
 

 

موزش آروش »و به طور اخص «موزش و پرورش كودكان آعلم » را به طور اعم«علم تعليم و تربيت »داگوژي يا پ

ه بلك داراي معناي وسيعتري است:اين اصطالح نه تنها بيانگر خودنهاد،« آموزش و پرورش.»تعريف كرده اند «

ذهني ،اخالقي،جسماني،زيباشناسي واجتماعي نتيجه آن و مجموع فرايندهايي است كه يك شخص رادر تمامي ابعاد 

ميسازد.از نظر تاريخي ،آموزش و پرورش قبل از هر نوع تعليم و تربيتي وجود داشته است ؛آموزش و پرورش 

 جزئي از زندگي هر گروه اجتماعي است كه با انتقال فرهنگ خويش شرايط بقاي خود را تضمين ميكند.

رفتاري گفته مي شود كه بزرگساالن روي كودكان اعمال مي كنند ،در حاليكه به اعمال و «پداگوژي»از نظر لغوي ،

امروزه آموزش وپرورش روي بزرگساالن نيز اعمال ميشود؛آموزش وپرورش سعي دارد از عمل يكسو يه مربيان 

ه ك« خود آموزي»بر فراگيران فراتر رفته و مباحثه اي دو جانبه ايجاد كند؛همچنين آموزش و پرورش بر مفهوم 

نشان دهنده تالش فرد براي خود سازي است، تأكيد مي كند. وانگهي امروزه در مقابل تأثير وسائل ارتباط جمعي 

)مطبوعات ،راديو و تلويزيون (و محيط كه عامالن تربيت در نظر گرفته مي شوند ، از تأثير مدرسه كاسته شده 

 است.

ا و تفاوتهاي بين دو پديده يا دو نهاد است.طبيعي است كه نيز تجزيه و تحليل و توضيح شباهته« مقايسه»موضوع 

تفاوتها و شباهتها بايد با موضوعات مورد نظر مربوط بوده،در متن آنها قرار داده شوند. از اينرو عيب اصطالح 

فت راين است كه مقايسه را به رويدادهاي آموزش محدود مي كند،در حاليكه قلمرو آن با پيش«تعليم و تربيت تطبيقي»

علوم ديگري مانند اقتصاد، جامعه شناسي و مردم شناسي كه به آموزش و پرورش تطبيقي مي پردازند وسيعتر 

شده،است و ديگر،هدف نه صرفاً مقايسه دو نظام اموزشي ،بلكه روابطي است كه اين نظامها با محيط ملي و جهاني 

 ي پيشرفتهاي معاصر باشد .بيانگر همه « علم تعليم و تربيت»خود دارند .همچنين اصطالح 

 )آموزش و پرورش تطبيقي نويسنده لوتان كوي ،ترجمه دكتر محمد يمني دوزي سرخابي (

 #آموزش_تطيقی

@tetaedu 

 


