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 تطبيقي وپرورشآموزشتعريف 

 تطبيقي هایوهشپژو كاربرد  هاهدف

 شودمياست و به دانشي اطالق  education comparativeاصطالح  ۀترجم تطبيقي وپرورشآموزش تعريف .8

بين  تربيتي در داخل يك نظام آموزشي و يا هایپديده هایتفاوتو  هاشباهت ۀتحليل و مقايس ،كه موضوع آن شناسايي

و سياسي مؤثر در  اقتصادی ،مذهبي توجه به عوامل اجتماعي، كشورهای مختلف جهان با وپرورشآموزش هاینظام

ديگر  نام .پردازدميتربيتي  هایپديدهآموزشي  ۀتطبيقي به مطالع وپرورشآموزش .هاستآنتشكل و پيدايش 

جامع و  ريزیبرنامههرگونه  يربنایز وپرورشآموزشمطالعات تطبيقي  .است ایمقايسه آموزشتطبيقي،  وپرورشآموزش

 .شودميمحسوب  درازمدت

بدان معناست كه كليد  ينا جهان را اصالح خواهم كرد. من را به من بسپاريد، وپرورشآموزش اصالح :گويدميالتاتوی  

 در نظام آموزشي است. كشورهاطالئي تحول 

 تطبيقي وپرورشآموزشاهداف و كاربرد مطالعات 

 ؛ديگر كشورهایآموزشي  هاینظامتحليل و شناخت مسائل حقايق و مسائل تربيتي كشور خويش از طريق  كشف .1

و تمايالت  ايدئولوژی ،گراييقومفرهنگي منبعث از  خودشيفتگيو پرهيز از  نگریواقعيتمبتني بر  ارزيابي .2

 ؛ناسيوناليستي افراطي

 ؛هانساناو تفاهم بين  دوستيصلحروابط فرهنگي بين كشورهای مختلف جهان در جهت  ۀو توسع برقراری .3

 ؛آموزشي هاینوآوری معرفي .4

 ؛مسائل جهاني آموزشي و پرورش شناخت .5

 .ريزیبرنامه .6

 بندیرده ،هاطرحريزان و مجريان آموزشي را در تدوين و تنظيم ضريب اشتباهات برنامه تواندميحقايق  كشف الف(

 .مور آموزشي كاهش دهدا علمي در ادارۀ هایروشاجرايي و اعمال  هایاولويت تعيين مسائل،

 فرهنگي نگریواقعيتمبتني بر  ارزيابي ب(
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  است، محدودنگریتلخ آن  ۀفكری كه ميو انزواطلبيفرهنگي و رهايي از  خودشيفتگيگامي در راه جدا شدن از 

به يك راه  و قائل شدن تنها گراييمطلقگرايش به او را از و  سازدميآشنا  های نوگر را با اطالعات و انديشهمطالعه

 .داردبازميمسائل آموزشي  وفصلحلمطلوب در 

 ريزی( برنامهج

آموزشي اين  ۀريزان و طراحان برنامدر جوامع ديگر به برنامه شدهكسباز اطالعات و تجارب  گيریبهرهجونز با فليپ

نسبت به  وپرورشآموزشمور ا وفصلحلسنجيده و با آگاهي از تدابير ديگران در جهت  هایگامتا با  دهدميامكان را 

 اقدام نمايند. وپرورشآموزشي و كيفي پيشرفت و توسعه كمّ منظوربهمنطقي و سنجيده  هایطرحتدوين 

مختلف جهان در جهت و حدت و ايجاد صلح و دوستي و تفاهم بين  كشورهایروابط فرهنگي بين  ۀو توسع برقراری( د

 .هاانسان

تطبيقي به سه زبان زد و در ايجاد  وپرورشآموزش ه انتشار مجلۀدست ب اولين بارای بر هرمان كن بوئرمحققي به نام 

 .تعليم و تربيت همت گماشت المللبينانجمن 

 تطبيقي وپرورشآموزشمحققان  هایهدف ترينعمدهاز 

 ؛هانوآوری ۀاطالعات به قصد ارائ تبادل .1

 ؛موردنياز هاینوآوریكشف  منظوربهو منابع برای تسهيل مطالعات  مأخذ تأمين .2

 .مناسب هاینوآوری گزينش .3

 وپرورشآموزششناخت مسائل جهاني 

جهاني آموزشي و  مسائل جهاني تعليم و تربيت، مسائل جهاني تعليم و تربيت، بحران ازجمله هاييكتاببا انتشار 

و بازار كار  هاینيازمندیليماتي و هماهنگي بين محصوالت نظام تع عدم افت تحصيلي،، پرورشي، آموختن برای زيستن

مالي نظام آموزشي و پرورشي و بيكاری و  ۀضعف بني ،ناشي از آن اجتماعي-اقتصادی هایآسيبو  سوادیبي، توليد

و مشكالت جذب معلمان  معلمتربيت ،وپرورشآموزشمنفي آن بر نظام  تأثيرات انفجار جمعيت و ،وپرورشآموزش

تطبيقي بدان  وپرورشآموزشگران اموری هستند كه محققان و مطالعه وپرورشآموزشام در نظ باصالحيتشايسته و 

 اشتغال دارند.
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 :استبه شرح ذيل  هاآن ترينمهمبه اصولي توجه دارند كه  یامقايسهدر مطالعات تطبيقي يا  پژوهشگران

 :پرورش تطبيقي آموزش اصول عمومي

 العات تطبيقيدر مط اگراصل برداشت سيستمي يا نظام-8

 قرار بگيرند. وتحليلتجزيهو  بررسي موردپرورش  آموزشل نظام يشكتتمام عوامل مؤثر در 

زيرا  يابدميكاهش  اعتبار مطالعهقرار دهيم  موردمطالعه هاآنتوجه به عوامل زيربنايي آموزشي را بدون  هاینظاماگر 

 .ف ظاهری را نشان دهد كه راهگشا نيستتالبناها ممكن است تشابهات يا وجه اخمقايسه و تطبيق رو

 : های زير استدارای ويژگيپرورش وآموزشبر اساس اصل برداشت سيستمي، 

 ؛است متأثرو فرهنگي جامعه  اقتصادی ،سياسي ،نظامي است كه از نهادهای ديگر اجتماعي-الف

 ؛هاستهدفدارای نظامي از -ب

 ؛سازدميرا ممكن  هاهدفبه ل ظامي از فنون و تجهيزات است كه نيدارای ن-ج

شي و اداری در واحدهای مختلف هپژو هایفعاليتافراد برای انجام  ،دارای نظامي از تشكيالت سازماني است كه در آن-د

 ؛اندآمدهگرد 

 ؛اجرای برنامه نظارت دارد و نحوۀ افراد دارای نظام مديريتي است كه بر فعاليت نهادهای آموزشي،-ه

 .دهدمي و هنجارهايي است كه روابط اجتماعي را شكلمقررات ضوابط  دارای نظامي از-و

 تطبيقي هایبررسيو قابل قياس در  استانداردشدهاصطالحات  كارگيریبه اصل .2

 گيرد.را در بر مي ساله 11-11گروه سني  آموزشكه  كنندمياز تحصيالت اطالق  ایدورهآموزش متوسطه را به  مثالً

 اطالعات و ارقام گزينش دقيق اصل .9

 اطمينان باشد. هاآنو انتشار  آوریجمعبر صحت و دقت در  هبايد از اطالعات و ارقامي بهره گرفت ك
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 آمار و ارقام دقت و علل كمي صحت

 ؛ربطذی هایدولتو انعكاس و انتشار مطالب از سوی  آوریجمعهايي مشابه و دقيق در خصوص راهنمايي ۀارائ عدم .1

حفظ حيثيت كاذب ملي  منظوربهدر مورد افشای آمار و ارقام صحيح مبتني بر واقعيت  دهندگانگزارشخاص  تعصب .2

 ؛كشور مطبوع خويش

كشور  وپرورشآموزشمختلف  هایجنبهم مربوط به آمار و ارقا دهندگان در عرصۀگزارش ایحرفهصالحيت  ضعف .3

 .خويش

 هایپديدهاز تعصب و اعمال حب و بغض شخصي در تحليل و اجتناب  گراييعينيتو  بينيواقع اصل .4

 تربيتي

 تربيتي هایپديدهتوجه به ابعاد گوناگون  اصل .5

 وپرورشآموزشدر مطالعات تطبيقي  متغيرهاو انتخاب اصلح  محدودترانتخاب واحدهای  اصل .6

رفي به انسان كه هدف تربيت است از ط وپرورشآموزشي نظام جريان تعامل و تعاط پيچيدگيه علت رعايت اين اصل ب

 است. ناپذيراجتناب ،و سياسي اقتصادی و از سوی ديگر با عوامل اجتماعي،

 ي تعليم و تربيتالمللبينانجمن  تأسيس هایهدف

 ؛الملليبينصلح جهاني و برقراری تفاهم  ترويج .1

و متخصصاني كه افكار  نظراناحبصو اعزام  وپرورشآموزشي المللبينهای اجالسو  هاگردهمايي تشكيل .2

 ؛دارند به كشورهای نيازمند بشردوستانه

 ها؛تفاهم بين ملت -3

 از و فقدان درك صحيح هاملتعدم تفاهم بين  ۀنتيج نظرانصاحبجهاني به نظر اين  هایجنگو  هاكشمكشعلت 

 .غلط است هایداوریپيشو  هاواقعيت

كاهش  منظوربهواقعي فرهنگي و اجتماعي و سياسي بين كشورهای مختلف  لواحوااوضاع نو شناسانددادن آگاهي -4

 ؛ يالمللبينميزان صلح و تفاهم و افزايش  در جامعه بشری هابحران گونهاينشدت 
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 .آموزشي هاینوآوریمعرفي -ه

ارشناسان امور آموزشي ك .دارد ایتازه هایروشجديد و  انديشۀ نياز به كارآمدآموزشي نوين و  هاینظامبنياد نهادن 

و  هانوآوریجز جستجو برای ايجاد تغييرات از طريق  ایچاره ،جديد یهاپيشرفتهمگام شدن با تحوالت و  منظوربه

 .دنتازه ندار هایروش

 يك علم عنوانبهتطبيقي  وپرورشآموزش

 ۀبر عرصپای  11از اوايل قرن دانشي متمايز و مشخص كه وجوه علمي به خود گرفت  عنوانبهتطبيقي  وپرورشآموزش

پرورش ومقدماتي در باب آموزش هایديدگاهبا نشر كتاب تدبير و  توانميآوردن آن را  به وجودوجود نهاد و تاريخ 

مارك آنتوني ژولين مطالعات  .مقارن دانست 1111فرانسوی مارك آنتوني ژولين در سال  طرف محققتطبيقي از 

 .كرد يافتهنظامد و ، قانونمندارهدفتطبيقي را 

 تطبيقي به شيوه عملي: وپرورشآموزشسه اقدام عملي ژولين برای پيشبرد مطالعات 

امور تعليم  اركنان ثابت كه بتوانند به مطالعۀك ۀو اداري تعليم و تربيت مجهز به مركز المللبين هيئتتشكيل  ضرورت .1

 ؛و تربيت كشورهای عضو بپردازد

 ؛به دست آورد وپرورشآموزش ۀبتوان اطالعات و آمار الزم را دربار كه از طريق آن هاييپرسشنامه تدوين .2

 .نشر اطالعات و نوآوری آموزشي منظوربهتعليم و تربيت به چندين زبان  ۀو انتشار مجل چاپ .3

 ز ژولينبعد ا اندداشتهدانشمندان تعليم و تربيتي كه نقش مؤثری در علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي 

 از: اندعبارت

 روزلو پدرو .5هنز  نيكالس .4 اوليخ روبرت .3كندل  ايساك .2شنايدر ا فردريك .1

عوامل و  رشته يكمولود  ،پرورشوآموزش هاینظامو بصيرتي ژرف معتقد بودند كه  بينيروشناين دانشمندان با 

تربيتي بدون در نظر گرفتن  هاینظامبررسي  و دهستن تشخيص قابلو اقتصادی  سياسي ،تاريخي نيروهای اجتماعي،

 ديگر اجتماعي ممكن نيست. نهادهای

توصيف ايستای مؤسسات آموزشي  جایبهمطالعات بيشتر به تحليل و شرح و تفسير پويای پديدهای تربيتي  گونهايندر 

 كمكم -بررسي علمي است هایيويژگكه از -يابي مبني بر علت و معلول هایو پژوهشپرداخته شده است و تفكر علمي 

 شود.گرائي ذكر مياز اين دوره در مطالعات تطبيقي به عنوان دورۀ شكل توصيفي را گرفت. صرفاًجای مطالعات 
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وپرورش به عنوان وپرورش تطبيقي، نظام آموزشكه به اعتقاد دانشمندان آموزش– يرائگشكل ۀدورهای ويژگياز جمله 

آماری و سرانجام به كار بردن روش  هایروشاز  و استفادهتجربي  ۀمطالع -شودمحسوب مييكي از نهادهای اجتماعي 

پژوهشگران اين زمان جرج زد. اف. بردی  ترينبرجستهاز  يكي تحقيقي است. هایفرضيهاستقرائي در رد يا قبول 

آگاهي و كه  كندميقي اشاره تطبي وپرورشآموزش هایروش ۀبا عنوان گفتاری دربار ایمقاله دراست. وی  لهستاني

شيرين و تلخ ياری  هایواقعيتتعيين  را دركه پژوهندگان -علمي بررسي پديدهای تربيتي  هایشيوهشناخت نسبت به 

 .است ناپذيراجتناب -دهدمي

 كندميچهار مرحله را مشخص  وپرورشآموزشی در مطالعات تطبيقي اف برد زد جرج

 .مقايسه .4                      واریجهم .3                    تفسير .2                    توصيف .1

 زمينۀ درمطالعات تطبيقي  نيويورك يكي از مراكز علمي در 1156تطبيقي در سال  وپرورشآموزشانجمن  تأسيسبا 

 .ايجاد گرديد وپرورشآموزش

 .رك فراهم كرديوي را در دانشگاه نيوالمللبين هایگردهماييبرگزاری  ۀزمين ويليام بريك من

 بيقيتط وپرورشآموزشاهداف انجمن 

 ؛وپرورشآموزشۀ زمين درعلمي  هایبررسيو ترغيب محققان و دانشمندان به  تشويق .1

با عنوان مروری بر  ایمجلهو نتايج بهنگام تحقيقات اين پژوهشگران در سطح جهان از طريق  هاانتشاريافته .2

 .تطبيقي وپرورشآموزش

 هایانجمنتطبيقي را به شورای جهاني  وپرورشوزشآمتغيير انجمن  ۀكانادايي انديش ژوزف كاتز 1161ل سا در

و اعضای انجمن قرار گرفت و به همين مناسبت ه رئيسهيئت استقبالمورد  كه تطبيقي مطرح كرد وپرورشآموزش

 .ناميد وپرورشآموزشسال جهاني  را 1111يونسكو سال 

 پرورش آموزشهدف از تشكيل شورای جهاني 

 ؛الملليبينباال بودن سطح تفاهم  منظوربه وپرورشآموزش ۀتوسع .1

 ؛به صلح جهاني دستيابي .2

 ؛فرهنگي و علمي بين ملل مختلف همكاری .3

 ؛مطالعات گونهاينعلمي  ۀي در سطح جهان و باال بردن وجهالمللبينپرورش تطبيقي و ومطالعات آموزش ۀتوسع .4

 مطالعات تطبيقي. و هاپژوهشمراكز  عنوان هبتطبيقي  وپرورشآموزش هایانجمنو  هاكانون ۀتوسع .5
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 وپرورشآموزشرا با همكاری شورای جهاني  هاييگردهمايي باريكتطبيقي هر سه سال  وپرورشآموزش هایانجمن

 .كنندميتطبيقي برگزار 

تطبيقي استراليا و نيوزيلند مسئول برگزاری دهمين اجالس جهاني  وپرورشآموزش انجمن 1116در سال 

 بود. وپرورشآموزشنيزه كردن و جهاني كردن رتطبيقي در دانشگاه سيدني بود و موضوع آن بررسي مد وپرورشوزشآم

 هاینظامو اعتقاد دارد كه تحليل و بررسي  درَبَمينام  ایرشتهبينعلم  عنوانبهتطبيقي  وپرورشآموزشلوتان كوی از 

 قرار گيرد. موردتوجهجهاني آن  هایزمينهبا توجه به  ملي و هم بايد هایزمينهآموزشي هم بايد در بطن 

 تطبيقي وپرورشآموزشدر قلمرو  بررسي موردمسائل و موضوعات 

مسائل  وتحليلتجزيهاهتمام در شناسايي و  توانمي وپرورشآموزشۀ زمين دربارز مطالعات تطبيقي  هایويژگي ازجمله

 .را ذكر كرد وپرورشآموزشدر قلمرو 

 .دارد بستگي آن بررسي مورد مباحث و موضوعات  علمي به تعداد ۀشتر يكميزان رشد 

 يك نظام آموزشي و يا چند نظام آموزشي هایويژگيمسائل و موضوعات مربوط به  الف(

 ؛وپرورشآموزشسير تحول نظام  ۀتاريخچ .1

 ؛آموزشي هایهدف .2

 ؛تشكيالت اداری و آموزشي ساختار و .3

 ؛حصيليت مقاطع .4

 ؛آموزشي و محتوای هابرنامه .5

 ؛معلم تربيت .6

 ؛وپرورشآموزش هایهزينه تأمينو منابع  بودجه .1

 ؛بدنيتربيتتعليمات اجتماعي و  ساالنبزرگ آموزش .1

 ؛تخصصي و كارآموزی ضمن خدمت و تمديد آموزشي هایآموزش .1

 ؛تربيتي هایپژوهشو  تحقيقات .11

 .ج تحصيليو مدار ارزشيابي .11
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 وپرورشآموزشو موضوعات مربوط به اقتصاد  ( مسائلب

 اقتصادی ۀو توسع وپرورشآموزشارتباط 

 ؛وپرورشآموزشتوسعه ۀ زمين درمالي  هایمحدوديتو  امكانات .1

 ؛كالن اقتصادی و اجتماعي ۀی توسعهابرنامهآموزشي و  ريزیبرنامه .2

 ؛اقتصادی هایخسرانتحصيلي و  افت .3

 ؛رونسبت به كل جمعيت مدرسه وپرورشآموزش هایهزينه ۀمقايس .4

 ؛تعليم و تربيت هایهزينهعوامل مؤثر در افزايش  بررسي .5

 ؛اقتصادی ۀآن بر توسع تأثيرانساني و  ۀرشد سرماي ۀمقايس .6

 ؛اقتصادی و سطح سواد افراد يك جامعه ۀتوسع .1

 ؛وپرورشآموزشو  اشتغال .1

 .پرورشوآموزشو  بيكاری .1

 و جامعه وپرورشآموزشو موضوعات مربوط به  ( مسائلج

ملي حاكم  هایويژگياجتماعي و فرهنگي  هایهدفو  عقايد ،هاارزشدر جوامع مختلف بر  وپرورشآموزشنوع  اصوالً

 در يك جامعه بستگي نزديكي دارد.

 است. )دو سويه( ديالكتيكي ۀرابطجامعه و بنيادهای مربوط به آن يك و  وپرورشآموزشبين  ۀرابط

 و جامعه وپرورشآموزشمسائل و موضوعات مربوط به  ترينمهم

 ؛و نژادی زباني ،فرهنگي قومي، هایاقليتو  وپرورشآموزش .1

 ؛عامل تغيير و تطور اجتماعي عنوانبه وپرورشآموزش .3

 ؛اجتماعي آن تأثيرو ان نزپرورش وآموزش .4

 ؛در مدارساجتماعي  تعليمات .5

 ؛وپرورشآموزشدر  نگریآينده .6

 .واحد اجتماعي عنوانبه مدرسه .1
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 وپرورشآموزشو موضوعات مربوط به ارتباط بين مذهب و  ( مسائلد

 تربيتي است.متضمن آثار و نتايج  ،مذهبي در هر جامعه هایگرايشمذاهب و  

 وپرورشوزشآممسائل و موضوعات مربوطه به ارتباط بين مذهب و  ترينمهم

 ؛پرورشوآموزشو  دموكراسي .1

 ؛وپرورشآموزشآن بر  تأثيرو  مسيحيت .2

 ؛يسم در آراء تربيتي علماء غربكالوينيسم و انگليكان نقش .3

 ؛وپرورشآموزش ۀمذاهب در توسع نقش .4

 ؛تربيت انسان ۀمذهبيون دربار هایديدگاه .5

 .و فرهنگي جهانمسلمانان در ايجاد نخستين مراكز علمي  نقش .6

 وپرورشآموزشحكومت در ارتباط با  مربوطه به سياست و ( مسائله

 ؛وپرورشآموزشاستعمار كهن و نو بر  تأثير .1

 ؛سازیآگاه منظوربه وپرورشآموزش .2

 ؛وپرورشآموزشو  هاانقالب .3

 ؛در كشورهای سوسياليستي وپرورشآموزش .4

 ؛درش در حالپرورش در كشورهای  آموزش .5

 ؛سياسي و اجتماعي هایآگاهيو  وپرورشآموزش .6

 ؛وپرورشآموزشو  ناسيوناليزم .1

 ؛وپرورشآموزشو  كاپيناليزم .1

 ؛در كشورهای ناسيوناليستي وپرورشآموزش .1

 ؛دولتي و خصوصي وپرورشآموزش .11

 ؛وپرورشآموزشو  دموكراسي .11

 .وپرورشآموزش یهابرنامهركن اساسي  عنوانبهسياسي  آموزش .12
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 آموزشي كشورهای مختلف جهان هاینظام موضوعات مربوط به شناخت

و سعادت  خير تأمين منظوربهكشورهای مختلف جهان  پرورشوي بررسي مسائل آموزشتطبيق هایپژوهش ترينمهم

 از اندعبارتكه از جملۀ اين موضوعات  ي بوده استالمللبينحدت وبشری و برقراری صلح و دوستي 

 ؛المللبين وپرورشآموزش آن بر توسعۀ تأثيرليستي و سيونااانترن هاینهضت .1

 ؛آموزش عالي در كشورهای صنعتي جهان هایويژگي .2

 ؛وپرورشآموزش ۀدر توسع هاآن و نقش المللبين مؤسسات .3

 ؛يكمودر قرن بيست وپرورشآموزش .4

 ؛وپرورشآموزش ۀتحوالت آيند ۀدربار تفكر .5

 ؛پرورشوجهاني آموزش مسائل .6

 ؛از طريق ماهواره وپرورشآموزش .1

 ؛در جهان سوم هو رشد و توسع وپرورشآموزش .1

 ؛در آمريكای التين وپرورشآموزشهمگاني از  برخورداری .1

 ؛حاصل از آن و نتايج وپرورشآموزشۀ زمين دري المللبين هایهمكاری .11

 ؛آفريقايي ۀنقش و عملكرد آن در جامع و وپرورشآموزشمفهوم  تحول .11

 ؛ميزان اشتغال در كشورهای صنعتي و كشورهای در حال رشد تفاوت .12

 ؛گروهي از گذشته تا به امروز هایرسالهو  وپرورشآموزش روابط .13

 ؛آلمان كانادا و ،استراليا دور در كشورهای انگلستان، راه از نوين آموزش اندازهایچشم .14

 .فرهنگي در كشورهای در حال رشد هایسياستو  وپرورشوزشآم .15

 هاینظام با آن مقايسۀ و  يك نظام تربيتي خصوصيات تشابه يا تفاوت وجود به  تطبيقي توجه مطالعات ترينرايج

 يكيديالكت رابطه يك آن به مربوط  بنيادهای و جامعه با وپرورشآموزش بين رابطه است. جهان یكشورها ساير آموزشي

به  هادولتمالي  هایكمكميزان  .است تربيتي نتايج و آثار  متضمن مذهبي در هر جامعه هایگرايشمذاهب و  .است

 .دنكميرا معين  مدارانسياست نفوذ اعمالدستگاه تربيتي حدود 
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 وپرورشآموزشمطالعات تطبيقي در  تاريخچۀ

 تطبيقي وپرورشآموزشنخستين مطالعات  نعنوا بهنقل مشاهدات و شرح خاطرات سياحان  ۀدور الف(

 توانميسياحان و جهانگردان  هایگزارشو  هاسفرنامه ت تطبيقي را در آثار،تعليم و تربيۀ زمين درمطالعات  ترينابتدايي

نمايندگان و سفرا از طرف دولت مطبوع  عنوان بهو تجاری داشته است و  مذهبي سياسي، ۀآنان جنب سفر .مشاهده كرد

ارضای حس  منظوربهفقط  ایعده .اندبودهو غيره  تجاری ديپلماسي، در جهت گسترش روابط ييهاپيام لمحا ،دخو

 .اندزده هاييمسافرتكنجكاوی خود دست به چنين 

 هایفرهنگجوامع و  واحوالاوضاعو آشنايي با  التجارهمالبه بازار فروش  يابيدستثروت و  آوریجمعبرخي به اميد 

و دخالت ساليق  هاقضاوتبودن  يذهن بودن اطالعات، نامنظم به دليلاطالعات  گونهاين ضمناً .اندكردهميت سفر متفاو

 .تربيتي از اعتبار علمي چنداني برخوردار نيستند هایپديدهشخصي در تبيين 

تحت عنوان تعليم و تربيت گزنفون يوناني  هاینوشتهتطبيقي در  وپرورشآموزشۀ زمين درمطالعات  ترينقديمييكي از 

 .پيدا كرد تحققو حقوق در ايران باستان و سيرت كورش 

 اسكالنته ويلز، ويليام ماركوپولو،

را چنين بيان  سيكينخود خصوصيات اجتماعي و فرهنگي اهالي يكي از شهرهای چين به نام  ۀماركوپولو در سفرنام

 :داشته است

  .كنندميل نمي با خود حسالح گونههيچروتن هستند و ام و فآر یافراد سيكينمردم شهر زيبای 

اعضای جامعه از يك  گرددو احترام متقابل بين افراد جامعه به حدی است كه گاهي تصور مي روابط اجتماعي مطلوب

 .اندفاميل

 .داندميين اجتماعي فوق را ناشي از نوع تعليم و تربيت سنتي مردم چ و خصوصيات مكتسبۀ هايژگيوماركوپولو تمام 

يكي از نمايندگان سياسي اعزامي از طرف دولت آمريكا در اواسط قرن نوزدهم به چين مسافرت كرده و  :ويليام ويلز

شئون و مظاهر زندگي  ۀفساد در كلي از عدم اطمينان محصور شده است. ایبا هالهمحيط اجتماعي آنان  :گويدميچنين 

 .ه استدوانيد فردی و اجتماعي اين جماعت ريشه

های فرهنگي گونه مطالب اين است كه اغلب آنان بر اساس ديد و سليقۀ شخصي و تجارب و زمينهاشكال بزرگ اين

 اند. ها را كه بر سبيل اتفاق در تيررس مشاهدۀ آنان قرار گرفته مورد بررسي و ارزشيابي قرار دادهخود، پديده
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 گزارش اسكالنته

 هاژاپني. است نوجوانان ژاپني سخن گفته وپرورشآموزش ۀاجمالي دربار طوربهو  ژاپن مسافرت كرده به 1544در سال 

و تعليم  آموزش ،لماني استآشبيه زبان  مكالمه آنان ،كنندميعمل  نويسندميو  خوانندمي هاچينيبه همان روشي كه 

 بودائيرا به معابد  درآمدكمو  بضاعتيبافراد  اما انجام داده اشراف را معلمان خصوصي و سرخانه هایخانوادهجوانان و 

 .فرستندمي

 .نوشته است دانشگاه نالندا در هندوستان سينگ دربارۀتيگزارش ديگر را آی

 :گويدميگزارش مربوط به اين دوره مربوط به الكسي دو توكويل از آمريكا است كه  ترينكامل

زمان و موقع مناسب پي نبرد و بدان عنايتي نداشته باشد  افراد خود در ۀكلي وپرورشآموزش ضرورتبه كه  ایجامعه

 كه موجب بسط اخالق سودگرايانه است باشد انگاریسهلعظيمي كه حاصل چنين  هایناروائيو  هاگرفتاریبايد منتظر 

 وزشآممريكا در امر تعليم و آ ۀگذشت توجهيبي ۀنتيج هااين ۀهم .شودميمردم و ساير شئون زندگي  ۀتود در بين

 .افراد جامعه است موقعبه

 تطبيقي وپرورشآموزشنخستين مطالعات  هاینارسايي

 تيررسسبيل اتفاق در  بر را كه هاپديدهفرهنگي خود  هایزمينهشخصي و تجارب  سليقۀديد و  بر اساساغلب  افراد

 .انددادهو ارزشيابي قرار  موردبررسي قرارگرفتهآنان  ۀمشاهد

انبوهي از  الیالبهدر  وگريختهجستهو  غيرمنظم صورتبهمورد بازديد  ۀتعليم و تربيت جامع ایهويژگيشرح و توصيف 

 .شواهد عيني در تشريح آن مدد گرفته شده است ازاست و كمتر  مطالب ارائه شده است و تفسير آن ذهني

 كشورهای ديگر وپرورشآموزشاز  الگوگيری ب(

اقتباس و الگو قرار دادن  وی. اين مطالعات را انجام داده است ی است كهفرد ترينمعروف فرانسوی ولينآنتوان ژ

 قرار داده است. تأكيدكشوری را در كشور ديگر مورد  وپرورشآموزشي از نظام هايجنبه

 :تطبيقي پيشنهاد كرده است وپرورشآموزشولين سه اقدام عملي را جهت پيشبرد مطالعات ژ

 ؛به مركز اداره و كاركنان ثابت مجهز تعليم و تربيت، يالمللبين هيئتتشكيل  ضرورت .1

 ؛كشورهای متفاوت وپرورشآموزشۀ زمين دراطالعات و آمار الزم برای به دست آوردن  هاييپرسشنامه تدوين .2

 .يآموزشي و پرورش هاینوآورینشر اطالعات و  منظوربهتعليم و تربيت به چندين زبان  ۀو انتشار مجل چاپ .3
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 بتجاراز  گيریبهرهتربيتي فوق و  هاینظامپرورش كشورهای دارای وآموزش هاینظام ۀند با مطالعتوانمي كشورها

 .آموزشي اين كشورها نظام تعليم و تربيت خود را بهبود بخشند

ر اموۀ زمين دركشور پروس  وپرورشآموزشده سال بعد محقق فرانسوی به نام ويكتوركوزن به مطالعه و بررسي نظام 

كودكان و نوجوانان پروس،  وپرورشآموزشمحلي در  هایحوزهپروس و نقش والدين و  وپرورشآموزشاداری و سازمان 

 .انتصاب و باالخره حقوق معلمان به مطالعه پرداخت، يتترب آموزشي، ۀمحتوای برنام

ناسيوناليستي بوده است و كوزن تحقق اهداف  منظوربهقرن نوزدهم  وپرورش درآموزشۀ زمين دراغلب مطالعات تطبيقي 

 .نماينده و باني چنين مطالعاتي دانست توانميرا بدون ترديد 

 .منتشر نمود يك سال در اروپا،به نام  ایرساله صورتبهجان گرايس كوم: مطالعات خود را 

 اروپايي یكشورها وپرورشآموزش هاینظام ۀسه دليل جان گرايس كوم از مطالع

ن اي ۀجامعفرهنگ و  شناخت دهد، گسترشارد روابط فرهنگي و تجاری خود را با اروپائيان چون امريكا قصد د -1

 .برای نيل به اين هدف مفيد خواهد بود كشورها

 مدتي طوالني انگلستان كهبرقراری حسن تفاهم بين امريكا و ساير كشورهای اروپايي بخصوص كشوری چون  -2

 .است تحت سيطره و نفوذ استعماری آن بوده يكاامر

خود  وپرورشآموزشگسترش و بهبود بخشيدن نظام ۀ زمين دربا تجارب و تدابيری كه كشورهای اروپايي  آشنايي .3

 .باشد اندركاراندست بخشالهام تواندمي اندداشته

 هوراس مان آمريكايي

كه  اين استن داشته بيا  تعليم و تربيت كشورهای ديگر هاینظام ۀكه مطالعه و مشاهد فوايدیارزش و  ۀزمين در

م و منتظر نشويم همان تجربه را كه ديگران به قيمت صرف زمان و گيري بهرهعاقالنه است كه ما از تجارب ديگران 

 .هيمآگاهي دوباره مورد تجربه قرار د به علت عدم اندآوردهفراوان به دست  ۀسرماي

ورهای اروپايي كه مانعي بر سر راه اقتباس فرهنگي و عقايد سياسي بين امريكا و هريك از كش هاارزشه تفاوت بوی 

 .است توجه داشته است

 .كه بالقوه خنثي است استفاده كرد ایوسيله عنوانبه توانميكه از تعليم و تربيت  هوراس مان اعتقاد دارد

شرايط اجتماعي و  . وی به مطالعۀجوزف كي انگليسي انجام داده است را مطالعات الگوگيری بعد از ژولين ترينمعروف

 .نوع تعليم و تربيت معمول در كشورهای مورد بازديد پرداخت
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اين مقاله به در  او. اروپا منتشر شد تعليم و تربيت مردم انگلستان وجوزف كي تحت عنوان شرايط اجتماعي و  ۀمقال

 دو عامل ۀرا نتيجه و آن شده پرداخت درآمدكمعواملي كه موجبات ارتقاء سطح زندگي اجتماعي طبقات  وتحليلتجزيه

 :داندمي

از اينكه متعلق به چه  نظرصرفكه همگان  ساليبزرگ ۀتعليمات همگاني و تداوم و استمرار آن تا دور ( گسترشالف

 ؛طبقه اجتماعي هستند از آن برخوردارند

 .اراضي و تقسيم زمين بين دهقانان و كشاورزان ( اصالحاتب

 ماتيو آرنولد انگليسي

 .ملي انگلستان وپرورشآموزشنظام  گذاربنيانو  محقق مدرسه، ۀكننداداره ،سياستمدار ،يسندهنو شاعر،

 .پرورش فرانسه و آلمان استوآموزش هاینظامتاريخي و آماری  يرسبر ،وی ۀمشهورترين مطالع

ريابيم كه چگونه از ساده و جدی د طوربهماتيو آرنولد معتقد است كه هدف و ارزش مطالعات تطبيقي در آن است كه 

 .مگيري بهره وپرورشآموزشۀ زمين درآنان  هایتجربهكشورهای ديگر بياموزيم و از 

تطبيقي و الگوگيری اكثر دانشمندان و محققان اين دوره به عمل  وپرورشآموزشاين دوره از مطالعات  هایويژگي

بر  كشورهای ديگر توجه خاص داشته و وپرورشوزشآم نظام نوين و پيشرفتۀ هایجنبهاقتباس فرهنگي و الگوگيری از 

 .اندگذاشتهآن صحه 

كه به اثبات برسانند  اندكردهاين مطالعات دارای يك وجه اشتراك هستند كه عبارت از اين است كه اكثر اين افراد سعي 

 ر است.كشورهای ديگر مفيد بوده و از اهميتي خاص برخوردا و تربيتتعليم  ۀكه آگاهي و شناخت دربار

 :تلقي شدن مطالعات الگوگيری اهميتكم لعل ترينمهم

 ؛بوده استقبلي  بدون طرح تحقيقي دقيق اغلب .1

 ؛است قرارگرفته موردبحث شدهمشاهدهپديدهای  وگريختهجستهنامنظم ارائه داده شده و  صورتبه .2

               پذيرامكان تركليايج حاصله به مقياس تعميم نت ،مورداستفاده مأخذعلت محدوديت و ناكافي بودن منابع و  به .3

 ؛نبوده است

 ؛مانع ديگری در كار محققان اين دوره بوده است شدهتعريفاصطالحات استاندارد و  فقدان .4

 اندكردهچه برخي از محققان اين دوره از عوامل فرهنگي و اجتماعي در رابطه با نظام تعليم و تربيت جامعه بحث  گر .5

 .اندكردهچيدگي و اشكال اين روابط اقدامي نپي كردن نغلب در راه روشا
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و اين  اندمتفاوتو فرهنگي  اقتصادی اجتماعي، ،مسائل و مشكالت تربيتي در جوامع مختلف به داليل سوابق تاريخي

 .سازدمي روروبهخود عمل اقتباس فرهنگي را با مشكل 

 مول در علوم اجتماعيعلمي مع هایروشمحققان از  مندیبهره ج(

يكي از نهادهای اجتماعي است و در  وپرورشآموزشتطبيقي اين دوره با اين اعتقاد كه نظام  وپرورشآموزشدانشمندان 

 اقدام به، گرفتبهره  رودمينهادهای موجود در جامعه به كار  يراس ۀكه در مطالع ایشيوهآن بايد از همان  ۀمطالع

و                   نمودند و اقتصاد  شناسيجامعه علم سياست، ازجملهيقي معمول در علوم اجتماعي از تجارب تحق برداریبهره

 ناميد. گراييشكل ۀآن را دور توانميپرورش تطبيقي وارد مرحله جديدی شد كه وآموزش مطالعات وسيلهبدين

آماری و سرانجام  هایروشتجربي و استفاده از ۀ بر مطالعمحققان اين دوره  تأكيد، مطالعات اين دوره هایاز ويژگييكي 

 تحقيقي است. هایفرضيهقبول  يا استقرايي در رد هایروشسود گرفتن از 

 دی لهستاني است.رِبِاف  پژوهشگران اين دوره جرج زد ترينبرجستهاز 

افرادی  ۀكه اولين وظيف كندميتطبيقي اشاره  وپرورشآموزش هایروش ۀدرباروان گفتاری تحت عن ایرسالهبردی در 

گوناگون بررسي و  هایشيوهشناخت و آگاهي به  اندمشغولكه به نحوی به تدريس يا تحقيق تعليم و تربيت تطبيقي 

 .مناسب است ایشيوهبا هم و باالخره گزينش  هاآن ۀمقايس

 مرحله را مشخص كرده است: 4وپرورش آموزشبردی در جريان مطالعات تطبيقي 

 مقايسه -4 جواریهم -3 تفسير -2 توصيف -1

 وپرورشآموزش هایهزينهانجام داد و درصد  1151فردريك ادينگ در سال  يكي از مطالعات كالسيك اين دوره را

و مقايسه قرار داد و اعالم داشت كه بين حجم كل درآمد  موردبررسيملي آنان  درآمدگروهي از كشورها را نسبت به كل 

 نزديكي وجود دارد. ۀرابط شودمي وپرورشآموزش هایهزينهرف ص كه از آنملي و درصدی 

 :وپرورشآموزش ۀزمين درمطالعات تطبيقي  هایويژگي

 ؛آماری صورت گرفته است هایروشاز  با استفادهتجربي و  صورتبهاين دوره  هایپژوهش اغلب .1

 سياست، ازجملهول در علوم اجتماعي بررسي معم هایشيوهاز تجارب تحقيقي و  عمالًاين دوره  پژوهندگان .2

 ؛اندگرفتهبهره  تحقيق موردتعيين پديدهای  منظوربهو اقتصاد  شناسيجامعه

تحقيقي و به معرض آزمايش گذاشتن آن را اغلب پژوهندگان اين دوره انجام دادند و  گمانه يا وضع فرضيۀ تدوين .3

 ؛ز گرددمتماي هاهدورباعث شد كه مطالعات اين دوره از ساير 
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 ۀجدر ۀي و محاسبكمّ صورتبهو متغيرهای مورد آزمايش  هاشاخصگران اين دوره به نشان دادن خاص مطالعه توجه .4

زمينه را برای تبيين  و پرورش تطبيقي گشوده شودوباعث شد فصل جديدی بر روی آموزش نسبت به هم هاآنوابستگي 

 آماده سازد. دارنظام طوربه هاآنوارسي  و تحقيق مورد هایپديده يلّعِ

 تطبيقي وپرورشآموزشاصطالحات و مفاهيم اساسي در 

 وپرورشآموزش ۀمديريت متمركز در ادار

وزارت  معموالًی اجرايي و مالي از طرف دستگاه مركزی كه هابرنامهبنيادی و  هایمشيواصول و خط ،در اين روش

امور  ۀبر روش ادار ،كمتر پذيریانعطافبا احد و ويكنواخت  هایمشيو. اصول و خطگرددمياست اعمال  وپرورشآموزش

 سراسر كشور حاكم است. وپرورش درآموزش

  ي آموزش غيرمتمركزمديريت 

در تدوين  -كه منتخب مردم هستند- وپرورشآموزش ه هر منطقه و ناحيه از طريق كميتۀی است كابه شيوه

مالي مربوط به مناطق خود از استقالل عمل  امور آموزشي، اداری و یگيرتصميم و در آموزشضوابط و قوانين 

 .برخوردارند

، وپرورشآموزشبين دستگاه مركزی و مقامات محلي  غيرمتمركزآموزشي با مديريت  هاینظامامور در  وفصلحل

 .شودميمديران و كادر آموزشي مدارس تقسيم 

 غيرمتمركز وپرورشآموزشسه اصل مهم در مديريت 

 وپرورشآموزشزارت و .نمايدمينواحي اجتناب  وپرورشآموزشمستقيم در امور  نهي و امرالف( دستگاه مركزی از 

 .كندميعمل  وپرورشآموزشدر مديريت  كنندهتسهيلو  كنندههماهنگقدرت  صورتبه

 .شودميپرورش تفويض وبه مقامات محلي آموزش جانبههمهوسيع و  طوربهاختيارات -ب

 .شوندميآموزشي تشويق  هایكانونمدارس و  تأسيسو  گذاریسرمايهمردم به -ج
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 وپرورشهای آموزشهزينه

های های رفاهي معلمان، هزينهاداری و آموزشي )معلمان(، هزينه شامل حقوق كاركنانهای جاری هزينه .8

موزشي از قبيل گچ، صندلي، همچون كتاب، دفتر و لوازم مصرفي آ دوامكمخريد تجهيزات و وسايل آموزشي 

های اياب و های اداری و آموزشي، هزينهبهای ساختمانهای تعمير ساختمان مدارس، اجارهميز و نيمكت، هزينه

 .هاستيتمأمورپرورش و هزينۀ وآموزان و كاركنان آموزشذهاب دانش

همچون گيرد های ثابت انجام ميئيهايي كه برای ايجاد يا به دست آوردن داراهزينهای به های سرمايههزينه .2

 ازجملهآموزشي  بادوامهزينۀ خريد زمين، هزينۀ ساخت يا گسترش مدارس و هزينۀ تجهيزات ماندني و 

 . شوداطالق مي و وسايل آزمايشگاهي است ونقلحمل، وسايل آالتينماش

ها ترين آناشت كه مهمدر كشورهای مختلف بايد به نكاتي توجه د وپرورشهای آموزشدر مقايسۀ هزينه

 اند از:عبارت

متفاوت  هایهمختلف آموزشي و همچنين در رشت هایدورهدر  آموزدانشبرای هر  وپرورشآموزش هایهزينه -1

 .تحصيلي محاسبه و تطبيق شود

 .دهندميقرار  موردبررسينظامي در كشورهای مختلف  هایهزينهبا  وپرورش راآموزش هایهزينه اخيراً -2

 مورد مداقه قرار گيرد. جمعيت كشور بايد نسبت به  وپرورشآموزش هایهزينه -3

 ای تقسيم و سپس مقايسه گردد. های جاری و سرمايهبايد به تفكيك به هزينه وپرورشآموزش هایهزينه -4

ر سنين مختلف و مقاطع تحصيلي مورد د التعليممالز بايد نسبت به كل جمعيت وپرورشآموزش هایهزينه -5

 بررسي و مقايسه قرار گيرد. 

آن  ۀبرای توسع گذاریسرمايهپيش از دبستان و  آموزش يدتأيدر  هادولتيلي كه از سوی دال ازجمله

 :از اندعبارت ابراز شده است

 ؛كمك به مادراني كه مجبورند در خارج از خانه كار كنند .1

 .در جهت بالندگي اقتصادی كشور ایحرفهآنان در امر توليد و خدمات  مشاركت .2
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 امور مدارس ۀو اداردر مديريت  خودگرداني

و انتقال اختيار و اتخاذ  گيردميشكل  تمركززداييمسائل آموزشي مناطق كه بر اثر  بخشرضايت وفصلحلراهي برای 

 آموزشي هایكانونتصميم به 

امور مدرسه از اختيارات  وفصلحلآموزشي و  كاركنان انتخاب از نظر تخصيص اعتبارات، ساًأمراكز آموزشي ر

 .برخوردارند توجهيقابل

 غيرمتمركز ۀبه شيو وپرورشآموزشنظام  ۀسه اصل مهم در ادار

 ؛نواحي وپرورشآموزشتفويض اختيارات وسيع به مقامات -الف

 ؛وپرورشآموزشو شركت در امور  گذاریسرمايه منظوربهداوطلب  هایانجمنترغيب و تشويق مؤسسات و -ب

 ۀپرورش نواحي و مدارس و تحميل نكردن نظرها درباروامور آموزش درصريح  امرونهياجتناب دستگاه مركزی از -ج

 .تدريس و استخدام معلم ۀشيو مدارس، سازمان برنامه،

 .سرپرستان است هيئتی ااز مدارس متوسطه دار يك و هر مديرههيئتهريك از مدارس ابتدائي دارای 

ی هابرنامهمدرسه و ناظر بر اجرای  دهيسازمانمستقيم كنترل و  مسئول مذكور با همكاری مدير مدرسه، هایهيئت

 آموزشي است.

ی هابرنامهبر اجرای صحيح  نظارت استخدام معلمان و كاركنان اداری مدرسه،، مذكور هایهيئتاختيارات  جمله از

 ت.اس جديد و تجهيز وسايل آموزشي هایكالسمدرسه برای تعمير و احداث  ۀآموزشي و تخصيص اعتبارات از كل بودج

نخستين  عنوانبه 1121 در سالو  خصوصي داير شد ایهمؤسس عنوانبه 1125ي تعليم و تربيت در سال المللبيندفتر 

 .عضويت يونسكو درآمد به 1161در سال  و را آغاز كرد كار خودي المللبينسازمان 

 وظايف آن: ازجمله

يونسكو در ژنو  مديركلبه دعوت  باريككه هر دو سال  ي تعليم و تربيت استالمللبين گردهمايي دهيسازمانتدارك و 

 .شودميبرگزار 

 آوریجمع هایشيوهۀ زمين درفشرده  هایدورهو  هاكارگاهبرقراری  آموزشي و پژوهشي اين دفتر هایفعاليتيكي از 

 .كتابداری است هایروشاطالعات و اسناد و 

 .است تعليم و تربيت ۀفصلنام و ويونسك پرورشوشي آموزالمللبين ۀسالنام ،آن تأليفات ترينمهماز 
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 توسعه

 .كنندميبرخي توسعه را صنعتي شدن تعريف 

از ديدگاه دانشمندان علوم اجتماعي و سياسي  .نامندميگروهي نيل به استقالل سياسي و بالندگي اقتصادی را توسعه 

 ۀسعه از ديدگاه اين گروه عبارت است از توسعتو ديگرعبارتبه .مدرنيزه شدن سویبهتوسعه عبارت است از تحول 

نيل به  منظوربهاست و آن عبارت است افزايش سطح معلومات و مهارت و استعدادهای افراد جامعه  ينسانانيروی 

 مدرنيزه شدن.

 وپرورشآموزش هاینظامنوين و متداول در مطالعات تطبيقي  هایروش

 تطبيقي است. شناسيروش ناپذيرجدايياز صفات  شوپرورآموزش در مطالعات تطبيقي نگریجامع

دهند به خطايي گرفتارند كه مورد مطالعه قرار مي كل آن پديده جایبهتربيتي را  ۀپژوهشگراني كه يك جنبه از پديد

قيقي ن پديده گرفته و هويت حآو تمامي  كل عوضبهو يا يكي را  اندكرده معاوضه همۀ آن پديدهای را با جزئي از پديده

 .اندكردهپديده را در بعدی از ابعادش محبوس 

 از: اندعبارت جديد برای مطالعات تطبيقي هایشيوهمحققان و متفكران 

 چارلز اچ مايرز. – 4 فردريك هاربيسون 4جرج بردی  -3نيكالنس هنز  -2 ايساك كندل-1

 دانش تعليم و تربيت تطبيقي ايساك كندل است. شناسيروش گذارپايه 

مورد  اشمطالعه جوامع تحت و تربيت سعي داشت مسائل و مشكالت سياسي و اجتماعي را در رابطه با نوع تعليم او

 و بحث قرار دهد. وتحليلتجزيه

 ديدگاه جرج بردی

 وپرورشآموزشبا موضوعات تحقيق باشد از نخستين وظايف محققان  متناسب اين دانشمند انتخاب روشي را كه

بر ضرورت  "تطبيقي وپرورشآموزش هایروش ۀدربارگفتاری "با عنوان  اشرسالهو در  آوردميتطبيقي به شمار 

 .ورزدمي تأكيد مطالعاتمتداول در  هایشيوهشناخت و آگاهي به 
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 :مرحله را مشخص كرده است 4 وپرورشآموزشبردی در جريان مطالعات تطبيقي 

 توصيف ۀمرحل-1

مستقيم و يا  ۀبر اساس شواهد اطالعاتي كه از منابع مختلف از طريق مشاهد يقموردتحقتربيتي  هایپديدهبه توصيف 

 .پردازدمي آمدهدستبهديگران  هایگزارشاسناد و  ۀمطالع

 .بعدی است مراحلِو تدارك اطالعات كافي برای بررسي  یبردارادداشتي ۀتوصيف مرحل ۀوی مرحل ۀبه عقيد

 تفسير مرحلۀ-2

آوری شده است و به اعتقاد بردی بايستي مبتني بر اصول و قبلي جمع ست كه در مرحلۀۀ وارسي اطالعاتي امرحل

 .موسوم در علوم اجتماعي باشد هایشيوه

 جواریهم ۀمرحل -3

در اين مرحله است كه  .گيرندميو كنار هم قرار  شوندمي بندیطبقه اندشدهبررسي  2و  1 حلامراطالعاتي كه در 

 .يابدمييقي خود دست تحق ۀپژوهنده به فرضي

 مقايسه ۀمرحل -4

 گيردميو مقايسه قرار  موردبررسي هاتفاوتتشابهات و  بر اساسبه جزئيات با توجه  دقيقاًتحقيق  ۀمسئل ،در اين مرحله

 .شودمي پذيرامكانتحقيق در اين مرحله  ۀو رد يا قبول فرضي

 

 عيوب طرح بردی از ديدگاه هارولدنو آ و ماكس اكستين:

ۀ زمين درضروری است و بايد مشخص گردد چه نوع اطالعاتي  اطالعات آوریجمعارسي، و و قبل از مراحل توصيف-1

بايد  سياسي، اقتصادی و اجتماعي فرهنگي هایزمينه ۀو چه مقدار از اين اطالعات دربار تعليم و تربيت مناسب است

 شود. آوریجمع

پژوهنده  و پهلوی هم قرار دادن اطالعات، جواریهم ۀمرحلدر  نييع 2و  1ز مراحل طرح بردی پس ا بر اساس -2

ام دمحقق در  ،تحقيق ۀبدون داشتن فرضي .آزمايشي اقدام نمايد هایگمانهيا  "هافرضيه"د نسبت به تبيين توانمي

 ندارد. یثمر ديگر و نبوده كه چيزی جز اتالف وقت و انرژی شودمياطالعات نامربوط گرفتار 
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 ژاپن وپرورشآموزشل تحو تاريخ

مدارسي  آيين كنفوسيوس و مذهب بودا تأثيراز فرهنگ چيني و تحت  با اقتباس هاژاپنيدر حدود قرن ششم ميالدی 

تعليم عقايد كنفوسيوس  .كردند تأسيسسنتي خود  جامعۀ مختلف اجتماعي در هایگروه هاینيازمندی تأمين منظوربه

 .دادميرا تشكيل  ژاپن مدارس ۀقسمت اعظم برنام چندين قرن در مدت

و  شناسيوظيفه ،محض از دولت برداریفرماناخالق، اطاعت از پدر و مادر و  بر محور تعليم آموزشي هایفعاليت

 ازجملهبكوشند  وضعيت موجود كه در حفظ و حراست بردارفرمانتربيت افرادی مطيع و  نيكوكاری استوار بوده است.

 .شدميحسوب تعليم و تربيت م هایهدف

 .شدميمجزا يعني جنگجويان، برزگران، صنعتگران و كسبه تقسيم  (طبقه)به چهار گروه  سنتي ژاپن آن زمان جامعۀ

با روی كار آمدن دولت نظامي توكوگاوا  .و فلسفي كنفوسيوس بود اجتماعي هایديدگاهاز  متأثر وپرورشآموزش فلسفۀ

 ركزيت نسبي برخوردار شد.از م وپرورشآموزش نظارت بر 1613 -1513

ظاهر خود را حفظ كرده  11معروف است و تا اواسط قرن  هاساموراييو نفوذ  هافئودالحكومت  ۀبه دور عصر توكوگاوا

 بودند.

 ایگونهبهاصل و نسب و تبار خانوادگي  برحسبو افراد  و سنتي به خود گرفته بود كارانهمحافظه ۀبجن وپرورشآموزش

 .و بدان اشتغال ورزند تا مناصب و مشاغل خانوادگي را حفظ كنند ندشدميتربيت 

 بود. قرارگرفتهوكراسي يعني حكومت اشراف تساري تأثيرتحت  وپرورشآموزش

 در يك بافت ملي استقرار يافت. وپرورشآموزشدر عصر توكوگاوا برای نخستين بار نهاد 

 آورد. به وجودرا  پر اقتداریپن برانداخت و حكومت مركزی را در ژا هافئودال ميجي حكومت امپراتور 1161در سال 

و بنياد حكومت بايد بر  شوند مندبهرهاز تعليم و تربيت  ميجي آمده است كه عموم افراد بايد ایمادهدر منشور پنج

 فرهنگ استوار باشد. ۀتوسع

 دو اصل حكومت ميجي

فراگيری  منظوربهعالي خارج از كشور  آموزش مؤسساتو  هادانشگاهالف( اعزام جوانان صاحب استعدادهای درخشان به  

 علوم و فنون جديد

 ،دريايي به انگلستان برای فراگرفتن فن دريانوردی و تجارت اين افراد
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 ،برای آموختن فنون نظامي و پزشكي به آلمان

 و امور دولتي به فرانسه ۀبرای آموختن حقوق و ادار

 .اعزام شدند متحدهاياالتارجي به و برای آموختن راه و رسم تجارت خ

 ب( استخدام كارشناسان برای تربيت متخصصان ژاپني در داخل كشور

به مدارس جديدی  گرديدپرورش عمومي محسوب ميوكه تا قرن پانزدهم به عنوان تنها نهاد آموزش مدارس تراگويا

و  از نظر اداره، تشكيالت، برنامهن مدارس اي اجباری اعالم شد. تعيين و سال 4تعليمات همگاني  ۀمبدل شد و دور

 ها دستخوش تغييرات شدند.هدف

بر مبنای  .در كشور صادر شد وپرورشآموزش مشيخطروشن كردن  ۀزمين درامپراتور  فرمان ويژۀ 1111در سال 

ن ملي چو ۀاصيل جامع هایسنتو  هاارزش بر اساسعقايد كنفوسيوس  وتركيبي از آراء تربيتي مذهب شينت

 د.يگردكارجويي و انضباط استوار  یرداربُفرمان، شناسيوظيفه

 ی درسيهابرنامهجه الزم در و ود

 پرورش اخالقي مبتني بر فرهنگ اصيل و مطابق با روح ژاپني-1

 و سودمند كسب دانش و فنون جديد -2

 رايگان در سراسر كشور برقرار شد. صورتبههمگاني  ۀتعليمات چهارسال 1111در سال 

 وپرورشآموزش ان در وزارتآموزدانشكنترل  ۀداير ۀوظيف .تعليمات اجباری به شش سال افزايش يافت 1111در سال 

از  و مقابله با افكار خطرناكي اعالم شد كه از سوی آموزگاران و برخي ان و دانشجويانآموزدانشبررسي و هدايت افكار 

 .شدميبودند اظهار  اركسيستيم هایگرايشتندرو ژاپن كه دارای  پردازاننظريه

 ۀيك دور صورتبهتحصيلي بعد از ابتدايي  ۀاصالح مدارس ملي اعالم شد و مدارس ابتدائي و دور برنامۀ 1141سال  در

 سال افزايش يافت. 1اجباری به  آموزشساله درآمد و ميزان  1تحصيلي 

در  تمركززدايي مورد تشويق قرار گرفت. طلبيصلح ۀمطرود اعالم شد و روحي خواهيوطن آموزش 1145در سال 

 اخالق سنتي شد. آموزشدروس اجتماعي جانشين  و ز شدامختلط آغ آموزشآغاز شد،  وپرورشآموزشمديريت 
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 :8346ژاپن در سال  وپرورشآموزشاساسي قانون بنيادين  ۀدو نكت

 تعليم و تربيت از حقوق مسلم هر فرد ژاپني است.-1

خواست  بر اساسرا معين كند بلكه  وپرورشآموزشو ماهيت  هاهدفد توانمين امپراتورفرمان  ،ديگر برخالف گذشته -2

 مردم و از طريق نمايندگان اين كار انجام شود.

شورای  ،و هر شهر (استان)و در هر منطقه  به تصويب رسيد وپرورشآموزشقانون شوراهای  1141در سال 

 برخوردار شد. از اولويت مردم محل هایديدگاهتعديل گرديد و  كنترل از مركز .تشكيل شد وپرورشآموزش

 آموزش 1151مقننه رسيد. در سال  ۀبا اختيارات وسيع به تصويب قو وپرورشآموزشقانون شوراهای  1141در سال 

 سال ابتدائي و سه سال اول متوسطه شد. 6سال افزايش يافت و شامل  1سال به  6همگاني از 

و فني  ایحرفه آموزش هایكانون ۀبر توسع ،نعتيص وپرورشآموزش ويب قانون تشويق و گسترشبا تص 1151در سال 

 شد. تأكيد

 صنعتي: آموزشاقدامات شوراهای  ترينمهم

 ؛ایحرفهآموزشي و  هایشيوهاصالح محتوای دروس و -1

 ؛ایحرفهبرای تعليمات  هاكارگاهو ساختمان  ادوات، مهيا ساختن وسايل -2

 ؛و صنعتي ایحرفهو مدارس  كزامرو استادكاران جهت تدريس در  معلمان تتربي -3

و مقامات آموزشي استان و  فرَبين صاحبان حِ ایحرفهمدارس فني و  رقراری همكاری نزديك در جهت توسعۀب -4

 .شهر

 نمود. أكيدتتاريخ ملي و جغرافيا  آموزشمتعارف از طريق  خواهيوطندولت بر اهميت احساسات  1152در سال 

اول متوسطه  ۀدارس ابتدايي و دورعلوم در م آموزشبا اين هدف كه حجم  علوم آموزشقانون بسط  1153سال در 

 افزايش يابد به تصويب رسيد.

امكانات و  ،مهياسازی طرح و توسعۀ اقتصادی سالۀپنج در پاسخ به نخستين برنامۀ وپرورشآموزشوزارت  1151 در سال

 اجرا گذاشت. علوم و فنون را به مرحلۀ در رشتۀ التحصيلفارغ 1111ی تربيت ساالنه تجهيزات الزم برا

                 هاآمريكاييبه سبك  (Junior College) جونيور كالج  صورتبهمدارس عالي  ۀقانون توسع 1161در سال 

 تصويب گرديد.



 

26 

 

در هر كالس در سطوح مختلف تحصيلي و صالحيت ان آموزدانشقانون شرايط استخدام دبيران، تعداد  1161در سال 

تب قانون استفاده از ك 1162در سال  .دتصويب ش هادبيرستانعلمي معلمان برای تدريس دروس مختلف در سطح 

 رايگان تصويب شد. طوربهدرسي 

كرد كه برای ژاپني منتشر  تصوير آرماني فرد عنوان بهسندی را  وپرورشآموزششورای مركزی  1166در اواخر سال 

 دولت و ملت ژاپن مفيد واقع شوند.

 قانون تعليمات همگاني برای كودكان و نوجوانان معلول به تصويب رسيد. 1113در سال 

 دارس ابتدائي به تصويب رسيد.نون افزايش ساعات تدريس علوم در مقا 1116در سال 

 .آيدمي اخير به شمار قرننيمی دولت ژاپن در هابرنامه ترينوسيعو  ترينموفقيكي از  يافتهنظامطرح اصالحات 

 ژاپن وپرورشآموزشو اصول كلي نظام  هاهدفساختار اداری و 

 وپرورشآموزشقانون شوراهای 

طبق اين قوانين مردم نواحي  آمد كه به وجود وپرورشآموزشالگوی جديد مديريت  1141 و 1141 هایسالدر 

 .انتخاب كنند ساًأستند اعضای شورای محلي را رتوانمي

 وپرورشآموزشوظايف اعضای شورای محلي 

نظارت بر تعليمات در  -4آموزشي انتصاب معلمان و كاركنان  -3ی آموزشي هابرنامه -2مدارس  ۀتعيين بودج -1

 ابتدائي و اول متوسطه  ۀمدارس دور

ظايف مقامات ون جای خود را به قانون مربوط به سازما وپرورشآموزش شوراهایقانون  1156در سال  

 .ندشدميمنصوب  ايالتيمحلي داد و بر اساس آن اعضای شورای محلي به رئيس حكومت  وپرورشآموزش

و  وپرورشآموزشژاپن باعث بيشتر شدن اختيارات وزارت  وپرورشآموزش ام در جهت متمركز كردن قدرت ادارۀاولين گ

 . شدملي  شوراهاینظارت بر كار 

 متمركز ژاپن به شيوۀ رورشوپآموزش ۀثمرات ادار

برای              نموده و تسهيالت آموزشي را  فراهماستفاده از حق تعليمات همگاني را برای عموم  ،الف( امكانات متساوی

 .فراهم نموده استآموزان مناطق مختلف دانش
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پرورش ورا از حق آموزش ایعدهه ی تحصيلي مشابه و تعيين استانداردهای آموزشي مانع آن شده كهابرنامه ۀارائ ( باب

 .و يا مشمول نوع خاصي از تعليمات بنمايند محروم دارند

بين  درنتيجهو  هابرنامهپرورش در برقراری وحدت نظام و يگانگي بين وامور آموزش ۀمتمركز در ادار ۀاز شيو ( استفادهج

 مملكت مؤثر است. افراد

 مورد و افراد صاحب مهارت هاتخصصتدارك انواع  منظوربههت خاص و معين دستگاه تعليم و تربيت را در ج ( هدايتد

چنين تر صورت داده است و در عمل كارآيي اِعمال لزوم اقتصاد و صناعت و خدمات در سطح كشور، بهتر و سريع

 بوده است. ترفزوناز منابع انساني و مالي  وریبهرهسياسي از حيث 

 :متمركز است در سه سطح وپرورشآموزش ۀادار

 شهر .3 ايالتي .2 ملي .1

 كه مسئول تعليم و تربيت مردم و اعتال و اشاعۀ علوم و فرهنگ جامعه استفرهنگ و  علوم ،وپرورشآموزشوزارت 

 و دارای اختياراتي به شرح ذيل است: ددار عهدهمسئوليت امور را در سطح ملي به  ،دستگاه مركزی عنوانبه

 .تقديم كند مجلستنظيم و به ، و لوايح الزم را تدوين ساختهاهم الزم را فر امكانات .1

 آموزشي، تشكيالت استخدام كاركنان، ،و احداث مؤسسات آموزشي تأسيسو مقررات الزم برای  موازين تنظيم .2

  دقيق آن دروس و نظارت بر اجرای محتوای

  خصوصيي و عالي، ايالتي، محل آموزش مؤسسات، هادانشگاه تأسيساجازۀ  صدور-3

دستورات الزم در جهت اصالح صدور نياز آنان و  تناسببه وپرورشآموزشو مقامات محلي  هادولتبه كمك مالي  -4

  كنندههماهنگو  ريزبرنامهنهاد  عنوان به هاآنآموزشي و پيشبرد  هایسياست

، كتابخانه ساالنبزرگ آموزش وانان،ج خدمات ملي تحقيقات آموزشي، ۀسسؤچون م مؤسساتياداره و نظارت بر كار  -5

 به وزارت علوم و فرهنگ محول شدای طي مصوبه 1111كه از سال  هاموزهو 

 .است وپرورشآموزششورای مركزی  ،شورا ترينمهم

 .كندميسال انتخاب  4به مدت  وی رااست كه رئيس حكومت محلي يعني فرماندار  نفر 5 وپرورشآموزش هيئتضای عا
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 ايالت وپرورشآموزش هيئتوظايف  ترينمهم

 وپرورشآموزش هيئترئيس  عنوانبهايالت  وپرورشآموزشانتخاب مديركل  الف(

 هایكانونان معلول و آموزدانش مدارس متوسطه، مدارس دورۀ جمله ازآموزشي ايالت  مؤسساتو مديريت  ( ادارهب

 ديپلمفوقو مراكز آموزشي  هادانشگاه جزبه ایحرفه آموزش

 ات آموزشي استان و ايالتقامور مراكز تحقي ۀ( ادارج

 جوانان و همكاری با يونسكو ۀبرنامفوق هایفعاليتو  ساالنبزرگ آموزشو بهبود  اجرا( د

 شهرهای داخل ايالت وپرورشآموزش هایهيئتكمك مالي به  ۀو هدايت و ارائ ( راهنماييه

 اول متوسطه ۀی مدارس ابتدائي و دوركاركنان آموزشي و ادار لزعانتصاب و  ۀ( اجازو

 -اندمردمكه خود منتخب -و شورای شهر  شهردارنفر است كه اعضای آن را  5شهر متشكل از  وپرورشآموزش هيئت

 .كنندميسال انتخاب  4برای مدت 

 شهر: هيئتوظايف  ترينمهم

 ؛شهر ۀاول متوسط ۀامور مدارس ابتدائي و دور ۀادار .1

 ؛آموزشي شهر هایپژوهشاكز امور مر ۀادار .2

 ؛فرهنگي و حفظ ميراث فرهنگي و همكاری با يونسكو هایفعاليت ۀاشاع .3

 ؛جوانان ۀو خان هاكتابخانه تاالرهای عمومي شهر، ۀادار .4

 .جوانان ۀبرنامفوق هایفعاليتو  ساالنبزرگ آموزش ۀتوسع .5

و ابتكار خصوصي و حكومت مردم به مردم از  فكریه استقالل حرمت گذاشتن بيعني دموكراسي واقعي  ها،از نظر ژاپني

 .است كار آمدهمردم روی  یرأطريق حكومت مركزی مقتدر كه خود بر اساس 

 وپرورشآموزشو اصول كلي نظام  هاهدف

اصول كلي  ،"یامدرسه وپرورشآموزشقانون " 1141در سال و  "وپرورشآموزشقانون بنيادی " 1142در سال 

 را تدوين نمود. پرورشوآموزش
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 و سياست دستگاه تعليم و تربيت ژاپن هاهدف

پرورش كامل شخصيت و كوشش در جهت رشد و سالمت روحي و جسمي افراد جامعه باشد. مردم  بايدهدف تربيت 

 هایارزشبه ، دنو عدالت ارج نه راستي به دوستصلحسازندگان جامعه و كشوری  عنوانبهچنان بايد پرورش يابند كه 

احساس مسئوليت كنند، سرشار از روح استقالل ، كار طلب بوده، برای كار ارزش قائل شوند و وكارج، فردی معتقد باشند

 از هيچ كوششي دريغ نورزند. و ايجاد روابط و تفاهم جمعيباشند و برای صلح جهاني و رفاه و آسايش بشر 

 قانون اساسي بر اساسملي  وپرورشآموزشاصول حاكم بر 

از لحاظ نژاد، قوميت، جنسيت، مقام  به دور ازهر گونه تبعيض آموزشبرابر  هایفرصتاصل برخورداری از  – 1

   ؛اجتماعي، وضع اقتصادی و تبار خانوادگي

سال  3سال ابتدائي و  6)سال  1به مدت  فرزندان خود را اندموظفوالدين ؛ عمومي و همگاني وپرورشآموزشاصل  – 2

 مدارس بسپارند. به (اول متوسطه

 ؛مختلط وپرورشآموزشاصل  – 3

 ؛اصل ممنوعيت هرگونه تعليمات سياسي، حزبي و مذهبي – 4

 .اصل تدوين قوانين و موازين مقتضي – 5

 هاييويژگي ،وپرورشآموزشخواسته شد در چهارچوب قانون بنيادين  هاژاپنياز  و ولغ امپراتورفرمان  1141در سال 

افراطي و اخالقيات پدرساالرانه  ۀگرايانمليرا جانشين خصوصيت  طلبيمساواتيخواهي، صلح و چون فردگرايي، آزاد

 نمايند.

 منابع تأمين ۀاز نظر نحو وپرورشآموزشاعتبارات مالي 

 : شودميبه دو نوع تقسيم  معموالً هاهزينه. اين نمايدمي تأمينكه دولت مركزی  وپرورشآموزش هایهزينه – 1

 .شوندمي هادار و تأسيس وپرورشآموزشآموزشي كه زير نظر مقامات مركزی وزارت  مؤسسات هاینههزيالف ( 

خصوصي و ساير  آموزش مؤسساتو  هاشهرداریكه از طرف مقامات مركزی به مقامات محلي،  هاييكمكب ( 

 .شودميوابسته  مؤسسات
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حقوق و مزايای معلمان اين مدارس ، اما كنندمي تأسيس هاشهرداریاول متوسطه را  ۀگرچه اغلب مدارس ابتدايي و دور

 .شودميو پرداخت  تأميناز طرف مقامات محلي و دولت مركزی 

 ها شامل:اين هزينه .كنندمي تأمين هاشهرداریكه مقامات محلي و  وپرورشآموزش هایهزينه – 2

 ؛هاشهرداریآموزشي  هایميتهكو خدمات آموزشي مقامات محلي و  هاسازمانتشكيالت و  ۀالف ( هزين

 دوم متوسطه ۀمدارس دور ويژهبهو  هاشهرداریب ( حقوق و مزايای معلمان شاغل در مدارس مربوط به ايالت و 

 ؛حقوق و مزايای معلمان و كاركنان جزبهاول متوسطه  ۀمدارس ابتدايي و دور تأسيسمربوط به  هایهزينهج( 

 .اجتماعي آموزشبرای  نياز موردو تسهيالت  هاشهرداریرس مختلف وابسته به مربوط به ساير مدا هایهزينهد ( 

 وپرورشآموزشساير منابع مالي و اعتبارات 

 ؛ي و ايجاد مراكز آموزشيوپرورشآموزش هایهزينه تأمينمردم در  گذاریسرمايه – 1

 ؛هاشهرداریكمك  – 2

 ؛بخش خصوصي و صاحبان صنايع و مشاغل گذاریسرمايه – 3

، كمك مراكز هاكمك تشكيالت مذهبي و كليسا از جمله بدون بهره. هایوام ،بالعوض هایكمكهدايا، موقوفات،  – 4

مخارج و  تأمين ،مدارس تأسيس، اهدای زمين و مخارج ساختمان جهت بهانيم بليت شهری در جهت ارائۀ ونقلحمل

های آموزشي از طرف المدت جهت اجرای پروژهره و طويلبههای كمو ارائۀ وام انآموزدانشعلمي  هایگردش ۀهزين

 ها.های تجاری و بانكشركت

 مقاطع و مراحل تحصيلي در ژاپن

 راحل تحصيل در ژاپن شامل:م

 .عالي آموزش ۀو مرحل اول و دوم ۀمتوسط آموزش ۀدور –ابتدائي  ۀدور –قبل از ابتدائي  دورۀ

 آموزش قبل از دبستان

 .دار اين نوع آموزش هستندعهده ساله در كودكستان 5و  4و  3و مهد  كودكان زير سه سال در
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پرستاری و مراقبت از كودكان و  هامهدكودكاصلي  ۀ. وظيفكنندميداير  رفاه اجتماعي محل مقاماتها را مهدكودك

 آنان است. شناختيروانپاسخگويي به نيازهای زيستي بهداشتي و 

موجب شود و در  راهم كردن محيطي است كه رشد ارتباطات اجتماعي و خودياری فرا هاكودكستانوظايف  ترينعمده

كه داليلي  از جملهبه دبستان است.  ورودآماده كردن كودكان برای  هاكودكستان، وظيفۀ سال پاياني اين دوره

ني است كه مجبور به كمك به مادرا كنندابراز ميپيش از دبستان  آموزش تأييدان آموزشي در ريزبرنامهدولتمردان و 

 ارج از منزل هستند.خ كار كردن در

 پيش از دبستان آموزش هایهدف ترينمهم

 ؛رشد هماهنگ جسم و روح است ۀپرورش عادات الزم جهت زندگي سالم و شاد كه الزم-8

 پرورش درك صحيح و تقويت نگرش درست كودكان نسبت به وقايع و رويدادهايي كه در محيط زندگي اجتماعي-2

 پيوندد؛ميآنان به وقع 

 ؛به تجارب زندگي گروهي كودكان و تقويت حس همكاری و مشاركت آنان غنا بخشيدن-3

آموزنده  هایداستانهدايت و راهنمايي كودكان در فراگيری درست زبان و پرورش عاليق آنان نسبت به كتب مصور و -4

 ؛آموزشي هایفيلمو  خوانيكتابو  گوييقصهاز طريق 

 .و ساير وسايل يقيموس دستي، یكارها ، نقاشي،هابازیكنجكاوی كودكان از طريق  و رش و تقويت حس ابتكارپرو-5

 .اجتماعي است هایمهارتكسب  هامهدكودكو  هاكودكستانعملي در  هایآموزشاز  ایعمدهبخش  هدف

 در ژاپن هامهدكودکو  هاكودكستانعلل رشد 

را  آموزشقبل از دبستان امكان  آموزش مؤسساتكه با پرداخت شهريه به  هاخانواده درآمد بهبود وضع اقتصادی و-1

 اند؛نمودهفراهم 

هر چه بيشتر از نيروی زنان را در  ۀه در ژاپن رخ داده و لزوم استفاداقتصادی كه در چندين سال گذشت هایدگرگوني .2

 ؛امور توليدی و خدماتي ايجاب كرده است

 چه برای خود كودك، هاآموزشگاه مركزی تعليم و تربيت كشور به لحاظ اهميتي كه اين نوع و دست دولتمردان .3

 .اندكردهمراكز تعليم و تربيت كودكان خردسال را تقبل  ۀادار ۀو جامعه دارد بيش از گذشته هزين خانواده

 باشند.ميي و فرهنگي ژاپن موجود در محيط اجتماع هاینابرابریعامل مؤثری برای مشكل  هاكودكستانو  مهدكودك
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والدين ژاپني كه از تحصيالت همگاني و عالي برخوردارند و به اصول تعليم و تربيت و روانشناسي آگاهي دارند  اكثر .4

فرزند خردسال خود را به مراكز آموزشي پيش از دبستان كه وسايل آموزشي و امكانات تربيتي بيشتری  دهندميترجيح 

 .دندارند بسپار

 ابتدائي: زشآمو

 12 و درسالگي آغاز  6سال است كه از  6تعليمات ابتدائي  ۀدور .شوندميساله در اين مرحله پذيرفته  6كودكان  ۀكلي

 از: اندعبارتاهداف اين دوره  .يابدميسالگي پايان 

 ؛در كودكان نفساعتمادبهروح همكاری و ايجاد و تقويت  پرورش .1

 ؛يالمللبينمحلي و ملي و پرورش روح همكاری  ۀواقعي و رسوم جاری در جامعدرك صحيح از شرايط  پرورش .2

 و صنايع است. پوشاك غذا، ۀكه در ارتباط با تهي هاييمهارتساختن كودكان با  آشنا .3

 است. موردنيازت زبان ژاپني كه در زندگي روزانه اكلمات و عبار كارگيریبهدرك و قابليت  پرورش .4

 ی درسي مدارس ابتدائي:هابرنامهو  هاهدفت برای اصالح اقداما ترينمهم

 ؛داریخويشتنو  نفس اجتماعي و كنترل هایمسئوليتدرك و قبول  منظوربهاخالق  آموزشبر  تأكيد .1

 ؛كردن حساب و نوشتن ان و خواندن،آموزدانشاساسي  هایقابليتبردن  باال .2

 ؛ابتدائي ۀدرسي دور ۀدر برنام زيستمحيط ۀبارمحتوای برنامه و گنجاندن مطالب در اصالح .3

 ؛«دوم ۀاول و متوسط ۀمتوسط»تحصيلي باالتر  هایهدوری درسي مدارس ابتدائي با هابرنامهكردن  هماهنگ .4

 كارگيریبهزبان ژاپني و  آموزشمفيد در تلفظ صحيح كلمات و آهنگ سخن گفتن و افزايش ساعات  هایعادت ايجاد .5

 ؛ن تدريسنوي هایروش

مدارس  ۀبرنامفوق هایفعاليتخود كودك و گسترش  هایفعاليتبر محور كسب تجارب عملي و  آموزشبر  تأكيد .6

 ؛ابتدائي

 اختيارات بيشتر به اوليای مدارس در تعيين و تشخيص ساعات مورد لزوم برای تدريس هر يك از دروس. تفويض .1

 روز در سال است. 241مدارس ابتدائي در ژاپن  یكارروزهای مجموع 

 .اختصاص دارد برنامهفوق هایفعاليتروز ديگر به  31و  هاكالسروز  211
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و رئيس انجمن خانه و مدرسه  ناظم ،از مديرامور تحصيلي متشكل  شورایبه نام  شوراييدرسي مدارس را  ۀتنظيم برنام

 .دهندميانجام  تجربه باو سه نفر از معلمان 

 مل:ابتدائي شا ۀدروس دور

 ،داریخانه و كارهای دستي، هنر ،زيستمحيط مطالعات ،موسيقي تجربي، علوم ،رياضيات اجتماعي، علوم زبان ژاپني،

 ويژه. هایفعاليتاخالقي و  تربيت ،بدنيتربيت

ارس در پانزدهم م تجديدنظرآخرين  .گيردميقرار  تجديدنظرمورد  باريكی آموزشي مدارس ابتدائي هر ده سال هابرنامه

 گرفت. صورت 1111

مناسب و امكانات ويژه برای  هایفرصتفراهم آوردن  هدف از تأسيس مدارس اختصاصي برای كودكان معلول

 ذهني و جسمي است. هاینارساييان معلول و دارای نقايص عضوی و آموزدانش

 جباری اعالم شد.ا ساله 5تا  6معلولين ذهني و جسمي در ژاپن برای افراد  آموزش 1111در آوريل سال 

 متوسطه: آموزش

 .شودمياول متوسطه و دوم متوسطه تقسيم  ۀبه دور اين دوره

 سال است. 3و مدت آن  شروع شده از تحصيالت ابتدائي پس متوسطه آموزشاول  ۀدور

 اول متوسطه: ۀاهداف تعليمات دور

 ؛انآموزدانشو پرورش استعدادهای متنوع  شناخت .1

 ؛دنيای كار و تحصيل است موردنيازان كه آموزدانشعملي در  هایمهارتو  دانش مومي،بردن معرفت ع باال .2

 ؛آموزاندانشهر يك از  هایقابليتبر اساس  كارجوييكار طلبي و  ۀروحي تقويت .3

خاب تقويت بينش و قضاوت آنان در جهت انت منظوربهان در خارج از آموزشگاه آموزدانشاجتماعي  هایفعاليت ۀتوسع .4

 مسير زندگي.
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 متوسطه:اول  رۀی درسي دوهابرنامه

 .آورندميمقاطع تحصيلي به شمار  ترينپراهميتيكي از  عنوان بهاول متوسطه را  ۀدور

درسي بر  ۀبرنام ۀزمين دراصالحات  توان آن را نمونۀ مشخصكه مي عمل آمد به 1111در سال  تجديدنظرآخرين 

 متنوع زندگي اجتماعي و شغلي ژاپن به شمار آورد. هایموقعيت بارت در برخورد عملي كسب مها محوریِۀ مسئلاساس 

 ی درسي اين مقطع شامل:هابرنامه

  علوم .4آموزش و كاربرد رايانه در  رياضيات .3 و تعليمات مدني تاريخ ،جغرافيا علوم اجتماعي، دانش .2ژاپني  زبان .1

 تربيت .1برای دختران  داریخانهو  شغلي هایمهارتو  فنون .1 بدنيتربيت و بهداشت .1زيبا  هنرهای .6موسيقي  .5

سايل ووسايل الكترونيكي  تعميرات زبان خارجه و دكوراسيون،»اختياری  دروس .11برنامه فوق هایفعاليت .11 اخالقي

 «.منزل

دوم متوسطه  ۀدر دور نامثبتشرايط  با رعايت مقررات و ،متوسطه ۀسال ابتدائي و سه سال اول دور 6پس از  آموزدانش

 .دهدميبه تحصيالت ادامه 

كه دارای  وقتنيمه مدارس .2روزانه  وقتنيمه مدارس .1 د:ندارعهدهدوم را بر  ۀتعليمات دور ۀنوع مدرسه وظيف سه

به  ایمكاتبه رتصوبهان آموزدانشكه  ایمكاتبه هاييدبيرستانيا  مدارس .3 نيز داير هست بعدازظهردر  هاييكالس

 تحصيل اشتغال دارند.

 محلي است. صنايع و خانه اقتصاد ،شيالت ، كشاورزی،هنر ، تجارت،فني عمومي، هایرشتهتحصيلي شامل:  هایرشته

 .انجامدميسال به طول  4بيش از  ایمكاتبهسال و در مدارس شبانه و  3روزانه  هایدبيرستانمدت تحصيل در 

 از: عبارت استدوم متوسطه  ۀحلاز تحصيالت در مر هدف

 ؛تحصيل ۀو مؤسسات آموزشي عالي جهت ادام هادانشگاهان دبيرستاني برای ورود به آموزدانشكردن  آماده .1

 ان برای اشتغال در بازار كار و مراكز توليدی و صنعتي.آموزدانشكردن  آماده .2

 واحد درسي را در سه سال بگذرانند. 11ان بايد آموزدانش

آموزان را برای دنيای كار در بخش های متنوعي است كه دانشروس عمومي شامل موضوعات مربوط به صنايع و حرفهد

 سازد.صنايع و مراكز توليدی آماده مي
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 معلمي و دانشنامۀ معلمتربيت

ا مظهر تقوا و ژاپن معلم ر ۀ. جامعشوندمياز نظر اخالقي، شخصيت و دانش انتخاب  باصالحيتمعلمان از ميان افراد 

كه از نظر دانش و اخالق از  احترامقابليعني فردی  (sensei) او را سن سي، فضايل اخالقي و كماالت انساني دانسته

 .نامندميديگران برتراست 

ۀ ليسانس ن دورالتحصيالفارغسال است.  4ابتدائي  و دورۀ هاكودكستانحداقل تحصيالت دانشگاهي برای معلمان 

 العمر است.كه اعتبار آن مادام كنندميعلمي دريافت م گواهينامۀ

 گزينش و استخدام معلمان

 وپرورشآموزش هيئتكه  ایحرفهپس در امتحان تعيين صالحيت سمعلمي است.  ۀداشتن گواهينام ،نخستين شرط

 شركت نمايند. آورندميعمل  به هاشهرداریايالت و 

صاحبه، آزمون كتبي و شفاهي از اطالعات عمومي داوطلب و معلمان شامل م ایحرفهآزمون تعيين صالحيت 

 تدريس است. هایروش ۀزمين دروی  ایحرفه هایشايستگي

 معلمان حقوق و تسهيالت فرهنگي و رفاهي

 .شودمشخص مي تحصيالت و سابقه خدمت دو عامل بر اساسحقوق معلمان مدارس دولتي  -

. شودمي. به معلمان شايسته ارتقاء اضافي نيز داده شوندميوردار معلمان از ارتقاء پايه برخ باريكهر دو سال  -

 هزينۀكمك، عائلهكمك به  جمله از يهايكمك ،(بن) غير نقدی هایكمكمعلمان  ۀكلي ،ماهانه حقوقعالوه بر 

 كنند.دريافت مي مسكن، كمك اياب و ذهاب و پاداش هزينۀكمكتطبيق با زندگي، 

 شود.داده ميۀ هر معلم برابر حقوق ماهان 3/5دل معا ، سه بار پاداش هرسال -

شامل  بلندمدتمزايای و  اضطراری و غيره هایوامبهداشتي و زايمان،  هایهزينهشامل  مدتكوتاهمزايای  -

 كنند.نيز دريافت مي ازكارافتادگيبازنشستگي و مقرری  ۀمقرری ساالن

 ممعلتربيتجهت ارتقاء كيفيت مراكز  هابرنامه ترينمهم

در مؤسسات آموزش مختلف  معلمان مقاطع تحصيلي آموزشتسهيالت بيشتر و شرايط بهتر برای  سازیفراهم – 1

 عالي؛
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انتخاب معلمان واجد  منظوربهاند شدهآزمايشي برای معلماني كه تازه استخدام  سالۀيك ۀيك دور در نظر گرفتن – 2

  ؛شرايط

 ۀزمين درضمن خدمت معلمان و مطالعات پيشرفته  هایآموزشت در رديف مدارس عالي جه مؤسساتي تأسيس – 3

 ؛وپرورشآموزش

 منظوربه نسبت به حقوق كاركنان ساير مشاغل دهندميمعلمان با توجه به كاری كه انجام باالتر بودن سطح حقوق  – 4

 ؛ معلمي برای حرفۀ ترصالحو  ترزبدهافراد جذب 

 ؛ علمي معلمان هایتواناييباال بردن دانش و  جهتان صنفي معلم هایاتحاديه كوشا بودن – 5

 تر؛گيری از معيار گزينش دقيقبهرهمعلمي و  دقت بيشتر در گزينش و انتصاب دانشجو برای حرفۀ – 6

، در مدارس ابتدائي آموزدانش 2/11در برابر هر معلم . در هر كالس تعيين شده استنفر  41 آموزدانشحداكثر تراكم 

و  4/1ناشنوايان  – 2/1دوم متوسطه وجود دارد. برای مدارس نابينايان  ۀدر دور 1/13 و اول متوسطه ۀوردر د 6/15

 بوده است. 1/1مدارس معلولين 

 وظايف مديران مدرسه: ترينمهم

 ؛مدرسه ۀی روزانهابرنامهنظارت بر اجرای صحيح  – 1

 ؛تعطيالت مدارس ۀايام ويژ ۀتصميم دربار – 2

 ؛ربطذیان به مقامات آموزدانشيت روحي و جسمي گزارش وضع – 3

 ؛انضباطبيان آموزدانشتعيين حدود تنبيهات برای  – 4

 ؛ان برای تغيير مدارس خودآموزدانشدادن مجوز به  – 5

 ؛بهداشتي در مدرسه آموزش تصويب برنامۀ – 6

 ؛آموزشي منطقه هيئت استخدام و انفصال خدمت كاركنان آموزشي و اداری مدرسه و گزارش آن به – 1

 ؛انآموزدانشگردش علمي  ۀبرنام يدأيتاجازه و  – 1

 .اهالي محل برای مقاصد غير آموزشي ويژهبهاستفاده از امكانات مدرسه به سايرين  ۀدادن اجاز – 1
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 مديريت مدارس ژاپن: دو اصل

 عقاليي عمل كردن – 1

 دموكراتيزه كردن – 2

انجام امور در داخل مدرسه را به افراد  هایمسئوليتسعي بر آن است كه  (ردنعقاليي عمل ك)برای تحقق اصل اول 

 امور مدرسه به همكاری دعوت كنند. وفصلحلصاحب صالحيت واگذار نمايند و صاحبان تخصص و مهارت را در 

از افراد كادر  هركدامعادالنه توزيع شود و به  ایگونهبهكه وظايف در داخل مدرسه  شودميتوجه به اصل دوم موجب 

جسمي و روحي، تفاوت جنسيت، سن، تجربه و امكانات آموزشي  هایتوانايي برحسبآموزشي و اداری مدرسه وظايفي 

 كه در اختيار دارند محول گردد.

 شرايط احراز شغل مديريت و معاونت مدارس

ساله در زمينۀ ندن دورۀ يك، گذراازآنپسو  مدارسمديران و معاونان  ایحرفهآزمون تعيين صالحيت  قبولي در

عالوه بر آن،  شود.های ژاپن برگزار ميهای تربيتي دانشگاهمديريت آموزشي كه در مراكز عالي تربيت معلم و يا دانشكده

 داوطلبان شغل مديريت و معاونت مدارس ابتدايي و متوسطه بايد واجد شرايط ذيل باشند:

ابتدايي و )سال سن برای مديريت مدارس  54پست معاونت مدارس و سال سن برای تصدی  51حداقل  دارا بودن – 1

 ؛(متوسطه

 ؛سال برای تصدی شغل معاونت مدارس 15موفق آموزشي برای مديران و  ۀسال تجرب 21دارا بودن حداقل  – 2

 ؛قبولقابلدارا بودن تأليفات و آثار علمي و تربيتي  – 3

 .(ليسانس ۀال تحصيالت دورس 4حداقل )دارا بودن تحصيالت دانشگاهي  – 4

 پنج وظيفه و نقش اصلي مديران و معاونان مدارس

 .دهندهسازمان – 5         دهندهجهت – 4      دهندهآموزش – 3           كنندهتجهيز – 2      دهندهالهام – 1

 وپرورشآموزشسان وزارت اولين نوع را كارشنا. شودميتحصيلي در ژاپن منتشر  هایدورهدو نوع كتاب درسي برای 

است  عنوان 111حدود  را كهاين نوع كتب  اندموظفو كليۀ مدارس در سطوح ابتدايي و متوسطه  كنندميتأليف 
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. اين قبيل كتب بايد در نمايندميو ناشران خصوصي تأليف و منتشر  هاشركتتدريس كنند. نوع ديگر كتب درسي را 

 قرار گيرد. رشوپروآموزشوزارت  يدأيتابتدا مورد 

 آموزشي )فنّاوری( و تجهيزات تكنولوژی آموزشيكمكوسايل 

علوم تعيين  آموزشبرای علوم و رياضيات در مدارس ابتدايي و متوسطه با قانون ارتقاء  آموزشيكمكاستاندارد وسايل 

 آموزشقانون ارتقاء و فني را  ایحرفه آموزش هایكانوندر  آموزشيكمكشده است. استاندارد استفاده از وسايل 

 .تعيين كرده است ایحرفه

 و فني در ژاپن اقتصادی اجتماعي، در توسعۀ وپرورشآموزشنقش 

ی ميجي ادر منشور پنج ماده .عامل مهم برای نوسازی كشور توجه شد عنوانبه وپرورشآموزشميجي به  ۀاز آغاز دور

اساسي اعتالی  شرايط جمله ازجامعه  ي آحادعمومو ارتقاء فرهنگ  وپرورشآموزشبر آن شد كه گسترش  تأكيد

 .رودميبه شمار  وریبهره

 صنعتي غرب: پررقابت دنيایدو اقدام اساسي برای ورود به 

فن  فراگرفتنو مراكز علمي خارج از كشور برای  هادانشگاهدرخشان به  استعدادهایجوانان صاحب  ( اعزامالف 

امور  ۀآموختن حقوق و ادار برای ،آلمان به آموختن فنون نظامي و پزشكي برای ،نو تجارت دريايي به انگلستا دريانوردی

به  ایحرفهآموزشي  هاینظامكشاورزی و اطالع از  خدمات دولتي به فرانسه و فراگرفتن راه و رسم تجارت خارجي،

 آمريكا. متحدۀاياالت

 هاژاپنيخدمات به  ۀدام متخصصان خارجي برای ارائفني و علمي از طريق استخ هایاندوختهاز تجارب و  گيری( بهرهب

و  و مدارس پزشكي جديد هادانشگاهبرای ساماندهي  هاآلمانيدرخواست از  .و تربيت كارشناسان ژاپني در داخل كشور

 درجديد و مكانيزه كردن كشاورزی و اصالحات  ۀطراحي نظام آموزشي ابتدايي و متوسط رایب هاآمريكاييدرخواست از 

 خدمات پستي.ۀ زمين

 هافرانسوی .نددبه كار مشغول ش سازیكشتيدريايي و  نيروی ،تلگراف ،آهنراه ۀتوسع ۀزمين دركارشناسان انگليسي 

و  سازانمجسمه نقاشان،و  دندنظاميان و احداث مراكز صنعتي نظامي در اختيار گذار آموزشتجارب خويش را در جهت 

 .كمك كردند ژاپني هنرمندانرس هنر و شناساندن رموز هنر و معماری غرب به معماران ايتاليايي در ايجاد مدا

متخصصان خارجي زير نظر رؤسا و مديران ژاپني  كليۀ كردندميحفظ هويت ملي خويش كوشش  منظوربه هاژاپني

 كنند. وظيفهانجام
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ملي دوران  هایسياست اوالً رهبران بعدی ژاپن سعي بر آن داشتند كه ،1112در سال  پس از پايان حكومت ميجي

مردم و لياقت و  ۀتود دانشتحقق اين سياست كه غني و قوی شدن كشور مستلزم افزايش  ۀزمين درحكومت قبلي را 

 ژاپن است دنبال نمايند. شايستگي فرد فرد ملت

ن را برای كار انبوه و دانشگاهي كه امكان خدمت بيشتر جوانا ایحرفه آموزش تأمينو  وپرورشآموزش ۀبه توسع ثانياً

 .بپردازند كنندميسازندگي در سطح تخصصي و عالي آماده 

 :دنمونوع تقسيم  سهبه  هاهدفپس از جنگ جهاني دوم از نظر را اجتماعي  ۀاقتصادی و توسع ۀبرنام دولت ژاپن،

قبل از  به موقعيت سال 11ناشي از جنگ جهاني دوم در كمتر از  هایويرانيعمران  باعث شد هابرنامهاول از  ۀدست .1

 جنگ بازگردد.

 دستيابي به رفاه اجتماعي بيشتر و رشد اقتصادی طراحي شده بودند. منظوربهدوم  ۀدست .2

 .(1162-1151اجتماعي )اقتصادی و  توسعۀ ۀبرنام 

 (.1111-1161ملي ) درآمددو برابر كردن  ۀبرنام

 (.1161-1164) مدتمياناقتصادی  و برنامۀ

 .رودميی اقتصادی دولت ژاپن به شمار هابرنامه پرسروصداترينو  ترينموفقبرابر كردن درآمد ملي يكي از  دو ۀبرنام

 وپرورش ژاپنمسائل امروز آموزش

           های مثبت، دارای مشكالت و مسائلي نيز هست.شده و ويژگيهای كسبوپرورش ژاپن با تمام موفقيتنظام آموزش

       از: اندعبارتالت ای از اين مشكپاره

كه -دخالت رئيس دولت محلي، احزاب سياسي و گاهي نيز طرفداری اتحاديۀ معلمان از احزاب پرقدرت  .1

 ؛در امور تربيتي -هاستآنحكومت نيز در دست 

های سياسي و وپرورش بايد از كشمكشكه اعضای شورای آموزشژاپن مبني بر اين مجلسعليرغم تأكيد 

 ي از آن دور نگهداشته شوند، اين هدف هنوز محقق نشده است. های ناشنوسان

 های درسي؛وپرورش و اختيارات محدود مقامات محلي در تعيين محتوای برنامهآموزش كنترل شديد وزارت .2

 های تحصيلي خاص؛تجمع دختران در رشته .3
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جويان رشتۀ علوم انساني و تهيه شد، بيش از نيمي از دانش 1115به عنوان نمونه بر اساس آماری كه در سال 

های فني و مهندسي و اقتصاد و حقوق رشته كهدرحاليدادند مراكز تربيت معلم و دبير را دختران تشكيل مي

 دانشجويان دختر قرار نگرفته است. موردتوجهچندان 

 انگيز؛وجود امتحانات سخت و رقابت .4

معتبری شود، الزم است در ناحيۀ آموزشي خود از  آموزی بخواهد وارد دانشگاه يا مؤسسۀ آموزش عالياگر دانش

اين رقابت باشد.  موردنظركه از نظر كيفيت تحصيلي، مورد تأييد دانشگاه  التحصيل شده باشددبيرستاني فارغ

 از:  اندعبارت هاآن ترينمهمناخوشايندی را به بار آورده كه  شديد عوارض

آموزان تا حدی كه كارشناسان تعليم و تربيت تطبيقي از ين دانشتبديل ترس از امتحانات به كابوسي در بالف( 

 . و يكي از علت خودكشي در ژاپن نيز همين مسئله است اندنام برده "فوبيای مدرسۀ ژاپن"آن به عنوان 

ها به جهت آماده كردن فرزندان خود برای امتحانات متعدد و خانواده وپرورشب( افزايش هزينۀ آموزش

 ۀ هنگفت كالس خصوصي.پرداخت هزين

بخشي آموزاني كه در امتحانات آزمايشي نتايج چندان رضايتخواهي دانشو پيشرفت نفساعتمادبهج( كاهش 

    .بيني و يأس تحصيليو شيوع احساس خودكم اندكسب نكرده

فرادی تا پايان عمر برای ا "صفت مشخصه"د( حاكميت ذهنيت خودبرتربيني و تثبيت موفقيت به عنوان يك 

 اند.ها موفق عمل نمودهكه در اين آزمون

علوم پاسخ مساعدی  شدنجهانياند به نيازهای وجود روحيۀ ناسيوناليستي حاكم بر ژاپن كه هنوز نتوانسته.    5

 دهند. 

درصد از دانشجويان در مؤسسات دانشگاهي خصوصي  11كه نزديك به .    هزينۀ سنگين دانشجويان با توجه به اين6

 ه اشتغال تحصيل دارند. ب

های مختلف به آموزش عالي. شرايط موجود ن نياز گروهد.    گسترش ناموزون نظام دانشگاهي ژاپن و ناتواني از برآور1

اند مسئلۀ ادامه تحصيل افراد شاغل را برطرف نمايند؛ بيشتر به سود جوانان غير شاغل است و هنوز نتوانسته

 ورش اهدافي اساسي را برای حل آن مطرح نموده است. وپرهرچند شورای مركزی آموزش
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 وپرورش انگلستانتاريخ تحول آموزش

 انقالب صنعتي وارث فرهنگ قرون موطن عنوانوپرورش در كشوری چون انگلستان بهمطالعۀ سير تاريخي آموزش

 وسطايي و دورۀ رنسانس بر دو هدف استواراست:

كه نظام تربيتي آن در ايجاد  گيردكشوری قرار  دروپرورش ی نهاد آموزشگيردر جريان شكل آنكه خوانندهنخست 

 تمدن و فرهنگ قرن معاصر نقش مؤثری داشته است.

دريابيم كه  -های پژوهش تطبيقي استترين شيوهكه يكي از متداول-دومين هدف آن است كه از طريق بررسي تاريخي 

های ها و چالشهای تحول و دگرگوني و محصول تجربهاشي از سالای است نوپرورش در اين كشور پديدهنظام آموزش

 گذاران رفاه خواه.ملت و دولتمردان و قانون

های آموزشي را ايجاد كردند. كليسا و مراجع در انگلستان مانند ساير كشورهای جهان تشكيالت مذهبي نخستين كانون

 ها در اين كشور بودند.و دانشگاه هاگذاران و مؤسسان آموزشگاهوابسته به آن اولين بنيان

در اوايل قرن ششم ميالدی پاپ گريكوری فردی به نام پريور اگوستين را به انگلستان اعزام كرد. اگوستين با چهل نفر از 

كيشان خويش در شهر كانتربری پايتخت كنت استقرار يافت و با كمك پادشاه كَنت به تأسيس مدارس و مراكز هم

 هر و ساير نواحي انگلستان همت گماشت.آموزشي در اين ش

 در ابتدا برنامۀ تحصيالت در اين مدارس برای عموم شاگردان يكسان بود.

اكنون از  ؛ وعالوه بر مدارس مذكور نوع ديگری از مدارس در انگلستان تأسيس شد كه مدارس گرامر ناميده شدند

 آيند.به شمار ميمعتبرترين مراكز آموزشي انگلستان در سطح تعليمات متوسطه 

آموزان برای تصدی خدمات و مقامات اداری يا ديني ها دانشدر آغاز با اين هدف تأسيس شدند تا در آن اين مدارس

 تربيت شوند.

 رفت.علت بود كه راه دستيابي به مشاغل عالي به شمار مياينجاذبۀ مدارس گرامر به

آموزان برای ورود به شش مدارس گرامر در جهت آماده كردن دانشهای آكسفورد و كمبريج بيشتر كوبا ايجاد دانشگاه

 ها متمركز گرديد.دانشگاه

 وپرورش در انگلستان با كليسا بود.از زمان آگوستين قديس تا دورۀ جنبش ديني و پايان قرن پانزدهم ادارۀ امور آموزش

ن حِرَف و مشاغل و افراد متمكن در اختيار هزينۀ تأسيس مدارس محلي كوچك از درآمد موقوفاتي كه بازرگانان صاحبا

 شد.كليسا قرار داده بودند تأمين مي
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وپرورش انگلستان كاسته شد و در در قرن شانزدهم در دورۀ سلطنت هانری هشتم از نفوذ كليسا در ادارۀ امور آموزش

تحت ادارۀ كليسا بود در اختيار اواخر دورۀ پادشاهي ادوارد ششم با كسب مجوز از مجلس عوام، كليۀ مراكز تربيتي كه 

 حكومت قرار گرفت.

ها بسيار محدود گشت و با وپرورش دچار ركود شد. منابع مالي مدارس و دانشگاهدر اوايل قرن شانزدهم روند آموزش

 وپرورش برای عامۀ مردم جلوگيری به عمل آمد.دخالت اشرافيان محل و لردها و اعيان، توسعۀ آموزش

ليزابت و دورۀ زمامداری كرامول و اشاعۀ نظريات لوتر و پيروان او، مدارس جديدی برای توسعۀ در دورۀ سلطنت ا

 و دانشگاهي به وجود آمد. متوسطه وپرورش در مراحل ابتدايي،آموزش

 ايجاد كردند از نفوذ كليسای كاتوليك در امور 16نهضت ديني و تربيتي كه مارتين لوتر و جان كالوين در نيمۀ اول قرن 

خواست وحدت مسيحيت و روش اسكوالستيك را متزلزل ساخت. لوتر مي ووپرورش در سطح اروپا كاست آموزش

وپرورش رايگان و نامحدود مانند آيات كتاب مقدس در دسترس همه باشد و اختالفي ميان زن و مرد و طبقات آموزش

 اجتماعي وجود نداشته باشد.

ۀ نخست از افرادی كه از امكانات مالي و طبق شدند:مي متماعي متمايز تقسيملت انگلستان به دو طبقۀ اج 11در قرن 

 ثروت و قدرت و اختيار برخوردار بودند.

توان گفت اين افراد در رديف كارگراني بودند كه از و زحمتكش بود و مي تنگدست طبقۀ دوم متشكل از گروهي فقير،

 كردند.دسترنج خويش و با كسب درآمد ناچيزی امرار معاش مي

كردند و به مقامات مهم های كمبريج و آكسفورد تحصيل ميسپس در دانشگاه واول در مدارس گرامر  فرزندان گروه

 يافتند.دولتي دست مي

در مدارس جديدی كه دولت يا مؤسسات عمومي يا روحانيون  -دادندكه اكثر ملت را تشكيل مي-فرزندان گروه دوم 

سال تحصيالت مقدماتي  6تا  4به تحصيل اشتغال داشتند و طول مدت تحصيل آنان پروتستان تأسيس كرده بودند 

 شد.محدود مي

 وران بود آزادی بيشتری برای مردم تقاضا نمود.حزب ويگ كه نمايندۀ پيشه 11پيش از قرن 

جلس عوام بود. عنوان هيئت مجريۀ اكثريت در م، يكي از مشخصات حكومت انگليس گرديد. كابينه بهكابينه 11در قرن 

 شد.وزير به حكم قانون ادارۀ امور كشور را بر عهده داشت و رئيس حزب اكثريت و كابينه محسوب مينخست

بازرگانان و صاحبان صنايع و مشاغل حق رأی اعطا  به قانوني كه از طرف حزب ويگ پيشنهاد شده بود 1132در سال 

 ممنوع گرديد.سال  1. در همان سال كار كردن كودكان كمتر از شد



 

43 

 

 كشاورزان اعطا گرديد. وبه تربيت حق رأی به كارگران و طبقات پايين  1114 و 1161های در سال

 آمد.ترين مسائل اجتماعي انگليس به شمار مياجرای تعليمات عمومي در نيمۀ اول قرن نوزدهم از مهم

موجب آن مسئوليت اجرای كه به قانون آموزش ابتدايي به تصويب مجالس مقننه رسيد نخستين 1111در سال 

 وپرورش عمومي بر عهده دولت گذاشته شد.آموزش

وپرورش ملي بود به تصويب قانون فيشر كه راهگشای نوسازی و اصالحات وسيع در زمينۀ آموزش 1111در سال 

د                    مجالس مقننه رسيد. اين قانون با هدف ايجاد يك نظام آموزش ملي كه در دسترس همۀ افراد قرار گير

 تدوين شده بود.

 ترين تغييراتي كه قانون فيشر پديد آورد:مهم

 وپرورش ايجاد نمود.وپرورش با شورای مركزی و ملي آموزشالزم را بين شوراهای محلي آموزش ( هماهنگيالف

 اد.سالگي افزايش د 15سالگي و در برخي از مناطق تا  14تا  5ب( سن تحصيالت اجباری را از 

ساله و سپس برای  16تا  14آموزان وپرورش را موظف نمود تا برای ادامۀ تحصيل دانشمحلي آموزش ( مقاماتج

 ساله مدارسي تأسيس نمايند و تحصيل در اين مدارس رايگان و اجباری باشد. 11تا  16آموزان دانش

ها يجاد يك كميته مالي و اعانات به دانشگاها، ی تعيين حقوق معلمانهاشاخصتجديدنظر در ، د( اصالح نظام امتحانات

  .هاو تضمين خودمختاری آن

صورت تحصيالت متوسطۀ نظری به ،"وپرورش نوجوانانآموزش"بر اساس گزارش هادو تحت عنوان  1162در سال 

ر زمينۀ و مقدمات اصالحات دتعليمات عملي برای شاگرداني كه قادر به ادامۀ تحصيل در رشتۀ نظری نبودند درآمد 

 .هدف، برنامه و سازمان مدارس متوسطه فراهم شد

های گروهي از ديدگاه نظريات وای به نام كتاب سبز كه حاوی وپرورش رسالهشورای ملي آموزش 1141در سال 

نظران و آموزشگران دربارۀ مسائل و مشكالت تعليم و تربيت بود، شرايط را برای تدوين طرح جديد صاحب

 لي فراهم كرد.وپرورش مآموزش

رسيد. كليۀ قوانين  وپرورش بر اساس گزارش كميتۀ فلينگ به تصويب قوۀ مقننهجديد آموزش قانون 1144در سال 

 وپرورش انگلستان شكل جديدی به خود گرفت.نظام آموزش ووپرورش ملغي شد آموزش وپا گيردست
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 اند از:نكات عمدۀ قانون فلمينگ عبارت

هر طرح وپرورش شد و مقرر گرديد تری جانشين شورای ملي آموزشش با اختيارات وسيعوپرورآموزش ( وزيرالف

 اجرا به تصويب وزير برسد. آموزشي قبل از

عنوان مشاوران وزير وپرورش يكي برای انگلستان و ديگری برای ويلز تشكيل شد كه بهشورای آموزش ( دوب

 وظيفه كنند.انجام

 11سالگي تا  11سالگي، مرحلۀ متوسطه از پايان  11از دوسالگي تا  ابتدايي قسيم شد:تحصيلي به سه دوره ت ( مراحلج

)تحصيل در مؤسسات آموزش شد سالگي و مرحلۀ آموزش اضافي كه به تحصيالت بعد از تعليمات اجباری اطالق مي

 (.كردندها را در آن زمان جزو اين دوره از آموزش محسوب ميعالي و دانشگاه

های بيشتری به آنان و وپرورش و تفويض اختيارات و مسئوليتدود اختيارات وظايف مسئوالن محلي آموزشد( تعيين ح

 ملغي كردن شهريۀ مدارس ابتدايي و متوسطه.

 از: اندعبارتها ترين آنوپرورش انگلستان پديد آمد كه مهماصالحات وسيعي در آموزش 1111تا  1161در دهۀ 

 هایروش احتماالت، حساب عملي، گيریاندازهای كه گونهدرسي در سطوح مختلف تحصيلي بههای برنامه ( اصالحالف 

 آموزان شد.های تجربي وارد برنامۀ درسي دانشاكتشافي و مهارت

 ای.تعليمات عالي و آموزش فني و حرفه ( گسترشج

 يت مالي بنياد ملي تحقيقات آموزشوپرورش با تقويتحقيقات تربيتي و كاربرد آن در آموزش هایفعاليت افزايش( د

 انگلستان.

دولت انگلستان اعالم كرد كه مدارس بايد از تكنولوژی جديد و پيشرفته در امر آموزش بهره گيرند و  1111در سال 

و تاريخ را با استفاده از  جغرافيا ی خارجي،هازبان هنری، كارهای ،طراحي ،فيزيك ،شيمي از جمله رياضيات، دروسي

 معروف است. MEPآموزش داده شوند. اين برنامه در انگلستان تحت نام  رايانه

موجب آن  وارناك مشخص شد از هر پنج كودك در انگليس يك نفر نياز به آموزش ويژه دارد و به بر اساس گزارش

پوشش  كه در يادگيری نيز به نحوی دچار اشكال بودند تحت كودكاني ۀ ذهني و جسمي،ماندعقبعالوه بر كودكان 

وپرورش اين وسايل آموزش ووپرورش موظف شدند تا امكانات های ويژه قرار گرفتند و مقامات محلي آموزشآموزش

 قبيل كودكان را فراهم سازند.
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معلمان و دبيران و نحوۀ استخدام آنان را در مراكز آموزشي شرايط گزينش، كيفيت و چگونگي تربيت  1113قانون 

 د.مومشخص ن

وزير انگلستان نخست 1115ترين افراد در دستگاه تعليم و تربيت انگلستان در سال ذب و استخدام شايستهمنظور جبه

ای را در انگلستان متحول نظام تعليمات فني و حرفه از طريق برنامۀ جامعي در نظر دارداعالم كرد « رچمارگارت تا»

 عتي انگلستان باشد.های روبه رشد جامعۀ صنكه پاسخگوی نيازمندیطورینمايد به

 عنوان كميتۀ خدمات نيروی انساني طرحي را به اجرا درآورد كه بر اساس آن:ای بهبه دنبال اين تصميم كميته

آموزان گروه سني ويلز احداث شد و دانش وای در چهارده منطقۀ آموزشي انگلستان آموزش فني و حرفه های( كانونالف

 ها قرار دارد؛آموزشگونه سال را زير پوشش اين 11-14

 طور مختلط به فراگرفتن حرفه اشتغال داشتند.سال اعالم شد و دختران و پسران به 4دوره  ( مدتب

 های شغلي را در بر گرفت.ۀ آموزشي هم جنبۀ عمومي و هم جنبۀ اختصاصي يعني آموختن مهارت( برنامج

 شد.سالگي آغاز مي 15را شامل و از  آموزشهای د( كارآموزی در مراكز صنعتي و توليدی قسمتي از برنامه

 دادند كه مورد نياز جامعۀ صنعتي انگليس و بازار كار بود.های شغلي را ياد ميآموزان مهارتدانش ( بهه

 دروس اين دوره با دروس مؤسسات فني آموزش عالي ارتباط و سنخيت داشت. ( محتوایو

العمر را ورش مجلس عوام به توافق رسيدند كه آموزش ماداموپردولت انگليس و كميسيون آموزش 1114در سال 

 تری گسترش دهند.صنعت در ابعاد وسيع مافوقعنوان يك ضرورت برای عصر به

 ساله تقسيم شد.ساله و يكمعلم به تصويب رسيد و دورۀ چهارساله و به دو دورۀ سه قانون جديد تربيت 1111در سال 

 وپرورش در انگلستان ويلز شناخته شده است.های طاليي آموزشعنوان سالبهتحوالت بعد از جنگ جهاني دوم 

 توان نتيجه گرفت كهوپرورش انگلستان مياز بررسي سير تحول آموزش

ای مطابق با جامعۀ وپرورش در جهت ساختن اجتماع تازهكوشش بر آن بوده است كه آموزش اوالً در چنين كشوری

 متحول شود. -الب صنعتي مطرح گرديدكه طرح آن پس از انق-صنعتي 

وپرورش در انگلستان در بستری از صلح و آرامش صورت پيشرفت و تكامل نظام آموزش هاثانياً برخالف بسياری از ملت

 گرفته است.
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 اجتماعي، مسئوليت ،هماهنگي همكاری، ،های فرهنگي چون انضباطويژگي و هاثالثاً به گواه تاريخ، دارا بودن خصلت

وفصل امور در ميان مردم اصالحات آموزشي در برابر مصالح عمومي و مشاركت صميمانه در حل فداكاری ،خواهينوط

در تدارك و وپرورش در كليۀ سطوح و برگزاری مساوات در انگلستان در جهت گسترش كمي و كيفي آموزش

 .تحقق بخشند يآسانبهو ايجاد تشكيالت نوين و نوسازی محتوا و طرق آموزش  دهيسازمان

 ويلز.و وپرورش در انگلستان سازمان و ادارۀ آموزش

 امور تربيتي را بين دولت مركزی، اختيارات شود ووپرورش در انگلستان به شيوۀ غير مركزی اداره ميادارۀ آموزش

 آموزش محلي و كادر آموزشي تقسيم نموده است. مقامات

 اصل مهم استوار است: انگلستان بر سه يوپرورش ملادارۀ نظام آموزش

 وپرورش نواحي؛الف ( تفويض اختيارات وسيع به مقامات آموزش

 گذاری و شركت در امور تعليم و تربيت؛منظور سرمايههای داوطلب بهب( ترغيب و تشويق مؤسسات و انجمن

و مدارس و عدم  وپرورش نواحيج( اجتناب از امرونهي صريح از سوی دستگاه مركزی در زمينۀ ادارۀ امور آموزش

 ۀ تدريس و استخدام معلم.شيو مدارس، سازمان تحميل نظرها در مورد برنامه،

 حدود و اختيارات دستگاه مركزی تعليم و تربيت انگلستان:

ای متنوع در نواحي تدارك گونهكفايت و به قدربهبر اينكه آيا وسايل و تجهيزات آموزشي در حد استاندارد  نظارت .1

 شده است.

شده است و تعداد وسايل آموزشي مورد نياز مراكز آموزشي و  ساختهمدارس بر اساس ضوابط و معيارهای قانوني  آيا .2

 همخواني دارد.تعمير و نگهداری از مدارس با استانداردهای مناسب 

ر حد مطلوب و دهد دگردد و خدماتي كه مدرسه در قبال آن انجام ميآموزان دريافت ميای كه از دانشيهشهر آيا .3

 بخش است.رضايت

 شده است.در زمينۀ تعليم و تربيت كودكان تأمين  هاويژه خانوادهو به معلمان آزادی عمل مسئوالن مدارس، آيا .4

عنوان هماهنگ و وپرورش، دستگاه مركزی بهبا قبول موارد فوق توسط دستگاه مركزی و رؤسای نواحي آموزش

وپرورش وچرای خود را در نواحي آموزشچونای كه بخواهد حاكميت بيكنندهن كنترلعنوانه به-كنندۀ امور تسهيل

 درآمد. -اعمال كند
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های محلي كه مسئول قانوني ادارۀ امور تعليم و تربيت وپرورش، انجمنآموزش 1114طبق بخش هفتم قانون  بر درآمد:

 منظور رشد قوای ذهني، ه نوع تعليمات عمومي بهای خود هستند بايد كليۀ وسايل و شرايط الزم را برای هممنطقه

 و جسمي كودكان و نوجوانان فراهم سازند. عاطفي

دهند كه مسئوليت ادارۀ وپرورش را تشكيل ميهای تعليم و تربيت، كميسيون آموزشهيئت جامعي از اعضای انجمن

وپرورش پس از كسب موافقت وزير امور تربيتي منطقۀ خود را با انتخاب فرد مناسب برای رياست ادارۀ آموزش

 دارند. وپرورش به عهدهآموزش

 وپرورش نواحي:ترين اختيارات ادارات آموزشمهم

آموزان تحت پوشش تعليمات همگاني و تهيۀ پوشاك برای شاگردان شير و تغذيۀ روزانه برای كليۀ دانش تأمين .1

 بضاعت؛بي

 رئيسۀ مدرسه؛ظارت بر انتخاب هيئتهای آموزشي و ننامهو تدوين آيين تهيه .2

 . استخدام و عزل كادر آموزشي مدارس با رعايت اختياراتي كه مديران مدارس در اين زمينه دارند؛3

 التعليم؛قانون آموزش همگاني و اجباری و احضار كودكان واجد اجرای .4

ها و مراكز علمي و های ورزشي، ورزشگاههای عمومي، ميدانساختمان و تأمين وسايل مورد نياز كتابخانه احداث .5

 فرهنگي؛

 وسايل و شرايط الزم برای تعليم و تربيت اختصاصي شاگرداني كه از لحاظ بدني و يا ذهني معلول هستند؛ تأمين .6

 های مربوطه.نامههای آموزشي مطابق با معيارهای قانوني و آيينكار مدارس و نظارت بر اجرای صحيح برنامه بازرسي .1

وپرورش به عهدۀ وپرورش در دستگاه مركزی آموزشرسيدگي به امور تعليم و تربيت و مسائل عمدۀ نواحي آموزش

 مديران امور نواحي است.

 مديريت و ادارۀ امور مدارس

 كرد: به دو دسته تقسيم شانرا برحسب ادارۀ امور جاریمدارس ابتدايي و متوسطه در انگلستان 

 دولتي. مدارس .1

 كنند.های داوطلب فرهنگي و يا افراد تأسيس ميآزاد كه موسسه، تشكيالت مذهبي يا انجمن رسمدا .2
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 مديرههيئت هستند. "هيئت سرپرستان"و مدارس متوسطه دارای  "مديرههيئت"و آزاد دارای  هر يك از مدارس ابتدايي

مدرسه و ناظر بر  دهيسازمانو  كه مسئول مستقيم كنترل-همكاری و مشورت مدير مدرسه  با و هيئت سرپرستان

وسيلۀ مقامات محلي  و هيئت سرپرستان در مدارس دولتي به مديرههيئتو اعضای -های آموزشي است اجرای برنامه

 شوند.وپرورش منصوب ميآموزش

 و هيئت سرپرستان: مديرههيئتترين وظايف مهم

 استخدام و گزينش معلمان و كادر اداری مدرسه؛ پيشنهاد .1

 های آموزشي؛بر اجرای صحيح برنامه نظارت .2

 های جديد؛اعتبارات از كل بودجۀ مدرسه برای تعمير و احداث كالس تخصيص .3

 وسايل آموزشي. تجهيز .4

 منابع مالي آموزش پرورش

 وپرورش؛تخصيص قسمتي از ماليات بر درآمد مردم ناحيه به آموزش – 1

 ها؛آن هدايا و موقوفات و درآمد ناشي از – 2

ای. به حكم قانون های آموزش حرفهويژه صاحبان صنايع در ايجاد مراكز و كانونگذاری بخش خصوصي بهسرمايه – 3

نام كنند. در سال تحصيلي سال بايد برای تعليمات همگاني در مدارس ثبت 16تا  5كليۀ كودكان و نوجوانان بين سنين 

 درصد بودجۀ دولت بود. 1/14وپرورش و علوم معادل هزينۀ آموزش 1116

عرصه برای ابتكارات  نشان دهندۀ اين واقعيت است كهتجربۀ اداره و مديريت آموزش به شيوۀ غيرمتمركز در انگلستان 

نفس مردم اعتمادبه و اتخاذ چنان سياستي بر دامنۀ ابتكارات فردی وهای فردی باز گذاشته شده است محلي و آزمايش

 منظور رفع مشكالت آموزشي افزوده است.ها بهجويياتخاذ تدابير و چارهگذاری و در جهت سرمايه

 مراحل و مقاطع تحصيلي در انگلستان

 آموزش قبل از دبستان، آموزش ابتدايي، آموزش متوسطه و آموزش اضافي و تعليمات عالي
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 آموزش قبل از دبستان

نگهداری  تأسيس آنشهر تفورد ايجاد كرد. هدف از در حومۀ  1113نخستين كودكستان را مارگارت مك ميالن به سال 

 5های اطراف اين شهر به كار اشتغال داشتند. برای كودكان زير و مراقبت از فرزندان زنان كارگری بود كه در كارخانه

تواند بيش از مدرسه در تقويت حس همكاری اجتماعي و ها است. اين دوره ميو كودكستان مهدكودكسال شامل 

های موجود در حل مؤثر برای رفع مشكل نابرابریهای آينده در مدرسه و سرانجام راهايي و آمادگي برای فعاليتگرمردم

 محيط اجتماعي و فرهنگي باشد. راهي است برای غني ساختن محيط اجتماعي و فكری كودكان.

 آموزش ابتدايي

شود. مرحلۀ اول به مرحله كودكي مرحله تقسيم مي رسد و به دوسالگي به پايان مي 11شود و در سالگي آغاز مي 5از 

 بينند.ساله در اين مرحله آموزش مي 1تا  5موسوم است. كودكان  نو سالييا 

 6ساله اختصاص دارد. دورۀ آموزش ابتدايي  12تا  1شود به آموزش نوآموزان مرحلۀ دوم كه مرحلۀ خردسالي ناميده مي

ات ابتدايي فراهم ساختن امكانات و شرايط الزم برای رشد فكری و جسمي هدف از تعليم انجامد.سال به طول مي

]اين آماده نمايند.  آموزان را برای امتحانات آن است تا دانش كودكان است. در برخي از مدارس كوشش اصلي بر

آموزان دورۀ اساس اين آزمون دانشآيد و بر آموزان به عمل ميسالگي از دانش 11آزمون در پايان دورۀ ابتدايي يعني 

 شوند[.بندی ميابتدايي برای ورود به دورۀ متوسطه طبقه

شود از طريق ساختن اشياء با و نوشتن و فراگيری حساب و مأنوس شدن كودكان سعي مي در دورۀ اول عالوه بر خواندن

 قوۀ خالقيت آنان را پرورش دهند.شن، مكعب، چوب و گچ، اوالً حس كنجكاوی كودكان را ارضا نمايند، ثانياً 

های تعليمات ابتدايي در انگلستان يابد. از ويژگيهای عملي بيشتر تلفيق ميهای نظری با درسدورۀ دوم درس در

اين آموزان و ادارۀ امور مدرسه را نام برد. های درسي دانشتوان آزادی عمل معلمان و مديران مدرسه در تنظيم برنامهمي

 كند.آموزان تقويت ميانديشيدن و منطقي عمل كردن و تفكر عملي داشتن را در دانشدرست  دوره

 آموزش متوسطه

تعليمات متوسطه پيش از ساير مقاطع تحصيلي دستخوش تعليمات شگرف گرديده و مورد بازنگری مستمر                  

 قرارگرفته است.
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 اند از:ته شدند كه عبارتسه نوع مدرسۀ متوسطه به رسميت شناخ 1144در سال 

 مدارس متوسطۀ گرامر؛ – 1

 مدارس متوسطۀ فني؛ – 2

 مدارس متوسطۀ جديد يا مدرن.  – 3

گونه مدارس، وسايل مصوّب گرديد. در اين 1165مدارس جامع پس از جنگ جهاني دوم مطرح شد و نهايتاً در سال 

ای و جديد( باشد در يك ساختمان نه )گرامر، حرفهگاآنكه شامل تقسيمات سهآموزش متوسطه بي گونه همهاجرای 

آموزان پس دانشسالگي عمومي و اجباری است و ازآن 16وقت و تا متوسطه تمامفراهم شده است. مرحلۀ تعليمات 

 سالگي در مدارس متوسطه تحصيالت خود را ادامه دهند. 11توانند داوطلبانه تا پايان مي

و گزارش رؤسای مدرسه و تا حدودی تمايل و تصميم  ر انگلستان به گذراندن ورود به دورۀ تعليمات متوسطه د

 آموزان بستگي دارد.والدين دانش

آيد. اين آزمون شامل آموزان به عمل ميسالگي از كليۀ دانش 11معموالً در پايان دورۀ ابتدايي يعني  آزمون 

آموزاني و رياضيات است. دانش )خواندن و نوشتن(شدۀ انگليسي بندیهای درجهزمونهای استانداردشدۀ هوش و آآزمون

شوند و بقيه به است به مدارس متوسطۀ گرامر معرفي مي 121اند و بهرۀ هوشي آنان باالی كه امتيازات عالي كسب كرده

 شوند.تقسيم مي دای و جديترتيب نمرات بين مدارس حرفه

                                   GCEسالگي، خود را برای گذراندن امتحان عمومي  11تا  16بين  آموزان اين مدارسدانش

(General Certhficate of Education)  كه تقريباً معادل گواهينامۀ پايان دورۀ تعليمات متوسطه در كشورهای

 گردد.ته برگزار ميكنند. اين امتحان معموالً در دو سطح عادی و پيشرفديگر است آماده مي

 های انگلستان شوند كه:توانند وارد مؤسسات آموزش عالي و دانشگاهالتحصيالني ميفارغ

 باشند؛ GCEاوالً دارای گواهينامۀ 

 ماده نمرۀ بااليي داشته باشند. 4 درثانياً از پنج مادۀ درسي مورد امتحان حداقل 
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 مدارس متوسطۀ فني

ای ازجمله كشاورزی، صنعت و های حرفهتأكيد بر دروس عملي برای فراگيری مهارتدر برنامۀ آموزشي اين مدارس 

سالگي وارد اين  13الي  12آموزان در سالگي اعالم شده است. اغلب دانش 11تجارت است. سن ورود به اين مدارس 

 كنند.آماده مي GCEت ای نيز مانند مدارس گرامر خود را برای امتحاناآموزان مدارس حرفهشوند. دانشمراكز مي

 مدارس متوسطۀ جديد

ای تحت آموزان گواهينامهسالگي ادامه دارد. به اين دانش 16يعني تا  سال است؛ 5دوره تحصيالت در اين مدارس 

 شود.داده مي CSEعنوان 

 مدارس متوسطۀ جامع

 16الي  11يك برنامۀ مشترك از  های مختلف تحصيلي را بادروس و دورهآموزان دورۀ متوسطه بايد آن دانش بر اساس

 سالگي بگذرانند.

های تحت عنوان تعليمات جامع چنين توصيف نموده مونكس اهداف تأسيس مدارس جامعه در انگلستان ويلز را در سال

 است:

 آموزان باآموزان بعد از آموزش ابتدايي و گردآوری و درهم آميختن دانشاز بين بردن مرحلۀ تفكيك ميان دانش – 1

 های متفاوت در يك محيط؛توانايي

 ای كه اين گروه معرف تمامي قشرهای اجتماعي باشد؛گونهآموزان در زير يك سقف بهگردآوری گروهي از دانش – 2

های متفاوت بتوانند آموزان با تواناييای كه تمام دانشگونهتمركز دادن معلمان، فضای آموزشي و تجهيزات الزم به – 3

 مند شوند؛آموزشي بهرهاز امكانات 

ساله است سه سال اول اختصاص به دروس ازجمله انگليسي، تعليمات دورۀ متوسطۀ جامع شامل دورۀ سه – 4

 رياضيات، تاريخ، زبان فرانسه، علوم، هنر، صنعت، موسيقي، تعليمات ديني.

 های متجانسآموزان به گروهها و ضوابط تقسيم دانشمالک

 آموزان؛دانشبر اساس استعداد  – 1

 اند؛های گذشته گذراندهبر اساس نمرات دروسي كه طي سال – 2
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 بر اساس انتخاب دروس اختياری؛ – 3

 ای؛بر اساس انتخاب نوع دروس فني و حرفه – 4

 آموزان قصد دارند در آن شركت نمايند؛بر اساس نوع امتحاني كه دانش – 5

كند. از طرف ديگر انتخاب محتوای درس و شيوۀ تدريس مفيدتر ميبندی از سوی معلمان، معلمان را در اين طبقه

 نمايد.تر ميهای تحصيلي آسانجريان فراگيری را برای يك گروه نسبتاً متجانس از نظر استعداد و توانايي

 مدارس ميانه

 14الي  12وند و تا شسالگي وارد اين مدارس مي 1يا  1حدفاصل بين مدارس ابتدايي و متوسطه قرار دارند. كودكان در 

سالگي در اين مدارس به تحصيل اشتغال دارند. فكر تأسيس مدارس ميانه از زماني قوت گرفت كه برخي از 

اعالم كردند و  نظران و علمای تعليم و تربيت مخالفت خود را با برگزاری امتحانات پايان دورۀ ابتدايي صاحب

 سالگي جايز نيست. 11آموزان بر اساس آزمون مذكور در بندی دانشمعتقد بودند كه طبقه

 مدارس غيرانتفاعي مستقل

اند. های داوطلب فرهنگي و مذهبي( و يا افرادی تأسيس كردههای غيرانتفاعي )كليسا يا انجمناين مدارس را مؤسسه

 مدارس متوسطۀ گرامر اغلب از اين نوع مدارس هستند.

 (مدارس عام)مدارس مستقل خصوصي 

های ثروتمندان مخصوص فرزندان خانواده اين مدارستوان مدارس عام را نام برد. ترين انواع اين مدارس مياز مهم

انگليسي است. شهريۀ آن سنگين و شرط ورود به اين مدارس موفقيت در امتحان ورودی مخصوص و استطاعت پرداخت 

های آيندۀ انگليس ات در اين مدارس تربيت جنتلمنشهريۀ ساليانه و اصل و نسب خانوادگي است. هدف اصلي تعليم

 كه پس از فراغت از تحصيالت بتوانند قدرت سياسي و اقتصادی جامعه را در دست گيرند. است

 های اختصاصي برای كودكان معلولمدارس ويژه و كالس

و نوجوانان معلول، با اين هدف نوعي آموزش ويژۀ ابتدايي و متوسطه برای كودكان  عالوه بر ارائۀبرای كودكان معلول  

 پذير بار آيند.جامعه باألخرهخود و بهمتكينحوی تربيت و پرورش دهند تا افرادی مسئول و  به راكه آنان 
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 ساالن در انگلستانمعلم و آموزش بزرگآموزش عالي و تربيت

 ترين شرايط برای گزينش معلمان، آموزش و تربيت و استخدام آنان:مهم

امتيازات مالي و  ،نداردها و معيارهای شغلي برای استخدام معلمان و دبيران تدوين شود و به معلمان شايستهالف( استا

 اجتماعي بيشتری تعلق گيرد.

                  الزم است مدت تمرين آموزگاری و دبيری را  ،معلمي و دبيری ۀب( ضمن دقت در گزينش افراد برای حرف

 تر كرد.طوالني

معلم يا دبيری، دانش ای تربيتهها و دورهن و دبيران مجازند دروسي را تدوين كنند كه قبالً در دانشگاهج( معلما

 نوين آن دروس آشنا باشند. ۀاند و به شيوها را كسب كردهتخصصي آن

تحصيلي  های جديدايجاد رشته وويلز خودمختار و مستقل هستند و در گزينش دانشجو  وها در انگلستان . دانشگاه6

 .دارنداستقالل عمل 

بخش وفصل رضايتای كه دولت انگليس جهت حلطلبانههای اصالحها و حركترغم كوششبه نظر برين سيمون علي

توفيق چنداني  ،گيریهای تصميمبه دليل فقدان وحدت نظر و عمل و پراكندگي كانوناست،  اين معضل به عمل آورده

 موزشي بخش مهمي از جامعيت و كارايي خود را از دست داده است.ريزی آحاصل نشده است و برنامه

ريزی در سطح برنامه ،زمام امور ۀكنندكننده و تسهيلعنوان نيروی مركز هماهنگاو بر اين باور بود كه دولت بايد به

 كشور را در دست گيرد.

. كمبود 2تحصيلي  ۀرشت نشجويان يكدا ازحديش. تعداد ب1 های مشخص و معين ملي:ريزی بدون هدفبرنامه تبعات

. پايين آمدن كيفيت استانداردهای آموزشي 4. توزيع نامتناسب دانشجويان در شعب مختلف تحصيلي 3مكان تحصيل 

 .هادانشگاه يالنالتحص. پيدايش عدم تعادل ميان عرصه و تقاضا و خطر بيكاری آشكار بين فارغ5

 وپرورش ژاپن و انگلستانوزشهای آمنظام و تفاوتبررسي وجوه شباهت 

های نوين ای تحليلي دريابيم ديگران در راه ساختن نظامگونه مطالعات آن است كه به شيوهاين هدف و ارزش عمدۀ

آموزشي  بخش مسائل و مشكالتوفصل رضايتاند و چه تدابيری در جهت حلتربيتي خود چه اقداماتي را به عمل آورده

 اند.خويش اتخاذ كرده
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 و تحوالت سياسي و اجتماعي دو كشور یاقتصاد واحوال جغرافيايي،وضاعا

ترين مناطق عنوان متراكمبه ای هستند با جمعيت كثير. از لحاظ تراكم جمعيت،جزيره هایژاپن و انگلستان كشور

ر رو به كاهش ومير در هردو كشوهای بهداشتي و تغذيه، ميزان مرگعلت مراقبت به روند.جمعيتي جهان به شمار مي

بيش از  وهوای هردو كشور متأثر از اقليم اقيانوسي است.آب است.يافته گذاشته و حد متوسط طول عمر مردم افزايش 

دهي اقتصادی در ها عالوه بر بهرهاين جنگل های ژاپن و انگلستان را جنگل پوشانده است.نيمي از كل مساحت سرزمين

 وهوای اين مناطق دارد.د و تأثير مطلوبي بر آبنبخشها را انتظام مين رودخانهياجر زمينۀ صنايع چوب و كاغذسازی،

 وپرورشآموزشها بر عهدۀ وزارت وری علمي از منابع جنگلی و بهرهنگهدار يت تربيت متخصصان و كارشناسان،مسئول

دو  در اطرافياها كه درانوس و ياق گمارده شده است. (Aberdeen)گور و آبردين آكسفورد، بنهای دانشگاهانگلستان و 

 .اندساختهيری از منابع درياها را مهيا گبهرهاند موجبات توسعۀ صنايع شيالت و ماهيگيری و كشور قرارگرفته

ی اقتصادی و صنعتي رو به رشد هاچرخمنظور گرداندن يرزميني و معادن بسيار محدودند و بهزدو كشور از لحاظ منابع 

 ياج خود را از كشورهای ديگر وارد كنند.احت مورددني و خام و مواد غذايي خود مجبورند مواد مع

 زبان

وپرورش اين امكان را داده است كه در برقراری اتحاد زبان نوشتاری و تكلم در ژاپن و انگلستان به نهاد آموزشيك  وجود

يری از گبهرهقراری تعليمات همگاني، سوادی و بريبو همبستگي ملي نقش مهمي را ايفا نمايند. اين امر مبارزه با 

های آموزشي، آشنا كردن افراد جامعه با هنجارها و ضوابط، اعتقادات و يو، فيلمراد های آموزشي از طريق ماهواره،برنامه

اند كه غني و قوی يافتهدركرده است. دولتمردان اين كشورها  توأمی جاری در جامعه را با موفقيت بيشتری هانگرش

يافته يمتعلببرند و صنايع جديد نياز به نيروی كار  را باالكشور مستلزم آن است كه سطح آگاهي و دانش مردم كردن 

 د. ندار

 دهندۀ اين است كه:نشان دو كشوروپرورش اين سير تاريخي آموزش نتيجۀ بررسي

توان گفت معابد، كليساها و و مي دهای آموزشي را تشكيالت مذهبي ايجاد كردنالف( در ژاپن و انگلستان نخستين كانون

 ها بودند.گذاران و مؤسسان آموزشگاهيانبنها، اولين مراكز وابسته به آن

و طبقاتي داشته و نوع آموزش، محتوای برنامۀ  كارانهمحافظهگرايش  دو كشوردر اين  گذشته دروپرورش ب( آموزش

ی متنفذ هاگروهوزشي متأثر از خاستگاه و تصميمات های آمآموزشي، طول مدت و تصدی مشاغل پس از اتمام دوره

 ها بوده است.ها و اريستوكراتها، جنگجويان، تئوكراتمحلي ازجمله فئودال
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 مديريت دستگاه تربيتي

وپرورش در دو كشور به دو صورت متفاوت يعني گرايش به شيوۀ متمركز )ژاپن( و گرايش به شيوۀ ادارۀ آموزش

 گيرد.صورت مي (انگلستان)غيرمتمركز 

ها بعد از جنگ جهاني دوم ايجاد كردند. اين وپرورش را آمريكائيدر ژاپن فكر غير مركزی كردن مديريت و ادارۀ آموزش

 نظام جديد در ژاپن نتوانست با موفقيت روبرو شود و دوام بياورد و قوام يابد.

 

 كند:صورت متمركز اقدام مي و در موارد زير رأساً به وپرورش قانوناً مسئول تعليم و تربيت مردم ژاپن استوزارت آموزش

 تدوين مقررات و ضوابط تأسيس و احداث مؤسسات آموزشي()وپرورش توسعۀ آموزش -

 استخدام كادر آموزشي و اداری -

 ها و مؤسسات آموزشي عالي(ی درسي )صدور مجوز تأسيس دانشگاههاكتابمحتوا و اجازۀ چاپ  تعيين -

 ها.و موزه كتابخانه ساالن،آموزشي بزرگ -

 شود.امور آموزشي و پرورشي در انگلستان به شيوۀ غير مركزی اداره مي

وپرورش و كادر آموزشي محلي آموزش مقامات اختيارات ادارۀ امور تربيتي بين دستگاه مركزی آموزشي و پرورش،

 مدارس تقسيم شده است.

ن استوار است از فلسفۀ اجتماعي و تربيتي اين جامعه نشأت گرفته ای كه روش ادارۀ امور تربيتي در انگلستان بر آفلسفه

گيری از محلي و بهره های فردی باز گذاشته و امكان به كار گرفتن نيروهایيشآزماو عرصه را بر ابتكارات محلي و 

كزی                    مر بند كنترل شديد دستگاه را ازی تربيتي مناطق هاسازماناست و  ای را ميسر ساختهامكانات منطقه

های وفصل اموری چون تدوين برنامهپرورش در حلوهای آموزشرها كرده است و نمايندگان منتخب مردم در كميته

های ورزشي مدارس و ميدان احداث معلمان و كادر اداری، مهيا ساختن امكانات و تجهيزات آموزشي، استخدام آموزشي،

 رسانند.يموپرورشي ياری به وزارت آموزش
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 محاسن و معايب شيوۀ متمركز و غيرمتمركز:

به شيوۀ متمركز امور  اكنونهم از شيوۀ غيرمتمركز در ادارۀ امور آموزشي در كشورهايي كه گيری( بهرهالف

و  سياست ی ديگر ازجمله بهداشت،هاسازماندهنده است كه كنند، در صورتي ثمرهوپرورش خود را اداره ميآموزش

 طور هماهنگ از اين شيوه استفاده كنند.نيز در ادارۀ امور خويش بهاقتصاد 

شوند و قدرت بخشيدن به مقامات مركزی در روش عدم تمركز در كشورهايي كه به شيوۀ متمركز اداره مي ( اعمالب

 نهرند شوند كه اين دو بيشتر مكمل يكديگشوند دو گرايش محسوب مياداره مي غيرمتمركزكشورهايي كه به طريق 

 متناقض همديگر.

 معلمتربيت

 معلم و دبير در ژاپن و انگلستان بر سه اصل زير استوار است.نظام تربيت

 ورود به كسوت معلمي بايد گواهينامۀ معلمي دريافت كنند. داوطلبان .1

خير داشتن درجۀ های ای علوم تربيتي درآمده است و در سالهادانشكدهها و تحت پوشش علمي دانشگاه معلمتربيت .2

 ليسانس برای ورود به حرفۀ معلمي شرط الزم است.

يالن شعب مختلف تحصيلي التحصفارغصورت يك نظام باز و آزاد درآمده است و معلم هر دو كشور بهتربيت نظام .3

فراگيری برخي  با، دوسالهساله يا توانند با گذراندن معموالً يك دورۀ يككه تمايل داشته باشند مييدرصورتها دانشگاه

 از دروس اختصاصي و دروس تربيتي برای تصدی اين حرفه آماده شوند.

دو كشور مستلزم اخذ گواهينامۀ معلمي و دارا بودن شرايط گزينش و موفقيت در  در هراشتغال به حرفۀ معلمي 

ير مدرسه در ژاپن به وپرورش محلي و مدانگلستان و كميتۀ آموزش ی است كه هيئت مديران و سرپرستانامصاحبه

 آورند.عمل مي

ميزان حقوق و مزايای مالي و رفاهي معلمان در دو كشور به مدت تحصيالت دانشگاهي و سوابق خدمت و تجارب آنان و 

 اند بستگي دارد.يي كه در زمينۀ تعليم و تربيت كردههاپژوهشهمچنين مطالعات و 

ويلز قانون دستمزد  وو در انگلستان  1114مدارس دولتي مصوب  در ژاپن قانون تعيين ميزان افزايش حقوق معلمان

 افزايش حقوق معلمان مدارس هایشاخص 1111ها مصوب علمي دانشگاهو قانون دستمزد هيئت 1165معلمان مصوب 

 گيرند.گروه از نظر مراتب شغلي قرار مي 4كنند و بر اساس آن معلمان در دولتي را تعيين مي

 كودكستان و مدارس ابتدايي و دبيران دورۀ اول متوسطه؛ نمعلما گروه نخست:
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 و دبيران دورۀ دوم؛ معلمان گروه دوم:

 ديپلم؛های فوقهای فني و مدرسان دورهآموزشكده معلمان گروه سوم:

 ها و مؤسسات آموزش عالي.و استادان دانشگاه رساندم گروه چهارم:

های مالي و رفاهي مندی و ساير كمكهای غير نقدی )بن(، كمك عائلهدر ژاپن معلمان عالوه بر حقوق ماهيانه از كمك

 برابر حقوق ماهانۀ هر معلم است. 6ها معادل نيز برخوردارند. ميزان اين نوع كمك

 انگلستانوپرورش مسائل امروز آموزش

در  ويژهبههای خاص و محروم اجتماعي های مذهبي و قومي و گروهتبعيض در خدمات آموزشي بين اقليت .1

وپرورش در كشور آموزش و به قول رابين پدلي برخي مدارس كه منجر به تثبيت امتيازات طبقۀ مرفه شده است

   ؛انگلستان شكل طبقاتي پيدا كرده است

های اقشار آموزان متعلق به خانوادهانفرادی دانشمورد غفلت واقع شدن توجه به استعدادهای برجسته و تربيت  .2

 ؛"اصل برابری"توجهي به -بي پايين اجتماعي و

منطقۀ  صديكو تفويض اختيارات ادارۀ امور تربيتي به بيش از  غيرمتمركزوپرورش به شيوۀ ادارۀ آموزش .3

آموزشي در  هایفعاليتوپرورش از اعمال حاكميت خود بر آموزشي و فاصله گرفتن دستگاه مركزی آموزش

 ؛عتي كشورهای اقتصادی و صنراستای پاسخگويي به نيازمندی

 ؛ارزش تلقي كردن دانش فني در انگلستانای و فني به علت كممورد استقبال والدين قرار نگرفتن مدارس حرفه .4

مسائل مالي معلمان كه به علت باال رفتن ميزان تورم و كاهش قدرت خريد معلمان، امكان دعوت از افراد  .5

 رار داده است. الشعاع خود قباصالحيت  و شايسته برای شغل معلمي را تحت

آموخته در ريزی ملي و جامع آموزشي در جهت تأمين نيروی انساني ماهر و دانشدچار اخالل شدن كار برنامه .6

 هاآنها در انگلستان و ويلز و استقالل عمل سطوح باالی تخصصي با توجه به خودمختار و مستقل بودن دانشگاه

ها و مراكز پژوهشي، انتخاب استاد و توسعۀ دانشكده های جديد تحصيلي،در گزينش دانشجو، ايجاد رشته

  مهياسازی امكانات آموزشي و دانشجويي. 
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