
 

 آموزش و پرورش تطبيقي چيست؛

 

این توجه تقریبا فراگير و جهاني است و نسبت به دیگر فعاليت های اجتماعي از اولویت خاص برخوردار است. بررسي تاریخ تحول 

نظام های آموزشي جهان نشان مي دهد که به منظور تحقق این امر ، اغلب کشورهای پيشرو از مطالعات و پژوهش های تطبيقي 

اند و آن را شرط الزم برای طراحي نظام های آموزش نوین خویش مي دانند و بر لزوم و  در زمينه آموزش و پرورش بهره گرفته

ضرورت این گونه بررسي ها قبل از اقدام به هرگونه اصالحات آموزشي جامع برای رفع نيازمندی های رو به رشد اقتصادی ، 

 .فرهنگي و فني خویش تاکيد مي ورزند

صصان مراکز تعليم و تربيت بين المللي بر ضرورت ایجاد این رشته نوین علمي در امروزه متفکران تعليم و تربيت و متخ 

موسسات آموزش عالي و دانشگاه ها در سطوح کارشناسي ارشد و دکترا تاکيد مي ورزند که نشان دهنده اهميت کار و نقش 

پرورش ، معرفي نوآوری ها و  محققان این رشته علمي در معرفي نظام های آموزشي موفق جهان ، شناخت مسائل آموزش و

روشهای جدید در قلمرو آموزش و پرورش و دستاوردهای شگرف ناشي از آن است. گنجاندن درس آموزش و پرورش تطبيقي در 

سال  03برنامه درسي دانشجویان رشته های علوم تربيتي ، مدیریت و برنامه ریزی آموزشي و علوم اجتماعي در کشور ما حدود 

ليکن تاکنون به دالیل گوناگون از جمله ضعف آگاهي و اطالع دقيق از هدف ها و کاربرد واقعي بررسي های تطبيقي سابقه دارد ، 

آموزش و پرورش یا دسترسي نداشتن به مطالعات نوین تطبيقي که پژوهندگان معاصر به عمل آورده اند ، این رشته علمي 

 .و اصالحات بنيادین آموزشي به دست نياورده است جایگاه بحق خود را به عنوان ابزار الزم برای توسعه

در حال حاضر ، کشور ما یکي از مراحل مهم و اساسي و در عين حال حساس و دقيق خود را در زمينه توسعه آموزش و پرورش 

زیرا این مي گذراند. بدیهي است به موازات توسعه نهاد آموزش و پرورش باید به مطالعات تطبيقي آموزش و پرورش پرداخت ؛ 

گونه مطالعات زمينه را برای انتقال و رفع مشکالت نظام آموزش و پرورش فراهم مي کند و اداره کنندگان چنين دستگاهي را در 

کشف و تحليل مسائل تربيتي یاری مي دهد. به سخن دیگر ، آگاهي از تغييرات و اصالحاتي که در نظام های تربيتي کشورهای 



 

تي که آنان در اصالح و توسعه آموزش و پرورش خویش داشته اند و آشنایي با روشها و تدابيری که دیگر رخ داده است و مشکال

برای حل این مشکالت به کار برده اند ، مي تواند ما را در شناسایي مسائل آموزشي و اتخاذ تدابير شایسته برای حل و فصل 

 .ظام نوین آموزشي هستيم ، یاری دهدرضایت بخش آنها ، بخصوص زماني که در اندیشه بنياد نهادن ن

همچنين این امر مي تواند این امکان را فراهم کند که به اصالحات آموزشي نگاهي عميق داشته باشيم و در مقام قانونگذار ، 

را  برنامه ریز و مجری طرحهای آموزشي و اداره کنندگان کانون های تعليم و تربيت ، با گامهای استوار و سنجيده حرکت خویش

در تامين خير و صالح عمومي آغاز کنيم و همان تجارب را که دیگران با صرف زمان و سرمایه گذاری وسيع به دست آورده اند ، 

به سبب عدم اطالع ، دوباره تکرار نکنيم. بي دليل نيست که در جوامع پيشرفته و مترقي جهان ، هر روز بر وسعت مطالعات و 

پرورش و شمار کانون های علمي که این نوع بررسي ها را سرلوحه کارهای خویش قرار داده  پژوهش های تطبيقي در آموزش و

اند ، اضافه مي شود و سير تکاملي در این زمينه ، همچنان ادامه دارد و مشمول این گونه بررسي ها از نظر جغرافيایي و منطقه 

 .ای نسبت به گذشته نه چندان دور ، فراگير شده است

 يش و پرورش تطبيقتعریف آموز

تطبيق و مقایسه ، به علمي اطالق مي شود که در آن ، دو یا چند پدیده را به منظور یافتن وجوه اختالف و تشابه آنها، مورد 

تجزیه و تحليل قرار دهيم. اصوال در زندگي روزمره بدون کار تطبيق و مقایسه نمي توان تصميمي اتخاذ کرد و روشي برای حل و 

 .خش کارها انتخاب کردفصل رضایت ب

مثال زماني که کاالی خاصي را از ميان انواع مشابه آن برای خرید برمي گزینيم یا از همان چند رشته تحصيلي یک رشته 

تحصيلي را انتخاب مي کنيم و یا از بين شيوه های اداره امور موسسات آموزشي ، کار ماموریت یک موسسه را بر دیگر موسسات 

دهيم ، در تمامي این موارد ، به نوعي مقایسه و تطبيق دست زده ایم که به اعتقاد خود ، به گزینش اصلح  آموزشي ترجيح مي

  .منتهي شده است



 

در حيطه آموزش و پرورش ، این مقایسه یا تطبيق مي تواند بين رویدادهای آموزشي داخل یک نظام آموزش و پرورش صورت 

اگون یک نظام تربيتي با نظامهای تربيتي کشورهای دیگر مقایسه شود. بدین سان گيرد یا در سطح وسيع تری ویژگي های گون

است و به دانشي اطالق مي شود که موضوع آن  Comparative education آموزش و پرورش تطبيقي ترجمه اصطالح

ن نظام آموزش و پرورش شناسایي ، تحکيم و مقایسه شباهت ها و تفاوت های پدیده های تربيتي داخل یک نظام آموزشي یا بي

 .کشورهای مختلف جهان با توجه به عوامل اجتماعي ، مذهبي ، اقتصادی ، سياسي موثر در تشکيل و پيدایش آنهاست

 يضروریات آموزش و پرورش تطبيق

اوت آموزش و پرورش تطبيقي ، یکي از رشته های علوم تربيتي است که موضوع آن ، تجزیه و تحليل و شناخت شباهت ها و تف

های موجود بين پدیده ها ، نهادها و نظامهای آموزشي است. این شناخت و تفسير آن باید در متن اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي 

و اقتصادی و رویدادهای تربيتي انجام گيرد. این تعریف ، چند نکته مهم را در خصوص ضرورت و اهميت مطالعات و پژوهش های 

 .ي کند: آموزش و پرورش تطبيقي ، علمي است چند رشته ایتطبيقي در آموزش و پرورش طرح م

محقق آموزش و پرورش تطبيقي با این که الزم است در یک زمينه خاص مرتبط با موقعيت های تربيتي ، اطالعات تخصصي 

وزشي مربوط مي شود ، اما باید از زمينه های دیگر نيز مطلع باشد. در واقع این به ماهيت رویدادها و موقعيت های آم داشته باشد

  .که به دليل پيچيدگي شان باید از ابعاد متفاوت ولي مکمل به آنها نگاه شود

آموزش و پرورش تطبيقي به شناخت منجر مي شود. این شناخت جز آن که سبب توسعه دانش آموزش و پرورش تطبيقي مي 

  .مهای آموزشي مي شناساندشود ، چگونگي و چرایي موقعيت های تربيتي را به مسووالن و مربيان نظا

 

از بعد روش شناسي ، نگرش مقایسه ای باعث مي شود پژوهشگران نظامهای آموزشي از شباهت ها و تفاوت های موجود بين 

 .پدیده های آموزشي آگاه شوند و از هر گونه نگرش افراطي در پذیرش یا رد الگوهای موفق نظامهای آموزشي دیگر دوری جویند



 

تطبيقي مي تواند برپایي نظامهای آموزشي را برای مدیران و عامالن آنها روشن سازد. نمي توان نظام آموزشي آموزش و پرورش 

اداره کرد. یکي از یافته های مهم پژوهش های « بيرون»را بدون شناخت و پذیرش پویایي و پيچيدگي پدیده های آموزشي از 

زشي در ارتباط دائم و الزم با دیگر نظامهای مربوط )فرهنگ ، اقتصاد و تطبيقي در آموزش و پرورش ، این است که نظامهای آمو

  .سياست...( عمل کند ؛ از این رو ، نمي توان دور مدرسه حصاری کشيد تا دانش آموزان را جدا از متن جامعه تربيت کرد

 


