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 چکیده 

آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا  دیر باز انتظار از آموزش و پرورش کلید فتح آینده است و از

را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. بنابراین ضرورت دارد برنامه ریزان 

معلمان و مسئوالن آموزش و پرورش، الزامات و مقتضیات زندگی فردا را  و سیاست گذاران آموزشی،

جوانان برای فعالیت در جامعه ی فردا پرورش نونش الزم را در کودکان و بشناسند تا بتوانند دانش و بی

شناسایی ویژگی های آموزش و پرورش کارا و اثر بخش از اهمیت خاصی  در راستای این سیاست، دهند.

مقاله حاضر در صدد شناخت ابعاد آموزش و پروزش کشور ایران با دیگر کشور های  برخوردار است.

مطالبی پیرامون سیر تحول و آموزش و پرورش کنونی  ،گاشته شده که پس از ذکر مقدمهاروپایی)سوئیس( ن

ها و ارائه ی راهكارهایی واقع بینانه و عملی جهت بهبود آموزش و  کشور مذکور و سپس مقایسه ی آن 2

ابع روش مطالعاتی کتابخانه ای و دیگر من روش جمع آوری اطالعات تلفیقی از ه است.پرورش کشورمان شد

اطالعاتی است بدین صورت که ابتدا مطالب جمع آوری شده اند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و 

 تحلیلی می باشد. –سپس در ساختار مقاله به کار رفته اند .  مقاله ی حاضر به صورت توصیفی 

 

 .دانش آموزان، مقایسه، ایران و سوئیس ،معلمان، آموزش و پرورشواژگان كلیدی: 

 



 

 

                                                                                                                                                                      مقدمه 

تحلیل و مقایسه شباهتها  ی،آموزش و پرورش تطبیقی به دانشی اطالق می شود که موضوع آن شناسای، به تعریف ادموند کینگ

آموزش و پرورش کشورهای مختلف جهان با توجه  و تفاوتهای پدیده های تربیتی در داخل یک نظام آموزشی و یا بین نظامهای

 (1379آقازاده ،) است. یش آنهاپیدا عوامل اجتماعی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی موثر در به
بخش مهمی از منابع این دوره از تاریخ کشورمان را به  قدمتی تقریباً یكصد ساله،به  رانوزش و پرورش مدرن و معاصر در ایآم

 ،یعنی معلمان قشر فرهنگی تاریخ ،علی رغم اینكه در این نظام یكی از اصیل ترین و وسیع ترین  .خود اختصاص داده است

غرنج ا ببا این وجود اکنون ب آن مشارکت دارند،شرکت داشته اند و همه نهادها ،گروهها و آحاد جامعه به نوعی در تحقق اهداف 

را در  یشمندان جامعه،ریشه اغلب مشكالت،،به گونه ای که بسیاری از محققان و اند ترین مشكالت و چالش ها مواجه می باشد

                                                                   در سیستم و فرایند آموزشی جستجو می کنند. ا به سامانی ها و نا رسایی ها ن

آموزش و پرورش یكی از نهادهای اصلی جامعه است که تعلیم و تربیت و ساختن انسان مطلوب و مؤثر را در جامعه بر عهده 

دانش  نیاز به یک نظام آموزشی کار آمد است که اجزا و عناصر آن اعم از مواد درسی، برای پرورش افراد مطلوب، دارد،

 از آموزش و دیگر،تدریس طرف از .یابد تحقق نظر مورد اهداف تا دباشنفضاو ... با یكدیگردر ارتباط  وسایل آموزشی، معلم،آموز،

بسیار گسترده  سطح در جامعه به ورود برای افراد کردن آماده صدد ،در مدرسه در و است متقابل ارتباطی نظام و ماهیت نظر

گروه اجتماعی و کوچكترین خرده سیستم اجتماعی در نظام آموزشی دارای  کالس درس نیز به عنوان یک تری است.

 (1347)راسخ،. کند می متمایز از سایر سازمانها و نهادهای اجتماعی را  خصوصیات و ویژگیهای منحصر به فردی است که آن 

        
                                                                                   

 روش تحقیق 
روش جمع آوری اطالعات بصورت کتابخانه ای و دیگر منابع اطالعاتی است که اطالعات گردآوری شده را بصورت 

 توصیفی،تحلیل  و تفسیر می کند.

 

 

  یافته ها
 تاریخ تحول آموزش و پرورش ایران

میراث اجتماعی و ساده بودن ارتباطات انسانی ی سوابق تعلیم وتربیت آدمی نشان میدهد که به علت ناچیز بودن مجموعه

ها و ها و بیشتر به صورت غیرعمدی انجام گردیده است. با گسترده شدن دامنه دانشآموزش وپرورش به وسیله خانواده

تراکم نفوس در شهرها و روستاها رفته رفته نوعی  ،افزایش جمعیت ،های مختلفهای بشری و توسعه فرهنگ و تمدنمهارت

و ضمن توجه به تربیت غیرعمدی پدید  کردهضروری  را لت آگاهانه در جریان انتقال فرهنگ وتمدن به کودک و نوجواناندخا

آمد و سالمندان با توجه به مقاصد معین به پرورش خردساالن پرداختند و برای انجام دادن وظایف تعلیم و تربیت به صورت 

 عبارتند کنون تا ها از صدر اسالمی متعددی را ایجاد کردند. بهترین سازمانهارسمی و عمدی طبق ضوابطی به تدریج سازمان

 (1364.)صباغیان،مدرسه و مكتب ،مسجد ،خانواده از

                                                                                                                        
 ایران وزش وپرورشسیر تحول تشکیالت آم

        ای به نام وزارت علوم تأسیس گردید. لفنون اولین بار وزارتخانهاهجری شمسی و به دنبال تاسیس دار 1232. در سال 1

                                                                                                 
     وزارت علوم به وزارت معارف اوقاف و صنایع مستظرفه تغییر یافت.هجری شمسی نام  1288. در سال 2

                                                                                                             
  هجری شمسی وزارت مذکور به نام وزارت فرهنگ خوانده شد. 1317. در سال 3

                         



 

 

دانشگاهی و دانشگاهی به وزارت آموزش و هجری شمسی بر اساس قانون صرفاً امور آموزش و پرورش پیش 1343. در سال 4

                                                             پرورش محول گردید.

دانشگاهی به عهده وزارت های تحصیلی پیشکلیه امور مربوط به دوره ،هجری شمسی به موجب قانون 1346. در سال 5

                           آموزش و پرورش گذاشته شد. 

)برنامه درسی کرد.تبصره تصویب  9ماده و  13،فصل  4اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش در ،قانون 1366. درسال 6

 (1391ملی،

                                                                                                         
 در ایران نواع مدارس و مراكز آموزشی موجودا

ها مدارس وابسته به وزارتخانه -5های آزاد همدارس آموزشگا -4مدارس استثنایی -3مدارس غیرانتفاعی  -2مدارس دولتی  -1

مدارس شبانه  -10مدارس نمونه  مدارس شاهد و -9ای مذهبی همدارس اقلیت -8مدارس تطبیقی  -7مدارس خارجی  -6

 .مدتکارشناسی وکوتاه ،های کاردانیهدور -12مؤسسات تربیت معلم  -11

                                                                                                                
 بک جدید در ایرانتاریخچه سازمان مدارس به س

                            )ه .ش ( و آغاز معرفی نظام مدارس در ایران 1228. تاسیس دارالفنون درسال 1

. ب روستایی ابتدایی مدارس. الف که مدارس و مكاتب چهار نوع است: )ه .ش( آمده است 1290. در قانون فرهنگ مصوب 2

                عالی مدارس.د  متوسطه مدارس. ج شهری ابتدایی مدارس

سال( بوده 3سال(، دوم متوسطه )3سال(، اول متوسطه )6های تحصیلی ایران شامل دوره ابتدایی )دوره 1313. در سال 3

                                                                                           است.

                                      دورهای تحصیلی عبارت بوده است از: )ه .ش ( 1322. در قانون سال 4

                                                                                         سال( 6آموزش ابتدایی) -الف 

ری وفنی وحرفه ای تقسیم شده دوره متوسطه )دو دوره سه ساله که دوره اول عمومی و دوره دوم به بخش نظ -ب

                                                                                                      است(

سال(،  3راهنمایی تحصیلی ) ،سال( 5دبستان ) ،سال( 2-3های کودکستان )شامل دوره 1370لغایت  1345. از سال 5

                     سال( 2-7تحصیالت عالی بر حسب مورد )سال( و  4دوره متوسطه )

دانشگاهی به مدت سال و دوره پیش 3ای به مدت ، فنی و حرفهیدوره متوسطه عموم 1391ه . ش ( تا) 1370. از سال 6

 یک سال مصوب گردیده است. 

ا سوم و دوره دوم شامل پایه های چهارم تا تاکنون دوره ابتدایی به دو بخش دوره اول شامل پایه های اول ت 1391. از سال7

دانشگاهی نیز به کلی و دوره پیش  ششم تقسیم گردیده و دوره متوسطه اول و دوم نیز هرکدام سه سال را شامل می شوند

                   (1391حذف شده است. )برنامه درسی ملی،

  
 ایران برخی از وظایف وزارت آموزش و پرورش

 عالی آموزش وپرورش . تشكیل شورای1

 ای که حدود و وظایف و اختیارات آن به تصویب مجلس خواهد رسید.. تشكیل شورای منطقه2

 های میان مدت و بلند مدت در جهت تأمین اهداف آموزش و پرورش. تهیه و پیشنهاد برنامه3

هایی که به نحوی در امر ستگاهد سایر و پزشكی آموزش و درمان و بهداشت و عالی آموزش و فرهنگ وزارتین با هماهنگی. 4 

                                               ها در چهار چوب نظام آموزش کشورآموزش دخالت دارند در جهت هماهنگ ساختن آموزش

 التعلیم و تقویت نهضت سواد آموزیقرار دادن کلیه کودکان الزم. زیر پوشش 5

  آنها شغلی توانایی سطح ارتقا منظور به پرورش و آموزش وزارت انکارکن و معلمان مستمر آموزش. 6



 

 

                  . تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش از طریق ایجاد دانشسراها و مراکز تربیت معلم7

                                   . تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه8

 های درسی و نشریات کمک آموزشی. تألیف و چاپ و توزیع کتاب9

 . ارتباط مستمر با اولیا دانش آموزان و استمداد از آنها در تعلیم و تربیت10

) سند تحول هارزیابی نتایج حاصله از برنامهها و سنجش و انامهقیق کلیه آییند و صحیح اجرای بر . نظارت11

 (1390بنیادین،

 
 ورش در ایرانآموزش و پر

 آموزش در ایران باستانالف(

 که ردمانیم شرپرو و آموزش چگونگی کرده است. درباره، دست کم از پانزده هزار سال پیش، انسان زندگی میفالت ایران در

           نیست. دست در چندانی آگاهی کردندمی زندگی سرزمین این در هاآریایی از پیش

 در هاماد مهاجرت کردند. ایران سرزمین به هاپارتی و هاپارسی ،هاماد جمله آن از و هاآریایی پیش، سال هزار چهار به نزدیک 

 هفصد حدود در مادها دادند. تشكیل هاییحكومت و شدند ماندگار فالت ایران شرق در هاپارتی و جنوب در هاپارسی و غرب

، کودکان و نوجوانان راه هاماد ورهد در. گداشتند بنیان را دولت ماد و شدند چیره ایران غرب هایسرزمین در میالد از پیش سال

آموختند. آموزش رسمی مخصوص روحانیان بود. روحانیان، گذشته از و جنگاوری را در خانه و ایل می و رسم زندگانی و کار

گرفتند. های پیشگویی سرنوشت دیگران را در مراکز دینی فرا میخواندن و نوشتن، اصول و مراسم دینی، اختر شناسی و شیوه

، آموزش رسمی هخامنشی داشتند. در دوران خط میخی شبیه خطی هاماد بهره بودند.مردم دیگر از خواندن و نوشتن بی

انند زندگی مهم مردان بود. اما چون در آیین زرتشت آموزش و پرورش به م(، شاهزادگان و دولتموبدان) زرتشتی روحانیان ویژه

ک و کردار نیک، اخالق و نی گفتار نیک، پندار یعنی زرتشت، شمرده شده بود، مردم ایران به پیروی از گفتار حكیمانه

 بر عالوه موبدان و بودند آموزش رسمی جایگاه هاآتشكده دادند. در آن زمانهای سودمند را به فرزندان خود آموزش میمهارت

                                          دادند.ی و اخترشناسی نیز درس میریاض پزشكی، مذهبی، یهادرس

 نخستین دانشگاه 
شد. ز هم آموزش به گروهی خاص محدود میفرهنگ و تمدن ایرانی به شرق و غرب گسترش یافت. اما هنو ،در دوره ساسانی

، در شهر گندی شاپور به وجود آمد. این شهر شاپورجندی دانشگاه ترین مرکز علمی و آموزشی دوران باستان،در این دوران مهم

را شاپور ساسانی بنیان نهاد و تا حدود قرن چهارم پس از اسالم آباد بود. در دانشگاه گندی شاپور دانشمندان ایرانی در کنار 

 میالدی ۵۲۹ سال در آتن انی و رومی به فعالیت علمی و بحث و گفت و گو مشغول بودند. وقتی مدرسهدانشمندان هندی، یون

بیمارستانی در این شهر  ، خسرو انوشیروان سیاری از دانشمندان یونانی به گندی شاپور مهاجرت کردند. در زمانب شد، بسته

                                                  ساخته شد و آموزش طب ایرانی، یونانی و هندی رونق گرفت. 

 آموزش در دوران قاجار

های زیادی از ایران همراه بود. البته ه با شكست ایرانیان و از دست رفتن بخشهای ایران و روس رخ داد کدر دوران قاجار جنگ

 همانا که شوند آگاه ایرانیان شكست علت به روز آن مردان دلسوز و فرهیختگان جامعهآن شكست دردناک باعث شد که دولت

 نخستین شد؛ فرستاده انگلیس به دانشجو نفر ۵ قمری، هجری ۱۲۳۱ سال در رو، این از. بود روزگار آن فن و دانش از خبریبی

 به شده فرستاده دانشجویان از صالح، میرزا را روزنامه ری در تبریز به کار افتاد؛ نخستینقم هجری ۱۲۲۷ در سربی چاپخانه

 خان حسن میرزا همت با امروزی شیوه به مدرسه نخستین و کرد؛ منتشر قمری هجری ۱۲۵۳ در کاغذ اخبار نام به ،انگلیس

     .کرد آغاز را خود کار تبریز در بعد سال در و ارومیه در قمری هجری ۱۲۵۴ در رشدیه

 گذاری دارالفنونبنیان 
خان میرزا تقی هجری شمسی با تالش ۱۲۳۱دارالفنون مرکز آموزشی دانش و فن نوین بود که در سال 

تر اتریشی بودند. نخست صد نفر فراگیر از گذاری شد. نخستین معلمان این مدرسه، اروپایی و بیشبنیان تهران در امیرکبیر
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0_%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AA%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 و معدن ، داروسازی،پزشكی های نظامی،میان فرزندان اشراف و بزرگان دولتی برای تحصیل در آن انتخاب شدند که در رشته

 و سازیشمع و بلور و شیشه کارخانه و داروسازی و شیمی فیزیک، آزمایشگاه دارالفنون. شدند مشغول تحصیل به مهندسی

ل، مسیو کرشیش اتریشی، پرداختند. برای مثاهای عملی نیز مینظری، به فعالیت مطالعه بر عالوه فراگیران و داشت خانهچاپ

 از ارتباط گسترش برای آغازی که ساخت تلگراف ه جویان خود دستگاه فرستندمک دانشکه معلم توپخانه و ریاضی بود، به ک

                                                                                              . بود کشور در دور راه

 پرورش نوین آموزش وب( 

ت و دولت وظیفه اس رایگان متوسطه دوره تا ایرانی نوجوانان و کودکان بر اساس قانون اساسی ایران، آموزش و پرورش برای همه

)شش ابتدایی دوره دارای ایران آموزشی نظام. سازد فراهم وزارت آموزش و پرورش یقدارد امكان تحصیل را برای همگان از طر

 های مهارت فنی و عملی کارهای به مندانعالقه. است (سال سه)  دوم متوسطه دورهو  (سال سه) متوسطه اول دوره ، (سال

در صورت موفقیت در  متوسطه دومآموختگان دوره گذرانند. دانشی کار و دانش میهاها و آموزشگاههنرستان در را الزم

                                           .شوندمی وارد دانشگاه (، بهکنكورهای سراسری )آزمون

                                                     
 آموزش ابتدایی در ایران

 سال 11 تا 6 سنی های رده کودکان ویژه )دوره اول و دوره دوم ابتدایی(ساله 3آموزشی دورهدو  بر مشتمل : آموزش ابتدایی

 .باشد می

  آموزش ابتدایی دورهاهداف 

 :نمود اشاره می توان به موارد ذیل ایران آموزش ابتدایی دورهاز جمله مهمترین اهداف 

 آموزان دانش ادیاعتق و اخالقی پیشرفت جهت آموزشی مناسب فضای برقراری  -1

 دادها و خالقیتهای کودکاناستع پرورش  -2

 کودکان جسمانی و بدنی قدرت بهبود  -3

 اجتماع اعضاء سایر آموزش خواندن ، نوشتن ، محاسبه و برقراری معاشرت اجتماعی با -4

 (1391) برنامه درسی ملی،گروهی و فردی بهداشت مسائل آموزش  -5

 برنامه های آموزشی

 ه موارد ذیل اشاره نمود:ب توان می ابتدایی آموزش ی دورههمترین برنامه های آموزشز جمله ما

 هدیه های آسمانعلوم قرآنی و 

 (انشاء و امالء فارسیفارسی نوشتاری) 

 ( ) خواندن و درک مطلب خوانداری فارسی

 اجتماعی مطالعات

 (  علوم هنری ) نقاشی،خطاطی، کاردستی

 و بهداشت تجربیعلوم 

 یاضیعلوم ر

 ورزش و تربیت بدنی

  کار و فناوری ، تفكر و پژوهش) فقط مختص پایه ششم(

  .باشد می دقیقه 45ساعت ارائه شده و زمان هر کالس درس  24دروس مذکور در هفته 

 آموزش ابتداییدوره ، استراتژی ها و اولویت های سیاستها 

 :نمود اشاره ذیل موارد به توان می ابتدایی آموزش دورهاستراتژی ها و اولویت های  از جمله مهمترین سیاستها ،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://arzeshyabi.blogfa.com/post-27.aspx


 

 

 آموزشی های برنامه کارائی و کیفیت ارتقا ، توسعه اصالح و تغییر ساختار نظام آموزش ملی مطابق با نیازهای جامعه و -1

 برنامه در معنوی و روحی ارزشهای گنجاندن جهت در(ص) پیامبر سنت و قرآن ، اسالم به رجوع با ابتدایی آموزش مقطع

 آموزشی های

 سالمت موضوع به توجه ، اجتماعی سیاسی موضوعات یهای گروهی ، تعهد به مشارکت درهمكار ،برقراری قوانین به توجه -2

 کودکان روانی

 سایر با پرورش و آموزش وزارت پذیرش مورد اقتصادی و اجتماعی ، سیاسی فرهنگی های سیاست میان هماهنگی برقراری -3

 ملی سیاستگذاران

 سیاست اجرای به دادن اولویت طریق از کودکان کاهش نرخ ترک تحصیل و ایجاد عالقه و انگیزه ادامه تحصیل درمیان -4

 فرهنگی و قومی های تفاوت به توجه با ابتدایی آموزش مقطع آموزشی کمبودهای و برمشكالت غلبه

نات امكا و ابزارها ، فضا ، انسانی نیروی از گیری بهره و آموزشی متفاوت متدهای اجرای در پذیر انعطاف سیاستهای اعمال -5

 و مندی عالقه میزان ، جنسیت ، آموزش سطح و نوع با مطابق محلی نیازمندیهای آموزشی در جهت پاسخگویی به

 آموزان دانش استعداد

 و جامعه در آنان موقعیت ینتعی و معلمان موقعیت ارتقاء جهت در هایی برنامه اجرای و معلمان آموزش به دادن اولویت -6

 راهنما الگوی عنوان هب واحد آموزشی سیستم اتخاذ

 آموزشی های برنامه و سیاستها روشها، اصالح و پیوسته ارزیابی اهمیت بر تأکید -7

 ابتدایی آموزش مقطع آموزان دانش میان جلوگیری از ارزیابی های انحصاری و مقطعی آموزشی به ویژه در -8

 مذکور مشكالت رفع جهت در هایی طرح ارائه و دالیل بررسی ، تجدیدیها و مردودین نرخ پیوسته ارزیابی به دندا اولویت -9

 کشور سراسر کودکان به ابتدایی آموزش های برنامه ارائه -10

 مبودهایک جبران جهت در تسهیالت و منابع تمرکز و کودکان کلیه نام ثبت جهت نیاز مورد های برنامه اجرای و اتخاذ -11

 محروم مناطق

 به پرداختن جهت در دولت فعال مشارکت و توجه جلب مانهای ذیربط، بسیج کلیه منابع وساز با همكاری روابط برقراری -12

 قانونی و رفاهی ، حمایتی ، فرهنگی موضوعات

)سند  معلم تربیت های ه دانشگا و موسسات گسترش طریق از افتاده دور و محروم مناطق ابتدایی آموزش کادر تربیت -13

 (1390تحول بنیادین،

 مشکالت اصلی آموزش ابتدایی

 :نمود اشاره آموزش ابتدایی می توان به موارد ذیل دورهاز جمله مهمترین مشكالت 

 انجام و پذیری مسئولیت نظم، خالقیت، انگاشتن نادیده و آموزشی متدهای و محتوی ناپذیری انعطاف و کیفیت عدم -1

 روهیگ های فعالیت

 ین و تأثیرات سوء آن بر آموزش فرزندانوالد توسط آموزان دانش آموزشی باالی های هزینه تقبل عدم و اقتصادی فقر -2

 آموزشی قوانین ضعف واسطه به ابتدایی مدارس به سال 6 -10سنی های رده کودکان گمارش جهت والدین تعهد عدم -3

 کشور

 هماهنگی فقدان نتیجه در کشور پیشرفت الگوهای با مذکور موضوعات هماهنگی عدم و آموزشی موضوعات صراحت عدم -4

 بازارکار و آموزش میان

 توسعه زمینه در جهانی سریع تغییرات اعمال واسطه به داخلی تجهیزات و روشها و آموزش درکیفیت وقفه ایجاد -5

 (1375)یمنی،علمی

 

 آموزش وپرورش كشور سوئیس



 

 

 تحصیالتی های ستمیس تنوع بخش مسئول مدارس توصیف می شود.26له فدرالیسم بصورت سیستم تحصیالت سوئیس بوسی

 اری مشهود است.اجب تحصیالت در گوناگون

 .دارد وجود ها توانایی کردن پیدا برای ماتیدر مدارس متوسطه مقد یا چهار تیپ متفاوت بخش ، دو یا سه و 26بر اساس این 

 .است تغییر درحال سوئیس تحصیالتی سیستم وجود این با

است.تقاضا برای تحصیل افزایش  بخشها سیستم خودشان را بازسازی کرده وساختار ملی درحال اصالح شدن ،طی سالهای اخیر

 .نیستند مدارس پاسخگوی تقاضای کار آموزان پیدا کرده و

 در تكنولوژی الفدر تا در بخش آلمانی زبان سوئیس ، دو موسسه 4موسسه تحصیالتی وجود دارد و11درمجموع 

مدارس خصوصی  زبان سوئیس قرار دارد. ایتالیایی بخش در لونگونا دانشگاه .شوند می اداره ایالت بوسیله  کامالً  وزوریخ  لوزان

 باز قرن این شروع در خصوصی مدارس اولین. میكنند بازی تحصیلی سیستم در مهمی نقش و درسوئیس خیلی قدیمی اند

 .شدند

 اکثر. میدهند سرویس مختلف ملیت 100مدرسه خصوصی درسوئیس وجود دارد که به صد هزار شاگرد از  250امروزه حدود 

 .سازند می فراهم پانسیونی داشته وکامالً وسایل رفاهی را حالت موسسه این

 

 آموزش پایه

 سال 6سن آغاز دوره: 

 سال 15سن اتمام دوره: 

 آموزش ابتدایی

 سال 6مدت دوره : 

 سال 12تا  6بین مقاطع سنی 

 سال 5مدت دوره: 

 سال 11تا  6بین مقاطع سنی 

 سال 4مدت دوره : 

 سال 10تا  6بین مقاطع سنی 

 دیاگرام تحصیلی

 .مهد کودک اجباری نیست ) درخالل سالهای یک سال و سه سال(،  سیستم تعلیم و تربیت رسمی سوئیس دیاگرام سادهدر  

 مقدماتی تحصیالت و سال 6 تا  4 : تحصیالت ابتدایی بر حسب ایالت بین آموزش پایه به دو دورة زمانی تقسیم می شود

 می تقسیم متفاوت طبقة سه یا دو به ایالت حسب بر متوسطة مقدماتی حصیالتت .کشد می طول سال پنج تا سه بین متوسطه

 شود

 می صورت متوسطة تكمیلی سطوح در در ایاالت معینی ، تربیت معلم برای سطوح پیش دبستانی ، ابتدایی و مقدماتی متوسطة

 عالی تربیت می شوند. تحصیالت مؤسسات در ایاالت تمام در پیشرفته متوسطة درسطوح تدریس جهت معلمین. گیرد

 

 انواع مدارس

 داری مدارس هتل.1

 دهند می ارائه را وکاملی موفق داری سوئیس مشهورترین نوع درجهانند. این مدارس نه تنها واحدهای مدیریتی مدارس هتل

های آسیایی یا  به جرات میتوان گفت که کارآمدترین مدیران هتل .میكنند ارائه نیز را مربوطه مدیریتی های دوره دیگر بلكه

 .باشند می سوییس داری هتل مدارس التحصیالن ،فارغ رستورانها

 مدارس شبانه روزی.2



 

 

 اساسی تعلیمات مدارس این .مناسبند ساله 20-10ن مدارس شبانه روزی خصوصی مشهوری وجود دارند که برای دانش آموزا

بسیاری ازفارغ التحصیالن این مدارس به موفقیتهای عمده ای درزمینه های  .دهند می ارائه دانشگاهها به ورود برای ای پایه و

 .اند آمده نائل سیاست تجارت و

 مدارس زبان.3

 مساحت به ای منطقه در سوئیس دارد، چراکه کشور آیا جای دیگر مناسب تر از سوئیس برای یادگیری زبان وجود

اتریش قرارگرفته است.جذابیت دیگری که وجود  ،ایتالیا و آلمان،فرانسه کشورهای با مشترک مرز در مربع کیلومتر41300

 های تجربه بکس به بلكه میكنند ارائه باال کیفیت با تعلیمی های دوره تنها نه انها هستند، وزمستانی دارد اردوهای تابستانی

 (1975)موریس،.گردند می منجر آموزان دانش برای زیادی جدید

 

 ویزگیها و مشخصه های آموزشی

 نظام آموزشی سوئیس از ویژگی های بسیاری به شرح ذیل برخوردارست:

 دو سوم نوجوانان کار آموزی را انتخاب می کنند.

 طه می روند.درصد کمی از نوجوانان به مدارس تمام وقت مقطع تكمیلی متوس

 درصد کمی از نوجوانان به دانشگاه می روند.

 بخش آموزش عالی غیر دانشگاهی بسیار توسعه یافته است.

 یک در یكسو از نوجوانان دین معنا که آموزش ،دوگانگی طرح هاست.ب نظام آموزشی حرفه ای سوئیس دیگرویژگی بارز

 آموزشی  همین ویژ گی بارز نظام سوئیس را از دیگر نظام های .گیرد می صورت ای حرفه مدارس در دیگر سوی از و شرکت

 .کند می تفكیک جهان

 این زیرا. است نظریه و عمل میان دائمی دیگر نظامها،آموزش معموالً درمدارس صورت میپذیرد.این دوگانگی ضامن پیوندی در

 .نمود استنتاج آن بنیادین ویژگیهای از لتسهو به میتوان را نظام این اصلی مزایای .میگیرد صورت هفتگی برمبنای ترکیب

 مزایای تحصیلی

 آمدی،محیط امنیت،کار سیاسی، سوئیس مزایای منحصر بفردی را تقدیم میكند.کیفیت مشهود سیستم تحصیالتی، ثبات

 رمیاند المللی بین سازمانهای از زیادی وحضورتعداد زبانگی آن،ثروت،چند مرکزی سوئیس،موقعیت المللی بین پاک،وجامعه

 آموز دانش مختلف کشور 50از سوییس خصوصی ازمدارس برخی آنجائیكه از.است نظیر کم اروپایی اتحادیه عضو کشورهای

 را با دانش آموزان دیگر از سراسر دنیا هدایت می کند. آنها مطالعات دارند،

 دانش هر آینده برای قوی پایه یک که همه این مزایا سوئیس را به یک مكان عالی برای تحصیل با کیفیت باال تبدیل میكند

 ربدن سالم نیزد سالم روح.است مطلب فهم به جوانان هدایت المللی بین تحصیل ارزش با های ازجنبه یكی. شد خواهد آموزی

 ومسافرتهای ،هنر فراعت،ورزش اوقات زمینه در یفرصتهای و ویژه تسهیالت سوئیس مدارس کلیه که است جنبه مهم دیگری

 .کنند می فراهم آن به نیل رجهتد فرهنگی
 

 تاریخ تحول سوئیس 

 58هلوتیا درسال  نام داشت.(  (HELVETIA اهلوتی بنام سوئیس میشناسیم درگذشته های دور سرزمینی که امروزه آن را

 تجزیه با میالدی 395 درسال. گشت عظیم تمدن آن ایاالت از قبل از میالد به تصرف فاتحان امپراطوری روم درآمد و یكی

 .شد اداره و فتح بورگونی و آلمانی ژرمن اقوام بوسیله پنجم، قرن در. شد غربی روم از  قسمتی سوئیس روم، امپراطوری

 .درآمد علیا به تصرف سوابیا وبورگونی.درقرن نهم، سوئیس مسلط گشت بر فرانک قوم6درقرن

 .یافتند تسلط آن بر فئودال خاندانهای افت و بعداٌسوئیس قسمتی از امپراطوری مقدس روم گردید و وحدت ی1033درسالهای

 .بودند وساووا هاپسبورگ خاندانها،خاندان این ترین عمده13درقرن



 

 

 اتحادیه یک وشویتس، اوری اونتروالدن، نواحی )کانتونهای(،1291درنتیجه تجاوزخاندان هاپسبورگ به حقوق ملی درسال

 متجاوزان بر مورگاتن ناحیه در 1315 سال در اتحادیه این. است سوئیس فعلی کنفدراسیون اساس که ساختند منعقد دفاعی

 در را اتریشیها خود، به برن و گالروس تسوگ، زوریخ، لوسرن، نواحی الحاق از پس شی )هاپسبورگ( غلبه یافت واتری

 کوتاه سوئیس از را هاپسبورگ خاندان دست و داد کلی شكست( 88 و 1386 سالهای در ترتیب به) نفلس و زمپاخ نواحی

 ازتصرف پس سوئیسیها. گردید اروپا مقتدر ممالک از ه یكیب تبدیل نظامی قدرت لحاظ از سوئیس پانزدهم، قرن در .نمود

 به مجبور وقت پادشاه اول ماکسیمیلیان امپراطور و یافتند پیروزی روم مقدس امپراطوری برقوای تیچینو، و آرگاو،تورگاو نواحی

ی وط کرد دخالت ایتالیا درجنگهای1510 – 1500 سالهای طی سوئیس. گردید1499درسال یسسوئ شناختن رسمیت

 ناحیه در 1515 سال در مسرانجا ولی درآورد، تصرف به را آن لومباردی، ناحیه از فرانسویان اخراج با1510–1513سالهای 

 یک بعنوان را خود مقام سوئیس پس، آن از و ساختنند منعقد را نواین صلح پیمان فرانسه با و خورده شكست مارینیانو

 در کالون ژان و زوریخ، در پیشیه کرد. اصالح دینی که اولریش تسوینگلی بیطرفی سیاست و داد دست از اروپایی مهم قدرت

 .بربست رخت ازسوئیس قرن2وحدت،بمدت شدو داخلی جنگهای باعث کردند، می تبلیغ را آن ژنو

 درپیمان1648 درسال رو این از کردند حفظ را خود بیطرفی دراروپا،( 1618 – 1648سوئیسیها طی جنگهای سی ساله )

 و هفده درقرون)نیم و قرن یک طی.شد شناخته رسمیت استقالل سوئیس بهپایان جنگها منعقد شد، که در ستفالی و صلح

 در را خود سیاسی اهمیت کلیه ب سوئیس هجدهم، درقرن .افتاد ممتاز طبقات دست به سوئیس کانتونهای حكومت،(هجده

 هجدهم قرن اواخر ود. در دوره انقالب فرانسه درنم زیادی پیشرفتهای مادی و فرهنگی لحاظ از عوض در ولی داد دست از اروپا

 کنفدراسیون از بیش وحدتی جمهوری این. ساختند متحد جبراٌ هلوتیا جمهوری عنوان تحت را سوئیس سرزمین فرانسویان ،

 سال در .داد حیات تجدید را سابق کنفدراسیون ناپلئون، میانیگری فرمان 1803 درسال ولی داشت سابق پیوند سست

 رادیكال نوزدهم،حزب قرن چهارم دهه در .شد بیطرفی همیشگی به سوئیس اعطا کنفرانسهای اروپایی وین و پاریسدر1815

 امر این و برداشتند مخالفت به سر کاتولیكها ولی کرد برقرار را دموکراسی حكومت کانتونها دربیشتر.گشت تأسیس درسوئیس

 سال اساسی قانون روزی رادیكالها پایان یافت و آنها در طیپی با که گردید 1847 درسال زوندربوند جنگ وقوع موجب

 و فرهنگی اقتصادی، پیشرفتهای به سرعت به سوئیس آن بدنبال و کردند تبدیل متحد مملكت یک به را سابق اتحادیه ،1848

 .آمد نائل فراوانی اجتماعی

 مینه به و گردید موادخام و موادغذایی سوئیس درجنگ جهانی اول بیطرف ماند ولی با مواجه با مشكالت فراوانی از لحاظ 

 طرفین از هیچیک به را آنان از شده وارد کاالهای که کرد تعهد و ساخت منعقد متفقین همچنین و آلمان با هایی پیمان خاطر

 سوئیس ازشمال قسمتهایی اشتباهاٌ متفقین جنگ همان در.ماند بیطرف سوئیس نیز دوم جهانی درجنگ. نكند صادر متخاصم

 مذاکرات میعادگاه نیز ازجنگ پس و بوده کشورمخاصم 23بمباران کردند.طی جنگ،سوئیس نماینده  را )بخصوص شافها وزن(

 آن مهم شهرهای نیز اکنون هم و گردید نائل فراوانی اقتصادی  های پیشرفت به کشور این بعدازجنگ درسالهای .گردید صلح

( کانتون نیم6 کانتون و 19مملكت متحد ) 25، سوئیس از 1979ل سا از قبل تا .هستند المللی بین سازمان مرکزچندین

(  بود برن کانتون از یقسمت آنزمان که) ژورانیز ناحیه و شده کانتون به تبدیل کانتونها نیم سال این در که بود یافته تشكیل

 .رسید 26به سوئیس کشوری تقسیمات تعداد صورت بدین و گردید مجزا کانتون یک به تبدیل

 مالحظات جغرافیایی

 قاره ،درمرکز شرقی نیمكره کیلومتر مربع وسعت )صد وهجدهمین کشور جهان ( در نیمكره شمالی،293،41سوئیس با 

 ایتالیا غرب، و غربی شمال در فرانسه شمال، در غربی آلمان کشورهای درهمسایگی و آلپ ههای درکو آزاد، ازدریای دوره باروپا،

 اروپا های سوئیس یكی از کوهستانی ترین و مرتفع ترین کشور لیختن اشتاین در شرق واقع شده است. و اتریش و جنوب در

 است ژوار کوه رشته آن از پس و برگرفته در را سوئیس خاک% 60 حدود که است آن کوه رشته مهمترین آلپ کوه رشته. است

ع شده اند . از مهمترین رودهای آن میتوان از: راین، آر، واق شمالی نواحی در عمدتاٌ آن های جلگه. است شده واقع غرب در که

 مادجوره،(بعمر کیلومتر 582) ژنو :جمله از بوده فراوان آن های دریاچه. دارند زیادی وسعت آن در جنگلها. نامبرد این رون و



 

 

است.بلندترین نقطه آن قله  فراوان بارندگی با همراه کوهستانی معتدل آن هوای و آب. زوریخ و بادن ،(مربع کیلومتر 212)

 .میباشد راین رود از پس آن رود طویلترین نیز( کیلومتر 295) آر آن رود و بوده ارتفاع متر 4 ،633 دوفواشپیتسه با

 مالحظات سیاسی

 فدرال مجلس توسط سال4 بمدت نفر و 7جمهوری بوده و قدرت اجرایی دراختیار شورای فدرال که شامل  حكومت سوئیس

 اعضایش که مزبور شورای. میشود انتخاب معاون و جمهور رئیس بین اعضاء این شورا یک هرساله از شنود میباشد.می انتخاب

 شامل فدرال ازمجلس مقننه قوه. دارد اختیار در را تمملك اجرایی اصلی قدرت میباشند دولت وزارتخانه هفت گرداننده

 تشكیل سال 4 نمایندگی دوره با عضو 200 سال و شورای ملی با 4 یا 3 نمایندگی دوره با عضو 46 با ایاالت شورای مجلسین

 براساس .است گردیده افزوده آن بر اصالحاتی 1874 سال در و شده تدوین 1848 سال در موجود اساسی قانون. است یافته

ار منتخب مردم قانونگذ نمایندگان زیرنظر هرکدام که یافته تشكیل( کانتون یا)ایالت 26 از سوئیس کشوری تقسیمات آخرین

 از ایجادشد1291درسال که سوئیس کنفدراسیون.میشوند تقسیم (COMMUNE) اداره شده و هریک به بخشهای کوچكتری

 خود مناطق، این .میدهد جای خود در را خودمختار نسبتاً منطقه26 که است شده مبدل فدرال دولتی به 1848 سال

 ساالری مردم اصل.برخوردارند وبه خود تا حدودی از خود مختارین به که میشوند تقسیم(شهر 3000درحدود کالً)شهرهایی به

 دهندگان رأی. دشو می اعمال نیز شهری و ای منطقه سطوح در حتی که است شده تصریح فدرال اساسی درقانون مستقیم

 .کنند مال میاع پرسی همه یا عمومی قانونگذار حق به دادن رأی یا نمایندگان انتخاب طریق از را خویش قانونی حقوق مكررا

 .است یافته بسط نیز نظامی های حوزه به است آموزشی و سیاسی نظام یهایگویژ از که مستقیم ساالری مردم و زدائی مرکز

 شورای و( عضو200)ملی شورای مجلس.میشود برابرتشكیل اختیاراتی مجلس با2جلس فدرال( ازدرسطح فدرال،پارلمان)م

هرساله  سال توسط مجلس فدرال انتخاب می شوندو 4ل میشود که به مدت تشكی عضو7از فدرال شورای (عضو46)مناطق

.اساساً سازمان سیاسی اداری میگردد یكی ازاعضای مجلس فدرال باحفظ سمت به عنوان رئیس جمهور کنفدراسیون انتخاب

واعتباری  مالی مختاری ازخود وقضائیه مجریه مقننه، قوه که مناطق )یا ایاالت( مشابه سازمان کنفدراسیون است

 به.دارند ای مالحظه قابل تفاوت منطقه بزرگی وبویژه اقتصادی رشد دلیل، به دیگر منطقه تا منطقه برخوردارند.ساختارها از یک

 .است رودس اینر زل آپن ای منطقه برابرجمعیت79 زوریخ ای منطقه معیتج مثال عنوان

 فعالیت احزاب درسوئیس آزاد بوده واحزاب مهم آن عبارتنداز:

 دموکرات سوسیال -

 دموکرات رادیكال -

 مسیحی دموکرات -

 سوئیس خلق حزب -

 دموکرات لیبرال -

 (کمونیست) کار حزب -

 جمهوریخواه -

  ملی آن اول اوت است. روز مستقل شده و 1648کشورسوئیس درسال

  
 آموزش ابتدائی سوئیس

 ساختار آموزشی

 سن میانگین. کشد می سال طول 4دو منطقه  در سال و 5چهار منطقه  در، سال  6منطقه سوئیس آموزش ابتدایی 20در

 .است ماه هفت و سال 12 خود ابتدایی آموزش پایان در کودکان

 چشم به تفاوتی و مدل هیچ به استثنای کالس های خاص جبرانی، راسرسوئیس یكسان است.س آموزش ابتدایی در ساختار

 مدارس در استثناء چند سوای. است رایگان و اجباری خارجی کودکان ازجمله کودکان کلیه برای ابتدایی آموزش .نمیخورد

 .ندارد وجود بندی گروه هیچگونه ابتدایی



 

 

انش آموز متغیر د صد چند با مدارس شهرهای بزرگ روستاهای دورافتاده تا السه درمدارس یک ک از بزرگی مدارس ابتدایی،

 بخشی غالباً ابتدایی مدرسه ساختمان. است معلم تربیت دانشسرایی برخی ازکالسهای مدارس ابتدایی زیرمجموعه ای از است.

 ابتدایی مدرسه اول سال سراسرسوئیس در .برمیگیرد در را مقدماتی دبیرستان یا و کودکستان که است مدرسه مجتمع از

 هر و ساعت 5 روز هر در کودکان 6 تا 5جلسه را شامل میشود. اما در سال  20هر هفته  و ساعت4هرروز ، طورمتوسط به

 .دارند درس جلسه 36 تا 34 هفته

 را ای مدرسه تغذیه،  وطهمرب شهرداری .باشد دور کودکان معموالً ظهر به خانه میروند اگر محل زندگی آنان از مدرسه خیلی

 در نهار صرف به بیشتری تمایل شهری درمناطق بویژه کودکان ، گذشته دکرد.طی چند سالخواه نظارت برآن و داده سامان

 (1995)کوی لوتان،.اند داشته مدرسه

 برنامه های آموزشی

 .است شده پذیرفته مشترکی درسی دربرخی ازبخشهای سوئیس برنامه برنامه درسی توسط مقامات منطقه ای تعیین میشود.

 سالیانه برنامه آن موجب به که دارد را خود خاص های برنامه دروس ، از ای مجموعه یا ای جداگانه دروس برای هرمنطقه

 زبان وجوه برخی و خارجی زبانهای درسی برنامه محتوای درتعیین آموزشی کادر است برنامه اهداف عنصراصلی، .میگردد تدوین

درمقطع  قرر تضمین میشود.م اهداف طریق از تدریس روشهای در انتخاب آزادی. است برخوردار زیادی  استقالل از مادری

 یا وقت پاره تدریس.شود برخوردار نیز متخصص معلمان یاری از میتواند ابتدایی معلم کالس کلیه دروس را تدریس میكند اما

 اجباری یا اختیاری آموزشی مطالب تعیین برای کامل ازاختیار هرمنطقه .است میسر مناطق از بسیاری در شراکتی شغل

 مقامات دیگر با مشترکاً تواند ومی شود توسط خود منطقه یا در همكاری با دیگر مناطق تدوین می مطالب این.است برخوردار

 (1995)کوی لوتان،. .گردد تنظیم ناحیه یک درون

 ارزیابی تحصیلی

کارنامه ای دریافت  درسال بار سه آموزان دانش صیلی با استفاده از نظام نمرات اعمال میشود.تح دربیشتر مناطق ارزیابی کادر

 .است باالتر کالس به آموز دانش دائمی یا موقتی ارتقاء مدارک  تحصیلی .معدل پایان سال میكنند که نمره هردرس رادارد

 عملكردها ارزیابی برحسب بلكه نمیگیرد ت آخرسال صورتدراین نظام تصمیم به ارتقاء دانش آموزان برمبنای نتایج امتحانا

 شود.می انجام سال درخالل

 درسالهای درعوض.کردند منسوخ طی سالهای پیشین،بسیاری ازمناطق نظام نمرات را درچند سال نخست مدرسه ابتدایی

 .دارد وجود ارزیابی جلسات و ادواری های کارنامه نخستین

ود.اگر پس ش می اعمال مختلفی طرق تجدید دوره دانش آموز را میسر میكند.این مقررات بهدرتمام مناطق مقرراتی هست که 

 تصمیم این.شود منتقل خاص کالس یک آموزبه دانش که میگردد مقرر موفقیت دانش آموزی کم شود، غالباً هاز تجدید دور

 حذب سوی به کنونی گرایش همه این با.شود می اتخاذ مدرسه شناسی روان دایره و بازرس ، معلم درمعیت والدین توسط

 ایل است.متم طبیعی های کالس در کندتر کودکان

 كادر آموزشی

 پس فاصله بال که جایی بینند، می درحال حاضردر اغلب مناطق معلمان مدارس ابتدایی در دانشسراهای تربیت معلم آموزش

 باید معلمان مناطق دربرخی .کرد نام ثبت آن در نتوا می ورودی امتحان در موفقیت شرط وبه اجباری تحصیالت ازپایان

 آموزش معلم تربیت دانشسرای در یا دانشگاه به وابسته  ای درموسسه سپس و آورند دست به را مدرسه یالتحصیل فارغ مدرک

 علمانم .کشد می طول سال پنج معموالً معلم تربیت دانشسرای دوره.نیست دانشگاهی مدرک یک آنها آموزشی مدرک .ببینند

ی می شوند.دوره بفكری نیز ارزیا خصیت اخالقی روانی وش لحاظ به  بلكه ای حرفه های مهارت و دانش لحاظ به تنها نه آینده

شرایط  .آنهاست آموزش همیشگی ازاجزاء یكی نیز عملی تدریس.است ژیمناستیک و آواز،موسیقی،هنر شامل آنها آموزشی

 (1993)فردریک و مایرز،.متفاوت است اشتغال و درآمد معلمین درمناطق مختلف

 

 



 

 

                                                                                                                                           گیریبحث و نتیجه

تعلیم تربیت عمومی در هر ایالت بر عهده همان کشور سوئیس بر خالف کشور ایران فاقد وزارت آموزش و پرورش می باشد و 

ایالت است ، در همین راستا ساختار و سازمان دهی آموزشی در هر ایالت متفاوت است و تمام این آموزشها توسط موسسه ای 

دولتی و ی فدرال زیر نظر دولت مورد ارزیابی قرار می گیرد . در این کشور تعداد متنوعی از مدارس به نام موسسه تكنولوژ

خصوصی وجود دارد و در کشور ما ایران نیز انواع مدارس و مراکز آموزشی موجود می باشد که شامل مدارس دولتی و غیر 

که مخاطبان خاص خود را می طلبد و هر کس بسته به توانایی خود در این  استدولتی و مدارس اقلیتی و تربیت معلم و ... 

 مدارس ثبت نام می کند.

ژه کودکان رده های سنی شش تا یازده سال می باشد حال آنكه ساله وی ششدر ایران مشتمل بر دوره آموزشی  ییآموزش ابتدا

 2پنج سال در  ،منطقه 4تحصیالت ابتدایی در سوئیس از هفت سالگی آغاز می شود و بسته به هر ایالت مثالً شش سال در 

 11سال و هفت ماه و در ایران حدودًا  12موزش ابتدایی در سوئیس سال طول می کشد و میانگین سن در پایان آ 4 یا منطقه

 سال می باشد.

ساختار اموزشی در کشور ایران و تمامی مناطق آن یكسان و در کشور سوئیس یكسان بوده به استثنای کالسهای خاص جبرانی 

 باشد. و هزینه های آن چه برای کودکان کشور خود و چه مودکان خارجی اجباری و رایگان می

دانش آموزان سه بار در سال کارنامه دریافت می  ارزیابی در بیشتر مناطق سوئیس با استفاده از نظام نمرات اعمال می شود.

در  لیالتر می باشد وکنند. نمره در هر درس درج می گردد و معدل پایان سال تحصیلی دلیلی بر ارتقاء تحصیلی به پایه با

صورت می گیرد و دو بار در سال به دانش آموزان کارنامه ارائه می توصیفی -کیفی اعمال نمرات ارزیابی درسی با  کشور ایران

 گردد.

برنامه های آموزشی درسی توسط مقامات منطقه ای تعیین می شود و در برخی از بخشهای سوئیس برنامه درسی مشترکی 

از دروس، برنامه های خاص خود را دارد که به موجب  پذیرفته شده است. هر منطقه ای برای دروس جداگانه ای یا مجموعه ای

آن برنامه ساالنه تدوین می گردد اما تعیین برنامه آموزشی در کشور ایران تحت نظر دولت و توسط وزارت آموزش و پرورش 

 تعیین می گردد و محتوای این برنامه برای کل کشور ایران عمومی می باشد.

 
 پرورش ایرانچند راهکار برای بهبود آموزش و 

این داشته تا راهكارهایی عملی برای بهبود آموزش و پرورش ایران ارائه دهد تا با نظر به این گفته بتوان  مقاله حاضر سعی بر»

 «جایگاه واقعی کشور ایران را شناخت

در ایران  1406از جمعیت دانش آموزشی فعلی کشور ایران و تحقیقات محقق این مقاله چنین برمی آید که در سال  -1

هزار نفر تیز هوش در سطح عالی وجود خواهد داشت و هم اینک در اختیار و تحت تربیت و تعلیم وزارت آموزش و 100حدود 

پرورش هستند که توجه به این سرمایه مهم و به فعلیت رسانیدن این نیروی عظیم انسانی می تواند جایگاه کشور ایران را تا 

 اال ببرد و دستیابی به این امر نگاه عمیق مسئوالن را می طلبد.سرحد کشورهای پیشرفته علمی ب

 مطالعه تطبیقی در مورد آموزش و پرورش جهان و گرفتن الگوی مناسب از آنان و نادیده نگرفتن فعلیت های خود. -2

 جذب معلمین با مهارت و مكانیسم هایی که طی آن معلمین مناسب تر به مراکز آموزشی جذب گردند. -3

 وجود برنامه های مدون و منظم در آموزش ابتدایی و تناسب محتوا با مخاطبان . -4

 ارائه برنامه های درسی بومی هر منطقه با توجه به فرهنگ، امكانات و طبیعت آن منطقه. -5

رت آنان و ارائه روشهای تدریس مناسب و برگزاری دوره های مختلف آموزشی برای معلمان برای باال بردن هرچه بیشتر مها -6

 بیشتر با تكنولوژی عصر حاضر. بهبود امكانات و تجهیزات مدارس این کشور برای همگامی
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