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Abstract  
 

The aim of the present study was to conduct a comparative study of the development-
oriented approach of the two upstream education documents of the Islamic Republic of Iran 
and the Republic of Turkey through the content analysis research method. For this purpose, 
the two documents of "2023 National Education" of Turkey and "Fundamental 
Transformation of Education" of Iran were reviewed. To do so, first each activity of the 
document was coded in open and pivotal technique and commonalities and differences of 
the documents were extracted. Reliability of this study was verified through researcher 
recoding and recoding by another coder. The results showed that the important differences 
in the development-oriented approach of the document of the educational system are 
ideological and religious matters as well as the religiousness of the concepts with the 
orientation of Iranian Islamic culture in the Islamic Republic of Iran and the most important 
difference in the development-oriented approach of the documents of the Turkish education 
system is the philosophical approach with the national orientation also it seems that Turkish 
education document is closer to the global approaches while the view of the Iranian 
documents is closer to the thoughts and approaches of the Islamic world, and the global and 
Western view has been less considered. Some important elements in the development-
oriented approach of the Turkish education system document, such as drawing a school 
development model, human-centered philosophical model, preparation for a competitive 
world, added value, more global values with Western perspectives and components and on 
the other side the concepts in education document of the Islamic Republic of Iran such as 
Pure Life, Mahdavi Justice Society, Basij, spiritual and divine values, the life pattern of the 
Imams (AS), observance of the norms and standards and frameworks of Islamic law and 
cooperation with seminaries, etc. are in line with the views of the Islamic world. 

Keywords: Development, Development-Oriented Approach, Education Fundamental 
Transformation Document of Iran, Turkey National Education Document 2023, Upstream 
documents. 
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محور اسناد فرادستی نظام آموزش و  بررسی تطبیقی رویکرد توسعه

 پرورش ایران و ترکیه

 3، رضا شیرزادی2یحسینعلی نوذر، 1مهشید باستانی پورمقدم

 الملل، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران دانشجوی دکتری روابط بین. 1

 استادیار ، گروه علوم سیاسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران. 2

 دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، واحدکرج،. 3

 (31/93/9011: ؛ تاریخ پذیرش62/30/9011: تاریخ دریافت)

 چکیده

محور، دو سند فرادستی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران و جمهوری ترکیهه   هدف پژوهش حاضر، مقایسة تطبیقی رویکرد توسعه
« تحول بنیادین آموزش و پهرورش » و ( ترکیه)« آموزش ملی 6360»سند برای این منظور دو . بوده و روش پژوهش تحلیل محتوا است

. از ابتدای مطالعة هر سند، فعالیت کدگذاری باز و محوری صورت گرفته و اشتراکات و افتراقات اسناد احصها  شهد  . بررسی شد( ج ا ایران)
ههای   نتایج پژوهش نشان داد افتراق. ررسی و تأیید شدقابلیت اعتماد از طریق بازکدگذاری پژوهشگر و بازکدگذاری توسط کدگذار دیگر ب

گیهری فرهنه     بودن مفاهیم با جههت  محور سند نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران، ایدئولوژیک و دینی ، مذهبی مهم رویکرد توسعه
گیری فرهنه  ملهی    لسفی با جهتمحور رویکرد ف ترین افتراق در رویکرد توسعه و در اسناد نظام آموزشی ترکیه مهم اسالمی ایرانی است

رسد؛ رویکرد سند آموزشی ترکیه به رویکردهای جهانی و نگاه اسناد ایرانی به تفکر ورویکردهای جهان اسهالم،   بوده، همچنین به نظر می
زشهی ترکیهه،   محور سهند نظهام آمو   برخی عناصر مهم در رویکرد توسعه. تر بوده و نگاه جهانی و غربی کمتر مورد توجه بوده است نزدیک

های جهانی بیشتر با  سازی برای دنیای رقابتی، ارزش افزوده، ارزش محور، آماده ای، الگوی فلسفی انسان نظیر ترسیم الگوی توسعة مدرسه
جامعة عدل مهدوی، بسهیج،  ، «حیات طیبه» ها و مفاهیم سند آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران نظیر های غربی و مؤلفه دیدگاه
ههای قهوانین اسهالمی و همکهاری بها       ، رعایت مهوازین و معیهار و رهاررو    (ع)ای معنوی و الهی، الگوی زندگی ائمة معصومین ه ارزش
 .های جهان اسالم همخوانی دارد با دیدگاه...های علمیه و حوزه

بنیهادین آمهوزش و پهرورش    آموزش ملی ترکیه، سهند تحهول    6360محور، سند  اسناد فرادستی، توسعه، رویکرد توسعه :كلیدیواژگان
 .ایران
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 مقدمه

های ارتباطی و  فنون و فناوری ها و تغییرات دنیای رقابتی در کسب دستاوردهای علوم و چالش

، ها به نقش ملت ها و دولت است جانبه باعث شده همه ةتوسع مسیر پیشرفت و اطالعاتی در

حساس شده  ةاساس و بنیان توسعاین مسیر به عنوان  اهمیت و کارکردهای آموزش و پرورش در

ثردرانجام ؤبه همین دلیل یکی از عوامل م. دکننو توجه بیشتری را به این نهاد مهم معطوف 

 ةروند توسع های آموزشی در توجه به نقش نظام آموزش و پرورش، ةمطالعات تطبیقی در حوز

به دلیل  حاضر رنوشتا در .(9310 ،و عباسی معدن دارآرانی)اقتصادی اجتماعی جوامع است 

مروری  ،سپس ،ابتدا به مفهوم توسعه و سیر تحول آن پرداخته شده محور، ةاهمیت رویکرد توسع

که سند  ازآنجا ،ادامه در. اجتماعی شده استو  سیاسی اقتصادی، ةگذرا بر سه محور توسع

ای به  اشاره شود؛ اسناد سیاستی دولت محسوب میء پرورش جز تحول آموزش و اصالحات و

تدوین سند سیاستی  نگرانه و های آینده گیری ها در سیاستگذاری و لزوم اتخاذ جهت جایگاه دولت

سند،  تحلیل محتوای هر ةنتیج ،آخر در. آموزش و پرورش شده است محور در انداز توسعه با چشم

 در نهایت،تطبیق و  و مقایسه و ،محور اسناد ها و مضامین توسعه لفهؤم تحلیل و تجزیه و

 .گیری مطرح شده است جهنتی

بسیاری از  دغدغة اصلی« گفتمان توسعه و پیشرفت»اهمیت ، به دلیل  توسعهمفهوم 

و متوازن وکاهش  پایدار زیرساختی، ةکشورها برای توسع. های آموزشی است گذاران نظام سیاست

ن نظام آموزشی راهی جز داشتیافتگی،  و پیوستن به جریان توسعهالمللی  فاصله با استانداردهای بین

انسان که هم محور . یافته است یافته نیازمند ملت توسعه کشور توسعه .وکارآمد ندارند محور توسعه

قالب  پویا و بالنده در ،و کامل نگر جانبه اصلی و هم موضوع اصلی توسعه است؛ نیازمند تربیت همه

  «مدرنیزاسیون»نظریة  های مربوط به توسعه از نظریه. عمومی استتربیت رسمی  نظام تعلیم و

                                                           
1. Development 

2. Modernization Theory 
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توانند  آمد، یعنی اینکه مردم می آغاز شد و اصول مقدماتی این نظریه از ایدة پیشرفت به دست 

بعد از جنگ جهانی دوم مباحث مربوط به . پیشرفت کنند و خودشان جامعه خود را تغییر دهند

های  نظریه»و بعدها  ای مطرح شد های توسعه ها و کمک توسعة موضوعاتی نظیر اقدامات، همکاری

طرح شد که   «توسعه پایدار»پس از آن، موضوع . ای شدند محور مباحث توسعه 9«پساتوسعه

 .کرد وزة آموزش و پرورش به آن تأکیدسازمان ملل متحد در ح

 و سیاسی هر امل در رشد و توسعة اقتصادی و اجتماعیوعترین  و بنیادیترین  اساسی یکی از

نیز به نوبة خود هرکشور اجتماعی  است و رشد و توسعة اقتصادی وآموزش و پرورش  کشور

شناسان  از دیدگاه جامعه .کند را فراهم می تر و فراگیرتر ، کیفیامکان آموزش و پرورش بیشتر

پیدایی و  .شود اجتماعی است که در تمام جوامع امروز یافت می ای آموزش و پرورش پدیده

اهمیت و ضرورت انتقال و حفظ میراث فرهنگی، القای الگوهای فکری  این پدیده حاکی از ةتوسع

. جامعه است در هرفنون  ها و های نوین و دانش توسعه و ترویج فناوری های اجتماعی، و ارزش

آموزش  این فرایند را ةگاهی فرایند کسب علم و معرفت و در مواردی، نتیج ،«آموزش و پرورش»

جتماعی مورد مطالعه به عنوان یک نهاد ا آموزش و پرورش را غالباً شناسی، جامعه. و پرورش است

 بند، عالقه)ره دارد نهاد آموزش و پرورش به نظام آموزشی جامعه اشا ،به طور کلی .دهد می قرار

 (. 1 ص ،9330

نظام آموزشی هر کشور به عنوان جزئی از نظام سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ملزم به درنظررفتن 

 ةعنوان برنام باگذاری شده  اولویت ها های متعالی کشور مندرج در اسناد باالدستی در تصمیم ارزش

( اندازها اسناد باالدستی و چشم)فرهنگی اسناد سیاسی اجتماعی  ةاز آنجا که در تهی. استتوسعه 

های کالن کشور، قوانین، سندهای ابالغی از سران و رهبران  سیاستگذاری)ها  عموماً به واقعیت

بودن در تهیه این اسناد پیموده شده است،  استناد شده و فرض بر این است که مسیر علمی...( و

در اینجا سند )های تدوین شده  اریخ و سیاستسندها ارزشمندترین دالیل برای تحلیل ت بنابراین،
                                                           
1. Post Development Theory 

2. Sustanable Development  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D9%94_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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های  سسات و سازمانؤاین واقعیت نهادها و م .آیند در مسیر توسعه به شمار می( آموزش و پرورش

ها و معیارهای گوناگون میزان  المللی آموزشی را نیز برآن داشت تا با طراحی شاخص بین

انباشت  ها در ایجاد و ای کیفیت عملکرد آنمبن را نیز بر( آموزش ةدر حوز)یافتگی کشورها  توسعه

در سطح جهانی نیز از جمله اسناد مربوط به توسعه که در سازمان علمی  .انسانی بسنجند ةسرمای

تا کنون  000 های آموزش از سال  ارتقای شاخص ةدربار( یونسکو)آموزشی فرهنگی ملل متحد 

 EFA ةبرای همآموزش  ةسال برنام 91های مربوط به  داشته شاخص وجود

هزاره است  اعالمیه و  

 دهندة تنظیم شد و نشان 9110ة ده در متحد ملل سازمان جهانی های کنفرانس در 000 سال  که در

 ابعاد کنی ریشه و حذف جنسیتی، برابری امنیت، و صلح به اهداف دستیابی در ها دولت قوی تعهد

و بعد از آن ، (9331 همکاران، واعظ مهدوی و) داردانسانی نیز اهمیت  پایدار ةو توسع فقر فراوان

هدف کلی است که هدف  93 دارای که یونسکو 030  پایدار ةسند توسع( 030  تا 091  از)

سازمان  تأکیدبا توجه به  .پرورش کشورها مرتبط است مستقیم به آموزش و آن به طور  1 ةشمار

های  ها برنامه گانه، دولت93ای ه شاخص پایدار و ةتوسع علمی آموزشی فرهنگی ملل متحد بر

اصلی استراتژی  ملی به عناصر ةتوسع ةدر تنظیم برنام داده؛ قرار محور توسعه را کالن خود را بر

نقش آموزش در توسعه و هدف  اهمیت به خصوصکنند و  الملل توجه می توسعه، در نظام بین

کنند و به  توجه می (زشکیفیت آمو)دهند  هم آنچه در مدارس آموزش می یونسکو و 1 ةشمار

نهادها و (. 9113بانک جهانی، )کنند  میپرورش را راه ترقی محسوب  آموزش و ،طورکلی

های آموزش و طرح  تنظیم سیاست ة، تجربیات زیادی در زمینالمللی آموزشی های بین سازمان

بلکه  ند،ک می گذاری تأکید اهمیت سرمایهبر تنها  این تجربیات نهدارند و های مستقل  پروژه

است  آموزشی گذاری های سرمایه استراتژی و ها های موجود در تنظیم سیاست پیچیدگی ةدهند نشان

د نهای یک کشور برای توسعه بنمای بیشترین کمک را به کوششبتوانند ای که  به گونه

                                                           
1. Education For All 

2. SDG4 
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هرکشور با توجه به  اسناد باالدستی در ، ولی دراجرای متن( 933 ساخاروپولوس و وودهال،)

جمهوری اسالمی ایران با توجه به اعالم تحفظ رسمی . قرارگیردقالل هرکشور باید مورد توجه است

ندارد و « 030 چارچوب اقدام آموزش »و مکتوب خود، هیچ تعهد حقوقی یا سیاسی نسبت به 

می تواند با استناد به اعالم تحفظ خود از اجرای هر بخشی از سند مزبور که تشخیص دهد در 

قررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی کشور است، تعارض با م

حاوی اهداف و رویکردهایی است که « 030 چارچوب اقدام آموزش »برنامه .خودداری نماید

بسیاری از آنها قابل پذیرش برای کشورمان بوده و حتی برخی از آنها پیش از این در اسناد 

آنچه منجر به ارائه تحفظ رسمی و مکتوب کشورمان . دندباالدستی جمهوری اسالمی آمده بو

درخصوص سند مزبور شد، مسائل و موضوعاتی است که تاویل و تفسیر آنها می تواند در تعارض 

فرمایشات رهبر انقالب در درهمین راستا.قرار گیردبا باورهای دینی و مسائل فرهنگی کشور 

وسایت  (dolat.ir)ی نیزدرسایت دولت و بیانیه تبیین فصل الخطاب است 030 خصوص سند

 .است آمده (fa.iranunesco)کمسیون ملی یونسکو

رویکردتحولیمحور،رویکردتوسعه

 محور با توجه به تغییرات بنیادی در جامعه آموزش و پرورش با رویکرد توسعه محتوای سند در

 :(9313 ، کافمن و هرمن) شود پرداخته  زیر ةبه سه مقول باید

 .آنچه آموزش وپرورش باید عرضه کند ةدربار  یبازاندیش( الف

 .رود ها انتظار می آنچه از آن ةنهادهای آموزشی برای عرض 3بازسازی( ب

هایی که با اهداف  ها و برنامه های آموزشی و فرایندها و روش بازآفرینی نظام 1آفرینیباز (ج

 . عالی آموزش و پرورش مرتبط است

                                                           
1. Roger Kaufman & Jerry Herman 

2. Rethinking 

3. Restructuring 

4. Revitalizing 
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 .محور به شرح زیر است های رویکرد توسعه مؤلفه

سازی برای مقابله با تغییرات  ایجاد مهارت سازگاری با تغییر درآموزش و پرورش، ظرفیت. 9

های ستادی، مدرسه،  اندرکاران حوزة مدیریت های در حال تغییر همه دست مستلزم شناسایی نقش

 (.9331مشایخ، )آموزان است  معلم و دانش

یادگیری مداوم در عصر فراصنعتی به ؛ 9العمر گیری مادامگسترش یادگیری مداوم یا یاد.  

های کاری و  های سریع عرصة فناوری، مهارت صورت یک ضرورت درآمده و دگرگونی

العمر جزء نظاماتی است  تدوین نظام آموزش مادام. دهد سرعت تغییر می های زندگی را به مهارت

 (. 9331، مشایخ)که توجه به آن از ضروریات اسناد آموزشی است 

؛ 1و قابلیت انعطاف 3و تعمق  های تفکر فلسفی و علمی دارای بعد جامعیت مهارتگسترش  .3

 ةآموزش و پرورش برای هم ةاصلی است که در عرص ای مهم وه یکی دیگر از مهارت

 ،در اسناد آموزش و پرورش .(9330 شریعتمداری،)درکاران باید مورد توجه قرارگیرد ان دست

های تفکر فلسفی و آموزش چگونه اندیشیدن و چرایی اندیشیدن و لزوم آن باید  آموزش مهارت

در سند آموزش و پرورش  محور های اصلی رویکرد توسعه هلفؤم ءنظر گرفته شود و جز در

ها باید به  انداز و استراتژی نیاز ندارد، اندیشه آمیز فقط به چشم موفقیت ةتوسع زیرا ؛محسوب شود

 .ها تبدیل شود ی اجرایی و برنامهها ها و سیاست طرح

برداری در امورآموزشی،  ارتباطات برای هرگونه بهره کارگیری فناوری اطالعات و همهارت ب. 1

آموزش و پرورش؛ ...تولید دانش محتوایی در شرایط عادی، خاص، بحرانی وپژوهشی، فرهنگی، 

  ، سپس، به مراکز یادگیری1ای انههای رای های عادی به کالس ها برای تبدیل کالس این گونه مهارت

                                                           
1. Lifelong Learning  

2. Comprehensivness 

3. Penetration 

4. Flexibility 

5. CYBER CLASSROOM 

6. Learning Center 
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 انواع تجربیات برای یادگیرنده و شوق تداوم یادگیری بستگی دارد کردن اینها به توانایی در فراهم

 .(9331 ،9آندرسونوگرسیون )

ها؛  برای تبدیل تهدیدها به فرصت فراگیران، متربیان و ،مربیان ،ارتقای توانایی آموزشگران. 1

شدن از وظایف آموزش و پرورش  سازی یا جهانی ها و تهدیدهای جهانی شچال شناسایی عناصر

ها و  شدن تسلط دولتتر رنگ شدن،کم ماعی، فرهنگی جهانیتاج اقتصادی، پیامدهای سیاسی،. است

ها و فرهنگ ملی  ترویج فرهنگ غرب و به مخاطره افتادن ارزش سطوح، ةبالتبع آن مدیران در هم

دستی به این موضوع در متن اسناد فراباید  ست که ضرورتاًا یهای هلفؤو هویت کشورها از م

  .(9331 ،یعال) شودآموزش و پرورش کشورها توجه 

این زمینه یکی از وظایف آموزش و پررش هرکشور که باید  در؛ ملی کشور تقویت فرهنگ.  

وا و زبان است که محت ةبه وسیل زیرا تقویت زبان ملی است؛ در متن سند به آن توجه شود،

جانبه به زبان ملی  باید با توجه همه .یابد های اساسی یک فرهنگ به دنیای مدرسه راه می ارزش

های ملی و محلی در  زبان  شدن ای های اجتماعی و حاشیه از ایجاد شکاف پرورش، درآموزش و

 .(9331 ،و همکاران سرشت پاک) دکرجلوگیری  های وارداتی؛ ارزش نتیجه ورود مفاهیم و

در متن و  آموزان، دانش بینش جهانی و اخالق مدنی در ذهن کودکان و فراگیران و یجادا. 3

شدن که  نیاز مواجهه با انفجار اطالعات و جهانی محتوای سند آموزش و پرورش باید به پیش

 (. 1 93 ،3سیسینکی) پرداخته شود ،دستیابی به نوعی بصیرت و بینش جهانی است

های مادی و معنوی  و ایجاد توازن بین ارزش ،آرمانی و اخالقیاتهای  توجه به تحقق ارزش. 3

محور محسوب  های رویکرد توسعه از شاخص و ،در متن اسناد آموزش و پرورش مهم است

ها و  افرادی را که براساس سنت ةانسانی آموزش و پرورش این است که هم ةوظیف. شود می

گذارند؛ تشویق کند، تا ذهنیات و روحیات خود  کنند و به جمع احترام می اعتقادهای خود عمل می

                                                           
1. Garrison & Anderson 

2. Marginalization 

3. Sisinsky 
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اسناد  در. (9310 آقایی،) به تعالی و کمال برسانند ،دهند و به عبارتیسطح جهانی ارتقا  را تا

های مادی و معنوی و  محور به مباحث مربوط به ارزش آموزش و پرورش با رویکرد توسعه

 .پرداخته شود هرگونه تعصب هایی از این دست به صورت متوازن و به دور از مقوله

جهان  در؛ اهمیت توجه سند به ارتقای آگاهی نسبت به مسائل محیط زیست در حال وآینده. 1

به ویژه  ،های آینده رویارویی با چالش ةو شیو ثرترین ابزارؤامروز همگان توافق دارند که آموزش م

درک  دهد و آگاهی و یجهان فردا را شکل م آموزش، ،در واقع .حفاظت از محیط زیست است

مشارکت عمومی در محافظت از سالمت و  ةاست و ترویج روحی تغییرات پایدار محرک عمومی،

 آگاهی مردمی وارتقای  برای تحقق این نقش، کنند، یکپارچگی محیط زیست نقش اساسی ایفا می

 های روز یازمندیبر ن تأکیدآن آموزش عمومی با  ةها مورد نیاز است که الزم تغییر باورها و نگرش

 .(9331 ،اللهی ، شبیری و فرجحسینی حاج) رابطه با محیط زیست است جامعه در

هنری در نگاه انتقادی به تعلیم و تربیت به قول ؛ تربیت انتقادی ویژه بر تعلیم و تأکید. 90

اخالق بخش مهمی در نظام آموزشی است که باید مورد  ،مدرن پرداز انتقادی پست هنظری 9ژیرو

های درسی و مدیریت مراکز آموزشی باید پایان یابد و  جویی کتاب سلطه ،همچنین .وجه قرارگیردت

زدایی کتب آموزشی با نقش فعال و  بازتولید فرهنگی و خلق دانش جدید از راه تقدستوانمندی 

 .(9313 اخوان،) شود میسر می آموز دانش خالق معلم و

های دانشی و معرفتی و  افزایش و تعمیق آگاهی ندساز،های توانم توجه ویژه به ایجاد محیط. 99

مدیران برای بازاندیشی  های آموزشی و ایجاد توجه در معلمان و ارتقای سطح علمی معلمان وگروه

آموزانشان برای حرکت به سوی مدارس آینده  های خود و دانش در وظایف خود و افزایش مهارت

 ، کوپن)یادگیری مداوم آموزان برای  دانش کنار در رمشاو شدن معلمان به یک راهنما و و تبدیل

 009 .) 

زیربنای فکری  ای در جایگاه و هویت مدارس؛ مدارس نقش عمده ،توجه ویژه به نقش . 9
                                                           
1. Henry Giroux 

2. Coppen 
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یک  ةفرایند توسع نظام آموزش عمومی در ةمدارس به عنوان زیرمجموع .دارند پایدار ةتوسع

سازی زیربنایی و نیروهای انسانی  ربیت و آمادهبه عنوان مراکزی که به ت و کشور مطرح هستند

های مختلف  زمینه کارآمد و شایسته و دارای مهارت برای پاسخگویی به نیاز واقعی جوامع در

 . برای پایداری و توازن جامعه نقش حیاتی و کلیدی و زیرساختی دارند ،پردازند می

محور  ا توجه به رویکرد توسعهاسناد فرادستی کشورها ب یکی از موضوعات اساسی که در .93

ورزان علوم اقتصادى و اجتماعى،  اندیشه توسعه از نظر. ابعاد توسعه است ،باید مورد توجه باشد

 ،9تودارو) تر نیانسا به معناى ارتقاى مستمر کل جامعه و نظم اجتماعى به سوى زندگى بهتر یا

های توسعة پایدار  گویی به چالشسه رویکرد کلی برای پاسخ (9333)عطاران و همکاران . (9333

  :اند متصور شده

اقدام  پایدار ةکردن توسع هر فرایندی از شروع تا انتها نسبت به یکپارچه :«تکاملی» رویکرد. 9

 .کند می

 ةهای موجود نسبت به ارائ فرایندها به صورتی هماهنگ از طریق نظام :«کلیدی» رویکرد.  

 .کنند میها عمل  ها به چالش پاسخ

کننده سهم  و تضمین سودمند محتواها شناسایی و بیشترین توان به طور :«پیشتازی»رویکرد  .3

 . اصلی در پایداری توسعه خواهند داشت

یکی دیگر از مفاهیمی که در متن اسناد تحولی آموزش و پرورش باید مد نظرسیاستگذاران . 91

  (.003 ،  ورکلی) بنیان است اساس و کردن این پدیده از مدیریت شدن و گیرد؛ جهانی قرار

الگوی حکمرانی خوب ة جانب همه ةهای توسع سیاستگذاری یکی از رویکردهای مهم در .91

هم  ،شود ها محسوب می ها و دولت های آموزشی که جزء مهم حکومت است که این الگو در نظام

ازی در ابعاد س انواع سواد و آموزش و هم در فرهنگ محور سازی رویکردهای توسعه زمینه در

  (. 09 ، 3ازز) شود کارگرفته میه مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی ب
                                                           
1. Michael Todaro 

2. Vereclli 

3. Azeez  
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ها و اسناد  های تطبیقی برنامه و پژوهش ةدهد در حوز پژوهش نشان می ةبررسی و مرور پیشین

موضوع خاص  ولیگرفته،  انجامهایی  ملی آموزش و پرورش در موضوعات گوناگون، تالش

اسناد باالدستی آموزش و پرورش کشورها مورد پژوهش قرار نگرفته  در رمحو رویکرد توسعه

بین  را توجهی های شایان ها و تفاوت شباهتدر پژوهشی ( 9319)و همکاران  یارمحمدیان. است

ها بیشتر  شباهت. اند را بررسی کردهتدریس در کشورهای مورد مطالعه  های اهداف، محتوا و روش

 .دهای تدریس وجود دار بیشتر در روش ها توا، اما تفاوتگاه در مح در اهداف و گه

گسترش آموزش  نشان دادبا مطالعه تطبیقی نظام تربیت معلم ایران و ژاپن ( 9333) سرکارآرانی

 ةثر از نحوأمت یاقتصادی و اجتماعی تا حد زیاد ةثر آن در توسعؤو پرورش و ایفای نقش م

ت و کیفیت فعالیت معلم ارتباط مستقیم با موقعیت عملکرد معلم در فرایند آموزش و پرورش اس

 . اجتماعی، اقتصادی و آموزشی وی دارد

بررسی تطبیقی نظام آموزش و پرورش پیش از دبستان در کشورهای ایران،  با( 9319)فتاحی 

در  یادشده، نشان دادبررسی تطبیقی آموزش پیش از دبستان در کشورهای به  جنوبی ةآلمان و کر

امکانات رفاهی  ،همچنین. دارنددبستانی ایران بیشتر مربیان مدرک تحصیلی دانشگاهی ن مراکز پیش

در حالی  .شود مربیان می گیانگیز در مراکز خصوصی برای مربیان در حد پایینی است که سبب بی

مربیان دارای مدرک درصد   1جنوبی  ةدارای مدرک دانشگاهی و در کر درصد 19 که در آلمان

 از. در مراکز خصوصی دانشجویان سال دوم یا سوم دانشگاه هستنددرصد  30 و دلیسانس هستن

ولی به  ،های دینی هستند ثر از آموزهأها منطبق با اهداف هستند و مت آموزشی هم برنامه ةنظر برنام

 . حرکتی کمتر توجه شده است -د عاطفی و جسمانی ابعا

ایران، عربستان و های انداز کشور د چشماشتراکات اسنا یبررسبا (  931)و همکاران  کریمی

 منتشر هرساله که نوآوری جهانی شاخص های گزارش ةپای ی ارکان شاخص نوآوری جهانی برمالز

 نوآورانه دیدی با و طریق این از تا را مشخص شده است رکن هر در کشور هر ةرتب شود، می

 عمل بهتر خود انداز چشم سند تحقق در صورت همان به و نوآوری در کشور کدام شود روشن

 . است کرده
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 نشان دادند، ترکیه بررسی تطبیقی نظام آموزشی ایران ودر ( 9311) بهادر خسروی وبهی، رسول

مقطع دهی در  سیستم نمره های آموزش عالی و شباهت نظام تربیتی این دو کشوردر طول دوره

 .ابتدایی بوده است

 بررسی تطبیقی آموزش و پرورششی با عنوان در پژوه( 9311)چهره  ابراهیمی مقدم و خوش

بهره در بین  گذاری ملی پر عنوان یک سرمایه آموزش و پرورش به بیان کردیافته  کشورهای توسعه

که باعث رواج بازار علم شده و با  نظراز آن آن  دولتمردان و سیاستگذاران مطرح شود و به

 .شود، توجه بیشتری شود میمنجر قتصادی علمی و فنی جامعه به رشد ا های اندوخته کردنبارور

بدنی آموزش و  تطبیقی وضعیت تربیت ةمطالعبا در پژوهشی ( 9333)زندی و فراهانی 

بدنی آموزش و  درسی تربیت ةبرنام بیان کردند، کشورهای آمریکا و کانادا پرورش در ایران با

ریزی، مدیریت  رنامههای ب شود و تقویت مهارت تر تدوین پرورش ایران با دیدگاهی وسیع

فردی،  ، مهارت ارتباط بین(زمان، مدیریت استرس خودرهبری، یادگیری مستقل، مدیریت)

 همچنین، نشان دادند. بدنی افزوده شود اهداف درس تربیت مثبت نیز به ةخودباوری و خودپندار

به شده، و ه نار تربیت جسمانی اهمیت زیادی دادکدر  یادشدهل ئیافته به مسا شورهای توسعهکدر 

 .شود توجه میاستانداردهای آموزشی برای هر پایه و مقطع 

 جهان، کشور چند در علوم آموزش درسی ةبرنامبررسی در ( 9333) هرندی، میرشاه و لیاقتدار

 و تدریس های روش محتوا، اهداف، بین پذیری مالحظه های تفاوت و ها شباهت نشان دادند

 در بیشتر ها شباهت. وجود دارند ایران و مطالعه مورد ایکشوره بین در ارزشیابی های شیوه

 اما است، موجود قصدشده درسی ةبرنام یا درسی ةبرنام مکتوب اسناد در و محتوا ،اهداف

 . شود می دیده ارزشیابی های شیوه و تدریس های روش در بیشتر ها تفاوت

ای تطبیقی را ماهیت ه دلیل گسترش روزافزون پژوهش پژوهشیدر ( 9311)دارآرانی  معدن

 .مطالعات آموزش و پرورش دانسته است 9ای رشته چند

                                                           
1. Multidisciplinary 
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شناسیپژوهشروش

 تحلیل محتوا انجام پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوة اجرا توصیفی، و به روش

نقاط  یبه منظور احصا ،حقیقت تطبیقی در ةمطالع .شد استفاده مطالعه از کیفیاین  در. گرفته است

ة مقایس، تطبیقی در سطح کالن ةمطالع. است...اسناد و ها، ها، سازمان فتراق و نقاط تشابه، میان نظاما

برای تعیین وجوه اشتراک و افتراق بین  های اجتماعی مختلف های مدیریت در نظام ها و شیوه نظام

آموزش و تحلیل سند  ،همچنین .(9313 مسلمی، وخنیفر )است  ها ها و سنجش و ارزیابی آن آن

علم . فن است هنر و، پرورش که نوعی تحلیل سیاستگذاری عمومی است تلفیقی از علم

و  االجرا شامل فنونی عملی الزم فن، .شناختی است مفاهیم و اصول روش نظریه، ةدربرگیرند

طریقی است که شخص درآن چارچوب  سبک و روش، استانداردها و هنر، های کارآمد و شیوه

ی ضمنی این تلفیق ؛ به زعم اینکه ممکن ابا توجه به معن ،بنابراین(. 9313 لی،کما)کند  عمل می

اما برای تحلیل سیاستها کاربرد تنها یک روش  ،کارگرفته شود هاست تنها یک روش برای یادگیری ب

در پژوهش حاضر اسناد فرادستی توسعة نظام (. 39 ، ص9131، 9ویلداوسکی) پذیرفته نیست

برای این منظور دو سند . ایران و ترکیه بررسی شد کشور جمهوری اسالمیآموزش و پرورش دو 

 ،در واقع .تحلیل شد( ج ا ایران)« تحول بنیادین آموزش و پرورش»و ( ترکیه)« آموزش ملی 3 0 »

 آموز، شامل دانش( بازیگران اصلی )لفه ؤها ، م موریتمأ، ادو سند اهداف، ساختاره بررسی هر در

سند به طور جداگانه از  ها ابتدا در هر لفهؤسایر م درسی و ةبرنام مدرسه، دیر،م خانواده، معلم،

 فرایند شش گام درشد و محور تطبیق و مقایسه  با یافتن مفاهیم توسعه ،روش تحلیل محتوا سپس

تعریف  اهداف، و ها پرسشتدوین  پژوهش، ةلأکردن مس مشخص ابتدا. گرفتتحلیل محتوا انجام 

بندی  مقوله کدگذاری و زمینه، گیری و انتخاب واحدهای تحلیل و هنمون یرها،کردن متغ مشخص و

  .استنباط نتایج و گزارش تحلیل و و

 .گرفت معنایی توسعه و تعالی را دربرمی یافتن مفاهیم اصلی بود که با نگاه ژرف بار ،گام اول

                                                           
1. Wildavsky 
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محورهای  ی اصلی اسنادها لفهؤم آیا مفاهیم و .های پژوهش به این شرح بیان شد پرسش ،گام دوم

 ،درگام سوم .گیرد محیطی را دربرمی زیست فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، توسعه اعم از اقتصادی،

شود،  و جو می ، جستمعنا و مفهوم و رویکردهای توسعه دارند که متن متغیرها و مفاهیمی در

 ،درگام چهارم ...و تقویت، اصالح، نوسازی، ارتقا، پیشرفت، تعالی، مفاهیمی نظیر بازسازی،

دلیل به دقت انتخاب شوند تا به پایایی  واحدهای مورد مطالعه باید با منطق و گیری در نمونه

له و اهداف أبودن به مس گیری هدفمند انتخاب براساس مرتبط نمونه ،واقع در .افزوده شود پژوهش

 .شی غنی باشندله و اهداف پژوهأمس نظر هایی انتخاب شوند که از یعنی نمونه. پژوهش است

تطبیقی  ةدر جریان مطالع در نهایت، .ستا زمینه یا واحد ثبت مرحله بعدی انتخاب واحد تحلیل و

  ؛3مرحلة همجواری. 3؛  مرحلة تفسیر.  ؛ 9مرحلة توصیف. 9: شود میبه کار گرفته مرحله  چهار

 . ی شدبردار ؛ نیز بهره1مرحلة مقایسه. 1

گرفت، اطمینان از پایایی ابزارهای  میوهش کیفی باید صورت یکی از فرایندهایی که در این پژ

پایایی این ابزار . بود ابزار اصلی در بخش کیفی این پژوهش، متن سند. گردآوری اطالعات است

پایایی بین . گرفت در دو حالت بازکدگذاری پژوهشگر و بازکدگذاری توسط کدگذار دیگر انجام

کدگذاران مستقل، هنگام ه به معنای میزان توافقی است که اربرد است کککدگذاران از مفاهیم پر

، که به (099 ، 1کوهن، مانیون و ماریسون)دهند های یک پیام یا متن به دست میارزیابی ویژگی

ها در کدگذاری بر مبنای پیشینة پژوهش، در زمینة پایایی. شودآن توافق بین کدگذاران گفته می

پایایی بین کدگذاران،  ةترین روش برای محاسبترین و سادههای پژوهشی، پراستفاده مصاحبه

 (.9333خواستار، )مطلوب گزارش شده است  30/0ضریب توافق درصدی است که مقادیر باالی 

آموزش و تحلیل محتوا  دانشگاه که در زمینةاز اعضای هیئت علمی  تن سند به دو بدین منظور، دو

                                                           
1. Description 

2. Interpretation 

3. Juxtaposition 

4. Comparison 

5. Cohen, Manion & Morrison 



  323محوراسنادفرادستینظامآموزشوپرورشایرانوتركیهبررسیتطبیقیرویکردتوسعه

 

 

 

در . ها را کدگذاری کندها خواسته شد تا آن ه شد و ازآنارائ ،چندین تألیف و اثر بودند دارای

  .درصد از مضامین و کدها مورد توافق و مشترک بودند 33بیش از نتیجه، 

یپژوهشهایافته

 

 اشتراکات و افتراقات اسناد تحولی آموزش ایران و ترکیه. 1 جدول

 افتراقات اشتراکات

اهمیت نظام تعلیم وتربیت رسمی و آموزش و 

 ورشپر
 ترکیه –سازی کودکان برای دنیای رقابتی مملو از اطالعات  آماده

 سازی کودکان برای آینده تأکید بر وظیفة آماده
 –ساز اسالم  سازی پیروی از مکتب رهایی بخش و انسان آماده

 ایران

های امن  تأکید بردسترسی کودکان به آموزش و محیط

 آموزش

زندگی سعادتمند و حیات  یافته و تأکید ایران بر جامعة کمال

 طیبه

بودن جایگاه آموزش و پرورش در دولت و  کلیدی

 حکومت
 تأکید ایران بر جامعه عدل مهدوی و حاکمیت امام زمان

رهنمودهای سران با رویکرد فلسفی و ایران با 

 گیری مذهبی و ایدئولوژیکی جهت
 تأکید ترکیه بر پرورش رهبران فعاالن و پیشگامان آینده درآپ

شناساندن انسان به خودش و اهمیت کرامت انسانی 

سازی درآموزش و پرورش  یک اصل و اهمیت انسان

 انسان کامل

انداز ایران  سال آینده و چشم 10سال و  30انداز ترکیه تا  چشم

9101 

گذاری درآموزش و پرورش به عنوان  اهمیت سرمایه

 زیرساخت

المی و الهی، ترکیه های اس تأکید ایران بر جامعة اسالمی و ارزش

 های جهانی بر ارزش

حرکت از کمیت به کیفیت درآموزش و پرورش در 

 همة فرایندها

های انسانی مثالً ایران انسانی مؤمن  تفاوت در برخی ویژگی

 (.سکوالر.. )و ترکیة انسانی عاشق علم و( مذهبی)موحد 

ها و نهادها در کمک به  تعهد همة مردم و دستگاه

 هدافدستیابی به ا

توجه ترکیه به اهمیت علوم جدید و سرعت در دستیابی به 

 ..علوم و تأکید ایران بر علوم دینی و معارف و

توجه هردو کشور به مشارکت بخش خصوصی و 

 همچنین، مدارش خودگردان یا غیر دولتی

تأکید ایران برامامان شیعه و فرمایشاتشان و تأکید ترکیه بر 

 بزرگان ملی
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 افتراقات اشتراکات

دانند و تهیة   را نقشة راه آموزش میهردوکشور سند 

 برنامة اجرایی

و تاریخ و میراث ترکیه و تأکید بر تمدن اسالمی  تأکید برتمدن

 ایرانی

سازی برای  هدف تربیت پاسخگویی به نیاز آماده

های  های جدید ها و چالش مواجهه با بحران

 عصرحاضر و آینده

فر و تولید قلب نگاه فلسفی ترکیه به فرایند آموزش به عنوان س

متفکر و نگاه دینی ایران به فرایند آموزش همزمان و همگام با 

 تربیت در شش ساحت

هردو سند تأکید بر تربیت بدنی و سالمت 

 آموزان دانش

هدف سند ترکیه تربیت افراد عاشق علم و بااخالق فرهنگ و 

 مهارتی هدف سند ایران تربیت در شش ساحت

 تأکید ترکیه بر اکوسیستم فرایندهای آموزشی و تربیتی تربیت و پرورشتأکید هردوکشور بر اهمیت 

 .آموزانند ها که دانش تأکید ترکیه بر مخرج مشترک همة مؤلفه توجه و تأکید براهمیت وجود و جایگاه عنصر معلم

 تأکید بر فرهنگ و هویت ملی
ترکردن مفاهیم مثل برنامة درسی نظیر تئاتر  تأکید ترکیه بر راحت

 سفر آموزشیو

 های بلند نظام اسالمی و انقالب تأکید ایران برآرمان تقدم تربیت بر تعلیم

 ها در دو کشور تفاوت در سراسر دو سند در ارزش .آموزان آن ملت است باالترین سرمایة ملت دانش

ها با  ها باید معلم شوند باالترین استعداد خالق بهترین

 علم وشجاع
 کومت جهانی انسان کاملتأکید ایران بر تحقق ح

تأکید و توجه ویژه به خانواده و نقش والدین در 

 تربیت
 نگاه ایدئولوژیک دینی مذهبی در سراسرسند ایران

انجام کار تیمی وگروهی، و کارشناسی و تخصصی در 

 تدوین سند

رویکرد ترکیه نسبت به آموزش که دموکراسی و اقتصاد را متحد 

 .کند

آموز معلم خانواده  د دانشچهار مؤلفة مهم درسن

 مدرسه

ترکیة معتقد به تغییرات عمده در نظام آموزشی نشانة رهبران 

 بزرگ

 بندی طرح تحولی یا سند برای اجرا در ترکیه فازبندی و مرحله تأکید بر مؤلفه مهم در مسیر آموزش برنامة درسی

دیده و مهارتی، و توسعه و  تأکید بر معلمان آموزش

 ارتقای معلم

أکید ترکیه برتوجه به گذشته و آینده و چارچوب مفهومی ت

 محوردر سفرآموزشی برای اصالحات تا تحول انسان

 شدن به قدرت هژمون منطقه توجه به ابزارآموزش برای تبدیل تأکید بر معلم به عنوان راهنما و مشاور

 اط آموزش با الگوهای فلسفیتأکید ترکیه بر ارتب تأکید بر سازماندهی مجدد اهداف فرایندها عملکردها

 تأکید ایران بر ارتباط آموزش با الگوهای دینی و مذهبی ها تأکید بر بازسازی ساختارها و بازنگری برنامه

ها و مقاطع و ارتباط با  تأکید بر ارتباط و اتصال دوره

 ...ها و  دانشگاه
 های ملی، جهانی و محلی تأکید ترکیه بر پذیرش ارزش
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 افتراقات اشتراکات

 انداز بودن محور چشم محوربودن سند انسان تأکید ترکیه برانسان باطات افقی و عمودی برنامة درسیتأکید بر ارت

 تأکید ایران بر تحقق مراتب حیات طیبه (با دو نگاه متفاوت)ها  تأکید بر تحقق ارزش

 تأکید ایران بر وجوه هویت اسالمی و ایرانی تأکید بر بهبود و اصالح نظام آموزشی

های رهبران دو کشور در  فرمایشات و دیدگاهتأکید بر 

 متن سند

تأکید ایران در تمام فرایندها براساس چارچوب نظام معیار 

 اسالمی

 های جهانی ارزش–تأکید ترکیه بر پایة جهانی نظام آموزشی  های نظام آموزشی و جهان ها و چالش توجه به بحران

 یافتگی أکید مستقیم ترکیه بر توسعهت محورآموزش الگوی انسان -محوری توجه به انسان

محوری و نقش مدرسه در تربیت،  توجه به مدرسه

 محوری مهارت

های بسیج تأکید ترکیه بر مشارکت و  تأکید ایران بر تشکل

 جامعة محلی

 های متنوع یادگیری توجه به محیط
تأکید ترکیه بر انسان محوری در تمام ابعاد دستور کار آموزش 

 جدید

 محوری معلمتوجه به 
و ایران ( پراگماتیسم دیویی )تأکید ترکیه بر عملگرایی 

 برآرمانگرایی

 تأکید ترکیه بر خودشناسی نقطة شروع آموزش پذیری و پاسخگویی توجه به انعطاف

 پذیری طلبی و مشارکت مشارکت
تأکید ترکیه بر برنامة درسی ضمنی و کالً تأکید زیاد بر برنامة 

 درسی

 تأکید ترکیه بر هویت مدرسه سفرآموزشی معلم بازیگر اصلی ...بودن و ری، پاسخگویی و مردمیتوجه به پایدا

توجه به بهبود کیفیت در فرایندها، محتواها و 

 ...عملکردها و نتایج و

های ملی، اخالقی، انسانی، معنوی و  تأکید ترکیه بر توسعة ارزش

 نیهای الهی اسالمی دی فرهنگی و تأکید ایران بر ارزش

 حمایت رهبران از سند و تأکید بر اجرای صحیح
تأکید مؤکد ترکیه بر سواد دیجیتالی و پروندة الکترونیکی و 

 ها داده

ها و نهادها در  سهیم و درگیرکردن جامعه و دستگاه

 اجرای سند

های آموزش غیر رسمی مثل یادگیری  تأکید ترکیه برگواهی دوره

 العمر یادگیری مادمالعاده به  العمرو توجه فوق مادام

کارگاه ..اعتباریابی و..تولید سند توسط متخصصان و 

 آموزشی
 محور تأکید ترکیه بر برنامة درسی دیپلم

 های آموزش از راه دور توجه ویژة ترکیه به فناوری تأکید بر سند توسط شورای عالی آپ در هر دو کشور

 زش بزرگساالن و توانمندسازی بزرگساالنتوجه ویژه به آمو 9 های نرم در قرن  توجه به مهارت

ولی با دو )تأکید هر دو برسعادت و سعادتمندی 

 (دیدگاه متفاوت 

گویی در سند ایران برعکس ترکیه مثل  استفاده از جمالت کلی

 ...تدوین نظام جامع یا گسترش فرهنگ و مستندسازی و 
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 افتراقات اشتراکات

ها و ابعاد وجود در انسان در  تربیت در تمام ساحت

 تربیت آموزش و
 تأکید بر تصمیمات داده محور راهنمایی وپرونده الکترونیکی

 تأکید ترکیه برگزارش پیشرفت سند مرحله به مرحله به ملت نگری در فرایندها جامع–نگری  کل

 تأکید ایران بر گزارش پیشرفت به مقامات و مسئوالن های آموزشی و تربیتی گذشته و آینده توجه به تجربه

 های هویت جنبه توجه به همة
ترکیه بیشتر تأکید دارد همه را موظف به اجرا و پیگیری سند 

 .کند

 توجه به وضع مطلوب زندگی بشر
ایران بیشتر تأکید دارد فقط وزارت آموزش و پرورش را مسئول 

 .بداند

شناسی،  شناسی، انسان شناسی، هستی معرفت

شناسی در  و عالوه برآن دین( در هردو)شناسی  ارزش

 رانای

های اعتقادی، بصیرت دینی  تأکید ایران بر تقویت شایستگی

 های انقالبی ارزش

ای و  تأکید هر دو سند بر نقش الگویی و مشاوره

 راهنمابودن معلم
 تأکید ترکیه برساخت سالن ورزشی کنار هر مدرسه

سازی برای مواجهه با  تأکید هر دو سند بر آماده

 های زندگی چالش

آموز از مهد کودک تا دانشگاه بعد  دیابی هردانشتأکید ترکیه بر ر

 هم بازارکار

 تأکید هر دو بر تبدیل فرهنگ به تمدن و امور جهانی
تأکید ترکیه بر ساخت آزمایشگاه برای هر مدرسه برای 

 آموزی مهارت

 انداز جهانی اجماع اجتماعی تأکید هر دو بر چشم
ت و سواد قرآنی تأکید ایران بر توسعة فرهنگ نماز و نماز جماع

 .....و

 مهارتی -تأکید ترکیه بر ساخت آزمایشگاه طراحی  ...پذیری و پاسخگویی و  تأکید هر دو بر مسئولیت

تأکید هر دو بر نقد سند ارزیابی بازنگری، تجزیه و 

 تحلیل و گزارش
 تأکید ترکیه بر تربیت افراد عاشق علم و ماهر

ندگانه و ها و سواد چ تأکید هردو سند بر مهارت

 کارآفرینی
 محور تأکید ترکیه بر نظام مدرسه

 بخشی ها و جلسات آگاهی تأکید هر دو سند بر دوره
تأکید ترکیه بر ارتباط مدرسه با دانشگاه و بازدید و بازرسی 

 دوسویه

 یگذار تأکید ترکیه بر اولویت آموزش و پرورش در سرمایه تأکید هر دو کشور بر مناطق مرزی و پوشش مناطق

 ..پذیر متناسب با عالئق و های انعطاف تأکید ترکیه بر ارائة برنامه توجه هر دو سند به توسعة شغلی و توسعة مدارس
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 افتراقات اشتراکات

 روزی تأکید ترکیه بر ارتقا و بهبود مدارس شبانه ها ها و صالحیت توجه هر دو سند به توسعة شایستگی

 پژوهی نگری و آینده توجه هر دو سند به آینده
های ملی و  آموزان در پروژه کیه بر مشارکت دانشتأکید تر

 المللی بین

توجه هر دو سند به توسعه و ارتقای معلم تشویق 

 معلم و جایگاه معلم
 های ورزشی همجوار مدارس تأکید ترکیه بر باشگاه

های ارتقای  توجه هردو سند به توسعة مدیران دوره

 مدیران

پذیری  ولیتمسئ ةتقویت باور و روحیتأکید ایران بر 

و ترکیه بر فرهنگ آموزان برای تحقق تمدن نوین اسالمی  دانش

 و تمدن ترک

 ها ها و روش بازنگری و بازمهندسی ساختارها و رویه

پذیری  بسط فرهنگ نیکوکاری و تعاون، مشارکتتأکید ایران بر 

آموزان با الهام از  جویی در جامعه و در بین دانش و مشارکت

توجه  تأکید ترکیه بر مفاهیمی از این دست بیو  های دینی آموزه

 به دین

 ...توجه به توسعة بودجة مدارس و ادارات و
ها و  های مفید آن سازی تجربیات و یافته بومیتأکید ایران بر 

 ها در چارچوب نظام معیار اسالمی مندی آگاهانه از آن بهره

کودکان اولویت  ةه به تعالی و توسعتوج دهد میهای آموزشی نشان  اسناد فرادستی نظام ةمطالع

های دستیابی به ترکیه  ترکیه که با آرمان در پژوهش حاضر نشان داد .های آموزشی است نظام ةهم

انداز  ها و جایگاه جهانی در سند چشم اروپا و دستیابی به شاخص ةچندوجهی و ورود به اتحادی

 ربیت انسان کامل و سعادت انسان و، تربیت مقدم بر تعلیم است و به ابعاد انسانی و ت3 0 

 ساحتی فراگیران در ة تمامایران به توسعاست، ولی در شده  تأکیدالگوهای فلسفی درآموزش 

دو سند از نظر پرداختن  اسالمی و دستیابی به حیات طیبه توجه شده و هر چارچوب نظام معیار

فرهنگی و سیاسی  ،د اجتماعیابعا به ضعیف و به اقتصاد آموزش و رویکردهای اقتصادی تقریباً

 .تر و بارزتر پرداخته شده است دو کشور قوی توسعه در سند هر

یریگنتیجهبحثو

دو سند  بند هر 0  نشان داد با تحلیل حدود  ترکیه ایران و پ دو کشور.بررسی اسناد باالدستی آ
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 عملیاتی و راهکارهای کالن،  هدف راهبردهای کالن، رسالت، موریت،أم انداز، چشم که دارای

سند آموزش و پرورش جمهوری  در بخش افتراقات نیز در .دارای اشتراکات فراوان هستند ،است

شده مشترک است و فقط  های عنوان لفهؤهفت درصد از کلیات م اسالمی ایران در بیش از هفتاد و

 و موحد ومن ؤاضافه شده و به مفاهیمی مثل انسان م« در چارچوب نظام معیاراسالمی»جمله 

مین أت التزام عملی به اصل والیت مطلقه، تالشگر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، والیتمدار،

های انقالبی اسالمی  ارزش بر تأکید جهان اسالم، منطقه و معاش حالل، کسب موقعیت تربیتی در

به  بیشترترکیه به  در سند اشاره شده است و....و عفاف و دینی و تربیت اسالمی و فرهنگ حیاء

رویکرد  تغییر نظام بازرسی با العمر، نظام آموزش و یادگیری مادام های خارجی، آموزش زبان

های فنی  توجه ویژه به آموزش های ادغام مدارس خصوصی و دولتی، کیفیت محور، اجرای پروژه

سند  دو هر .اشاره شده..و ترغیب به همکاری نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی، ای، و حرفه

ترکیه  سند کشور .محور داشته و فقط نوع نگاه دو کشور متفاوت است رویکردهای توسعه

سند  دو که هر وجودی با ،همچنین .است تر انتزاعی تر و سند ایران آرمانی و تر و اجرایی عملیاتی

و  تر به لحاظ ظاهری سند ترکیه کامل ،اجرایی هستند ةهم دارای مبانی نظری و هم دارای برنام

تر و  شده ملموس رفتهگکار  هتر است و جمالت ب و شکل ظاهری سند به اسناد جهانی نزدیک قطع

شود در بازنگری سند آموزش و پرورش  پیشنهاد می .است تر تر و کابردی تر و اجرایی قابل فهم

 .ترکیه نیز توجه شود جمهوری اسالمی ایران به اسناد سیاستی دیگر کشورها نظیر
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