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  چكيده
 دريابي به شناخت جديد  دست منظور بهكه  استتحقيقي  يتطبيقي نظام وپرورش آموزش
منـاطق  دو يا چند نظـام تربيتـي در كشـورها و     ةمقايسازطريق  ،هاي نظري و عملي زمينه

. مـراد از تطبيـق بررسـي و تحليـل     دهـد  ميياري ما را  ،مختلف يا ادوار تاريخي متفاوت
هـاي سـازماني،    زمينـه  در هاي مختلف تربيتي موجود بين سيستم هاي تفاوتو  ها مشابهت

 هـاي  ييـاب  ارزشچنـين   و هم ،تربيتي هاي روشو  ها برنامهمديريت،  هاي شيوهتشكيالتي، 
وجـوه،   همـة مفهوم كلي اين علم  ازنظر ختلف تعليم و تربيت است.آموزشي در مراحل م

 هـاي  دانشـگاه در اغلب  ؛كند ميمقايسه  هم بارا  وپرورش آموزش هاي نظامو مسائل  ،ابعاد
جـزء مـواد درسـي و تحقيقـاتي سـطوح       مريكـايي ااروپـايي و   هـاي  دانشگاه ازجملهدنيا 

 هـاي  ديـدگاه تطبيقـي   وپـرورش  آموزش هاي هدفدرمورد  و دكتراست. كارشناسي ارشد
بـه چگـونگي جريـان     ها دولتو  ها ملت توجه آن، ولي هدف اصلي مطرح استمختلفي 

انگليسي  نقد كتاب ست.ها آناقدامات  و نتايج شده  گرفته پيشهاي  تعليم و تربيت و روش
ــت  ــجويان رش ــراي دانش ــوزش ةب ــرورش آم ــي:  وپ ــوزشتطبيق ــرورش آم ــدايي و  وپ ابت

هـاي   بودن، از ويژگـي  بر علمي عالوه ،كه اثر حاضرنشان داد  دبستان پيش ورشوپر آموزش
در ايـن   نيـز  هايي كاستي ، البته معدودستادرسي و آموزشي الزم تاحد زيادي برخوردار 
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  مقدمه .1
و  ،توان علمـي دانسـت كـه موضـوع آن شناسـايي، تحليـل       وپرورش تطبيقي را مي آموزش

هاي موجود بين رويدادهاي آموزشي است. اين علم به شناخت  ها و تفاوت توضيح شباهت
 ةو فرهنگـي و تحقيـق دربـار    ،ها با محيط سياسي، اقتصادي، اجتماعي اين پديدهبين  ةرابط

هاي متفاوت تاريخ بشري هدايت  ها را در جوامع مختلف و در زمان كه آن ،قوانين احتمالي
وپـرورش تطبيقـي را برحسـب موضـوع،      ). روسولو آموزش1375د (كوي پرداز كند، مي مي

بنـدي ايـن اسـت كـه يـك       كند و مزيت ايـن طبقـه   بندي مي و زاويه طبقه ،وسعت، ماهيت
رويـدادهاي   ةوپـرورش تطبيقـي مقايسـ    دهد. موضوع آموزش را ارائه مي» سازي باز مفهوم«

  ).هماندهد ( ميها را به محيطشان پيوند  تربيتي و روابطي است كه آن
ابعـاد و   ةوپـرورش كشـورهاي جهـان و مقايسـ     هاي آموزش هاي نظام شناخت ويژگي

كند تا بتوانند خردمندانه از نقـاط قـوت و    گران تربيتي كمك مي ها به پژوهش هاي آن مؤلفه
وپـرورش   طراحي يك نظـام آمـوزش   منظور بههاي آموزشي  هاي مطلوب ساير نظام ويژگي

البته اين نكته بديهي است كه صرف الگوبرداري و تقليد  ؛گيري كنند همناسب و مطلوب بهر
بلكـه   ،گشـا باشـد   تواند كامالً راه هاي آموزشي خارجي نمي هاي نظام ها و سياست از برنامه

چـون فلسـفه و رويكردهـاي تربيتـي      هـم  ،و تحليل موضـوعات زيربنـايي   ،درك، شناخت
ها  گيري از نقاط قوت و تجربيات مؤثر آن هتوأم با بهر ،وپرورش كشورهاي مختلف آموزش
  ).1386(عصاره  شدشده خواهد  هاي طراحي هاي آموزشي و برنامه غناي پژوهش باعث

هـاي   هاي درسـي دانشـجويان رشـته    وپرورش تطبيقي در برنامه گنجاندن درس آموزش
سال  35و علوم اجتماعي در كشور ما حدود  ،ريزي آموزشي علوم تربيتي، مديريت و برنامه

كـاربرد و   و ها ازجمله ضعف آگاهي و اطالع دقيق از هدف ،تاكنون به عللي اماسابقه دارد، 
 جديـد هـاي   به شـيوه  نداشتن رسي وپرورش يا دست آموزش يشناسي مطالعات تطبيق روش

علمـي جايگـاه    ة، ايـن رشـت  انـد  وردهآ  عمـل  هاي تطبيقي كه پژوهندگان معاصر بـه  پژوهش
 ،وپـرورش  ابزار الزم براي توسـعه و اصـالحات بنيـادين آمـوزش     مثابة به را، اي شده شناخته

هاي علوم  هاي تحصيلي دانشجويان رشته كسب نكرده است. با گنجاندن اين درس در برنامه
تـري يابـد    بـيش  ةرود كه اين دانش جديـد بسـط و توسـع    انساني و اجتماعي اين اميد مي

  ).1382  (آقازاده
مبـاحثي كـه بايسـتي بـه     » وپرورش تطبيقي صي آموزشمتون تخص«در سرفصل درس 
  ):1380(شوراي سرپرستان  ندرح زيرش   دانشجويان ارائه شود به
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دبسـتاني،   پيش ةوپرورش در مقاطع مختلف تحصيلي (دور اهميت و مسائل آموزش  ـ
 ؛عالي) ةو متوسط ،يينما راهابتدايي، 

 ؛در آموزش عالي جديدهاي  مسائل و ديدگاه ـ
 ؛نساال بزرگآموزش  ـ
 ؛وپرورش نوآوري در آموزش ـ
  .وپرورش آموزش ةزمين المللي در هاي بين همكاري ـ

 براي انگليسيبر نقد و بررسي ابعاد شكلي و محتوايي كتاب  عالوه ،حاضر ةرو مقال ازاين
وپـرورش   وپـرورش ابتـدايي و آمـوزش    وپرورش تطبيقي: آموزش آموزش ةرشت دانشجويان

شـده در سرفصـل متـون تخصصـي      بـه مـوارد درج   باتوجـه ، به بررسي كتـاب  دبستان يشپ
  پردازد. وپرورش تطبيقي مي آموزش

  
  اثر يمعرفي كل .2

وپرورش ابتـدايي و   وپرورش تطبيقي: آموزش آموزش ةرشت دانشجويان براي انگليسيكتاب 
و  ،آموزشي است كه در اختيار متخصصان، كارشناسـان  يمنبع دبستان يشوپرورش پ آموزش

نويسـي   گرفته است. مؤلفان اين كتاب مرحوم احمد آقازاده و رضـا بـاقري   قراردانشجويان 
وپرورش تطبيقي اسـت كـه    علم آموزش ةنام در حوز هستند. احمد آقازاده يكي از اساتيد به

 تـاريخ )، 1384( ايـران  وپـرورش  آمـوزش  مسـائل چـون   گذشـته آثـاري هـم    ةطي سه ده
 و(آلمـان   جهـان  صـنعتي  ممالـك  در وپـرورش  آمـوزش )، 1383( ايـران  وپرورش آموزش
 سـير  و تطبيقـي  وپـرورش  آمـوزش  ، و)1384( تطبيقي وپرورش آموزش)، 1384( )انگليس
نويسي مؤلف ديگر كتاب داراي مـدرك   ) را پديد آورده است. رضا باقري1385( آن تحول
 درنويسي  علمي دانشگاه قم است. باقري تئآموزش زبان انگليسي و عضو هي ةدر رشتا دكتر
چاپ رسانده است (سـايت   مقاالتي را به )task-based teaching( محور تكليفآموزش  ةزمين

  چاپ رسيده است. بار به براي نخستين 1391). اثر حاضر در سال 1395دانشگاه قم 
ده كر  نخست تنظيم ةگفتار آمده است كه نويسند محتواي اصلي كتاب پيش ةپيش از ارائ

  كرده است:  گفتار به موارد زير اشاره است. آقازاده در پيش
 ؛هدف از نگارش كتاب .1
 ؛هاي هر فصل ها و بخش معرفي فصل .2
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 ؛موردبحث ةمعرفي حوز .3
 ؛ن كتاباكردن مخاطب مشخص .4
 .ها اند، با ذكر نقش آن معرفي افرادي را كه در تأليف كتاب نقش داشته .5

 ي براي ايجـاد آمـادگي  يها فعاليتكتاب مشتمل بر پنج بخش است. هر بخش با تدوين 
)warm-up( شده شامل چند سؤال براي  هاي تدوين شده است. فعاليت  در دانشجويان شروع

 .ترين كلمات بخش است مهم ةكه دربردارند است كردن ذهن دانشجويان و يك جدول آماده
  شرح جدول زير است:  شده در هر بخش متفاوت و به تعداد سؤاالت تدوين

  در قسمت آمادگي دروس هر بخش كتاب شده تعداد سؤاالت تدوين .1جدول 
  تعداد سؤاالت  درس ةشمار  بخش ةشمار

  2  اول  اول
  3  دوم

  3  سوم  دوم
  3  چهارم

  3  پنجم  سوم
  3  ششم

  3  هفتم  چهارم
  3  هشتم

  3  نهم  پنجم
  4  دهم

  4  ميازده  ششم
  3  مدوازده

جـز درس اول كـه دو سـؤال و درس دهـم و      بـه  ،دهـد  نشان مي 1طوركه جدول  همان
  .دارندها همه سه سؤال  درس ةبقي ،يازدهم كه چهار سؤال دارند
تـر موضـوع    بيش ةمطلب است كه دومين متن براي مطالع دركهر درس داراي دو متن 

ـ   تـاريخ و  «مطلـب درس اول   دركمثـال، عنـوان مـتن اصـلي       رايموردنظر درس اسـت. ب
 history and background of international and( »المللـي و تطبيقـي   آمـوزش بـين   ةزمين پيش

comparative education( آموزش تطبيقي: اهـداف  «تر  بيش ةو عنوان دومين متن براي مطالع
 ةمـتن اصـلي همـ    ةاست. درادام )comparative education: aims and objectives( »و مقاصد

و  ،اي، بررسي واژگان مطلب، سؤاالت چندگزينه دركچون سؤاالت  هايي هم ها فعاليت درس
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 شـده   ها ارائه تر در درس بيش ةشده است. متني كه براي مطالع  نظر گرفته تمرين واژگان در
ازآن   هـاي ترجمـه پـس    مطلب و فعاليـت  دركو سؤاالت  است تر از متن اصلي كوتاه است
  اند. شده   ارائه

اي،  ، سـؤاالت چندگزينـه  مطلب دركمتن اصلي، سؤاالت  پس از ،طوركه گفته شد همان
اند كه در اين مرحله بـه بررسـي ايـن تمرينـات      شده  و تمرين واژگان ارائه ،بررسي واژگان

  شود: پرداخته مي
 »الف« ةشده است. دست  تقسيم »ب«و  »الف«دسته سؤال  به دو :مطلب دركسؤاالت   ـ

االتي اسـت كـه بـا    ؤشـامل سـ   »ب« ةدسـت مربوط به سؤاالت درست و نادرسـت و  
مشـخص در مـتن)    ةكردن مـتن (خوانـدن سـريع بـراي پيـداكردن يـك نكتـ        اسكن
 ؛گويي است اسخپ   قابل

 ؛داردو چهار گزينه  است التي مرتبط با متنؤااي: س سؤاالت چندگزينه ـ
 اند كه در ستون اول واژه و در سـتون  شده  بررسي واژگان: واژگان در دو ستون ارائه ـ

انـد و دانشـجو بايسـتي كـه      شـده   صـورت درهـم ارائـه    ها بـه  روي آن مترادف هروب
 كند؛هاي مربوط به هر كلمه را مشخص  مترادف

و  ،گسترش واژگان: در اين قسمت اشكال مختلف واژه كه شامل فعل، اسم، صـفت  ـ
  ازآن جمالتي با يك جـاي خـالي ارائـه    اند و پس شده  قيد است در يك جدول ارائه

 ؛موردنظر را انتخاب كند ةتا دانشجو شكل مناسب واژشده 
صـورت جـاي    هاي اصلي هر درس است كـه بـه   آخرين تمرين متن تمرين واژگان: ـ

 شده است.  خالي در چند جمله ارائه

 ارائـه  مطلـب  دركمجدداً سؤاالت  ،شده است  تر ارائه بيش ةپس از متني كه براي مطالع
مشخص در متن) امكـان   ةكردن يك نكت سريع براي پيدا كردن (خواندن كه با اسكن اند شده 

هـاي ترجمـه آخـرين بخـش هـر درس را       ها وجود دارد و سپس فعاليت گويي به آن پاسخ
  تشكيل داده است.

  
 بخش اول 1.2

تاريخچه «مطلب درس اول  دركعنوان متن اصلي  شده است.  اين بخش به دو درس تقسيم
ــ و پــيش ــينوپــرورش  آمــوزش ةزمين  history and background of( »تطبيقــي و الملــل ب
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international and comparative education (  تطبيقـي،  مطالعـات  اهميـت  بـه  مـتن است. ايـن 
 ،رشـته  آوران نام آوردند، روي نوزدهم قرن در تطبيقي وپرورش آموزش به كه افرادي نخستين

 اسـت  تـر  بـيش  ةمطالعـ  به مربوط كه متني عنوان. است كرده  اشاره آن تحول سير چنين هم و
) comparative education: aims and objectives( »مقاصد و اهداف: تطبيقي وپرورش آموزش«
ــتا ــن در. س ــتن اي ــت، ،م ــدگاه نخس ــاي دي ــدل ه ــدف   )Kandel( كن ــوص ه درخص

الملـل و   وپرورش بـين  براي آموزش) Noah( اهداف نوآ ،وپرورش تطبيقي و سپس آموزش
وپـرورش   هاي آموزش درخصوص سيستم )Michael Sadler( مايكل سدلرديدگاه  ،درپايان

 شده است.  بيگانه ارائه
المللي و  وپرورش بين شناختي آموزش ارچوب روشهچ«عنوان  بامتن اصلي درس دوم 

) اسـت.  methodological framework of international and comparative education» (تطبيقي
 ةشـناختي، آمـاري، و علمـي اشـار     روش توصيفي، تاريخي، اجتمـاعي، روان   اين متن بهدر 

 )Bereday( تـر مراحـل مختلـف روش بـردي     بـيش  ةمختصري شده است و در متن مطالع
 جـواري  ، هـم )interpretation( ، تفسير)description( كه شامل توصيفشود  توضيح داده مي

)juxtaposition(، و تطبيق )comparison (.است  
 

  بخش دوم 2.2
» مسير آموزش عـالي در ايـران  «اين بخش شامل دو درس است. عنوان متن اصلي درس سوم 

)higher education trends in Iranدر اين متن به دو بعد هـدف آمـوزش عـالي اشـاره      .) است
شود. اولين بعد مربوط به تربيت متخصصان شايسته است. اين متخصصان شـامل كاركنـان    مي

ماهر يا ماهر، مهندسان، و كاركنـان آمـوزش دانشـگاه     نيمهمراكز پزشكي، آموزش مديران فني 
آمـوزش عـالي مربـوط بـه     براي رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي است. دومين بعـد هـدف   

يعنـي آموزشـي كـه     ؛مند شوند بهرهن است كه از استاندارد باالي آموزش ساال بزرگجوانان و 
 نائـل  كامليك فرد و هم عضوي از جامعه به پيشرفت  منزلة بهكند كه هم  اين افراد را قادر مي

شـده اسـت. در     هاي مختلف آموزش عـالي اشـاره   د. در قسمت ديگر متن اصلي به بخشنآي
ايـران در   )student-population ratio( ايـن درس نـرخ جمعيـت دانشـجويي     تر بيشمطالعات 

  .شود و دكترا بيان مي ،هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد دوره
» مشـاركت زنـان در مؤسسـات آمـوزش عـالي     «عنـوان   با ،متن اصلي درس چهارم

)women participation in iranian higher education institutions به اهميت آموزش زنان و ،(
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، تـر  بـيش  ةاسـت. در بخـش مطالعـ   ده كر المللي اشاره تأثير آن در حل مشكالت ملي و بين
 the distribution of students in higher» (توزيــع دانشــجويان در آمــوزش عــالي ةنحــو«

education شده است كـه تعـداد     مطرحمثال، در اين بخش چنين  رايه است. بشد) بررسي
 2004 - 2003 در سـال  1945931به  1975 - 1974در سال تحصيلي  151905دانشجويان از 

  ).43: 1391 نويسي باقريو  آقازاده( يافته است  افزايش
 

  بخش سوم 3.2
» وپرورش در آلمان آموزش«عنوان متن اصلي درس چهارم  اين بخش شامل سه درس است.

)education in Germanyشده است كه آلمان كشوري است كـه در    ) است. در اين متن مطرح
 ،انـد. سـپس   و علـم قائـل   ،اي، پـژوهش  آن مردم ارزش زيادي براي آموزش، آموزش حرفه

شده است. اين سيسـتم    صورت مختصر توضيح داده وپرورش كشور آلمان به سيستم آموزش
اي هريـك از مـدارس ابتـدايي،    و شـرح مختصـري بـر    استها و مدارس  شامل مهدكودك

)، و comprehensive schoolفراگير (مدرسة )، intermediate schoolيي، متوسطه (نما راهعمومي 
هـا در   تنها به نقش دولـت مركـزي و ايالـت    نه» تر بيش ةمطالع«در  شده است.  استثنايي ارائه

 ،شده است  اشاره ين كشوربلكه به بخشي از قانون اساسي ا ،شده  ريزي آموزشي اشاره برنامه
  هاي مربوط به آموزش است. گذاري كه درخصوص سياست

عنوان متن اصـلي درس   )vocational training in Germany» (اي در آلمان آموزش حرفه«
اي است  شده است شامل سيستم دوجانبه  است. مواردي كه در اين درس به آن اشاره مشش

هـاي عملـي در محـيط كـار صـورت       اي و آموزش حرفهكه در آن دانش نظري در مدارس 
و معرفـي   ،نساال بزرگمشخص، آموزش  اي هحرفساله براي آموزش  هاي سه دوره .گيرد مي

د نـ ده ارائه مي را و شغلي ،اي عمومي، سياسي، فرهنگي هاي پايه مؤسساتي كه انواع آموزش
به بررسـي  » تر بيش ةطالعم«در قسمت  است.ن ساال بزرگبه هاي بعدي  با آموزش طكه مرتب

  شده است.  اشتغال و آموزش در آلمان پرداخته
 )higher education in Germany» (آموزش عـالي در آلمـان  «عنوان اصلي درس هفتم به 

هـا، انـواع مؤسسـات     هاي سـاختاري دانشـگاه   يافته است. در اين متن به ويژگي  اختصاص
 ةمطالعـ «شـده اسـت. در قسـمت      اشارهآموزش عالي، و پيشرفت مؤسسات آموزش عالي 

 ةي درخصوص آموزش عالي در آلمان و چگونگي ادارتر بيشنويسندگان اطالعات » تر بيش
  دهند. ها ارائه مي دانشگاه
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  بخش چهارم 4.2
وپـرورش در   آمـوزش «عنوان متن اصلي درس هشـتم   اين بخش شامل سه درس است.

وپرورش در قـانون   ) است كه در اين بخش به اصول آموزشeducation in Japan» (ژاپن
 ةشده است كه طبـق ايـن قـانون همـ      اشاره و مطرح م 1947سال  مصوباساسي ژاپن 
و تـداركاتي كـه    شـان  يهـا  به توانـايي  باتوجه دارند، سان دريافت آموزش مردم حق يك

 شـود  ارائه مي وضع مؤسسات آموزش رسمي ژاپن ،كند. سپس قانون برايشان فراهم مي
 اول ةها، مـدارس ابتـدايي، مـدارس متوسـط     و شامل مهدكودكاست كه بسيار گسترده 

)lower secondary school(،  ةمدارس متوسـط ) دومupper secondary school  مـدارس ،(
هـاي   كـالج  و هـا،  هـا، آموزشـكده   شـامل دانشـگاه  (استثنايي، مؤسسات آمـوزش عـالي   

در  .شود مي) miscellaneous schoolsه، و ساير مدارس (، مدارس آموزش ويژ)آموزي فن
 ،»سيسـتم آموزشـي ژاپـن   «تري درخصوص  ، كتاب اطالعات كامل»تر بيش ةمطالع«متن 
) و upper secondary school coursesدوم (متوسطة هاي آموزشي در مدارس  ويژه دوره به

  دهد. رس خوانندگان قرار مي ر دستد ،مدارس استثنايي
) social education in Japan» (آموزش اجتماعي در ژاپـن «در درس نهم، عنوان متن اصلي 

 ،يافتـه  هـاي آموزشـي سـازمان    عمومي براي فعاليتواژة يك » آموزش اجتماعي«است. 
شده اسـت.    نظر گرفته در ،جوانان ن وساال بزرگبدني و اوقات فراغت   چون تربيت هم

هـاي عمـومي    افتد شـامل سـالن   در آن اتفاق مي» اجتماعيآموزش «هاي اصلي كه  مكان
و مراكـز   ،هاي جوانان، مراكـز كودكـان   ها، خانه هاي عمومي، موزه خانه شهروندان، كتاب

هـاي   يند پـذيرش در مـدارس و دانشـگاه   اتر فر بيش ةآموزش زنان است. در متن مطالع
  ه است.شدژاپن بررسي 

 qualitative» (وپرورش در ژاپن آموزش پيشرفت كيفي«عنوان متن اصلي درس دهم 

development of education in Japan  تـري شـامل    ) است. در اين متن به مطالـب گسـتره
نـام در مـدارس اجبـاري ژاپـن، انـواع       كنندگان در مدارس ژاپن و نرخ ثبت نام آمار ثبت

 گيـري  و چگـونگي تصـميم   ،اسـتخدام معلمـان   ةدرسي، نحو ةمؤسسات آموزشي، برنام
تـر اطالعـاتي    بـيش  ةشـده اسـت. در قسـمت مطالعـ      درخصوص حقـوق آنـان اشـاره   

شده و اختصاصاً بـه حقـوق و تسـهيالتي      آموزان و معلمان ژاپن ارائه درخصوص دانش
  شود. كه در اختيار معلمان گذاشته ميشده است  پرداخته 
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  بخش پنجم 5.2
پيشـرفت آموزشـي در   «اين بخش شامل سه درس است. عنوان متن اصـلي درس يـازدهم   

) است. در اين متن به اصول educational development in South Korea» (جنوبي ةكشور كر
جنوبي، اهداف و مقاصد آموزش، آموزش مدرسـه و   ةعمومي آموزش در قانون اساسي كر

ابتدايي، سـه سـال    ةمدرسكه شامل شش سال  شده است اشاره  هاي مختلف تحصيلي دوره
و  ،)high schoolدوم ( ةمتوسـط  ةسـه سـال مدرسـ    ،)middle schoolاول ( ةطمتوس ةمدرس

صـورت مختصـر    دبسـتاني بـه   آمـوزش پـيش   ،چنين چهار سال كالج يا دانشگاه است. هم
وپـرورش   آمـوزش  ةفلسـف «عنـوان   با ،»تر بيش ةمطالع«در قسمت  شده است.  توضيح داده

نقش تعليم و تربيت در پيشرفت اقتصـادي   )، بهthe philosophy of korean education» (كره
  شده است.  درسي پرداخته ةو برنام ،يدشده در قانون اساسيأيكره، انواع مدارس ت
» جنـوبي  ةآموزش عالي و انـواع آمـوزش در كـر   «عنوان متن اصلي  مدر درس دوازده

)higher education and other kinds of education in South Korea متن توضيح ) است. در اين
كـالج  . 2هـا،   ها و دانشگاه كالج. 1 ةدستشده است كه مؤسسات آموزش عالي به چهار   داده

و  ،هاي هوا و مرتبط بـه آن  هاي دوساله، دانشگاه كالج. 3هاي تعليم و تربيت،  معلمان و كالج
لي بـه  شوند. در متن اص هاي الهيات و سمينارها تقسيم مي ساير كالج. 4هاي آزاد، و  دانشگاه

هاي فني، آموزش مداوم، آموزش اجتمـاعي، آمـوزش بـراي     مؤسسات آموزش معلم، كالج
)، و para-school educationهايي كه نياز به حضور كامل روزانه در مدارس را ندارند ( مدرسه

انواع آموزش «عنوان  با، »تر بيش ةمطالع«شده است. در قسمت   مدارس استثنايي نيز پرداخته
)، آموزش some other types of social education in South Korea» (جنوبي ةر كراجتماعي د

 شده است.  ) ارائهliberal educationاي و آموزش عمومي و آموزش ليبرال ( وحرفه فني
 teacher education in( »جنـوبي  ةمعلـم در كـر    تربيت«عنوان متن اصلي درس سيزدهم 

South Korea بنـدي معلمـان،    شـده اسـت شـامل طبقـه      در اين متن ارائه) است. مطالبي كه
سازمان اداري . ) استeducational administrationمعلم، و مديريت آموزشي (  سيستم تربيت

وپـرورش، شـوراي اسـتاني يـا      اداري وزارت آمـوزش  آموزش كره شامل سه سطح بخـش 
 ةو دفتـر منطقـ   ،)the provincial or municipal board of educationوپرورش ( شهري آموزش

عنـوان   ،»تـر  بـيش  ةمطالع«) است. در قسمت district office of educationوپرورش ( آموزش
است. در اين بخش » جنوبي ةمعلمان در كر  تر درخصوص تربيت اطالعات بيش ةارائ«متن 

 ابتدايي، مدارس متوسـطه،  ةمعلمان براي مقاطع مختلف مهدكودك، مدرس  چگونگي تربيت
  شده است.  شرح داده اند مدارس استثنايي، و پرستاراني كه مانند معلمان واجد شرايط
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  وپرورش تطبيقي آموزش .3
 دهيم مي دو يا چند پديده را دركنارهم قراردر آن شود كه  تطبيق و مقايسه به عملي گفته مي

 ةدر حيطـ  .كنـيم  مـي تحليـل   و  هـا را تجزيـه   منظور يافتن وجوه اخـتالف و تشـابه آن   و به
تواند بين رويدادهاي آموزشي درداخل يك نظـام   وپرورش اين مقايسه يا تطبيق مي آموزش
هاي  هاي گوناگون يك نظام تربيتي را با نظام تري ويژگي وپرورش يا در سطح وسيع آموزش

  ).1382(آقازاده  كند تربيتي ممالك ديگر مقايسه
و عملكردهـاي   ها ديدگاه ةبا مقايس مطالعاتي است كه اي هپرروش تطبيقي حوز و آموزش

جاري آموزشي در كشورهاي مختلف درصدد گسترش و تعميق فهـم مشـكالت آموزشـي    
). براساس اين 1394دار آراني  معدناز  نقل بهفراسوي مرزهاي كشور خودمان است (آلتابج، 

هـاي   بهتـري از نظـام   دركدهد تا  وپرورش تطبيقي به فرد اجازه مي آموزش ةتعريف، مطالع
  ).1394ي ندار آرا آموزشي در ديگر كشورها پيدا كند (معدن

شود كه  مي  وپرورش تطبيقي به دانشي اطالق ) معتقد است كه آموزش1389پور (  محسن
هاي تربيتي درداخـل   هاي پديده تفاوت ها و شباهت ةو مقايس ،موضوع آن شناسايي، تحليل

بـه عوامـل    كشورهاي مختلـف جهـان باتوجـه   وپرورش  هاي آموزش يك نظام يا ميان نظام
  هاست. ل و پيدايش آنيسياسي مؤثر در تشكو اجتماعي، مذهبي، اقتصادي، 

وپـرورش   آمـوزش  كـه  معتقـد اسـت   )1394 دار آراني و كاكيا معدناز  نقل به(اوسوكويا 
ها  يا بين ملت ،توان تطبيق تئوري و عمل آموزشي در يك جامعه، استان، منطقه تطبيقي را مي

 تطبيقـي  وپـرورش  آموزش) 1394كاكيا  دار آراني و از معدن نقل به(نظر كاساماني  به .دانست
  .استملي فرا وملي،  درون ملي، سطح در آموزشي هاي نظام تطبيق و مقايسه

 يا دو ةمطالع را تطبيقي وپرورش آموزش )1394 كاكيا و آراني دار معدن از نقل به( اپستين
 و ،ها سياست مقاصد، و اهداف فلسفه، چگونه كه اين ةمطالع ؛ديگر يك با آموزشي نظام چند
آموزشي كشـور   ةو شيو ،ها ر پيشرفت كلي، سياستد ديگركشورها آموزشي هاي يءمش خط

وپـرورش درگذشـته، طـي     كه چگونـه پيشـرفت آمـوزش    اين ةمطالع ؛گذارند ديگر تأثير مي
و  ؛آموزشي كشورهاي معين تأثير گذاشته استر پيشرفت د ،هاي مختلف و در قاره ها دوران
هاي دولتي در سطوح گوناگون نظـام   هاي اداري كاربست يا كنترل سياست سازوكار ةمطالع

  داند. آموزشي مي
 وپـرورش  آمـوزش  ةزمينـ  در را المللـي  هاي بارز مطالعات تطبيقـي بـين   ازجمله ويژگي

وپرورش ذكـر كـرد.    تحليل مسائل در قلمرو آموزش و  توان اهتمام در شناسايي و تجزيه مي
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هاي تربيتـي   درگذشته شمار اين مسائل و مباحث بسيار كم بود و معموالً به برخي از پديده
كـه مطالعـات    زمـاني از  امـا ، شـد  ميدرداخل يك كشور يا چند كشور موردمطالعه محدود 

وپرورش در ارتبـاط بـا    آموزشجهاني و فراملتي پيدا كرد، به مسائل مربوط به  ةتطبيقي جنب
توجه شـد   ،ويژه پس از جنگ جهاني دوم به فناوري،و  ،مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي

چنـين نيروهـاي    و اقتصـادي و هـم   ،فرهنگي ،بنيادهاي تاريخي، اجتماعي ةو به لزوم مطالع
  ).1382هاي تربيتي پرداخته شد (آقازاده  مؤثر در هر كشور براي ايجاد نظام

 شـود  مـوارد زيـر مـي    الملل شامل وپرورش تطبيقي و بين ترين مباحث آموزش صشاخ
  ):همان(

 ؛وپرورش و اصالحات آموزشي سير تحول نظام آموزش ةتاريخچ .1
 ؛وپرورش اهداف آموزش .2
 ؛ساختار و تشكيالت اداري و آموزشي .3
 ؛عالي)و آموزش  ،يي، متوسطهنما راهدبستاني، ابتدايي،  مقاطع تحصيلي (پيش .4
 ؛ها و محتواي آموزشي برنامه .5
 ؛و استخدام) ،معلم (گزينش، تربيت  تربيت .6
 ؛وپرورش هاي آموزش بودجه و منابع تأمين هزينه .7
 ؛بدني و تربيت ،ن، تعليمات اجتماعيساال بزرگآموزش  .8
 ؛خدمت، تمديد آموزشي) ضمنهاي تخصصي (كارآموزي، آموزش  آموزش .9

 ؛هاي تربيتي پژوهشتحقيقات و  .10
  .يابي و مدارج تحصيلي ارزش .11

گيرد،  وپرورش تطبيقي صورت مي عنوان آموزش بابخش كوچكي  ةدر ايران فقط مقايس
و  دنشـو  ميهم مقايسه  هاي مختلف آن با وپرورش و دوره سازمان آموزش فقطچراكه غالباً 

هـاي علـوم    علـم و دانشـكده  م هاي تربيت ها و دوره در دانشگاه كارشناسيتر در سطح  بيش
هاي مهم ديگري ازجمله امور مربوط بـه   موضوع ،كه درحالي ؛شده است تربيتي تدريس مي

يي، نما راه ةمعلم، سوادآموزي، مشاور وپرورش، امور فرهنگي، مديريت تربيت اقتصاد آموزش
و هـاي تعلـيم    ن، آموزش مداوم، هدفساال بزرگآموزش  ،آموزش و مسائل قبل از دبستان

هـاي   هاي مربوط به تعليم و تربيـت در گوشـه   ترين موضوع و باالخره مهم ،ها تربيت، روش
حلـي   نتـايج راه  ايـن  تـا از  دنشومقايسه و تحليل  و دنبايست شناخته شو مختلف جهان مي

  ست آيد.د  اي از مشكالت به براي پاره
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ع بـين دو  خصوص ايـران نـزا   توسعه و به هاي گذشته مشكل كشورهاي درحال در دهه
دادن به اين  حلي براي پايان تواند راه مطالعات تطبيقي مي .سنت و مدرنيسم بوده است ةحوز

دسـت افـرادي حـل شـد كـه برطبـق        در كشور ژاپن بـه  مذكورمشكل فراهم آورد. مشكل 
  :جانسون  ةگفت

 كسـب  ازنظـر  ضـدخارجي،  خارجيان، نفوذ ازنظر ،كار محافظه ژاپن منافع، حفظ ازنظر
 ازنظـر  سـنتي،  فرهنگـي،  ازنظـر  غرب، با مراوده دار طرف و زبا غرب، علمي تجربيات
 آنان فكري هدايت در و مردم شريك و فعال موارد اين ةهم در و مدرنيست اصالحي،

دار آرانـي و عباسـي    از معـدن  نقـل  (بـه  بودند فكر روشن و صادق روز، حقايق به نسبت
1386 :120(.  

  
  اثر. بررسي و تحليل ابعاد شكلي 4

  امتيازها 1.4
كنـد   خود جلب مـي  هايي كه توجه افراد را به و از رنگ است طرح روي جلد كتاب جذاب

مورداسـتفاده بـراي    ةو انـداز  ،نگاري، نوع قلـم  متن كتاب ازنظر حروف شده است.  استفاده
آسـاني   نحـوي اسـت كـه مطالـب بـه      مناسب قلـم بـه   ةو انداز است نوشتن مطالب مناسب

اند بـا   ساير كلمات داشته از. كلمات جديد و آن كلماتي كه معني دشوارتري ندا خواندن قابل
  كتاب معناي اين كلمات به زبان انگليسـي نوشـته   ةاند و در حاشي شده  قلم پررنگ مشخص

  است.  شده
كـه   طـوري  به ؛اند گرفته در يك صفحه قرار ،ها شامل جدول ،مواد ديداري در اين كتاب

و تورق مكـرر   استقبول  تواند ببيند. صحافي كتاب قابل راحتي كل جدول را مي خواننده به
  شود. نمي  ديگر گسيختگي صفحات آن از يك باعث ازهمراحتي  بهدانشجويان  ازسويآن 

هـايي ازجملـه سـخن،     تر و سهولت در استفاده از كتاب، بخـش  منظور اثربخشي بيش به
. در بخـش سـخن هـم    اند شده  جدول در كتاب گنجانده و الب، تمرين،مقدمه، فهرست مط

بـا  علوم تربيتي  ةكه دانشجويان رشت اند، شده  معرفي  ن آناهدف نگارش كتاب و هم مخاطب
منبع اصلي  منزلة در مقطع كارشناسي ارشدند. اثر حاضر به تطبيقي وپرورش آموزش گرايش

هـاي   منبعـي بـراي گـرايش    درجايگـاه نين چ درس زبان تخصصي به ارزش دو واحد و هم
دبستان در مقطع كارشناسي ارشد تـدوين   وپرورش پيش وپرورش ابتدايي و آموزش آموزش

و سـپس  شـده اسـت   است. در بخش مقدمه نيز هدف نگارش كتـاب دوبـاره تكـرار    ده ش
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هـا   اند. بيان هدف و معرفي تعداد دروس و عناوين آن شده  هاي مختلف كتاب معرفي درس
كتـاب   ةموضوع به مطالعـ  ازكند تا بتوانند با درك بهتري  رصتي براي خوانندگان فراهم ميف

البته در مقدمه مخاطبان كتاب دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي علوم تربيتـي   ؛بپردازند
 . درانـد  شـده   ارائـه  ههايي بـراي ترجمـ   پايان هر درس فعاليت در ،چنين . هماند شده  معرفي

شده است كـه بعضـي از     نظر گرفته عنوان فهرست واژگان جديد در باانتهاي كتاب بخشي 
ترتيـب حـروف الفبـاي انگليسـي      بـه . واژگـان  انـد  شـده   واژگان انگليسي به فارسي ترجمه

اند. قطع كتاب وزيري است و انتخاب اين قطع به دانشجويان ايـن امكـان را    شده  مشخص
  كتاب يادداشت كنند. ةدر حاشي اخود ر هاي ديدگاهدهد كه  مي

نظـر   زبان انگليسي در دانشجويان است، به مطلب درككه هدف كتاب تقويت  جايي ازآن
چراكه در ابتـداي هـر درس واژگـان جديـد در جـدول       ،رسد كه اثري روان و رساست مي

هـا   تر مشخص و مترادف اين واژه هاي جديد با قلم پررنگ اند و در متن نيز واژه آورده شده
جهت   آن ها از . نوشتن مترادف واژهاند شده  كتاب نوشته ةها در ستوني در حاشي درمقابل آن

مثبتي است كه هر واژه ممكن است چند معني مختلف داشته باشد كه در ايـن كتـاب    ةنكت
اسـت.  ده ششده است، انتخاب   به بافت متني كه واژه در آن استفاده باتوجه ،معناي موردنظر

كه  درحالي ،شده است  نظر گرفته در »advantage«در متن كتاب  »merit« ةمعناي واژمثال،  براي 
 ةكلمـ يا  ؛)6: 1391نويسي  آقازاده و باقرينيز است ( »judge«و  »good quality«داراي معناهاي 

»caustic« معناي  كه به»being critical in an unkind but a funny way« ) 7همان: است.(  
 ةمجدد به متن و خوانـدن دوبـار   ةجهت كه دانشجو را مجبور به مراجع  آن تمرينات از

چراكه با تكرار يـادگيري مطالـب    ،شوند قوت اين كتاب محسوب مي ةكنند نقط مطالب مي
چـه   چنـان  مطلب دركزمان، به اين نكته بايد توجه داشت كه سؤاالت  . همشود تر مي عميق

براي يافتن  مطلب  بهتر درك، خواننده را به خواندن دقيق و ندشوصورت مفهومي تدوين  به
جـو در  و سريع به متن و جسـت  ةگويي به تمرينات با مراجع كنند و از پاسخ ميوادار پاسخ 

 يپاسخ تمرين دو ،مثال  رايبها بدون درك معناي كلي متن جلوگيري خواهد شد.  بين واژه
كردن بـه مـتن    شده است و خواننده با نگاه ذكر دقيقاً 6 ةطي دو جمله در صفح مطلب درك

  كه مطلب را درك كرده باشد: ها را دريابد بدون اين تواند پاسخ پرسش كتاب مي
آقـازاده و  ( صـحيح يـا غلـط بنويسـيد     ةكلمـ زير را بخوانيد و درمقابـل آن   ةجملمثال: 

  .)9: 1391 نويسي باقري

In some universities, comparative education is among the requirements for teacher’s 
certificate qualifications. 
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شده است و   شرح زير درج صراحت به متن درس به 6 ةصفحپاسخ اين سؤال در ابتداي 
  نيازي نيست كه دانشجو براي يافتن پاسخ تأمل كند:

In some universities, comparative education is even included in the requirements for 
teacher’s certificate qualifications. 

 

  ها كاستي 2.4
بخشـي   هـا در كيفيـت   ذكر است كه توجه بـه آن  مواردي قابل ،دركنار مزاياي شكلي كتاب

شده است   هايي استفاده وي جلد از رنگطرح ر تر به كتاب مؤثر واقع خواهد شد. در بيش
كند. در نگـارش عنـوان كتـاب از انـواع قلـم در       خود جلب مي كه توجه دانشجويان را به

شده است، كه بعضاً كلمـات رديـف دوم كـه شـامل       هاي مختلف استفاده و رنگها  اندازه
»for the Students of« كتـاب هرچنـد   آيد. در صفحات داخلي  چشم نمي است درنگاه اول به

مطالـب در   ةهمـ اند كه  شده  نحوي تنظيم آن مناسب است و جداول نيز به ةنوع قلم و انداز
عمـل   آرايـي دقـت الزم بـه    كه در صفحه شود ، ولي بعضاً مشاهده ميشوديك صفحه ارائه 

ديگر قرار  ةنيامده است و عنوان جديد در پايين يك صفحه و مطالب مرتبط با آن در صفح
كه مطالـب آن در   آمده، درحالي 60 ةدر پايين صفح» تر بيش ةمطالع«عنوان  ،مثال  رايدارد. ب
شود. قواعد عمومي  نيز مشاهده مي 96و  47 اتديگر قرار دارد. اين كاستي در صفح ةصفح

ولي چند مـورد جزئـي وجـود دارد كـه الزم      ،خوبي رعايت شده است نگارش در كتاب به
آيد  مي »on«اضافه   حرف »focus« ةواژاول بعد از  ةدر صفح ،مثال راي بد. شوناست بررسي 

 ،چنـين  هم ).5 ةشمار نم النگ ديكشنرياست (آمده  »under«اضافه   كه در اين كتاب حرف
 مدو ةوجود ندارد. در صـفح  »cover« ةدر آخر كلم »s«دوم پاراگراف اول حرف  ةدر صفح

كـه در ديكشـنري    درحـالي  ،آمده است»works«صورت جمع  به »work«ة پاراگراف دوم كلم
صـورت مفـرد    بايستي بـه  »work« ةكلم هشده است كه براي پژوهش و مطالع ذكر من النگ

 آورده شود.
 

 بررسي و تحليل محتوايي اثر .5
  امتيازها 1.5
گيـري از مطالـب    نظر جـداول و بهـره   نقطه در كتاب موردبررسي وضعيت مطلوبي از )الف

شود. ازجمله نكات مثبت ايـن كتـاب آن    صورت كلي ديده مي علمي براي تفهيم موضوع به
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وپرورش تطبيقي  آموزش ةنظران مشهور در رشت است كه مؤلف اول از نويسندگان و صاحب
يقـي،  وپـرورش تطب  شزمـو آعلمي مؤلف اول به موضوع  ةبه شناخت و احاط است. باتوجه

ارچوب هـ چنـين چ  مطالعـات تطبيقـي و هـم    ةمعرفـي تاريخچـ    بخش اول كتاب حاضر به
  يافته است و تمام مراحـل روش تطبيـق    وپرورش تطبيقي اختصاص شناختي آموزش روش

اين بخش باعث افزايش شناخت دانشـجويان   ةشده است. ارائ  بردي با ذكر مراحل آن ارائه
بـه   كند كـه باتوجـه   و اين امكان را براي آنان فراهم مي شود ميهاي مختلف تطبيق  روش از

  ؛كنندهاي تطبيق را انتخاب  ماهيت پژوهش خود يكي از روش
ترتيـب حـروف الفبـاي     انتهاي كتـاب بـه   طرز مناسبي در اصطالحات تخصصي به )ب

شده اسـت.    فارسي اصطالحات درمقابل هر واژه نوشته ةاند و ترجم انگليسي فهرست شده
دانشجويان با اين اصطالحات به درك متون تخصصي ديگر نيـز كمـك بسـياري     آشناشدن

 انـد؛  صورت صحيح ترجمه نشـده  صورت نادر بعضي از كلمات به البته فقط به ؛خواهد كرد
 ةشده است كه درواقع واژ  به جنس و جنسيت ترجمه »sex«و  »gender«كلمات  ،مثال راي ب

. بـه همـين   )174 ،163 همـان: معني جنس اسـت (  بهدوم  ةمعني جنسيت است و واژ  اول به
ها موردبررسي مجدد قرار گيرد تـا درصـورت    واژه ةآيد كه نياز است ترجم نظر مي به ،دليل

  ؛چه در باال ذكر شد اصالح الزم صورت پذيرد وجود موارد نادري مانند آن
كـه بـه    است شده وزارت علوم ذكر ةيدشدأيتنامة  آييندر سرفصل اين درس در  )ج

دبسـتاني،   پـيش  ةوپرورش در مقـاطع مختلـف تحصـيلي (دور    اهميت و مسائل آموزش«
پرداخته شود. با نگـاهي بـه   » نساال بزرگآموزش «و » عالي) ةو متوسط ،يينما راهابتدايي، 

تنهـا هـر    شده اسـت كـه نـه     نحوي تدوين سوم بهكه بخش شد محتواي كتاب مشخص 
 ،وپـرورش آلمـان اسـت    ه درخصـوص آمـوزش  كـ  ،چهار مقطع منظورشده در سرفصل

هايي كه يك معلم بايـد   ن و ويژگيساال بزرگ، بلكه به آموزش اند گرفته موردتوجه قرار
 مدر بخش چهار ،چنين ). هم81 -53 همان:شده است (  صورت كلي اشاره داشته باشد به

و  ،يينما راهدبستاني، ابتدايي،  مقاطع پيش ةهموپرورش ژاپن است  كه مربوط به آموزش
ن در ساال بزرگبحث آموزش  ،چنين هم اند؛ گرفته عالي در ژاپن موردبحث قرار ةمتوسط
اسـتخدام معلمـان در    ة) و نحـو miscellaneous school» (ساير مـدارس «عنوان  با قسمتي

 م). در بخـش پـنج  116 - 85همان: گرفته است ( ابتدايي و متوسطه موردتوجه قرار ةدور
موردتوجه  چهار مقطع مختلف تحصيليهمة وپرورش كره است،  كه مربوط به آموزش ،نيز
 آمـوزش معلمـان پرداختـه اسـت     ةطور ويژه بـه نحـو   و يكي از دروس بهاند  گرفته قرار

  )؛150 - 116همان: (
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بحـث نـوآوري در   «شـده اسـت     مورد ديگري كه در سرفصل اين درس بـه آن اشـاره  
شـود كـه در بخـش     ي به كتاب حاضر خواننده متوجه مـي است. با نگاه »وپرورش آموزش

بـه   ،چنـين  شـده اسـت و هـم     اشاره» اصالح«وپرورش آلمان به موضوع  مربوط به آموزش
ي فـردي  نمـا  راهت آمـوزش و فضـاي آموزشـي و    يـ بـردن كيف  هاي جديد بـراي بـاال   طرح
 يقانون كمـك ارتقـا   عالوه، به ).57 همان:صورت كلي اشاراتي شده است ( آموزان به  دانش

» گـران  صـنعت  اسـتاد  بـراي  فدرال آموزش كمك قانون«عنوان  با 2009 ةجديدي در ژانوي
)federal training assistance act for master craftsmenشـده اسـت كـه در ايـن       ) تصويب

آمـوزان،   ماننـد دانـش   ،نـد تر بـيش قانون كارگران ماهري كـه مايـل بـه دريافـت آمـوزش      
) قــرار federal training assistance act» (قــانون كمــك آمــوزش فــدرال«حمايــت  تحـت 

مدارس ابتدايي و ويژة گيرند. در كشور ژاپن نيز به اصالحات و تغييراتي كه در اهداف  مي
 ةشده است. در كر  پيش آمد نيز اشاره م  1993و  ،1992، 1991 هاي سالطي اول  ةمتوسط

اول در سـال   ةو متوسـط  ،درسي جديدي براي مقاطع مهدكودك، ابتدايي ةجنوبي نيز برنام
درسي در مقـاطع   ةانتشار يافت و استفاده از برنامم   1988دوم در سال  ةو متوسطم   1987

م   1990دوم در سـال   ةو در مدارس متوسطم   1989مهدكودك و مدارس ابتدايي در سال 
  ).128همان: اتفاق افتاد (

هـاي   مسائل و ديـدگاه «شده است كه   وپرورش تطبيقي اشاره زشدر سرفصل درس آمو
د (شـوراي  ننيز بايستي در درس تخصصي ايـن رشـته منظـور شـو    » نوين در آموزش عالي

و درنهايت تغييـرات و اصـالحاتي    شدكتاب بررسي  ه،به اين نكت توجه ). با1380سرپرستان 
در كشور آلمان  ،مثال راي. بدشكه در آموزش عالي اين كشورها اتفاق افتاده است مشخص 

آموزش و پژوهش متصل به قانون اساسي است و اين مسئله باعث شده است كه مؤسسات 
آموزش عالي از حقوق وسيعي براي خودنظارتي برخوردار شـوند كـه باعـث شـده اسـت      

 زادهآقاوجود آيد ( بهو محققان  ،محيط آكادميك جذاب و متنوعي براي دانشجويان، معلمان
دولت آلمان حمايت مالي خود را از مؤسسات  م  1999). از سال 73: 1391نويسي  و باقري

در مؤسسـات   م  2002و  2001هـاي   عالي افزايش داده است و اين حمايت مـالي در سـال  
 ).79همان: ( 1تبيليون يورو رسيده اس 1/1است و به جمع مبلغ  اعمال شدهعالي 

 انـواع مؤسسـات آمـوزش عـالي توضـيح داده     در كشور ژاپن در بخش آموزش عـالي  
اي نشده است. در بخـش آمـوزش عـالي     ولي به اصالحاتي در آموزش عالي اشاره اند، شده 

ولي تغييرات و اصالحاتي كـه   ،شده است  جنوبي به انواع مؤسسات عالي اشاره ةكشور كر
  جنوبي با آن مواجه شده است موردبحث قرار نگرفته است. ةآموزش عالي كر
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شده   نظر گرفته از ديگرمزاياي اين كتاب آن است كه براي هر بخش موضوع خاصي در
بهترين مثال در ايـن مـورد بخـش     ؛هم قرابت دارند هاي هر بخش با است و موضوع درس

فنـي در   ةاست و دروس آن شامل آموزش در آلمان، دور» آموزش در آلمان«با عنوان  ومس
است كـه  » آموزش در ژاپن«نيز  مت. موضوع بخش پنجو آموزش عالي در آلمان اس ،آلمان

پيشرفت «و  ،»آموزش اجتماعي در ژاپن«، »آموزش در ژاپن«عناوين با سه درس اين بخش 
نحوي است كه بتواند درعـين   ساختار دروس به ،كلي طور است و به» ي آموزش در ژاپنكم

و آنـان را بـا اصـطالحات     دهدبودن اطالعات جامعي را در اختيار دانشجويان قرار  مختصر
  .دكن  وپرورش تطبيقي آشنا علمي مربوط به آموزش

  
  ها كاستي 2.5

د، اثر بـه  نچه موردتوجه قرار گير شده، نكاتي نيز وجود دارد كه چنان دركنار امتيازات مطرح
  :تري دست خواهد يافت موفقيت بيش

 ةو كـر  ،مـان، ژاپـن  وپرورش سه كشور آل جز ايران، نظام آموزش به ،در اين كتاب )الف
 همـة اند كه به چـه دليـل ازبـين     اي نكرده شده است. نويسندگان هيچ اشاره بررسي جنوبي 

وپـرورش ايـن سـه كشـور را بـراي ارائـه در كتـاب خـود          كشورهاي دنيـا نظـام آمـوزش   
  ؛اند كرده  انتخاب
ولي به انتظارات موردنظر پـس از تـدريس كـل     ،درسي است يكتاب هرچند اين اثر )ب

در ايـن   ،چنـين  اي نشده است. هم ي دانشجويان هيچ اشارهياب ارزش ةچنين نحو كتاب و هم
ـ  شـده اسـت و هـيچ      هـا اشـاره   عنـاوين درس  ةبخش در معرفي ساختار كتاب فقط به ارائ

  ؛استشود داده نشده  كه چه مطالبي در هر درس ارائه مي براين توضيحي مبني
كردن منابع و ارجاعات در متن دروس نيز مواردي مشاهده شد  درخصوص مشخص )ج

كتـاب بـدون درج    20 ةدر صفح ،مثال  رايشده است. ب  كه مطلبي بدون درج منبع آن ارائه
رنـد  گذا   مـي  منبع از تأكيد هنس و ميلينسون بر فاكتورهايي كه در سياسـت آموزشـي تـأثير   

توزيع دانشجويان در آموزش عالي بدون  ةنيز نحو 48 ةدر صفح ؛ميان آمده است صحبت به
  ؛است  شده  شده از چه منبعي گرفته  درج منبع است و درواقع مشخص نيست كه آمار ارائه

اين اثر تاحد زيادي توانسته است بـه تحليـل و بررسـي علمـي مسـائل مربـوط بـه         )د
وپـرورش   ل درس آمـوزش مطالب موردنظر در سرفصـ  ةهموپرورش بپردازد، ولي  آموزش

در سرفصل دروس اين واحـد درسـي اشـاره بـه      ،مثال راي ب ؛تطبيقي را پوشش نداده است
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وپـرورش نيـز ضـروري دانسـته شـده اسـت،        آمـوزش  ةزمينـ  المللـي در  هاي بين همكاري
  ؛مستقيم يا تلويحي به اين مورد نشده است ةهاي كتاب اشار يك از بخش كه در هيچ درحالي
ذكـر اسـت آن اسـت كـه در بخـش معرفـي        ديگري كه در ايـن بخـش قابـل    ةنكت )هـ
ه اسـت و درخصـوص سـاير مقـاطع     شدآموزش عالي بررسي  فقطوپرورش ايران  آموزش

ميـان   شـده در آن مقـاطع صـحبتي بـه     هاي انجـام  تحصيلي در ايران و اصالحات و نوآوري
  ؛است  نيامده
درسي مقـاطع مهـدكودك و    ةجنوبي به تغييراتي كه در برنام ةدر درس مربوط به كر )و

شده، ولي به نتايج اين تغييـرات    صورت گرفته است اشاره م  1989مدارس ابتدايي در سال 
است. اين نكتـه در درس مربـوط بـه     اي نشده اشاره اخير اتفاق افتاده است ةكه طي دو ده

 تغييــراتدر ايــن درس بــه  شــده اســت.  وپــرورش ژاپــن نيــز مشــاهده سيســتم آمــوزش
 و ،1992، 1991 هاي سال طياول  ةمدارس ابتدايي و متوسط ةويژدر اهداف  گرفته صورت

وپـرورش ژاپـن بررسـي     ولي نتايج اين تغييـرات در سيسـتم آمـوزش    ،شده  اشارهم   1993
 ؛است  نشده
ن كتـاب را  اشده اسـت و هـم مخاطبـ     در بخش سخن هم هدف نگارش كتاب بيان )ز
وپـرورش تطبيقـي در    علوم تربيتي با گـرايش آمـوزش   ةاند كه دانشجويان رشت كرده معرفي

واحد  دوارزش   منبع اصلي درس زبان تخصصي به منزلة كتاب به ند؛مقطع كارشناسي ارشد
وپـرورش   وپرورش ابتدايي و آموزش هاي آموزش منبعي براي گرايش درجايگاهچنين  و هم
ن اكتـاب مخاطبـ   ةامـا در مقدمـ   ،اسـت ده ششد تدوين دبستان در مقطع كارشناسي ار پيش

وپـرورش تطبيقـي و    علوم تربيتـي و آمـوزش   ةدانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا در رشت
  اند. شده  المللي معرفي بين

  
  گيري . نتيجه6

ــاب   ــه كت ــن مقال ــرا انگليســيدر اي ــت ياندانشــجو يب ــوزش ةرش ــرورش آم ــي وپ  :تطبيق
ه اسـت. بررسـي ايـن    شدبررسي  دبستان پيش وپرورش آموزش و ابتدايي وپرورش آموزش
كـار   بـه منبعي در مراكز علمـي دانشـگاهي    منزلة جهت حائز اهميت است كه به  آن كتاب از

توانـد در بـاالبردن كيفيـت آن نويسـنده را يـاري دهـد.        و هرگونه نقد سازنده مـي  رود مي
سـازي سـاير    توانـد در غنـي   مي شود نكات قوتي كه از بررسي اين اثر حاصل مي ،چنين هم

  منابع مؤثر واقع شود.



 177   ... :تطبيقي وپرورش رشتة آموزش دانشجويان براي انگليسينقدي بر كتاب 

دهد كه ابعاد مختلف شكلي و محتوايي اين اثـر   بررسي اين كتاب نشان مي ،كلي طور به
تـوان گفـت يـك     مـي  شـود،  مي و باوجود اشكاالتي معدود كه در اين كتاب ديده اند ارزنده

داليـل قـوت ايـن كتـاب      تأليف علمي و عملي براي دانشجويان موردنظر كتاب اسـت. از 
وپرورش تطبيقي و زبـان انگليسـي    هاي آموزش تخصص مؤلفان آن است، داشتن تخصص
  گونه است. تركيب مناسب علمي براي تأليف كتابي اين

  
  نهادها . پيش7

  :دنشو ارتقاي كيفيت كتاب به شرح زير ارائه مي براينهاد  چند پيش ،پس از بررسي كتاب
ـ  درنظر گرفتههرچند محدوديت زمان  مطالـب   ةهمـ  ةشده براي اين واحد درسي از ارائ

حـال مؤلفـان    آورد، ولـي درعـين   عمـل مـي   وپرورش تطبيقي جلوگيري به مرتبط با آموزش
نحـوي مدرسـان ايـن     تا به دهند  مطالب مربوط و موردنياز اين حوزه را ارائه ةهمتوانند  مي

كالس خود مطالب موردنياز را انتخاب و به بافت و توانايي دانشجويان  واحد درسي باتوجه
  ي را پوشش دهند.تر بيشتدريس كنند و درصورت امكان موضوعات 

 ةهمـ درج  دربـارة و  شـود شده مجدداً بررسي  هاي ارائه كه متن درس شود نهاد مي پيش
مقاطع تحصيلي در ايران و اصالحات و تغييـرات   همةبه معرفي  ،چنين . همشودمنابع اقدام 
وپـرورش ايـران و    ع پرداخته شود تا دانشجويان بـا اصـطالحات علمـي آمـوزش    اين مقاط

وپـرورش ايـن    ساختار آن به زبان انگليسي نيز آشنا شوند. به تغييراتي كه در نظـام آمـوزش  
  اخير اتفاق افتاده است نيز پرداخته شود. ةكشورها در طي دو ده

 ةهمـ شود تا بـدين ترتيـب   داده اختصاص المللي  هاي بين بخشي به همكاري ،چنين هم
رئوس موردنظر شوراي سرپرستان در كتاب گنجانده شود. درخصوص فهرسـت واژگـان،   

تـدوين   دربارة. كنندمتخصصان موضوعي آن بازبيني  راواژگان  ةكه ترجم شود نهاد مي پيش
كـه   شـود آرايـي نيـز دقـت     درخصوص صفحه ؛شودي تر بيشتمرينات مفهومي نيز توجه 

كـه   نحـوي  بـه  ،ديگر منتقل شود ةصفحانتهاي صفحه قرار نگيرد، بلكه به  عناوين جديد در
  .دنشومطالب مربوطه در زير آن درج 

  
  نوشت يپ
  .كتاب 79 ةصفح. طبق آمار موجود در 1
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 نامه كتاب
ـ    و تاريخ تحـول دانـش آمـوزش    شناسي روش ،)1382آقازاده، احمد ( : الملـل  ينوپـرورش تطبيقـي و ب

  تهران: نسل نيكان. ،تطبيقي وپرورش آموزش زمينة درجديد  هاي يدگاهد
وپـرورش تطبيقـي:    آموزش رشتة دانشجويان براي انگليسي ،)1391( نويسي رضا باقري و آقازاده، احمد
  سمت. :تهران ،دبستان يشوپرورش پ وپرورش ابتدايي و آموزش  آموزش

برنامه و سرفصل دروس  يكلمشخصات « ،)1380( درسي ريزي برنامه عالي شوراي سرپرستان، شوراي
  .˂https://sep.iau.ir/silabes/15280.pdf˃، »يتيارشد علوم ترب يكارشناس ةدور

اول متوسطه در كشـورهاي منتخـب    دورة وپرورش آموزش تطبيقي مطالعات ،)1386رضا ( عصاره، علي
  كتاب.  ةتهران: يادوار ،جنوبي، مالزي، و مصر) ة(ايران، آلمان، انگلستان، فرانسه، ژاپن، كر

  تهران: سمت. ،دوزي سرخابي محمد يمني ةترجم ،تطبيقي وپرورش آموزش ،)1375كوي، لوتان (
 : سمت.تهران ،ها و روش اصول، ي،مبان تطبيقي؛ وپرورش آموزش ،)1389(بهرام  پور، محسن
تطبيقـي و   شرپـرو  و نگـاهي دوبـاره بـه آمـوزش    « ،)1386پـروين عباسـي (   و دار آراني، عبـاس  معدن

  .2، ش 23س  ،تربيت و تعليم ةنام فصل ،»هاي آن رسالت
 .آييژ، تهران: نوين اندازهاي چشم: تطبيقي وپرورش آموزش ،)1394ليدا كاكيا ( و دار آراني، عباس معدن


