
 

 ديگر كشورهاي پرورش و آموزش از گيري الگو

 ادند قرار الگو و اقتباس آن در كه است داده انجام را مطالعات اين معروفترين نسویفرا  جولين آنتوان

 .است داده قرار تاكيد مورد ديگر كشور در را كشوري پرورش و آموزش نظام از هايي جنبه

  است كرده پيشنهاد تطبيقي پرورش و آموزش مطالعات پيشبرد جهت را عملي اقدام سه جولين

  ثابت كاركنان و اداره مركز به ،مجهز تربيت و تعليم الملل بين تهيا تشكيل ضرورت.1

 كشورهاي پرورش و آموزش زمينه در الزم آمار و اطالعات بتوان آن مدد به كه هايي پرسشنامه تدوين.2

 آورد دست به متفاوت

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

 . پرورش

 و فوق تربيتي هاي نظام داراي كشورهاي پرورش و آموزشي نظامهاي مطالعه با توانند مي  كشورها

 ببخشند بهبود را خود تربيت و تعليم نظام كشورها اين آموزشي تجارت از گيري بهره

 کشور شپرور و آموزش نظام بررسی و مطالعه به ويکتورکوزن نام به فرانسوی محقق بعد سال ده

 در محلی های حوزه و والدين نقش و پروس پرورش و آموزش سازمان و اداری امور زمينه در پروس

 باالخره و انتصاب و ،تربيت آموزشی برنامه محتوای ، پروس نوجوانان و کودکان پرورش و آموزش

  پرداخت مطالعه به معلمان حقوق

 ناسيوناليستی اهداف تحقق منظور به نوزدهم قرن درپرورش و آموزش زمينه در تطبيقی مطالعات اغلب

 دانست مطالعاتی چنين بانی و نماينده توان می ترديد بدون را کوزن و است بوده

 نمود منتشر اروپا، در سال يک نام به  ای رساله صورت به را خود مطالعات: کوم گرايس جان

 اروپايی هیکشور پرورش و آموزش های نظام مطالعه از کوم گرايس جان دليل سه

 ،شناخت دهد کسترش اروپائيان با را خود تجاری و فرهنگی روابط دارد قصد امريکا چون -1

 بود خواهد مفيد هدف اين به نيل برای ها کشور اين جامعه و فرهنگ



 

 تانانگلس چون کشوری بخصوص اروپايی کشورهای ساير و امريکا بين تفاهم حسن برقراری -2

  است بوده آن استعماری نفوذ و طرهسي تحت ،امريکا طوالنی مدتی که

 و زشآمو نظام بخشيدن بهبود و گسترش زمينه در اروپايي كشورهاي كه تدابيري و تجارب با آشنايي.3

  باشد اندركاران دست بخش الهام تواند مي اند داشته خود پرورش

 آمريكايي مان هوراس

 داشته بيان ،ديگر كشورهاي تربيت و يمتعل هاي نظام مشاهده و مطالعه كه ي فوايد و ارزش زمينه در

 يمتق به ديگران كه را تجربه همان نشويم منتظر و گيريم بهره ديگران تجارب از ما كه است عاقالنه كه

 هيمد قرار تجربه مورد دوباره آگاهي عدم علت به اند آورده دست به فراوان سرمايه و زمان صرف

  مان هوراس

 تباساق راه سر بر مانعي كه اروپايي كشورهاي از هريك و امريكا بين يسياس عقايد و ارزشها تفاوت به

 . است داشته توجه است فرهنگي

 تفادهاس است خنثي بالقوه كه اي وسيله عنوان به توان مي تربيت و تعليم از: كه دارد اعتقاد مان هوراس

  كرد

 همطالع به وي است ه داد امانج انگليسي كي جوزفرا  ژولين از بعد الگوگيري مطالعات معروفترين

 پرداخت بازديد مورد كشورهاي در معمول تربيت و تعليم نوع و اجتماعي شرايط

 در كه دش منتشر اروپا و انگلستان مردم تربيت و تعليم و اجتماعي شرايط عنوان تحت كي جوزف مقاله

 شده آمد در كم طبقات اجتماعي زندگي سطح ارتقاء موجبات كه عواملي تحليل و تجزيه به مقاله اين

 داند مي دوعامل رانتيجه آن و پرداخته

 نكهاي از نظر صرف همگان كه بزرگسالي دوره تا آن استمرار و تداوم و همگاني تعليمات گسترش(الف

  برخوردارند آن از هستند اجتماعي طبقه چه به متعلق

 كشاورزان و دهقانان بين زمين تقسيم و اراضي اصالحات(ب

 



 

  انگليسي لدآرنو ماتيو

 ستانانگل ملي پرورش و آموزش نظام بنيانگذار و ،محقق مدرسه كننده ،اداره ،سياستمدار ،نويسنده شاعر

 . است آلمان و فرانسه پرورش و آموزشي هاي نظام آماري و تاريخي یرسبر وي مطالعه مشهورترين

 دريابيم جدي و ساده طور به كه است آن در تطبيقي مطالعات ارزش و هدف كه است معتقد آرنولد ماتيو

 .گيريم بهره پرورش و آموزش زمينه در آنان ي ها تجربه از و بياموزيم ديگر كشورهاي از چگونه كه

 ينا محققان و دانشمندان اكثر الگوگيري و تطبيقي پرورش و آموزش مطالعات از دوره اين هاي ويژگي

 پرورش و آموزش  نظام پيشرفته و نوين يها جنبه از الگوگيري و فرهنگي اقتباس عمل به دوره

  اند گذاشته صحه آن وبر داشته خاص توجه ديگر كشورهاي

 هك اند كرده سعي افراد اين اكثر كه است اين از عبارت كه هستند اشتراك وجه يك داراي مطالعات اين

 خاص تياهمي از و بوده مفيد ديگر كشورهاي وتربيت تعليم درباره شناخت و آگاهي كه برسانند اثبات به

 .است برخوردار

 : الگوگيري مطالعات شدن تلقي اهميت كم علت مهمترين

  است بوده قبلی  دقيق تحقيقي طرح بدون اغلب.1

 .تاس گرفته قرار بحث مورد شده مشاهده پديدهاي گريخته و جسته و شده داده ارائه نامنظم صورت به.2

 امكان رت كلي مقياس به حاصله نتايج تعميم استفاده مورد اخذم و منابع بودن ناكافي و محدوديت علت به.3

 .است نبوده پذير

  است بوده دوره اين محققان كار در ديگري مانع شده تعريف و استاندارد اصطالحات فقدان.4

 تربيت و تعليم نظام با رابطه در اجتماعي و فرهنگي عوامل از دوره اين محققان از برخي چه گر.5

 اند نكرده اقدامي روابط اين اشكال و چيدگيپي كردن نروش راه در اغلب اند ردهك بحث جامعه

 يفرهنگ و ،اقتصادي اجتماعي تاريخي سوابق داليل به مختلف جوامع در تربيتي مشكالت و مسائل

 .سازد مي رو روبه مشكل با را فرهنگي اقتباس عمل خود اين و متفاوتند

 


