 

 دانشگاه

4 1 - - 3 2 2 1 - 1 1 - - 

 1 1 1 1 2 5 5 6 7 2 1 6 10 جمع

 

استفاده شد. MAXQDA  ، اسناد و پیشینه پژوهش، از نرم افزارهامنظور تحلیل مصاحبه به

افزار شد و در صفحه نرمتایپ می Wordشده در قالب  پس از انجام هر مصاحبه، فایل ضبط

خوانی کرده و کدگذاری دقت بازسازی محقق جمالت را بهگردید. در مرحله پیادهسازی میپیاده

و گاهی باید تمام  گرفتکرد. کدها گاهی تنها با انتخاب برخی کلمات کلیدی در متن صورت میمی

شد. در ادامه یک کد اصلی و شد تا کد مدنظر استخراج میجمالت و حتی پاراگراف خوانده می

افزار پیاده شدند و های پژوهش در نرمگردید. سپس پیشینهمحوری برای چند کد مشابه انتخاب می

 ها کدگذاری شدند.ها هم مانند مصاحبهآن

 1هاقابلیت اعتماد داده

متکی  ،های یک تحقیق کیفیتوان به یافتهقابلیت اعتماد به بیانی ساده، میزانی است که در آن می

ی ( معتقدند معیار قابلیت اعتماد دربرگیرنده1985)2ها اعتماد کرد. گابا و لینکلنبود و به نتایج آن

 پذیریانتقال ؛ پذیرییدیأت ؛ پذیریاطمینان ؛ چهار معیار جداگانه اما به هم مرتبط است: باورپذیری

معیارها کارهایی را در حین یا بعد از مصاحبه  این به دستیابی برای پژوهشگر(. 1392محمدپور،)

استفاده قرارداد. اولین روش  ، دو روش را مورد"باورپذیری"انجام داد. ابتدا برای رسیدن به معیار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Trustworthiness 2. Guba & Lincoln 
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مصاحبه و مکتوب کردن متن آن، با فرد ، پس از انجام هر "کنندگانبررسی توسط مشارکت"یعنی 

های شونده از طریق ایمیل یا تلگرام ارتباط برقرار کرده و عالوه بر متن مصاحبه، تحلیلمصاحبه

اساس  کننده برهای مصاحبهشد تا از صحت برداشتابتدایی پژوهشگر در اختیار وی قرار داده می

 "1توصیف توسط همتایان"م در باورپذیری، روش دو شونده اطمینان حاصل شود.بازخورد مصاحبه

است که در این زمینه پژوهشگر با سه نفر از دانشجویان مقطع دکترا که از این روش استفاده کرده 

ها نیز کدگذاری ها در اختیار آنان قرار گرفت تا آنهایی از مصاحبهبودند، ارتباط برقرار شد و بخش

 روند کدگذاری پژوهشگر و نیز عدم سوگیری در  کنند. در واقع هدف این بود که از صحت

گیری نمونه"، روش "پذیریانتقال"منظور برآورد معیار دوم یعنی های ابتدایی آگاهی یابد. به تحلیل

عنوان هسته در  استفاده قرار گرفت که بر مبنای این روش در ابتدا با فردی که به ، مورد"2هدفمند

گرفت و سپس از طریق وی با سایر مطالعه قرار داشت، مصاحبه انجام می های موردیک از گروه هر

 شد. در مورد معیار سوم یعنیها انجام میشوندگان ارتباط برقرار کرده و مصاحبهمصاحبه

ای با حضور ترتیب که در جلسه این استفاده شد. به "3کفایت اجماعی"، از روش "پذیریاطمینان"

شده و بازخوردهایی  ای درباره روند انجام پژوهش ارائهمشاور، جلسه تاداناس استاد راهنما و یکی از

مشاور و راهنما در مورد طراحی چهارچوب تئوریکی  تادانخصوص توسط اسجهت بهبود کار به

های نگارش یادداشت"است، روش  "ییدپذیریأت"شده، دریافت شد. در مورد معیار چهارم که  کشف

های شخصی پژوهشگر در انجام مصاحبه ها که بیانگر یادداشتاین یادداشت استفاده شد. "تأملی

ها شد و یا چند روز بعد از مصاحبهها مکتوب میکه مصاحبهاست، در حین مصاحبه و یا بعد از این

ها، آگاهی یافتن از تعصباتی شد. در اصل هدف از نوشتن این یادداشتتوسط پژوهشگر نوشته می

که های پژوهشگر اتفاق افتاده باشد و احتمال اینت ناآگاهانه در نوشتن و تحلیلبود که ممکن اس

اند، ( داده1994ها بر نتایج پژوهش تأثیر گذارد وجود داشت. پیشنهاد دیگری که گابا و لینکلن)آن

ییدپذیری أپذیری و تتواند منجر به تحقق معیارهای اطمیناناستفاده از آزمون تشخیص است که می

شده به همراه  های انجاماین اساس پژوهشگر بخشی از متن مصاحبه بشود، برزمان صورت همبه

یند کدگذاری و صحت محتوا و اها را در اختیار استاد راهنما قرارداد و ایشان فرکدگذاری آن

 دادند. کدگذاری را مورد بررسی قرار

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Peer debriefing 

2. Purposive  Sampling 

3. Consensual  Adequacy 
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 هایافته
های ابعاد و عناصر الگوی تطبیق برای نظامها یا مقوله -1ال اول یعنی: ؤدر پاسخ به س

کد  295یند کدگذاری منتهی به اها و سپس فرها و پژوهشاند؟ نتایج تحلیل مصاحبهمعلم کدمتربیت

اصلی تعدادی زیر مقوله  هایهبندی شدند. هر یک از مقولمقوله اصلی طبقه 12شد که این کدها در 

ای از هر ط قسمتی از جداولِ تحلیلِ هر مقوله و خالصهاند. در این بخش فقرا در خود جای داده

 شود.مقوله آورده می

 مقوله عوامل جغرافیایی -1
 های فرعی عوامل جغرافیاییای از استنادها و مقولهنمونه -1جدول 

 مقوله فرعی ها (ها و مصاحبهاستناد )پژوهش

مله اند از آن جموردتوجه قرارداده های مختلفی را برای تطبیقشاخص( 2015) 1رمی ریز و مک کوچی

، ، پول رایج، زبان GDP، می توان به موقعیت جغرافیایی، سرمایه، سیستم سیاسی، وسعت، جمعیت

 ...مذهب 

 موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی آن کشورها است که به نظر من این (: 6F)مصاحبه شونده 

چشمگیری بین کشورها از ابعاد مختلف تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی  عامل منجر به ایجاد تفاوت

ای ثر کرده است. )اهمیت عامل جغرافیا به اندازهأها را نیز متو فرهنگی شده و بنابراین نظام آموزشی آن

ها را هم تحت است که حتی خلقیات مردم یک کشور و فراتر از آن ایجاد و رواج یک مذهب در بین آن

 (دهدثیر قرار میتأ

تأثیر اقلیم در 

 وپرورشآموزش

که شرایط جغرافیایی و آب و هوایی یک کشور تعیین کننده تر آنتوضیح بیش(: 6Fمصاحبه شونده )

های آن کشور ثر میزان و نوع معادن، محصوالت صنعتی، کشاورزی و کاالهای تجاری و سایر داراییؤم

کند فرهنگی و نیازهای خاصی را در بین مردم آن کشور ایجاد میاست که به نوبه خود فرهنگ، روابط 

)جهت کسب غنیمت، تغییر دین و ...( و روابط سیاسی میان  و حتی تبدیل به عاملی برای بروز جنگ

 .شودکشورها می

تأثیر اقلیم در 

 وپرورشآموزش

 
گذار أثیرمهم و ت عامل جغرافیایی برای مقایسه و تطبیق دادن دو کشور یا منطقه، از عوامل

های تطبیقی توان و نباید نادیده انگاشت. با توجه به پژوهششود و تأثیر این عامل را نمیمحسوب می

توان گفت که معلم دو یا چند کشور، میهای تربیتوپرورش و همچنین نظامانجام یافته در آموزش

بعد . اندیق در نظر گرفته شدهعنوان مقوله تطب ها عوامل جغرافیایی بهتر این پژوهشدر بیش

-گذارد مانند صنعت، کشاورزی، آدابجغرافیایی یک کشور یا منطقه در عوامل مختلفی تأثیر می

های در آموزش تواندرو این عامل میرهنگی و حتی آیین و مذهب، از اینورسوم، مسائل سیاسی و ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Ramirez & Mekochi 
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 مختلف 

ثر سازد. از طرفی جغرافیای أمعلم کشورها را متیتهم تأثیر بگذارد و نظام آموزشی و بالتبع نظام ترب

ها بر مسائل آموزشی تأثیر فراوان یک منطقه و وجود فصول مختلف و کوتاه بودن یا طوالنی بودن آن

معلم اختصاص دارد معلم و نظامی که به تربیت قطعاً ،دارد و هرچه که بر آموزش تأثیر داشته باشد

توان گفت که مقوله عامل جغرافیایی دو مقوله فرعی دارد: خالصه میکند. به طور ثر میأرا نیز مت

یک از این مقوالت فرعی به موارد متعددی  پرورش. هروموقعیت جغرافیایی، تأثیر اقلیم در آموزش

تواند بر سیستم آموزشی تأثیر بگذارند و بنابراین نادیده گرفتن و یا سطحی داللت دارد که می

رو یک پژوهشگر تطبیقی باید در تواند نتایج تحقیقات را تغییر دهد و از این ها مینگریستن به آن

 س کار خود قرار دهد.أعنوان یک مقوله مهم در ر های خود عامل جغرافیایی کشورها را بهتحلیل

 مقوله عوامل سیاسی -2
 های فرعی عوامل سیاسیای از استنادها و مقولهنمونه -2جدول 

 ها (ها و مصاحبه)پژوهش استناد مقوله فرعی

های سیاسی آموزشی جنبه محتوای اجتماعی و معلم وهای تربیتبه سیستم( 2014) 1پوسزتای و انگلیر  سیستم سیاسی 

 ...اند پرداخته مجارستان( مطالعه لهستان و معلم در اروپای مرکزی )موردتربیت

سطوح  تعدد

 مداخله در امور 

محق  نفوذ وخودش را ذی ... ایران هر رجل سیاسی یا مقام یا نماینده مجلس ودر (: 2Mمصاحبه شونده )

داند که با یک نوشته کارش خارج از ضوابط قانونی انجام شود، یا فردی را وارد کند یا در کاری مداخله می

  ... کند

تعدد سطوح 

 مداخله در امور 

ها در هنگام پرداخت حقوق یا صنایعی مثل ولی در کشورهای موفق در شهرداری(: 2M) مصاحبه شونده

گونه مداخالت کند و اینهای درس را مجهز به تکنولوژهای نوین میتمام کالس آیند وسونی در ژاپن می

وابسته به دولت  که ما این گونه نیستیم این است که ما یک نظام متمرکز کامالًدلیل این دهند ورا انجام می

صنایعی بخواهند وارد شوند دولت خودش  و اسپانسیر در برخی مواقع را نداریمداریم که حتی اگر افراد 

 .... اسپانسیر در برخی مواقع را نداریمورود  هم آزادی انجام برخی کارها مثالً ما هایی دارد وعنقلت

ثیر و اهمیت أت

سیاست در تربیت 

 معلم

 حاال و است سیاست ما هایزیرنظام از یکی واقع در .است سیاست ثیرأت تحت ها(: این5Fمصاحبه شونده )

 ،فرهنگی فقط گفتم که هاییزیرنظام مورد و در بگیره قرار پرورشوآموزش سمت به خوادمی کی ما سیاست

 آ.پ... سمت به بیان کی ما سیاسیون که و این هست هم سیاسی بلکه نیست اقتصادی و اجتماعی

 
مورد   های کالن آموزشی آن را بایدسیاستپژوهشگران تطبیقی بستر سیاسی یک کشور و 

های حاکمیت آن کشور است و بدون ثر از سیاستأتحلیل قرار دهند. تربیت معلم در هر کشور مت

معلم توان تعبیر درستی از اهداف در تربیتگذاری کالن نمیها و هدفدر نظر گرفتن این سیاست

توان گفت که مقوله عوامل های انجام شده میپژوهشها و طور خالصه، با تحلیل مصاحبه به داشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Pusztai  &  Engler 
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معلم و امور، نگاه فلسفی به تربیت تعدد سطوح مداخله در اسی متشکل از  زیر مقوالتی مانندسی

معلم گر در تربیتمعلم است؛ البته ممکن است عوامل سیاسی مداخلهثیر و اهمیت سیاست در تربیتأت

 اما این پژوهش فقط به این مقوالت دست یافته است.تر از این تعداد باشند، خیلی بیش

 مقوله عوامل اجتماعی -3 
 های فرعی عوامل اجتماعیای از استنادها و مقولهنمونه -3جدول 

 ها(ها و مصاحبه)پژوهش استناد مقوله فرعی

سازی حرفه انگاره

 معلمی 

سازی حرفه معلمی یعنی رسیدم: انگاره نامه خودم به یک مقوله یا کدمن در پایان(: 6Mمصاحبه شونده )

نگاهی به معلم دارد بسیار مهم است این. این دیدگاه در جامعه ایران برای معلم از نظر  جامعه چه دید و

 ... ن اجتماعی معلم در ایران اتفاق نیفتاده استأش اقتصادی مثبت نیست ولی از نظر پایگاه و

فلسفه اجتماعی )شامل جهان بینی و مذهب( حاکم بر یک کشور نیز عامل مهم (: 6F) مصاحبه شونده فلسفه اجتماعی 

تربیت معلم در جامعه ای که فلسفه زندگی و جهان بینی افراد در آن مبتنی  اجتماعی دیگری است. قطعاً

های مادی های معنوی و دینی قرار داشته باشد با نظامی که در آن فلسفه زندگی مبتنی بر ارزشبر ارزش

  ... متفاوت خواهد بود داری است؛ کامالًسرمایهو 

مرجعیت  عاملیت و

 معلمان 

تواند موضوعی عاملیت و مرجعیت اجتماعی معلمان در جوامع مختلف نیز می(: 4Mمصاحبه شونده )

 ... برای مطالعات تربیت معلم تطبیقی باشد

مرجعیت  عاملیت و

 معلمان 

معلم بسیار مهم است، ارتباط اولیا با معلمان بسیار مهم است  اثرگذاری اجتماعی(: 6Mمصاحبه شونده )

کنند فکر می دونند وافتد. خودشون رو ژان پیاژه میدونند در آموزش چه اتفاقی میها نمیخیلی از خانواده

هم شرایط اج .اق. حاکم بر آ.پ کاری  هم خودش و چرا آ. پ معلم رو ایزوله کرد؟ کنند.معلمان کار نمی

  ... دیواری اختیاری که معلم ایزوله شده، چهار کرده

نیازهای اجتماعی 

 معلمان 

 های پرورش برای اجرای برنامهوتربیت معلم عنصر اصلی آموزش(: 4Mمصاحبه شونده )

  ... پرورش است که بازتابی از نیازهای اجتماعی استوموزشآ

نیازهای اجتماعی 

 معلمان 

هاشو به آ.پ اختصاص داده، شبکه ها چقدر از حجم برنامهرسانه وتلویزیون (: 6Mمصاحبه شونده )

هاست که این ها خیلی کم است وخاص کودکان داریم ولی چند درصد برای آ. پ برنامه داریم، این

 ... کندها معرفی میکاریزمای معلم را به خانواده

منزلت اجتماعی 

 معلمان 

نظر روانی و ذهنی مورد پذیرش در سطح مطلوب نیستند )به اما چون معلمان از (: 6Fمصاحبه شونده )

رغم تالش فراوان اند(؛ بنابراین در بسیاری موارد و بهها قائل شدهخاطر پایگاه اجتماعی پایینی که برای آن

ها بنابراین در انجام نقش آن .آموزان نیز برای ایشان احترامی که باید را قائل نیستنداما چون حتی دانش

)منظورم این است که پایگاه اجتماعی و نقش معلم در یک جامعه )مثل  شوددرستی اختالل ایجاد میبه 

 الشعاعتواند وجود یا فقدان برخی عوامل دیگر مثل اقتصاد و امکانات اقتصادی را حتی تحتایران( می

 ... قرار بده

 
توان به این نکته شد می معلم مطرحاز مجموع مسائلی که در مقوله عوامل اجتماعی در تربیت

افزایش حقوق و مسائل رفاهی  ن و منزلت اجتماعی معلمان، صرفاًأش مهم رسید که برای ارتقاء
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بلکه آشنا ساختن جامعه با وظایف معلمان و اهمیت و نقشِ عملکرد معلمان  ؛ثر باشدؤتواند منمی

منجر به ارتقای منزلت اجتماعی های مردم را باال برده و تواند سطح آگاهیدر سرنوشت جامعه، می

ثیرگذار باشد و اگر کم أتواند در انجام رسالت آنان تن معلمان میأمعلمان شود. اهمیت جایگاه و ش

شود. پژوهشگران تطبیقی باید در تحلیل جوامع به در وظیفه او خلل وارد می ،اهمیت جلوه نماید

های اجتماعی نقش شبکهتوجه داشته باشند. ن معلمان آن جامعه أمعلم، به شمنظور شناسایی تربیت

های زیرا در شبکه ؛در انتقال آموزش و یادگیری بسیار مهم است، اما این نقش پر چالش است

ثیرات منفی هم به أثیر مثبت، تأتواند در ضمن تبنابراین می .اجتماعی همه چیز قابل انتقال است

ثیرگذار به أپژوهشگران به عنوان یک مقوله مهم و تهای تطبیقی نیز همراه داشته باشد. در پژوهش

نقش عوامل اقتصادی های اجتماعی در سالمت روان دانشجویان باید توجه داشته باشند. نقش شبکه

که  رفتن منزلت اجتماعی معلمان در جامعه، نکته مهمی است و مسائل معیشتی و رفاهی در باال

معلمان دلیل اهمیت عوامل اجتماعی یک جامعه در تربیت به .شوندگان به آن اشاراتی داشتندمصاحبه

معلم، این مقوله را به عنوان یک شاخص ِ آن جامعه، بهتر است پژوهشگران تطبیقی در حوزه تربیت

های اجتماعی، ساختار اجتماعی، محتوای عبارتند از: شبکه های این مقولهمد نظر قرار دهند. زیر مقوله

معلمی، فلسفه اجتماعی، عاملیت و مرجعیت معلمان،  سازی حرفهنگارهمعلم، ااجتماعی تربیت

 نیازهای اجتماعی معلمان، منزلت اجتماعی معلمان.

 مقوله عوامل تاریخی -4
 های فرعی عوامل تاریخیای از استنادها و مقولهنمونه -4جدول 

 ها(ها و مصاحبهپژوهش) استناد مقوله فرعی 

 عوامل تاریخینقش 

  در پیشرفت جامعه

اونم اینه که  کره یک وجه مشترک با ما داره و عوامل تاریخی بسیار مهمند مثالً(: 6Mمصاحبه شونده )

  ... تر از دیگری جلو افتاده باید بررسی بشودچرا یکی بیش با ایران با هم شروع کردند و

سرمایه گذاری 

 انسانی در طول تاریخ

، «بررسی تطبیقی آموزش در ژاپن و ایران: ژاپن چگونه ژاپن شد؟»ای با عنوان مقاله ( در1388ناظری )

زمان آغاز شد. در آلمان بیسمارک رهبری طور همکه تحوالت در ایران، ژاپن و آلمان به اشاره دارد به این

ا شکستن های بلندی در راستای صنعتی شدن این کشور برداشت. در ژاپن میجی بپیشگام بود که گام

دار اصالحات های بلند هموار نمود. در ایران امیرکبیر پرچمهای این جامعه راه را برای خیزشمحدودیت

دهد که چرا در ایران با مرگ امیرکبیر این و آغازگر عصر تحول بود. او در ادامه به این سؤال پاسخ می

یکی از رموز موفقیت امعه شناسان رود. جشود و در دو کشور دیگر با سرعت جلو میجریان متوقف می

های کالن در این گذاریوپرورش و سرمایهژاپن و آلمان( را توجه ویژه به نهاد آموزشکشور )این دو 

 دانند. حوزه می
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نقش تغییرات 

تاریخی در نظام 

 آموزشی 

خیلی مستثنی از شود آسان است و تاریخ جدید فنالند ها و مراحلی تقسیم میفهم تاریخ، وقتی به دوره

(. پایان جنگ جهانی دوم موجب چنین تغییرات اساسی در 1،2011)پاسی سالبرگ این قاعده نیست

سسات ؤهای جامعه و ساختار اقتصادی فنالند و تغییرات سریع در نظام آموزشی و دیگر مسیاست

اقتصادی در  اجتماعی شد. در واقع نظام آموزشی به زودی نیروی محرکه اصلی تغییرات اجتماعی و

 ... دوره بعد از جنگ شد

پردازند. مواردی ها میمشیو خط هامطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای تاریخی به مقایسه سیاست هامقایسه سیاست

گرایی  عدم تمرکز، بررسی وجوه گوناگون مدیریت، تعارض بین حرفه باره تمرکز وهمچون پژوهش در

ها و توان از مطالعات سیاستبرنامه درسی، اثرات جهانی شدن را میو عدم مهارت معلمان، سیاست 

پرورش تطبیقی مناسب وهای آموزشها دانست. این گروه از مطالعات تاریخی برای پژوهشمشیخط

 ... هستند

تطبیقی و در حد پرداز نیستند، اما اغلب مورخان دانان نظریه( معتقد است: اکثر تاریخ2001) 2کازمیس مورخان تطبیقی

توانند به مورخان در  جویند که میپرورش از بینش نظری سود میوبسیار زیاد مورخان تاریخ آموزش

 ... انتخاب، سازماندهی و تفسیر مواد تاریخی یاری رسانند

هستند، ق تاریخی یپرورش تطبیقی که دارای عالووپرورش و محققان آموزشبسیاری از مورخان آموزش موضوعات تاریخی

گیری دولت، استعمارگرایی، بازسازی و سایر داری، اندیشه، شکلموضوعاتی همچون طبقه، سرمایه

 ... اندپرورش را مورد بررسی قرار دادهووجوه آموزش
 

جایی که عوامل ها غیر قابل انکار است و از آنها و دولتنقش عوامل تاریخی در تحول ملت

ها توسط پژوهشگران تطبیقی کشورها را تغییر دهند، لذا بررسی آنتوانند سرنوشت آفرین میتحول

ها مشیها  و خطمطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای تاریخی به مقایسه سیاستبسیار مفید است. 

باره تمرکز و عدم تمرکز، بررسی وجوه گوناگون مدیریت، پردازند. مواردی همچون پژوهش درمی

توان عدم مهارت معلمان، سیاست برنامه درسی، اثرات جهانی شدن را می گرایی  وتعارض بین حرفه

های ها دانست. این گروه از مطالعات تاریخی برای پژوهشمشیها و خطاز مطالعات سیاست

(. 1390دار،بری، آدامسون و میسن، ترجمه معدن) پرورش تطبیقی مناسب هستندوآموزش

جایی که مورخان به تحلیل عوامل تاریخی بپردازند. از آن توانند بهتر ازپژوهشگران تطبیقی می

شود که دانان، اهل منطق و استدالل هستند، منجر به این میهای تاریخی، آزمایشی و تاریخقضاوت

پژوهشگران تطبیقی عالقمند به بررسی امور از منظری تاریخی شوند. با در نظر گرفتن عوامل تاریخی 

توان به ریشه و علت اصلی های تطبیقی، میی مهم و اولیه در پژوهشهابه عنوان یکی از شاخص

بسیاری از تغییرات آموزشی دست یافت و این همان هدف اولیه از پژوهش تطبیقی است. زیر 

ها، نقش از: موضوعات تاریخی، مورخان تطبیقی، مقایسه سیاست های این مقوله عبارتندمقوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pasi Sahlberg 2. Kazamias 
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گذاری انسانی در طول تاریخ، نقش عوامل تاریخی در سرمایه تغییرات تاریخی در نظام آموزشی،

 پیشرفت جامعه.

 مقوله عوامل فرهنگی -5
 های فرعی عوامل فرهنگیای از استنادها و مقولهنمونه -5جدول 

 (هاها و مصاحبهپژوهش) استناد مقوله فرعی

نبود جایگاه مناسب معلمی 

 بین همه اقشار مردم  در

 اجتماعی است. به -ثر فرهنگیؤنقش و جایگاه اجتماعی معلمان نیز یک عامل م(: 6Fمصاحبه شونده )

 ؛ای نگریسته شود که توانمندترین افراد قادر به انجام آن هستندعنوان حرفه به "معلمی"عنوان مثال وقتی 

بنابراین عالوه بر جامعه، خود معلمان نیز برای خود احترام قائل بوده و درپی رشد شخصی خود خواهند 

عنوان یک  اما وقتی )مثال در ایران( معلمی از پایگاه اجتماعی چندان مطلوبی برخوردار نباشد و به .بود

غه معلم نیز همان نیازهای شغل که هر فردی قادر به تصدی آن است؛ بدان نگریسته شود بنابراین دغد

 سطح پایین )مادی و ...( خواهد بود. 

 نامساعد بودن 

 ،های فرهنگیساختزیر

 اجتماعی کشور 

یعنی نوع نگاه به شغل معلمی  .مسئله دیگر که مهم است مسائل فرهنگی است(: 3Mمصاحبه شونده )

می گویند شغلی است که تعطیالت  مثالً شود برخی این شغل را انتخاب کنند.در فرهنگ ما باعث می

پرستاری که شیفت شب دارد و سختی کارش زیاد  در مقایسه با مثالً روی سرکار ونصف روز می دارد و

 ...های ضعیفی است های فرهنگی به معلمی هم نگاهعبارتی نگاهه است معلمی بهتر است. ب

 معلمی در تعریف غلط از

 کشور 

آموزی که داشت دانشمعلم در جامعه ما جایگاه اقتصادی اجتماعی رفیعی میاگر (: 5Fمصاحبه شونده )

کرد بیکاری .معلمی را انتخاب می بود نه برای ناچاری وهای اولش معلمی مییکی از گزینه دادکنکور می

سفانه جایگاه معلمان در جامعه ما جایگاه واقعی خودش رو نداره چون تعریف أ. متخاطر جایگاهشه ب

  ... حرفه معلمی در جامعه تعریف غلطی شده از معلمی

 نقش تنوع فرهنگی در

 معلم تربیت

نژادهای مختلف که  متنوع است با اقوام و درست است که جامعه ما گسترده و(: 2Eمصاحبه شونده )

که با هم متفاوت است. در  های مختلفی دارندحتی زبان و باشندهریک دارای فرهنگ خاص خود می

  ها وجود ندارد چون تنوع مثل ما ندارندکشورهای کوچک این آمیختگی زیاد بین فرهنگ

 نقش تنوع فرهنگی در

 معلم تربیت

مدرن به تغییرات  معلم مهارت محور که نگاهی تازه وبه تربیت( 2015) 1ویبول فول و آریسوفون پیچت

 اند:گونه معرفی کردهرا این 21های جدید برای قرن مهارت د.نکید خاص دارأت توجه و 21قرن 

  . های چند فرهنگیمهارت-3 "سنجش ارزش"های مهارت -2های تفکر مهارت – 1 

 

 اعتقادات دینی 

ها از آن خانواده مذهبی است که معموالً  اعتقادات دینی و ها وحث بعدی ارزشب(: 2Eمصاحبه شونده )

هایی ءخال گیرند واین مسائل را به شکل تئوریکی یاد می روند صرفاًها به مدرسه میوقتی بچه غافلند و

  ... مکنی ها را پرءمعلم باید این خالدر تربیت ما ،مدرسه که ایجاد شده در تربیت فرزند در خانواده و

های عدم شناسایی آسیب

معلم در توجه به تربیت

 سطح جامعه 

های اجتماعی که کردن این باشد که آسیب سازیاولین گام ما باید برای بومی(: 2Eمصاحبه شونده )

هایی که آسیب ها را شناسایی بکنیم. مثالًمعلم صحیح در جامعه است آنناشی از عدم توجه به تربیت

ها یا افزایش تبع آن تعداد زیاد زندانبه مثل آمار زیاد زندانیان در جامعه و .دارند را درنظر بگیریم دوجو

آیا  معلم دارد ومستقیم با تربیتوپرورش ما دارد یا رابطه غیرآموزش تقیمی با... رابطه مس ها ودادگاه

 ...معلم هایی در تربیتتوان با هزینهمی

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Vibulphol  &  Areesophonpichet 



 معلمهای تربیتطراحی الگویی برای تطبیق نظام

 
 

237 

)مذهب( به عنوان یکی از مظاهر  مقایسه در اعتقادات دینیهای تطبیقی، در پژوهش       

است. همچنین در تحلیل فرهنگ و همچنین زبان که نماد فرهنگ یک کشور است، انجام شده 

ثیر قابل توجهی أاند که هر کدام تمقوالت استخراج شده از این بعد، عوامل متعدد دیگری بیان شده

شوند های اجرایی دیده مییندامعلم دارد و مانند زبان، مذهب و مظاهر فرهنگی دیگر در فردر تربیت

اساس زمینه و بافت  و ارزیابی آن بر توجه به بافت هر جامعهکه نباید از این مقوالت غافل شد. 

که اگر تر به مسائل بنگرد، در حالیکند تا با وضوح بیشهمان جامعه به پژوهشگر تطبیقی کمک می

هدف قرار باشد الگوهایی در ذهن داشته باشیم با پیشینه متفاوت، دچار خطا در ارزیابی خواهیم شد. 

تواند به یمهاست که یتموفقساز این ینهزم و بسترتطبیقی شناسایی عوامل  وپرورشآموزش

آورنده آن را بررسی نموده  به وجود و عواملرا شناسایی  بسترهاکشورهای دیگر کمک کند تا این 

ی و اجتماعی فرهنگی هاتواند شرایط و بستریمی خود قرار دهند، لذا توجه به بعد فرهنگ الگو و

غافل نماند. این  هاآنای ینهزم، از عوامل هابرنامهق حین تطبی گر دررا در خود جای دهد تا تطبیق

های فرهنگی ساختاعتقادات دینی، نامساعد بودن زیرمقوله دارای زیر مقوالتی مانند تنوع فرهنگی، 

های جامعه، تعریف غلط از معلمی کشور، نبود جایگاه مناسب معلمی در بین همه اقشار مردم، ارزش

معلم، نقش فرهنگ های عدم توجه به تربیتجامعه، شناسایی آسیب در کشور، توجه به اخالق در

 معلم است.در تربیت

 مقوله عوامل اقتصادی -6
 های فرعی عوامل اقتصادیای از استنادها و مقولهنمونه -6جدول 

 مقوله فرعی ها(ها و مصاحبه)پژوهش استناد

معیشت خود به معلمی  مین آینده وأبرای تهای شغلی فراهم نیست افراد فرصت(: 3Mمصاحبه شونده )

 مین شده است.أاش تدانند که آینده شغلیآورند چون معلمی را شغل میرو می

 معلماقتصاد در تربیت

باید یک سیستم اقتصادی سالم وجود داشته باشد تا فرد بداند که اگر حقوق کمی (: 3Mمصاحبه شونده )

 .اش فراهم استمعیشتی گیرد ولی وسائل رفاهی وهم می

 معلماقتصاد در تربیت

)ژاپن وآلمان( را توجه ویژه به نهاد  جامعه شناسان یکی از رموز موفقیت این دو کشور(: 1388ناظری )

 ند.دانهای کالن در این حوزه میگذاریسرمایه وپرورش وآموزش

در  گذاریسرمایه

 معلمتربیت آ.پ و

حاکم بر یک جامعه به نظرم عامل مهم دیگری در این زمینه است. فرهنگ اقتصادی (: 6Fمصاحبه شونده )

های دارای ارزش جویی داشته باشد یعنی امکانات و داراییصرفه اگر کشوری فرهنگ اقتصادی خاصی مثالً

رابر کشوری جویی کند در بها احساس مسئولیت و صرفهاقتصادی را متعلق به همه بداند و در استفاده از آن

کنند؛ بنابراین در حوزه ای افراد برخورد میگرایانه داشته و به نحو خودخواهانهاقتصادی فرد که فرهنگ

معلم نیز متفاوت عمل خواهد کرد. یعنی به همان نسبت معلمانی متفاوت را جذب، حفظ و تربیت تربیت

 .کنندمی

 فرهنگ اقتصادی
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پس  هم خودش یک عامل اقتصادی است.نقش بودجه اقتصادی به نظر من که این (: 6Fمصاحبه شونده )

ثر در مطالعات تطبیقی است. مثال واضح در این زمینه هم بودجه ؤاز سرمایه انسانی دومین عامل مهم م

 ... دانشگاه فرهنگیان برای انجام

 معلمبودجه تربیت

که در  نقشی ... و عوامل اقتصادی اجتماعی فرهنگی و عوامل برون دانشگاهی و(: 1Mمصاحبه شونده )

ثیرگذارند ولی برخی مواقع این عوامل منجر به أت توان گفت که این عوامل قطعاًتربیت معلم دارند می

 های ورود به دانشگاه زیاد شدند.مشکالت اقتصادی، ولی انگیزه شوند مثل همین بیکاری وفرصت می

نقش بیکاری جامعه 

 معلمتربیت در

میزان اقبال عمومی از معلم شدن،  مثالً باید ببیند هدفش چیه.محقق تربیت معلم (: 6Mمصاحبه شونده )

 .شود برای تطبیقمبنایی می ،شرایط بیکاری، شرایط اقتصادی جامعه

نقش بیکاری جامعه 

 معلمتربیت در
 

شان تواند افراد را وادار نماید تا گاهی علیرغم میل وخواسته درونیابعاد اقتصادی زندگی می

ثیر أهای مهم زندگی مانند شغل را نیز تحت تدهند و حتی ممکن است انتخابکارهایی را انجام 

قرار دهد. انتخاب حرفه معلمی در شرایطی برای برخی افراد یک عالقه نه بلکه یک ضرورت شغلی 

 معلم به عنوان یکی از گذاری در نظام تربیتشود. توجه به سرمایهمین مالی محسوب میأو ت

های متعددی کشورها گونه که در پژوهشام آموزشی کشور مطرح است. همانترین ارکان نظاساسی

 سیستم آموزشی را مرهون توجه خاص به آن نهاد و  هم مقایسه شده و دلیل پیشرفت هر با

ها مشخص شد، عبارتند از: زیر مقوالتی که در تحلیل مصاحبهدانند. گذاری در آن بخش میسرمایه

 معلم، بودجه پرورش و تربیتوگذاری در آموزشمعلم، سرمایهتربیتنقش بیکاری جامعه در 

 معلم، سهم معلم، درآمد تربیتمعلم، فرهنگ اقتصادی، سرمایه انسانی در تربیتتربیت

معلم(، معلم )فضاها و امکانات تربیتپرورش از درآمد دولت، سرانه تخصیصی به تربیتوآموزش

تواند معیارهای خردتری در خود ها میر یک از این زیر مقولهارتباط فرهنگ کشور با اقتصاد. ه

ها وجود دارد، داشته باشد که مد نظر این پژوهش نیست ولی در دو مورد ارتباط دوسویه بین آن

معلم است که ارتباط تنگاتنگ و تعاملی با سرمایه گذاری در آ.پ و تربیتیکی در زیر مقوله سرمایه

ارد، مورد دیگر هم مربوط به زیر مقوله فرهنگ اقتصادی است که ارتباط انسانی در تربیت معلم د

 ای با فرهنگ و اقتصاد دارد. دوسویه
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 مقوله الگو برداری -7 
 های فرعی الگو برداریای از استنادها و مقولهنمونه -7جدول 

 ها(ها و مصاحبه)پژوهش استناد مقوله فرعی

 توجه به بافت و

زمینه در 

 الگوبرداری 

موضوع تطبیق بسیار دچار کج فهمی شده است زیرا اگر با یک فوتبالیست یا بزاز (: 3Fمصاحبه شونده )

گویند که جاهای دیگر دنیا این طوری است یا اون طوری کنید مییا معلم یا پزشک هم که صحبت می

خودش چیزی دارد که همان معلم یا ای است ولی در دنیا یک عبارت چند کلمه جاهای دیگر است.

 از آن غافلند.  پزشک یا بزاز و...

 توجه به بافت و

زمینه در 

 الگوبرداری 

فرد دارد که منحصربه مختصات خاص خودش را ها وای ویژگیهر جامعه قاعدتاً(: 6Mمصاحبه شونده )

باشد به تجربیات دیگران باشد تا  باید نگاهمان به دنیا ما است ولی مهم اینه که ما این رو باید ببینیم.

 نظر من حتماًه ها باشه، پس بتر از اونخواهیم به آن برسیم یک الگوی کاملبتوانیم الگویی را که می

  .هایی مثل جهانی شدن این ضرورتش دو چندان استضرورت دارد با بحث

الگوپذیری در 

 معلم تربیت

تونیم تغییر بدیم و این تغییرات را از جاهای دیگر جاها رو میمن ما بعضی  نظربه (: 5Fمصاحبه شونده )

بینیم کشورهای دیگه می تونیم استفاده کنیم وچرا استفاده نکنیم وقتی می استفاده کنیم و الگو بگیریم و

ها برای خودمون تولید گم عین همان رو اجرا کنیم بلکه بیاییم مثل اون برنامههایی دارند نمیچه برنامه

  .نیمک

پذیری در الگو

 معلم تربیت

دغدغه همه ما هم هست به این معنا که ما باید از الگوهایی که در سطح جهان  ...(: 1Mمصاحبه شونده )

 ... کهاست استفاده بکنیم 

پذیری در الگو

 معلم تربیت

چگونگی تحقق کند تا ماهیت و معلم کمک میدر این میان مطالعات تطبیقی تربیت(: 6Fمصاحبه شونده )

 . توجه قرار گیرد معلم با مطالعه الگوهای اثربخش و موفق موردهای الزم برای تربیتصالحیت

پذیری در الگو

 معلم تربیت

معلم کمک که بررسی آ. پ تطبیقی در حوزه تربیتتوجه به این از طرف دیگر با(: 6Fمصاحبه شونده ) 

تر در زمینه آموزش بیش تر به بازدهی نسبتاًواقع صرف هزینه کم بر و درکند تا با استفاده از راهی میانمی

و رشد نظام آموزشی توسط گزینش، تربیت، حفظ و بازآموزی معلمان دست یابیم؛ بنابراین توجه به این 

 رشته علمی دارای ضرورت می باشد. 

استفاده از الگوهای 

سایر کشورها در 

 معلم تربیت

 در ایران  ها گرفت وتوان الگویی را از سایر کشورکه آیا میپاسخ به ایندر (: 5Fمصاحبه شونده )

واقع ما  کنیم اآلن درسازی کرد باید گفت که اآلن ما داریم از الگوهای سایر کشورها استفاده میبومی

  ... کنیمدیگران استفاده می شون ونظرات داریم از اساس الگوی فکورانه گذاشتیم و اساس کار را بر

استفاده از الگوهای 

سایر کشورها در 

 معلم تربیت

 سازی ، مطالعه تطبیقی کشورها خیلی به نفع ماست مثل همین فنالنددر بحث الگو(: 1Eمصاحبه شونده )

که است ولی این ثرؤها الگو گرفتیم مپژوهی که ما از اونژاپن در درس های جدیدی که داره یاروش

  .برداری کنیم درست نیستن کشورها الگوآصد از صددر

 
جربه شود و نیاز به تها کم میبرداری این نکته است که صرف زمان و هزینهاز فواید الگو      

تواند پس از تطبیق اصولی و صحیح انجام برداری صحیح و اصولی میکند، پس الگوکردن را کم می

خالصه  طور بهصد شکست آن برنامه پایین بیاید. مه به نتیجه مطلوب خود برسد و درشود تا برنا

 بر است. معلم باید مراحلی را پشت سر بگذارد و نیازمند بررسی و زمانبرداری در تربیتالگو
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یند چرخشی صورت افر به عبارتی مراحل آن در یک پروسه و برداری دارای یک سیکل است والگو

های متعدد اجتماعی، فرهنگی، گرفتن الزم است زمینه گیرد یعنی ابتدا پژوهشگر تطبیقی برای الگومی

آیا در در مرحله بعد باید بررسی کند  بررسی نماید و ... آن کشور را تحلیل واقتصادی و  سیاسی و

به عبارت دیگر آیا  به این شکل مقدور است و پذیری در این حوزه وکشور یا منطقه مقصد، الگو

ها در مقصد سنجی برنامهیا خیر. در واقع در این مرحله امکانخواهان برنامه مورد نظر می باشند 

معلم، پذیری در تربیتاز: توجه به بافت و زمینه، الگو گیرد. زیر مقوالت این مقوله عبارتندصورت می

 استفاده از الگوهای سایر کشورها. 

 سازیمقوله بومی -8
 سازیهای فرعی بومیای از استنادها و مقولهنمونه -8جدول 

 ها(ها و مصاحبه)پژوهش استناد مقوله فرعی 

 سازی در بومی

 معلم تربیت

 مثالً که بتوانیم آن برنامه را پیاده کنیم. سازی بکنیم الگوهای کشورهای دیگر راما باید بومی(: 2Fمصاحبه شونده )

مسئله جا افتاده است در حالی که در یک  احترام به مافوق نیازی به توضیح ندارد و مرئوس و در ژاپن بحث رئیس و

 بینه وهمه رئیس هستند حتی دانشجو خودش را در جایگاه باالتر از استادش می فرهنگ ایرانی مرئوس معنا ندارد و

 این رفتارها جزئی از فرهنگ رفتاری مردم ما شده 

 سازی در بومی

 معلمتربیت

ها باید انجام شود. اگر سازی اون برنامهبومی استفاده کنیم قطعاًاگر از شیوه کشورهای دیگر (: 1Eمصاحبه شونده )

ما بخواهیم حتی فرهنگ را تغییر دهیم باز هم باید از طریق معلم این کار را انجام دهیم بنابراین ارزش این را دارد 

  .که تمام وقتمان را بگذاریم بر روی معلم

 سازی در بومی

 معلمتربیت

هایم را گفتم. از لفه فرهنگی است و من در این مورد دغدغهؤسازی خودش یک مبومی(: 4Fمصاحبه شونده )

رمانی که ما در اسناد باالدستی به تصویر آن انسان آهایی که در جامعه وجود دارد تا رمانآهای خوشبختی و تصویر

سازی را برای ن خودش کار بومیهای جامعه دارد. و ایتر مناسبتی با خواستهدهد که کمایم و شواهد نشان میکشیده

 کند. معنا میکنیم سخت یا حتی بیها اقتباس میهایی که از سایر نظاممدل

هدف در 

 سازی بومی

توان سازی معتقدم که باید در هدف باید خودمان هدف را تعیین کنیم ولی در روش میدر بومی(: 3Fمصاحبه شونده )

، کنترل زار ارزیابیبدر چگونه آموزش دادن ، ا ها کمک بگیریم.در روش از اینباید  از سایر کشورها کمک گرفت. ما

 . از آن کشورها کمک گرفت توانآموزش می و

سنجی در امکان

 سازی بومی

شود فلسفه است که باید دید آن فلسفه تا چه حد می گاهی هم در تطبیق هدف یک دیدگاه و(: 1Mمصاحبه شونده )

تر به جامعه ما باشد تواند نزدیکیندهایی که میادر بحث تطبیق بر فر معموالً اق داشته باشد.کشور قابلیت انطب بر

های اجرایی کار کنیم ینداهمه آن را تطبیق بدهیم بلکه بر فر عمل تطبیق انجام گیرد یعنی یک بسته کامل را نگیریم و

 ... هایی کهوگام

سنجی در امکان

 سازی بومی

 ، گلوبال نگاه کردن یعنی وقتی کن بومی عمل کن سازی یعنی جهانی فکربومی(: 6Mمصاحبه شونده )

  .خواهی کاری را انجام دهی مطالعاتی را داشته باشمی

سنجی در امکان

 سازی بومی

های نخبه . گروهجهانی با تجارب داخلی اتفاق افتدسازی باید از طریق پیوند تجارب بومی(: 4Mمصاحبه شونده )

چنین کاری همچنین با انجام مطالعات امکان سنجی نحوه  .برداری از تجارب جهانی نظارت کنندهبر تطبیق و بهرباید 

  . برداری از تجربیات در نظام تربیت معلم داخل قابل انجام استبهره
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یابی از کشورهای تطبیقی، پژوهشگران به دنبال الگوهای همواره بعد از مطالعات و پژوهش

شود. سازی و استفاده از الگوهای دیگر کشورها مطرح میهستند و از این روست که بحث بومیدیگر 

سعی شود امکان سنجی و سپس سنجش شرایط از طرفی الگوهای اقتباسی باید با شرایط هر مکانی 

به که قرار است اجرا شود، تطبیق یابد یا های اجرایی و روند انجام امور بررسی شود، به عبارتی گام

 مورد تحلیل سازی، در ابتدا بایددر انتخاب الگو به منظور بومی و شود« سازیبومی» عبارت دیگر

طور خالصه به چند نکته کلیدی و مهم اشاره شد. این کلمات  سازی بهقرار گیرند. در مقوله بومی

تطبیقی نباید از کلیدی با این که مختصرند ولی حاوی ارزش معنایی باالیی هستند که پژوهشگران 

 سازی، هدف در مقوالت این مقوله عبارتند از: امکان سنجی در بومیها غافل باشند. زیرآن

 سازی، پیوند تجارب جهانی با تجارب داخلی.بومی

 مقوله جذب دانشجو -9
 های فرعی جذب دانشجوای از استنادها و مقولهنمونه -9جدول 

 ها(مصاحبهها و استناد)پژوهش مقوله فرعی 

 جذب در 

 معلم تربیت

های تربیت معلم اگر بخواهیم به ترتیب اولویت بگوییم اول از همه برای بهبود وضعیت نظام(: 1Eمصاحبه شونده )

های های جذب در تربیت معلم باید تغییرکند. ما اگر بخواهیم شیوهجذب دانشجو در تربیت معلم است یعنی شیوه

دانشجویان برتر را جذب نماییم الزم است دانشگاه فرهنگیان بهتر شناسانده شود به  وجذب بهتری داشته باشیم 

موزان کنکوری شناخت کافی از دانشگاه فرهنگیان ندارند یعنی دانشگاه فرهنگیان وجهه زیاد آامروزه دانش دیگران.

 ها خوبی نداره در بین دانشگاه

 جذب در 

 معلم تربیت

قبولی در دانشگاه  مثالً. مسئله دیگر جذابیتی است که این دانشگاه باید از خودش نشان دهد(: 1Eمصاحبه شونده )

یک رویاست. این برای دانشگاه فرهنگیان پیش نیامده است چرا؟ چون  ها وشریف یک آرزوست برای همه بچه

 ان پیدا نکرده. حاال ماها پیدا کرده ولی دانشگاه فرهنگیهایش جذابیت خودش رو برای بچهدانشگاه شریف مالک

  .توانیم روی این موضوع کار کنیمخواهیم در آن حد جذابیت داشته باشد ولی خوب بازهم خیلی مینمی

 جذب در 

 معلم تربیت

خواهد معلم شود مسئله انتخاب دانشجویی که می کنم مسئله نحوه گزینش دانشجو وفکر می(: 3Mمصاحبه شونده )

  .اوست ،گذاری کنیدروی او سرمایه بر ،خواهیدزیرا اون فردی که بالقوه می .بسیار مهمی است

مشارکتی  الگوی

معلم با تربیت

 ها دانشگاه

الگوی اجرایی مشارکتی آن، راهبرد تحولی برای  معلم وبرنامه درسی تربیت"ای با عنوان ( در مقاله1392) محمدیمهر

 ...معلم ایران می پردازد تربیت به ارائه یک الگوی اجرایی مشارکتی در، برای اولین بار "معلم در ایرانتربیت

شیوه مصاحبه 

برای جذب 

 دانشجو 

-نکته دیگری که درباره فنالند قابل توجه است این که در هنگام مصاحبه داوطلبین به توانایی(: 3Mمصاحبه شونده )

داوطلبین باید آشنا به  خواستنداگر معلم برای دوره پیش دبستانی می کردند مثالًن رشته نگاه میآهای الزم برای 

 ... گویی برخوردار باشنداز قدرت قصه توانایی الزم را در موسیقی داشته باشند و موسیقی باشند و

شیوه مصاحبه 

برای جذب 

 دانشجو 

چه که کند به بهبودی اما آنمیما را دارد نزدیک  ها با شکل جدید خوبست واین مصاحبه(: 2Mمصاحبه شونده )

 معلم را از نامعلم و ها طوری طراحی شده که سره را از ناسره وروی آن باید دقیق شویم فرم مصاحبه تر بربیش

کنیم ولی این مکانیزم را ؟ ما جذب میاز ناشایسته چقدر تشخیص بدهد. درصد خطای آن چقدر بودهشایسته را 

  ... افتاده یا نهنداریم که آیا همچنین خطایی 
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های تربیت معلم، چگونگی جذب های مهم برای پژوهشگران تطبیقی در نظامیکی از شاخص

 رود به حرفه معلمی، داوطلبین جذب شده و هایی که برای ومعلم است، یعنی شیوهدر تربیت

حرفه معلمی های اولیه برای ورود به شوند. ابتدا باید فرد واجد صالحیتبر اساس آن انتخاب می

شناسایی و جذب شود و در مراحل بعدی، محتوای نظری و عملی و مهارتی است که باید آموخته 

های انجام از مجموع تحلیلتری انجام پذیرد. مل و تمرکز بیشأشود، پس این مرحله باید با دقت و ت

زیادی  پذیرش از اهمیت یتوان چنین نتیجه گرفت که شیوهشده در مقوله جذب دانشجو می

کردند. همچنین رقابت شوندگان از آن به عنوان شاخص مهمی یاد میبرخوردار است و اکثر مصاحبه

معلم که نیازمند تبلیغات و دادن آگاهی به جامعه است، شاخص مهم دیگر است. در ورود به تربیت

جامعه است.  ترین عوامل وابسته به این دو عامل، وجود اعتماد و داشتن امید در یکیکی از مهم

ها، شیوه مصاحبه برای جذب معلم با دانشگاهمقوالت این مقوله عبارتند از: الگوی مشارکتی تربیتزیر

معلم، نقش امید و اعتماد در جذب معلم، جذب نخبگان در تربیتدانشجو، رقابت ورود به تربیت

 معلم.تربیت

 مقوله الزامات تغییر -10
 های فرعی الزامات تغییرو مقوله ای از استنادهانمونه -10جدول 

 ها(ها و مصاحبهاستناد)پژوهش مقوله فرعی 

حرکت به سوی اِعمال سبک اداریِ عدم تمرکز در نظام آموزشی و تفویض اختیار به (: 5M)مصاحبه شونده  تمرکززدایی در آ.پ 

 ... یند مدیریت مدارسافرو محلی در و استفاده از نیروهای بومی جلب مشارکت مردمی ، مناطق و مدارس

فقدان سیستم ارزیابی 

 صحیح 

چرا؟ چون کار سختی است. ما  وپرورش بسیار پایین است.ارزیابی کیفیت در آموزش(: 3Fمصاحبه شونده )

کند؟ چون ارزیابی انسان یا آدم بودن توانیم ارزیابی کنیم که این معلم در روستا داره آدم تربیت میچگونه می

  م...موفق نیستی کنیم ولی عمالًپوشه کار را هم درست می سنجش عملکردی و ست.کار سختی ا

فقدان سیستم ارزیابی 

 صحیح 

  طور واقعی نظارت و ارزیابی را باور نداریم،ه یکی از معضالت این است که ما ب(: 3Fمصاحبه شونده )

های ما ندارد. در هرجای دنیا اگر ارزیابیوقت تناسبی با دهی ما هیچدهی یا کیفرپاداش های تشویق وسیستم

این ارزیابی قرار است سیکل موجود را بهبود بدهد  شود یکی از ارکان آن ارزیابی است وای تعریف میبرنامه

 ...افتد اما در عمل چنین اتفاقی نمی

 دالیل موفقیت 

 آموزشی  هاینظام

دانشگاه تربیت معلم داشتند بعد گفتند تربیت معلم برای  25سنگاپور یا چین تایپه،  مثالً(: 6Mمصاحبه شونده )

ها را خیلی دولت اون دانشگاه معلم را انجام بدهند وص کردند که کار تربیتتا دانشگاه را مشخ 5 ما مهمه و

  ... کندساپورت می

 دالیل موفقیت 

-های آموزشینظام

بافت یکسان جمعیت 

در کشورهای کوچک 

 موفق 

سازی کرد ولی بومی هایی را از آن کشورها گرفت وشود مدلسازی میدر بحث الگو(: 2E)مصاحبه شونده 

بافت جمعیتی  و سوئد کشورهای کوچکی هستند فنالند و باید توجه داشت که کشورهای موفقی مثل سنگاپور و

فرزند دارید این کوچک بودن مثل داشتن یک خانواده کوچک است، وقتی شما سه  ها هم بافتی یکسان است.آن

فرزند داشته باشید ولو این که خانواده برخوردار هم  10ها را تربیت بکنید تا وقتی که توانید آنخیلی بهتر می

 .باشید
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علل فرسودگی شغلی 

 معلمان 

در معلمین وجود دارد.  کند وگیر میای است که ذهن را درفرسودگی شغلی مسئله(: 3Mمصاحبه شونده )

گیر ذهنش در مین است وأا یک کارمند بانک هم دارد ولی فرسودگی شغلی را ندارد چون تساعت کاری معلم ر

پویا وجود داشته باشد که زندگی معلم  گذار. بنابراین اگر یک اقتصاد سالم وثیرأت ها خیلی مهمند واین نیست.

  ... تواند با حقوق کم هم زندگی خوبی داشته باشدرا حمایت بکند معلم می

مل است که همه أپرورش از نکات بسیار مهم و قابل توضرورت اصالحات در آموزش         

ای از زمان این ضرورت را احساس کرده و کنند و در برهههای آموزشی دنیا آن را تجربه مینظام

الزام به  که اساساًاند. اما اینپرورش تهیه و اجرا کردهوهایی برای ایجاد تغییر در نظام آموزشبرنامه

ها و پرورش چگونه و در چه زمانی باید رخ دهد، نیازمند بازنگری در روشوتغییر در آموزش

های که همواره برای تغییر آن برنامه وپرورشهای موجود است. یکی از ارکان مهم در آموزشساختار

پرورش، وآموزش شود، معلمان هستند. بنابراین همزمان با ایجاد اصالحات دربینی میزیادی پیش

معلم نیاز به اصالحات خواهند داشت. از این روست که باید های تربیتمعلمان و به تبع آن دانشگاه

مقوله یا شاخص معلم است. تربیت پرورش وابسته به تغییر دروگفت زیر بنای تغییر در آموزش

و کتاب و متون علمی ها معلم، در بسیاری از پژوهشو تربیت پرورشوآموزشالزامات تغییر در 

های علمی متفاوت هم به آن اذعان دارند ولی هر کدام از مختلف با دیدگاهت. صاحبنظران آمده اس

انطباق ساختار و محتوای عدم اند. این افراد با نگاه فلسفی خاص خود به چگونگی تغییر پرداخته

از  تناسب در میزان حجم دروس مختلف همچنین عدمآموزان و آموزشی با نیازهای واقعی دانش

های تغییر، به آن شوندگان به عنوان یکی از ضرورتجمله مواردی است که بسیاری از مصاحبه

عالوه بر  ،اند. یکی دیگر از مسائل مهم که پژوهشگران تطبیقی به آن باید توجه نشان دهندپرداخته

ای است که در برخی گونهت مدارس بهمعلم و ساختار و محتوای آموزشی، مدارس هستند. اهمی

 جایی که کشورهای موفق دنیا، مدرسه محلی برای آموزش و تربیتِ معلم هم هست. از آن

سو و معلم، هر دو نیاز به تغییر دارند و از طرفی این تغییرات باید همو تربیت پرورشوآموزش

 زدایی در ای، تمرکزمیان رشته زمان باشد. زیرمقوالت این مقوله عبارتند از: ایجاد دروسهم

های آموزشی ) عوامل موفقیت ، فقدان سیستم ارزیابی صحیح، دالیل موفقیت نظام پرورشوآموزش

ارمنستان، نقش هدف در موفقیت، بافت یکسان جمعیت در کشورهای کوچکِ موفق، عوامل موفقیت 

ها در مدارس با تناسب کتاب ها، عدمروز نبودن کتابهفنالند(، علل فرسودگی شغلی معلمان، ب

معلم، نقش معلم، عدم نظارت مدارس توسط تربیترویکردهای دانشگاه، اهمیت مدارس برای تربیت

معلم، آموزش معلمان، لزوم تغییر در و تربیت پرورشوآموزشمعلم در یادگیری، تغییر همزمان 

 مدارس.
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 معلمهای نظام تربیتلفهؤمقوله م -11
 معلمنظام تربیت هایمؤلفههای فرعی ای از استنادها و مقولهنمونه -11جدول 

 ها(ها و مصاحبهپژوهش) استناد های فرعیمقوله

ا به محک تطبیق و مقایسه بسپاریم، معلم رتربیت هایمؤلفهاگر بتوانیم تمامی (: 4Mمصاحبه شونده ) تربیت معلم  هایمؤلفه

 ... تخواهد یافمعلم بهبود باره عمل تربیتدانش ما در

ای های حرفهصالحیت

 معلمان 

های سیستم ، شاخصای معلمانانواع مدارک صالحیت حرفه(: 2015) ویبول فول و آریسوفون  پیچت 

ها تطبیق اساس این شاخص بر های تطبیق انتخاب وهای آموزشی را به عنوان شاخصهزینه آموزشی و

  .اندرا انجام داده

تبعیض جنسیتی در ساختار 

 تربیت معلم 

های موفق اگر بخواهیم با نظام ساز است واین مسئله در سطح کالن آن مشکل(: 2Mمصاحبه شونده )

در ساختار  نقش بانوان را هایمان را در مورد توسعه یافتگی واول باید نگاه یمبرابری بکن یمدنیا بتوان

برنامه درسی پنهان ما  ؟ببینیم برنامه چیست .دارد بررسی شود قوانینی که در این زمینه وجود اداری و

  .دارد به صراحت هم قوانینی در این زمینه وجود البته آشکار است و ؟چیست

ی خود ها و مؤسسات کشور، وظیفهی سازمانریزی در همهولین برنامهئاگر مس(: 5Mمصاحبه شونده ) نقش نیروی انسانی 

ها را برای رفع مشکالت و پیشرفت در جهت مطلوب تدوین دهند و بهترین برنامهرا به نحو احسن انجام 

ها از قبل تأمین اما نیروی انسانی الزم برای اجرای برنامه ،کنند و بودجه کافی نیز در اختیار داشته باشند

 برداشته نخواهد شد. و تربیت نشده باشد، کاری از پیش نخواهد رفت و قدمی 

-نشگاهیعوامل درون دا

 نیاز محور  گرا وموریتأم

معلم وابستگی کمی با نظام آکادمیک و از نظر تاریخی سیستم تربیت در کشور ما(: 4Fمصاحبه شونده )

 مین نیازهای أهدفش ت گرا بوده است وموریتأم تر نیازمحور وبیش دانشگاهی داشته و

دهد و تا کشور ما نیز همین را نشان میمعلم سوابق و ساختار قبلی تربیت .پرورش بوده استوآموزش

سیس دانشگاه فرهنگیان برنامه درسی و مدیریت آن مبتنی بر همان رویکرد پاسخگویی به نیاز أقبل از ت

  .پرورش بودوآموزش

نقش -عوامل درون دانشگاهی

 دانشجو معلم 

، شودمعلم وارد مییعنی آن چیزی است که به تربیت input یکی از عوامل مهم(: 4Fمصاحبه شونده )

موزان آهایی دارند؟ و چه طیفی از دانشچه انگیزه ها اگر دانشجو باشند، چه کسانی هستند واین ورودی

 ...شوند تسهیالتی وارد سیستم می با چه امکانات و اندازی از کار یا تحصیل وو با چه چشم

-عوامل درون دانشگاهی

 معلم خنثی بودن تربیت

 راحت شونخیال اول دانشجو از که این ولی باشیم داشته تشویقی هایمکانیزم (: باید5F)مصاحبه شونده 

. بشه ارزشیو بی خنثی دوره یک ما برای معلمتربیت دوره که شهمی منجر و این نیست خوب باشه

 است. برزمان بدهم خواهممی هانظام زیر این با ارتباط در که کاریراه

آماده -عوامل درون دانشگاهی

نبودن شرایط دانشگاه برای 

 رویکردهای جدید 

چگونه  ملی نیستند وأاستادان ما ت ملی نیستند وأمحتواهای ما ت ها وچون کتاب(: 5Fمصاحبه شونده )

مل أمل فقط اسم تأما از بحث ت مل نیست وأمل ایجاد کنیم وقتی هنوز شرایطمون آماده تأخواهیم تمی

 اون باطن کار هنوز آماده نیست.  کشیم ورو یدک می

بندی کنیم اگر بخواهیم دسته ای از عوامل دخیل است وبرای تربیت معلمان گستره(: 5Fمصاحبه شونده ) عوامل برون دانشگاهی 

که تحت . عوامل برون دانشگاهی از اونجاییبرون دانشگاهی اند : عوامل درون دانشگاهی ودو دسته

شون مثل مدارس چون در اختیار ما نیستند نظارت ه نیستند خیلی سخته کنترلاختیار دانشگا نظارت و

  .خیلی عقببیم روز نیستیم ونمیشه کرد. از عوامل درون دانشگاهی هم هنوز ما به

متعددی است که بررسی و در نظر گرفتن هر یک از آنان برای  هایمؤلفهمعلم دارای تربیت

ها مرتبط و در تعامل با هم است لفهؤبسیار مفید باشد. بسیاری از این متواند پژوهشگران تطبیقی می
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کند تا بر پایه اطالعات درست، تصمیمات اخذ گردند و ها کمک میو شناخت همه جانبه آن

یند و ارزیابی، بر اساس استانداردهای منطقی انجام شود. اها و فرسیاستگذاری در اهداف و روش

معلم عبارتند از: چگونگی ها در نظام تربیتلفهؤترین زیرممهما شده است که زیر مقوله احص 37تعداد 

معلم، نیروی انسانی )کارمند، استاد، دانشجو(، های معلمی، توجه به نقش زنان در تربیتکسب مهارت

ای معلمان، نقش دانشجو معلم، اهمیت های حرفهگرایی، صالحیتهای آموزشی، حرفهگروه

های های تشویقی و تنبیهی، نامناسب بودن استخدام از ابتدا، الگومعلم، سیاستتربیتنیازسنجی در 

دو دسته  بندی نماییم، قطعاًمعلم را طبقههای نظام تربیتلفهؤمعلم و ... . اگر بخواهیم ممتنوع تربیت

دانشگاه باید عواملی که در درون  توان شناسایی کرد:گذار را میأثیرعوامل درونی و عوامل بیرونی ت

موریت خاص دانشگاه أتوان به ممورد توجه پژوهشگران تطبیقی قرار گیرند متعددند و از آن جمله می

عوامل  .رود، اشاره داشتهای متعددی که در این دانشگاه از دانشجو انتظار میفرهنگیان و نقش

گذارند. محیط أثیرآن ت معلم وجود دارند و بربیرونی عواملی هستند که در خارج از سیستم تربیت

معلم، دادهای تربیتمعلم و از سویی به عنوان پذیرنده بروندادهای تربیتبیرونی از یک سو درون

 کنند. نقش مهمی ایفا می

 معلممقوله برنامه درسی تربیت -12
 معلمهای فرعی برنامه درسی تربیتای از استنادها و مقولهنمونه -12جدول 

 ها(ها و مصاحبه)پژوهش استناد مقوله فرعی

ارزیابی کیفیت برنامه 

 معلم درسی تربیت

تفاوت اساسی بین نظام ارزیابی  دار و( به این نتیجه دست یافتند که اختالف معنی1393امراله و حکیم زاده )

برنامه اهداف های ارزیابی کره جنوبی در حوزه دو کشور انگلستان و ایران و تربیت معلم کیفیت برنامه درسی

 . دارد یادگیری در برنامه درسی وجود-یند یاددهیافر ، محتوای برنامه درسی ودرسی

-کارورزی در تربیت

 معلم 

یافتن نقاط ضعف در و  های برنامه تربیت دبیر مطلوب( در پژوهش خود به شناخت ویژگی1388فهیمی )

دادند که کمبودهای اساسی در آماده سازی . نتایج نشان بیت دبیر در کشورمان پرداخته استبرنامه درسی تر

تواند دانشجو معلمان ما دبیران ریاضی در کشورمان وجود دارد و برنامه درسی تربیت دبیر در کشور ما نمی

 ..های نوین آموزشی آماده نماید .مطابق با نظریه های نوین ورا برای تدریس به روش

-کارورزی در تربیت

 معلم 

ثر از تکنولوژی در ؤمعلم به شکلی متربیت تادانکه تا زمانی که اس ندنشان داد( 2010) 1ساهینو آکسفورد 

، از تکنولوژی به صورت در حین معلمی معلم در کارورزی وتدریس خود استفاده نکنند، دانشجوی تربیت

 ...ثر بهره نخواهند برد ؤم

-کارورزی در تربیت

 معلم 

ر تمعلم بیشها در تربیتنشان داد که در حالی که تایلندی( 2015تطبیقی تایلند و فنالند )های  پژوهش یافته

تمرین معلمی  پژوهش و تری در آموزش حاکم است و، در فنالند نگاه وسیعبر دروس ارائه شده تمرکز دارند

  ... اندتر دیده شدهمهم
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کارورزی در تربیت 

 معلم 

جا کارورزی آن مدارس تجربی داشته باشیم که تحت پوشش دانشگاه باشد وگر ما ا(: 1Fمصاحبه شونده )

  ... شودانجام شود خیلی از نقایص ناهماهنگی مدارس با دانشجویان حل می

عناصر برنامه درسی 

 معلم تربیت

کشور  معلم یکمبتنی بر هم هستند بنابراین اگر هدف از تربیت لفه کامالًؤاین چهار م(: 6Fمصاحبه شونده )

حد زیادی از همان کشور مورد الگوبرداری قرار خواهد  گرفته شود بنابراین محتوا، فرایند و ارزیابی نیز تا

 )البته با رعایت این اصل که دو یا چند کشور مورد مقایسه با هم اشتراکات زیادی دارند(.  گرفت

عناصر برنامه درسی 

 معلم تربیت

، به بررسی کند. در این پژوهشچین را معرفی می معلم در کره جنوبی ونظام تربیت  (1379فرهمندیان )

باره تبدیل شدن یک فرد به چه که درهر آن پردازد وهای آموزشی برای کیفی شدن کار معلمان میبرنامه

 های قبل از خدمتنماید منجمله: آموزششود را معرفی میکشور انجام می معلم آن دومعلمی در مراکز تربیت

التحصیلی از ساله کیفیت بخشی پس از فارغهای یک-معلم، دورههای اجرایی برای تربیت)کارورزی(، دوره

  ...معلم وتربیت

عناصر برنامه درسی 

 معلم تربیت

معلم ارائه شده است های اساسی برنامه درسی تربیتلفهؤالگوی پیشنهادی با توجه به م (: 1392مهرمحمدی)

معلم به عنوان گانه برای برنامه درسی تربیت4کند. در الگوی پیشنهادی ابعاد حمایت میاز تقسیم کار  و

ها دانسته های ذاتی دانشگاهموریتأبعد اول را ذیل م2شوند و در این چارچوب چارچوب مفهومی معرفی می

 در زمره  دو بعد دیگر نیز داند وبه طور طبیعی متوجه آموزش عالی می در نتیجه مسئولیت آن را و

  ... داندوپرورش میهای آموزشموریتأم

 های بعد از برنامه

 التحصیلی فارغ

هایی پیشنهاد خودم است( بچه یک راهکار دیگر این است که به اعتقاد من ) این ایده و(: 2Fمصاحبه شونده )

بگیرند تا تفاوت عملکرد کار ه تا را در یک یا چند مدرسه در کنار هم بشوند هر چندالتحصیل میکه فارغ

التحصیالن با معلمان قدیمی از نظر توان قضاوت کرد که این فارغسایر مدارس ببینیم بعد می ها را بااین

یک راه جداسازی معلمان جدید از قدیم است تا تفاوت عملکرد ملموس  هایی دارند.عملکرد چه تفاوت

  ... شود

 های بعد از برنامه

 التحصیلی فارغ

را در محل  التحصیل شد اوفارغ سنجش دستاوردها یعنی وقتی دانشجو رفت بیرون و(: 6Mمصاحبه شونده )

 کارش بسنجیم نه در دانشگاه ازش امتحان بگیریم.

 های بعد از برنامه

آموزش -التحصیلیفارغ

 مستمر بعد از 

 التحصیلیفارغ

 دانشجومعلمان 

های تربیت معلم مثل آلمان در این مورد داریم اینجاست ا برخی نظامآن اختالفی که ما ب(: 4Fمصاحبه شونده )

معلم خارج شد اجباری به برگشت مجدد دانشجو از حوزه عملی به که ما بعد از این که دانشجو از تربیت

معلم ها اگر که دانشجو برای تکمیل دانش نظری خودش به تربیتنظری نداشتیم. اما در بعضی از نظام

  .اندریزی خودشان دیدهاین را در برنامه شود که تحصیالت ناقص بماند وموجب میبرنگردد 

 
چه که معلمان آنکارورزی است. در کارورزی دانشجو معلم،ترین رکن برنامه درسی تربیتمهم

 این آورند. بهصورت عملی مشاهده و به اجرا در میه آموزند، بصورت تئوری میه ها بدر کالس

کند. برگشت معلم را آماده کالس رفتن و معلم شدن، میهمیت کارورزی زیاد است که دانشجوا دلیل

های نظری و تفسیر تجارب کسب سال معلمی، برای تکمیل آموزشمعلم پس از یکمعلمان به تربیت

 مانند برخی از کشورها که چنین برگشتی را در .تر نمایدمعلم را کاملتربیت یتواند دورهشده می

برخی  اند و به نوعی آموزش مستمر به برنامه آنان اضافه شده است.بینی کردهبرنامه درسی خود پیش

دانند که در معلم را شامل تمام موادی میعناصر برنامه درسی تربیت های خود،ن در بررسیامحقق
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شوند و میعنوان کیفیت بخشی به کار معلمان ارائه ه حین دانشجویی و پس از فراغت از تحصیل ب

معلم  دانند. در برنامه درسی تربیتمعلم نمیبنابراین برنامه تربیتِ معلم را فقط محدود به دوران تربیت

 که چه محتوا و سرفصلی باید ارائه شود در واقع همان محتوایی است که منجر به کسب این

های متفاوتی مطرح دیدگاه. البته (1pckشود ) می های موردِ انتظارِ معلمیها و صالحیتشایستگی

ری و گاه ممکن است  تمرکز ریز است. گاهی تمرکز بر مبانی نظشوند که بیانگر نوع نگاه برنامهمی

 مقوالت مقولهکسب هر دو مد نظر قرار گیرد. زیرمهارت باشد و در حالت سوم ممکنست  بر کسب

التحصیلی، های بعد از فارغبرنامه از: ارزیابی کیفیت برنامه درسی، کارورزی، برنامه درسی عبارتند

وری آموزشی، معلم، بهرهموزش مستمر معلمان، عناصر برنامه درسی، فاصله نظر و عمل در تربیتآ

آموزی در التحصیلی، مهارتفصل دروس، دانش محتوایی، آموزش مستمر بعد از فارغمحتوا و سر

 آموزی دانشجویان. مدارس، ضرورت توجه به بد

ها با یکدیگر چگونه و در چه ارتباط هر یک از مقوله - ال دوم که:ؤدر پاسخ به س        

مقوله در  12سطحی است؟ الگویی از این مقوالت ترسیم شده است که ارتباط طولی و عرضی این 

عوامل  -2عوامل تاریخی  -1 طبقه به شرح زیر جای گرفتند: 12ها در. مقولهآن مشخص شده است

الزامات  -7فیایی  عوامل جغرا -6عوامل اقتصادی  -5عوامل فرهنگی  -4عوامل سیاسی  -3ی اجتماع

معلم  برنامه درسی تربیت -11معلم های نظام تربیتلفهؤم -10سازی بومی -9برداری  الگو -8تغییر 

شرایط معلم با استخراج شده برای تطبیق تربیت مقوله 12معلم. این جذب دانشجو در تربیت -12

 گردد:زیر پیشنهاد می

که قرار در این مدل مفهومی، ابتدا دو کشور فرضی الف و ب در نظر گرفته شده است و این

است تمام یا بخشی از تربیت معلم در این دو کشور مقایسه و تطبیق داده شود. مطابق این الگو، 

ه مرحله هر مقوله را در کشور مقوله مهم توجه داشته باشد و مرحله ب 12پژوهشگر تطبیقی باید به 

توصیف، ) تواند از روش بردی استفاده نمایدالف با کشور ب تطبیق دهد. برای انجام تطبیق می

تاریخی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، ) 6تا  1های تفسیر، همجواری و مقایسه(. مقوله

های یاد بافت آن کشور را در زمینهای هستند که بستر و ( به عنوان مجموعه عوامل زمینهجغرافیایی

ها در هر کشوری منحصر به همان سرزمین است و علل و اسباب بسیاری سازند. این مقولهشده می

)کشور،  ها را در دو مکانها در آن جامعه است، لذا پژوهشگر تطبیقی ابتدا باید این زمینهاز معلول
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1. Pedagogy Content Knowledge 
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بررسی و سپس مقایسه و  دهد را کامالًیقی انجام میقاره، سرزمین، استان، شهر و ...( که مطالعه تطب

سازی( عوامل مسبب یا برداری، بومی)الزامات تغییر، الگو 9و  8و  7های تطبیق نماید. مقوله

ها باید توسط پژوهشگر تطبیقی در کشور یا منطقه مقصد ایجادکننده شرایط تغییر هستند. این مقوله

نجام تحقیق کارشناسی شده قرار گیرند، شاید این گام اول در اشناسایی و مورد تحلیل دقیق و 

که به ضرورت و الزام تغییر در آن مکان اشاره دارد و شرایط آن منطقه را تطبیقی محسوب شود چرا

شود یند تطبیق انجام میاسازی پس از فربرداری و بومیکند، هرچند که الگواز باب تغییر بررسی می

 12و  11و  10های یند تطبیق هستند. مقولهاای( فرواسطهنار هم عوامل میانی)مقوله در ک 3ولی این 

معلم ( نیز مجموعه عوامل درونی تربیتت معلم، برنامه درسی، جذب دانشجوهای نظام تربیلفهؤم)

معلم بداند و باره این عوامل داخلی تربیتتر درخواهد بیشدهند. پژوهشگر تطبیقی میرا شکل می

کید پژوهشگران بر این مجموعه درونی دارد و أهای تطبیقی انجام شده نیز حاکی از تهشاکثر پژو

های تطبیقی بدون در نظر گرفتن ضرورت تطبیق و همچنین بسترها دهد که اکثر پژوهشاین نشان می

ظر گرفتن چه که مسلم است اگر پژوهش تطبیقی بدون در نگیرد. ولی آنهای اصلی انجام میو زمینه

توان انتظار داشت که تطبیق انجام یافته خالی از اشکال باشد؛ از این ، نمیمقوله قبلی انجام شود 9

 ای( بررسی و سپس به عوامل درونی نظام واسطه) ای و میانیرو الزم است ابتدا عوامل زمینه

 معلم پرداخته شود.تربیت
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 معلمهای تربیتالگوی تطبیق نظام  -1شکل

 گیرینتیجهبحث و 
 پردازند و معلم به ابعاد خاصی در این حوزه میهای تربیتهای تطبیقی در نظامپژوهش

دهند. در اکثر این معلم یک کشور را با کشور دیگر در آن بعد خاص مقایسه و تطبیق میتربیت

 ها انتخاب کشور برای مقایسه و شکل مقایسه اختیاری است و برای انجام آن شرایط متعددیپژوهش

گیرد و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و...( که در هر کشور وجود دارد مد نظر قرار نمی)

ها استفاده نمود. هدف این پژوهش ارائه الگویی گونه پژوهشتوان با اطمینان از نتایج اینبنابراین نمی

تا همه ابعاد  کندمعلم است که به محقق کمک میهای تربیتمفهومی برای انجام تطبیق در نظام

مقوالت یا ابعاد  -1 االت پژوهش عبارتند از:ؤمعلم دو کشور را بررسی نماید. سثیرگذار در تربیتأت

 ارتباط این مقوالت چگونه و در چه سطحی است؟ -2اند؟ الگوی تطبیق کدام

کیدی که در منابع علمی أها نشان دادند که به رغم تها و پژوهشنتایج تحلیل مصاحبه        
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های مورد استفاده در مطالعات تطبیقی باره چگونگی انجام مطالعات تطبیقی آمده است، شاخصدر

رود. به زعم بری و آدامسون به کار می بدون توجه به بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی و...

عات مورد عالقه محققان های پژوهش همیشه یکی از موضو( رویکردها و روش2007و میسن) 

ثر از أمت یکم عمدتاًوهای جدید در قرن بیستپرورش تطبیقی بوده است. دیدگاهورشته آموزش

ییدی است بر یافته پژوهش حاضر أسازی و تغییر در نقش دولت است؛ این نکته تموضوع جهانی

کشورهای مورد  ..که توجه به تطبیق کشورها بدون در نظر گرفتن بسترهای فرهنگی، اجتماعی و.

( 1390دار )اند. همچنین معدنسازی آموزش پرداختهتر به موضوع جهانیگیرد و بیشمقایسه قرار می

( به این 2007)بری وهمکاران،  پرورشوهای تطبیقی در آموزشکتاب پژوهش یابتدای ترجمه در

آموزشی در هزاره سوم و های موضوع اشاره دارد که در سراسر این کتاب به نقش فرهنگ در نظام

های تطبیقی پردازد، بنابراین نقش بستر فرهنگی در روح حاکم بر پژوهشها میتبیین بعضی چالش

پرورش تطبیقی حتی و( اذعان نمودند که مرزهای رشته آموزش1986) 1التابچ و کِلی محرز است.

پرورش وآموزشدر رشته فرد برای پژوهش ای منحصر بهشیوه»بیش از گذشته گسترش یافته است: 

یک از پذیرد و هیچتطبیقی وجود ندارد. هیچ تالشی برای یک شیوه پژوهشی واحد صورت نمی

این گفته نیز همسو با نتایج این پژوهش «. پژوهشگران برجسته رشته نیز مدعی ارائه آن نیستند

معلم، متفاوت از بیتهای تطبیقی مورد استفاده پژوهشگران حوزه ترباشد، بدین معنا که شاخصمی

 گردد. شود اما در عین حال بر حول مقوالتی یکسان مییکدیگر است و با روشی یکسان انجام نمی

مقوله اصلی با عناوین:  12معلم است. های الگوی تطبیقی در تربیتباره مقولهؤال دراولین س

های لفهؤبرداری، مالگوسازی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی، تاریخی، اقتصادی، بومی

 معلم، الزامات تغییر در معلم، جذب دانشجو در تربیتمعلم، برنامه درسی تربیتتربیت

)فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، سیاسی،  مقوله اول 6معلم احصا گردید. و تربیت پرورشوآموزش 

ها بپردازند و باید به آن اند در هر پژوهش تطبیقیای نام گرفتهتاریخی، اقتصادی( که عوامل زمینه

(؛ 2015) 3(؛ آندره2012) 2(؛ باب آدامسون1981(؛ لوتان کوی )1392(؛ آقازاده )1375الماسی )

(؛ 2014(؛ پوسزتای و انگلیر )2015(؛ ویبول فول و پیچت )1981) 4(؛ نوآ2015کارپنو و مک کوچی )

(؛ 2008) 6(؛ عبدی و ماچ هانویچ1393(؛ امراله و حکیم زاده )1384به نقل از اخروی ) 5روسولو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Altbach & Kelly 

2. Bob Adamson 

3. Andere 

 

 

4. Novoa 

5. Russolo 

6. Majhanovich 
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(؛ توجه به این عوامل را در کتاب خود توصیه کرده  و 1375به نقل از  الماسی ) 2و هیلکر 1اشنایدر

سازی عدالت اجتماعی در بین ( مفهوم2017)3اند؛ هیل و همکارانیا در پژوهش خود داشته

معلمان رشته تربیت بدنی را در امریکا، نیوزیلند و استرالیا بررسی کردند؛ ویرگر و همکاران دانشجو
سازی فریقا، آسیا و آمریکای جنوبی به اثرات جهانیآ( در کتاب خود با مطالعه موردی در 2018)4

علم نیز مهای تربیتلفهؤکید دارند؛ در مورد مأسیاسی و اقتصادی بر اصالحات آموزشی و تغییرات ت

توان به جمله می کید دارند از آنأها تمعلم بر آنتر پژوهشگران تطبیقی در حوزه تربیتبیش

های ( اشاره داشت که به دنبال شناسایی شایستگی2016) 5پژوهشگرانی همچون آیداروا و مارکوارت

جهانی شدن ( به چگونگی 2017)6و همکاران معلم بودند؛ بیک مورجهانی استاندارد برای تربیت

اساس  های معلمان را بر( الگوی شایستگی1396) اند؛ خروشی و همکارانهای درس پرداختهکالس

معلم پرداخته گرایی و تربیت( به شاخص حرفه2015کند؛ باب آدامسون )اسناد تحولی بررسی می

مان و هایی جهت کیفی کردن کار معل( معلم و برنامه1379( و فرهمندیان )1384است؛ درکی )

( 1987) 7های تطبیق قرار دادند؛ رمی ریز و ویلیچمشارکت معلمان در تدوین کتب درسی را، شاخص

(، حبیبی 1384(  ، درکی )1383ای معلمان را در کشورها مقایسه نمودند. شعبانی )توسعه حرفه

اند و شاخص ( نحوه جذب دانشجو را شاخص تطبیق قرار داده1396(، سنگری و آخش )1384)

 8(؛ آندرسن و وایزمن1388معلم توسط پژوهشگرانی همچون فهیمی )برنامه درسی در تربیت

(؛ جعفری و 2010(، آکسفورد و ساهین )1390(؛ شریفی )2015(؛ ویبول فول و پیچت )2014)

است.  ( مورد استفاده قرار گرفته2007) 10(؛ اینگرسول2016) 9(؛ کالموس و پرونکا1388همکاران )

معلم ایران را ( نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی تربیت1396ی حبیب لی و همکاران )همچنین برد

معلمان در ( آموزش کارورزی دانشجو2018)11جن ست و همکاران کند.کشور دیگر مقایسه می 5با 

 مقوله بعدی 6توان ادعا کرد که بنابراین میوژ و آمریکا را بررسی کرده است، معلم فنالند و نرتربیت

سازی( نیز معلم، برنامه درسی، جذب دانشجو، الزامات تغییر، الگوبرداری و بومیهای تربیتلفهؤ)م

 ن تطبیقی بوده است.اکید و استفاده محققأمورد ت

توان است، می« ارتباط مقوله با یکدیگر چگونه و در چه سطحی است؟» ال کهؤدومین س       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Steiner 

2. Hilker 

3. Hill et al 

4. Verger et al 

5. Aydarova  & Marquardt 

6. Bickmore et al 

7. Ramyrez  &  Vilich 

8. Anderson  &  Wiseman 

9. Kalmus  &  Proenca 

10. Ingersoll 

11. Jenset et al 
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که هر مقوله چه زمانی مورد دارد اشاره داشت و این 1خری که هر مقوله در شکل أبه تقدم و ت

های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ای شامل مقولهگیرد. عوامل زمینهاستفاده محقق تطبیقی قرار می

طور که در شکل مشخص است ابتدا باید این بسترها در تاریخی، جغرافیایی و سیاسی است و همان

دار باید قادر به شناسایی قرار گیرد. هر مطالعه تطبیقی معنیدو کشور مورد تجزیه و تحلیل دقیق 

ها باشد ها و تشابهات بین واحدهای مورد مقایسه و درک روابط بین علل ایجاد کننده آنعلل تفاوت

ای کشورها را با عنایت های مقایسه( روش مفیدی را که جنبه2003به عنوان مثال کوبو و فوسیوم )

دهد، طراحی اعی، جغرافیایی و جمعیت شناسی در مجاورت یکدیگر قرار میاجتم-به عوامل سیاسی

بندی که در الگوی پیشنهادی هم نشان داده شده (. در یک دسته2007اند )بری و همکاران،کرده

بندی معلم مشخص شده است. این دو دستهای و عوامل درونی تربیتاست، دو دسته عوامل زمینه

معلم اشاره دارد و در واقع علل ای در واقع به بسترهای بیرونی تربیتمینهدهد که عوامل زنشان می

های آموزشی هستند و همچنان که اشاره شد طبق تایید بسیاری از اندیشمندان حوزه بسیاری از پدیده

معلم مانند برنامه درسی، نیروی تطبیق از این عوامل نباید غافل شد و دسته دوم، عوامل درونی تربیت

معلم انی، محتوای آموزشی، کارورزی، برنامه جذب دانشجو و سایر عوامل داخلی در تربیتانس

هستند که به تناسب هدف، هر پژوهشگری یک یا چند مورد از عوامل درونی را برای تطبیق انتخاب 

هستند ای( علّی یا واسطههای میانی)مقوله« سازیبومی»و « الگو برداری»، «الزامات تغییر»اند. نموده

ر پژوهش تطبیقی در که هکه این عوامل مسبب یا ایجاد کننده شرایط تغییر هستند و با توجه به این

شود، به این منظور در الگوی پیشنهادی از خطوط سازی الگوها ختم نمیبرداری و بومیانتها به الگو

 چین استفاده شده است.نقطه

 گیریبندی و نتیجهجمع

های تربیت معلم است که الگویی مفهومی برای انجام تطبیق در نظامهدف این پژوهش ارائه 

االت ؤمعلم دو کشور را بررسی نماید. سثیرگذار در تربیتأکند تا همه ابعاد تبه محقق کمک می

ارتباط این مقوالت چگونه و در  -2اند؟ مقوالت یا ابعاد الگوی تطبیق کدام -1 پژوهش عبارتند از:

 چه سطحی است؟

، تاداننظران، اسهای متعددی با صاحباالت مصاحبهؤجهت پاسخگویی به این س       

مسئوالن و کارکنان دانشگاه فرهنگیان به عنوان متولی تربیتِ معلم در کشور صورت گرفت. سپس 

های مختلف بیان کرده بودند شوندهچه مصاحبهدست آمده و ردیابی آثار آنهای بهبرای وارسی یافته

مطالعات تطبیقی جلساتی تشکیل داده  ینظر در حوزهصاحب تاداناستاد راهنما و چند تن از اسبا 
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ها از زبان های حاصل از مصاحبهشد و به بحث و گفتگو پرداخته شد. همچنین تالش شد تا یافته

طالعات تطبیقی، اطالعات ها به تصویر کشیده شود. از طرف دیگر بررسی پیشینه مشوندهمصاحبه

معلم را فراهم ساخت که به همراه نتایج حاصل های تربیتهای تطبیق در نظامباره شاخصجامعی در

های بندی شدند. تحلیلمقوله اصلی طبقه 12گذاری در ارب افراد مورد مصاحبه، پس از کداز تج

نوعی نامه و...( به )شامل کتاب، مقاله، پایان های پیشینهانجام شده بر متون مصاحبه و بررسی

های هایی که در تطبیق نظامپژوهشگر را در جهت دستیابی به این اکتشاف هدایت کردند که شاخص

ای است و الگو و روش خاصی ندارد، در واقع سلیقه شود عمدتاًمعلم از آن استفاده میتربیت

خاص  دهد تنها یک تا چند بعدمند نیست، به نحوی که برخی مطالعات انجام یافته نشان میروش

گیرند جدای از این مسئله که قابلیت مقایسه در آن دو یا چند جامعه مورد مقایسه و تطبیق قرار می

معلم آمد که کسانی که تجربه زیسته در تربیتها چنین بر میوجود دارد یا خیر. در تحلیل مصاحبه

از این افراد برنامه درسی  های یکسانی را برای مقایسه و تطبیق قائل نیستند. برخیرا دارند هم قابلیت

ای به جذب دانشجو دانستند و برخی دیگر نیروی انسانی را؛ عدهرا شاخص مهمی در تطبیق می

 دادند و دیگران به الگو گرفتن از سایر کشورها. تعدادی هم به عوامل برون سازمانیاولویت می

معلم پرداختند. در هر حال ربیتها و نقش اقتصاد( به عنوان شاخص مهم تطبیق ت)مانند سیاستگذاری

 12ها و سپس ترکیب عناصر اصلی، نظریات متنوع و در عین حال متفاوتی ارائه شد. پس از تحلیل

تواند راهنمای عمل پژوهشگران تطبیقی مقوله احصا شده در یک الگوی مفهومی ارائه شد که می

ای(، میانی یا واسطهبعد علّی)ای، زمینهمعلم باشد. این الگو سه بعد مهم دارد: بعد های تربیتنظام

یند تطبیقی باید مد نظر پژوهشگران تطبیقی قرار گیرد و ابعد درونی. هر سه بعد در انجام یک فر

 گردد روایی و اعتبار کار مورد تردید قرار گیرد.غفلت از هر بعد و عوامل آن موجب می

 هاپیشنهاد
کاران اندرمحققان تطبیقی و نیز سیاستگذاران و دستتواند مورد استفاده ی که میهایپیشنهاد

 شود:معلم قرار گیرد به شرح زیر ارائه میتربیت

توانند صورت تخصصی میه های تطبیق مشخص شوند پژوهشگران تطبیقی باگر حوزه -1

وارد عمل شوند و نتایج کاربردی تری حاصل می شود؛ لذا پیشنهاد می شود همه بخشها در سیستم 

معلم، الزامات تغییر در هر زمینه را مشخص نمایند تا ضرورت انجام تطبیق شی به ویژه در تربیتآموز

 اندرکاران معلوم شود.در آن زمینه برای پژوهشگران و دست
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رسد نظر میه های بلندی به سوی تغییر داشته است ولی بتازگی گامه معلم در ایران بتربیت -2

تر فراهم نمایند های تطبیقی را بیششود زمینه پژوهشذا پیشنهاد میبه پختگی الزم نرسیده است؛ ل

 های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.و این مسئله از اولویت

معلم، الزم است شرایط بوم در نظر گرفته های تربیتهای نظامسازی برنامهدر جهت بومی -3

، تاریخی و فرهنگی ،اجتماعی، اقتصادیبسترهای سیاسی، شود شوند؛ از این رو پیشنهاد می

دور از هرگونه رفتارهای سیاسی و جانبدارانه بررسی شوند و ه تر و بجغرافیایی کشور ایران شفاف

های موجود، پژوهشگران تطبیقی را ها به عموم مردم شناسانده شوند و با توجه به پتانسیلاین زمینه

 های بومی ترغیب نمود.به طراحی برنامه

تواند مورد ارزیابی دقیق های تطبیق که در این پژوهش احصاء شده میهریک از شاخص -4

شود در یک پروژه ملی، یید، پیشنهاد میأمعلم کشور قرار گرفته و در صورت تسیاستگذاران تربیت

 ها منطقی و عملی است، تطبیقمعلم ایران را با کشورهایی که امکان تطبیق با آنبا این الگو، تربیت

 داده شود.

های شود در حوزههای تطبیقی در کشور بسیار محدود و اندک است، پیشنهاد میدامنه پروژه -5

معلم، های نوین آموزشی و پژوهشی به ویژه در تربیتکارگیری فناوریجدید در آموزش مانند به

 .های تطبیقی در سطح کالن صورت گیردپژوهش

 منابع
 الف. فارسی

 انتشارات سمت.  ،تطبیقی وپرورشآموزش(. 1392) .آقازاده، احمد

فصلنامه  ،معلم در ایرانیتتربیر تحوالت نظام بر س(. نگاهی تحلیلی 1384) .آقازاده، احمد

 .123-144(،1)1، ی تربیتیشناسروان

 .68 انتشارات رشد، ،یقیوپرورش تطبآموزش(. 1375)  .محمدیعل ،یالماس

 انتشارات رشد. ،تطبیقی وپرورشآموزش(. 1382)  .محمدیعلالماسی، 

نشریه  ،ی بر مطالعات تطبیقی در مدیریت دولتیامقدمه(. 1372) .واعظی، رضا و الوانی، سید مهدی

 .37-54، 11و 10 ،تحول و بهبودمطالعات مدیریت 

(. بررسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامه درسی 1393) .زاده، رضوانحکیم و امراله، امید

مطالعات برنامه درسی  دو فصلنامه ،رانیو ادر کشورهای کره جنوبی انگلستان  معلمتیترب
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145. 
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 نامهپژوهش ،درسی برنامه در الگو طراحی رویکرد با شده انجام هایپژوهش بر نقدی: درسی

 .99 -126 ،(1)1،وتربیت تعلیم مبانی

(. بررسی تطبیقی نحوه جذب و آماده سازی دانشجو در 1396). آخش، سلمان و سنگری، محمود

، دوره جدید، سال نامه آموزش عالیفصل ،معلم کشورهای ژاپن، استرالیا و ایرانمراکز تربیت

 .7-32، ص 96هفتم، بهارودهم، شماره سی

و فصلنامه تعلیم  ،جهان ایران و چند کشور معلمتیترب(. بررسی تطبیقی برنامه 1383) .شعبانی، زهرا
 .121-160، 79، تیترب

 کره ،سنگاپور، ژاپن، رانیدر ای اضیر ریدبمطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت (. 1388) .فهیمی، زهره
 .، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایینامهانیپا ،کایو آمرجنوبی 

 ،(GTM) هیبر پابر نظریه  دیتأکروش تحقیق کیفی در علوم اجتماعی با (. 1395)  .فراستخواه، مقصود
 انتشارات آگاه.                           

 .                                                        19-21، 155، رشد معلم، نیو چدر کره جنوبی  معلمتیترب(. نظام 1379) .فرهمندیان، محمد
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تهران،  ،(1393محمد ) ،دوزی سرخابییمنی :ترجمه ،پرورش تطبیقیوآموزش(. 1981). لوتانکوی، 

 انتشارات سمت، چاپ هفتم.  

تهران،  ،و روشرویکرد  –تطبیقی  وپرورشآموزش(. 1390) .عباسی، پروین و دار آرانی، عباسمعدن

 انتشارات آییژ.                                

تهران،  ،ی نویناندازهاچشم–تطبیقی  وپرورشآموزش(. 1394) .کاکیا، لیدا و آرانی، عباسدار معدن

 انتشارات آییژ.                                

 تهران، انتشارات جامعه شناسان. ،روش تحقیق کیفی ضد روش(. 1392). محمدپور، احمد

قالب       در یابیو ارز نقد :رانیو ا جنوبی کره در معلمتیو ترب معلم (.1394) .محمود ،مهرمحمدی
                                                                                                                                           ، پردیس نسیبه. معلمتیترب همایش نخستین ،چند نکته

نشریه  ،؛ ژاپن چگونه ژاپن شد؟رانیو ا در ژاپن(. بررسی تطبیقی آموزش 1388) .ناظری، مهرداد
 .34-35،ص 210، گزارش

کشورهای ایران  بررسی تطبیقی گزینش و تربیت معلمان آموزش عمومی در (1388. )حسن نیکوکار،

 نامه دانشگاه عالمه طباطبایی. ، پایانآمریکا و فرانسه

ها و الگوهای آموزش زبان در مطالعه تطبیقی میان مبانی نظری سیاست(. 1389) .مصطفی موحدیان،

 نامه دکترا، دانشگاه تربیت مدرس.، پایانایران چین و سنگاپور

 ب. انگلیسی

Adamson, B. (2012). International comparative studies in teaching and Teacher 

Education. Journal Teaching and Teacher Education, 641-648. 

Andere, E. (2015). Are teachers crucial for academic achievement ?Finland educational 

success in a comparative perspective. Education Policy Analysis Archives,23(39). 
Altbach, P. G. & Kelly, G. P. (1986). New Approaches to Comparative Education. 

University of Chicago Press, 5801 S. Ellis Avenue, Chicago, IL 60637. 

Aydarova, E. & Marquardt, S. K. (2016). The global Imperative for Teacher Education: 

Opportunities for comparative and International Education. FIRE for International 

Research in Education,3(1). 

Bereday, G. Z. (1964). Comparative method in education. Holt, Rinehart and Winston. 
Bickmore, K., Hayhoe, R., Manion, C., Mundy, K. & Read, R. (Eds.). (2017). 

Comparative and international education: issues for teachers. Canadian Scholars’ 

Press. 

 

 



 معلمهای تربیتطراحی الگویی برای تطبیق نظام

 
 

257 

Bray, M., Adamson, B. & Mason, M. (2014). Different models, different emphases, 

different insights. In Comparative Education Research (pp. 417-436). Springer, 

Cham. 
Bray, M., Adamson, B. & Mason, M. (2007). Different Models, Different Emphases 

Different Insights. In Comparative education research (pp. 363-379). Springer, 

Dordrecht. 

Erlandson, D. A. (1993). Doing naturalistic inquiry: A guide to methods. Sage. 

Featherstone, K. & Kazamias, G. (Eds.). (2001). Europeanization and the southern 

periphery (Vol. 5, No. 2). Taylor & Francis US. 

Glaser, B. G., Strauss, A. L. & Strutzel, E. (1968). The discovery of grounded theory; 

strategies for qualitative research. Nursing research, 17(4), 364. 

Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded 

theory. Sociology Pr. 

Glaser, B. G. & Strauss, A. L. (2011). Status passage. Transaction Publishers. 

Glaser, B. G. & Holton, J. (2007). Remodeling grounded theory. Historical Social 

Research/Historische Sozialforschung. Supplement, 47-68. 

Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. 

Handbook of qualitative research, 2(163-194), 105. 
Hill, J., Philpot, R., Walton-Fisette, J. L., Sutherland, S., Flemons, M., Ovens, A., ... & 

Flory, S. (2018). Conceptualising social justice and sociocultural issues within 

physical education teacher education: international perspectives. Physical Education 

and Sport Pedagogy, 1-15. 

Ingersoll, R. (2007). A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualification in 

Six Nations  . Publication Date February 2007, Publisher  CPRE . 

Jenset, I. S., Klette, K. & Hammerness, K. (2018). Grounding teacher education in 

practice around the world: an examination of teacher education coursework in teacher 

education programs in Finland, Norway, and the United States. Journal of Teacher 

Education, 69(2), 184-197. 

Kalmus, J. & Proenca Rebello, M. (2016). A Comparative Analysis of Education Policies 

for In – Service Teachers In Brazil and Mexico 
Khôi, L. T. (1981). L'éducation comparée. Paris: Armand Colin. 

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry (Vol. 75). Sage. 

Lyengar, R., Wiseman, A. W. & Anderson, E. (2014). Comparative perspectives on 

Teacher Education In South Asia. International Perspective on Education and 

Society.VOL.25,Emerald Group Publishing Limited, 99-106 
King, E. J. (1973). Other schools and ours: Comparative studies for today. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research. 

California, US: SAGE, 230-43. 

Mallinson, V. (1975). An introduction to the study of comparative education. London, 

Heinemann Publishers. 
Marshall, A. (2005). From Principles of Economics. In Readings In The Economics Of 

The Division Of Labor: The Classical Tradition (pp. 195-215). 

Messo, M. S. & Panhwar, I. A. (2012). A comparative study of teacher education in Japan 

,Germany and Pakistan: Discussion of Issue and Literature Review. Asian Journal of 

Business and Management Science, 1(12), 121-130. 

Phillips, D. & Ochs, K. (2003). Processes of policy borrowing in education: Some 

explanatory and analytical devices. Comparative education, 39(4), 451-461. 



  258 1398ی اول، بهار و تابستان ی نهم، شمارهدوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                             

Pusztai, G. & Engler, A. (2014). Comparative research on Teacher Education.Verbum 

ISBN 978-80-561-0122-3. 

Ramirez carpeno, E. & Mekochi, Y. (2015). Initial Teacher Education In Japan and Spain. 

A comparative study. Revista Espanola de Education Comparada, 

DOL:10.5944/reec.25.2015.14786. 101-127 

Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons. Teachers College Press. 
Sahin, Y. Y. & Oxford, R. L. (2010). A Comparative Analysis of Teacher Education 

Faculty Development Models for Technology Integration. Journal of Technology and 

Teacher Education. 18(4),ISSN 1059-7069. 
Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American economic review, 

51(1), 1-17. 
Sepúlveda, C. (1987). José Fernando Ramírez, estancia y muerte en Bonn, 1867-1871. 

Secuencia, (08), 024. 

Steiner-Khamsi, G. (Eds.). (2004). The global politics of educational borrowing and 

lending. Teachers College Press. 

Swinton, J. & Mowat, H. (2006). Qualitative research and practical theology. 

Verger, A., Altinyelken, H. K. & Novelli, M. (Eds.). (2018). Global education policy and 

international development: New agendas, issues and policies. Bloomsbury 

Publishing. 
Vibulphol, J., Loima, J., Areesophonpichet, S. & Rukspollmuang, C. (2015). Ready 

content or Future Skills? A comparative study of Teacher Education in Thailand and 

Finland, Journal of Education and Learning.4(4), 149-159. 

Wiseman, A. W. & Anderson, E. (2014). International Perspectives on Education and 

Society. Annual Review of Comparative and International Education. Vol. 25, ISBN: 

978-1-78350-453-4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معلمهای تربیتطراحی الگویی برای تطبیق نظام

 
 

259 

A Model for comparative Teacher Education Systems 
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Abstract 

This research was aimed at drawing a model for the comparative of teacher education 

systems. The method of doing research is Grounded Theory. Data collection tools are 

interviews, researcher-made checklist, scientific texts such as book, article, thesis and 

...In addition to the study population including 20 books, 45 papers and 30 theses, 16 

professors, staff and senior officials of Farhangian University were selected by Snowball 

method, and had the researcher reach the informative saturation. The results of the 

analysis of the interviews and the study of the background in the teacher education 

systems led to the conceptual modeling, in which there are 12 categories in 3 dimensions: 

background factors, internal factors, intermediate factors. Background factors include 

categories: geographic, historical, political, social, economic and cultural, which has 42 

subcategories. Then internal factors include the following: components of the teacher 

education system, curriculum, student attraction, which has 53 subcategories. Next, the 

middle factors include the categories: change requirements, modeling, localization, which 

has 23 subcategories. This model will help comparative researchers in the teacher 

education system to pay attention to all aspects of the comparative studies. 
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