
 

 مارك آنتوني ژولين فصل دوم :

 آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان يك علم

اب تدبير و ديدگاههاي پا به عرصه ظهور نهاد و تاريخ آن را با نشر كت 91طبيقي از اوايل قرن آموزش پرورش ت

 دانند. مقارن مي9191توني ژولين در سال باب آموزش و پرورش تطبيقي محقق فرانسوي مارك آنمقدماتي در

رهاي مختلف جهان رش كشوكه او براي نخستين بار روشهاي سنجيده اي براي مقايسه مسائل آموزش و پرو

 ارائه داد و مطالعات تطبيقي را هدفدار و قانونمند و نظام يافته كرد.

 سه اقدام عملي ژولين براي پيشبرد مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي به شيوه عملي:

ور م.ضرورت تشكيل هيات بين المللي تعليم و تربيت مجهز به مركز واداره كاركنان ثابت كه بتوانند به مطالعه ا9

 تعليم و تربيت كشورهاي عضو بپردازد 

 بتوان اطالعات و آمار الزم را درباره آموزش و پرورش به دست آورد. پرسشنامه هايي كه از طريق آن.تدوين 2

 .چاپ و انتشار مجله تعليم و تربيت به چندين زبان به منظور نشر اطالعات و نوآوري آموزشي.3

 مؤثري در علمي كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي داشته اند بعد از ژوليندانشمندان تعليم و تربيتي كه نقش 

 .پدروروزلو5.نيكالس هنز4 .روبرت اوليخ3.ايساك كندل 2شنايدر ا .فردريك9

اين دانشمندان يا روشن بيني و بصيرتي ژرف معتقد بودند كه نظامهاي آموزشي و پرورش مولود يك رشته 

بدون  مهاي تربيتي.و بررسي نظايخي ،سياسي و اقتصادي قابل تشخيص هستند عوامل و نيروهاي اجتماعي ،تار

 ادهاي ديگر اجتماعي ممكن نيست.در نظر گرفتن نها



 

در اينگونه مطالعات بيشتر به تحليل و شرح و تفسير پوياي پديدهاي تربيتي به جاي توصيف ايستاي مؤسسات 

ني بر علت و معلول يابي كه از ويژگي هاي بررسي آموزشي پرداخته شده است و تفكر علمي وپژوهشهاي مب

 علمي است كم كم جاي مطالعات صرفا توصيفي را گرفت .

 ويليام هريس آمريكايي :

 به ارتباط و تعامل بين دستگاه آموزش وپرورش و جامعه به طور كلي اشاره كرده .

 ماتيو آرنولد انگليسي :

وابستگي نظام تعليم و تربيت به نهادهاي فرهنگي جامعه  به جهت عمل در جمع آوري اطالعات قابل قياس و

 تاكيد داشته.

 پي .اي .الوي سور :آماردان فرانسوي 

به شيوه تجزيه و تحليل اطالعات و بحث درباره مشكالت موجود در روش شناسي تطبيقي پرداخته و به 

اره كرده و در فرايند علمي محدوديت عمل تطبيق و قياس كه صرفا بر اساس اطالعات كمي استوار باشد اش

 كردن دانش تعليم و تربيت تطبيقي نقش مؤثري داشته اند.

 .9191و 9151طي دو دهه پس از جنگ جهاني دوم بويژه در 

،توسعه صنعتي ،جمع آوري و ثبت اطالعات ،توجيه و تفسير اطالعات آماري و كميبه علت دسترسي به  اطالعات 

 رايانه از گسترش چشمگيري برخوردار دارند توسط  ماشينهاي پيشرفته حساب و 

اقدام به بهره برداري از تجارب تحقيقي معمول در علوم اجتماعي و علوم انساني از جمله دانشمندان اين دوره 

سياست ،جامعه شناسي و اقتصاد نمودند بدين وسيله مطالعات آموزش و پرورش تطبيقي وارد مرحله جديدي 

 شكل گرايي ناميد.شد كه مي توان آنرا دوره 



 

يز مي سازد تاكيد محققان اين دوره بر مطالعه مايكي از ويژگيهاي مطالعات اين دوره كه آن را از دورهاي قبل مت

  .قبول فرضيه تحقيقي است ياتجربي و استفاده از روشهاي آماري و به كار بردن روش استقرايي در رد

تاري درباره روشهاي آموزش و پرورش تطبيقي اشاره مي جرج زداف بردي لهستاني:در مقاله اي با عنوان گف

آگاهي و شناخت نسبت به شيوه هاي علمي بررسي پديدهاي تربيتي كه پژوهندگان رادر تعيين واقعيتهاي )كند.

 (شيرين و تلخ ياري مي دهد اجتناب ناپذير است

 كندچهار مرحله را مشخص مي آموزش و پرورش ي در مطالعات تطبيقي زداف برد جرج

 .توصيف9

 .تفسير2

 .همجواري3

 .مقايسه 4

در نيويورك يكي از مراكز علمي  مطالعات تطبيقي 9159با تاسيس انجمن آموزش و پرورش تطبيقي در سال 

 در زمينه آموزش و پرورش ايجاد گرديد

 .ويليام بريك من :زمينه برگزاري گردهماييهاي بين المللي را در دانشگاه نيورك فراهم كرد 

 ف انجمن آموزش و پرورش تطبيقي اهدا

 آموزش و پرورش.تشويق و ترغيب محققان و دانشمندان به بررسيهاي علمي در زمينه 9

.انتشار يافته ها و نتايج بهنگام تحقيقات اين پژوهشگران در سطح جهان از طريق مجله اي با عنوان مروري بر 2

 تطبيقيآموزش و پرورش 



 

انديشه تغيير انجمن آموزش و پرورش تطبيقي را به شوراي جهاني انجمنهاي  كانادايي ژوزف كاتز 9199لدرسا 

آموزش و پرورش تطبيقي مطرح كرد .كه مورد استقبا ل هيات رئيسه انجمن و اعضاي انجمن قرار گرفت و به 

 را سال جهاني آموزش و پرورش ناميد.9111همين مناسبت يونسكو سال 

 ورش هدف از تشكيل شوراي جهاني آموزش پر

 .توسعه آموزش و پرورش به منظور باال بودن سطح تفاهم بين اللملي 9

 .دستيابي به صلح جهاني2

 .همكاري فرهنگي و علمي بين ملل مختلف3

.توسعه مطالعات آموزشي و پرورشي تطبيقي و بين المللي در سطح جهان و باال بردن وجهه علمي اينگونه 4

 مطالعات

 تطبيقي به عنوان مراكز پژوهشهاو مطالعات تطبيقي . آموزش و پرورش .توسعه كانونها و انجمنهاي5

انجمن هاي آموزش و پرورش تطبيقي هر سه سال يكبار گرد همايي هايي را با همكاري شوراي جهاني آموزش 

 و پرورش تطبيقي برگزار مي كنند.

ي دهمين اجالس جهاني انجمن آموزش وپرورش تطبيقي استراليا و نيوزيلند مسئول برگزار9119در سال 

نيزه كردن و جهاني كردن رآموزش و پرورش تطبيقي در دانشگاه سيدني بود و موضوع آن بررسي اجالس مد

 آموزش و پرورش بود.

تطبيقي به عنوان علم بين رشته اي نام مي برد و اعتقاد دارد كه تحليل و بررسي  لوتان كوي از آموزش و پرورش

ر بطن زمينه هاي ملي و هم بايد با توجه به زمينه هاي جهاني آن مورد توجه قرار نظام هاي آموزشي هم بايد د

 گيرد.


