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  و اصول ،ها روش رويكردها، :تطبيقي وپرورش آموزش

  *دار آراني عباس معدن

  چكيده
هاي آموزشـي باعـث توجـه روزافـزون انديشـمندان بـه درك        اخير رقابت ةطي چند ده

وپرورش در ديگرجوامع  هاي آموزش وفصل چالش هاي حل ها و شيوه تحوالت و نوآوري
انتقـادي   ةتطبيقـي مطالعـ  وپـرورش   ، رسالت اصلي علم آمـوزش زمينهشده است. در اين 

هاست. در ايـران مباحـث    هاي آموزشي شايع دربين جوامع و فرهنگ ها و تفاوت شباهت
تربيتـي و در   علـوم  ةرشـت  واحـدي در  سـه صورت يـك درس   وپرورش تطبيقي به آموزش

ـ    ئـه مـي  ارا ادكتـر و  ،سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشـد  ليف كتـاب  أشـود. تـدوين و ت
مبين تالشي آگاهانه بـراي معرفـي    و اصول ،ها روش رويكردها، :تطبيقي وپرورش آموزش

ـ    به بنيان توجه تر اين علم با بيش حاضـر،   ةهاي نظري و اصول حاكم بـر آن اسـت. در مقال
شـود.   هاي آن اشاره مـي  و كاستي هاامتيازبررسي و به  اكتاب مذكور از بعد شكل و محتو

اثر توانسته است تاحد نسبي خواننـدگان  صفحات، اين  تعداد معدودبه حجم كم و  باتوجه
ترين كاستي اثر حاضـر   مهم ،چنين . همدكناين علم آشنا  ةهاي كلي و اولي ارچوبهرا با چ
 وپرورش تطبيقي دانست. م آموزشتوان فقدان توجه به جريانات معاصر فكري عل را مي

 نقـد محتـوايي،  تربيتـي،   علـوم وپرورش تطبيقي، الگوگيري آموزشي،  آموزش ها: كليدواژه
  .كتاب دانشگاهي

  
 مقدمه. 1
نهادن بـه   جوامع و نهادهاي آن منوط به يادگيري مداوم ازطريق ارج ةترديد رشد و توسع بي

دهـد كـه    سـال اخيـر نشـان مـي      صد جهاني در يك ةنفع خود است. تجرب ديگران به ةتجرب
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از مـدارهاي   تـر  آموزي از تجارب ديگـران بـراي رهـايي سـريع     هاي فهيم درپي درس ملت
اند  ها جهاني هاي مشترك بسياري دارند. چالش اند. جوامع بشري چالش نايافتگي بوده توسعه

. درك اين واقعيـت باعـث   )Lamy 2010( اند گونه ها نيز همين لح   و در بسياري از مواقع راه
كـه   اسـت  شده است. علوم تطبيقي علومي) comparative sciences(» علوم تطبيقي«پيدايش 

ها و  پرسش ؟كنند در كشورهاي ديگر چه مي شاندانشمندان آن دوست دارند بدانند همكاران
هـا بـا    هـاي آن  چه وجه اشتراك يا افتراقي بين مسائل و چـالش  ؟آنان چيست ةمسائل عمد

ار ك  هايي براي رفع آن انديشيده و به حل و چه راه ؟هاي خودشان وجود دارد مسائل و چالش
درپي آن است كه نشان دهـد  ) comparative education( و پرورش تطبيقي آموزش ؟اند بسته

اي  ها و مسائل نظام آموزشي خود بسازيم. در زمانه ما مجبور نيستيم براي يك عمر با چالش
اي از مسـائل قـديمي    سرعت درحال تغيير است، نظام آموزشي نبايد گرفتار چنبره كه دنيا به

خـود را هرچـه    ةسئله لطفي ندارد، نظام آموزشي بايد مسائل كهنـ باشد. اگر زندگي بدون م
 دهندة واند نشانت  و به استقبال مسائل نو برود. گاهي مسائل جديد مي ندكفصل  و زودتر حل

وپرورش تطبيقي علمـي   ). آموزش1394كاكيا  دار آراني و سمت جلو باشد (معدن بهحركت 
بهتـرين روش بـراي    دانش ديگران نشان دهد لزومـاً خواهد با نگاه به تجربه و  است كه مي

 ةنيست. بر اين اساس، اسـتفاد  »بودن بومي«اختراعات با برچسب  ةدوبارحل مسائل اختراع 
اصلي اين علـم اسـت.    ةم با اعمال تغييرات مناسب محيطي توصيأسريع از دانش جهاني تو

هـاي   هـا و تفـاوت   تشـباه  ةوپرورش تطبيقـي مطالعـ   رسالت اصلي علم آموزش ،چنين هم
ر سـطوح گونـاگون   دهـاي دولتـي    ثيرسياسـت أو ت ،ديگر ر يكدها  ثير اين نظامأآموزشي، ت

  ).Epstein 2001( آموزشي است
نظام آموزشي و نقـش آن در تحـوالت اجتمـاعي     ةبر اين اساس، آگاهي از جايگاه ويژ

ـ  اخير در بسياري از كشورها آموزش ةباعث شده است كه طي دو سه ده رورش تطبيقـي  وپ
تربيتـي، و   علـوم مـداران، علمـاي    هاي علمي موردتوجـه سياسـت   به يكي از پوياترين رشته

هـا دپارتمـان آموزشـي،     و ده شـود هاي آموزشـي مبـدل    ريزان نظام اندركاران و برنامه دست
وپـرورش   انجمن ملي آموزش سيچنين بيش از  و هم ،ها و نشريات هاي علمي، كتاب هدور

كـه در ايـران    درحـالي  ؛)Masemann et al. 2007( شـود سـيس  أسرتاسـر گيتـي ت  تطبيقي در 
هـا و مسـائل    هاي مبارزه با چالش چنين شيوه هاي آموزشي و هم ضرورت توجه به نوآوري

علمـي   ة، ايـن رشـت  شـود  پيش آشكار مي از روز بيش وپرورش در ساير كشورها هر آموزش
زان آموزش عالي قرار گرفته و منابع موجـود در  ري اندركاران و برنامه تر موردتوجه دست كم

بـا  سـه واحـد درسـي     فقـط ي تربيت علوم ةكه در رشت نحوي به ؛اين زمينه بسيار محدود است
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كه  ). درحالي1393 پور (محسن شود به دانشجويان ارائه مي »وپرورش تطبيقي آموزش«عنوان 
در  ادكتــرهــاي كارشناســي ارشــد و  در دوره وپــرورش تطبيقــي آمــوزش ةســيس رشــتأت

يم، بررسـي  شـاهد  راليف آثار بديع و مقاالت متعدد أتچنين  همهاي معتبر جهان و  دانشگاه
خوبي نشان  مندان اين علم در كشور ما به هدانشجويان و عالق ةهاي مورداستفاد اجمالي كتاب

بسياري از آنـان   امحتو و از بعد است گذشته هليف اكثر منابع بيش از دو دهأدهد كه از ت مي
 ،ها روش كردها،يرو: يقيتطب وپرورش آموزشند. بر اين اساس، كتاب ا هاي قبلي كتابتكرار 

زمان براي اعـتالي   و هم ودشمند و نويي است كه بايد قدرداني  مبين تالش ارزش و اصول
  سنجش و نقد قرار گيرد. ةو در بوت انجام شود هاي آن بررسي و محدوديت ،علمي، محاسن

  
 . معرفي اثر2

  شود: محتوا اشاره مي ةخالص و در اين بخش به توصيف شكلي
  
  توصيف شكلي اثر 1.2
اسـت   پور بهرام محسن نوشتة اصول و ،ها روش رويكردها،: تطبيقي وپرورش آموزش كتاب
 ةتوسـع  ها (سمت) مركـز تحقيـق و   سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه كه

 نسخه 2500شمارگان  و 123صفحات تعداد ) با (ويراست دوم 1393سال در علوم انساني 
بـا نـام    1389بـار در سـال    . اثر حاضـر بـراي نخسـتين   است چاپ كرده قطع وزيريدر  و

سـه مرتبـه بـدون     1393منتشر و تا سال  ها و روش ،اصول مباني،: تطبيقي وپرورش آموزش
افـزودن يـك    در ويراست جديد با تغيير نام و 1393در سال  تغيير چاپ شده است. كتاب

اسـت.   چاپ شدهدر شش فصل تنظيم و  مقدمه و يك بخش جديد (در فصل اول) مجدداً
پرورش تطبيقـي   و فصل اول به كليات اختصاص دارد. در فصل دوم به تاريخ تحول آموزش

وجه شده اسـت. فصـل   پرورش تطبيقي ت و هاي تحقيق در آموزش روش  و در فصل سوم به
پرورش تطبيقي و فصل پنجم بـا توضـيح اصـول و     و چهارم با بررسي رويكردهاي آموزش

خـود   تـرين حجـم كتـاب را بـه     معيارهاي استفاده از تجارب آموزشي سـاير جوامـع بـيش   
وپرورش تطبيقي پرداختـه   اند. فصل ششم و پاياني به بررسي جايگاه آموزش اختصاص داده

 بنابراين،و  است صورت مجزا ذكر شده پايان هر فصل به و انگليسي در است. منابع فارسي
 ةنامـ  واژهپايان كتاب وجود نـدارد. كتـاب داراي دو پيوسـت،     در نامه كتابعنوان  بابخشي 

  اسامي است. ةو نماي ،انگليسي به فارسي
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  محتواي اثر ةخالص 2.2
خواننده را با سير تاريخي علم  اجمال جديدي كه بر كتاب افزوده است به ةنويسنده در مقدم

ي كتـاب  اد كه محتـو كن زمان اذعان مي پرورش تطبيقي در ايران و جهان آشنا و هم و آموزش
محتـرم   ةجديـد نويسـند   ةدر مقدم ،چنين ). هم4: هماناين علم نيست ( مباحث ةشامل هم
كنـد   مـي ارائه نو هيچ توضيحي  است هكردنيرات جديد كتاب ياي به تغ ترين اشاره كوچك

  ساله تغيير يافته است. پانزدهزماني  ةكه چرا نام كتاب بعد از يك دور درخصوص اين
نـام   درسـي بـه   ةمختصري از چگونگي ارائ ةبيان تاريخچ  به »كليات«فصل اول با عنوان 

 اسـت  پرورش تطبيقي و ضرورت تدريس آن در نظام آموزش عالي ايران پرداخته و آموزش
علـت وجـود طرحـي بـراي تغييـر نظـام        بـه  ،خورشيدي 1340 ةده كند كه در و اشاره مي

هـاي آموزشـي سـاير     ليف كتابي درخصوص آگاهي از وضـعيت نظـام  أوپرورش، ت آموزش
اثـري را بـا نـام     1349و در اين خصـوص محمـد مشـايخي در سـال      شد كشورها مطرح

از نيم قرن اخير درطي بيش  ،اعتقاد نويسنده به. كردليف و منتشر أت تطبيقي وپرورش آموزش
انـد در   هاي آموزشي ساير جوامع پرداختـه  به توصيف نظام هايي كه صرفاً ليف كتابأروند ت

بتواند  ،بر توصيف صرف عالوه ،ليف كتابي كهأضرورت ت ،بنابراينو  ؛ايران ادامه داشته است
اصـلي وي بـراي    ةوپرورش تطبيقي را بررسي كنـد انگيـز   مباحث نظري و اساسي آموزش

). در تداوم اين بحث، نويسنده تالش كرده اسـت كـه   6: همانليف اثر حاضر بوده است (أت
توان  مصلحان اجتماعي بوده است كه مي ةديرين ةهاي آموزشي عالق نشان دهد توجه به نظام

م) بـه ايـران و هنـد تـا      پ 580 - 497 (فيلسوف يونـاني  ثفيثاغورهاي آن را از سفر  نشانه
شـدن بخـش    فصل اول تنها فصلي اسـت كـه بـا اضـافه     ،چنين همهاي صليبي يافت.  جنگ

صـفحه تغييـر    پـانزده در  »هاي آموزشـي سـاير جوامـع    نظام ةاهداف مطالع«جديدي با نام 
لـف مفهــوم  ؤمسـپس  گـذارد.   نمـايش مـي   هـاي پيشـين كتـاب بـه     مشـهودي را بـا چـاپ   

ــرورش تطبيقــي را توضــيح و آمــوزش ــين دو اصــطالح   دهــد مــي پ ــان تفــاوت ب ــا بي و ب
  رساند. پايان مي اين فصل را به »المللي وپرورش بين آموزش«و  »وپرورش تطبيقي آموزش«

لف ايـن تـاريخ را بـه    ؤم »پرورش تطبيقي و تاريخ تحول آموزش«عنوان  بادر فصل دوم 
مشاهده  ةدور :زند اا ترتيب تقدم تاريخي عبارت ها به ه است. اين دورهكردپنج مرحله تقسيم 
 ةقصــد الگــوگيري، دور بــههــاي آموزشــي  نظــام ةمطالعــ ةگــردان، دور و خــاطرات جهــان

معاصـر   ةو دور ،المللـي  هـاي بـين   همكـاري  ةنهاد اجتمـاعي، دور  منزلة وپرورش به آموزش
هـاي   نظـام  ةمطالعـ  ةپاياني ايـن فصـل پيشـين    ةكتاب در دو صفح ة). نويسند1383(آقازاده 
  ساير جوامع را در ايران بررسي كرده است.تربيت  و تعليم
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پردازد.  وپرورش تطبيقي مي هاي تحقيق در آموزش تشريح روش فصل سوم به توضيح و
، مـوري  )Noah( بندي نـوآ  هاي طبقه بندي روش تحقيق با نام نويسنده دربدو امر از سه طبقه

د. در نخسـتين  كن ميياد ) Theisen and Adams( سن و آدامزي، و ت)Murray Thomas( توماس
د. مـوري  كنـ  و تعميم ياد مـي  ،يابي اي، رابطه بندي، نوآ از چهار روش توصيفي، توسعه طبقه

و  ،شناسـي  يشي، تجربي، قـوم هاي تحقيق تطبيقي را روش تاريخي، پيما توماس انواع روش
 ها را در سه گـروه كلـي تحقيـق توصـيفي     و آدامز اين روشن ستينامد و  تحليل محتوا مي

)descriptive(تحليلي ، )analytical( يابانه و ارزش )evaluative (ةنويسند ،دهند. سپس قرار مي 
هـاي   روش  ي را (بدون اشـاره بـه  تربيت علومهاي تحقيق در  كتاب در سرتيتر جديدي روش

و فصل را با اشاره به  كند ميكيفي تقسيم  ي ووپرورش تطبيقي) به دو گروه كلي كم آموزش
  رساند. پايان مي وص مطالعات تطبيقي و قلمرو اين مطالعات بهنكاتي درخص

ن كه بخشي از مطالـب آ  ،»وپرورش تطبيقي رويكردهاي آموزش«عنوان  بافصل چهارم 
ـ  هچاپ رسيده است، ب صورت مقاله به پيشاپيش به شـواهدي در   ةزعم نويسنده درصدد ارائ

وپـرورش اسـت    بـا آمـوزش  هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي متـداول و مـرتبط       ييد نظريـه أت
ترين  قديمي منزلة به ،يعني رويكرد خصلت ملي ،). نخستين رويكرد63: 1393پور  (محسن

وپرورش تطبيقي بوده است. ازمنظر اين  آموزش ةرشت ةگذاران اولي رويكرد موردتوجه بنيان
آن  ةبـا مطالعـ   بنابراينوپرورش هر ملت محصول تاريخ آن ملت است و  رويكرد، آموزش

اول قـرن  نيمة فلسفي در  ـ توان خصلت ملي آن ملت را تشخيص داد. رويكرد تاريخي مي
ي يگران تطبيقي قرار گرفت كه بـر بنيـان آن بايـد درپـي شناسـا      بيستم موردتوجه پژوهش
دهنـد، باشـيم.    كه زيربناي نظام آموزشي را تشكيل مي ،و فرهنگي ،عوامل تاريخي، فلسفي

وپرورش تطبيقي از نظريات متـداول   ثيرپذيري علم آموزشأرويكرد علوم اجتماعي مبين ت
كـاركردي،  ــ   سـاختار  ةها را بـه سـه نظريـ    كتاب آن ةدر علوم اجتماعي است كه نويسند

. چهارمين رويكرد بـا  كند ميو تجدد تقسيم و هريك را جداگانه بحث و بررسي  ،تكاملي
هـاي   يقي بـر نقـش نظـام   وپرورش تطب كيد علماي آموزشأعنوان رويكرد اقتصادي مبين ت

اقتصـادي جوامـع بشـري اسـت. در صـفحات بعـدي،        ةآموزشي در روند رشد و توسـع 
و  ،داد بـرون  ــ  وابستگي، حـل مسـئله، تجديـد حيـات فرهنگـي، درون      ةنويسنده از نظري

هـا را   و آن كنـد  مـي پـرورش تطبيقـي يـاد    و  ديگررويكردهاي آمـوزش  منزلة ي بهيفرانوگرا
  دهد. توضيح مي
ي فصـل پـنجم را   او معيارهاي استفاده از تجارب آموزشي سـاير جوامـع محتـو   اصول 
چاپ  اي به هايي از اين فصل را در مقاله چون فصل قبل، نويسنده بخشي دهد. هم تشكيل مي
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قصـد   به ،وپرورش كشورها آموزش ةرسانده است. سخن اصلي نويسنده اين است كه مطالع
هاي عميق  كشور به كشوري ديگر، مستلزم بررسيكردن تجارب آموزشي يك يا چند  منتقل
در انتخاب و انتقـال   ،بنابراينكند.  مل فراواني را طلب ميأاي است كه دقت و ت جانبه و همه
هاي آموزشي از تحوالت جامعـه، لـزوم سـنخيت     پذيري ديدگاه ثيرأها بايد سه اصل ت تجربه

رار گيرد. نويسنده در بخش بعدي وتربيت مدنظر ق و توجه به غايات تعليم ،عناصر آموزشي
توجهي به اصول حاكم بر مطالعات تطبيقي در نظام  هايي مواردي از كم اين فصل با ذكر مثال

  آموزشي ايران را نشان داده است.
وپـرورش تطبيقـي ازطريـق     آموزش ةهدف فصل پاياني كتاب تبيين جايگاه علمي رشت

ر مجـامع دانشـگاهي دنيـا صـورت     هايي است كـه در ايـن خصـوص د    دادن فعاليت نشان
م و در   1930 ةمريكـا در دهـ  اپـرورش تطبيقـي در   و  پذيرفته است. تدريس درس آموزش

وپـرورش تطبيقـي در    آمـوزش  ةچنين، رشـت  ش شروع شده است. هم  1350 ةايران در ده
و بسـياري   است هاي دنيا ايجاد شده در بسياري از دانشگاهدكترا سطح كارشناسي ارشد و 

طالعات تطبيقي در قلمـرو  مبه  ،چون يونسكو و بانك جهاني هم ،المللي هاي بين سازمان از
هـاي ملـي    وپرورش اشتغال دارند. اين فصل با معرفي اجمالي تعـدادي از انجمـن   آموزش
و  ،وپـرورش تطبيقـي   هـاي ملـي آمـوزش    وپرورش تطبيقي، شوراي جهاني انجمن آموزش

 رسد. نويسـنده در پيوسـت اول نـام تعـدادي از     يان ميپا تعدادي از نشريات معتبر رشته به
وپرورش تطبيقي در سطح تحصيالت تكميلـي   آموزش ةداراي رشت هاي ها يا كالج دانشگاه

المللي را به زبـان   پرورش تطبيقي و بين و و در پيوست دوم اسامي مراكز تحقيقات آموزش
  انگليسي ذكر كرده است.

  
  لفؤمعرفي مختصر م .3

 ةدر رشـت  ادكتـر  ةدانشـگاه خـوارزمي و داراي درجـ    ةپور دانشيار بازنشست بهرام محسن
گذشـته   ةمريكاست. او طي چند دهـ االمللي و توسعه از دانشگاه پيتسبورگ  آموزش بين

وپـرورش تطبيقـي    در بسياري از مراكز دانشگاهي شهر تهران به تدريس درس آمـوزش 
ي در اين حوزه، در بسـياري از نشـريات   ليف مقاالتأبر ت عالوه ،زمان اشتغال داشته و هم

همـه   ايـن . اسـت  هكـرد علمي و پژوهشي مقاالت مرتبط با اين علم را بررسي و داوري 
وپـرورش   آمـوزش  ةليف كتابي در حـوز ألف درخصوص تؤم ةمبين تبحر علمي و تجرب

  تطبيقي است.
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  نقد شكلي اثر .4
درخصـوص هـدف از   كوتـاهي   ةچون ساير كتب ناشر (سمت) بـا مقدمـ   اثر حاضر هم

 ةكـه كتـاب بـراي دانشـجويان رشـت      شود چاپ و نشر كتب دانشگاهي شروع و بيان مي
واحد درسي تدوين شـده اسـت. ازلحـاظ      سهارزش  بهي در مقطع كارشناسي تربيت علوم

گفتـار، اهـداف    كتـاب فاقـد پـيش    كه جامعيت صوري بايد گفت ةگان هاي چهارده لفهؤم
نهاد پژوهش است. هر فصل  و پيش ،گيري فصول، تمرين و آزمون، نتيجه ةدرس، خالص

پايان آن ذكر شده  شروع و منابع مورداستفاده در ابا توضيح مختصري درخصوص محتو
است. از بعد نقد و تحليل كيفيت چاپي و فني اثر بايد گفت كه طرح جلد (با مشـابهت  

 ،و كـرده  زمـين) اسـتفاده   ةكـر  دهندة ناي (نشا دايره ةشكل ساد تام رو و پشت جلد) از
ي كتاب در پشت جلد، فضـاي بسـياري بـا    امحتو ةاطالعات مختصري دربار ةبدون ارائ

طـوالني ناشـر در چـاپ كتـب      ةبـه سـابق   سفيد بالاستفاده مانـده اسـت. باتوجـه    ةزمين
و  ،ي، كيفيت چاپ، صـحافي، قطـع كتـاب   يآرا نگاري، صفحه بعد حروف دانشگاهي، از

ط مطلـوب دانسـت. اگرچـه كتـاب در     يتوان اثر حاضـر را واجـد شـرا    اپي مياغالط چ
در آن بنابر سنت مرسـوم از ويراسـتار ادبـي     ،لف استؤم ةويراست جديد داراي مقدم

نشـاني از ويراسـتار علمـي و     اثر نيز نام و ةشناسنام ةتشكر و قدرداني نشده و در صفح
قواعـد عمـومي نگـارش و ويـرايش درحـد      توان كتاب را از بعـد   البته مي ؛ادبي نيست

اصالح و بررسي وجـود دارد   حال، بعضي نكات جزئي قابل اين قبول ارزيابي كرد. با قابل
  شود: ها اشاره مي ترتيب به آن كه به
 شد؛ استفاده مي »سبك« ةبهتر بود از واژ »سياق«نوس أنام ةجاي كلم ، به5 فحةصدر  ـ

ــدر  ـ ــ6 فحةصـ  »encyclopedias of national systems of education« ة، ترجمـ
هـاي   هاي نظـام  نامه دانش«ذكر شده است كه  »هاي ملي آموزشي هاي نظام نامه دانش«

 ؛تر است دقيق »پرورش و ملي آموزش

صـورت   بهتر بود كه حرف اول كلمـات انگليسـي بـه    پانوشت، قسمت 6 فحةصدر  ـ
كتاب نيز تكرار شـده اسـت و روال    بزرگ تايپ شود. اين مشكل در صفحات ديگر

 ؛شود ساني مشاهده نمي يك

بانك اطالعاتي شوراي عـالي  «، پاراگراف دوم آدرس اينترنتي مربوط به 6 فحةصدر  ـ
 ؛اشتباه است »انقالب فرهنگي
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اشـتباه   بـه  »پروتـاگوراس «، ابتداي پاراگراف سوم اسم فيلسوف يونـاني  7 فحةصدر  ـ
 ؛تايپ شده است »پوتاگوراس«

 ؛يك فرد پنداشته است »پورتاگوراس«را با  »فيثاغورث«محترم  ة، نويسند7 فحةصدر  ـ

بايد اما كجاي عالمت  به »دادند« ة، پاراگراف دوم، سطر نهم، بعد از كلم16 فحةصدر  ـ
 ؛نقطه گذاشته شود

وتربيـت اشـتباه اسـت و بايـد      تعلـيم المللـي   ، آدرس اينترنتي دفتر بين22 فحةصدر  ـ
 ؛اصالح شود »www.ibe.unesco.org« صورت به

هاي آموزشـي   المللي براي ارزيابي موفقيت ، آدرس اينترنتي انجمن بين23 فحةصدر  ـ
 ؛اصالح شود» www.iea.nl« صورت بهاشتباه است و بايد 

اشتباه اسـت   TIMMS & PIRLS  المللي بين ة، آدرس اينترنتي دو مطالع24 فحةصدر  ـ
 ؛اصالح شود» timssandpirls.bc.edu« صورت بهو بايد 

 ؛اضافي است »كه اين« ةكلم 1، بند 27 فحةصدر  ـ

 ؛اضافي است »نيز« ة، دومين پاراگراف در اولين سطر كلم30 فحةصدر  ـ

 »قرون وسـطي « صورت به »قرون وسطا« ،سطر چهارم ،، پاراگراف اول33 فحةصدر  ـ
 ؛نوشته شود، زيباتر است

 ؛، سطر اول همزه در اسم ژولين اضافي است34 فحةصدر  ـ

 پانوشـت معـادل   »رسـمي  وپرورش نيمـه  آموزش«ة ، پاراگراف آخر واژ42 فحةصدر  ـ
non-formal education  ــه ــ     ب ــد ترجم ــه باي ــت ك ــده اس ــه ش ــتباه ترجم آن  ةاش

 ؛باشد »وپرورش غيررسمي آموزش«

تغيير يابد،  »كتاب خودش«به » كتابش«ة ، پاراگراف دوم سطر سوم كلم57 فحةصدر  ـ
 ؛بهتر است

در كلمـه اضـافي اسـت و     »y«، حرف »country studies« اول پانوشت، 61 فحةصدر  ـ
 ؛بايد حذف شود

 ؛تغيير يابد »bereday« بايد به »breday« دوم پانوشت، 66 فحةصدر  ـ

 ةبايـد واژ  »كبري و صغري«بعد از كلمات  هشتم، پاراگراف دوم سطر 82 فحةصدر  ـ
 ؛اضافه شود »چيدن«

 .است بهتر »سبك« ةكلم »صبغه« نوسأنام ةواژ جاي به آخر سطر ،82 فحةص در ـ
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  اثري يرساميزان رواني و . 5
وپرورش تطبيقـي، از منـابع مختلفـي بـراي      نويسنده در آموزش ةتجرب به تخصص و باتوجه

كـه   ايـن بـه   باتوجـه  ،وي تـالش كـرده اسـت    ،چنين ليف هر فصل استفاده شده است. همأت
صورت روان و روشن  االمكان مباحث را به ند، حتيا كارشناسي ةاثر دانشجويان دور انمخاطب
 ةو خواننـد  اسـت  دهكـر  لف با ايجاز مخل بيانؤمرا ، بعضي از مطالب ايند. باوجودكنبيان 

در توضــيح مفهــوم هرمنوتيــك  ،آســاني قــادر بــه درك آن نيســت. بــراي مثــال مبتــدي بــه
 ات كـارل پـوپر  يـ او از نظر ة) يا در تشريح ديدگاه هـولمز و اسـتفاد  55 :1393  پور محسن(
بـراي   چون ابعاد تطبيـق در كتـاب   كه جاي طرح مباحثي هم درحالي ،چنين ). هم78همان: (

شـود،   شدت احساس مـي  به ،دني اندكي با اين علم داريكه آشنا ،كارشناسي ةدانشجوي دور
  بيقي اختصاص داده است.هاي تحقيق تط روش نويسنده يك فصل را به

  
  نقد محتوايي. 6

ساختاري، منبع، تحليل و بررسي علمـي، ميـزان    ترتيب به نقد درون در اين بخش از مقاله به
پژوهشي، ميزان انطبـاق و جامعيـت،    ـ ي علميانوآوري و روزآمدي، ميزان هماهنگي محتو

  و رويكرد كلي اثر خواهم پرداخت. ،ابزارهاي علمي، اصطالحات تخصصي استفاده از ةنحو
  
  ساختاري دروننقد  1.6
ي كتـاب در شـش فصـل تهيـه و     امحتو ،هاي پيشين بدان اشاره شد كه در بخش گونه همان

به حجم هر فصل، مدرسان دانشگاه ملزم خواهند شد كه مباحث  ه است كه باتوجهشدتنظيم 
عنـوان   بـا مجزا تدريس كنند. نويسـنده در فصـل اول    ةهر فصل را تقسيم و در چند جلس

ــه ــا چ  كليــات ب ــ ارچوبهــخــوبي تــالش كــرده اســت خواننــدگان را ب علــم  ةهــاي اولي
يل شرحي تاريخي از تحول ايـن  صتف به. در فصل بعدي، دكنوپرورش تطبيقي آشنا  آموزش

 هسوم، نويسندهد كه در آن انسجام و نظم منطقي رعايت شده است. در فصل د  علم ارائه مي
نظـران مختلـف در چهـار بخـش توضـيح داده       هاي تحقيق را ازديدگاه صاحب انواع روش

وپـرورش   هـاي تحقيـق در آمـوزش    تمايز روشني بين روش اكه از بعد محتو است، درحالي
نويسنده نتوانسـته اسـت مطلـب     شود و هاي مرسوم تحقيق ديده نمي تطبيقي با ساير روش
پرورش تطبيقـي   و هاي آموزش فصل چهارم رويكرددر د. كنضافه ا فعليجديدي بر معرفت 

 اند كه ترتيب تاريخي و منطقي بين مطالب رعايت شده است. فصـل پـنجم بـه    مطرح شده
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پردازد. نويسنده در اين  طرح اصول و معيارهاي استفاده از تجارب آموزشي ساير جوامع مي 
نظام آموزشـي ايـران نشـان دهـد كـه       هاي مرتبط با با ذكر مثالكه فصل تالش كرده است 
ايجـاز   بـه منفي دارد. وي اگرچه  ةجنب هاي آموزشي عمدتاً ساير نظام اقتباس و الگوگيري از

هـاي آموزشـي    نظـام  ةتمام گفته است كه كشورهاي پيشرفته در سير تكاملي خود به مطالع
خواننده نشان داده است كه هاي بسيار به  و ذكر مثاليل صتفاند، با  ساير كشورها توجه داشته

. در فصل پاياني جايگـاه  )106 - 98همان: نظام آموزشي ايران در اين راه موفق نبوده است (
بنـدي   پرورش تطبيقي نمايش داده شده است. در يك جمـع  و و روند پيشرفت علم آموزش

تر كنند، اگرچه به توان گفت فصول كتاب از توالي منطقي درحد مطلوب پيروي مي كلي مي
نهاد اين است كـه   گرفت. پيش صورت مي ششمو  سومجايي در ترتيب فصول  هبود كه جاب

و در فصـل پايـاني كتـاب از     ودشوپرورش تطبيقي آشنا  نخست دانشجو با جايگاه آموزش
ازلحـاظ ترتيـب منطقـي و رعايـت تـوالي       ،چنين هاي تحقيق تطبيقي آگاهي يابد. هم روش

شـدن دانشـجو بـا رويكردهـاي      ن كتاب نيز آمده است، آشناكه در عنوا گونه مطالب و همان
) تقدم دارد، چراكـه  3هاي تحقيق (فصل  ر درك روش) ب4پرورش تطبيقي (فصل و آموزش

  ند.ا گر در انتخاب نوع روش تحقيق گر پژوهش رويكردها هدايت
  
 نقد منبع 2.6

فصــل منــابع پايــان هــر  بــرخالف روال مرســوم در اكثــر كتــب دانشــگاهي، در ،نويســنده
تواند در جلب توجه دانشـجو بـه منـابع     استفاده را ذكر كرده است كه اين موضوع مي مورد

 تعيـين اعتبـار   جهـت و آن را بايد يكي از نقاط قوت اثر حاضر دانسـت. در  ودمفيد واقع ش
ـ   علمي منابع مي ليف كتـاب  أتوان دريافت كه نويسنده فقط از كتب و مقاالت نشـريات در ت

وي قرار  ةاستفاد يا پايگاه اطالعاتي مورد ،دانشگاهي ةنام هيچ منبع اينترنتي، پايان بهره برده و
) جديدترين منبع فارسـي  2014اكتبر / 1393به تاريخ نشر كتاب (پاييز  توجه نگرفته است. با

سـال قبـل از ويراسـت دوم     پـانزده يعني حدود  1378مربوط به سال  هنويسند ةاستفاد مورد
اسـتفاده   جديدترين منبع انگليسـي مـورد   ،چنين تعجب بسيار است. هم ةيكه ما استكتاب 

از اين جنبـه، بايـد گفـت اكثـر منـابع       .است) 1(يك منبع در فصل م   2012مربوط به سال 
انـد. كتـاب از    شـده  چاپنشر اثر حاضر  كتاب حداقل ده سال قبل از چاپ و ةاستفاد مورد

تواند  راحتي مي كه خواننده به نحوي به ؛برخوردار استاستنادات و ارجاعات  دقت زيادي در
. فقـط نكـاتي چنـد را بايـد     كنـد  بـرداري  بهـره  تـر  بيش و جوو استفاده را جست منابع مورد

  موردتوجه قرار داد:
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خانوادگي  نامنويسنده هم در منابع فارسي و هم منابع انگليسي سال نشر را بعد از  ـ
پايـان مشخصـات هـر منبـع      رده و آن را درگان) ذكر نكـ نويسندنام نويسنده ( و

 ؛آورده است

خانوادگي مترجم (مترجمان) داخـل پرانتـز قـرار     مرسوم، نام و نام ةبرخالف روي ـ
  ؛نگرفته است

بـه   بنگريـد  ،مثـال  ي(بـرا  است نشده ذكر انگليسي منابع از بعضي مقاالت صفحات ـ
Rust 1991  ،به يدبنگر يا ؛4 فصل منابع Altabch 1991 ، ؛)6منابع فصل  

 

 تحليل و بررسي علمي 3.6
وپـرورش   ي اثر مبين آشنايي جامع نويسنده با مباحث مرسـوم علـم آمـوزش   يامحتو ةمطالع

 نظرنحوي  كه به شود آشكار ميويژه در استفاده از منابع فارسي  . اين موضوع بهاستتطبيقي 
چنـين مبـين    كتـاب هـم   ةدهـد. مطالعـ   مربيان و انديشمندان ايراني يا مسلمان را نشـان مـي  

هوشمندي و قدرت نويسنده در تحليل و بررسي علمي موضوعات هر فصل بـا اسـتفاده از   
هاي كتاب نويسنده تـالش وافـري داشـته     در اكثر بخش ،چنين رس است. هم منابع دردست

اين محاسن، بيان چنـد   باوجودد. كنطرفي علمي را رعايت  هاي خود بي است كه در تحليل
  وص تحليل و بررسي علمي اثر الزم است:نكته درخص

 را كـالً » مبـاني « ةكه در ويراست جديد نام كتاب تغييـر كـرده و نويسـنده واژ    اينبا  ـ
ها را مقدم بر اصول ذكر كرده  روش ،چنين جاي آن رويكرد گذاشته و هم حذف و به

ـ     درحالي ؛ي كتاب تغيير چنداني نداده استااست، ولي در محتو  ةكـه بهتـر بـود ارائ
 ؛تري داشت مباحث با عنوان كتاب هماهنگي بيش

گونه تعريفي از رويكرد بيان نكرده و بين آن بـا   در فصل چهارم اگرچه نويسنده هيچ ـ
 63 ةتئوري يا نظريه تمايزي قائل نشده است، با توضيحي كه در پاراگراف دوم صفح

رويكرد را شـامل  ديگر جدا انگاشته و هر  رسد اين دو را از يك نظر مي به ،داده است
بنـدي   زمان در صفحات بعدي به اين تقسـيم  كه هم ، درحالياست چند تئوري دانسته

ي از يوفادار نمانده است. براي مثال، نويسنده براي دو تئـوري وابسـتگي و فرانـوگرا   
 ءبنـدي قبلـي كتـاب، اولـي جـز      به تقسيم رويكرد استفاده كرده است كه باتوجه ةواژ

گيـرد و   حيـات فرهنگـي قـرار مـي      رويكرد تجديـد  ءرويكرد اقتصادي و دومي جز
 ؛ها را رويكرد مستقلي ناميد توان آن نمي
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كـه در انتخـاب و انتقـال     ،سـه اصـل   نويسنده در فصل پـنجم بـدون ذكـر منبـع از     ـ
عـارض  ت   اي به كه هيچ اشاره برد، درحالي ند، نام ميا هاي آموزشي حائز اهميت تجربه
  اين اصول نكرده است. بين

  
  نوآوري و روزآمدي 4.6

ويـژه   هاي علوم انسـاني و بـه   وپرورش تطبيقي درمقام مقايسه با ديگر رشته علم آموزش
هاي تحقيق هنوز  و روش ،ها ابعاد، اصول، تئوري ةي در زمينتربيت علوم هاي ساير گرايش

 بـرد  سـر مـي   بـه  ،حتـي در جوامـع پيشـرفته    ،در مراحل نخستين رشد و تعالي خـويش 
)Manzon 2011(خـود گرفتـه اسـت. بـراي مثـال،       حادتري بـه  ة. اين وضعيت در ايران جنب

شناسـي يـادگيري يـا     روان ةها كتاب و مقاله در زمين قرن اخير در ايران ده كه طي نيم درحالي
 ةدر حــوز شــدههــاي منتشر انــد، تعــداد كتــاب مــديريت آموزشــي چــاپ و منتشــر شــده

ها بـيش از سـه    كه از چاپ بعضي از آن استجلد  بيستتر از  بيقي كموپرورش تط آموزش
ليف كتابي كه بتواند تاحدودي أدهه گذشته است. از اين منظر، جهد نويسنده در تدوين و ت

تـوان درك كـرد كـه     بر اين اساس مي ،چنين مند است. هم د ارزشكنرا پر  فعليعلمي  خأل
ديگر، نويسـنده بسـياري از    ازسوي ؛ندا نويسنده قديمي ةاستفادموردچرا اغلب منابع فارسي 

توان دليل روشني براي آن بيان  مباحث اخير اين علم را در كتاب مطرح نكرده است كه نمي
هاي بعدي تحـوالت جديـد علـم     كرد. بنابراين، الزم است نويسنده و ناشر كتاب در چاپ

  وپرورش تطبيقي را مدنظر قرار دهند. آموزش
 

  ي علمي با اصول و مبانياگي محتوهماهن 5.6
 هـاي  گـرايش  ةپرورش تطبيقي يكي از دروس مشترك بين هم و كه درس آموزش جايي ازآن
ي علمي كتاب حاضر توانسته است تاحـد  ابعد محتو رسد كه از نظر مي به ،ي استتربيت علوم

ضـمن  مطلوبي توقع آموزشي دانشجويان مختلف را برآورده سازد. نويسنده در فصـل اول  
انديشـمندان مختلـف درمـورد     هـاي  ديـدگاه وپرورش تطبيقي به نقد  بررسي مفهوم آموزش

كه تعريف دقيق يـا حـداقل موردقبـول خـود را بيـان كنـد.        تعاريف آنان پرداخته بدون اين
پـرورش   و پـرورش تطبيقـي و آمـوزش    و در بخش پاياني اين فصل تمايز آموزش ،چنين هم
وپـرورش تطبيقـي بـا     توجه به تمايز مفهوم آموزش كه از حالي، درشود المللي مطرح مي بين

وتربيـت تطبيقـي    و تعلـيم  ،اي، تربيت تطبيقي وپرورش مقايسه چون آموزش اصطالحاتي هم
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پـرورش   و ). در فصل دوم، تـاريخ آمـوزش  1394دار آراني و كاكيا  غفلت شده است (معدن
نگاه غالب نويسـنده   ه است.شدررسي ب خوبي  نظر و اشراف كامل نويسنده به تطبيقي با دقت

در جهان غرب و ايـران   در اين فصل معطوف به بررسي سير تحول تاريخي اين علم عمدتاً
 دكنـ  ها) نمي ها يا هندي اي به تجارب ساير ملل (براي مثال چيني اسالمي است و هيچ اشاره

)Bray 2002; Wilson 2003(ي بر سـر راه تحقيقـات   يها . در فصل سوم، نويسنده به دشواري
هـاي آموزشـي    و درخصـوص دو مشـكل تفـاوت مفـاهيم در نظـام     كند  ميتطبيقي اشاره 

 ،دهـد كـه اوالً   دهد. اين موضوع نشـان مـي   هاي تحقيقاتي هشدار مي مختلف و اعتبار داده
كـه   دانـد، درحـالي   تحقيقـات تطبيقـي را فقـط محـدود بـه سـطح كشـوري مـي         هنويسند
سطوح تحليل و مشاهده در مطالعـات تطبيقـي    آن را فقط يكي از هاي موجود بندي تقسيم

بـه    هـاي تحقيقـاتي محـدود و منحصـر     مشكل اعتبار داده ،؛ ثانياً)Manzon 2014( پندارد مي
گيـرد (جانسـون و    ي را نيز در بر مـي تربيت علومهاي  پژوهش تطبيقي نيست و ساير پژوهش

پـرورش   و يل رويكردهـاي آمـوزش  صـ تف). در فصل چهارم، نويسنده بـه  2004كريستنسن 
توان اين فصل را از بعد علمي و  كه مي نحوي دهد، به تطبيقي را براي خوانندگان توضيح مي

توضيح  نكردن ه، ارائاينترين فصل كتاب دانست. باوجود توجه به اصول و مباني رشته قوي
ي از نويسـنده، تغييـر در بعضـ   ازسـوي  مفهـوم رويكـرد و تئـوري     روشن درخصوص دو

بـه اصـول و مبـاني حـاكم بـر علـم        اسـت. باتوجـه  ه كردسرتيترهاي اين فصل را ضروري 
ي كتاب مربوط به فصـل پـنجم   اوپرورش تطبيقي، يكي از نقدهاي اساسي به محتو آموزش

وپـرورش   علم آمـوزش  ةتواند يك مثال عملي و عيني از فايد كه خواننده نمي است. درحالي
وپرورش رسـمي عمـومي مـدرن در دنيـا رواج پيـدا       اي آموزشه كه نظام زماني از ،تطبيقي
 ةشود كه پس فايـد  رو مي هبا اين پرسش روب در سرتاسر اثر حاضر پيدا كند و طبعاً ،اند كرده

دادن لزوم توجه به اصول حاكم بر مطالعات تطبيقي، با  اين علم چيست، نويسنده براي نشان
د يـا مثـالي مربـوط بـه     ان در ايران 1320 تا 1300 ةمربوط به دو ده هايي كه عمدتاً ذكر مثال

يـابي   آمـوزان ابتـدايي (ارزش   درخصوص اجـراي طـرح بـدون امتحـان دانـش      1336سال 
هرگونـه الگـوگيري و    وتار و منفي از تيرهتوصيفي) و اطالق طرح وارداتي به آن، تصويري 

وپـرورش تطبيقـي بـه     علـم آمـوزش   ةفايـد  ههاي آموزشـي و درنتيجـ   اقتباس از ساير نظام
و  يابي توصيفي مجدداً كه طرح ارزش دهد. طنز تلخ اين كارشناسي ارائه مي ةدانشجوي دور

حاضر بيش از يك دهـه اسـت كـه از     و درحالشده  زمان با نشر كتاب در كشور شروع هم
صـراحت   همه، نويسنده در فصل پاياني بـه  گذرد. بااين اجراي آن در نظام آموزشي فعلي مي

هـاي   سـيس دوره أوپـرورش تطبيقـي را ازطريـق ت    رشد اقبـال بـه علـم آمـوزش     روبه روند
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و چاپ نشريات در سرتاسر دنيـا   ،هاي ملي سيس انجمنأها، ت تخصصي، برگزاري كنفرانس
  نوعي تعارض ذهني با تجارب تلخ فصل قبلي است. ةكنند گذارد كه خود ايجاد نمايش مي به

 

  ميزان انطباق و جامعيت 6.6
با عنوان و فهرسـت مطالـب داراي قـوت و اسـتحكام الزم      احاضر ازلحاظ انطباق محتواثر 

هـاي   استفاده ها و سوء چون استفاده اي از مباحث اوليه هم البته اگرچه نويسنده به پاره ؛است
تـوان   اي نكرده اسـت، مـي   پرورش اشاره و هاي تطبيقي در مطالعات آموزش احتمالي از يافته

ديگري كـه   ة. نكتكردقبول ارزيابي  ازلحاظ جامعيت موضوعي درحد قابلي كتاب را امحتو
 116بـه تعـداد صـفحات كتـاب (     در اين قسمت بايد بدان توجه داشت جامعيت اثر باتوجه

كالسي در هـر   ةجلس 15ها) و ازلحاظ پوشش ساعات واحد درسي (حداقل  بدون پيوست
ن اين درس، حجم و مباحث كتاب براي ايكي از مدرس درجايگاه بنده،نظر  كه به ،ترم) است
مباحث جديد  ةلف با ارائؤكند و بهتر بود كه م واحدي دانشگاهي كفايت نمي سهيك درس 

صورت تطبيقي از بعد ساختار رسـمي يـا    به ،و تكميلي يا بررسي نظام آموزشي چند كشور
 ،چنـين  ود. همافز ي كتاب ميابر حجم و محتو ،مواد و ساعات درسي با نظام آموزشي ايران

 ةنويسندبايد  ،هاي رويكردها و اصول استفاده شده است كه در عنوان كتاب از واژه جايي نآاز
 كـرد  ميتري ازمنظر فلسفي بررسي  صورت عمقي محترم كتاب اين رويكردها و اصول را به

  ).1393  (ميرزامحمدي
 

  ابزارهاي علمي استفاده از ةنحو 7.6
جامعيت صوري  ةگان هاي چهارده لفهؤازلحاظ م ،اثر گفته شدكه در نقد شكلي  گونه همان

نهـاد   فصـول، تمـرين و آزمـون، و پـيش     ةگفتار، اهداف درس، خالصـ  كتاب فاقد پيش
 ،انگليسي به فارسـي  ةنام زمان كتاب داراي دو پيوست، واژه پژوهش در هر فصل است. هم

 ةهـاي داراي رشـت   كـالج هـا و   . در پيوست نخسـت، اسـامي دانشـگاه   استاسامي  ةو نماي
قـرار  مريكـا  ا ةكه اكثريت آنان در ايـاالت متحـد   است وپرورش تطبيقي ذكر شده آموزش
وپرورش تطبيقي در كشـورهاي   نام مراكز تحقيقاتي آموزش ة. پيوست دوم دربردارنددارند
وفـور در كتـاب    و اصـطالحات بـه   اسـت نامـه مناسـب    واژه ،چنين غربي است. هم عمدتاً
هـاي   تر و بهتر دانشجويان با واژه تواند باعث آشنايي بيش كه مي اند ده قرار گرفتهاستفا مورد

  تخصصي رشته شود.
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  رويكرد كلي اثر. 7
هـاي مـرتبط بـا     اي از كتاب تالش كرده است كه با ذكر مثـال  هاي عمده نويسنده در بخش

د. بـراي  كنتاريخ و فرهنگ ايران و اسالم شواهد تاريخي متقني براي مباحث مطروحه ارائه 
تـوان آن را   خوبي مشهود است كه مـي  و پنجم به ،اين موضوع در سه فصل اول، دوم ،مثال

در فصول اول و دوم نويسـنده تـالش كـرده     ،چنين هميكي از امتيازات اثر حاضر دانست. 
سـال   هـاي آموزشـي در ايـران را از    نظـام  ةمطالع ةتحوالت مرتبط با پيشين يرات واست تغي

 ةمدرس ةاي دربار گام با چاپ مقاله پيش ةمجل منزلة به يتترب يهفتگ ةنشري(با ذكر نام  1275
  د.كنبيروت) تا عصر حاضر بررسي 
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سـو و قلـت    تطبيقي ازيـك وپرورش  آموزش ةبه تخصص و اشتهار نويسنده در حوز باتوجه
هشـتاد   ةمنـد وي را در اواخـر دهـ    توان كوشـش ارزش  ديگر، مي ازسوي فعليمنابع علمي 

انـد كـه    شـده  چـاپ علمي در كشـور   ةاگرچه در اين مدت آثار ديگري در اين حوز ستود،
بـه   هرحـال، باتوجـه   د. بـه كنـ ها استفاده  توانست در ويراست جديد كتاب از آن نويسنده مي
و قلــت صــفحات، ايــن اثــر توانســته اســت تاحــد نســبي خواننــدگان را بــا   حجــم كــم

گيـري از   كتاب ضمن حفظ و بهره ،چنين . همدكناين علم آشنا  ةهاي كلي و اولي ارچوبهچ
مثال، بيـان   راي د. بكنهاي آنان را برطرف  محاسن كتب قبلي توانسته است بعضي از كاستي

روي خواننـدگان    انداز جديـدي پـيش   تطبيقي چشمپرورش  و رويكردهاي آموزشيلي صتف
هـا و    توان با آگاهي از هر رويكرد به تحليل و تفسير پديده نهاده است تا دريابند چگونه مي

 ،نظـر مـن   فرهنگي دست يازيد. بـه  ـ هاي گوناگون اجتماعي هاي آموزشي در محيط رخداد
كـه روح   اسـت   وارد دانست اينتوان بر اثر حاضر  يي مياترين نقدي كه ازلحاظ محتو مهم

ضـمني اسـت كـه اقتبـاس و      ةنظريـ ايـن   ينگري و القـا  بر منفي كلي حاكم بر كتاب مبتني
االمكان بايد از آن اجتنـاب   امري است كه حتي وپرورش اصوالً آموزش ةالگوگيري در حوز

نفـي  هاي م سف بايد گفت حتي در ويراست جديد نيز نويسنده با ذكر مثالأكرد. در كمال ت
پـور   بنگريد بـه محسـن  ه است (كردوپرورش تطبيقي ترسيم  تصويري منفي از علم آموزش

هـاي مثبـت بـه     توانست با ارجـاع بـه مثـال    كه مي )، درحالي106 - 98 ،40، 19 - 13: 1393
نـوآوري در كـالس    كه با ذهني باز و پـذيراي تغييـر و   ،كارشناسي ةدوردانشجويان جوان 

چون ژاپن، تايوان، سنگاپور،  اين موضوع را ياد دهد چگونه كشورهايي هم ،اند درس نشسته
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هـاي آموزشـي    هاي نظام نوآوري از اند با اقتباس آگاهانه و حتي چين و هند توانسته ،مالزي
يكـي از   ،چنـين  نـد. هـم  كنتـري طـي    مدرن مسير ترقي و پيشرفت خود را با سرعت بيش

وپرورش  توجه به جريانات معاصر فكري علم آموزشهاي اثر حاضر فقدان  ترين كاستي مهم
الخـط، قواعـد    چون رسـم  هرحال، كتاب ازلحاظ ابعاد شكلي و مواردي هم تطبيقي است. به

منابع قبل از خود برتـري و رجحـان    در مقايسه باو ساختار فصول  ،زباني، ويراستاري ادبي
  :دنشو مي ارائهعلمي اثر  ينهادهاي زير براي ارتقا به اين نكات، پيش . باعنايتدارد
 ؛گيري براي هر فصل ردن مقدمه و نتيجهك  اضافه ـ

 ؛سطوح زماني و مكاني تطبيق و نوشتن فصول جديدي درخصوص ابعاد تطبيق ـ

ي، يچون فمينيسـم، مابعـد اسـتعمارگرا    نشده در كتاب هم هاي جديد بيان بيان تئوري ـ
 ؛و نئوليبراليسم ،انتقادي

هاي اطالعاتي، و مقاالت منتج  ها، پايگاه سايت چون وب همگيري از منابع جديد  بهره ـ
 ؛هاي دولتي گزارش ها و امهن ياناز پا

هاي آموزشي دو يا سـه كشـور پيشـرفته يـا مسـلمان       توضيح و تشريح تطبيقي نظام ـ
 .چون مالزي و تركيه هم
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