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 المحور األول: مدخل مفاهيمي

 تمهيد:

مجتمعية حضارية، تهدف مثالية عملية  -واالكادميين عند الكثير من المفكرين-التربية  تتشكل مفاهيم   
بالشكل الذي  تنظيم السلوك اإلنساني، تنظيما يسمو به إلى منازل الفضيلة، والعقالنية الحكيمة،بناء و  إلى

يؤول إلى إنكار الذات مقابل البذل لتحقيق ما يصبو إليه اآلخرين مجتمعين. وعليه كانت وستظل التربية 
 الوسيلة "للتنمية" والغاية "للسعادة" في الوقت ذاته؛ لبلوغ ذروة الرقي اإلنساني والرفاه المجتمعي المنشود.

ميع فروع التربية، والتربية المقارنة كفرع من فروع التربية لقد شهد القرن العشرين اهتمامًا كبيرًا بج     
نالت اهتمامًا متميزًا، برز ذلك من الكتابات المتعددة لرجال التربية المقارنة، إلظهار مدى أهمية هذا العلم 
 في تطوير فهم التربية بصورة عامة من ناحية وألهمية الدور الذي تلعبه في مساعدة المسئولين عن التعليم
وواضعي خططه وبرامجه وفي توجيه االصطالحات التعليمية المنشـودة وزيـادة كفـاءة وفعاليــة النظـم 

 التعليمية مـن ناحية أخرى.
وكان من أبرز التطورات الحديثة في ميدان التربية المقارنة زيادة االهتمام باإلطار النظري للدراسات    

و تقوم أهمية هذا اإلطار على األصول والنظريات والقوانين التي تستند إليها، وتساعد دارسي  المقارنة،
 .التربية المقارنة على تحليل ودراسة الجوانب المختلفة للعملية التربوية

 

كما تهتم التربية المقارنة بدراسة النظم والنظريات التربوية وتطبيقاتها في البالد المختلفة والعمل على 
المقارنة بينها حتى يمكن أن نحصل على مزيد من المعلومات التي تزيد الفهم واإلدراك لتلك المشكالت 
نما تعمل  التربوية وبهذا فإن التربية المقارنة ال تقتصر على وصف النظم التعليمية المعاصرة فحسب وا 

ما تسعى إلى التعرف على تفسير العوامل التي جعلت تلك النظم تنمو وتتطور في اتجاهات مختلفة ك
 .على المذاهب والمعتقدات السياسية والدينية المختلفة التي تقف وراء نظام معين
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 مفهوم التربية المقارنة:

التربية المقارنة فرع من فروع التربية الحديثة نسبيا، إذا ما قورنت بالفروع األصلية للتربية كفلسفة التربية و 
اريخ العلمي للتربية المقارنة إلى الدراسة العلمية التي وضعها مارك انطون تاريخ التربية، إذ يرجع الت

م بعنوان " مخططات ونظرات أولية لدراسة التربية المقارنة "، ولذا يعتبر 8181جوليان الفرنسي عام 
 جوليان مؤسس التربية المقارنة الحديثة ويلقب "بأبي التربية المقارنة".

ن كان علماء      وال يعنى هذا عدم وجود جهود سابقة في مجال التربية المقارنة قبل هذا التاريخ، وا 
التربية المقارنة قد اتفقوا على اعتبار الفترة السابقة لجهود مارك أنطون جوليان فترة ما قبل تاريخ التربية 

 المقارنة، و يمكن تحديدها في مسارين هما:
 يتضمن التربية المقارنة عند علماء المسلمين في الشرق.المسار األول :   
 .يتضمن التربية المقارنة عند علماء الغربالمسار الثاني :   

 تعريف التربية المقارنة:
تعددت التعريفات والمفاهيم التي تناولت التربية المقارنة رغم محاولة الباحثين التوصل إلى تعريف    

الهتمام والزاوية التي ينظر من خاللها الباحثون إلى هذا العلم ولذلك محدد لها وذلك بسبب اختالف ا
تنوعت تلك التعريفات وتعددت واختلفت مما أدى إلى صعوبة التوصل إلى تعريف واحد ومحدد يتق عليه 

 الجميع بخصوص مفهوم التربية المقارنة . 
 وفيما يلي عرض لمجموعة من تلك المفاهيم والتعريفات :

في قاموس التربية بأنها مجال من مجاالت الدراسة يتعلق   "Carter Good "كارتر جودفقد عرفها 
بمقارنة النظرية التربوية وتطبيقاتها ببالد مختلفة بقصد الوصول إلى زيادة الفهم وتعميقه حول المشكالت 

نما في البلدان األخرى، وبالتالي يمكن دراسة مختلف  التربوية ليس في بلد معين ينتسب إليه الدارس وا 
 الموضوعات التربوية من منظور مقارن. 

بأنها الدراسة التحليلية للتربية في البالد   Marc A. Jullien " مارك أنطوان جوليان "** كما عرفها 
 المختلفة بهدف التوصل إلى تطوير النظم القومية للتعليم وتعديلها بما يتماشى مع الظروف المحلية .

بأنها دراسة األحداث المتعلقة بالتربية  موضوعة بأسلوب يمكننا من  Lauwerys" الواريز" ** ويرى
 فهم الظروف التي أدت إلى إيجاد هذه األحداث بهذا الشكل.

 :الجانب التاريخي Kandel تعريف كاندل
. وينتقد  الفترة الراهنة من تاريخ التربية المقارنة, او انها االمتداد بتاريخ التربية حتى الوقت الحاضر"

بيريداي هذا التعريف الن التربية المقارنة دراسة ذات طابع تتداخل فيه ميادين مختلفة. وهو يرى أنه اذا 
واالختالف في النظم التعليمية فان  كان على التربية المقارنة ان تنشد شيئا ذا قيمة من دراسة اوجه الشبه

 .كعلم االجتماع والتاريخ واالقتصاد والسياسة وغيرها ذلك اليتحقق تماما اال باعتمادها على ميادين متعددة
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 :الثقافي الجانبMallinson  مالينسون تعريف-4
مختلفة  الدراسة المنّظمة للثقافات من اجل اكتشاف اوجه الشبه واالختالف ولماذا كانت هناك حلول "

 ."لمشكالت قد تكون عامة ومشتركة للجميع
لدراسة االطار الثقافي لالنظمة التعليمية وما يترتب على ذلك من اوجه الشبه  وهنا نجد تأكيد مالينسون

 .واالختالف وذلك بهدف نفعي اصالحي يمكن االفادة منه في اصالح النظم القومية وتطويرها
 :لجانب الجويوسياسي)اتعريف بيريداي-5
الجغرافيا السياسية للمدارس من حيث عنايتها بالتنظيمات السياسية واالجتماعية من منظور عالمي,  "

يمكن  ومهمتها هي التوصل بمساعدة الطرق المستخدمة في الميادين االخرى الى الدروس التي
لتقويم النظم  استخالصها من المفارقات او التباين في الممارسات التربوية في المجتمعات المختلفة كوسيلة

 ."القومية المحلية
 ويتضح من هذا العرض للتعريفات المختلفة في محّدداتها بين العاملين في مجال التربية المقارنة

الى  المؤسسين منهم والمحدثين انه ناتج عن الرؤية االيديولوجية او اهتمامات الباحثين. فكاندل ينظر
تاريخي, فيرى ان  من منظور -التي يعتبر النظام التعليمي نظاما فرعيا من نظمها– الشخصية القومية

الشخصية القومية التي تتميز  تاريخ كل امة على ارضها يعتبر القوة الكبرى التي تترك بصمتها على تلك
ؤثر فيها بلونه بقية القوى الثقافية التي ت هو الذي يلّون -اي التاريخ –بها االمة عن غيرها من االمم, وأنه 

كان االول يعتبر التاريخ مجرد قوة او عامل من  مع كاندل وان Hansالخاص, وهو ما يتفق فيه هانز
الشخصية القومية وتحدد معالمها وتؤثر من خاللها في  القوى والعوامل الثقافية الكثيرة التي تؤثر في

 .نظامها التعليمي
نة ايضا من منظور تاريخي ولكن من زاوية ما اسماه النمط ثم يأتي مالينسون لينظر الى التربية المقار 

القومي, فالنمط  ويرى عبد الغني عبود انه ال فرق بين مصطلحي الشخصية القومية والنمط .القومي
القومي ال يعد )بضم الدال( ان يكون ذلك السلوك الظاهر الذي يعبر عن الشخصية القومية وهذه االخيرة 

 .اال من خالل النمط القومي الذي يعبر عنها ال وجود لها في الواقع
لالمة كبديل عن كّل من  وبعدها يرى الورايز دراسة نظم التعليم في ضوء ما يسميه التقاليد الفلسفية

فلسفة اميركية ) الشخصية القومية والنمط القومي فتّدرس التربية االمريكية في ضوء الفلسفة البرجماتية
تتخذ من النتائج العملية مقياسا لتحديد قيمة الفكرات وصدقها( والتربية الفرنسية في ضوء الفلسفة العقالنية 

والسوفيتية في ضوء  المثالية في ضوء الفلسفة وااللمانية والتربية االنجليزية في ضوء الفلسفة التجريبية
ز دفعة بالرؤى السابقة لالمام حيث نجد انفسنا مع التقاليد ويعتبر ما توصل اليه الوراي المادية الجدلية

الفلسفية امام مفهوم اكثر تحديدا ومباشرة القتصاره على عنصر رئيسي واحد هو االيديولوجيا بدال من 
 .عّدة عناصر مكونة لمنهج النمط القومي او الشخصية القومية
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االيديولوجية تبّني تعريف عبد الغني عبود والذي ويمكن بعد عرض التعريفات السابقة وخلفياتها ودوافعها 
يتسم بشيء من الشمولية وان كان الهدف االيديولوجي والثقافي متبّدي في تعريفه اكثر من الهدف النفعي 

 االصالحي للمجال
دراسة نظم التعليم وفلسفاته واوضاعه ومشكالته في بلد من البالد او اكثر مع رّد كل ظاهرة من ظواهرها 

كلة من مشكالتها الى القوى والعوامل الثقافية التي أدت اليها بحثا عن تلك الشخصية القومية التي ومش
 .تقف وراء النظام التعليمي بما فيه من مظاهر ومشكالت

 :تحليل التعريفات السابقة

 انها تعني بالتربية من أي التربية المقارنة مجاال مستقال بذاته. فهي تهتم بالتربية في كل انحاء العالم,-8
 .منظور عالمي

التربية المقارنة تعني بالدراسة التحليلية و التفسيرية للقوى الثقافية بهدف التوصل الى فهم معقول -2
 .لجوانب التشابه واالختالف بين االنظمة القومية للتعليم ومشكالتها المختلفة

اصالحية لتطوير نظم التعليم القومية. فللدراسات المقارنة التربية المقارنة تتضمن بالضرورة قيمة نفعية -3
 القرار االفضل او تأييد وجهة نظر معينة بما التعليمية او اتخاذ اهمية في انها تساعد في رسم السياسات
 .يتناسب مع الظروف واالمكانيات المحلية

جتماعية التي تحكمها. ذلك ان ينبغي لفهم النظم التعليمية ان نتعمق في تحليل القوى السياسية واال-4
النظم التعليمية تعكس عادة الفلسفة االجتماعية والسياسية السائدة بصرف النظر عما اذا كانت هذه 

 .الفلسفة مصّرحا بها او عكس ذلك في بلد معين

الى  ليس هناك اطار موّحد لتطور النظم التعليمية. فبعضها جاء نتيجة تطور بطيء يمتّد باصوله-5
الماضي البعيد ومن ثم ال يمكن فهمها اال بدراسة التاريخ والتراث والتقاليد التي نشأت فيها وتطورت من 
 خاللها ولعل هذا التوصيف ينطبق على النظام التعليمي العربي. وبعضها جاء نتيجة تغير ثوري مفاجيء

ما في حالة االتحاد السوفييتي. ومن ثم استخدمتها الحكومات الثورية لتثبيت دعائم النظام الجديد ك
وبعضها فرضت على شعوبها المهزومة من جانب المنتصر الظافر كما في المانيا اعقاب الحرب العالمية 
الثانية. وبعضها جاء وليد الرغبة في االسراع بعملية التغيير او التحول االجتماعي كما حدث في انجلترا 

 .8444بتلر سنة  بعد الحرب العالمية الثانية بصدور قانون
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 الفوائد المستنبطة من مفهوم التربية المقارنة
أن للتربية المقارنة موضوعًا مستقاًل بذاته فهي تهتم بالتربية في جميع أنحاء العالم، أي أنها تعنى بدراسة  -8

 النظم التربوية من منظور عالمي .
أنها تعنى بالدراسة التحليلية الثقافية أو النظم الثقافية بهدف التوصل إلى فهم معقول لجوانب التشابه  -2

 واالختالف بين األنظمة التعليمية ومشكالتها المختلفة .
أن للتربية المقارنة مناهج خاصة بها ، شأنها في ذلك شأن القانون المقارن واألدب المقارن والتشريع  -3

 ن وهي في سبيل ذلك تسعى للتوصل إلى الطريقة السليمة كأساس للمقارنة .المقار 
 أنها تتضمن قيمة نفعية إصالحية لتطوير نظم التعليم القومية ) البلد ( .  -4
 أن التربية المقارنة تساعد في رسم السياسات التعليمية أو اتخاذ قرار أفضل أو تأييد وجهة نظر معينة . -5
 أن التربية المقارنة تحقق للباحثين الفائدة العملية والمتعة العقلية .  -6
 . أن النظم التعليمية تتأثر باإلطار الثقافي للمجتمعات التي توجد بها تلك النظم تأثيرًا كبيراً   -1

 أهمية الدراسات المقارنة :
يما تحققه من أهداف نفعية عديدة في ويمكن فهم األهمية الكبيرة التي تمثلها دراسة التربية المقارنة ف

 مختلف المجاالت : 
 ففي مجال التربية: 

تتمثل أهمية التربية المقارنة في حل المشكالت التعليمية التي تستعصي على الحل بالوقوف على    
األسباب التي أدت إليها وتقديم الحلول المناسبة لها على أساس القوى الثقافية المؤثرة في نظم التعليم ، 

عي السياسات التعليمية في حل حيث كانت التربية المقارنة على الدوام معينا للمخططين التربويين ولصان
 ما يواجههم من مشكالت .

 وعلى المستوى الشخصي: 
تمثل التربية المقارنة مصدرا مهما لتزويد الباحث بالموضوعية وسعة األفق وبعد النظر وعدم االنخداع    

ته وأهدافه بالمظاهر والشكليات ومنطقية الوصول إلى األهداف المرغوبة والقدرة على الموازنة بين إمكانا
وبين التخطيط العلمي السليم للوصول إلى تلك األهداف وعدم التطلع إلى ما في أيدي الغير ألنه رزقه 

 ومن كد يده والسعي والعمل وصوال على مستوى أفضل من الحياة .
 

 ومن الناحية القومية :
بية وغير التربية من نواحي تتمثل أهمية التربية المقارنة في أنها تضع أساسا سليما للتقدم في التر     

النشاط الموجودة في المجتمع ، وترتبط تلك النواحي باإليديولوجيا السائدة في المجتمع ال بتقليد بالد أخرى 
متقدمة ونقل أو استعارة نظمها مما يؤدي إلى فساد تلك النظم بنقلها إلى تربة غير تربتها ال تتالءم معها 

 د العالم الثالث. وهو الخطأ الذي تقع فيه معظم بال
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 فالمهمة األكبر للدراسة المقارنة لنظم التعليم هي تنمية شخصية قومية متميزة متفردة في إطار عال .     
 ومن الناحية السياسية: 

تتمثل أهمية التربية المقارنة في ارتفاع القومية أمام الشعوب األخرى نتيجة للتقدم والثقة بالنفس      
األهداف القومية السابقة وفي حسن تقدير الشعوب األخرى مهما كانت متخلفة ألن  الناجمين عن تحقيق

لها ظروفها التي أدت بها إلى التخلف مما يؤدي إلى تحسين العالقات السياسية مع الشعوب األخرى 
باإلضافة إلى المساعدة على االحتكاك بالشعوب األخرى من خالل المعلمين والسياسييين والدبلوماسيين 

 في مختلف البلدان مما يجعلهم أقدر على التفاهم مع شعوبهم وأقدر على النجاح في مهامهم المختلفة .
ومن جانب آخر فإن التربية المقارنة تسهم في تحقيق السالم العالمي ويمكن أن تلعب دورا بارزا في     

ت وعقد المؤتمرات في البلدان تحقيق ذلك إلحداث التفاهم ألن التربية المقارنة تعتمد على تباد الزيارا
المختلفة وعلى التعاون في حل المشكالت التعليمية مما يؤدي إلى إحساس باألخوة اإلنسانية وتدعيم لها 
وبذلك تسهم في تحقيق الوئام والصدافة واألخوة والسالم بين مختلف شعوب العالم وفي األخذ بيد الشعوب 

هضتها وتقدمها وفي نبذ فكرة الحرب من مناهج التعليم التي تعترضها مشكالت تعليمية تحول دون ن
 وغرس فكرة األخوة اإلنسانية وفي التقريب بين أهداف التربية بين كل المجتمعات .

 مصادر التربية المقارنة
وتتمثل في الدراسات واألبحاث والمؤلفات والجهود التي تتم على أيدي الدارسين  المصادر األساسية:  -8

لمختصين في التربية المقارنة، ويدخل في هذا المصدر المنظمات والمؤسسات ذات االهتمام والباحثين وا
 بالنظم التعليمية، كما يدخل فيها الموسوعات والمجالت المتخصصة في التربية المقارنة.

وهي المصادر التي ال تمثل معالجة علمية شاملة منظمة وكاملة للموضوعات  المصادر األولية:  -2
سة ومن أمثلتها: تقارير اللجان العلمية،والتقارير الرسمية التي تصدرها الوزارات والمصالح المدرو 

الحكومية، ومحاضر جلسات اللجان أو المؤتمرات والندوات والمجالس المتخصصة والعامة والتشريعية 
 الميدان. والقوانين والنشرات والصحف والمجالت وما شابهها من المواد التي تعتبر مادة مباشرة من

وتشمل الكتب والمطبوعات والملخصات التي تعتبر من الدرجة الثانية،وهذه المواد  المصادر الثانوية:  -3
ينبغي أن يحترس منها الباحث في التربية المقارنة لما قد يتعرض له من مزالق في النقل عنها، ولذا ينبغي 

من الخارج وما يكتبه عنه أهله حتى يحقق نوعًا  بين ما يكتبه دارسوا النظام التعليمي  أن يوازن الباحث
 من التوازن في األحكام والتعميمات.

في الكتب والمقاالت والمطبوعات التي ال تتعلق بالتربية مباشرة ولكنها   وهي تتمثل المصادر المعينة: -4
فية واالجتماعية تتصل بها في جانب أو أكثر من جوانبها، ومثال ذلك: الكتب التي تتناول الجوانب الثقا

والسياسية والتي يكون لها أهميتها في الدراسات المقارنة ألنها تلقي الضوء على األبعاد المختلفة للجوانب 
 التعليمية ويعطي لها معنى مفهومًا.
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 :مراحل تطور التربية المقارنة
التربية المقارنة في تطورها الى ثالث مراحل  درج دارسو التربية المقارنة على تقسيم المراحل التي مرت بها

متمايزة, اتسمت كل مرحلة بسماتها االساسية وروادها ومناهجها الخاصة. وسنحاول ان نعرض لتطور 
 :التربية المقارنة في ضوء المراحل التالية

تعتبر هذه المرحلة بداية التاريخ العلمي للتربية المقارنة.  المرحلة األولى: مرحلة النقل واالستعارة-8
عندما نشر "مارك  8181ويعود تاريخها الى العقد الثاني من القرن التاسع عشر, وعلى وجه التحديد سنة 

انطوان جوليان" الباريسي كتابه المعروف" خطة ونظرات مبدئية عن عمل في التربية المقارنة". ويعتبر 
د االول لهذه المرحلة, ولذلك يشار اليه عادة على انه ابو التربية المقارنة ومؤسسها. والذي جوليان الرائ

اّهله لذلك ما يشير اليه دارسو التربية المقارنة من منهجه التحليلي المرّتب. ويصفه بيريداي بانه اول 
المرحلة االولى لدراسة التربية دارس للتربية المقارنة يتميز بالعقلية العلمية, وان هذا هو الذي جعله يبدأ 

المقارنة. ويقول كازمياس ان جوليان كان يعتبر علم التربية المقارنة مشابها لعلم التشريح المقارن. ومن 
 8138( في فرنسا الذي وصف في تقريره عام 8161-8142رواد هذه المرحلة ايضا "فيكتور كوزان")

اعجابه بجوانب كثيرة منها, وبصفة خاصة ما يتعلق منها التربية في بروسيا وصفا مباشرا. وعبر فيه عن 
بطابعها العالماني وادارتها المركزية وكفاءة المدارس وفعالية االجهزة التعليمية في تحقيق االهداف القومية. 
وقد كان لهذا التقرير اثره على اآلراء التربوية في كل من فرنسا وامريكا وانجلترا. وكان كوزان يعتقد ان 

ة الشعوب ال تتحقق بكونهم غير مقلدين وانما بالتقليد النافع والمفيد لما لدى الشعوب االخرى عظم
( في امريكا والذي 8154-8146واالستفادة منها مهما كان. وكذلك من رواد هذه المرحلة "هوراس مان")

بين هذه الدول بعد قضاء ستة اشهر في اوربا عدة مقارنات  8143ضّمن تقريره السابع الذي كتبه سنة 
من حيث تنظيم المدارس وطرائق التدريس. ودعا الى عدم صبغ التربية بالصبغة الطائفية, وزيادة تدخل 
الوالية في التعليم. وكان يعتقد ان المشكالت الراهنة لها جذورها التاريخية التي توضحها وتشرحها وتلقي 

بين الطبقات الغنية والفقيرة في التعليم, بحيث الضوء عليها. وكان يرى ضرورة تحقيق التقارب االجتماعي 
في انشاء اول مدرسة ابتدائية  8141يجمع اوالدهم في مدرسة واحدة. وقد تّوج جهاده عندما نجح سنة 

-8188عامة. ولذلك يعتبر مان ابو المدرسة العامة في امريكا.وقد سار على خطى مان, "هنري برنارد")
ر التربوية البروسية. وايضا كان كهوراس مان من انصار فكرة المدرسة ( فكان معجبا مثله باالفكا8411

العامة. ومعظم المواد التعليمية التي جمعها من النظم التعليمية االخرى تاريخية وصفية. ومن اقطاب هذه 
 ( االنجليزي الذي في كتابه "التربية الديمقراطية" عقد مقارنة8111-8122المرحلة كذلك "ماثيو ارنولد")

بين التربية في فرنسا وانجلترا. وقام بتسجيل مالحظاته الدقيقة حول الفروق المتعلقة بشخصية االمة 
وطابعها. ونادى بضرورة تنظيم التعليم الثانوي في انجلترا. وكان يعتقد ان ذلك سيؤدي بالضرورة الى 

ت عصرها حيث بلغت رؤية ترقي الطبقات المتوسطة في انجلترا عن طريق التعليم, ولعل هذه النظرة سبق
عن طريق التعليم أوجها في الستينات والسبعينات من القرن  Social Mobilityالحراك االجتماعي
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( الذي استطاع ان يعقد 8111-8124العشرين. ونختم برواد هذه المرحلة ب"اوشنسكي" الروسي)
ة, واكد عدم امكانية نقل مقارنات واعية ,عرضها بدقة وتحديد. وقد اعترف اوشنسكي بالفروق القومي

التقاليد القومية التي تؤثر في التربية, ولكنه مع هذا اقترح امكانية نقل انظمة عقالنية وفكرية من دولة 
الخرى. ومن خالل تصنيفاته للنظم التعليمية وتطبيقاتها ومشكالتها توّصل الى بعض المباديء العامة. 

 .يتوقف على الرأي العام للشعبومنها قوله بأن اسلم اساس الصالح التعليم 
هي المرحلة التي احتلت النصف االول من القرن :المرحلة الثانية: مرحلة القوى والعوامل الثقافية

العشرين. وقد شهدت هذه الفترة نشاطا كبيرا, مثل ظهور دائرة المعارف التربوية التي كتبها بول مونرو في 
. ودائرة المعارف التي اعدها فوسترواطسون في اربعة اجزاء بين  8483و 8488خمسة اجزاء بين عام 

-8425, والكتاب السنوي للمعهد الدولي في التربية الذي اصدره كاندل في الفترة بين  8428-8423
...... وغير ذلك من المطبوعات التي يصفها هانز بقوله:" ومهما كانت قيمة االفكار التي  8444

عن النظم االجنبية فان الهدف الرئيسي كان ذا طابع نفعي عملي الصالح  تضمنتها هذه المطبوعات
التعليم". ويعتبر "مايكل سادلر" عادة مؤسس هذه المرحلة ورائدها. وان كان قد سبقه ليفازير الفرنسي 
 وتبعه على الطريق كل من فردريك شنايدر في المانيا وكاندل واوليخ في امريكا وهانز ومالينسون والواريز
في انجلترا وروسللو في سويسرا. وجميعهم اهتموا باألسس التربوية والقوى والعوامل الثقافية واالجتماعية 
التي تستند عليها التربية في الدول المختلفة. وجميع هؤالء اتجهوا في تفسير االختالفات بين الظواهر 

ارجه. وكان عملهم مدفوعا التربوية الى المالحظات الدقيقة المضبوطة داخل النظام المدرسي وخ
باالتجاهات االنسانية التحررية .ووجدوا في التربية أحسن أمل لالنسان. ووجدوا في التربية المقارنة أعظم 

 .االمكانيات لتحسين المدرسة والمجتمع
وتحت تأثيرهؤالء انتقلت التربية المقارنة من مرحلة جمع المعلومات الوصفية الى المرحلة التحليلية 

سيرية للعوامل المختلفة التي تؤثر على نظم التعليم .ويسمي بيريداي هذه المرحلة بمرحلة "التنبؤ" ألن التف
هدف هذه الدراسات المقارنة لم يكن االستعارة ،وانما التنبؤ بمدى امكانية نجاح نظام التعليم في بلد ما 

الدراسات المقارنة في هذه الفترة على أساس مالحظة الخبرات المشابهة للدول االخرى. وكان االهتمام ب
لحماية االصالحات التعليمية والتنبؤ بما يحتمل حدوثه اذا سار االصالح في نفس االتجاه الذي سار فيه 

 .في دولة اخرى مع مراعاة اختالف الظروف
( من اشهر رجال هذه المرحلة بل من اشهر رجال التربية المقارنة. وكان 8465-8118ويعتبر "كاندل")

اندل يرى أن وظيفة التربية المقارنة ليست المفاضلة بين النظم التعليمية او تحديد أيها أحسن .ان القيمة ك
الحقيقية للتربية المقارنة هي اغناء واخصاب افكارنا وتفكيرنا, وهنا يشير كاندل بوضوح الى البعد 

ير والشرح.وكان يهتم بشرح العوامل االكاديمي للتربية المقارنة.وكان كاندل اليكتفي بالوصف، انما بالتفس
التي تسبب حدوث ظاهرة تعليمية ما، أو خصائص تربوية معينة .وقد نظر كاندل الى الثقافات التي 
درسها من منظور تاريخي وحاول أن يؤكد الطابع القومي لكل منها. وقد أكد كاندل في منهجه المقارن ان 
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حدد طابع النظم القومية للتعليم . وقد ردد بصورة اخرى هناك قوى معينة سياسية واجتماعية وثقافية ت
العبارة الشهيرة لسادلر :" ان ما يحدث خارج المدرسة يحدد ما يحدث بداخلها بل قد يكون اهم منه". ويتبع 

( , كاندل من حيث اهمية مساهماته في هذه المرحلة. وقد اعترف هانز بانه مدين 8464-8111"هانز")
همية المنهج التاريخي في التربية المقارنة. مع ان كاندل لم يصل في تحليل العوامل لكاندل الذي اكد ا

التي توصل اليها بنفس التفصيل الذي نجده لدى هانز. وقد اعتبر هانز ان الخطوات الرئيسية للتربية 
ع القومي المقارنة تتمثل في دراسة كل نظام قومي للتعليم على حدة في اطاره التاريخي وارتباطه بالطاب

والثقافية القومية، وكذلك جمع المعلومات عن النظم القائمة للتعليم في الدول المختلفة.وتتركز نظرية هانز 
حول نقطة هامة هي ان النظم القومية للتعليم تمثل التعبير الخارجي للنمط القومي وشخصية االمة، 

هانز الى العوامل التي تعمل على  بمعنى انها تكشف عن شيء مميز للشعب الذي تنبت فيه. وقد اشار
تكوين االمة المثالية,وربما تأثر بفكرة هيجل عن االمة الذي اعتبر ان احسن نموذج لها هو ان تكون من 

 -3وحدة الدين  -2وحدة الجنس  -8قومية واحدة .وقد حدد هانز خمسة عوامل لهذه االمة المثالية هي: 
 .لسياسيةالسيادة ا -5وحدة االرض  -4وحدة اللغة 

( من اتباع مدرسة كاندل وهانز وشنايدر وهو يولي اهتماما كبيرا للتفصيالت  -8141ويعتبر "مالينسون")
التاريخية. ويهتم ايضا في تفسير الحركات التي تلقي الضوء على التربية. فهو ينظر الى التربية في ضوء 

قرن الثورة الصناعية وما يترتب عليها  حركات عامة على مدى زمني كبير كتفسيره للقرن التاسع عشربأنه
من خلق الحاجة الى افراد متعلمين.ان لب منهجه يتمركز حول فكرته عن "النمط القومي" وتأثيرها على 
تشكيل الطابع القومي للتعليم. ويقول مالينسون ان هناك اتفاقا على ان الهدف من التربية هو اعداد 

المفهوم يختلف من بلد الى بلد اخر. الن كل بلد تفسره بما يساعدها المواطن للحياة الديمقراطية. بيد ان 
على بناء نمطها القومي. ويرى مالينسون ان شخصية االمة او نمطها القومي هو الذي يشكل آمالها 
واهدافها ومؤسساتها االجتماعية والسياسية والثقافية. ويدلل مالينسون على وجهة نظره بامثلة كثيرة من 

لجيكي .ويقابل بين النمط القومي االلماني وااليطالي مشيرا الى انه السبب وراء النجاح الذي الشعب الب
حققه هتلر والفشل الذي مني به موسولينيي. ولكن ماذا يقصد مالينسون بالطابع او النمط القومي؟ 

راث االجتماعي ولالجابة على هذا السؤال يجب ان نذكر اربع مكونات اساسية هي الوراثة, والبيئة, والت
والتربية . ومن الواضح انه بهذا يتشابه مع هانز بدرجة كبيرة. ويرى مالينسون انه من الممكن حدوث 

 :تغيير بطىء في الطابع القومي نتيجة عدة عوامل من اهمها
 .منافسة المجموعات االكثر تقدمية، ومن ثم الصراع من اجل البقاء القومي-8
 .االكتشافات العلمية-2
 تقديم معتقدات جديدة وتقبلها تدريجيا-3
 .التربية بما لها من تاثيرغير مباشر, من حيث انها تعمل وتؤثر على النوعية الفعلية للمجموعة-4

بيد انه يرى ان مثل هذا التغيير يحدث ببطء, بل انه يحذر من ان محاولة استخدام التربية عمدا للتغيير 
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لتربوي محكوم عليها بالفشل مالم يكن هذا التغيير بطيئا ومتمشيا مع الثقافي القائم الذي يخدمه النظام ا
 .النمط القومي

حتى 8441اما "جوزيف الورايز" الذي شغل منصب استاذ التربية المقارنة في جامعة لندن منذ سنة 
م , فقد لعب دورا هاما في اثارة التفكير في التربية االمقارنة. وقد عّبرعن عدم رضائه عن مفهو 8411

الطابع او النمط القومي, لكنه اشار الى امكانية تحديد مجموعة من التقاليد القومية نابعة من االتجاه 
الفلسفي للشعب. وهو يعتقد ان منهج "النمط القومي" له دور في الكشف عن الحقائق والتفسير, على الرغم 

من الممكن خفض العناصر  من ان هذا المنهج فيه نقاط ضعف من الناحية النظرية. وهو يعتقد انه
المكونة او التي يجب اخذها في االعتبار.ويرى الوايز ان الطريقة او االسلوب االكثر مناسبة هو اسلوب 
التقاليد الفلسفية ما دام معظم دراسي التربية المقارنة قد استخدموا بصورة ما المنهج الفلسفي . وهو يرى ان 

ب مختلفة للجدل الفلسفي مثل البراجماتية االمريكية والمثالية هناك انماطا قومية في الفلسفة اواسالي
 .االلمانية والعقالنية الفرنسية والتجريبية االنجليزية والمادية الجدلية لالتحاد السوفيتي

تتميز هذه المرحلة بدراسة التربية المقارنة على اساس منهجي علمي : المرحلة الثالثة: المنهجية العلمية
واستخدام االسلوب العلمي ومناهجه في الدراسات المقارنة.ويعتبر ارثر موهلمان رائد هذه المرحلة وتبعه 
كل من جورج بيرايدي في امريكا وبرايان هولمز وادموندكنج في انكلترا , ويتركز اهتمام موهلمان حول 

ه للمشكالت التعليمية وتحليل النظم التعليمية على اساس اطار نموذج نظري.وهو يعتقد ان اي تصنيف
نظام تعليمي هو نسيج مركب بجذوره الى الثقافة المتأصلة لشعبه, ومن ثم كان على باحث التربية 

ية دراسة المجتمع المقارنة ان يستخدم كاّل من الطريقة الثقافية وطريقة الموضوعات. ويقصد بالطريقة الثقاف
الذي نشأ فيه النظام التعليمي من حيث ان هذا النظام هو وليد المجتمع بثقافته االصلية. ويقصد بطريقة 
الموضوعات دراسة الموضوعات والمشكالت التي تتصل بالنظام التعليمي. ويؤكد موهلمان ان على دارس 

دراسته وتحليله للنظام التعليمي, وان مثل هذا  التربية المقارنة ان يتخذ لنفسه اطارا نظريا يستخدمه في
االطار ينبغي ان يكون مناسبا للتحليل المنّظم لالتجاهات المعاصرة للنظام, وللعوامل البعيدة المدى 
كالتكنولوجيا والعلوم والعوامل االقتصادية والفنية, وهو يرى ان مثل هذا االطار المزدوج يساعد على عمل 

البراهين التجريبية الحالية وبين التاثير المستمر للقيم الثقافية. ويخلص موهلمان من موازنة بين االدلة و 
ذلك الى االشارة الى الحاجة الى ما أسماه بقانون "الشكل او التركيب" الذي يساعدنا على دراسة التربية 

كيبي( في شكلها الراهن بل وفي تطورها التاريخي. وهو يقيس على سبيل المثال )النموذج التر 
 :لهرسكوفيتش الذي يتضمن العناصر التالية

 .الثقافة المادية ومظاهرها التكنولوجية -أ
 .المؤسسات االجتماعية, وتشمل المنظمات االجتماعية والتربية والتركيب السياسي -ب
 .الفرد والكون والمعتقدات والمقدسات -ج
 .موسيقا والرقصالفنون الجمالية, وتشمل الفنون الشعبية والزخرفية وال -د 
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 .اللغة –ه 
ويبدو ان ما يقدمه لنا موهلمان على انه اطار نظري ليس اكثر من مجرد تصنيف او توصيف لمجموعة 
من العوامل التي تبدو احيانا انها غير مرتبطة, والى جانب هذا فانه من الصعب تطبيق مثل هذا االطار 

نقتصر على تصنيف المشكالت في قائمة تضم مجموعة من العوامل  في الواقع, وهناك فائدة قليلة عنما
المرتبطة بعيدة المدى. ولكن على الرغم من هذه االنتقادات فان موهلمان يعتبر رائد المدرسة المعاصرة 

 ."للتربية المقارنة وهي "المدرسة المنهجية
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 مراحل تطور التربية المقارنة

تمثل التربية المقارنة أحد الفروع األساسية للتربية حيث تعني بدراسة نظم التعليم في الدول المختلفة من 
حيث جميع مدخالتها ومخرجاتها ، فتلقي الضوء علي األهداف واألولويات التربوية التي يتبناها نظام 

لتعليمي الذي تتبعه تلك الدولة ومستويات ومراحل التعليم المختلفة التعليم محل الدراسة وتبين شكل السلم ا
, لذلك كان البد من دراسة تطورها منذ  بما تشتمل عليه من تعليم عام وتعليم مهني وفني وتعليم خاص 

 القدم
 مرحلة وصف نظم الحياة في البالد األجنبية : أوالا 

، ولم يكن الحديث عن التربية فيها مستقال عن  قد بدأت هذه المرحلة في الشرق والغرب على السواء
نما كان الحديث أو الوصف مجموعة من االنطباعات العامة التي  الحديث عن نظم الحياة األخرى ، وا 
 تفرض نفسها على الزائر لبلد غير بلده ، سواء للتجارة أو للرحلة أو للكشف

تنظيم أفكاره  مكاتبة اذا كان لديه القدرة علىوقد ينقل هذه االنطباعات مشافهة وبصورة غير منظمة ، أو 
 وحسن عرضها

 :أشهر رواد هذه المرحلة
وسجل رحلته واكتشافه في  الذي استوطن في فرنسا ، وكان أول من اكتشف الجزر البريطانية ،: بيثياس•

  ” في المحيط” كتابه 
 ماركوبولو•
” مسجال رحلته في كتاب قيم أطلق عليه  صى ،الذي قام برحلته من فينسيا بايطاليا ، زائرا الشرق االق 

   ”رحالت ماركوبولو
 ” الذي وصف رحالته التي استمرت اربعين عاما سجل فيها كل مشاهداته في كتابه الشهير:ابن بطوطة

   ”تحفة النظار في غرائب االمصار وعجائب االسفار
 مرحلة وصف نظم التعليم في البالد األجنبية -ثانياا :

ذه المرحلة الكتابة عن نظم التعليم في البالد األجنبية تستقل عن الكتابة عن نظم الحياة بدأت في ه
 ومعالمها

األلماني عن ” فردريك أوجست ” بدأت هذه الكتابات في صورة مقاالت أدبية وتربوية ، كتلك التي كتبها  •
 المدارس االنجليزية واأللمانية

الفرنسي ، الذي أطلق عليه أبو التربية المقارنة ” أنطوان جوليان مارك ” زاد عدد هذه المقاالت على يد  •
، اعاد المكتب الدولي للتربية  8186، والذي نشر في صحيفة التربية مقاال عن التعليم االبتدائي سنة 

 8422نشره سنة 
  مخططات ونظرات اولية لدراسة التربية المقارنة” أشهر كتاباته  مارك أنطوان جوليان •
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 ه األساسي هو تجميع وتصنيف الحقائق من خالل القيام بمالحظات علمية دقيقة بقصدهدف •
 الوصول إلى المبادئ العامة التي تتيح وضع السياسة التربوية

 : وضع جوليان ستة تصنيفات يمكن تصنيف المعلومات التربوية على اساسها وهي •
تعليم  -5اعداد المعلمين -4 الي والتربية العمليةالتعليم الع -3التعليم الثانوي -2التعليم االبتدائي -8

 التعليم وعالقته بالتشريع والمؤسسات االجتماعية -6الفتاة
 الخطوات الرئيسية عند مارك أنطوان جوليان •
 وصف الواقع التعليمي •
 استخدام األدوات العلمية الحديثة وهي االستبيان لجمع المعلومات •
 رتيبها دون االهتمام باألسباب والعلل المشكلة للنظم التعليميةوضع المعلومات في جداول وت •
كيفية إعداد جيل من الدارسين في هذا المجال النتهاج نهجه في دراسة النظم التعليمية في البالد  •

 المختلفة
 أشهر رواد هذه المرحلة

طاليا ، سويسرا ، فرنسا قام بدراسة موسعة عن المعاهد التعليمية في كل من : انجلترا ، اي جون جريسكوم
 سنة في أوربا” وضمن هذه الدراسة في كتابه  ، هولندا

 فيكتور كوزان•
استاذ الفلسفة في جامعة السور بون ، حيث تم تكليفه من جانب الحكومة الفرنسية بدراسة نظام التعليم في 

وصف  8138أصدره عام بروسيا واالستفادة منه في تحسين التعليم الفرنسي ، وأسفرت زيارته عن تقرير 
فيه التربية في بروسيا ، واصدر إعجابه ببعض الجوانب منها : اإلدارة المركزية ، كفاءة المعلم ، فعالية 
األجهزة التعليمية ، وقد أضاف لمنهجية جوليان الكثير من الجوانب ، حيث لم يقتصر على مجرد جمع 

 المعلومات وجدولتها دون تحليلها
 هوراس مان •

ر تربوي امريكي ، زار اوربا وقضى بها ستة اشهر ،درس فيها معاهد التعليم في : انجلترا ، ايرلندا هو مفك
هذا التقرير بانه  ، وقد تميز” التقرير السابع ” ، فرنسا ،المانيا ، هولندا . ونشر تقرير عن زيارته سماه 

  تعدى حد الوصف الى تقييم هذه النظم التعليمية
 ماثيو ارنولد •
ي زار فرنسا والمانيا ليستفيد بنظاميهما التعليمي في انشاء نظام تعليمي انجليزي قومي ، ولم يكتفي الذ

 بوصف هذه االنظمة التعليمية بل تعداها الى الربط بينها وبين الطابع القومي لتلك الدول
 أهم خطوات هذه المرحلة •
 ث : لغته ، عاداته وتقاليدهالتعرف على المجتمع المراد دراسة نظمه التعليمية  من حي •
 إعداد وسائل لجمع المعلومات •
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 انتقاء عينة ممثلة للمدارس والقيام بزيارتها وجمع المعلومات المراد جمعها بالوسائل السابقة •
تدوين المعلومات والبيانات وجدولتها ثم معالجتها إحصائيا ، واستخراج ما بينها من عالقات تصف بدقة  •

 تعليميةجوانب النظم ال
التعليمي  كتابة تقارير عن المالحظات واالستنتاجات التي يمكن االستفادة منها في إصالح النظام •

 القومي او بعض جوانبه
 اهم الصعوبات التي تواجه الدارسين في هذه المرحلة

حلة اختالف المصطلحات المستخدمة في مجال التعليم ) فمثال المرحلة اإلعدادية في مصر يقابلها المر 
سنة أما في بريطانيا فيبدأ  84المتوسطة في السعودية ، كما أن التعليم الثانوي في مصر يبدأ بعد سن 

  سنة88بعد سن 
 اختالف ثقافة كل مجتمع وأثره على النظام التعليمي •
 صعوبة االعتماد على اإلحصاءات التي كثيرا ما تكون مضللة •
 ةاهم االنتقادات التي وجهت لتلك المرحل •
 إنها كانت وصفية في معظمها •
 إنها كانت ال تحوي دراسة أو نقدا علميا للنظم التعليمية •
األجنبية  أن غرضها كان نفعيا ، إذ كان الدارس يهدف إلى استعارة بعض جوانب النظم التعليمية •

 لتعديل النظام التعليمي في بلده
ة مسبقة فيما يتعلق بالنظم التعليمية األجنبية أن الدارس كان يقوم بالدراسة وفي ذهنه قيم افتراضي •

 وباإلصالح التعليمي
 مرحلة الربط بين نظم التعليم ومجتمعاتها -ثالثاا :

لم تكن اإلشارات التي وردت في المرحلة السابقة تربط بين نظم التعليم ومجتمعاتها اال بصورة عابرة  •
 ر كوزان وماثيو ارنولدوسريعة ، كتلك اإلشارات التي وردت في كتابات فيكتو 

بدات هذه المرحلة في نهايات التاسع عشر واوائل القرن العشرين ، حيث بدات مصلحة التعليم في  •
 انجلترا في نشر سلسلة من التقارير الخاصة عن التعليم في البالد االجنبية

ة في أي مجتمع ال يمكن رائد هذه المرحلة ، وكان يرى انه بدون فهم الثقافة السائد مايكل سادلر” كان  •
 فهم نظمه التعليمية

 مايكل سادلر•
يعد سادلر أول من خرج من كتاب القرن التاسع عشر عن المنهج الذي كان سائدا فيه ، ففي المقال الذي 

إلى أي مدى يمكننا أن نتعلم شيئا ذا قيمة من دراسة النظم ” تحت عنوان  8411صدر عنه سنة 
ينبغي عند دراسة النظم التعليمية األجنبية أال ننسى أن األشياء الموجودة :“  يقول” التعليمية األجنبية 

خارج المدرسة قد تكون أكثر أهمية من األشياء الموجودة في داخلها ، بل أنها تتحكم فيها وتفسرها ، أننا 



  ماستر أولىالسنة                           مناهج التربية المقارنة                                      د.منصوري          

هنا وورقة  النستطيع أن نجول بين النظم التعليمية في العالم كطفل يلهو في حديقة غناء ويقطف زهرة من
 من هناك ثم يتوقع بعد ذلك أننا إذا غرسنا ما جمعناه في تربة بالدنا نحصل على نبات حي

 
 
 اشهر رواد هذه المرحلة• 

 فريدرك شنايدر
وهو ألماني الجنسية ، وقد اتبع المنهج التاريخي في معالجته للمشكالت التربوية في كثير من البالد ، وقد 

ة األمة ، والموقع الجغرافي ، والثقافة ، والعلوم ، والفلسفة ، والحياة أكد على أن كال من : شخصي
االجتماعية والسياسية ، والتاريخ والدين يساهم في تشكيل النظرية التربوية وتطبيقاتها العملية ، ومن ثم ال 

 .يمكن مقارنة ظواهر تعليمية بين دولتين أو أكثر إال إذا كانت هناك عوامل مشتركة بينهم
 اسحق كاندل• 

كان يؤمن بان وظيفة التربية المقارنة ليست المفاضلة بين النظم التعليمية وتحديد ايها احسن ، وانما 
اخصاب عقولنا وافكارنا ، ولم يشمل منهجه مجرد الوصف بل شمل الشرح والتفسير والبحث عن العلل 

قارنة ال يقتصر على طريقة واحدة في الكامنة والمشِّكلة للنظم التعليمية ، وان الدارس في التربية الم
المقارنة ، وانما يوجد العديد من الطرق بعضها يعتمد على المقارنة اإلحصائية ، وبعضها يعتمد على 

  العالقات التبادلية بين التعليم وظروف المجتمع
 األسس الثالثة لمنهج كاندل المقارن •
 مختلفة مات والبيانات عن النظم التعليمية في دولاألساس الوصفي : القائم على تقديم سيل من المعلو  •

 األساس التاريخي الثقافي : القائم على تحليل األسباب الكامنة وراء المشكالت التعليمية •
األساس النفعي : القائم على اكتساب الدارسين في مجال التربية المقارنة وضوحا فلسفيا يؤهله لتقديم  •

 ير النظام التعليمي الوطنيبعض المقترحات والتوصيات لتطو 
 تابع أهم الرواد•
 نيكوالس هانز•

 : توصل إلى مجموعة من النتائج ذات أهمية في ميدان التربية المقارنة وهي
 :أن هناك عوامل ثالث محددة للطابع القومي هي-8
  العوامل الطبيعية وتشمل ) عامل العنصر وعامل اللغة والعوامل الجغرافية واالقتصادية •
 العوامل الدينية •
 ( العوامل العلمانية وتشمل ) الحركة اإلنسانية واالشتراكية والقومية والديمقراطية •
 : أن هناك عوامل خمس تساهم في تكوين األمة المثالية وتشكيل النظم التعليمية وهي-2
 السيادة السياسية –وحدة األرض –وحدة اللغة  -وحدة الدين  -وحدة الجنس  •
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 د هذه العوامل ال يترتب عليه خطر أو تهديد للوحدة القوميةوان نقص اح
 تابع أهم الرواد •
 
 مالينسون• 

لب منهجه يتمركز حول فكرته عن النمط القومي وتأثيرها على تشكيل الطابع القومي للتعليم ، وان أي 
لى عدة عوامل من تغير فيه يؤدي إلى تغير في النظم التعليمية ، وان التغير في الطابع القومي يرجع إ

 :أهمها
 االكتشافات العلمية-8
 التقبل التدريجي للمعتقدات-2
 .التأثير غير المباشر للتربية-3

 مرحلة المنهجية العلمية -رابعاا :
تتميز هذه المرحلة بدراسة التربية المقارنة على اساس منهجي علمي ، ويعتبر ارثر موهلمان رائد هذه 

 في امريكا وبرايان هولمز وادموند كنج في انجلتراالمرحلة وتبعه جورج بيريداي 
 ارثر موهلمان

يرى ان فهم النظم التعليمية يتطلب تعاون علماء كثيرين في مجاالت متعددة مترابطة بعضها بالبعض ،  •
 . لتحليل المشكالت التعليمية الرئيسية للنظم المختلفة

كما يرى ان اى نظام تعليمي هو نسيج مركب يمتد بجذورها الى الثقافة المتأصلة لشعبه ومن ثم كان  •
 على باحث التربية المقارنة ان يستخدم كال من الطريقة الثقافية وطريقة الموضوعات

 . الطريقة الثقافية تعني دراسة ثقافة المجتمع الذي نشا فيه النظام التعليمي-8
 عات تعني دراسة الموضوعات والمشكالت التي تتصل بالنظام التعليميطريقة الموضو -2
اطارا نظريا يستخدمه في دراسته وتحليله  ويرى ايضا انه على دارس التربية المقارنة ان يتخذ لنفسه •

 للنظام التعليمي
 ةويكون متناسبا مع العوامل بعيدة المدى كالتكنولوجيا والعلوم والعوامل االقتصادية والفني

 جورج بيريداي
(، أول محاولة علمية جادة للبحث عن 8464يعتبر كتاب جورج بيريداي "الطريقة المقارنة في التربية" ) •

 هوية للتربية المقارنة
قام بريداي بوضع طريقة علمية للتربية المقارنة، تعتمد على التجميع الدقيق والمنظم للمعلومات  •

المادة أو المعلومات  ل دولة تحت الدراسة، ثم تصنيف وتبويب هذهوالمعطيات التربوية المتشابهة في ك
من خالل "مقابلتها" بعناية، والتوصل إلى "فروض" من هذه المقابلة، وفي الخطوة األخيرة، تجري المقارنة 

 .تصويرية للتأكد من صحة الفروض. سواء كانت مقارنة "مطردة" أو مقارنة
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تها تعتبر من النوع المتعلق "بالعالقات بين النظام التعليمي والمجتمع، الظواهر التي قام بيريداي بمقارن •
 .وليست من النوع الذي يتناول الظواهر التعليمية من داخل المؤسسات التعليمية ذاتها

 المنطلقات األساسية لمنهج بيريداي •
 تزايد االهتمام بالمجتمعات األجنبية، ونظمها التعليمية•
 يم األجنبية ال تساعد فقط على معرفتنا بالشعوب األجنبية،أن دراسة نظم التعل •

 .ولكنها في الوقت نفسه تساعدنا على معرفتنا بأنفسنا
، والتي تعنى هنا التنبؤ بنجاح أو فشل  "أنه في ضوء عمليات التحليل الثقافي يمكن القيام بعملية "التنبؤ •

خرى تم فيها ثبات نجاحها في ظروف وقوى النظام التعليمي في )تبني( إصالحات تعليمية من دول أ
 .وعوامل ثقافية مشابهة

باعتباره ذروة ومنتهى أمل التربية المقارنة، ويعني التحليل الشامل دراسة  االهتمام بالتحليل الشامل •
 التأثير الكلي للتربية على المجتمع من منظور عالمي

 يريدايانواع الدراسات في مجال التربية المقارنةعند جورج ب •
 الدراسات المجالية أو المنطقية •

والتي يقصد بها دراسة منطقة صغيرة )بلد واحد( قد تتسع لتشمل )قارة( بأكملها إذا كان بين بالدها 
خصائص مشتركة. وتسير الدراسات المجالية أو المنطقية حسب أسلوب بيريداي المنهجي في خطوتين 

 ، والتفسير هما: الوصف
  نةالدراسات المقار  •

تتعلق الدراسات المقارنة بعدة دول أو مناطق في نفس الوقت. وهي استكمال للخطوتين السابقتين في 
 :الدراسات المجالية وهما

عدادها للمقارنة. ويتم في نهاية مرحلة  مرحلة المقابلة والمقابلة ببساطة هي عملية ترتيب للمادة العلمية وا 
الذي سيتم في ضوئه إجراء المقارنة كخطوة أخيرة. وتأخذ  "يارالمقابلة التوصل إلى "الفروض" أو "المع

 :المقارنة شكالن
 انواع الدراسات في مجال التربية المقارنةعند جورج بيريداي •
وهي عملية االنتقال من دولة ألخرى في جانب من جوانب المقارنة ثم العودة مرة  :/ المقارنة المطردة •

 .الجوانب التي يمكن جدولتها مثل اإلحصاءاتأخرى لتناول جانب آخر، خاصة في 
وتعتمد على عقد المقارنة بشكل عشوائي خاصة عندما يصعب  : Illustrative المقارنة التصويرية •

 .إجراء المقارنة المطردة. ويمكن عقد مقارنات مطردة كلما سمحت المادة العلمية بذلك
فروض التي تم استخالصها في المرحلة السابقة وهي المهم أنه في ضوء عملية المقارنة يتم التحقق من ال

 .مرحلة المقابلة أو المناظرة
 خطوات منهج بيريداي •
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 المداخل المقارنة عند بيريداي •
يفرق بيريداي بين مدخلين من المداخل المقارنة التي تتضمنهما طريقتيه في الدراسات التربوية المقارنة  •
 :هما
  مدخل المشكلة-1

المدخل اختيار موضوعًا واحدًا أو مشكلة واحدة لفحصها ودراستها في النظم التعليمية ويتضمن هذا 
المختارة مثل مشكلة تدريس اللغات، أو التدريب، أو غيرها من المشكالت التي يجب أن تكون حية 

ت وحيوية ولها ارتباط بدولة الباحث. وهذا المدخل يساعد الباحثين المبتدئين على مجرد إجراء دراسا
 .مسحية مقارنة وهي ترتبط بالدراسة المجالية

  مدخل التحليل الكلي-2
وكما يشير المصطلح فإنه يتناول جميع العوامل الرئيسية المؤثرة في نظم التعليم، حيث يتعرض هذا 

للنظم التعليمية(. ويهدف  -رؤية كلية -المدخل للنظم التعليمية بصفة عامة وكما يسميها بيريداي )بانوراما
ذا المدخل إلى صياغة "القوانين" أو الوصول إلى "الفروض" التي تساعد على فهم وتحديد العالقات ه

 .المعقدة بين النظم التعليمية ومجتمعاتها التي توجد فيها، وذلك من منظور عالمي
 بيريداي والمنهج االستقرائي •
 من رواد المنهج االستقرائي، يعتبر فرانسيس بيكون •

 :ن الخطوات التاليةوالذي يتكون م
 .المالحظة أو/ والتجربة-8
 التعميم االستقرائي-2
 تكوين الفروض-3
 محاوالت التثبت من صحة الفروض-4
 إثبات صحة أو عدم صحة الفروض-5
 .المعرفة-6
ونظرة فاحصة لمدخل الخطوات األربعة لبيريداي يتضح أنه يبدأ بخطوة )الوصف( وتعني عملية  •

ة الثانية التفسير والخطوة الثالثة المقابلة والهدف من الخطوتين السابقتين الوصول )المالحظة( ثم الخطو 
إلى )المعيار( أو أساس المقارنة، وهما تماثالن عمليتا التعميم االستقرائي وتكوين الفروض، ثم الخطوة 

ذا ثبت عدم الرابعة عند بيريداي وهي المقارنة وهي محاولة التثبت من صحة الفروض أو عدم صحتها )فإ
صحة الفروض يتم مرة أخرى جمع معلومات جديدة وتفسيرها وتحليلها ثقافيًا وهكذا(، أما الهدف النهائي 
فهو الوصول إلى )تعميمات( أو أهداف معرفية أكاديمية أي المعرفة فكما يقول بيريداي "أن دراسة نظم 

…". يرغبون دومًا في البحث عن التنويرالناس تريد أن تعرف، ألنهم  التعليم األجنبية تعني ببساطة أن
 .""فالمعرفة من أجل المعرفة. هي األساس الذي يبنى عليه أساس التربية المقارنة
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 تقييم للطريقة المقارنة عند بيريداي•
 :ومن أهم نقاط القوة في منهجية بيرايداى ما يلي •
 .قارنةتأكيد أهمية البعد عن التعصب، والعوامل الذاتية في البحوث الم-8
 (تأكيد أهمية الترتيب المنطقي للمادة العلمية )خطوة المقابلة-2
إبراز أهمية ربط التربية بالعلوم االجتماعية األخرى، وبالتالي يعتبر أول من أكد على أن التربية -3

 .المقارنة علم متداخل التخصصات، تعتمد في تفسيرها للظواهر التربوية على مفاهيم العلوم األخرى
كيده على التفرقة بين )معيار المقارنة( والفروض، فاألول يشير إلى ما يمكن تسميته بالفروض تأ-4

األولية التي يمكن تعديلها والوصول إلى الفروض الحقيقية التي تعتبر هي أساس المقارنة في الخطوة 
 .الرابعة

لية لنظم التعليم ومن قام بيريداي بتطبيق مدخله، وتوضيح خطواته على مشكالت تربوية ودراسات ك-5
 :أشهرها

 تقييم للطريقة المقارنة عند بيريداي •
 .اإلصالح التربوي في فرنسا وتركيا وهي مثال على نموذج تحليل المشكلة *•
 .التلقين والمدارس في دولة واحدة )بولندا( وهي مثال على مشكلة بسيطة، لها أهميتها التربوية *

 .دولة واحدةوهي نوع من الدراسة المجالية في 
 (اإلمكانيات العلمية في دولتين الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي )سابقاً  *

 .وهي دراسة مقارنة كاملة األبعاد لنظامين تعليميين تهتم بالتحليل المقارن
 .(ألمانيا( )وهي دراسة مقارنة تحليلية في ثالث دول -فرنسا -دول )إنجلترا أداء المعلمين في ثالث *
ارة المناهج الدراسية في أربعة دول )الواليات المتحدة، االتحاد السوفيتي )سابقًا(، فرنسا، إنجلترا( وهي إد *

 .دراسة مقارنة تصويرية
 تقييم للطريقة المقارنة عند بيريداي •
أما أبرز نقاط الضعف في منهجية بيريداي في الدراسات التربوية المقارنة فيمكن توضيحها في النقاط  •
 :ساسية التاليةاأل
من أهم مشكالت  -الوصف -يعتبر نوع وكم المادة التربوية التي يتم تجميعها في الخطوة األولى-1

ن كان بيريداي كان واعيًا بهذه النقطة  منهجية بيريداي، فلم تحدد المنهجية كم ونوعية المادة المطلوبة، وا 
نوعية المادة المطلوبة يجب أن  فإن ا وبالتاليعندما قسم دراساته إلى دراسة لمشكالت تربوية يتم تحديده

كذلك فإنه في دراسة بمدخل التحليل الكلي أكد على أن  .تكون وثيقة الصلة بالمشكلة موضوع البحث
الهدف تكوين )بانوراما( للنظم التعليمية بهدف محاولة رؤية هذه النظم والتوصل إلى الفروض الحاكمة 

 .ثل نقطة ضعف في هذه المنهجية إلى حد مالها. ومع ذلك فإن هذه النقطة تم
 تقييم للطريقة المقارنة عند بيريداي
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لم يحدد بيريداي كيفية إجراء التحليل الثقافي في ضوء ربط النظم التعليمية بسياقاتها المجتمعية -2
ي فمعظم ما توصل إليه في تحليله لم يركز على )العوامل الداخلية( ف… وبالعلوم االجتماعية األخرى

 .النظام التعليمي أساساً 
تأجيل وضع الفروض إلى الخطوة الثالثة، يعتبر من أخطر نقاط النقد الموجهة لمنهجية بيريداي، فقد -3

تعرض بيريداي للنقد في هذه النقطة بالذات من جانب نواة واكستاين وهولمز، إلى حد القول بأنه طالما أن 
ها بالتالي تمثل مضيعة للجهد والوقت. والواقع أن بيريداي يبدأ المنهجية المستخدمة ال تبدأ بفروض ما، فإن

في منهجيتة بمالحظات عامة، وتمثل )المشكالت( منطلقًا مهمًا لدراساته المقارنة، )والوعي( بهذه 
المشكالت يعني وجود فروض ما ألسبابها وعواملها في ذهن الباحث، والذي يحاول تعميق فهمه لها من 

 االجتماعية  ر، واالستعانة بالعلومخالل خطوة التفسي
األخرى في زيادة فهم المشكلة ومدارسة أبعادها وصياغتها بشكل علمي من خالل مرحلة المقابلة التي تبدأ 
)بمعيار( للمقارنة ثم )فروض( حقيقية يتم التحقق منها في الخطوة األخيرة. ولكن يمكن القول بنقطة 

في ضوء مالحظات ومعلومات سابقة، تتصل بماضي وواقع  أخطر وهي أن بيريداي يتحقق من فروضه
النظم التعليمية، دون أن يتحقق من هذه الفروض والتي يتوصل من خاللها إلى )المبادئ والقوانين( في 
ضوء رؤية مستقبلية للنظام التعليمي وفي ضوء مزيد من المالحظة والتحقق مما توصل إلية من "قوانين" 

 .أو "مبادئ" عامة
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لما كان التعليم اساس بناء االمم والدول وسبيلها الى التحضر, فان تحديد محتوى التعليم وشكل نظمه في 
كافة مستوياته ومجاالته يصبح ضرورة. وهذا التحديد ال يمكن ان يتم في ضوء الفلسفة القومية وحدها وال 

المجتمع وتوجهات العالم من حوله فقط. ولكن يتم  االطار الثقافي القومي وحده وال احتياجات واولويات
 وتحديد المستويات المعيارية  Normsهذا التحديد ايضا باستخدام ادوات وطرائق بحثية تضع المعايير

Standards الالزمة للتعليم وجودته والمستويات المعرفية فيه ومدى منا سبتها محليا ودوليا.  
 :فأي علم يتكون من شقين

ل: الشق التكويني البنائي للعلم, وهذا يتضمن النظريات والحقائق والمسلمات والمفهومات وكافة الشق االو 
 .موضوعات هذا العلم

الشق الثاني: الشق المنهجي البحثي وهو يتضمن "الطريقة واالسلوب والمنهج الذي يستخدم في بحث 
ف التي خضعت للبحث والدراسة". المشكالت ودراسة الظاهرات والحاالت ووضع الحلول او اضافة المعار 

وهذا الشق المنهجي له اهميته ومساهمته الفاعلة في االضافة الى بنية وتكوين العلم وتحسين وتأكيد 
وتنمية جوانبه. و لذلك يرى عبد الرحمن بدوي ان الوصول الى الحقيقة في العلم ال يتأتى دون منهج 

 ."..دقة وتخلخال, خصبا وعمقا, صدقا وبطالناعلمي او منهج بحث فهو "يدور معه وجودا وعدما, 
 :على على المناهج التالية -عموما-ومناهج البحث في التربية تعتمد 

  اوال: المنهج التاريخي
 ثانيا المنهج الوصفي
  ثالثا المنهج التحليلي
  رابعا:المنهج التجريبي

ية. وتنطبق هذه التقسيمات كما يمكن تقسيم البحوث الى بحوث تطبيقية وبحوث عملية وبحوث تطوير 
على كافة البحوث في مجاالت التربية ولذلك لن نقف على هذه المناهج اآلنفة الذكر شارحا لها حتى ال 
 .نبتعد عن الهدف الذي سقنا له المقال اال هو التركيز على المنهج المقارن خصوصا

متفقا مع طبيعة العلم الذي تتم والمنهج العلمي في البحث يفرض ان يكون المنهج المتبع في الدراسة 
الدراسة في ظله, ولذلك كان المنهج االستردادي منهج البحث في التاريخ والمنهج التجريبي منهج البحث 
 في العلوم الطبيعية والمنهج االستداللي منهج البحث في الرياضيات...... وهكذا

مقارنة فاننا يجب ان نضع اعتبارنا ومن ثم اذا اردنا الوصول الى منهج مناسب للبحث في التربية ال
طبيعة التربية المقارنة كعلم... فمن خالل طبيعة التربية المقارنة يمكن ان نختار المنهج المالئم بوصف 
منهج البحث بانه"مجموعة المباديء والممارسات واالجراءات التي يتم تطبيقها في فرع محدد من فروع 

احث على كيفية تصميم البحث وطريقة تنفيذه". ولو اننا دخلنا من المعرفة او بوصفه يعمل على ايقاف الب
هذا المدخل الى المنهج االكثر مناسبة لالستخدام في مجال التربية المقارنة لوجدنا ان هذا المنهج 
يستعصي على المناهج التقليدية المعروفة, خاصة وانها مناهج وضعية تتسم بالمادية والمنهجية العلمية 
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ي الوقت الذي نجد فيه التربية المقارنة تعتمد على النسق الثقافي لالمة الذي ال يمكن فهم القاطعة, ف
النظام التعليمي ومشكالته اال في ضوءه. ومثل هذا النسق الثقافي ليس ماديا محسوسا فقط وانما هو 

نهار حتى في مبني على تصورات معينة عن االنسان والمجتمع. وفي الوقت الذي نجد فيه مبدأ الحتمية ي
مجال العلوم الطبيعية, بعد ان انتزعت الالحتمية مقاليد السلطة من الحتمية فكان انقالبا من النقيض الى 
النقيض فحل الترابط االحصائي بين االحداث محل الترابط السببي واالتجاه المحتمل محل االتجاه 

 .الضروري واحتمالية الحدث محل حتميته
 :المنهج المقارن

جمع اللغة العربية)المنهج المقارن( بأنه " مقابلة االحداث واالراء بعضها ببعض لكشف ما بينها يعرف م
من وجوه شبه عالقة او عالقة". وتعتبر المقارنة والموازنة من العلوم االنسانية بمثابة المالحظة والتجربة 

داة المثلى في منهج علم من العلوم الطبيعية. ومن ثم يرى جميل صليبا ان الطريقة المقارنة هي اال
وعلم التربية المقارنة من علوم التربية له خصائصه وسماته ومنهجيته وله طابعه المميز  .االجتماع

وآلياته. حيث ان المنهج المقارن ال يقتصر على دراسة التربية فقط ولكن يتعداها الى دراسة العديد من 
العلم تفرض على الباحث منهجية محددة قدم  وخصائص هذا .الظواهر والمشكالت في العلوم االخرى

فيها الرواد العديد من المداخل واالساليب التي تكّون ما يعرف بالمنهج في التربية المقارنة, مثل طريقة 
 ......كاندل اومدخل الورايز او هولمز او موهلمان

ور كايم" بانه نوع من ويمكن القول بان سمة او خاصية هامة امتاز بها المنهج المقارن يصفه "اميل د
"التجريب غير المباشر". حيث يرى كايم اننا اذا كنا في العلوم الطبيعية نستطيع ان نتاكد من صدق 

فان هناك مجاالت كثيرة في مجال العلوم االنسانية  ,االرتباطات السببية بين الظواهر عن طريق التجربة
وم الطبيعية, ومن ثم فان الطريقة التي امامنا هي يصعب فيها اجراء تجارب مماثلة في دقتها لتجارب العل

اجراء تجارب غير مباشرة وهي التي يتيحها المنهج المقارن. لكن اعتبار هذه الخصوصية ال يعني 
استقاللية التربية المقارنة عن العلوم التربوية واالجتماعية االخرى. فالترابط بين العلوم المختلفة منهج يدلل 

ية. وقيمة هذه الدراسات ونظمها المعرفية هي منهجية الربط بين اكثر من فرع من فروعها عليه العلوم البين
في نظام معرفي واحد. اذن المنهج المقارن هو منهج متعدد االدوات, يستخدم في مجاالت الوصف 

مناهج والتفسير والتحليل والتنبؤ, ولكن وفق حاجات الدراسة المقارنة ولكنه في نفس الوقت ال ينفصل عن 
 .البحث المعروفة

  :مشكلة البحث
تحدد المعاجم معنى المشكل بالملتبس, فاستشكل: التبس واالشكال: االمر الذي يوجب التباسا في 

 :الفهم.اما البحث فهو
 .طريقة يمكن بها حل المشكالت المعقدة -
 .يمثل طريقة نظر في الحقائق المتراكمة -
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 .و أخيرا البحث طريقة تفكير منظمة -
والربط بين المشكلة والظاهرة التربوية هو مجال عمل الباحث, ليضع المشكلة التربوية في اطارها العام. 
والسؤال الذي يطرحه الباحث على نفسه دائما هو ماذا اريد ان ابحث؟ وهنا يأتي الفرض لقبوله او رفضه. 

لبحث في دراسة العالقة بين وال بد للفرض ان يحتوي على عالقة بين متغيرين او اكثر. وتكمن مهمة ا
هذه المتغيرات بغرض حل المشكلة. والمشكلة كي تكون مشكلة فاعلة وواقعية وليكون موضوع الدراسة ذا 

وهو ما يسمى ب"االحساس بالمشكلة" حيث يتوقف  ,قيمة, فان المشكلة ال بد ان تنبع من الباحث نفسه
ث بمشكلته. ولذلك فان من االهمية بمكان ان مستقبل البحث ذاته ومدى جودته على مدى احساس الباح

 :يختار الباحث مشكلة تتصف بما يلي
 .ذات عالقة وثيقة بمجال دراسته -
 .تثير اهتمامه وتستحوذ عليه -

 :و يمكنني تحديد اهم الخطوات في اختيار مشكلة البحث
ي له خبرة فيه وهو ان يحدد الباحث مجاال عاما لمشكلة ترتبط بالحقل الذي يثير اهتمامه, والذ-8

 .تخصصه
 .ان تضيق مجال المشكلة ليتمخض عن مشكلة محددة قابلة للبحث-2
في المجال الذي  Review Of Education Studiesان يقرأ الباحث تحليالت الدراسات السابقة-3

 .يبحث فيه, الذي سوف يتضح منها موقع مشكلة البحث في هذا المجال
غة المشكلة صياغة جيدة, ذلك ان صياغة المشكلة توجه تنفيذ العمل وال بد ان نشير الى اهمية صيا

البحثي وتوجه كتابة تقرير البحث. وال بد ان تكون هذه الصياغة مصحوبة بخلفية عن المشكلة, ونقصد 
 .بخلفية الدراسة تعني المعلومات المطلوبة لفهم المشكلة

 :اسئلة البحث
لتي تدور حول موجهات النظم التعليمية في دولة الباحث او دول االسئلة والتساؤالت المختلفة المتنوعة ا

متعددة ومشكالت هذه النظم وواقع تنظيم واداء عمليات هذه النظم والتجديد واالصالح واعادة بناء 
المسارات, سواء المسارات كانت جزئية ام شاملة وكلية, تدفع الباحث الى ضرورة دراسة هذه النظم مرتبطة 

سياسية واالقتصادية والمجتمعية ككل, واالطر الدولية لتفاعالتها واستعاراتها وتعاونها الدولي من بكياناتها ال
اجل االجابة عن كل سؤال, او اثارة المزيد من التساؤالت التي ال بد ان تبلور في شكل سؤال او حالة ال 

لتربية المقارنة يمكن تلخيصه بد من االجابة عليه او دراستها.هذا العمل الدؤوب من الباحثين في مجال ا
 :في بعض محاور االسئلة التالية

 اوال: كيف
 كيف تكّون النظام التعليمي في بلد ما على النحو القائم اآلن؟-8
 كيف ادت هذه السياسة التعليمية الى ظهور هذه المشكلة على هذا النحو؟-2
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 كيف نشأت هذه الظاهرة واصبحت على ما هي عليه اآلن؟-3
  ماذا؟ ثانيا:

 ماذا يحدث في داخل النظام التعليمي بشكل كلي؟-8
 ماذا يحدث في كل فرعية من فرعيات النظام التعليمي بصورة جزئية؟-2
ماذا نفعل اذا واجهتنا مشكلة في المستقبل القريب من نوع ما, ادت الى التقليل من فعاليات االداء في -3

 النظام التعليمي؟
ماذا يمكن ان نغّير او نضيف او نحذف في النظام التعليمي, كي يتم تحسين االداء في ضوء -4

 التغيرات التي حدثت في الظاهرة وفي ظل ظروف متشابهة؟
 ماذا فعل االخرون كي نستفيد من تجربتهم؟-5

  ثالثا: لماذا؟
 لماذا ادت موجهات النظام الى هذا الفعل او تلك النتيجة؟-1
 س هذا النظام التعليمي او ذاك؟لماذا ندر -2
 لماذا ظهرت هذه المشكلة على هذا النحو؟-3
 لماذا ادى هذا التنظيم الى صعوبات في االداء في النظام التعليمي رغم مسايرته لنموذج نظري محدد؟-4

نه ولعل هذه التساؤالت تختصرها مقولة الورايز الرمزية المختصرة: "ما هو كائن بالوضع الذي هو عليه ال
 ."نما بهذه الطريقة او بهذه الكيفية؟

وينبغي ان نشير انه يجب ان يعبر السؤال عن المشكلة في احسن صورة, وحيث يجب ان توضح كل 
 .جزئية من البحث مزيد من االحتماالت التي تدفع الباحث الى الدراسة

 :اسةوهنا نود ان نسوق عدد من السمات الهامة التي يجب ان تتوفر في اسئلة الدر 
 .على الباحث ان يدخل مباشرة في قلب المشكلة التي حددها-أ

 .على الباحث ان يكون معبرا ببساطة ووضوح عن المشكلة-ب
 .يجب ان تكون قابلة لالجابة عليها باستخدام االدوات التي في متناول الباحث-ت

 :منهج البحث
الدراسة المنطقية والمنظمة للمباديء التي  بانه " Methodology يعرف منهج البحث او الميثودولوجيا

 ."توجه االستقصاء العلمي
ونحن نلتزم في التربية المقارنة بالمنهج المقارن وهو اطار واحد كبير يتضمن مداخل بحثية ال عدد لها وال 
ا حصر يتم اختيار المدخل االكثر مناسبة للدراسة في ضوء هذا الموضوع المطروح او المشكلة البحثية كم

فالمشكلة " .اشرنا آنفآ. لكنه يرى عبد الجواد بكر ان من الخطأ اختيار منهج البحث قبل تحديد المشكلة
هي التي تحدد المنهج" وليس العكس كما نجده مسوغا في بعض مراجع مناهج البحث. ولعل هذه الرؤية 
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ختلف عن باقي الحقول هي اكثر مناسبة للتربية المقارنة, ذلك أنها تحتوى مداخل وطرائق لروادها ت
 .....التربوية, والتي تتماشى معها غالب المناهج التقليدية المستخدمة مثل المنهج الوصفي والتجريبي

والمنهج ال بد ان يكون اجرائيا. بمعنى ان نحول االدب النظري في مراجع المناهج الى خطوات اجرائية 
جابة على اسئلته او التحقق من صحة فروضه. مفصلة عن موضوع الدراسة وتقود الى حل مشكلته او اال

الفروض( شيء واحد في الواقع او هي اوجه ثالثة  -االسئلة –وال بد ان نؤكد أن االمور الثالثة )المشكلة 
 .لشيء واحد

 :و لنا ان نحدد الخطوات المنهجية في دراسة نظم التعليم ومشكالته من منظور التربية المقارنة
 :الوصف-8

المشكلة موضوع الدراسة وعرضها من خالل ما يتصل بها من قوانين وقرارات ولوائح  حيث يتم وصف
وتقارير لجان او تقارير رسمية ومحاضر جلسات ومن احصائيات وبيانات وكتب وكتيبات ومقاالت..... 

منهج وغيرها, مما يمّكن من عرضها بصورة كّمية او اقرب الى الكّمية..والمنهج االكثر مناسبة لذلك هو ال
 .الوصفي

 :التحليل او التفسير-2
حيث يتم القاء الضوء على العوامل التي ادت الى المشكلة..سواء كانت هذه العوامل من داخل النظام 
التعليمي ذاته او من حول هذا النظام في النمط القومي السائد او في الشخصية القومية التي افرزته او 

علها فيه. ويستخدم في هذا السياق مناهج مثل المنهج االستردادي او في االيديولوجيا السائدة التي تفعل ف
 .التاريخي في استعراض جذور المشكلة وفي التطور التاريخي للنظام التعليمي ولالمة

 :تقديم الحلول المناسبة-3
ان هذه الحلول يجب ان تكون نتيجة للدراسة  ويتم ذلك اذا كان الغرض من الدراسة غرضا نفعيا. اال

التحليلية التفسيرية السابقة ومبنية عليها حتى تكون مناسبة للشخصية القومية, ومن ثم كان اكثر المناهج 
كما يجوز استخدام خطوات المنهج التجريبي  ,مناسبة لالستخدام هنا هو المنهج االستداللي او الرياضي

بيعة الدراسة والهدف منها ونوع المشكالت وحجمها والبالد موضوع اذا استدعى االمر ذلك. فط
 .الدراسة...هي التي تستطيع تحديد ذلك كله

 :صعوبات البحث في التربية المقارنة
يمكننا رصد بعض العقبات التي تعترض الباحث في التربية المقارنة ولعل بعضها يعترض الباحث في 

 :بات بالتاليمجاالت اخرى. ويمكن تلخيص هذه الصعو 
اعتمادها على الحقائق المتصلة بنظام التعليم في البالد موضوع الدراسة. وخاصة االحصائيات التي -8

 . Underdevelopingقد التكون متوفرة خاصة في البالد المتخلفة
مقصودا بها الدعاية. ولذلك تعتمد على  -حتى في البالد المتقدمة -أن هذه االحصائيات تكون -2

غة ومن ثم فهي تقوم بتزييف الواقع, ال سيما ان االحصائيات المتوفرة تصدرها المؤسسات الرسمية المبال
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 .وهناك جهد ضئيل للمنظمات غير الحكومية
ان الباحث ال تحل مشاكله بمجرد توافر االحصائيات الحديثة وصحة االرقام الواردة بها وانما تعترض -3

منها يتعلق بالنظام السياسي واالقتصادي وحتى  .ت عدة صعوباتسبيله تفسير تلك االحصائيات والبيانا
 GNPفمثال معرفة نسبة ميزانية التعليم من الموازنة العامة او من الدخل القومي  .القانوني في بلد الباحث

 ... Standard Of Livingتتطلب معرفة عملة البلد وقيمتها الشرائية في السوق الدولية ومستوى المعيشة
الصعوبات االخرى فهي الصعوبات الفنية في المجال الذي يقوم به الباحث. فمثال ينبغي ان يتنبه اما  .

الباحث الى خداع االرقام خاصة فيما يتعلق بالميزانية, حيث تميل الحكومات عادة الى تلميع صورتها, 
باهته ليبحث عن وهنا ياتي دور الباحث بن %811زادت الميزانية  2111وبين  8445فتقول انها مابين 

القيمة الشرائية مقارنا بين الميزانيتين باالسعار الثابتة وليس باالسعار الجارية كما يعرفه ارباب اقتصاديات 
 .التعليم

اختالف المصطلحات المستخدمة في مجال التربية من بلد الخر. خاصة فيما يتعلق بالمراحل -4
 ....التعليمية ونظم االدارة التعليمية

راسة المقارنة لنظم التعليم تتطلب االلمام بعلوم كثيرة تربوية وغير تربوية. فهي تتطلب معرفة ان الد-5
واسعة بالفكر التربوي واصول التربية واقتصاديات التعليم والمناهج وطرق التدريس..... اضافة الى معرفة 

وهذه العلوم  ....والفلسفة Anthropologyواسعة باالقتصاد والسياسة واالجتماع والجغرافيا وعلم االنسان
 .ليست غاية للباحث انما يستعين بها منتقيا منها ما يخدم بحثه

انها تتطلب معرفة كبيرة باللغات االجنبية. ليستطيع الباحث القراءة عن البالد التي يقوم بدراستها -6
 .بلغاتها, فيكون اقدر على فهم نظام تعليمها وما يتعلق به

ان مناهج البحث في التربية المقارنة ال تزال موضع جدل بين المشتغلين بها حتى اآلن. مما يشكل في -1
حد ذاته مشكلة كبرى في الدراسة المقارنة لنظم التعليم ومشكالته. لكن االخطر هو الخطأ في منهج علم 

 .النه يتضاعف كلما استخدم هذا المنهج وامر تصحيحه اصعب كثيرا ,بعينه
ن ان نختم عرضنا لمنهج البحث المقارن وخطواته وصعوباته بالقول ان هناك خطوات محددة يمكن ويمك

 للباحث اتباعها عند استخدامه للمنهج المقارن
منها الوصف والتفسير... وهذه الخطوات تتنوع حسب طرق البحث الفرعية التي استخدمها باحثون مثل 

 ....هجهم التطبيقية في الجزء التاليموهلمان او بيريداي او... كما سنفصل لمنا
 في حين حدد بعض الباحثين اهم الصعوبات في 

فالتربية المقارنة علم متداخل التخصصات يحتاج إلى انتقاء  انتقاء المادة العلمية من مصادر مختلفة:-8
المادة الالزمة من مصادر متعددة تتمثل مختلف العلوم األخرى من أجل إلقاء الضوء على المشكالت 
التربوية وهي بذلك تتطلب من الباحثين اإللمام بالمعارف التربوية وغير التربوية، وتحتاج إلى معرفة 

اد والسياسة واالجتماع والجغرافيا والفلسفة والتاريخ واإلحصاء والقانون، ثم يصبح من واسعة بعلم االقتص
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الصعب على الباحث الفرد أن يعلم جميع هذه الميادين بصورة كافية، وتتضح هذه الصعوبة بصورة أكبر 
ا بالعلوم عندما ال يتيسر دراسة كثير من الموضوعات التعليمية الهامة بطريقة سليمة إال في ضوء صلته

 .األخرى
اختالف المصطلحات المستخدمة في مجال التربية: حيث تختلف هذه المصطلحات من بلد آلخر -2

فالمدارس الثانوية تسمى بهذا االسم في بعض الدول العربية وتسمى بالمدارس اإلعدادية في بالد عربية 
والمدارس البريطانية المسماة بالمدارس العامة ليست هي المدارس  أخرى والمدارس العليا في أمريكا،

نما هي المدارس الخاصة ذات  العامة الموجودة في مختلف بالد العالم كما يدل عليها اسمها وا 
المصروفات العالية، وهذا االختالف في المصطلحات يفرض على الباحث في التربية المقارنة الدقة 

 .نظم التعليمية في البلدان المختلفةوالحذر أثناء دراسته لل
إن اختالف المصطلحات المستخدمة في مجال التربية واختالف مراحل التعليم وطول كل منها من دولة 
إلى أخرى يتطلب من الباحث اليقظة التامة وهو يترجم هذه المصطلحات ويقارنها بنظيراتها في الدول 

 .ينهااألخرى التي يقوم بالدراسة المقارنة فيما ب
االتصال بالنظم التعليمية األجنبية والمعرفة بلغاتها: حيث يتطلب اإلعداد المناسب للراغبين في -3

االشتغال بالدراسات المقارنة االتصال بالنظم التعليمية والتدرب على المالحظة للجوانب المتعلقة بها وجمع 
لدقيقة لها، ومما يساعد على تحقيق ذلك المعلومات التي من شأنها إعطاء القدرة على الرؤية الشاملة وا

القيام بزيارة البالدة التي يدرسها الباحثون في التربية المقارنة والمعرفة الجيدة بلغاتها؛ ألن هذا يجعلهم 
أكثر قدرة على النفاذ إلى نظم تلك البالد التعليمية والمعرفة الصحيحة بمشكالتها ومن ثم االستفادة من 

 .دراستها
لشخصي والثقافي: ويتضح ذلك بشدة في أعمال المشتغلين بالتربية المقارنة عند اختيار التحيز ا-4

المشكالت وفرض الفروض وجمع المعلومات وتفسيرها، كما يتضح في النتائج والتعميمات التي يمكن 
 .تستخلص منها

التربوية المقارنة،  ويعد التعصب لجنس من األجناس أو وطن من األوطان سببًا كبيرًا للتحيز في الدراسات
فكثير ما أدت تلك النظرة إلى رؤية الباحثين للمجتمعات األجنبية رؤية مشوهة تفرضها عليهم خلفيتهم 
الثقافية أو اعتقاد سيادة مدنية ما، وعلى الرغم من التأكيد المستمر بااللتزام بالموضوعية والحقائق المجردة 

 .تخضع تفسيراتهم المقارنة له بدون أن يشعروافقد يقع كثير من الباحثين في ذلك التحيز و 
التعميم: ويقصد به الوصول إلى تعميمات بخصوص البلدان التي تخضع لنظام سياسي وتعليمي واحد -5

وعلى سبيل المثال فإن عند دراسة النظام التعليمي األمريكي يصعب الوصول إلى تعميمات بشأنه وذلك 
 .ن الواليات المختلفةبسبب اختالف الممارسات التعليمية بي
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