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 المحاضرة االولى :

 المقارنة التربية

 اهدافها , مفهومها 
 –طرائق بحث  -اهمية –اهداف  –سياق تاريخي –مفهوم 
علم يبحث في اهداف ومناهج وطرائق التعليم ومشكالت  :التربية المقارنة مفهوم

النظام التربوي انطالقا من معطيات فلسفية وايديولوجية معينة في بلد ما آو مجموعة 
من البلدان لها خواص مشتركة ومحاولة نقل هذا النظام آو بعضه وتطبيقه في بلد 

تصادية والثقافية لهذا اخر مع االخذ بالحسبان الخاصية السياسية واالجتماعية واالق
 البلد آو ذاك.

أي هي علم يبحث في اهداف التعليم ومناهج التعليم وطرائق التعليم ومشكالت 
النظام التربوي التعليمي وتعتمد عملية البحث على معطيات ومقومات اساسية تنطلق 
منها والبحث ليس مجرد بحث وصفي بل بحث تحليلي يقوم على العوامل الفلسفية 

  يشمل مجال واحد آو بلد واحد بل قد يشمل قارة كاملة يديولوجية الن البحث الواال 
تهدف التربية المقارنة آلي مجموعة من خصائص نظام تربوي ما آلي نظام تربوي 

 ي االجتماعي والثقافي في البلد.اخر مع مراعاة النظام السياسي االقتصاد
 : السياق التاريخي للتربية المقارنة

من السياق التربوي العام للمجتمعات القديمة  ال يتجزأبية المقارنة جزء كانت التر 
وكانت التربية في تلك المجتمعات جزءا من منظومة سياسية عقائدية سلوكية غير 

 . واضحة المعالم
 وان كانت التربية المقارنة في العصر الحديث تتم بطريقة عفوية غير مقصودة

لة والعلماء الذين كانوا ينتقلون من منطقة آلي عبر عنه الكتاب المهتمون والرحا
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  اخرى بحثا عن المصادر العلمية آو المعرفية التي تهمهم
فبجانب الحصاد العلمي والمعرفي كان يندرج الحصاد التربوي فكانوا ينقلون من 

المجتمعات التي زاروها صورا عن الواقع التعليمي التربوي لهذه المجتمعات بهدف 
  فة ماذا يوجد لدى االخريناالطالع ومعر 

كانت الموضوعات المنقولة تدور حول اساليب التربية ومناهج التربية وطرائق 
 . التدريس ومحتوى التعليم ووصف للمعلم والتلميذ

 في القرن التاسع عشر: لتربية المقارنة في العصر الحديثا
البداية الحقيقية النطالقة يجمع معظم الباحثين على اعتبار القرن التاسع عشر نقطة 

التربية المقارنة انطالقة علمية منهجية منظمة ويعود الفضل في ذلك آلي الكتاب 
الذي يعد المؤسس الحقيقي لعلم التربية  –مارك جوليان الباريسي  –الذي الفه 

وهو بعنوان مخطط ونظرة اولية لمؤلف عن  1817المقارنة نشر جوليان كتابه عام 
ارنة حدد جوليان في هذا الكتاب االسس العلمية والموضوعية للتربية التربية المق

المقارنة حيث كانت سابقا قبل جوليان عبارة عن تجربة شخصية من اراء ومقترحات 
أصبحت التربية المقارنة علما له  1817وبدءا من  يقوم بها المهتم بهذا المجال

 1817اما بشكل كامل عام منهجه وقواعده واساليبه الخاصة ولكنها لم تولد تم
 اهم النقاط التي اوردها جوليان في مخططه:

موضوع التربية المقارنة هو دراسة مجموع اوضاع التربية في البلدان المختلفة  -1
  االستراتيجيات –السياسات  –االهداف  –الفلسفة  –أي ) النظام التربوي 

  النظام مجموعة من االجزاء كل جزء منها هو كل -2
 للتربية المقارنة موضوعات خاصة بها شأنها شأن غيرها من العلوم -3
 ة المقارنة علم نظري وعلم تطبيقيعلم التربي -4

 التربية المقارنة في القرن العشرين
مع بداية القرن العشرين انتقلت التربية المقارنة آلي مرحلة جديدة من مراحل تطورها 
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النصف االول من القرن العشرين السيما نتيجة االحداث الدراماتيكية التي شهدها 
الحرب االولى والثانية والثورة االشتراكية وظهور التكتالت االقتصادية والسياسية في 

 العالم والنظام السياسي يؤثر بدوره على النظام التربوي 
وانتقلت التربية المقارنة من مرحلة جمع المعلومات الوصفية آلي مرحلة التحليل 

امل المختلفة التي تؤثر في النظم التربوية التعليمية ثم االنتقال الى التفسيري للعو 
مرحلة التنبؤ كأن نتنبأ آن المجتمع الذي يعتمد على فلسفة تربوية صحيحة يستطيع 

 . ن يحقق اهدافه بشكل اكبر من غيرهآ
 :المقارنة في القرن العشرين اهم دراسات التربية

: قال آن فكرة نقل نظام تعليمي من مجتمع دراسة االنكليزي مايكل سادلر  -1
الخر غير ممكنة وقال آن ما يحدث خارج المدرسة اكثر اهمية مما 

قد يختلف النظام التعليمي عن المجتمع وقد يسبق  يحصل داخل المدرسة
 . جتمع المدرسة بضع سنين آو عقودالم

جغرافي دراسة االلماني فريدريك شنايدر:اكد على شخصية االمة والموقع ال -2
 .العوامل تصنع المشكالت التربويةوالثقافة والعلوم والفلسفة وقال كل هذه 

حيث وضع منهج يقوم عال ثالث اسس كتب ودراسات اسحق كاندل:  -3
 هي:
 االساس الوصفي المعلومات -· 
 االساس التاريخي الوظيفي -· 
 االساس النفعي العام البراغماتي -· 
 دراسة نيكوالي هانز:· 
 انز آن هناك عدة عوامل توازي النظام التربوي هيقال ه· 

 العوامل الطبيعية· = 
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  العوامل الدينية· = 
 العوامل العلمانية· = 

ايهما افضل النظام التعليمي الذي يتأثر بفلسفة واحدة آو النظام الذي 
 يتأثر بعدة فلسفات؟

حدث في  اذا كان المجتمع يعتمد على فلسفة واحدة فانه سينهار كما
يجب اخذ كل الفلسفات والقيام بنوع من و  النظام الشمولي السوفيتي

مع طبيعة المجتمع ويضمن استمراريته ويجب  يتناسباالختيار بما 
فوالذية بينها وبين غيرها أي آن  حواجزصياغة فلسفة ال تكون هناك 

يكون هناك نظام مفتوح وقابل للتغيير آن يكون هناك قوالب فاعلة وليس 
  قوالب جامدة جاهزة

 :اهداف التربية المقارنة
 ترجمة االهداف التربوية والفلسفات آلي واقع اجرائي· 
االستفادة من التجارب والبحوث العلمية في ميادين العلوم المختلفة · 

 وتطبيقها في مجال التربية
 التغلب على المشكالت التربوية التعليمية في البلد الواحد· 
 الوقوف على العوامل المؤثرة في النظام التعليمي االجتماعي· 
 تقويم االداء التربوي وفق الخطط التربوية المرسومة· 
 تقديم بدائل جديدة في حال فشل الفلسفات الحالية· 
 يانات احصائية دقيقة للباحثين في التربيةتقديم دراسات وب· 
 تحديد االولويات التربوية وضبطها· 
 ترسيخ القوا نين التربوية· 
 زيادة التعاون الدولي في مجاالت العلوم المختلفة· 
 تزويد الباحثين في التربية باخر منجزات العلوم التربوية· 
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 تحقيق الهوية القومية في االطار العالمي· 
 لمشكالت التربوية وايجاد الحلول لهاتشخيص ا· 
 ح النطم التربوية بكفاية وفاعليةاصال· 

 : طرائق البحث في التربية المقارنة
* الدراسات المجالية آو المنطقية أي في مجال آو منطقة معينة بلدة 

  مدينة قطر مجموعة اقطار ) الفرانكوفونية (
 الوصف وتجميع البيانات· 
 تقويم المعلومات التربويةالتفسير والتحليل و · 
 المناظرة والجدولة والمقارنة االحصائية· 
 المقارنة المطردة من منطقة آلي اخرى · 
 المقارنة التصويرية عرض المادة بطريقة عشوائية· 
طريقة المشكالت في الدراسات التربوية المقارنة ويوجد مشكالت في · 

 يةالبلدان المتقدمة ومشكالت خاصة بالبلدان النام
طريقة ادموند كينغ الذي قال بوجود مشكال ت عالمية مثل التمدين · 

 والتربية ومركزية اإلدارة ومشكالت الطالب
 التالية: اتباع المنهج العلمي في التربية المقارنة الذي يقوم على االسس· 

 = تحديد المشكلة
 غة الفروض= صيا

 =تحديد المفاهيم والمصطلحات
 = اختيار الحالة

 المادة= جمع 
 ستخدام المادة= ا

 = تفسير النتائج
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آن علم التربية المقارنة هو علم هام جدا جدا والمستقبل برمته قائم على 
تقدمه التربية المقارنة في العالم وعلى اعتبار آن انظمتنا التربوية تعاني  ما

مشاكل كثيرة يمكن حل بعضها من خالل االستفادة من معطيات هذا 
العلم الهام اعتقد آن آن نهضة العرب ونهضتنا في سورية لن تتم مالم يتم 

يوم بشكل االهتمام بهذا العلم واال خذ به وتطبيقه حيث تتطور المعارف ال
خيالي بفعل التطور االتصالي والتكنولوجي حيث تتضاعف المعرفة 

البشرية اليوم كل ستة اشهر بينما منذ ظهور االنسان حتى القرن السادس 
  المعرفة البشرية مرة واحدة فقط تتضاعفعشر 
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 المحاضرة الثانية : 

 ميةالتعلي األنظمةيقارن بين ،  التربية علم هى فرع من فروع-: المقارنة التربية
، و دراسة مشاكلها و تحليل اسبابها ، و تبيين الفروق بين النظم  المختلفةالبالد  في

 تحتاج المعالجة. المختلفةالبالد  تمدهاعا ى و عواملها ، و دراسة الحلول ال التعليمية
اهميه كبيره  الى. العلم التعليميةتقف ورا النظم  التي الثقافيةبحث و فهم للعوامل الى 
 .الحاليالعصر  في

وتنقسم الى  المختلفةالدول  فيالى دراسة نظم التعليم  باألساسالتربية وتهدف 
 -ة :المراحل التالي

حتى منتصف القرن التاسع عشر  البعيدة األزمنة: وهى تمتد من :مرحلة الوصف1
او الترحال او  للدراسةسواء  مختلفة ألغراض األجنبيةحيث اعتاد الناس زيارة البالد 

ضمن الوصف العام للكتابات عن تلك الدول  أتيي التربيةنظم  وكان والتجارةالغزو 
  :المرحلةن اهم رواد تلك امنفصله و صوره  فيوليست 

 مذكراته فيالذى تنقل بين اوروبا وكتب مالحظاته  :بثياس الرحال -1
 اختراق االفاق  في الشاقصاحب كتاب نزهة  : اإلدريسي -2
 .رحالته ومقدمة عبد الرحمن بن خلدون  في:  وابن بطوطه -3

 :واالستعارة:مرحلة النقل 2

من  التعليميةاستعارة النظم  بدأتواحتلت النصف االول من القرن التاسع عشر وفيها 
وجاءت الكتابات منفصله  الناجحمن النظم  االستفادة بهدف المتقدمة األجنبيةالدول 

 .مرحلة الوصف  فيومركزه عن بقية الوصف العام الذى كان 

 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
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 :ومن اهم الرواد

 واالستعارةواول من اهتم بالنقل  المقارنة التربية: ابو  الفرنسيمارك انطوان جوليان 
 التربية في: خطه وافكار اوليه عن عمل  جاءت بعنوان والتيكاتبا مقالته االولى 

ثم تبعه كال من: فريدرك اوجست هخت وجون جريسكوم وفيكتور كوزان  المقارنة
س استعارتها على اسا المقارنة التربيةبدراسة  هتمواا وهوارس مان وماثيو ارنولد كلهم 

 المرحلة هي .اهم ما يميز كتابات تلك  ونقلها لبالدهم وكان من

 .الناجحةالنظم  ةالى استعار  باألساسان غرضها كان نفعيا يهدف  -1
 .لم تحوى نقدا علميا لتلك النظم او تفسيرا لها -2
 التعليميونظامها  الدولةمسبقه عن وفى ذهنه افكار  بالدراسةالدارس كان يقوم  -3

 :المرحلةهذه  فيتواجه الدارس  التيام الصعوبات 

مصر تقابلها  في اإلعدادية المرحلةاختالف المصطلحات بين الدول مثل -1
 .السعودية العربية المملكة في المتوسطة المرحلة

 فيدوله قد تختلف عنها  في السائدةوالنظم والعادات  السياسيةاالتجاهات -2
 .دولة اخرى 

 مرحلة القوى والعوامل: ثة الثال المرحلة

ومن  المختلفةالبالد  في التعليميةعلى النظم  المؤثرةوفيها تم دراسة العوامل والقوى 
 اهم الرواد:

: الى مدى يمكننا  صاحب مقال المرحلة:السير مايكل سادلر وهو رائد هذه 1
التربية لمادة البالد االخرى  فيذا قيمه من دراستنا لنظم التعليم  شيئا االستنفاد
 . المقارنة
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 : *المؤسسات التي تشترك في التربية

 ـ مؤسسات نظامية ) رسمية ( مثل المدارس ـ الجامعات .1

 موسائل اإلعال األنديةو  العبادة دور ـ مؤسسات غير نظامية)غير رسمية( مثل:2
 األسرة .و 

 : محور ووظيفة التربية المقارنة *

المختلفة والمقارنة بينها ، واالستفادة من ذلك في  دراسة النظم التعليمية في البلدان
 تحسين النظام التعليمي .

 المقارنة .مراحل تطور التربية  بسبب تعدد المقارنة * تعدد أهداف وتعريفات التربية

 : مراحل تطور علم التربية المقارنة*

 تعددت تعريفات التربية المقارنة . نظرًا لتعدد مراحل تطور علم التربية المقارنة

 م . 1817عام  كعلم بداية ظهور علم التربية المقارنة الحقيقي

)ما قبل التاريخ العلمي(  م 1817 ما قبل:  صاتالمرحلة األولى مرحلة اإلرها ـ1
في  كتبها أناس غير متخصصين وقد المرحلة الوجدانية للتربية المقارنة()
وهي عبارة عن مالحظات  وغيرهم . ،ابن خلدون. كالرحالة مثل: ابن بطوطة ربيةالت

 وانطباعات عابرة .

 :رواد هذه المرحلة المرحلة الثانية ـ2

ـ ماسيو ارنود. مفتش للتعليم في بريطانيا 2. وزير تعليم فرنسي . ـ مارك انطونيان1
 .وهي مرحلة الوصف روسيا .ـ فيكتور.وزير تعليم فرنسي زار 4ـ هوارس مان. 3
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 النقل واالستعارة . الثالثة مرحلة-3

على نظم التعليم في بعض  لالطالعفيها إرسال مختصين في التربية  تم
من  بدأتو االستفادة من النظم التعليمية . وفيها تم الوصف فقط دون توضيح البلدان
 م إلى نهاية الخمسينات من القرن العشرين )الحرب العالمية الثانية( 1817عام 

في هذه المرحلة قام ُأناس متخصصين في التعليم بعكس المرحلة األولى التي قام بها 
 ير متخصصين .أناس غ

رائد هذه المرحلة هو مارك انطونيان وزير التعليم الفرنسي الباريسي )أبو التربية 
لبعض الدول األوروبية ، وحدد ست نظمتعليمية في العالم  المقارنة( حيث قام بزيارة

ـ المانيا ـ  ـ روسياـ انجلترا ـ فرنسا ، واعتبرها بمثابة المعامل التربوية وهي أمريكا
 1817 ا . والبد عند تطوير أي نظام تعليمي من دراسة هذه النظم ؛ في عامايطالي

لزيارة الدول المتقدمة  مارك انطونيان الباريسي أرسل الرئيس الفرنسي وزير تعليمه م
 . مثل المانيا لمعرفة التطور في نظامها التعليمي

:  ألفه لتعليميةأول كتاب ظهر في التربية المقارنة كتاب نظرات أولية في النظم ا *
 مارك انطونيان )رائد التربية المقارنة(

بزيارة  وزير التعليم في فرنسا " الذي قام من رواد هذه المرحلة أيضًا : فيكتور *
التعليم مع المركزية المطلقة( في التعليم ) العلمانية +  لروسيا وأعجب بنظام )علمنة

 المركزية(

قام بزيارة للمدارس  مفتش للتعليم في بريطانياوهو  ماسيوارنود من رواد هذه المرحلة
والجامعات في أوربا لمدة ستة أشهر وكتب انطباعاته لهذه الزيارة ، وعمل على 

 إضافة رياض األطفال وا عداد المعلم .
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 المحاضرة الثالثة :

 ما يميز هذه المرحلة عن المرحلة السابقة :

في الوصف  التربية والتعليم لذا كانوا دقيقينأن من قام بها هم من المتخصصين في 
وكان لهم هدف في الزيارة .الدول المستعمرة تحاول نقل أنظمتها التعليمية للدول التي 
استعمرتها ومثال ذلك فرنسا عندما استعمرت شمال أفريقيا ولهذا سميت مرحلة النقل 

للغة اإليطالية في مصر وا.وكذلك جعل اللغة اإلنجليزية لغة مهمة في  واالستعارة
 ليبيا .

هناك قوى سياسية واجتماعية  أن: مرحلة القوى والعوامل بمعنى  المرحلة الثالثة ـ3
 المجتمع. واقتصادية تؤثر في النظام التعليمي ، فالنظام التعليمي وليد ظروف

وديانته  ونظامه السياسي واالجتماعي واالقتصاديفتقاليد وعادات وثقافة المجتمع ، *
 ر في نظامه التعليمي .تؤث

 *من أبرز علماء هذه المرحلة :    

 إلى أواخر الخمسينات . 20بداية القرن  من  سادلر ـ مايكل1

 م 1959ـ إسحاق كندل ، وضع كتاب منهج دراسة التربية المقارنة عام 2

 . : المرحلة العلمية ، التنبؤية المرحلة الرابعة *

 وتقوم على : / براين هولمز . :جورج بيريدى هذه المرحلة * رائدي

ووضع تصور :  تحديد خطوات علمية / لدراسة المشكالت التعليمية وتقوم على
 ( أي : يكون هناك منهجية علمية لدراسة التربية المقارنة . مستقبلي لها ) تنبؤي 
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: ألن رواد هذه المرحلة طالبوا بأن  سبب تسمية هذه المرحلة بـ : العلمية التنبؤية
 هناك منهجية علمية لدراسة التربية المقارنة .يكون 

ـ يتوصل لمبادئ مشكوك فيها ، وألنه يركز 1هاجم جورج بيريدي منهج كاندل ألنه 
 ومشاكل وأجزاء بداًل من دراسة النظام التربوي ككل . على قضايا

لدراسة التربية المقارنة يتكون من أربع مراحل  نموذج تحليلي وضع جورج بيريدي
 : هي

 ـ مرحلة المقارنة .4ـ مرحلة المقابلة. 3التفسير  ـ مرحلة2ـ مرحلة الوصف . 1

 : وضع إسحاق كندل خطوات لدراسة التربية المقارنة

 ـ الخروج بالمبادئ العامة .4ـ التحليل والمقارنة . 3 ـ التفسير .2ـ الوصف . 1

 المرحلة الثانية) الوصف ( : مرحلة وصفية .

      وتحليل . الثالثة ) النقل واالستعارة ( : مرحلة تفسيرالمرحلة 

 : هناك عدة تعريفات للتربية المقارنة

 : هي دراسة النظم التربوية في البلدان المختلفة  تعريف مارك انطونيان الباريسي ـ1
 ركز على النظم التربوية . يهدف : تطوير ُنظم التعليم القومية

ولكنها  تاريخ التربية عمل( ل)الحالية الراهنة المرحلة :هي تعريف إسحاق كاندل ـ2
، والتعرف على أوجه التشابه واالختالف  الفلسفات التربوية ، والمقارنة بينها دراسة
 ركز على الفلسفات التربوية . . بينها

 ) وزير التربية في الواليات المتحدة ( : تعريف جورج بيريدي ـ3

 السياسية على الجغرافيا ركز ,ويةللنُظم والمؤسسات التربتمثل)الجغرافيا السياسية( نهاأ
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 ركز على الثقافة التربوية . . هي : دراسة للثقافة التربوية ما لينسون  ـ4

 ( هي : دراسة " للنظريات التربوية " قاموس التربية ) ـ5

 : التعريف العام الذي يجمع بين هذه التعريفات *

 ( التربوية في البلدان المختلفةهتم بدراسة ) النظم والنظريات تحد فروع التربية أهي 
للتعرف على أوجه التشابه  وتحليلها في ضوء الثقافة السائدة في المجتمع ،

مع  واالختالف بينها لالستفادة من ذلك في تطوير نظم التعليم في البلدان المختلفة ،
)اإلمكانات المادية والبشرية( المتاحة . الظروف الموضوعية النظر في ورةضر 
 المجتمع . في

 . لنظم التعليمية في البلدان المختلفة ا دراسة : محور اهتمام التربية المقارنة

 : عناصر النظام التعليمي *

 الراجعة . التغذية ـ6ـ التقويم 5 ـ المخرجات4ـ العمليات3ـ المدخالت 2ـاألهداف1

أجزاء وذكر السابق بدون  خمسة من روبرت جليزر ذكر أن النظام التعليمي يتكون 
 الراجعة . ذكر التغذية

 : النظام التعليمي

ي ، لتعليمية )االبتدائبناء أو هيكل يتكون من مجموعة من المراحل ا هو ُكل  
 بتحقيق أهداف العالي( وقيام كل مرحلةبعد الثانوي ،الجامعي ، المتوسط ،الثانوي ،ما

 لكل ) النظام التعليمي (

 : هدف النظام التعليمي . األهداف ـ1

 ـ صالح . د جـ ـ ............ ـ إعداد . ب ـ مواطن. أ
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 البلد . أيدلوجية * نستمد الكلمة الثالثة من عقيدة أو

 : تنقسم إلى ثالثة أقسام : تالمدخال ـ2

أساسية : ضرورية لقيام النظام ـــــــ مثل الطالب ، المعلم ، المدير ،  أ ـ مدخالت
 المرشد ، الوكيل ثم الخدمات المساعدة .

    مثل : تغيير المبني أو تغيير األثاث ) قد يتم تغييرها ( ب ـ مدخالت إحالليه

األساسية  من البيئة المحلية في تنمية المدخالت االستفادةبيئية أي  جـ ـ مدخالت
مثل : طبيب الوحدة عندما يقدم محاضرة عن العناية باألسنان أو أضرار التدخين . 

 أو االستفادة من التربويين في تقديم ندوة عن االختبارات

 ) نظام التشغيل ( العمليات ـ3

، وكل ما يساهم في  مقررات الدراسيةتشمل : طرق التدريس ـ الوسائل التعليمية ـ ال
 تطوير المدخالت .

 : تنقسم إلى قسمين . المخرجات ـ4

النظام التعليمي نفسه . مثل : االستفادة من  ارتدادية : التي ترتد إلى مخرجات أ ـ
 األوائل في الجامعة .

 في سوق العمل للمساهمة في التنمية . تنخرط اجتماعية : التي ب ـ مخرجات

نشرها في كتابة منهج  منهج إسحاق كاندل في دراسة التربية المقارنة خطوات 
 م.1959دراسة التربية المقارنة عام 

 الخروج بالمبادئ العامة. ـ4.  التحليل والمقارنة ـ 3 التفسير. ـ2.  الوصف ـ1

 : الوصف ـ1
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وصف الممارسات التربوية مثل : إعداد المعلم ، طرق التدريس ، المنهج ، تنظيم 
 التعليم ، االختبارات .

 التفسير. ـ2

تفسير الممارسات التربوية في ضوء اإللمام بالعلوم االجتماعية ) أو بعضها( مثل : 
تاريخ الدول وتراثها  ضوء .وفي الجغرافيا ، التاريخ ، االقتصاد ، علم االجتماع

 وظروفها .

 على ضرورة إلمام دارس التربية المقارنة بأحد العلوم االجتماعية . يؤكد كاندل

 : التحليل والمقارنة ـ3

للتعرف على أوجه التشابه االختالف بين الممارسات التربوية في البلدان المختلفة 
لالستفادة من ذلك في : أ ـ تطوير ُنظم التعليم . ب ـ وضع الحلول للمشكالت 

 لمعنية بالدراسة .التعليمية في البلدان ا

 : الخروج بالمبادئ العامة ـ4

الرجل  من األمثلة للمبادئ العامة التي خرج بها كاندل : الرجل الفرنسي رجل أفكار،
اإلنجليزي يكره التخطيط ، نظم التعليم الديمقراطية أفضل النظم ، المركزية في إدارة 

 ...... يةالتعليم سيئة ، الالمركزية تأتي بنتائج أفضل من المركز 

 : منهج كاندل *

 يركز على وصف وتفسير الممارسات التربوية . -1

  يؤكد على أهمية اإللمام بالعلوم االجتماعية .-2
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 المحاضرة الرابعة:

 م :1964نشره في كتابة عام  عند جورج بيريدي النموذج التحليلي لدراسة التربية المقارنة

 . المقارنة ـ4.  المقابلة ـ3. التفسير ـ2 . الوصف ـ1

 : الوصف ـ1

والظروف  والعوامل وصف النظم التربوية في ضوء اإللمام بالعلوم االجتماعية والقوي 
التي تكون الشخصية القومية بما يحصل عليه من المادة األولية والثانوية والمساعدة 

 يدانية .ومالحظات يكتسبها الباحث خالل زيارته الم

 . التفسير ـ2

ضوء اإللمام بالعلوم والقوى والعوامل والظروف التي تكون  تفسير النظم التربوية في  
 الشخصية القومية .

في أنه يمكن تقسيم النظام التربوي إلى أجزاء مثل :  اتفق جورج بيريدي وكاندل
سط ، النظام التعليمي في السعودية يمكن تقسيمه إلى مراحل مختلفة )ابتدائي ، متو 

 االختالف بينها في المسمى والمضمون واحد .الممارسات نظم . سمى ثانوي(

 : المقابلة ـ3

فسير( في جداول وأعمدة المعلومات التي تم جمعها في مرحلتي )الوصف والت وضع
 ليسهل المقابلة بينها .
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 مثال :

 ج ب أ العنصر

 تكاملي تتابعي تكاملي إعداد المعلم

 ................. ................ .......... األهداف

 ............... ............. .............. المنهج

 : المقارنة ـ4

وأعمدة ليسهل المقارنة بينها ، للتعرف على أوجه وضع البيانات في جداول    
التشابه واالختالف بينها واالستفادة من ذلك في تطوير نظم التعليم ووضع الحلول 

 للمشكالت التعليمية .

 ـ المقابلة3 ـ التفسير2 ـالوصف1
 

 المقارنة ـ4
 

  

 رأسي  
 

   أفقي       أفقي     رأسي

 )ب( العنصر )أ(   )ب( العنصر )أ(     )أ(   الدولة )أ(

إعداد             
 المعلم

أوجه       
 التشابه

  

           األهداف       )ب(   الدولة)ب(

 أوجه       المنهج            
 االختالف

  

نظام             
 الدراسة
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: حلقة وصل بين مرحلتي : ما قبل التاريخ العلمي  الباريسي مارك انطونيان 
 ومرحلة الوصف ) النقل واالستعارة (

: حلقة وصل بين مرحلتي : الوصف ) النقل استعارة ( ومرحلة القوى  مايكل سارلر
 والعوامل .

) أمريكي ( : حلقة وصل بين مرحلتي : القوى والعوامل والمرحلة  جورج بيريدي
 العلمية التنبؤية .

 : مارك انطونيان وجورج بيريدي : الفرق بين منهجي

: ركز على الممارسات التربوية وكيفية االستفادة منها في تطوير  مارك انطونيان
 النظم التربوي 

 ستفادة منها في تطوير النظم التربوي التربوية وكيفية اال النظم :وصف جورج بيريدي

خطوات حل المشكلة في دراسة التربية  : صاحب منهج : براين هولمز
تحديد المشكلة ،. فرض الفروض ، الوصول   اإلحساس بالمشكلة ،.) المقارنة

 فان دلين صاحب الحديقة( )منهج ( للحل

 : وضع براين هولمز خطوات لدراسة التربية المقارنة وهي

 ـ تحديد أنسب األسباب .3ـ تحديد المشكلة . 2المشكلة .  اختيارـ 1

 خطوات . 8خطوات والبعض عددها  6البعض عددها  أفضل الحلول ختياراـ 4

 : اختيار المشكلة ـ1

تتضمن اإلحساس بالمشكلة ،. واإلحساس بالمشكلة يختلف من شخص آلخر ،   
د بالعديد من المشكالت مثل : التأخير ومثال ذلك : يعاني النظام التعليمي في أي بل
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الدراسي ، الهدر التربوي الغياب ....... فكل شخص قد يرى واحدة هي أهم وأخطر 
 هذه المشكالت وقد يخالفه آخر فيتم أختيار أهم المشكالت .

 . المشكلة تحديد ـ2

 منه عدة تساؤالت فرعية مثل : ينبثق تحديد المشكلة يكون في تساؤل رئيس  

 ة الغياب يكون طرحها عن طريق السؤال التالي :مشكل

 س/ ما أسباب الغياب في المدارس المتوسطة في مدينة الرياض ؟

 واألسئلة الفرعية ) المنبثقة من السؤال الرئيسي (:

 أ ـ هل البيئة المدرسية هي سبب غياب طالب المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض؟

سبب غياب طالب المرحلة المتوسطة في ب ـ هل الظروف األسرية للطالب هي 
 مدينة الرياض ؟

جـ ـ هل الظروف الصحية للطالب هي سبب غياب طالب المرحلة المتوسطة في 
 مدينة الرياض ؟

 هدف األسئلة الفرعية :

 تسهيل دراسة المشكلة .

 : تحديد أنسب األسباب ـ3

اإلحصاءات ، البحوث ، جمع البيانات والمعلومات حول المشكلة ) البيانات ، 
الدول التي واجهت هذه المشكلة وأوجدت  خبرات الدراسات ، التقارير....( في ضوء

 حل لها .
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 . ــ ثم تحدد أنسب األسباب التي تقف وراء هذه المشكلة

 هذه المرحلة تتضمن فرض الفرض .

هولمز بالنظرية  وضع هولمز ثالثة أنماط في ضوئها . يتم تنظيم المادة العلمية )وقد تأثرــ 
 التي تنص على : بوبر عند كارل الحرجة

 أن هناك نوعين من القوانين تحكم اإلنسان :

 ـ القوانين الطبيعية .1

 ـ القوانين االجتماعية : السائد في المجتمع إلدارة المؤسسات االجتماعية .2

 : القوانين المعيارية : المعتقدات ، المبادئ . ـ هناك3

 : ثالثة أنماط لتنظيم المادة العلميةوضع هولمز 

 الظروف الطبيعية للمجتمع . الثروات . : النمط الطبيعي أ ـ

 الطبيعية ، المناخ ، الموقع ، التضاريس ، البنية السكانية للمجتمع ....

، النظام  :) المؤسسات التعليمية ( : تدرس المؤسسات التعليمية النمط المؤسسي ب ـ
 مراحله ، مؤسساته . أهدافه ، التعليمي:

 : القوانين المرجعية ) المعيارية ( مثل المعتقدات ، المبادئ. النمط المعياري  ـجـ 

 : اختيار أفضل الحلول ـ4

 حسب ) الملخص (

 ـ أختيار المشكلة / تخضع لمعرفة وخبرات الباحث .1

 ـ فرض الفروض / مقترحات تقدم كحلول للمشكلة .2

 الصلة بالمشكلة وترتيبها حسب أهميتها .ـ تحديد العوامل ذات 3

 ـ أختيار أفضل الحلول .4
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 المحاضرة الخامسة :

 : أهم االنتقادات التي وجهت هولمز

 من سمات العصر . يعتبر صعوبة التنبؤ في ضوء التغير السريع الذي  

 : أهداف التربية المقارنة

تعاريف التربية المقارنة وتعدد الفئات أهداف التربية المقارنة متعددة نظرًا : لتعدد  ــ
 المستفيدة من التربية المقارنة ، وتعدد مراحل تطور التربية المقارنة .

 أربع: وهي الفئات المستفيدة من التربية المقارنة

 ) كليات التربية ، إعداد المعلمين ، الدبلومات ( طالب البكالوريوس ، الليسانس ـ1

 ماجستير ، دكتوراه ()  طالب الدراسات العليا ـ2

 . مديرو المدارس والمعلمون والمشرفين التربويون  ـ3

 . واضعو السياسات التعليمية ومخططو التعليم ـ4

 : أهداف التربية المقارنة

 األكاديمي الطالب . / الهدف العلمي ـ1

 اإلصالحي غير الطالب . / الهدف النفعي ـ2

 الدولة . / الهدف السياسي ـ3

   . السالم والتعاون الدولي تدعيمهدف  ـ4   

 األكاديمي ( : الهدف العلمي ) ـ1
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العلمية  واالستزادة المتعة العقلية / فاإلطالع على نظم التعليم في البلدان المختلفة ،
 ) دراسة العلم للعلم ( يسبب متعة عقلية للطالب .

 *الفئة المستفيدة : طالب البكالوريوس ) الليسانس ( .

: ) اإلصالحي ( : أن يكون للعلم منفعة وقيمة ؛ وأن يكون قابل  لنفعيا الهدف ـ2
 مة التعليم في البلدان المختلفة للتطبيق بما يقدمه من حلول للمشكالت التي تواجه أنظ

 ـ مديرو المدارس والمعلمون والمشرفون التربويون .1الفئة المستفيدة : 

 التعليمية ومخططو التعليم .ـ وضعوا السياسات 2                 

 : الهدف السياسي ـ3

توجه السياسة لهذا  فمن خالل دراسة النظام التعليمي في أي بلد نستطيع معرفة  
( كانت تسعى وتهدف إلى  1945ـــ 1933البلد . مثال : المانيا في الحكم النازي ) 

ربية الطالب خسرته في الحرب العالمية األولى فقام هتلر بت المانيا ما تعويض
% نظرًا لبقية 40% لتنمية الجسم 60المدارس وفق نظام تعليمي خصص منه  في

وبذلك أعد  للجنس اآلري  المواد وكان ينمي في الجزء النظري النظرة العنصرية
 الشعب األلماني لخوض الحرب .الفئة المستفيدة : الدولة .

 : هدف تدعيم السالم والتعاون الدولي ـ4

 النظام التعليمي ألي بلد . من خالل دراسة

ـ نستطيع معرفة طريقة تفكير الرواد والعلماء والمفكرين والمثقفين في هذا البلد ألنهم 1
 نتاج النظام التعليمي .

ذا استطعنا إزالتها فإننا ندعم السالم .2  ـ الحرب أول ما تنشأ في العقول واألفكار وا 
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 السياسي ملأهم عامل يؤثر في نظم التعليم العا : مالحظة

ذا كانت إجابتك بــ ال مارأيك ؟ هل توافق ؟( )  فما أهم عامل مؤثر؟  وا 

مثال : مصر : عندما أرادت تطوير التعليم ، وجدوا أن ست سنوات غير كافية   
لبحث عن صيغ القائمون با لتكون أساسية يتعلم فيها الطالب القراءة والكتابة ، فبدأ

مدة ثمانية سنوات المرحلتين االبتدائية والمتوسطة ل، فتم دمج تربوية إلطالة المدة
صر السياسي تبعًا اتجاه م ، وبدأ ذلك في منتصف السبعينات وكانلمكافحة األمية

تجاه سنوات كتجربة ثم تغير ا 8فتم إنشاء مدرسة للدراسة بها  ،للمعسكر الشرقي
)الدراسة لمدة ، وثم صرف النظر عن هذه الصيغة مصر السياسي للمعسكر الغربي

 سة مدى نجاح أو فشل هذه التجربةدون دراوات(المأخوذة من المعسكر الشرقي،سن 8

 : مجاالت الدراسة في التربية المقارنة

 دراسة مقطعيه . ـ3       . دراسة مجاليه ـ2       . دراسة الحالة ـ1

                      . الدراسة العالمية ـ5 . دراسة المشكلة بالطريقة المقارنة ـ4

 ) أهم األنواع ( دراسة مقارنة ـ6

 : دراسة الحالة ـ 1

دراسة نظام تعليمي أو مشكلة تعليمية في بلد واحد من خالل العناصر المكونة لهذا 
 النظام " األهداف المدخالت ، العمليات ، المخرجات ، التغذية الراجعة ، التقويم "

وامل المجتمعة : السياسية واالجتماعية وتحليل هذا النظام ) في ضوء القوى والع
 والثقافية ( لهذا البلد .
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 : دراسة مجاليه ـ2

دراسة نظام تعليمي في بلد واحد أو )أكثر، ترتبط بعوامل مشتركة مثل : اللغة ، 
لها مثل  ج على البالد المشابهةالدين ، الموقع ، المستوى االقتصادي ( وتعميم النتائ

 دراسة النظام التعليمي لدول الخليج العربي .

 : دراسة مقطعيه ـ3

ر ودراستها والمقارنة في بلد واحد أو أكث ع مرحلة تعليمية من نظام تعليمياستقطا
 . واعتبرها نظام تعليمي قائم بذاته دراسة المرحلة االبتدائية بينها مثل

 : مالحظة

تصبح  المرحلة االبتدائية في السعودية لمعرفة مشاكلها ، قمت بدراسة لو
 دراسة حالة . دراستك:

مجموعة من البدائل والحلول  طرحتلو درست المرحلة االبتدائية في السعودية و 
 لدول األخرى فتكون دراسة مقطعيه للتغلب على هذه المشاكل في ضوء تجارب ا

 دراسة مقارنة .

 : كلة بالطريقة المقارنةدراسة المش ـ4

 هولمز ، إليجاد حلول لها .  مشكلة تعليمية باستخدام خطوات براين دراسة

يختار عدد من المجتمعات التي واجهت مثل هذه المشكلة وقدمت حلول لها ، ثم 
 يتوصل الباحث إلى حل المشكلة بشرط أن يتفق الحل مع إطار بلده الثقافي .
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 المحاضرة السادسة:

 ودراسة المشكلة بالطريقة المقارنة: ق بين الدراسة المقطعية*الفر

من الدراسة المقطعية التي  وتركيزا دراسة المشكلة بالطريقة المقارنة . أكثر تخصصا
 تكون أكثر عمومية .

 : الدراسة العالمية -5 

، بل  دراسة على مستوى العالم ؛ وال يستطيع باحث التربية المقارنة لوحده القيام بها
دراسة يقوم بها صندوق  مثل أو مؤسسة أو منظمة عالمية (هيئة  البد من وجود )

 . اليونسكو أو النقد الدولي

 ليست في مقدور األفراد وتحتاج إلى فرق بحثيه .  

لمعرفة أسباب الهدر التربوي ) الرسوب والتسرب ( مثل / دراسة قامت بها اليونسكو 
في جميع دول العالم وتوصلت إلى : أسباب الهدر التربوي في دول العالم متشابهة 
لحٍد ما ، وفيها األسباب االقتصادية ) مثاًل ( ووجد االختالف في حدة هذه األسباب 

 20هو السبب رقم ) مثاًل (  من بلد إلى آخر فيكون العامل االقتصادي في أمريكا
 ويكون نفس العامل في الدول النامية السبب األول .

 : دراسات مقارنة ـ6

دراسة نظام تعليمي في بلدين أو أكثر والمقارنة بينها ) البلد المعني بالدراسة والمراد 
تطوير نظامه التعليمي ـــ في خبرة بلد أو أكثر من بلد ( مثال / دراسة إعداد المعلم 

 بالدراسة ( وبريطانيا ) لالستفادة منها( ة ) المعنيفي السعودي
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 . هذا النوع : أهم األنواع

ــ الدراسة المقارنة : دراسة المشكالت / على أساس االستفادة من المعامل السبعة : 
 أمريكا ــ روسيا ــ انجلترا ــ فرنسا ــ المانيا ــ ايطاليا ــ اليابان

 المقارنةالوظائف األساسية للتربية 

 : التربية المقارنة تؤسس على

 أ ـ معلومات تربوية مستمدة من دولة أو أكثر .

 ب ـ معلومات غير تربوية مستمدة من العلوم االجتماعية وعلوم أخرى .

 . من األهداف المشتقة التربية المقارنة وظائف

 : وصف النظم أو العمليات أو المخرجات التعليمية ـ1

األهداف ،  المكونة لهذه النظم نظم التعليمية من خالل العناصرتساعد على دراسة ال
 المدخالت .....

الوظيفة األساسية للتربية المقارنة : جمع المادة العلمية عن النظم التعليمية ، 
وتضيفها ، وتنظيمها وتحليلها ، ووصف النظم التعليمية من أول ما قام به رواد 

 التربية المقارنة .

اإلحصاء الوصفي للمقارنة بين النظم التعليمية في الدول المختلفة "  ــ وتم استخدام
إلى عدد السكان من ذات الفئة العمرية ،  إحصاء عدد الطالب المقيدين ونسبتهم

 م ونسبته من الموازنة .المعلمين ، عدد المدارس ، حجم االتفاق على التعلي عدد
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 : المساهمة في تطوير ُنظم التعليم ـ2

تعليمي ) غالبًا ( تكون نتيجة التأثر بنظام تعليمي  التغيرات التي تحدث في أي نظام
أو فكر جديد . ومن األمثلة على ذلك : استعارت اليابان من فرنسا والمانيا  أجنبي

 ظام التعليمي كاماًل أو جزء منه نمط التحديث في نظامها التعليمي .قد يتم استعارة الن

، ولذلك فاستعارة أي نظام تعليمي  أي بلد هو وليد بيئة المجتمع النظام التعليمي في
أو جزء منه محكوم عليه بالفشل ، وعدم الوصول لتطوير المطلوب ، وال يأتي 
نما يأتي من طرح البدائل ــــــــــ الختيار البديل  التطوير عن طريق االستعارة ، وا 

 فضل بما يناسب البيئة المحلية .األ

 ": قات التأثيرية / المتبادلة بين " التعليم والمجتمعتفسير العال ـ3

 تهتم بالعالقات التي بين أجزاء النظام التعليمي . قبل القرن العشرين كانت التربية المقارنة

مع بداية القرن العشرين زاد اهتمامها فأصبحت تهتم بالعالقات التي تربط 
 عية لمعرفة هذه العالقات .بالمجتمع فاستخدام مفاهيم العلوم االجتما التعليم

 : الخروج بمبادئ وتعميمات / يصلح تطبيقها في أكثر من بلد ـ4

تنتهي إليه الدراسة في التربية المقارنة ويأتي ذلك من  تعد هذه الوظيفة اإلسهام الحقيقي الذي
 خالل :

   المتغيرات.ـ تحديد العالقات بين هذه 2         ـ تحديد المتغيرات وقياسها .1

ـ حصر العوامل التي تفسر هذه المتغيرات 4       ـ المقارنة بين هذه المتغيرات .3
 لتعميمات. وتفيد في التوصيل
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 : مصادر المادة في التربية المقارنة

 . المادة المساعدة ـ3         . الثانوية المادة ـ2       . األولية المادة ـ1

 المادة التي تأتي في المرتبة األولى . : األولية المادة ـ1

       ـ اللوائح والتشريعات .2 ـ القوانين التعليمية1ل : مث

  ـ التقارير الوزارية .  4   ـ التعاميم3       

 ـ البيانات اإلحصائية .7  الخطط الدراسية.6المسئولين تصريحات.ـ5       

ارير والخطط والبيانات والتصريحات التي والتعاميم والتق والضوابط القوانين واللوائح
 : المسئولين تصدر عن

القانون : يشتمل على عدة أبواب ، وكل باب يشتمل على عدة من المواد ، وكل 
 مادة ينبثق منها عدد من الفقرات .

 : اللوائح والتشريعات

 لوائح تفسيرية ) توضيحية ( ، وتهدف إلى تيسير العمل كل مرحلة تعليمية

 ئحة المرحلة االبتدائية ، المتوسط ، الثانوية (مثل ) ال

 : التعاميم

 م المقصف النشرات مثل : التعاميم المنظمة للنشاط الطالبي ، الخاصة بتنظي ُتسمى

 : تصريحات المسئولين

تصريحاتهم  ينمقون ويزينون  بحذر ، ألنهم المسئولين البد أن نأخذ تصريحات
 بعبارات أدبية .
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 مثل الكراس اإلحصائي . اإلحصائية :البيانات 

ومعلومات خالل زياراته  ما يخرج الباحث به من انطباعات شخصية أو مالحظات
 الميدانية تدخل ضمن المواد األولية .

تزايد عدد الطالب في الفصل ، وهناك سؤال في االستمارة  مثال : لو درس الباحث
لفصل يختلف تصريح مدير عن عدد طالب الفصل وشاهد الباحث أن عدد طالب ا

 المدرسة ، فأنه يعتمد على ما شاهده وليس ما سمعه من مدير المدرسة .

 

 : المادة الثانوية ـ2

 وهي المادة التي تأتي في المرحلة الثانية .

مثل : الكتب التربوية ــ البحوث العلمية ــ الرسائل العلمية ــ الماجستير والدكتوراه 
 وكذلك :  .

ـ الرسائل العلمية التي تصدر عن 4ـ المجالت . 3ـ البحوث . 2ـ الكتب . 1
 متخصصين في التربية .

عند توفر المادة األولية فال نرجع للمادة الثانوية أو المادة المساعدة وعند عدم توفر 
المادة األولية . نرجع للمادة ) المصدر ( الثانوي ، ونبين المصدر المنقول منه فنقول 

 ........: نقاًل عن فالن 

 : المادة المساعدة ـ3

المختصين في  عن غير هي / الكتب والبحوث والمجالت والمقاالت التي تصدر
 ولكن يمكن االستفادة منها في تفسير بعض الظواهر أو المشكالت التربوية . التربية
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 عن مكافحة األمية . صحفي مقال مثل /

عندما أكد على ضرورة إلمام الباحث بأحد العلوم  وهذا ما أكد عليه إسحاق كاندل
 االجتماعية باإلضافة للتربية المقارنة .

 التربية المقارنة : في أوالشروط الواجب توفرها في الباحث : متطلبات إعداد الباحث في التربية المقارنة 

 : وال يشترط اإلتقان التام . البلد المُعني بالدراسة اإللمام بلغة ـ1

 : : يهدف اإلقامة في البلد المُعني بالدراسة ـ2

 إجراء المقابالت . ـ4ـ القيام بزيارات الميدانية .3ـ البيانات. 2ـ جمع المعلومات . 1

 : شروط الزيارات الميدانية

 وليس حسب ما يحدده المسئول في البلد . ـ تكون الزيارة بشكل عشوائي / أ

 للبلد قبل الزيارة .ب ـ إلمام الباحث بالنظام التعليمي 

 " المادة المساعدة " جـ ـ إلمام الباحث بأحد العلوم االجتماعية

 عند ذكر شروط الباحث نذكر شروط الزيارةمالحظة :

 الزيارات والمقابالت من المصادر األولية .

 إلمام الباحث بالعلوم االجتماعية بهدف تفسير الظواهر التعليمية .

 لديني والعلماني في مصر :مثال ذلك / نشأة التعليم ا

الهدف منه تقديم التعليم لجميع فئات وطبقات الشعب فكان لمحمد علي باشا أطماع 
توسعية فكان محتاج إلى جيش مدرب وخبراء ومهندسين . فأ نشاء تعليم آخر غير 



 

31 
 

التعليم الديني فأرسل البعثات ) التعليم العالي ( ثم أنشاء المدارس الثانوية ثم 
 ة ) بدأ بأعلى الهرم التعليمي ( .االبتدائي

 الشخصية ـ تحكم الباحث بتحيزاته3

 أهم الصعوبات التي تواجه دارس التربية المقارنة

 : الدراسة واختيار حاالت المقارنة صعوبات خاصة بمجال ـ1

مثال/ لو أردنا تطوير النظام التعليمي في السعودية في إطار الجودة الشاملة ورائدة 
هي  الشاملة وواضعه قواعده أمريكا وتقوم فلسفتها على إرضاء العميل ، والجودة 

وهناك في  صاحبة تطبيق مفهوم الجودة الشاملة فهل نختار أمريكا أو اليابان ؟
 فماذا أختار من بين المفهومين ؟ . زائر أليشهادة  انجلترا

 ) خاصة بعلم النفس ( ـ صعوبة استخدام المقاييس السيكولوجية2

ل// عند دراسة ظاهرة التوافق المهني أو الرضاء الوظيفي للمعلم نعتمد على مثا
اختبارات تمت في دول أجنبية ، وما يطبق فيها ال يناسب بيئتنا فما يصلح في 

     بريطانيا ال يصلح في السعودية .. وهكذا

 . صعوبة اإللمام باللغة ـ3

 أ ـ صعوبات متعلقة بمجال المقارنة وطبيعتها .

 صعوبات متعلقة بأدوات البحث . ب ـ

 جـ ـ صعوبات أخرى .

 . عدم وجود معيار محدد لدراسة التربية المقارنة ـ4

 . الثقة في المادة التي تم جمعها عند دراسة التربية المقارنة ـ5
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 المحاضرة السابعة :

 صعوبات البحث في التربية المقارنة

 :وطبيعتهاصعوبات متعلقة بمجال المقارنة  أواًل :

) حاالت الدراسة ( تتعلق هذه الصعوبة في  عينات المقارنة اختيار صعوبة ـ1
اختيار النظام التعليمي المختار ، ويتم إختيار النظام التعليمي في ضوء الهدف من 
المقارنة ــ فإن كان الهدف من المقارنة التطوير واإلصالح فيم أخذ األنظمة التعليمية 

 .في الدول المتقدمة 

ويتطلب توحيد داللة  صعوبة وضع أساس موضوعي موحد للمقارنة ـ2
المصطلحات ، فالمصطلحات قد يختلف مدلولها من دولة إلى أخرى ، مثل : 

يطلق على كلية جامعية  مدرسة مصطلح المدرسة الثانوية والمتوسطة ، ومصطلح
 . في انجلترا مثالً 

ظم تعليمية مختلفة يجب التأكد من أن من المهم : عند المقارنة ظاهرة تعليمية بين ن
 المقارنة تتم بين مكونات تحمل نفس المواصفات لتكون المقارنة صحيحة .

 . صعوبة جمع معلومات موثوق بها ـ3

بحوث التربية المقارنة لما يترتب عليها من تحليل  دقة المعلومات مسألة حيوية في
 ومقارنة وتفسير للنتائج .

 : ة بأدوات البحثصعوبات متعلق ثانيًا :

بلغة البلد المراد دراسة نظام التعليمي مهمة في   : اإللمام صعوبة اإللمام باللغة ـ1
يجب على باحث التربية المقارنة إللمام بلغة  فهم النظام التعليمي فهمًا عميقًا ـــ

 عالمية أو أكثر وذلك للرجوع للمصادر المختلفة .
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ذلك واضحًا في الدول المختلفة حيث تكون : يكون  صعوبة توفير اإلحصائيات ـ2
 اإلحصاءات فيها نادرة وغير دقيقة أو منظمة .

: ألن هذه البالد تصلح للبالد التي  صعوبة استخدام االختبارات السيكولوجية ـ3
 وضعت لها ، واستخدامها في الدول األخرى يتطلب إعادة صياغتها وتعديلها .

 : صعوبات أخرى  ثالثًا :

يصعب تعميم النتائج ولو في البلد الواحد مثل الواليات  : التعميمصعوبة  ـ1
 وذلك الختالف الممارسات التعليمية بين هذه الواليات . األمريكية المتحدة

فقد يترك الباحث الموضوعية ويتحيز نتيجة لوصف الديني  : صعوبة عدم التحيز ـ2
 أو السياسي أو االجتماعي .

 : المؤثرة في النظم التعليميةالقوى والعوامل 

 النظم التعليمية في البلدان المختلفة :وليد البيئة والظروف لهذه البلدان.

 يرجع اختالف النظم التعليمية في البلدان المختلفة إلى اختالف الظروف :

 ) السياسية ــ االجتماعية ــ الثقافية ــ الدينية ــ االقتصادية ( لهذه البلدان

ـ جاء نتيجة التطور 1ار موحد لنمو النظم التعليمية فبعضها : ليس هناك إط
ـ بعضها جاء نتيجة 3التغيرات الجذرية .  ـ بعضها جاء نتيجة2السنين .  عبر البطئ

النهزام العسكري ـ بعضها نتيجة وقوع البلد تحت االحتالل أو ا4التحول االجتماعي . 
 ) مفروض عليها (

 : ل إلى ثالثة أقسامهذه العوام *قسم ينكوالس هانز

 العنصر ، اللغة ، الجغرافيا ، االقتصاد . : العوامل الطبيعية ـ1
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 البروتستانتية : الكاثولوكية ، األنجيلكانية ، العوامل الدينية ـ2

 : الحركة : اإلنسانية ، القومية ، الديمقراطية ، االشتراكية . العوامل العلمانية ـ3

 : هذه العوامل إلى خمسة أقسام ( اإلنجليزي  ) قسم مالينسون  

 ـ العامل السياسي.3ـ العامل التاريخي . 2العامل الجغرافيا واالقتصادي .  ـ1

 ـ العامل الثقافي .5ـ العامل االجتماعي . 4

ال يمكن فصل هذه العوامل عن بعضها البعض والتقسيم لغرض الدراسة فقط وهي  
 ي .تؤثر وتتأثر بالنظام التعليم

 ـ العامل الجغرافي1

 ، الموقع ، التضاريس ، الثروة الطبيعية . المناخ :

:هو متوسط حالة الجو لمدة طويلة قد يكون شهرًا أو فصاًل أو سنة .  المناخ ـ1
 الرياح ، الرطوبة ، األمطار . ويتكون المناخ من : الحرارة ، الضغط الجوى ،

 مناخيه هي : ُيقسم سطح الكرة األرضية إلى خمسة أقاليم

: ويتميز بارتفاع درجات الحرارة طوال العام ، وغزارة األمطار  أ ـ األقاليم االستوائي
 طوال العام ، والرطوبة العالية .

 ب ـ األقاليم المداري : ينقسم إلى :

 ـ األقاليم المدارى السافانا .2ـ اإلقليم المداري الموسمي .1

 غزيرة خاصة في الصيف . ويتميز بأن : مناخه حار صيفًا، دافئ شتاءًا، وأمطاره

 : يتميز بالحرارة الشديدة صيفًا والبرودة شتاءًا وقلة اإلمطار. اإلقليم الجاف جـ ـ
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ـ 1: يتميز مناخه باالعتدال والدفء في الشتاء ، وينقسم إلى :  د ـ اإلقليم المعتدل
 ( . ــ اإلقليم الصيني البحر المتوسط اإلقليم المعتدل الدافئ )

 وغرب أوروبا ( . ـ اإلقليم المعتدل البارد ) شرق 2

 مطار وشدة العواصف الثلجية : يتميز بالبرودة الشديدة ، وقلة األ هـ ــ اإلقليم القطبي

 : أثر المناخ على الدول التي تقع شمال الكرة األرضية

 . لنداف ، الدنمارك ، النرويج ، السويد مثل :

في نظامها التعليمي . المناخ شديد البرودة ، األمطار على شكل كتل ثلجية ، شدة 
ــ  العواصف الباردة . وقد ألزم سكان هذه الدول بالمكوث في بيوتهم لساعات طويلة

 ق البيوت عن بعضها البعض في هذه الدول إلى تفر  كما أدت الكثافة السكانية القليلة

 : النظام التعليمي في هذه الدول وقد تمثل ذلك في كان لكل ذلك أثره على

ألن الطفل يقضي معظم وقته في  وتعليمهم تزايد دور البيت في تربية األطفال ـ1
البيت وأصبح جزء من التعليم يتم بمبدأ . التعليم الذاتي فظهرت صيغ تعليمية جديدة 

  ون ... () اإلنترنت ـ األشرطة المسجلة والممغنطة ، اإلذاعة والتلفزي

نظرًا لبطئ مظاهر النمو  تأخر إرسال األطفال إلى المدرسة حتى سن السابعة ـ2
 في المناطق الباردة .

 . قلة الحاجة إلى إنشاء دور الحضانة ـ3

 وربط المدرسة بحاجات البيئة . اهتمام المناهج بتعليم المهارات اليدوية ـ4

 والعام الدراسي قصيرساعات (  4يتجاوز  ) ال اليوم الدراسي قصير ـ5

 . يصل إلى شهرين ( ال )
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 . األخذ بنظام الالمركزية في التعليم ـ6

 المجتمع . ، وأصبح له قيمته في برز الدور االجتماعي للمعلم ـ7

، والمزودة بوسائل التدفئة  المسقوفة انتشار المباني المدرسية ذات المالعب ـ8
 بإدخال أكبر كمية من الضوء .وذات واجهات زجاجية كبيرة تسمح 

 : أثر المناخ على النظام التعليمي في الدول الواقعة في األقاليم االستوائي

 حيث : درجة الحرارة مرتفعة ــ سقوط األمطار بغزارة ـــ ظهور البرك والمستنقعات .

 ـ ظهور مدارس العراء أو الهواء الطلق ــ المحمولة والغير مسقوفة ــ المتنقلة .1

 ـ الدراسة مسائية .2

 ـ سن التعليم اإللزامي يبدأ في سن السادسة نظرًا لسرعة النمو في المناطق الحارة .3

 تكون مع بداية الصيف . اإلجازاتـ 4

 : الفلبين

تنتشر ظاهرة الفصول الدراسية المؤقتة المبنية من الخشب لكونها مالئمة لألحوال 
 الجوية واألعاصير .

تبدأ اإلجازة الصيفية في شهر ابريل وتنتهي في شهر يونيو بسبب  : *السودان
 ارتفاع درجة الحرارة وعدم سقوط األمطار .

 * في الدول العربية تبدأ اإلجازة من منتصف يونيو إلى سبتمبر .

تبدأ اإلجازة من ديسمبر إلى فبراير ، ألنها تمثل الصيف في الجزء  : البرازيل *
 الكرة األرضية .الجنوبي من 
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مدن  6: ذات مساحة شاسعة ، وكثافة سكانية قليلة ويتركز السكان في  استراليا *
 يتركزون في هذه المدن هذا الوضع أثر على النظام التعليمي .  %74رئيسية ، 

ـ فكان النظام التعليمي في المدن الرئيسية نظام المركزية ) مشابه للدول األوربية ( 1
 مناطق فهو نظام مركزي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.أما في باقي ال

لجأت الحكومة إلى عدة وسائل لتأمين الخدمة التعليمية لكل أبنائها مثل : التعليم  ـ2
 بالمراسلة ، المدرسين المتنقلين ، الزيارات غير المنظمة للمفتشين .

بيرة، والمدارس انتشرت المدارس الكبيرة ذات الفصول الكثيرة المجهزة في المدن الك ـ3
 الصغيرة ذات المدرس الواحد في المناطق النائية .

 : الواليات المتحدة األمريكية

والية ، والمسافة بينها بعيدة ، لذلك تركت الحكومة الفيدرالية مسؤلية  51تتكون من 
التعليم لحكومة الواليات ، فكل والية تدير التعليم وتموله وترسم سياسات وتخطط 

 نظام تعليمي . 51طاته ، وهكذا أدت الالمركزية في أمريكا إلى إيجاد مناهجه ونشا

فتستعين  الفقيرة  الواليات الغنية قادرة على تمويل برامجها التعليمية أما الواليات
 بمعونات من الحكومة الفدرالية .

تمويل  نظرًا الختالف الظروف االقتصادية ، ونظم الضرائب نتج عنه اختالف في
 تى أن البرنامج المدرسي يختلف من جهة إلى أخرى داخل الوالية الواحدة .التعليم ح

 الحكومة الفدرالية دورها في التعليم إشرافي ووضع السياسات العامة فقط.
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 : الموقع الجغرافي *

كليات إلدارة أعمال الغابات ومعاهد التعليم صيد األسماك ،  : اليابان والفلبين * في
 للدراسات العليا البحرية .ومعاهد 

 : الموقع الجغرافي

هي بالد جبلية ، تحوي الكثير من الوديان العميقة ، ولهذا انقسم سكان  : سويسرا ــ2
 كل منها في منطقة خاصة بها . سويسرا إلى جماعات صغيرة تعيش

أن كما تتوسط سويسرا ثالث دول كبرى : المانيا ، فرنسا ، إيطاليا ، ونتج عن ذلك 
وبعضها  كانتونًا يتكلم بعضها األلمانية 25صارت سويسرا دولة اتحادية تضم 

 اإليطالية وبعضها الفرنسية .

 التعليم فيها غير مركزي .

التعليم مسؤلية الحكومة المحلية : فهي تضع الخطط وتشرف على التعليم وتحدد 
علم اختيار مناهجه ، كما صار التعليم بحرية كبيرة اتاحت للم نظام إدارية وتمويله

 وكتبه .

سويسرا ال تضم الكثير من المواد االقتصادية ، لذلك سعت إلى تنمية مواردها 
نما تحتاج الدقيقة التي ال تحتاج إلى موارد طبيعي البشرية فاهتمت بالصناعات ة وا 

الساعات ، األجهزة الدقيقة ( فاهتمت بالتعليم إلى مهارة عالية )مثل صناعة األدوية ،
 ت الدراسية لتعليم المهن والحرف% من الساعا60الى 55 رجة أنلد ي والتقني،نالف

: هي بالد غنية بالفحم والحديد ، وتقع في مفترق طرق ، وتطل على بحر  بلجيكا ـ3
  الشمال لذلك صارت من الدول الصناعية المتقدمة .



 

39 
 

موا بالتعليم سكانها أكثر سكان أوربا نشاطًا وحيوية ورغبة في الكسب والعمل فاهت
وركزوا على التعليم الفني والصناعي ، كما شاركت المؤسسات الصناعية فيه 

 تخطيطًا وتموياًل باعتبار المستفيدة من مخرجاته .

كان النفصال الجزيرة البريطانية عن بقية أوروبا أثر في إكساب أهلها  : انجلترا ـ4
اثهم ــ األخذ بأسلوب ببعض الخصائص والصفات منها : االعتزاز بشخصيتهم وتر 

 الوسط ــ إرضاء جميع األطراف ــ التدرج في اإلصالح .

 ــــ لذلك اتصف النظام التعليمي بـ :

قدر كبير من الحرية في تسيير  المدارس درجة كبيرة من الديمقراطية : أعطت ـ1
 برامجها التعليمية .

طريق تبني العديد من ـ اإلصالحات والتغيير في التعليم في انجلترا تم بتدرج عن 2
اإلصالح الجزئية التدريجية التي تحاول التوفيق بين مصالح جميع األطراف ، ويتم 
التحسين في التعليم تدريجي وفي أوقات طويلة ومتباعدة ، وال يكون عن طريق تبني 

 . سريعة فلسفات تربوية مطلقة أو سن قوانين وتشريعات

 : ـ العامل الديني2

فيها  ل التي تشكل ثقافة المجتمعات وتحدد قيم ومفاهيم األفراد*الدين أهم العوام
 وأنماط تفكيرهم ، وعاداتهم وتقاليدهم وآرائهم .

 

 

 



 

40 
 

 المحاضرة الثامنة:

  : أثر العامل الديني على التعليم

 : الدين المسيحي أواًل :

المسيحي لما ظهرت المسيحية تطلبت وجود أفراد متعلمين يلمون بتعاليم الدين 
للدعوة والتبشير بالدين المسيحي ، وهذا الهدف أدى إلى إنشاء مدارس مسيحية ، 

 فكانت هناك .

 ـ مدارس في األديرة إلعداد الرهبان .1

ـ هناك مدارس في الكاتدرائيات يدرس فيها الرهبان وكان الهدف منها إعداد قساوسة 2
 للعمل في الكنيسة .

م الغناء واإلرشاد الديني والهدف منها إعداد أفراد ظهرت ) بعد ذلك ( مدارس التعلي
 يلمون بكيفية قراءة اإلنجيل .

كان هناك مدارس الشهداء وهدفها إعداد أفراد يكون لديهم االستشهاد لنشر الدين 
 فكان هناك تعليم متدرج . ) اإلرساليات ( المسيحي

مسيطرة على جميع كل ذلك أعطى الكنيسة في أوروبا مكانة متميزة ، فأصبحت 
مناحي الحياة ، بما فيها النظام التعليمي ) فكان رجال الدين يدرسون ، ويضعون 

 المناهج ويقيمون الطالب .

بدأت الثورات في أوروبا ضد الكنيسة إلزالة سيطرتها على شؤون الحياة فكان هناك 
ستانتي المذهب البروت  في المانيا التي ظهر معها م 1515 ثورة مارتن لوثر عام

 وانتزع الخالص من الكنيسة .
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اعتمد المذهب البروتستانتي على ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات القومية األوروبية 
ـــ فالبروتستانتية . تعتمد على مجتمع المتعلمين . ) فال معني لوضع اإلنجيل في يد 

ستطيع القراءة ( الرجل العادي بعد ترجمته إلى اللغات القومية األوربية إذا كان ال ي
لذا فقد كان أول ما فعله مارتن لوثر أن طالب بلديات المدن األلمانية بفتح المدارس 

 وحث اآلباء على إرسال أبنائها إليها .

 : الدين المسيحي أواًل :

 المحور األساسي للتعليم . : المذهب الكاثوليكي ـ1

ساسي للتعليم ، وكان العلم كان الدين المسيحي وفقًا للمذهب الكاثوليكي المحور األ
عن النقد ــ وكان العلم يقدم تحت  منزهاً  ما يراه رجال الدين فقط ، وكان هذا العلم

 إشراف الكنيسة ، وكانت المدارس تفتح في األديرة ، الكاتدرائيات ، الكنائس .

 ليم حتى نهاية القرن الثامن عشر.السيطرة المطلقة للكنيسة على التع طلت

 : والتوسع في التعليم : ظهور المذهب البروتستانتي ـ2

م إلى التوسيع في  1515أدت ظهور المذهب البروتستانتي مع ثورة مارتن لوثر عام 
 التعليم .

فالبروتستانتية : تعتمد على مجتمع المتعلمين ، فال معنى لوضع اإلنجيل بعد 
مارتن  اءة لذا كان أول ما فعلهيعرف القر  ترجمته إلى اللغات األوروبية في يد رجل ال
المدارس وحث اآلباء على إرسال أبنائهم  لوثر أن طالب بلديات المدن األلمانية بفتح

إليها وكان ذلك بدء انتشار المدارس في البالد التي انتشر فيها المذهب البروتستانتي 
 ) شمال أوروبا ــ بريطانيا ــ أمريكا (
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ها من الدول األوروبية في استصدار قوانين للتعليم * لذا كانت المانيا اسبق من غير 
 اإللزامي .

الدول التي انتشر فيها المذهب البروتستانتي أكثر تقدمًا من الناحية التعليمية من 
الدول التي انتشر فيها المذهب الكاثوليكي وهي أكثر تقدمًا من الدول التي انتشر 

 . فيها المذهب االورثوذكسي

 : على التعليمسيطرة الكنيسة  ـ3

سلم ملوك فرنسا الزمام للكنيسة في السيطرة  في فرنسا وقبل قيام الثورة الفرنسية ،
 على التعليم وذلك لسببين هما :

 ـ األموال التي تدفعها الكنيسة للدولة .1

 ـ قيام الكنيسة بمساندة الملوك بتعليم التالميذ لما ُيسمى الحق المقدس للملوك .2

 : طان الكنيسةالتحرير من سل ـ4

*لم يتحرر األوروبيين من سلطان الكنيسة إال بعد اتصالهم بالمسلمين من خالل 
 معابر الحضارة اإلسالمية إلى الغرب وهي :

 ـ األندلس وصقلية .1

 ـ قوافل التجارة .2

 ـ الحروب الصليبية .3

 على الكنيسة وظلم الحكام واإلقطاع . حيث بدأت موجه من السخط

 : عليمالت علمنة ـ5
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بعد قيام الثورة الفرنسية أصبح التعليم في فرنسا شأنا من شؤون الدولة ، 
التعليم ) أي : تخليص التعليم من سيطرة الكنيسة واستبعاد مادة  علمنة وأصبحت

 . الدين من المدارس الحكومية ( موضوع مثال في أوروبا

 : العالقة بين الكنيسة والدولة في اإلشراف على التعليم ـ 6

*هناك ثالث نضم " نماذج " لإلشراف على التعليم بين الدولة والكنيسة في أوروبا 
 : هي

 . نظام تتعاون فيه الكنيسة مع الدولة في اإلشراف على التعليم أ ـ

: للكنيسة تعليمها ومدارس التي تشرف عليها  نظام االزدواج التعليمي ب ـ
 عليها .تعليمها ومدارسها التي تشرف  وللدولة

، وتستقل الدولة بالتعليم وتوجهه وجهة مضادة  عن التعليم نظام إقصاء الكنيسة جـ ـ
 للدين .

 : نظام تتعاون فيه الكنيسة مع الدولة في اإلشراف على التعليم أ ـ

 * يوجد فقط انجلترا .

* كانت الكنيسة اإلنجليزية تشرف على التعليم في العصور الوسطي ، ولم تكن 
م  1870عند صدور أول قانون تعليمي في بريطانيا ) قانون فورستر  مستبدة ،

 8919مدرسة من مجموع المدارس التي كان عددها 6954كان يتبع الكنيسة  (

 وبموجب هذا القانون صار هناك هيئات تشرف على التعليم وهي :

 نية .ـ الطوائف الدي3           ـ السلطات المحلية .2               ـ الدولة .1
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ولم تتدخل الدولة في التعليم إال عندما لمست عجز الكنيسة عن توفير المدارس 
والقيام بالتعليم ، وكانت تتدخل بهدف تقديم المساعدة للكنيسة وليس بهدف اإلستثار 

 بشؤون التعليم .

 يقوم بإعداد منهج الدين لجنة تشمل :

 ـ الهيئات الدينية .3       ـ السلطات المحلية .2           ـ الدولة .1

           ـ اآلباء والمعلمين وهو منهج يتصف بالعموميات ليوافق جميع المذاهب .4

 : ( الثنائية في التعليم ) نظام االزدواج التعليمي ب ـ

للكنيسة مدارسها وتعليمها الذي تشرف عليه ، وللدولة مدارسها وتعليمها الذي تشرف 
 ريكايوجد في : فرنسا ــ أم عليه .

بدأ االزدواج ) الثنائية في التعليم ( التعليمي في فرنسا مع الثورة الفرنسية فقد كان 
كتاب الثورة يدعون بنزع اإلشراف على التعليم من الكنيسة ولما تولى نابليون الحكم : 
أصدر قراء بإنشاء جامعة اإلمبراطورية : كسلطة مركزية تشرف على التعليم ومنع 

 خارج نطاق الجامعة اإلمبراطورية .إنشاء أية مدرسة 

بتأييد  أن يمس المدارس الكاثولوكية ألنه كان يريد أن يحضى * لم يستطع نابليون 
الفالحين يحكم ، الذين كان معظمهم من الكاثوليك ، ولم يستطيع تحدى الكنيسة 

 ار هناك نظامان للتعليم في فرنساالكاثولوكية ، ومنذ ذلك الوقت ص

*األول تشرف عليه الدولة وهو مستقل تمامًا عن الكنيسة ، والثاني تشرف عليه 
 الكنيسة وهو مستقل عن الدولة .

تعليم الديني ضمن برامج الدراسة بالتعليم العام العتباره مسؤلية األسرة * ال يدخل ال
 والكنيسة .
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، وتوجهه وجهة  نظام إقصاء الكنيسة عن التعليم ، وتستقل الدولة بالتعليم جـ ـ
 . مضادة للدين

 يوجد في أوروبا الشرقية ) اإلشيراكية (

بداًل منه  لتغرس دين وتمنعهفي هذا النظام تسيطر الدولة على التعليم ، وتحارب ال
الشعوب ويعتبر التعليم مسؤلية الدولة  أفيون  النظرة المادية اإللحادية ، وتعتبر الدين

 وال يدرس الدين في المدارس حتى ال يكون هناك إطار فكري يزاحم الماركسي .

 : تحديد المنهج واختيار المناهج ـ7

قد تم حذف تدريس نظرية النشوء يلعب الدين دورًا كبيرًا في تحديد المنهج ) ف
 واالرتقاء في أمريكا العتبار أنها تتعارض مع الدين (

كذلك يلعب الدين دورًا مهمًا في اختيار المعلمين ، والتزامهم بنوع معين من السلوك 
 ين الذهاب لدور اللهو والمالهي .ففي نظام التعليم األمريكي يحرم على المعلم

 : الماليةاإلعانات  ـ 8

* ال تمنح المدارس الدينية إعانات مالية من الموازنة العامة ، ألن األصل في 
 األموال العامة أنها تنفق في األغراض العامة .

في بريطانيا : تمنح إعانات مالية من الموازنة العامة ، وهذا الوضع مفترض عليه 
 من الناحية الديمقراطية .

 : الدين اإلسالمي ثانيًا :

 ر الدين اإلسالمي على النظام التربوي يتضح في :أث

 ـ تحديد المبادئ األساسية للعملية التربوية والتعليمية .1



 

46 
 

أ ـ القرآن والسنة هما المصدران األساسيان لتشريع في جميع األنظمة التي تطبق في 
ه المجتمع اإلسالمي ، ومنها النظام التربوي ، ويستمد النظام التربوي فلسفته وأهداف

 ووسائله وأساليبه منهما .

 ب ـ قرر القرآن مبدأ التعليم منذ اللحظة األولى ) اقرأ باسم ربك الذي خلق ..(

 كما أكدت السنة على هذا المبدأ ) طلب العلم فريضة على كل مسام (

ـ اهتمام النظام التربوي بتوفير التعليم لجميع طبقات المجتمع المسلم : النساء ،  جـ
 باب ، األطفال .الرجال ، الش

  علما ( ـ وجوب متابعة التعليم مدى الحياة ) وقل ربي زدني د

 ـ إقامة المؤسسات التربوية :2

أ ـ دار األرقم بن أبي األرقم : وهي أول مؤسسة تعليمية في اإلسالم ، حيث كان 
 الرسول يعلم أصحابه ما ينزل عليه من الوحي .

بناء مسجده ، واقبل  ند وصوله للمدينةب ـ المساجد : أول ما قام به الرسول ع
المسلمون يتعلمون ، وتطوع بعضهم بالتدريس مثل : عبدهللا بن سعيد بن العاص . 

 وعندفتح مكة بدأ التعليم في الحرم .

انتشرت المساجد مع الفتوحات اإلسالمية مثل : المسجد األموي بدمشق ، مسجد 
 ... الكوفة ، جامع األزهر ، جامع الزيتونة

والقراءة  ـ الكتاتيب : وهي مؤسسة تربوية إسالمية وتهدف لتعليم القرآن والفقه ج
 والكتابة والحساب .
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نيسابور ، ثم انتقلت فكرة  د ـ المدارس : أول من بني مدرسة في اإلسالم أهل
نظام الملك عدة  أنشاء الوزير السلجوقي المدارس إلى العراق والشام ومصر ــ فقد

 المدرسة النظامية ببغداد .مدارس من أشهرها 

 ـ التطوير في نظام التعليم :3

أدى أنشاء نظام المدرسة واشتراك الحكومات في تأسيسها إلى ثورة في نظام التعليم اإلسالمي ، 
فأصبحت الدراسية تسير وفق نظام ولوائح وقوانين شبيهه بالموجود اليوم . وهذا النظام تطوير 

 لحاجات المجتمع والدولة من الكوادر المتعلمة . المساجد والكتاتيب استجابةللنظام القائم في 

 ـ ظهور المكتبات العامة والخاصة : 4

 ، مكتبة جمال الدين القفطي عماد الدين األصفهاني مكتبة الفتح بن خاقان ، مكتبة : مثل

 التنوع في المقررات والمناهج الدراسية :ـ  5

والسنة وتعليم القراءة والكتابة والحساب  بداية اإلسالم مرتبطة بالقرآن كانت المقررات الدراسية في
، ثم ظهرت علوم جديدة نتيجة نمو الحركة العلمية في المجتمع اإلسالمي مثل : علم المنطق ، 

 الفلك ، الهندسية ، الجغرافيا ، التاريخ ، الطب ...

 وفقًا الجتهادات المعلمين سالمي * كما اختلفت مناهج التدريس وطرقه في العالم اإل

 تخلف المسلمون عن ركب الحضارة :ـ  6

ُفهم اإلسالم في القرون األولى على أنه إصالح للحياة ، فدخل اإلسالم في كل شؤون الحياة 
يُفهم اإلسالم على أنه دين تقشف وزهد وتصوف وتحقير للدنيا  حتى العصر العباسي الثاني حتى

 الحضارة ، وبلغ ذروتهفتخلف المسلمون عن ركب 

العالم اإلسالمي تحت  في الدولة العثمانية ، وانعكس ذلك على نظام التعليم اإلسالمي ووقع
 سيطرة االستعمار الغربي .
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 المحاضرة العاشرة:

 التعليم في العصر العثماني ينقسم إلى مرحلتين :

 ـ المرحلة االبتدائية وتحفيظ القرآن .1

وتتم في األزهر وغيره من المساجد الجامعة ويدرس فيها اللغة ،   العاليةـ المرحلة 2
الحساب ، المنطق ، العلوم الشرعية ، واختفت الرياضيات والعلوم الطبيعية بين نظام 

  التعليم اإلسالمي منذ سيطرة األتراك على البالد .

 ـ االحتكاك الثقافي واالزدواج التعليمي : 7

ي للدول اإلسالمية بالدول األوروبية وتحول معظمها لمستعمرات أدى االحتكاك الثقاف
إلى ظهور نظام للتعليم الحديث على النط األوروبي إلى جانب نظام التعليم الديني 
التقليدي ، مما أدى إلى ظهور ازدواج في التعليم ومثال ذلك : ما قام به محمد علي 

 هر بمؤسساته ومعاهده .باشا في مصر من إنشاء نظام تعليم مستقل عن األز 

شهدت البالد اإلسالمية نظام للتعليم الديني وهو امتداد للتعليم الديني الذي بدأ منذ 
قيام الدولة اإلسالمية ويحصل عليه معظم أفراد المجتمعات اإلسالمية ، وتشمل 
مناهجه على حفظ القرآن والقراءة والكتابة في المراحل األولى وعلى العلوم الشرعية 

 . لغة في المراحل العلياوال

لم ُيقابل نظام التعليم الحديث في البالد اإلسالمية بأي معارضة من الهيئات الدينية 
، وأصبحت الدولة مسؤلة عن جميع أنواع التعليم بما فيها التعليم الديني ومشرفه 

المنهج من مناهج المدارس في جميع المراحل . عليه ، وأصبح الدين جزءًا أساسياً 
المنهج الوصفي اإلحصائي هو : إجراء . صفي اإلحصائي في التربية المقارنةالو 

مقارنة بين النظم التعليمية في البالد المختلفة بطريقة إحصائية مثل : مقارنة : 
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ميزانيات التعليم ، كلفة التعليم ، كلفة التلميذ في الدول المختلفة ، كثافة الفصل ، 
 رواتب المعلمين

 اسات الوصفية لنظم التعليم :أسباب أهمية الدر 

 ـ فهم النظام التعليمي والقوي المؤثرة فيه .1

ـ االستفادة من الخبرات التربوية في الدول المتقدمة إلصالح التعليم في بعض 2
 الدول .

نقل نظام تعليمي أو جزء منه وغرسه في نظام آخر هذه محاوله مصيرها الفشل  إن
والحلول واألفكار الموجودة في النظم  واآلراء والصحيح : االستفادة من الخبرات

التعليمية في إصالح وتطوير نظام تعليمي في بلد معين بعد تعديلها وفقًا لظروف 
 وأوضاع البلد المستفيد .

استمر الوصف في الدراسات المقارنة إلى أن قام هندى بارنارد ) سكرتير مجلس 
اء في التربية المقارنة بالدعوة إلدخال اإلحص التربية بوالية كونكيتكت

جمع الوثائق والمعلومات عن التعليم في أمريكا وبعض دول  بهمسؤولية أنيط عندما
 أوروبا حيث وجد المعلومات التي يجمعها عبارة عن وصف فقط .

وكان هناك اتخاذ لألخذ بعلم اإلحصاء عن طريق العالم : ديمنج وكان متخصص 
األساليب اإلحصائية في المصانع اليابانية  في اإلحصاء ، سافر إلى اليابان وطبق

  وفي المؤسسات التعليمية .

أكد على أهمية استخدام اإلحصاء في التربية المقارنة كل من : كندل واليونسكو ،  و
 وقامت اليونسكو بوضع قاموس للتربية حددت فيه المصطلحات التربوية .
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 : أنواع اإلحصاءات التعليمية*

 .ـ إحصاءات وصفية  1

 كمية كيفية.                       ات تحليليةـ إحصاء 2

 : اإلحصاءات الوصفية ـ 1

تهدف إلى وصف النظام التعليمي أو مكوناته من حيث حجمها أو نوعها تتضمن: 
التالميذ ، المدرسين ، اإلداريين ، المباني المدرسية ، مصروفات  : إحصاءات عن
 التعليم ......

 : اإلحصاءات التحليلية ـ 2

 استخراج الدالالت الكمية والكيفية لإلحصاءات الوصيفة . الى تهدف

 : والتحليل اإلحصائي هو

النظر للنظام التعليمي من خالل البيانات اإلحصائية واستخراج مجموعة من 
المؤشرات والدالالت مثل : معدالت النمو في النظام التعليمي كالنمو في إعداد 
الطالب أو المعلمين أو نوع التوازن في النظام التعليمي كالتوازن بين الذكور واإلناث 

 من حيث فرص التعليم أو بين الريف والحضر .

 : تحليل كمي أ ـ

وهو : استخالص المؤشرات الكمية التي تدل على درجة النمو في النظام التعليمي 
 سب التوزيع .من حيث كمه مثل : معدل النمو ، معدل القبول ، ن

 (ليم العام ، الذكور واإلناث) توزيع الطالب بين : المدن والريف ، التعليم الفني والتع

 : تحليل كيفي ب ـ
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هو : استخالص المؤشرات الكميه التي تدل على نوعية التعليم ودرجة الجودة فيه . 
 أي : الحكم على نوع التعليم وجودته .

، نصيب المعلم من التالميذ ، معدل الهدر مثل : كثافة الفصل ، نصاب المعلم 
 التربوي ، معدل النجاح .

 : مميزات المنهج الوصفي اإلحصائي

ـ يجعل المقارنة في صورة عددية ، إحصائية ، فتكون أكثر علمية وبعيدة عن  1
 التميز والغموض .

 ـ ُيسهل التعرف والحكم على درجة النمو والزيادة في أي نظام تعليمي . 2

 : المنهج الوصفي اإلحصائيعيوب 

البيانات اإلحصائية قد ال تعطي وصفًا صحيحًا لألنظمة التعليمية في البالد المختلفة 
 فقد تكون : متحيزة أو قاصرة أو مغلوطة فتجعل المقارنة مضللة وعديمة الفائدة .

اختالف المصطلحات التربوية من بلد إلى آخر مما يثير مشكالت أثناء المقارنة 
ويكتب ( والتعليم االبتدائي والثانوي  أمثلة ذلك : االختالف حول مفهوم : ) يقرأومن 

  الدراسة أم جماعة من الطالب ، ومفهوم : المدرسة حجرة والفصل الدراسي : هل هو

ضعف قيمة مقارنة البيانات اإلحصائية التربوية للدول المختلفة بصورتها المطلقة لما 
مثال // ال يمكن مقارنة أعداد التالميذ المقيدين في  قد تؤدي من نتائج غير صحيحة

النظام التعليمي إال إذا قيست بالدخل القومي للدول التي تقيم بينها المقارنة .وال يمكن 
 للدول التي تقيم بينها المقارنة مقارنة مرئيات المعلمين إال إذا قيست بمستوى المعيشة 

 إال إذا فسر في ضوء القوى والعوامل أي بيان إحصائي عن التعليم ال يعني شيئاً 
 والظروف التي تحيط بالمجتمع الذي يوجد فيه هذا التعليم .
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بقصد  مثال // قد تصرف دولة على التعليم االبتدائي جزء كبير من ميزانية التعليم
عليه باعتبار أن تعميمه في وقت  تقتر تعميمه في وقت قصير بينما دوله أخرى 

 اف .قصير نوعًا من اإلسر 

 : أهمية المنهج الوصفي اإلحصائي في التربية المقارنة

للمنهج الوصفي اإلحصائي أهمية وقيمة كبيرة خاصة إذا كانت البيانات اإلحصائية 
مكتوبة بصورة صحيحة وغير متحيزة أو قاصرة أو مغلوطة ومراعيًا فيها القوى 

وهذا ما أكد عليه كندل واتفقت    .والعوامل والظروف التي تؤثر في النظم التعليمية 
 معه في ذلك اليونسكو وهذا ما دعاها إلى إخراج موسوعة التربية في العالم .


