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دهیچک
 ریزی و اصالحاتاعی پیشرفته و یا در حال پیشرفت به مسأله برنامهها با هر نظام سیاسی و اجتمی ملتدر جوامع امروزی، همه

ار خاص برخورد های اجتماعی از اولویتاین توجه تقریبًا فراگیر و جهانی است و نسبت به سایر فعالیتآموزشی، توجه خاص دارند. 

های تربیتی ل پدیدهمقایسه و نقد و تحلیدانش آموزش و پرورش تطبیقی امروزه در اغلب کشورها، دانشی گسترده است که به است. 

آموزش و  ی تطبیقی نظامهدف از پژوهش حاضر بررس پردازد.در یک نظام آموزشی یا چند نظام آموزشی کشورهای مختلف جهان می

 نادی تدویناس -تحلیلی کشور ایران و انگلستان و بیان اصول و اهداف کلی نظام آموزش ابتدایی می باشد که با روشابتدایی پرورش 

های ریزی و روشدهد که به منظور بهبود بخشیدن به مسأله برنامههای آموزشی جهان نشان میشده است. بررسی تاریخ تحول نظام

 شرط اند و از آن به عنوانهای تطبیقی در زمینه آموزش و پرورش بهره گرفتهآموزشی، اغلب کشورهای جهان از مطالعات و پژوهش

برند. های آموزشی نوین خویش نام مینظام الزم برای طراحی

کلمات کلیدي: بررسیتطبیقی، نظام آموزشى، انگلستان.

 مقدمه .1
شویم آموزش بیشتر نزدیک می 21گونه که به قرن انجوامع است. هم ترین فاکتورهای آینده ساز اشخاص وآموزش از جمله مهم

ا چه آمیخته و ت شود که تا چه حد جامعه با اقتصاد جهانی در همیار سنجیده میشود. امروزه سطح پیشرفت براساس این معنمایان می

 آوری حمل و نقل، دنیا کوچک وکوچكترهای وسیع در ارتباطات و فنمیزان دارای مشخصات جامعه اطالعاتی است. به دلیل پیشرفت

های آوریین فنبدر این  .ار دارندوتعامل با یكدیگر قر خواه در ارتباط مستقیماها خواه نشده و در نتیجه اشخاص، جوامع و کشور

های روز شوند و مهارتبایست مجهز به دانش اطالعات تأثیری مستقیم و اساسی بر روش زندگی افراد درسراسر دنیا دارند. اشخاص می

ند به استفاده اشخاص به ض، این موضوع نیازمدرعو. شود هماهنگ باشندتر میهای پیچیدهصورت فرایندای که بهتا بتوانند با جامعه

و   ر ایرانو کشود  ین کار به منظور شناخت نظام آموزشی و ساختار دوره ی ابتدایی. اآموزش تا حد امكان و با کیفیت باالست

ین است و همچن شدهظام ندر این گرد آوری به دنبال این مساله بودیم که چه چیزی باعث تمایز این دو  انجام گرفته است. انگلستان

 .کدام نظام از برتری برخوردار بوده است
و اصالحات   له ی برنامه ریزیأپیشرفته و یا درحال پیشرفت به مسهمه ی ملتها، با هر نظام سیاسی و اجتماعی  درروزگار ما،

جهانی  فراگیر و ن توجه تقریباًای توجه خاص دارند. های علمی جهان،های آموزشی و فنی و پیشرفتتوجه به آخرین روش با آموزشی،

های آموزشی جهان نشان می دهد بررسی تاریخ تحول نظام نسبت به دیگر فعالیتهای اجتماعی از اولویت خاص برخوردار است. است و

د و از ی آموزش و پرورش بهره گرفته انکه به منظور تحقق این امر اغلب کشورهای پیشرو از مطالعات و پژوهشهای تطبیقی در زمینه

در مورد نظام آموزش و پرورش  در مقاله ی حاضر آن به عنوان شرط ال زم برای طراحی نظامهای آموزشی نوین خویش نام می برند.
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در پایان نظام  مطالبی آورده شده و ... ، اهداف آموزش و پرورش هردو کشور ،نحوه ی مدیریت دستگاه تربیتی وانگلستان ایران و

 است. به صورت مختصر با یكدیگر مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته ورآموزش و پرورش دو کش

 

 بیان مسأله. 2
 گلستان اجباری ونوزدهم آموزش وپرورش در ان آموزش وپرورش در انگلستان سابقه ی چندین هزار ساله دارد ولی تا اواخر قرن

 .کنند فرزندان خود را به مدرسه رهسپار همگانی نبود وتنها ثروتمندان قادر بودند

زش عالی سالگی( و آمو 18تا  11سالگی(، آموزش متوسطه ) 11تا  5کشور انگلستان از سه مقطع آموزش ابتدایی )

(Tertiaryمتشكل گردیده است. به عبارت دیگر گذراندن دوره ) سالگی اجباری است. 16های آموزشی تا سن 

نیازهای  ویالت آموزشی، اهداف ای تدارک امكانات و تسهها در کوشش برنظام آموزش و پرورش ایران، همانند سایر نظام

ها و مؤسسات آموزش ها، دانشگاهها، مدارس راهنمایی، دبیرستانها، دبستاننظام آموزشی از کودکستان دهد.جامعه را مدنظر قرار می

 عالی تشكیل شده است.

( و آموزش متوسطه سالگی 15تا  12ه عمومی اول ) سال(، آموزش متوسط 12تا  6کشور ایران از سه مقطع آموزش ابتدایی ) 

 سالگی( تشكیل شده است. 18تا  15عمومی دوم )

 

 ادبیات و پیشینه پژوهش. 3
است که در آن  مدنی خاصی شرایط اجتماعی و زیرا هر نظام آموزشی،نتیجه ی امری طبیعی است، تفاوت نظام آموزشی جامعه ها،

ین است که تعلیم نتیجه ی ارتباط ا می تواند با ملت های دیگر مرتبط باشد. یل پیشرفتههر ملتی به کمک وسا پیدا شده است.

 .تحت تاًثیر کشورهای پیشرفته یا جهان سوم قرار می گیرد بسیاری از کشورها، وتربیت در

اول ی  سه سال دوره دوره های تحصیلی ایران شامل شش سال دوره ی ابتدایی، ش با تصویب مجلس، 1313در اسفند 

ره را س این دومدر و« دبستان»محل تحصیل دوره ی ابتدایی  ،متوسطه و سه سال دوره ی دوم متوسطه تعیین شد. با این مصوبه

 مدرس این دوره را دبیر نام نهادند. و« دبیرستان»محل تحصیل دوره متوسطه را معلم و

ال سومی ویک دوره ی دوم متوسطه دوسال عم. عمومی ومجانی اعالم گردید تحصیالت ابتدایی اجباری، ،از زمان تصویب

ه گواهینام ندند،به دانش آموزانی که دوسال دوران عمومی سال دوم متوسطه را می گذرا (.6+3+2+1=12تخصصی را شامل می شد )

درک آموزان م شبه دان سال آخر شامل دورشته ی یكساله با عنوان علمی وادبی بوده و پس از اتمام دوره ی پنجم علمی داده می شد.

خانه داری  و یطبیع ریاضی، رشته های ادبی، تغییراتی ایجاد شد و 35شد. بعد از سال پلم رشته ی علمی یا ادبی اعطا میدی

 .دایر شد کشاورزی)پسران( رشته های فنی و )دختران(و

 

 نظام آموزش و پرورش ایران. 4
های جامعه را مد نیاز اهداف و تسهیالت آموزشی، برای تدارک امكانات و ها در کوششپرورش ایران، همانند سایر نظام و نظام آموزش

 .نظر قرار می دهد

ها ومؤسسات آموزش  هدانشگا راهنمایی،دبیرستان ها، پرورش نوین ایران از کودکستان ها ،دبستان ها ،مدارس نظام آموزش و

 1232 ت علوم درو وزار هجری شمسی  1228در سال  فنون،سیس دار التأاین نظام، از زمان  مقدمات ایجاد عالی تشكیل شده است.

تعداد  های بعد از آن،سال پس از مشرو طیت و .بعد از انقالب مشروطیت به تدریج سازمان وتشكیل یافت هجری شمسی فراهم شد و

 د.جاد شو دولت ای فرهنگ دوستان، تحصیل کرده های خارج، های مذهبی ،میسیونر معدودی مدارس جدید به وسیله ی

 اصول و اهداف کلی آموزش و پرورش ایران. 1-4
 آموزش و پرورش کشور ایران دارای اصول و اهداف مشخصی به شرح ذیل است:

 تشریح اصول و فرهنگ اسالمی و شیعی بر پایه قرآن کریم ،سنت پیامبر )ص( و سیره اهل بیت .1

 فرهنگی فنی، سی و تحقیقات علمی با توجه به امكانات علمی،رپیشبرد بر .2

 ، صنعتی و نظامیارتقاء علم و تكنولوژی جهت توسعه علمی و فنی کشور به ویژه در زمینه های کشاورزی .3

 همگانی ههای آموزشی فشرددوره یارتقا. 4
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 فرهنگی در میان کلیه شهروندان ،اقتصادی مین عدالت اجتماعی،أت. 5

 ر جامعهرعایت قوانین و مقررات و گسترش فضایل اخالقی د .6

شود. آموزش نجام میسالگی ا5ر سن دمیباشد. آموزش پیش دبستانی  6-3-3در حال حاضر نظام آموزشی ایران، نظام 

 ( و دوره دوم متوسطه)مقطع راهنمایی سالگی به اتمام می رسد. دوره اول متوسطه12در سن  سالگی شروع میشود و 6ابتدایی از سن 

 باشند.ل میهر کدام به مدت سه سا )دبیرستان(

 آموزش پیش دبستانی در ایران. 2-4
دبستان و  قبل از مهدکودک، آمادگی،کودکستان، آموزش تاریخچه آموزش پیش دبستانی در ایران که با اصطالحات مختلفی از جمله

 اله قبل از دبستاند سسال پیش باز می گردد. منظور از پیش دبستان دوره چن 80در نهایت پیش دبستان برای آن بكار رفته است به 

حاظ زمان به ل قطعی ازم. در برخی کشورها و در کنندفعالیتهای بدنی و بازی پیدا می  با همراه است که نوآموزان توانایی یادگیری

 ستانی محسوب می گردد.جزء پیش دب  ساله 6تا  4متغیر بوده و هم اکنون در ایران سنین  سال 3این دوره از یک تا  شرایط و قوانین

ی مینهز در نمعلما رهرچه قد. نمایند ظلحا را قفو موارد زانموآنشدا ومعلم  قنطباا رتیش قدافزا در نست معلمااشایسته 

 ،هاارزش ،نینایت قوتقو و بگی جذدماآ سمحیط کال و زانموآنشدا ازهندا نبه هما ؛شته باشنددا ارقری باالتری جهدر در قفو اردمو

 آنست کم دد که کنن بنتخاالگو ا انبه عنو راند کسی دارست دو زانموآنشدا چون. شتداهند اخو راسالمی ا تخالقیاا وها رهنجا

 د.باش گوابجو را نعلمی شای هازند نیااشخص بتو

محیط و فرصت  هدف اصلی این دوره را )فراهم کردن 1349شورای عالی آموزش و پرورش در آیین نامه کودکستانها مصوب 

 نی، عقالنی و عاطفی کودکان( تعیین کرده است.هایی برای پرورش قوای جسما

 مرحله اول ) دوره در زمینه اهداف کلی تعلیم و تربیت اسالمی، اهداف 1367در طرح تغییر نظام آموزش و پرورش پیشنهادی

ییر نظام غورای تشپیش دبستانی( تعیین شد و براساس آن کمیسیون پیش دبستانی و دبستانی اهدافی را تعیین و برای تصویب به 

ح حرکتی به شر -یبه تصویب رسید و در سه حیطه شناختی، عاطفی و روان 1373آموزش و پرورش پیشنهاد کرد. این اهداف در سال 

 ذیل اعالم شد.

 الف( اهداف شناختی:

 یاد دادن مشاهده محیط پیرامون خود. 1

 آموزش اطالعات بهداشتی و ایمنی. 2

 ب( اهداف عاطفی:

 دن به مدرسهتقویت عالقه آم. 1

 عالقه مند کردن طفل به خواندن و شمردن و نقاشی کردن. 2

 عالقه مند کردن کودک به گوش دادن و سخن گفتن .3

 هاعالقه مند ساختن عملی کودک به آداب و رسوم اسالمی و میهن و احترام گذاشتن به آن. 4

 یاد دادن کنترل عواطف و ابراز آنها به نحو مطلوب. 5

 حرکتی: -نیج( اهداف روا

 پرورش تن و حفظ سالمت جسمی و روانی کودک. 1

 ایجاد عدات بهداشتی و ایمنی. 2

 پرورش دقت و کنجكاوی و خالقیت. 3

  ایجاد عادت به نظم و تربیت. 4

 پرورش روح همكاری با دیگران. 5

 ایجاد زمینه شكوفایی و رشد استعدادهای هنری. 6

 آموزش ابتدایی در ایران. 3-4
به نظام  جه نیازیها آن چنان وسیع نبود، درنتیو مهارتدانش بدوی، مجموعه میراث فرهنگی بسیار اندک بوده و سطح  در جوامع

با . اشتدرسمی  آموزشی منسجم با سبک برنامه خاص احساس نمی شد. آموزش، بیشتر از طریق خانواده انجام می شد و جنبه غیر

 .شكل گرفت وزشی رسمی با ساختار بسیار منظم و برنامه ریزی شده،گذشت زمان در کشورهای مختلف، نظام های آم
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 ی در مقاطعر وسیعدر ایران با وجود تاریخ و تمدن کهن، سیستم آموزشی در طول تاریخ دچار تحول گردیده و تحوالت بسیا

، در ایران موزشی نوینظام آز تشكیل نمختلف رخ داده است؛ البته دوره ابتدایی با این اسم، در نظام آموزشی ایران وجود نداشت. قبل ا

دکان ارسی به کوفدبیات ابیشتر مكتب خانه و مدارس دینی وجود داشت، افراد روحانی، مكتب خانه را اداره می کردند و دروس قرآن و 

 .آموخته می شد

به  وزش ابتدایی راه آمهجری شمسی، قانون معارف برای اولین بار تصویب شد، در نتیج 1290بعد از انقالب مشروطه در سال 

برای  ،ریخ ایران در تا عنوان اولین مرحله ساختار نظام آموزشی نوین ایران معرفی نمود و لزوم بسط و گسترش آموزش ابتدایی نوین

 .اولین بار مطرح شد

مطرح است؛ البته آموزش پیش دبستانی به علت کمبود امكانات،  آموزش همگانیآموزش ابتدایی به عنوان اولین مرحله 

 همگانی نمی باشد.

، افت ارائه شود االتریآموزش ابتدایی، کودکان را برای مقاطع باالتر آماده می کند و چنانچه از نظر کمی و کیفی در سطح ب

تمام  کثریت یاوزش ابتدایی در سطح گسترده ای صورت بگیرد و اآم اگر. تحصیلی و ترک تحصیل در مقاطع بعدی، کمتر می شود

 .کودکان واجب التعلم ایرانی را تحت پوشش قرار بدهد، می تواند بی سوادی را در کشور ریشه کن کند

 اهداف آموزش و پرورش ابتدایی. 1-3-4
بالقوه دانش  -های و قابلیتتوانایی استعداد،  مهمترین هدف در دوره ابتدایی، پرورش استعدادهای کودکان می باشد. منظور از. 1

 .آموزان است

موز خلقت، ایشان با روانایی هآشنا نمودن دانش آموزان با معارف دینی : در دوره ابتدایی، باید دانش آموزان را متناسب با هوش و ت. 2

های عینی، یه مثالی و اراآیه های ساده قرآن آشنا نمود. در آموزش این مسائل، باید با ساده گوی بران، ائمه معصومین وزندگی پیام

 گیرد. اقدامات الزم انجام

تقویت حس نظم، مسوولیت پذیری و رعایت حقوق دیگران: در این دوره، باید نظم و انضباط، حس مسوولیت پذیری، احترام به . 3

، به تدریج تعدیل گردد. در اینجا باید تناسب خود محوری کودکران و کنترل خود را به کودک یاد داد تا خود مداری و حقوق دیگ

 .رعایت شود اصل سندیت و اقتدار نیز

دف از نا نمود. هجتماعی آشاباید کودکان را با علومی چون تاریخ ، جغرافیا و ایجاد بینش کافی نسبت به تمدن: در دوره ابتدایی، . 4

خود،  تمدن کشور سبت بهنآموزش چنین علومی در این دوره، این است که کودکان با زمان و مكان پیرامون خود ارتباط برقرار کرده و 

 .احساس تعلق کنند

ای اجتماعی: کودکان در این دوره، از نظر فكری قادر به درک قواعد هستند ، در آموزش اطالعات بهداشتی، ایمنی، قوانین و هنجاره. 5

دوران ابتدایی، از طریق آموزش  مدرسه در. نتیجه می توان هنجارهای اجتماعی، آموزشهای بهداشتی و ایمنی را به آنها ارایه نمود

 .زمه زندگی اجتماعی ، رعایت حقوق دیگران استهنجارها و ارزشهای اجتماعی به کودکان، به آنها می فهماند که ال

 

 نظام آموزش و پرورش انگلستان. 5
هتمام انگی خود مواریث فره در حفظ ملیت و فرهنگ و انگلستان کشوری است با قدمت چندین هزارساله وعالقه مند به سنت ها و

 .هده کردتوان مشا مراسم ملی وحتی پوشش ظاهری شان می ها،فرهنگی آنهارا در معماری ساختمانهای ای که ویژگیگونه به دارند.

 ودجه ی آموزش وتاًمین ب :سال پیش آغاز شد واین تغییرات عبارتند از 160تغییرات مهم در نظام آموزشی انگلستان از 

دن ه ودایر ششدن تعلیمات متوسط اجباری وهمگانی ی شدن تعلیمات ابتدایی،اجباری شدن وهمگان پرورش از بودجه ی عمومی،

 .مدارس فنی

وزش عالی سالگی( و آم 18تا  11سالگی(، آموزش متوسطه ) 11تا  5کشور انگلستان از سه مقطع آموزشی ابتدایی )

(Tertiary) .متشكل گردیده است 

 آموزش پیش دبستانی در انگلستان .1-5
شود. در  ( ارائه میKindergartenو کودکستان ) (Nursery Schoolان در این کشور از جمله مهد کودک )بستآموزش قبل از د

 برخی از نواحی انگلستان این مؤسسات در جوار یا داخل مدارس ابتدایی تأسیس شده اند.

به مهدکودک و کودکستان اجباری سال از اینگونه آموزش ها بهره می گیرند. رفتن کودکان  5تا 2معموالً کودکان بین سنین  

نیست صرفاً بواسطه عالقه والدین برای آماده کردن فرزندان خود جهت آموزش دبستانی و پرورش روحیه اجتماعی و ایجاد عادات 
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ا مفید در آنان است. عالوه بر آن والدینی که مشغله های حرفه ای نمی توانند در ساعات بخصوصی در منزل باشند، کودکان خویش ر

 به این واحهای آموزشی می سپارند.

 وین می شودراکز تدمهای آموزشی در کودکستانها و مهدهای کودک در اغلب نقاط انگلستان توسط مدیر و مربیان این رنامهب

 ی و فكری وته جمعواین گونه برنامه ها از مؤسسه به مؤسسه دیگر تفاوت دارد. کودکان بیشتر اوقات خویش را صرف بازیهای دس

 ن فیلم هایو دید هایی که مربیان برای آنان نقل می کنندخواندن شعر و سرود، مجسمه سازی، نقاشی و شنیدن افسانه و داستان

ده است. شفراهم  گفتنی است که ساختمان و وسایل آموزشی و تجهیزات این مراکز بر حسب احتیاجات کودکان آموزشی می نمایند.

 بعد از ظهر است. 4صبح تا 9ظهر و یا از ساعت  12صبح تا 9ز ساعت ساعت کار این واحدهای آموزشی ا

رستاری ی یا پمربیان کودکستانها و مهدهای کودک دارای تحصیالت دانشگاهی در حد لیسانس و فوق لیسانس علوم تربیت

 ولی با تأکید بر گرایش علوم تربیتی است.

کیف  ر کم وبخصوصی دایر شده است لیكن نظارت و بررسی  اکثر کودکستانها و مراکز آموزش قبل از دبستان توسط بخش

 اجرای برنامه های آموزشی آنها توسط کمیته های آموزشی و پرورشی صورت می گیرد.

ین مراکز ببی و مدیر دله مراز ویژگی هایی که می تواند نظام آموزشی قبل از دبستان در انگلستان را ممیز نماید، تأکید بر مبا

 های یكدیگر است.ستدهای علمی و فراگیری از نوآوریبستان به منظور برقراری داد وآموزش قبل از د

ود. شمحسوب می  ن نظامها از ویژگی های دیگر ایمشارکت مادران و حضور والدین در امر برنامه ریزی و اداره امور کودکستان

 ورای نظارت بامه ای های آموزشی کمک می نماید و برنو مهد کودک در برگزاری گردهمایی انجمن خانه و مدرسه به مدیر کودکستان

های فوق عالیتمشارکت والدین در امر کمک رسانی تنظیم می کند و عالوه برآن در تشكیل گردهمایی های مختلف کودکان در ف

 هند.یاری می د ستان راها و بازدیدها، مدیریت مراکز آموزشی قبل از دبهای ورزشی، هنری و برقراری گردشبرنامه و سرپرستی کلوپ

 آموزش ابتدایی در انگلستان .2-5
 حله جداگانه تقسیم می شود.سالگی به پایان می رسد. این دوره به مر 11سالگی آغاز می شود و در  5تعلیمات ابتدایی در انگلستان از 

ند. مرحله دوم له آموزش می بینساله در این مرح 7تا  5موسوم است و کودکان  "نوسالی " یا "مرحله کودکی"مرحله اول به 

 ساله اختصاص دارد. 12تا  7نامیده می شود، به آموزش نوآموزان  "مرحله خردسالی"که

نگلستان دارای این دو درصد از مدارس در ا 45سال به طول می انجامد. بطور کلی  6در کشور انگلستان، دوره آموزش ابتدایی 

داگانه به و دبستان جب در داز مدارس ابتدایی، این دو مرحله از تعلیمات ابتدایی به ترتی مرحله آموزش ابتدایی هستند، ولی در برخی

 نام های مدرسه نوساالن و مدرسه خردساالن قرار گرفته اند.

ه خی موارد کدر بر اکثر مدارس ابتدایی به صورت مختلط اداره می شوند.)کودکان پسر و دختر با هم تحصیل می کنند(، اما

علمان ند. اکثر می نماینش آموزان مدرسه در یک ناحیه آموزشی افزایش می یابد، مدارس دخترانه و پسرانه را از هم جدا متعداد دا

 وز اعالم شده است.نفر دانش آم 19یک معلم برای  1994مدارس ابتدایی را زنان تشكیل می دهند و نسبت معلم به شاگرد در سال 

از مدارس  ر برخیتن امكانات و شرایط الزم برای رشد فكری و جسمی کودکان است و دهدف از تعلیمات ابتدایی فراهم ساخ

 آماده نماید. +(11)کوشش اصلی بر آن است تا دانش آموزان را برای امتحانات 

 زاسعی می شود  در دوره اول، عالوه بر خواندن  و نوشتن و فراگیری حساب و مأنوس شدن کودکان با موسیقی و سرودها،

بع طبیعی یر مناساختن اشیا با شن، مكعب، چوب و گچ و کارهای دستی، مطالع طبیعت و شناسایی نباتات و حیوانات و سا طریق

 د.پرورش دهن نان راموجود در پیرامون زندگی دانش آموزان، اوالً حس کنجكاوی کودکان را ارضا نمایند و ثانیاً قوه خالقیت آ

 ه خصوصای عملی بیشتر تلفیق می یابد و کوشش می شود که مواد درسی، بدر دوره دوم، درس های نظری با درس ه

كان ه حتی االمد، بلكتمریناتی که در خواندن  و نوشتن و حساب کردن برای کودکان ارائه می شود، جداگانه از یكدیگر تدریس نشو

سه است زبان فران عموالًاشد، زبان خارجه که مکوشش بر آن است تمرینات با تجربیات روزمره زندگی اجتماعی کودکان ارتباط داشته ب

 و قبالً در دوره دبیرستان تدریس آن آغاز می شد، اخیراً در دوره دوم ابتدایی آموزش داده می شود.

نش ای درسی دارنامه ههای تعلیمات ابتدایی در انگلستان می توان آزادی عمل معلمان و مدیران مدرسه در تنظیم باز ویژگی

ن دوره تأکید برنامه ای بان دردره امور مدرسه را نام برد. ضمناً در سال های اخیر به افزایش ساعات تدریس ریاضی، علوم و زآموزان و ا

مل و منطقی ع دیشیدنفراوان شده است؛ زیرا دست اندرکاران تعلیم و تربیت در انگلستان براین باورند که دروس مذکور، درست ان

 در دانش آموزان تقویت می کند.کردن و تفكر عملی داشتن را 
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 . نتیجه گیری6
 شود ومی از آرا سبب تغییر بسیاری های کشورهای دیگر،در کنفرانسحضور  بازدید از مدارس و های آموزشی،بررسی تطبیقی نظام

 ،حاظ اهمیتلرد که از دا های تربیتی وجودنظریه و آرا های آموزشی،نظام محقق را به این نكته آگاه می کند که در کشورهای دیگر،

ل در آن لی و تاًمبه شناخت بیشتر آموزش م های آموزشی مختلف،زیرا بررسی علمی نظام های ملی نیست،نظریه ها وکمتر از نظام

 میور باال ربیتی کشی انتقاد سازنده را نزد متفكران تروحیه های آموزش ملی را معین می سازد وگونه که ضعفهمان شود،منجر می

   به پیشرفت یا ال اقل طرح پیشنهاد های صحیح برای اصالح آموزش کمک می کند. برد و

 رایب رانو ای استوردار رخب ریتبوطلم یوزشآم تیعاز وض ایران هب تبسن انگلستان ورشک هد کده یم انشن قیقحت جایتن

  دارد. ادیزی هلاصف یوزشآم وبطلم عوض نای هب دنیرس

و  شفافیتاز  اف،دها همچنین. نددار تأکید نگرشی یهاحیطه برو  کلی ،برنامهقفو یفعالیتها افهداز ا ریبسیا ان،یرا در

در . ستا هشد ما روکشدر  برنامه قفو یهافعالیت نکنندگااجرو ا نمتولیا گمیدرسر موجب مرا ینو ا نیستند رداربرخو کافی حضوو

 منظا بر که ییارتجربهگو  ییاگر طبیعت اتتفكر اـب قیقاًو د هستند مشخصو  شنرو ربسیا افهدا ،کشور انگلستاندر  هـک حالی

 نگوناگو ینگهافرهو  هبامذ با شناییآ بر انگلستان رکشو. دمیباش اجرا قابلو  منطبق، ستا حاکم رکشو ینا ورشپرو  زشموآ

    ... و یگرد یها فرهنگ لـمقابدر  رسعهصدو  تحمل یشافزو ا انیگرو د دخو یسنتها یهادرک ارزش ،انیـجهو  ایمنطقه ،محلی

 یشتربو  ستا رداربرخو یمترک عتنواز  انیرادر  ها برنامه ایمحتو. ستا گرفته ارقر توجه ردمو کمتر انیردر ا افهدا ینا ،ددار تأکید

 .ستا هدـشداده  همیتا مذهبی یفعالیتها به
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