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  *آرمند محمد

  چکیده
 آموزش دستاوردهاي .است تربیتی علوم در مهم مباحث از تطبیقی پرورش و  آموزش

به  ه همین دلیلب دارد، بسیاري کاربرد آموزشی هاي نظام اصالح در تطبیقی پرورش و 
 در متعددي هاي کتاب فارسی زبان در .استشده  توجه کشورها اغلب در موضوع این
 شراره تألیف اي مقایسه پرورش و  آموزش ها کتاب این از یکی که شده  نوشته باره  این
 تطبیقی پرورش و  آموزش یدرس منابع از یکیبه عنوان  تواند می که است یبیبح

 ،خوانا و مناسب حروف ،فنی نظر از کتاب این مثبت هاي ویژگی از .شود استفاده
 و سلیس نیز محتوایی نظر از .است مناسبطرح جلد و  قطعو  ،خوب آرایی صفحه

 از مفید و مختصر نحو  به مطالب بیان و ،مطالب و ها عنوان هماهنگی متن، بودن روان
 و مطالب بودن قدیمی توان به می کتاب هاي کاستی از .است کتاب مثبت هاي ویژگی
 بدون ها کتاب سایر از مطالب قول نقل اول،  دست و جدید منابع ازنکردن  استفاده
اشاره  تطبیقی پرورش و  آموزش با غیرمرتبط مطالب برخی آوردن و ،بررسی و تحلیل

 کتاب دیگر هاي نارسایی از نمودار و ،جدول ،تصویر از نکردن استفاده طور همین .کرد
 ها آن از استفاده بااست که  شده  ارائه کاربردي ینهادهای پیش مقاله پایان در .است

  .بخشید بهبود را کتاب کیفیت توان می
 دانشـگاهی،  درسی کتاب کتاب، بررسی و نقد تطبیقی، پرورش و  آموزش :ها کلیدواژه

  .تطبیق و مقایسه
  

  مقدمه .1
 و اخالقـی  خصوصـیات  و رسـوم  و  آداب ،عقایـد  ،ها دانش ۀمجموع پرورش و  آموزش در
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 ،دارنـد  مختلـف  هاي صورت گوناگون جوامع در مزبور عوامل .شود می مطرح جامعه قومی
 اجـرا  قابل جوامع همۀ در که ،سان یک و مطلوب آموزشی نظام یک توان نمی دلیل همین به

  .کرد ارائه ،باشد
 هر و نیست نقص و عیب یب و کامل خود خودي به آموزشی نظام هیچ ،دیگر سوي از
 سوي  به گرایش و ها نارسایی رفع درصدد خود نواقص و کمبودها به توجه با آموزشی نظام
 ندارد چه آن به و نیست قانع دارد چه آن به آموزشی نظام ،دیگر  عبارت  به .است کمال

 امروزه .)1388 ،فرجاد( است کمال به رسیدن و رشد براي اي انگیزه خود این و اندیشد می
 نهاد .شود می محسوب جامعه در اجتماعی هاي نوآوري و تغییرات منشأ پرورش و آموزش
 و جریان پرورش و آموزش .دارند تعامل اجتماعی هاي دگرگونی و پرورش و آموزش
 و آموزش در تغییر .است ملی ۀتوسع و ،اجتماعی فرهنگی، تغییرات تدریجی، فراگرد

 و گستردگی به توجه با متفاوت ۀگون به روندها و ،ها  برنامه ،کارها دادن انجام یعنی پرورش
  .دارد وجود جامعه اجتماعی ساختار در که تنوعی

 در که هستند جدیدي عناصر و ،ها روش ها، راه نوآوري و فناوري و ریزي برنامه
 با ها، ملت ۀهم ما روزگار در .دنشو می واقع مؤثر ها آن مطلوبیت و کارها بهبود و تغییرات

 و ریزي برنامه ۀمسئل به رفت پیش حال در یا و هرفت پیش اجتماعی و سیاسی نظام هر
 علمی هاي رفت پیش و فنی و آموزشی هاي روش آخرین به توجه با آموزشی، اصالحات

 دیگر به نسبت و است جهانی و فراگیر تقریباً توجه این .دارند خاص توجه جهان،
  .است برخوردار یخاص  اولویت از اجتماعی هاي فعالیت

تر کشورهاي  بیش که دهد می نشان جهان آموزشی هاي نظام تحول تاریخ بررسی
 و آموزش ۀزمین در تطبیقی هاي پژوهش و مطالعات از امر این تحقق برايرو  پیش

 نوین آموزشی هاي نظام طراحی براي الزم شرط عنوان به آن از و اند گرفته بهره پرورش
 هرگونه به اقدام از قبل ها بررسی گونه این ضرورت و لزوم بر و برند می نام خویش

 فنی و فرهنگی اقتصادي، رشد به رو يها نیازمندي رفع براي جامع آموزشی اصالحات
 بر المللی بین تربیت و تعلیم مراکز متخصصان و متفکران امروزه .ورزند می تأکید خویش

 مقاطع در ها دانشگاه و عالی آموزش مؤسسات در علمی نوین ۀرشت این ایجاد ضرورت
 این محققان نقش و کار اهمیت از تأکید این و ندکن  می تأکید يدکتر و ارشد کارشناسی

 پرورش، و آموزش مسائل شناخت جهان، موفق آموزشی هاي نظام معرفی در علمی ۀرشت
 شگرف دستاوردهاي و پرورش و آموزش قلمرو در جدید هاي روش و ها نوآوري معرفی
  .است شده حاصل آن از ناشی
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 علوم هاي رشته جویان دانش درسی ۀبرنام در تطبیقی پرورش و آموزش درس گنجاندن
 سال سی حدود ما کشور در اجتماعی علوم و ،آموزشی ریزي برنامه و مدیریت تربیتی،
 و ها هدف از دقیق اطالع و آگاهی ضعف جمله از عدیده علل به تاکنون لیکن دارد، سابقه
 نوین مطالعات به نداشتن دسترسی یا و پرورش و آموزش تطبیقی هاي بررسی واقعی کاربرد
 به ،را خود حق به جایگاه علمی ۀرشت این اند، آورده عمل به معاصر پژوهندگان که ،تطبیقی
 این با .است نیاورده دست به ،آموزشی بنیادین اصالحات و توسعه براي الزم ابزار عنوان
 کشور عالی آموزش ریزان برنامه که تأکیدي به توجه با مطالعات گونه این است امید حال

 در کشورمان تطبیقی پرورش و آموزش پژوهندگان و یابد تري بیش ۀتوسع و بسط دارند،
 همت خویش آثار نشر و کتاب نگارش و تألیف طریق از نوین دانش این معرفی راستاي
 و حساس حال عین در و اساسی و مهم مراحل از یکی ما کشور حاضر حال در .گمارند

 و بسط موازات به است بدیهی .گذراند می پرورش و آموزش ۀتوسع ۀزمین در را خود دقیق
 زیرا زد، دست پرورش و آموزش تطبیقی مطالعات به باید پرورش و آموزش نهاد ۀتوسع

 کند می فراهم پرورش و آموزش نظام مشکالت رفع و انتقاد براي را زمینه مطالعات گونه این
 سخن به .دهد می یاري تربیتی مسائل تحلیل و کشف در را دستگاهی چنین کنندگان اداره و

 است داده رخ دیگر کشورهاي تربیتی هاي نظام در که اصالحاتی و تغییرات از آگاهی دیگر،
 با آشنایی و اند داشته خویش پرورش و آموزش ۀتوسع و اصالح در آنان که مشکالتی و

 شناسایی در را ما تواند می اند برده کار به مشکالت این حل براي که تدابیري و ها روش
 در خصوصاً ها، آن بخش رضایت فصل و حل براي شایسته تدابیر اتخاد و آموزشی مسائل
 امر این چنین هم .دهد یاري هستیم، آموزشی نوین نظام نهادن بنیاد ۀاندیش در که زمانی

 مقام در و بنگریم آموزشی اصالحات به اندیشی ژرف با که دکن فراهم را امکان این تواند می
 تربیت و تعلیم هاي  کانون کنندگان اداره و آموزشی هاي طرح مجري و ،ریز برنامه گذار، قانون

 و کنیم آغاز عمومی صالح و خیر تأمین در را خویش حرکت سنجیده و استوار هاي گام با
 به اند، آورده دست به وسیع گذاري سرمایه و زمان صرف با دیگران که را تجارب همان
  .مکنین حاصل دوباره اطالعی، بی علت

هر روز بر وسعت  جهان  یمترق یه و حترفت یشکه در جوامع پ یستن سبب بی بنابراین،
 ینکه ا یعلم يها بر شمار کانون ودر آموزش و پرورش  یقیتطب يها مطالعات و پژوهش

در  یتکامل یرو س شود  یاند اضافه م قرار داده یشاشتغاالت خو ۀرا سرلوح ها یبررس یلقب
 يا و منطقه یاییاز نظر جغراف ها یبررس گونه ینمول اچنان ادامه دارد و ش هم ینهزم ینا

  .شده است یرنه چندان دور فراگ ۀنسبت به گذشت
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 قرار هم کنار در را پدیده چند یا دو آن در که شود می اطالق عملی به مقایسه و تطبیق
 زندگی در اصوالً .یمکن تحلیل و  تجزیه را ها آن تشابه و اختالف وجوه یافتن براي و هیمد

 و  حل براي روشی و راه و دکر اتخاذ تصمیمی توان نمی مقایسه و تطبیق کار بدون روزمره
 انواع میان از را خاص کاالي یک که زمانی مثالً .کرد انتخاب امور بخش رضایت فصل
 را خویش خواه ل د ۀرشت تحصیلی ۀرشت چند میان از یا و گزینیم برمی خرید براي آن مشابه

 یک مدیریت کار ،آموزشی هاي مؤسسه امور ةادار ةشیو چندین میان از یا و کنیم می انتخاب
 و مقایسه نوعی به موارد این همۀ در دهیم، می ترجیح آموزشی مؤسسات سایر بر را مؤسسه
 .است شده منتهی اصلح گزینش  به خود اعتقاد به که ایم ورزیده مبادرت تطبیق
 در آموزشی رویدادهاي میان تواند می تطبیق یا مقایسه این پرورش و  آموزش ۀحیط در
 هاي ویژگی تري وسیع سطح در یا و گیرد صورت پرورش و  آموزش نظام یک داخل

 .شود مقایسه دیگر کشورهاي تربیتی هاي نظام با تربیتی نظام یک گوناگون
 پرورش و  آموزش :کرد تعریف چنین توان می را تطبیقی پرورش و  آموزش سان  بدین

 که شود می اطالق دانشی به و است comparative education اصطالح ۀترجم یتطبیق
 داخل در تربیتی هاي پدیده هاي تفاوت و ها شباهت ۀمقایس و تحلیل شناسایی، آن موضوع

 توجه با جهان مختلف کشورهاي پرورش و  آموزش هاي نظام میان یا و آموزشی نظام یک
 ستها آن پیدایش و تشکل در مؤثر سیاسیو  اقتصادي، مذهبی، اجتماعی، عوامل به
 .)10 :1389 پور، نمحس(

 .است تربیتی علوم در مهم مباحث از یکی امروزه تطبیقی پرورش و  آموزش
 گوناگون کشورهاي آموزشی هاي نظام اصالح در تطبیقی پرورش و  آموزش دستاوردهاي

 به شناخت این .شود می شناخت به منجر تطبیقی پرورش و آموزش دارد، بسیاري کاربرد
 چرایی و چگونگی شود، می تطبیقی پرورش و آموزش دانش ۀتوسع سبب که آن جز

 .شناساند می آموزشی هاي نظام مربیان و مسئوالن به را تربیتی هاي موقعیت
 از آموزشی هاي نظام گران پژوهش شود می باعث اي مقایسه نگرش  شناسی، روش بعد از

 نگرش گونه هر از و شوند آگاه آموزشی هاي پدیده میان در موجود هاي تفاوت و ها شباهت
  .جویند دوري دیگر آموزشی هاي نظام موفق الگوهاي رد یا پذیرش در افراطی

 عامالن و مدیران براي را آموزشی هاي نظام پوپایی تواند می تطبیقی پرورش و آموزش
 پیچیدگی و پویایی پذیرش و شناخت بدون را آموزشی هاي نظام توان نمی .دکن روشن ها آن

  .کرد اداره ونبیر از آموزشی هاي پدیده
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 مسـئوالن  .کنـد  مـی  کمک نیز آموزشی هاي نظام بهبود به تطبیقی پرورش و آموزش
 بهتـر  تواننـد  مـی  هـا  نظـام  ایـن  اکنـون  و گذشته وضعیت شناخت با آموزشی هاي نظام
 .کنند عمل

 هاي نظام که است این پرورش و آموزش در تطبیقی هاي پژوهش مهم هاي یافته از یکی
 ...) سیاست و اقتصاد فرهنگ،( پیرامون هاي نظام دیگر با الزم و دائم ارتباط در آموزشی

 متن از جدا را آموزان دانش تا کشید حصاري مدرسه پیرامون توان نمی رو  این از د؛نکن عمل
 نشریات و است توجه مورد کشورها اغلب در موضوع این منظور بدین .کرد تربیت جامعه

  .رسد می چاپ به آن ةدربار یفراوان کتب و
 2003 سال در و نشریه 127 از بیش 2001 سال در نشریه، 55 حدود 1997 سال در که

 چاپ پرورش و  آموزش ةحوز در تطبیقی رویکرد با مقاالتی جهان سطح در نشریه 346 نیز
 انجمن 30 از بیش تأسیس باعث تطبیقی مطالعات به عالقه افزایش روند چنین هم .اند کرده
 جهانی سطح در باره  این در مهمی منابع .)ر ،ص: 1390 ،بري( است شده اي منطقه و ملی

 تطبیقی پرورش و  آموزش المللی بین راهنماي از توان می ها آنمیان  از که شده منتشر
)International Handbook of Comparative Education( بیش در 2009 سال در که برد نام 
   .است رسیده چاپ به صفحه 1300 از

 1دارند فعالیت تطبیقی پرورش و  آموزش در مهمی تحقیقاتی مراکز چنین هم
 سطح در چنین هم. است شده مطرح مهمی هاي بحث اثر این در). 92 :1389 ،پور محسن(

 گرفته صورت تطبیقی پرورش و  آموزش قلمرو در اي گسترده و وسیع هاي پژوهش جهانی
 علوم در اصلی هاي درس از یکی نیز ما کشور در). 2011 ،منزون( اند اهمیت حائز بسیار که

 آموزش« درس) دکتري و ارشد کارشناسی کارشناسی،( تحصیلی گوناگون مقاطع در تربیتی،
  .است »تطبیقی پرورش و 

 سایر آموزشی تجارب معرفی به که ،تربیتی علوم ةحوز مجالت و نشریات بر افزون
 و سوم هاي دهه در کشورها سایر آموزشی هاي نظام ةدربار نیز هایی کتاب پرداختند، می ملل

 تاریخ کتاب به توان می جمله آن از که شد منتشر فارسی زبان به شمسی 1300 چهارم
 و  آموزش کتاب و 1347 چاپ صدیق عیسی تألیف حال زمان تا آغاز از اروپا، فرهنگ
 خود کتاب ۀمقدم در صدیق .کرد اشاره 1349 چاپ مشایخی محمد تألیف یتطبیق پرورش

 تألیف ادبیات هاي دانشکده و عالی سراي دانش جویان دانش براي کتاب این :نویسد می چنین
 اقتباساتی امریکا و اروپا فرهنگ از سرعت کمال با که شود می مجاهدت که  اکنون اما ،دهش
 را کتاب این امثال که است فرهنگیان بر شود، استفاده تربیت جدید روش از و آید عمل به
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 و ها طرح و ها نقشهدر  و گردند آگاه جهان ملل ترین مترقی تجربیات از و کنند مطالعه
  .گیرند بهره ها آن از خود اقدامات

هـاي   و پرورش تطبیقی در جهـان و وجـود انجمـن    با وجود گسترش مطالعات آموزش 
در زبان فارسی . و پرورش تطبیقی زیاد نیست هاي آموزش  کشورها تعداد کتابمختلف در 

تـألیف احمـد آقـازاده     تطبیقی پرورش و  آموزشهاي  توان کتاب می عالوه بر کتاب حاضر،
تـألیف بهـرام   ) ها مبانی، اصول و روش( تطبیقی پرورش و  آموزش؛ 1390 ،انتشارات سمت

لوتان کـوي ترجمـۀ    ، تألیفیقیو پرورش تطب وزش آم ؛1389 ،پور، انتشارات سمت محسن
، تـألیف محمـدعلی   یقـی و پرورش تطب آموزش  ؛1375دوزي، انتشارات سمت،  محمد یمنی

 محمـد الماسـی،   علـی  ، تـألیف یقـی و پـرورش تطب  آمـوزش   ؛1388 ،انتشارات رشد ،فرجاد
تـألیف   ،روش و رویکرد پرورش، و  آموزش در تطبیقی هاي پژوهش؛ 1377انتشارات رشد، 

؛ و 1390 دار و عفـت عباسـی، انتشـارات آییـژ،     مارك بري و دیگران، ترجمۀ عبـاس معـدن  
  .را نام برد 1381، آذر برزین، انتشارات داود غفاريتألیف  تطبیقی پرورش و  آموزش
 آموزش هاي نظام ةدربار بعد هاي سال در که هایی کتاب و مذکور هاي کتاب مجموع، در

 سـایر  آموزشـی  تجـارب  و ها نظام معرفی در خود سهم به اند، شده منتشر تطبیقی پرورش و 
 اي مقایسـه  پـرورش  و  آمـوزش  هـا  کتاب این از یکی که ؛اند بوده آفرین نقش ایرانیان به ملل

 264 در 1389 سـال  در نـور  آواي انتشاراترا  آن سوم چاپ که است یبیبح شراره تألیف
یادشـده   اثـر  ابتدا .است هشد بررسی و نقد کتاب این مقاله این در .است دهکر چاپ صفحه

 و شـود  مـی   بیان محتوایی و شکلی ابعاد نظر از آن هاي کاستی و هاامتیاز و معرفی اختصار به
 و گیـري  نتیجـه نیز  پایان در گیرد؛ می صورتآن  ساختاري برون و ساختاري درون نقد سپس
  .شود می بیان کتاب کیفیت بهبود براي کاربردي هایی نهاد پیش

  
  اثر مختصر معرفی .2

 در آموزشـی  هاي نظام افتراق و تشابه کتاب این در .است فصل نه و مقدمهشامل  کتاباین 
  .است شده  بیان کشورها برخی در تحصیلی گوناگون هاي دوره

 و  آمـوزش  در بررسـی  مورد موضوعات به آن در و یافته  اختصاص کلیات به اول فصل
پرداختـه   تطبیقـی  پـرورش  و  آموزش ضرورت و گوناگون ابعاد در مقایسه تطبیقی، پرورش
 در مـؤثر  عوامل سپس و است شده  بیان تطبیقی پرورش و  آموزش اهداف و تعریف شده و
 و  آمـوزش  نظـران  صـاحب  از تعـدادي  هاينظر پایان درو  شده ذکر تربیتی سیستم پیدایش
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 و تمرکـز  اساس بر آموزشی هاي نظام فصل این آخر قسمت در. است آمده تطبیقی پرورش
  .است شده  مطرح تمرکز عدم

 دسـته  چهـار  بـه  کشـورها  آن در کـه  یافته  اختصاص کشورها کلی ۀمقایس به دوم فصل
  .استشده  بررسی ها آن خصوصیات و شده  تقسیم

، در ابتـدا  »هـاي اسـتعماري   آموزش و پرورش بـا جریـان   ۀرابط«در فصل سوم با عنوان 
هـا و   پرورش مستعمراتی بریتانیا در هند و تالش استعمارگران براي نابودي لهجهآموزش و 

در قسمت بعـدي ایـن   و هاي محلی و ایجاد آموزش و پرورش غربی بحث شده است  زبان
  .آموزش و پرورش مستعمراتی فرانسه در کشورهاي مختلف بحث شده استدربارة فصل 
ــوان   در ــا عن ــیش«فصــل چهــارم ب ــرورش پ ــرورش در دور »یدبســتان پ  ةآمــوزش و پ
 هاي هدف و آن به توجه ضرورت و سپس آن ۀسابق ابتدا در .مطرح شده است یدبستان پیش
 چـین  و ،ژاپـن  انگلستان، فرانسه، در دبستانی پیش سپس است، شدهبیان  دبستانی پیش کلی
 کلـی  صـورت   بـه  دبستانی پیش پرورش و  آموزش مشکالت فصل پایان در .است شده  بیان
  .است شده ذکر

 بررسـی  چـین  و ،ژاپـن  انگلسـتان،  فرانسه، در ابتدایی پرورش و  آموزش پنجم فصل در
 سـپس  شـده،   داده ابتـدایی  آمـوزش  ةدربـار  کلـی  توضیحاتی ابتدا فصل این در .است شده 

 و  آمـوزش  مشـکالت  پایـان  در و مطـرح  فـوق  کشـورهاي  در ابتـدایی  پرورش و  آموزش
  .است شده  بیان کلی صورت  به ابتدایی پرورش
 ابتـداي  در .اسـت  شده بحث متوسطه ةدور در پرورش و  آموزشدربارة  ششم فصل در
 سـپس  و گردیـده  مطرح دوره این کلی هاي هدف و شده ذکر متوسطه آموزش مفهوم فصل

 .است دهش مطرح چین و ،ژاپن انگلستان، فرانسه، کشورهاي در متوسطه پرورش و  آموزش
  بیـان  کلـی  صورت  به متوسطه اول ةدور یا راهنمایی ةدور مشکالت فقط نیز فصل پایان در

  .است شده
 و عـالی  آمـوزش  مفهـوم  ابتدا واست  یافته  اختصاص عالی آموزش به کتاب هفتم فصل

 چـین  و ،ژاپـن  انگلسـتان،  فرانسـه،  در عـالی  آمـوزش  سپسو  شده ذکر آن کلی هاي هدف
 و عـالی  آمـوزش  در کیفیـت  ارزیـابی  بـراي  نهادهـایی  پـیش  فصـل  پایـان  در و شده  مطرح

  .است شدهبیان  عالی آموزش کلی مشکالت
. است شده  مطرح ،است عالی آموزش از نوعی اصل در که ،معلم تربیت هشتم فصل در

 درسی هاي برنامهدربارة  و شده  پرداخته ایران در معلم  تربیت به ،قبلی فصول برخالف ،ابتدا
 در معلـم   تربیـت  سـپس  .اسـت  شـده  بحث معلم  تربیت در مهم اقدامات و تحول سیر آن،
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 تربیـت  هـاي  دوره معایـب  فصل پایان در .است دهش مطرح چین و ،ژاپن انگلستان، فرانسه،
 ارائه معلم  تربیت هاي دوره بهبود براي نهادهایی پیش سپس و شده  بیان کلی صورت  به معلم 
  .است شده 

 چـین  و ،ژاپـن  انگلسـتان،  فرانسـه،  در تربیتی تحوالت به )فصل آخر کتاب( نهم فصل
  .ستا  شده ذکر خالصه طور  به مختلف اصالحی هاي طرح و یافته  اختصاص

 یـک  و انگلیسـی  منبـع  7 و فارسـی  مأخـذ  52( شده ذکر منابع فهرست کتاب پایان در
  .است شده آورده فارسی به انگلیسی ۀنام واژه و )فارسی سایت
  

  اثر شکلی ابعاد تحلیل .3
 امتیازها 1.3

 و رنـگ  و شـده   اسـتفاده  است، کتاب محتواي با متناسب که ،مناسبی طرح از جلد رويبر 
 مناسب ها سرصفحه و صفحات ۀحاشی میزان .است جذاب تاحدودي نیز شده  استفاده طرح
 .اسـت  شده  چاپ مناسب قطع در کتاب و است خوب نیز شده  استفاده کاغذ کیفیت .است

 مناسب مطالب نوشتن براي شده استفاده قلم نوع هم و قلم ةانداز  هم نگاري حروف لحاظ از
  مشـخص  پررنگ قلم با مهم عناوین مطالببهتر  درك براي و است خواندن  قابل آسانی به و

 دوام بـر  مـؤثر  عوامـل  از یکی .شده است نجاما مطلوبی نحو به نیز آرایی صفحه .است شده
 صـحافی  اي گونـه   به و است قبولی قابل حد در این کتاب صحافی که است صحافی کتاب
  .شود نمی صفحات گسستن باعث آن تورق و دارد خوبی استحکام که است شده

  
 ها کاستی 2.3

توضـیحی   اختصـار  بـه  ،شـود  می انجام ها کتاب اغلب در که گونه همان ،جلد پشت در اگرـ 
  .شد می افزوده آن کیفیت بر آمد می کتاب دربارة
 و عکـس  نمودار، تصویر، جدول، فاقد اما دارد فنی نظر از کتاب که امتیازاتی وجود باـ 

 تصـویر  و طـرح  از اسـتفاده . بیفزایـد  کتاب جذابیت بر تواند می که است دیداري مواد سایر
 تصاویر از .شود می یادگیري بهبود موجب مطالب، شدن تر جذاب بر عالوه مطالب، با مرتبط
 کـه  شـود  می استفاده مطالبی کردن روشن و مطالعه انگیزة ایجاد و متن به تر بیش توجه براي
 .شوند نمی درك آسانی به تصویر بدون



 9   آرمند محمد

 را یادگیري و شود می فراگیران در موضوعات یادگیري موجب افزایش آموزشی تصاویر
 و دارد یادگیري انتقال در اساسی اي وظیفه آموزشی تصاویر دیگر،  عبارت  به .کند می تسهیل

 کند می کمک یادگیرنده به بلکه باشد، زیاد بسیار کلمات براي جانشینی تواند می فقط نه
 آن دادن انجام به قادر سادگی به متن که اي گونه  به بیاورد، خاطر به و بفهمد را اطالعات

 آموزشی ارزش صورتی در ... و ها جدول ،ها شکل البته .)66 :1391 ،ملکی و آرمند( نیست
 توضیحی اهمیتشان و بحث با ها آن ارتباط و ها آن از استفاده دلیلة دربار که یافت خواهند
  .)283 :2003 لپیونکا،( شود داده مختصر هرچند
 تر بیش توجه برايکه  این یا و تنوع ندارند در کتاب شده استفاده يها فونتکه  دیگر اینـ 

 استفاده کادر از کتاب این در که داد قرار کادر دربرخی مطالب مهم را توان  می خواننده
  .است نشده 

  
  اثر محتوایی ابعاد تحلیل .4

 امتیازها 1.4

 قول نقل و گردآوري مطالب اغلب که این با .است فهم  قابل و ،سلیس ،روان کتاب مطالب
 هماهنگی و انسجام و اند گرفته قرار هم کنار زیاد مهارت با مطالب اما ،است دیگر منابع از
این  دیگر مزایاياز  ؛دارند یهماهنگ ساختار مطالب فصول اغلب در ؛دارد وجود مطالب در

 مفید و مختصر مطالب موارد اغلب در ؛است فارسی متنوع و گسترده منابع از استفاده کتاب
 با ها عنوان تناسب دانشگاهی هاي کتاب در مهم هاي ویژگی از یکی ؛است دهش مطرح
 این کتاب دیگر مثبت ویژگی ؛دارد وجود تناسبکتاب  این در که است آن ذیل مطالب
 ؛است  شده ذکر عدد ترتیب به یا الفبا حروف با مطالب ترتیب موارد اغلب درکه  است

 اصطالحات و خاص هاي نام انگلیسی معادل که است این کتاب دیگر مثبت ویژگی
 اغالط و دارد یخوب ویراستاري کتاب چنین هم ؛است شده آورده نوشتپا در تخصص

  .شود نمی مشاهده آن در نیز تایپی
 

 ها کاستی 2.4

 فهرست در .است کتاب مطالب بودن قدیمی محتوایی نظر از مهم هاي کاستی از یکیـ 
 جدیدترین و ترین جامع که  حالی در ،است پیش سال 30 تا 20 مربوط ها کتاب تر بیش منابع

 دسترس در حاضر حال در آن 2011 سال که( کشورهانظام آموزشی  به مربوط مطالب
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 توان می و است دسترس در رایگان صورت  به )UNESCO( یونسکو سایت در )است
 و آموزشی هاي نظام ساختار جمله از ،آموزشی هاي نظام مختلف خصوصیات ةدربار
 نوع این از اثر این در که یافت مند ارزش اطالعات مختلف موضوعات و درسی هاي برنامه

  .است نشده  استفاده مطالب
 فقط متن در و نیست )APA( اي .پی .اي ةشیو به نیز متن در منابع به استناد ةشیوـ 
 این در بنابراین ؛است نشده ذکر ها کتاب انتشار تاریخ و شده ذکر صفحه و منابع ةشمار
 روز به معتبر، جدید، منابع از دیگر سوي از .دشو  نمی منبع انتشار تاریخ متوجه خواننده شیوه

 کتاب اساسی مشکالت از مسئله این و است نشده  استفاده اول  دست و موضوع با مرتبط و
 شود می بحث حاضر حال در کشوري پرورش و  آموزش ةدربار وقتی مثالً .رود می شمار به

 آن است ممکن که است فارسی زبان به هم  آن یشپ سال بیست از بیش به مربوط آن منابع
نکردن  استفاده و مطالب نبودن روز به بنابراین باشد؛ کرده استفاده تر قدیمی منابع از هم منبع

  .رود می شمار به کتاب مهم هاي کاستی از اول  دست منابع از
 و  آموزش قلمرو در مهم موضوعات برخی به پرداختنن این کتاب دیگر هاي کاستیاز 

 و  آموزش در مطالعه قلمرو و تحقیق ةحوز که تحقیق روش جمله از است تطبیقی پرورش
 این از اي مقوله هر در تتبع و سؤال هر به گویی پاسخ و است گسترده بسیار تطبیقی پرورش

 هاي روش به مطالعات طیف گستردگی این .طلبد می را خود خاص پژوهشی ةشیو رشته
 این در تحقیق هاي روش از مختلفی هاي بندي طبقه و بخشد می تنوع رشته این در تحقیق
 را حیطه این به مربوط جدید مباحث و )31 :1389 ،پور محسن( است آمده  عمل  به حوزه

 هاي نظریه طور همین .کرد دنبال )Bray et al., 2007( کاران هم و بري ماك کتاب در توان می
 جمله از .)51 :1389 ،پور محسن( است بررسی  قابل تطبیقی پرورش و  آموزش در مختلف

  :هستند مطرح زیر هاي نظریه
 براي اي وسیله اي جامعه هر پرورش و  آموزش دیدگاه این اساس بر :تطابق ۀنظری ـ
 را یپرورش و  آموزش نوع آن اي جامعه هر یعنی .شود می تلقی جامعه آن تعادل حفظ

 و  آموزش متصدیان از گروه آن بنابراین، .شود می جامع آن بقاي موجب که پذیرد می
 جامعه بین ۀرابط بررسی با تا کوشیدند می بودند، اي نظریه چنین از متأثر که تطبیقی پرورش

 در پرورش و  آموزش که دهند نشان گوناگون کشورهاي از شواهدي ۀارائ و آموزش و
 .کند می نقش ایفاي  جامعه تعادل حفظ
 هـاي  گیـري  جهـت  بـر  کـه  اسـت  هـایی  نظریه از دیگر یکیاین نظریه  :تکاملی ۀنظری ـ

ـ  داران طـرف  .اسـت  گذاشـته  اثـر  تطبیقـی  پرورش و  آموزش گران پژوهش تحقیقاتی  ۀنظری
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 جامعـه  معتقدنـد  و دارنـد  بـاور  را باالتر مراحل به پایین مراحل از جوامع رفت پیش تکامل
 را جامعـه  بقاي ساختارها این و است تخصصی ساختارهایی داراي که است زنده موجودي

 جامعـه  آن پـرورش  و  آمـوزش  نوع و جامعه تکاملی سطح بین که آن دیگر .کنند می تسهیل
  .دارد وجود هماهنگی و سنخیت اي گونه
عوامل  اگرچهنیز بر این باور بودند که  پردازان نظریه ازگروهی : تجدد ۀنظری ـ

 در سیاسی تحرك و اقتصادي نوین نظام همگانی، هاي رسانه شهرنشینی، چون اي پیچیده
 و  آموزش طریق از اما مؤثرند، و دخیل متجدد هاي انسان به سنتی هاي انسان تبدیل

 که شد موجب باور این. آورد بار متجدد را سنتی جوامع هاي انسان توان می پرورش
 رابطۀ شناسایی معطوف را خود کوشش تطبیقی پرورش و  آموزش محققان از اي عده
 این از بحثی جا این در. کنند گوناگون کشورهاي در تجدد و پرورش و  آموزش بین

 .است نیامده ها نظریه
 به گرایش جمله از داده رخ تحوالتی کشورها )curriculum( درسی  ۀبرنام در طور همین

 تاریخ طور همین .است نشده زمینه این در ذکري که )integration( تلفیقی درسی ۀبرنام
 پرداخته بدان که است موضوع این اساسی مباحث از تطبیقی پرورش و  آموزش تحوالت

 )٢٠١١ ,Manzon( منزون ماریا کتاب در توان می را حیطه به مربوط مباحث. است نشده
 هاي فناوري از استفاده گسترش آموزشی هاي نظام در اخیر تحوالت چنین هم کرد، مالحظه

 این در است گسترش حال در ها آن از استفاده نیز ما کشور در حتی است آموزشی نوین
 به خارجی گوناگون منابع در موضوع این ةدربار .است نشده بحث نیز زمینه این در کتاب

 تر کم حاضر کتاب در کافی جامعیت گفت توان می جهت این از .است شده بحث تفصیل
 هاي ناجری با پرورش و  آموزش ۀرابط عنوان با سوم فصل در نیز مطالبی کتاب در .است

  .نیست مرتبط چندان تطبیقی پرورش و  آموزش با که شده مطرح استعماري
 .است آموزشی هاي هدف فاقد و دارد هایی کاستی نیز آموزشی هاي ویژگی نظر از کتاب

 موجب کار این .شود ارائه محتوا متن ۀارائ از قبل باید درسی کتاب آموزشی هاي هدف
 بصیرت با و کند پیدا آگاهی مؤلفان و ریزان برنامه و آموزشی انتظارات از جو دانش شود می

 به دهی جهت و یادگیري انگیزة ایجاد در ها هدف با آشنایی .بپردازد یادگیري به تر بیش
  .)46 :1391 ،ملکی و آرمند( است مؤثر نیز یادگیري هاي فعالیت
 و پرسش از درسی هاي کتاب در .است فصول پایان در پرسش فاقد کتاب چنین هم

 کمک بر عالوه مناسب پرسش .شود می استفاده یادگیري تعمیق براي مختلف سؤاالت طرح
  .دهد می سوق مختلف هاي فعالیت انجام به را فراگیرنده ،مطالب بهتر درك و فهم به
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 پایـانی  مهم هاي قسمت از یکی .است کتاب دیگر هاي کاستی از نمایه از نکردن استفاده
ـ  و ،هـا  مکـان  اسـامی،  ۀنمایـ  شـامل  که است نمایه دانشگاهی درسی کتاب انتهاي در  ۀنمای

 موضوعات و مفاهیم به آسان دسترسی در را محققان کتاب در نمایه وجود .است موضوعی
  .دهد می یاري کتاب داخل

 نامه واژه در اما ،رود می شمار به کتاب محاسن از اینالبته  که است نامه واژه داراي کتاب
 و اصطالحات التین معادل آوردن .است شده  مطرح عمومی و افتاده پا پیش اصالحات

 است ضروري .است اهمیت حائز و مهم بسیار درسی کتاب پایان در علمی مهم مفاهیم
 نامه واژه .یابد آگاهی اصطالحات التین معادل از مطالب صحیح درك براي کتاب ةخوانند

 هایی واژه کلیدي هاي واژه از منظور .باشد نظر مورد کتاب کلیدي هاي واژه به محدود باید
 خارجی هاي نهاده برابر به توجه و دارند اساسی نقش کتاب مفاهیم درك براي که است

 اصالح ها واژه از تعدادي کتاب این در اما .کند می یاري مطلب فهم در را خواننده ها آن
  .عمومی معنی به general یا مرکز معنی به center مانند شود نمی محسوب تخصصی

  
  )اثر درونی انسجام میزان( ساختاري درون نقد .5

 یعنی .باشد داشته انسجام و دستی یک باید ایجاز، و وضوح بر عالوه درسی کتاب محتواي
 به را هماهنگی پیام نظر مورد هاي هدف راستاي در دیگر یک با )ها پاراگراف( بندها ۀهم

 مطالب و دارد وجود الزم هماهنگی کتاب مطالب در جهت این از .دهند انتقال یادگیرنده
 نشده رعایت مطالب ۀارائ ةنحو در دستی یک موارد برخی در اگرچه .اند  نسجمم کتاب درون
 شده ذکر جدولی در هدوراین  هاي درس فهرست فرانسه در متوسطه ةدور در مثالً .است
 کاستی حاضر کتاب در لحاظ این از .است نشده عمل چنین این کشورها سایر در اما ،است
  .دارد دوجو

 ۀرابط و تناسب کند می کمک زیادي میزان به متن انسجام به که دیگري اقدامات از یکی
 بر در کتاب محتواي معرفی براي را ممکن کلمات ترین کم باید عناوین .محتواست با عنوان

 آن عنوان با عنوان هر ذیل مطالب و دارد وجود کتاب مطالب در تناسب لحاظ  این از .دنگیر
  .دارد هماهنگی

 
 ساختاري برون نقد .6

 اثـر  ایـن  گفـت  توان می اثر مفروض هاي فرض پیش و مبانی با سازواري میزان خصوص در
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 در کرده تالش نگارنده که است آموزشی هاي نظام برخی افتراق و تشابه دادن نشان دنبال به
  .رساند انجامرا به  کار این کتاب
  
  اسالمی هاي فرض پیش و مبانی با سازواري میزان 1.6

 از مطالـب  و ندارد اسالمی هاي فرض پیش و مبانی با منافاتی موضوعی نظر از کتاب مطالب
 بـا  پـرورش  و  آمـوزش  ۀرابطـ  سـوم  فصـل  در حـال   این با .است هشد بررسی علمی ۀزاوی

 فصـل  ایـن  اگرچه ،است اهمیت حائز اسالمی نظر از که شده  مطرح استعماري هاي جریان
 کتاب در و نیست کتاب این در آن جاي و دارد تطبیقی پرورش و  آموزش با تري  کم ارتباط

 .شود مطرح باید اي جداگانه
  

  کاربردي نهادهاي پیش و گیري نتیجه .7
 دو از اثر این بررسی .شد بررسی و نقد اي مقایسه پرورش و  آموزش کتاب مقاله این در

 در فارسی زبان به منابع از یکی عنوان  به کتاب این که آن نخست ؛است اهمیت حائز جهت
 سوي ازشود و  می استفاده دانشگاهی علمی مراکز در که است تطبیقی پرورش و  آموزش

 مخاطبان از سوي استفاده مورد منابع شدن تر سازنده به تواند می سازنده نقد هرگونه دیگر
 آید می دست به اثر این بررسی از که هایی ویژگی چنین هم .رساند یاري علمی منابع
 عنایت با هایی کتاب چنین مؤلفان و شود گرفته کار به نیز منابع سایر سازي غنی در تواند می
  .ارائه دهند بهتري کیفیت با را خود آثار جا این در شده مطرح موارد به

 با و دش مطرح گوناگون هاي جنبه از کتاب هاي کاستی و مثبت نکات مقاله این در
  :است ذکر  قابل کتاب کیفیت بهبود براي زیر يها نهاد پیش ها آن به عنایت

 تواند می که است دیداري مواد سایرو  کادر و عکس نمودار، تصویر، جدول، فاقد کتاب -
 جـذابیت  به ابزارها این از استفاده با شود می نهاد پیش بنابراین .بیفزاید کتاب جذابیت بر

 ؛کرد کمک ها آن کیفیت بهبود و مطالب
 ؛شود بیان خالصه سطر چند در کتاب مزایاي کتاب جلد پشت در -
 جزئیـات  بـا  کـه بهتـر اسـت    اسـت  فصـول  عنوانبا  فقطو  کلی خیلی مطالب فهرست -

 ؛شود آورده تري بیش
 در هـا  پرسـش  و فصول ابتداي در آموزشی هاي هدف کتاب تر بیش آموزشی تأثیر براي -

 ؛شوند آورده فصول پایان
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 ؛باشد مفید تواند می کتاب پایان در هنمای آوردن طور همین -
 عـام  هـاي  واژه و شـود  آورده مهـم  تخصصی هاي واژه فقط کتاب پایان ۀنام واژه در - 

 ؛نشود ذکر
 ،اسـت  مرسـوم  جهـان  سـطح  در که ،)APA( اي .پی. اي ةشیو از ارجاعات ةشیو در - 

 ؛شود استفاده
 معتبـر  منـابع  از خـارجی  منـابع  در و شـود  استفاده اول  دست و روز به و جدید منابع از -

 اشـاره  مقالـه  در زمینـه  ایـن  در منابع ترین مهم به که( شود استفاده موضوع این با مرتبط
 ؛)است شده 

 تـا  گیـرد  قرار توجه مورد کتاب در تطبیقی پرورش و  آموزش قلمرو در مهم موضوعات -
 و  آمـوزش  در تحقیـق  روش جملـه  از ؛دهد پوشش را درس سرفصل بتواند بهتر کتاب

 بـا  تـري  کـم  ارتبـاط  کـه  موضوعات برخی .رشته این تحوالت تاریخ و تطبیقی پرورش
 بـا  پـرورش  و  آمـوزش  ۀرابطـ  ماننـد  ،شـوند  حـذف  دارنـد  تطبیقی پرورش و  آموزش
 .اجتماعی هاي جریان

 بـراي  که مواردي .شود رعایت دستی یک گوناگون کشورهاي به مربوط مطالب ۀارائ در -
 .شود ذکر نیز کشورها سایر براي شکل همانبه  شود می آورده کشور یک
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