
 

  



 مباحث نو در

 آموزش و پرورش تطبيقي
 

 

 

 
 

 

 

 تالیف:

 دکتر بهاره عزیزی نژاد

 استادیار دانشگاه پیام نور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 انتشارات آوای نور

 1395 -تهران



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 مباحث نو در آموزش و پرورش تطبیقی

 دکتر بهاره عزیزی نژادتالیف: 
 آوای نورناشر: انتشارات 

 صفحه آرا: منیر السادات حسینی
 1395سوم چاپ 

 نسخه 500: شمارگان
 978-600-309-064-4شابك: 

 فروردين، خیابان شهید وحید نظری12نشانی: تهران، میدان انقالب، خیابان

 66480882نمابر:   09122004557،  66967355 و 6، تلفن:  99پالك    

 كلیه حقوق برای ناشر محفوظ است.
 تومان 16500 قیمت

 

 - 135۷ نژاد، بهاره،  عزیزی : سرشناسه 

 نژاد. تالیف بهاره عزیزی  مباحث نو در آموزش و پرورش تطبیقی/ : عنوان و نام پدیدآور 

 .139۲ تهران : آوای نور،  : مشخصات نشر 

 مصور، نمودار. : ص. ۲۴۰  : مشخصات ظاهری 

 9۷8-6۰۰-3۰9-۰6۴-۴ : شابک 

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 مطالعات تطبیقی --پرورش آموزش و  : موضوع 

 LB1۷139۲ ۲م۴3ع/  : رده بندی کنگره 

 3۷۰/1  : رده بندی دیویی 

 3۲518۲۴  : شماره کتابشناسی ملی 
  

 

 



 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 11 ..................................................................................................................پیشگفتار

 : کليات آموزش و پرورش تطبيقي بخش اول

 15 .............................. آموزش و پرورش تطبیقیرویکرد علمی به  فصل اول:

 19 ............................................................................. تعریف آموزش و پرورش تطبیقی

 22 ............................................................................. اهداف آموزش و پرورش تطبیقی

 29 .................................................................. عمومی آموزش و پرورش تطبیقی اصول

 36 ............................................ تطبیقی رورشپ و آموزشحیطه  مورد بررسی در مسائل

 43 .............. فصل دوم: سیر تکوین و تطور تاریخی آموزش و پرورش تطبیقی

 49 ............................................................ ندوره اول: بیان مشاهدات و خاطرات سیاحا 

 51 ............. ... ی آموزش و پرورش یک کشور توسط ها  دوره دوم: الگو قرار دادن جنبه 

 57 ................................... ان ی فرهنگی بین کشورهای جهها  دوره سوم: دوره همکاری 

 59 ........................... موزش و پرورش به مثابه نهاد اجتماعیآچهارم: توجه به نظام  دوره 

 62 ......................... ی علمی معمول در علوم اجتماعی ها  دوره پنجم: دوره کاربرد روش 

فصل سوم: تعریف مفاهیم و اصطالحات مطرح در قلمرو آموزش و پرورش 

 67 ................................................................................................... تطبیقی

 67 .................................................................. در آموزش و پرورشسیستم و فراسیستم 

 71 ............................................................... یک سیستم اجتماعی مثابهنظام آموزشی به 

 74 ................................................. ی متمرکز و غیرمتمرکز آموزشیها  خصوصیات نظام



 80 ...................................................................................... آموزش و پرورش و توسعه

 83 .................................................... نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی

 85 ............................................................................................... آموزش پیش دبستانی

 86 ........................................................................................................ آموزش ابتدایی

 87 ........................................................................................... راهنماییتحصیلی دوره 

 88 ....................................................................................................... آموزش متوسطه

 90 .......................................................................................................... عالی آموزش

 92 .................................................................................................. بزرگساالن آموزش

 95 ................................................................................................... خودگردانمدرسه 

 96 ...................... ی صریح تولید آموزشها  ی آموزش و پرورش مشتمل بر هزینهها  هزینه

 97 ................................................................................................. مفهوم توسعه انسانی

، تاریخي و سياسي هفت بررسي وضعيت زیست محيطي، اقليميبخش دوم: 

 یافته کشور توسعه

   100 .........................................................کلیات مرتبط با کشورهای توسعه یافته

 101 ....................................................................... مختصات ژاپنفصل اول: 

 101 ....................................................... ی زیست محیطی و اقلیمی ژاپنها  الف( ویژگی

 102 ........................................................................... ب( پیشینه سیاسی و تاریخی ژاپن

 107 .................................................................. : مختصات انگلستاندوم فصل

 107 ................................................. انگلستانی زیست محیطی و اقلیمی ها  الف( ویژگی

 109 ..................................................................... انگلستانب( پیشینه سیاسی و تاریخی 

 113 .................................................................... استرالیا: مختصات سوم فصل

 113 ................................................... استرالیای زیست محیطی و اقلیمی ها  الف( ویژگی

 115 ........................................................................ استرالیاب( پیشینه سیاسی و تاریخی 



 119 .................................................................. فرانسه: مختصات چهارمفصل 

 119 .................................................... فرانسهی زیست محیطی و اقلیمی ها  الف( ویژگی

 120 ......................................................................... فرانسهب( پیشینه سیاسی و تاریخی 

 123 .................................................................... آلمانفصل پنجم: مختصات 

 123 ..................................................... آلمانی زیست محیطی و اقلیمی ها  الف( ویژگی

 125 .......................................................................... آلمانب( پیشینه سیاسی و تاریخی 

 129 ..................................................................... امریکافصل ششم: مختصات 

 129 .................................................... امریکای زیست محیطی و اقلیمی ها  الف( ویژگی

 130 ......................................................................... امریکاب( پیشینه سیاسی و تاریخی 

 137 ......................................................................سوئدفصل هفتم: مختصات 

 137 ...................................................... سوئدی زیست محیطی و اقلیمی ها  الف( ویژگی

 138 .......................................................................... سوئدب( پیشینه سیاسی و تاریخی 

 کشورهابخش سوم: بررسي نظام آموزشي 

 143 ................................................................ فصل اول: نظام آموزشی ژاپن

 143 ............................................................. نقطه عطف تحول آموزش و پرورش ژاپن 

             144 ..................................................................... ساختار نظام اداری آموزش و پرورش

 145 .......................................................................... سیستم آموزش و پرورش در ژاپن

 148 .................................................................... یا قبل از مدرسه آموزش پیش دبستانی

 150 ................................................................................... تعلیمات ابتدایی و راهنمایی 

 151 ..................................................................................................... مدارس متوسطه

 152 ....................................................................................... استثناییمدارس کودکان 

 152 .............................................................................. در ژاپن  آموزش عالیرویکرد 

 154 ............................................................................. الف( ساختار آموزش سوم ژاپن



 155 .......................................................................  ب( بین المللی سازی آموزش عالی

 155 .................................................................................. انواع مؤسسات آموزش عالی

 157 ......................................................................  سیستم ارزشیابی دانشگاهی

 158 ................................................................... کتب درسی مدارس ابتدایی و متوسطه 

 159 ........................................................................... آموزش ضمن خدمت و انواع آن

            160 .................................................................................................... مختصات معلمان

 163 ........................................................... انگلستاننظام آموزشی  فصل دوم:

 163 .......................................................................... سیستم آموزش وپرورش انگلستان

 164 .................................................................... آموزش پیش دبستانی یا قبل از مدرسه

             164 ...................................................................................................... آموزش ابتدایی

 165 ..................................................................................................... آموزش متوسطه

 168 .......................................................................................... نظام ارزشیابی تحصیلی

 170 ........................................................................................................  آموزش عالی

 173 ........................................................................................................... تربیت معلم 

 175 ................................................................................................ آموزش بزرگساالن

 176 ...................................................................................... تکمیلیی آموزش ها  دوره

 179 ............................................................ فصل سوم: نظام آموزشی استرالیا

 179 ............................................................................. استرالیاسیستم آموزش وپرورش 

 180 ...................................................................................................... مدارس استرالیا

             180 ............................................................................ پیش دبستانی و آمادگیآموزش 

 181 ...................................................................................................... ابتداییآموزش 

 181 ........................................................... دوره راهنمایی تحصیلی یا دوره اول متوسطه

 182 ................................................................................. دبیرستان یا دوره دوم متوسطه

 182 .......................................................................................... ارزیابی آموزش مدرسه



 183 ........................................................................................................  آموزش عالی

 186 ....................................................................  آموزش فنی و حرفه ای و کارآموزی

 187 ........................................................................................................... تربیت معلم 

 191 ........................................................... فصل چهارم: نظام آموزشی فرانسه

 191 .............................................................................. نسهافرسیستم آموزش وپرورش 

 192 ............................................................................................. آموزش پیش دبستانی

             192 .................................................................................... ابتدایی و راهنماییآموزش 

 194 ..................................................................................................... متوسطهآموزش 

 195 ......................................................................................................... آموزش عالی

 197 ............................................................................................................ تربیت معلم

 198 ............................................................................................ خدمتآموزش ضمن 

 201 ............................................................. فصل پنجم: نظام آموزشی آلمان

 201 ............................................................................................. آموزش پیش دبستانی

           201 ...................................................................................................... ابتداییآموزش 

 202 ..................................................................................................... آموزش متوسطه

 206 ......................................................................................................... آموزش عالی

 208 .......................................................................................... آموزش فنی و حرفه ای

 209 ................................................................................................ بزرگساالنآموزش 

 211 ............................................................. فصل ششم: نظام آموزشی آمریکا

 211 .................................................................................................... ساختار آموزشی

           212 .............................................................................. ابتداییپیش دبستانی و آموزش 

 212 ..................................................................................................... آموزش متوسطه

 213 .......................................................................................... آموزش فنی و حرفه ای

 214 ......................................................................................................... عالیآموزش 



 216 ........................................................... (تربیت معلم) آموزش معلمان قبل از خدمت

 216 ................................................................................................ بزرگساالنآموزش 

 219 .............................................................. فصل هفتم: نظام آموزشی سوئد

           219 ............................................................................................. آموزش پیش دبستانی

 219 ...................................................................................................... ابتداییآموزش 

 220 ..................................................................................................... متوسطهآموزش 

 223 ............................................................................... مراکز آموزش متوسطه مردمی 

 224 ......................................................................................................... عالی آموزش

 226 .................................................................................................... آموزش استثنایی

 226 ...................................................................................................... نمعلماآموزش 

 227 ............................................................................................ آموزش ضمن خدمت

 227 ................................................................................................ آموزش بزرگساالن

 230 .................................................................................................................. خالصه

 231 ..........................................................................................منابع و مآخذ

 

 

 



 

 

 

  

 

 پیشگفتار

مناسیب را بیرای   ی  ای تنها راهیی اسیت کیه زمینیه     گسترش دانش تطبیقی و مطالعات مقارنه

و انتخاب  1« فَبَشِِّرْ عِبادِ الَِّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَِّبِعُونَ أَحْسَنَه»کردن آیه شریفه تحقق و عملی 

 امردر زندگی روزمره بدون آنچنانکه در مصحف شریف آمده است  نماید. اقوی فراهم می

 رضیایت بخیش   پیشیبرد اتخاذ نمود و روشیی بیرای    بهتری تطبیق و مقایسه نمی توان تصمیم

ی تطبیقی تا به آنجیا پییش رفتیه اسیت کیه اندیشیمندان       ها  اهمیت بررسی امور انتخاب کرد.

نیوین  ی  ی تطبیقی به مثابه رشیته ها  مراکز تعلیم و تربیت بین المللی بر ضرورت ایجاد بررسی

 در سطوح بیاالی تحصییالت تکمیلیی تدکیید     ها  علمی در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه

ی هیا   علمی در معرفی نظیام ی  تدکید از اهمیت کار و نقش محققان این رشتهورزند و این  می

ی هیا   و روش هیا   آموزشی موفق جهان، شناخت مسایل آموزش و پرورش، معرفیی نیوآوری  

. جدید در قلمرو آموزش و پرورش و دستاوردهای شگرف ناشی از آن حاصل شیده اسیت  

ایین امیر اغلیب    دهد که جهت تحقیق   یم ی آموزشی جهان نشانها  بررسی تاریخ تحول نظام

و از آن بیه   انید کشورهای پیشرو از مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش و پیرورش بهیره گرفتیه   

ی آموزشی نوین یاد کرده انید و بیر ضیرورت تیداوم     ها  عنوان شرط الزم برای طراحی نظام

ی ها  ه در زمینهچنین مطالعاتی قبل از اقدام به اصالحات آموزشی و یا رفع مشکالت مطروح

 ورزند.  می مختلف تاکید

ایجاب کرده است که ایین بحید در قالیب دروس دانشیگاهی     حاضر ضرورت موضوع 

برای دانشجویان علوم تربیتی در مقطع کارشناسیی  « آموزش و پرورش تطبیقی»تحت عنوان 

صیت  و کارشناسی ارشد ارائه شود. با توجه به کمبود منابع در این خصوص مولف در پی فر
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مناسبی بود تا به تالیف مجموعه ای مناسب بپردازد که خوانندگان را از سردرگمی بیه دلییل   

گستردگی مطالب مورد بحد، عوامل موثر بسیار در این موضوع و ارقام کمیی و آمارهیای   

موجود در هر زمینه برهانید و محتیوایی ارائیه شیود کیه زمینیه تسیلط و فراگییری کلییات و          

رش تطبیقیی را فیراهم آورد کیه بیه لطیف پروردگیار ایین توفییق         مختصات آموزش و پیرو 

عنوان کتابی است که هیم اکنیون در   « مباحد نو در آموزش و پرورش تطبیقی»حاصل شد. 

دست دارید و مشتمل بر سه بخش است کیه هیر بخیش در قالیب فصیول مختلیف بیه ارائیه         

 هیای ی تفاوت و تشابه سیستماه  مطالبی از عوامل سازنده نظام آموزشی و تحوالت آنها و جنبه

آمیوزش و پیرورش   »در کتیاب حاضیر کیه بیه عنیوان منبیع درس        آموزشی پرداخته اسیت. 

برنامه ریزی تالیف شده، سیعی بیر آن بیوده اسیت      و مطابق با سرفصل شورای عالی« تطبیقی

ییز  که چهارچوب متناسبی با توجه به نیاز دانشجویان به منظور آشنایی با این زمینه علمیی و ن 

زمانبندی جلسات یک ترم تحصیلی ارائه شود. لذا مجموعه حاضر ضمن دسترسی به برخیی  

منابع جدید، استفاده از منابع خارجی به دلیل کمبود منابع در این خصیوص، میدد جسیتن از    

ی موجود، در نظر گرفتن اظهار نظرها و رهنمودهای ارزنیده همکیاران و دانشیجویان    ها  متن

محتوا، تقسیمات و سازماندهی متفیاوت در چهیارچوبی میوجز، رسیا و بیه      در قالبی جدید با 

دور از مباحد غیر ضروری و آمار و ارقام اضافی به رشته تحریر در آمده است. امیید اسیت   

که مورد توجه عالقه مندان و دانشجویان عزیز قرار بگییرد. از اسیاتید محتیرم و دانشیجویان     

 یی کیه احتمیاال در آن مالحظیه   هیا   قیای  و کاسیتی  عزیز خواهشمند اسیت نویسینده را از ن  

دانم  می ی بعدی به رفع آنها اقدام نماید. در پایان الزمها  نمایند آگاه فرمایند که در چاپ می

از تمامی کسانی که در تهیه این مجموعه نویسنده را یاری رسیانده انید، نهاییت قیدردانی و     

 سپاس را به عمل آورم.

 با آرزوی توفیق الهی

 کتر بهاره عزیزی نژادد

استادیار دانشگاه پیام نور



 


