
 

 فصل اول

 اصول عمومي آموزش پرورش تطبيقي

 

 دو شيوه كلي در كار تحقيق :

« در علوم طبيعي».روش تجربه و آزمايش 1  

«.در علوم انساني».روش تطبيقي يا مقايسه اي 2  

 

 اصول عمومي  آموزش پرورش تطبيقي: 

 

 1-اصل برداشت سيستمي يا نظام گر در مطالعات تطبيقي .

 تمام عوامل مؤثر در تشكل نظام آموزش پرورش مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار بگيرند.

اگر نظامهاي آموزشي را بدون توجه به عوامل زير بنايي آنها مورد مطالعه قرار دهيم اعتبارمطالعه 

يق روبناها ممكن است تشابهات يا وجه اختالف ظاهري را مي يابد زيرا مقايسه و تطب   كاهش 

 .نشان دهد كه راهگشا نيست

 



 

 ويژگي آموزش پرورش هر كشور »اصل برداشت سيستمي«

نظامي است كه از نهادهاي ديگر اجتماعي ،سياسي،اقتصادي و فرهنگي جامعه متاثر است.-.الف1  

داراي نظامي از هدفهاست .-ب  

و تجهيزات است كه نيل به هدفها را ممكن مي سازد .داراي نظامي از فنون -ج  

داراي نظامي از تشكيالت سازماني است كه در آن افراد براي انجام فعاليتهاي پژوهشي و -د

 اداري در واحدهاي مختلف گرد آمده اند

داراي نظام مديريتي است كه بر فعاليت نهادهاي آموزشي ،افراد و نحوه اجراي برنامه نظارت -ه

.دارد  

داراي نظامي از مقررات ضوابط و هنجارهايي است كه روابط اجتماعي را شكل  مي دهد.-و  

 2.اصل به كارگيريي اصطالحات استاندارد شده و قابل قياس در بررسي هاي تطبيقي

-11مثال آموزشي متوسطه را به دوره اي از تحصيالت اطالق كردند كه آموزش گروه سني 

ساله را در بر مي گيرد.11  

 3.اصل گزينش دقيق اطالعات و ارقام

بايد از اطالعات و ارقامي بهره گرفت كه بر صحت و دقت در جمع آوري و انتشار آنها اطمينان 

 باشد.



 

 علل كمي صحت ،دقت آمار و ارقام

.عدم ارائه راهنمايي هايي مشابه و دقيق در خصوص جمع آوري و انعكاس و انتشار مطالب از 1

 سوي دولتهاي ذيربط.

.تعصب خاص گزارش دهندگان در مورد افشاي آمار و ارقام صحيح مبتني بر واقعيت به منظور 2

 حفظ حيثيت كاذب ملي كشور مطبوع خويش 

.ضعف صالحيت حرفه اي گزارش دهندگان در عرصه آمار و ارقام مربوط به جنبه هاي مختلف 3

 آموزش و پرورش كشور خويش.

جتناب از تعصب و اعمال حب و بغض شخصي در تحليل .اصل واقع بيني و عينيت گرايي و ا4

 پديده هاي تربيتي.

.اصل توجه به ابعاد گوناگون پديده هاي تربيتي 5  

.اصل انتخاب واحدهاي محدود تر و انتخاب اصلح متغير ها در مطالعات تطبيقي آموزش و 6

 پرورش.

پرورش از طرفي به رعايت اين اصل به علت پيچدگي جريان تعامل و تعاطي نظام آموزش و 

انسان كه هدف تربيت است و از سوي ديگر با عوامل اجتماعي ،اقتصادي و سياسي اجتناب 

 ناپذير است.

 


