
 التربٌة المقارنة بٌن النشؤة و التطوٌر 

 

  األستاذ المساعد الدكتور   

             سعدون سلمان نجم   
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اُس } قال هللا تعالى  َها ٱلنَّ ٌُّ ؤَ ٌٰ
ن َذَكٍر َوأُْنَثٰى  ا َخَلْقَناُكم مِّ إِنَّ
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوباً َوَقَبآِئلَ 

 ِ لَِتَعاَرفُۤوْا إِنَّ أَْكَرَمُكْم َعنَد ٱَّللَّ

َ َعلٌٌِم َخِبٌرٌ 
{أَْتَقاُكْم إِنَّ ٱَّللَّ  



إن القٌمة العملٌة لدراسة نظم 
التعلٌم األجنبٌة بروح منصفة 

ودقة علمٌة تتمثل فً أنها تزٌد 
من كفاءتنا فً دراسة نظامنا 
التعلٌمً وفهمه وتفسٌره من 

عالم . )أجل محاولة تطوٌره

(سادلر.. التربٌة المقارنة  



 االستفادة من خبرات الدول الرائدة فً مجال التعلٌم ومن تجارب األمم
 .السابقة و الالحقة

 التعرف على مشكالت التعلٌم العالمٌة مما ٌتٌح معالجة المشكلة من
 .أكثر من منظور، و اختٌار أفضل الوسائل لحلها

 التربٌة المقارنة من أهم قنوات اإلتصال بٌن شعوب العالم، و ذلك
برصد النظم التعلٌمٌة المختلفة مما ٌحقق تفاهم عالمً متبادل للتقرٌب 

 .بٌن الشعوب

 النظام التعلٌمً هو مصدر قوة األمة، و للتزود بهذه القوة ٌجب اختٌار
 .أفضل الوسائل من خالل دراسة التربٌة المقارنة
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 تعتبر التربٌة المقارنة من الناحٌة األكادٌمٌة علماً جدٌداً، وكان لها
 .دوراً هاماً وبارزاً فً مجال الدراسات التربوٌة الحدٌثة

 التربٌة المقارنة كغٌرها من فروع المعرفة اإلنسانٌة لم تنشؤ فجؤة وبال

 .مقدمات، ولكنها نشؤت منذ القدم، وإن لم تكن تعرف بالتربٌة المقارنة

 ،اعتمد علم التربٌة فً الماضً على الوصف و التفسٌرات التارٌخٌة

ثم تطور حدٌثا لٌصبح كغٌره من العلوم اإلجتماعٌة ٌقوم على حقائق و 
 .مالحظات وفق منهجٌة علمٌة محددة

 زٌادة االهتمام باإلطار النظري : من أبرز التطورات فً القرن العشرٌن

 .للتربٌة المقارنة أي األصول و النظرٌات و المبادئ التً تستند علٌها

 بناءاً على المالحظات السابقة عرفت التربٌة المقارنة كعلم مستقل
 .وأحد الفروع التربوٌة فً العصر الحدٌث فقط
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 :تقسم الفترة الزمنٌة لتارٌخ التربٌة المقارنة إلى فترتٌن

“  مارك أنطون جولٌان”حٌث وضع : التارٌخ العلمً للتربٌة المقارنة -1

مخططات و نظرات أولٌة ”أول دراسة علمٌة بعنوان   1817فً عام

و بذلك ٌعتبر أول من وضع منهج علمً “ لدراسة التربٌة المقارنة

 .للبحث فً مجال التربٌة المقارنة

و تشمل كل الجهود السابقة فً مجال : ما قبل تارٌخ التربٌة المقارنة -2

 .التربٌة المقارنة قبل التارٌخ العلمً

إن تعدد مناهج البحث فً التربٌة المقارنة أدى إلى تصنٌفها إلى مسارٌن 

 :  تبعاً للبعد الجغرافً وهما

 .نشؤة التربٌة المقارنة فً الشرق اإلسالمً  

 .نشؤة التربٌة المقارنة فً الغرب األوروبً  
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إن ظروف نشؤة التربٌة المقارنة بالشرق العربً واإلسالمً كانت -
مختلفة عنها فً الغرب، ومن ثم مرت فً تطورها بمرحلتٌن اثنتٌن 

 :فقط

 

 

 .مرحلة وصف نظم الحٌاة فً البلدان1.

 

 .مرحلة الربط بٌن نظم التعلٌم ومجتمعاتها2.
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 مرحلة وصف الحٌاة فً البلدان -1

و قد ازدهرت هذه المرحلة فً العصر العباسً نتٌجة االستقرار السٌاسً 
و االجتماعً و االقتصادي مما أتاح للرحالة و الباحثٌن زٌارة الكثٌر 

 .من األماكن و وصف نظم الحٌاة فٌها

 

وقد كانت فرٌضة الحج حافزاً على الرحلة واإلنتقال لزٌارة البالد 
المقدسة، وأداء فرٌضة الحج ولذلك كانت مإلفات المغاربة أكثر من 

 لماذا؟؟.. مإلفات المشارقة فً هذا المجال
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• وصف ظاهرة معٌنة وصفاً دقٌقاً، وٌجب 
أن ٌلتزم الباحث باإلنتقاء فً عملٌة 

.البحث بما ٌحقق غرضه من الدراسة  

المنهج 

 الوصفً

• وهو المنهج المستخدم فً العلوم 
التارٌخٌة وٌقوم على استرداد الماضً 

.تبعاً لما تركه من أثار على الحاضر  

المنهج 
اإلستردادي 

(التارٌخً)  



 العبدلً اإلدرٌسً ابن خالكان

 ابن جبٌر اإلصطخري ابن حوقل

ٌاقوت 

 الحموي
 إبن بطوطة



رغم أن الدراسة الوصفٌة لم تكن بقصد الدراسة المقارنة إال أن 
لها أثاراً إٌجابٌة بما قدمته للنظم التعلٌمٌة من مالحظات ونظرات 

 نقدٌة صادقة

اتسم الوصف بالدقة، بل كان دراسة موضوعٌة واعٌة ذات 
منهج واضح ٌتناول جغرافٌة وتارٌخ البلد وأحوالها السٌاسٌة 

.واإلقتصادٌة وٌعرج على أوضاع العلم والعلماء  



هل تعتبر المرحلة 
األولى من أنواع 
الدراسة المقارنة، 

 فسر ذلك؟



 ٌعتبر ابن خلدون رائداً لهذه المرحلة وهو من رواد التربٌة المقارنة

 .المعدودٌن، كما ٌعتبر رائد علم التارٌخ ورائد علم اإلجتماع

 قرون، بالربط بٌن نظم  5سبق إبن خلدون علماء الغرب بؤكثر من

 .التعلٌم والمجتمعات التً توجد فٌها

 كتاب العبر ”عرض ابن خلدون اراءه التربوٌة فً كتابه الشهٌر

ودٌوان المبتدأ والخبر فً أٌام العرب والعجم والبربر ومن 

 “..عاصرهم

 كان المنهج الذي اتبعه ابن خلدون تطوٌراً لمنهج السابقٌن من أمثال

 .إبن جبٌر وابن بطوطة وزاد علٌهم باتباع المنهج المقارن

ًاستخدم مناج البحث العلمً كلها فٌما عدا المنهج التجرٌب. 



هو المنهج الذي ٌتم فٌه 
تحدٌد أوجه الشبه 
واإلختالف بٌن نظم 

التعلٌم وذلك للوصول 

.إلى نتائج وأحكام معٌنة  



• حٌث عرض وصفاً دقٌقاً لطرق تعلٌم القران فً بلدان 

.مختلفة مثل المغرب ـ األندلس ـ افرٌقٌا ـ الشرق  الوصف 

• قدم تفسٌراً وتحلٌالً لظاهرة اختالف طرق التعلٌم فً 

.البلدان وفقاً للنظرٌات التربوٌة السائدة فٌها  التفسٌر 

• ٌتم فٌها الوصول إلى النتائج من خالل المقارنة بٌن 

.األثار التربوٌة الناتجة عن اختالف طرق التعلٌم  اصدار األحكام 



 :وقد مرت التربٌة المقارنة بمراحل مختلفة، ومن أهمها 

 مرحلة وصف الحٌاة فً البالد األجنبٌة -1
 

 وجدت فً العصور القدٌمة عند الغرب، ومن أقدم هذه الكتابات ما كتبه

الرحال اإلغرٌقً بٌثٌاس، الفرنسً األصل وهو أول من اكتشف الجزر 

 (من المحٌط)البرٌطانٌة وسجل فٌها رحلته فً كتاب 

 والتً سجل فٌها ( رحلة ماركوبولو)من أشهر تلك الكتابات كذلك

 .الرحالة رحلته من إٌطالٌا إلى الشرق األقصى

 المالحظ أن هذه المرحلة عند الغرب اقتصر وجودها على العصور

القدٌمة، بٌنما لم تشهد العصور الوسطى أي مإلفات للباحثٌن 
 الغربٌٌن، لماذا؟
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 [ :النقل و اإلستعارة]مرحلة وصف التعلٌم فً البالد األجنبٌة  -2

 

 ًتعتبر هذه المرحلة بداٌة التارٌخ العلمً للتربٌة المقارنة، الت

م، عندما نشر 1817ٌعود تارٌخها على وجه التحدٌد إلى سنة 

خطط ونظرات )مارك أنطون جولٌان الفرنسً كتابه المعروف 

 (.مبدئٌة فً التربٌة المقارنة

 دعا جولٌان إلى جمع المعلومات التربوٌة عن نظم التعلٌم

المختلفة وترتٌبها فً جداول تحلٌلٌة ٌسهل تصنٌفها ومقارنتها 

 .والوصول إلى المبادئ والقواعد السائدة

 ارتبطت هذه المرحلة بالنهضة اإلقتصادٌة أي فً أعقاب الثورة

الصناعٌة، حٌث لوحظ أن التقدم اإلقتصادي ٌرتبط ارتباطاً وثٌقاً 

 .بإصالح نظم التعلٌم المحلٌة
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اعتمدت هذه الكتابات على هٌئات رسمٌة تابعة للنظام التعلٌمً 

.أو أفراد مكلفٌن رسمٌاً من هٌئات تعلٌمٌة  

الهدف الرئٌسً من الكتابة عن نظم التعلٌم فً البالد األجنبٌة 
الرائدة فً هذا المجال هو استعارة أفضل ما فٌها لتطوٌر نظم 

.التعلٌم المحلٌة  



• المفكر التربوي األمرٌكً الذي زار أوروبا وتنقل بٌن 
معاهد التعلٌم فً انجلترا واٌرلندا وفرنسا وألمانٌا 

.وهولندا  
 هوراس مان

• العالم الفرنسً الذي زار بروسٌا بناًء على رغبة وزٌر 
التعلٌم الفرنسً، ودرس نظام التعلٌم البروسً وكتب 

.تقرٌراً دقٌقاً عنه  
 فٌكتور كوزٌن

• المفكر اإلنجلٌزي الذي كان مهتماً بإنشاء نظام تعلٌم 
انجلٌزي قوي من خالل التعرف على النظام التعلٌمً 

.الفرنسً واأللمانً لالستفادة منهما  
 ماثٌو أرنولد



أذكري أمثلة لنماذج نجحت وأخرى فشلت فً فرض النظام التعلٌمً للدولة 

.المستعمرة  

حاولت الدول اإلستعمارٌة فرض نظامها التعلٌمً بالقوة على الدول المحتلة 

.ونجحت فً ذلك وفشلت فً مواقف أخرى  

تزامنت كتابات جولٌان مع فترة الموجات االستعمارٌة وكان اإلعتقاد فً ذلك 

.الوقت أنه من الممكن نقل نظام تعلٌمً من بلد ألخر  



 تركز االهتمام فً هذه المرحلة على الوصف وجمع المعلومات بغرض

اإلستفادة منها دون التعمق فً تحلٌل جذورها وأصولها وتفسٌر 

 .العوامل التً أثرت علٌها كما دعا جولٌان

 ًتعتبر هذه المرحلة وصفٌة والغرض منها نفعٌا. 

 لم تقدم مرحلة اإلستعارة الجدٌد فً علم التربٌة المقارنة ألنها اعتمدت

 .على الوصف فقط

 لم ٌكن النجاح مضموناً لحاالت االستعارة التً حدثت فعلٌاً وذلك
 .الختالف ثقافة المجتمع
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 امتدت هذه المرحلة من أوائل القرن العشرٌن حتى منتصفه حٌث اتجهت
كثٌر من الدول إلى إعادة النظر فً سٌاستها التعلٌمٌة، نتٌجة لما أحدثته 

 .الحرب من تغٌرات كبٌرة فً حٌاة الدول

 انتقلت التربٌة المقارنة من مرحلة جمع المعلومات الوصفٌة إلى المرحلة
التحلٌلٌة التفسٌرٌة للعوامل الثقافٌة التً تإثر فً نظم التعلٌم، حٌث أن 

 .النظم التعلٌمٌة تعكس الفلسفة السائدة فً المجتمع

 هدف الدراسات المقارنة فً هذه المرحلة لٌس هو اإلستعارة فقط و إنما
التنبإ بمدى إمكانٌة نجاح التعلٌم فً بلد ما على أساس مالحظة الخبرات 

المشابهة للدول األخرى الختبار األنسب من الخبرات بما ٌسمى 
 “االستعارة المنتقاة”

 تعتبر هذه المرحلة مرحلة تنبإ أكثر مما هً مرحلة وصف، ألنها تعٌن
 .الباحث على التنبو بمدى امكانٌة نجاح او فشل عملٌة االستعارة
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(.شنٌدر –هانز  –كاندل  –أولس .. )من أشهر رواد مرحلة القوى والعوامل كذلك  

ٌنبغً التعرف على العوامل الثقافٌة المختلفة التً تإثر فً النظم التعلٌمٌة عند 

.دراسة نظم تعلٌم أجنبٌة لمحاولة اإلستفادة منها  

، الذي كان ٌإمن بؤن النظم “ماٌكل سادلر”مإسس المرحلة هو المربً اإلنجلٌزي 

.الوقمٌة للتعلٌم لها طابعها الخاص وال ٌجوز نقلها من مكان إلى أخر كما هً  



ٌنبغً عند دراستنا لنظم التعلٌم 
األجنبٌة أن ال ننسى أن هناك 
أشٌاء خارج المدرسة قد تكون 

اكثر أهمٌة من األشٌاء التً توجد 
داخلها، إن النظام التعلٌمً كالكائن 
الحً له الظروف التً ساهمت فً 

.تمكٌنه ومنحة الطابع الممٌز  
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إن الهدف من التربٌة المقارنة كما 
هو الحال فً القانون المقارن واألدب 
المقارن هو الكشف عن الفوارق فً 
القوى واألسباب التً تنتج فوارق فً 

النظم التعلٌمٌة، وذلك إلكتشاف 
المبادئ الكامنة التً تحكم تطور 

.جمٌع النظم التربوٌة القومٌة  
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المركز الدولً 

 للتربٌة ـ جٌنٌف
هٌئة األمم المتحدة 

 ـ الٌونسكو

مكتب الوالٌات 

 المتحدة للتربٌة
معهد التربٌة 

 بجامعة لندن



 ،ًبدأت هذه المرحلة من منتصف القرن العشرٌن و حتى وقتنا الحال

حٌث التقدم العلمً فً مختلف نواحً الحٌاة، والتطور التكنولوجً 

 .  الذي شمل جمٌع المٌادٌن ومنها مٌدان التربٌة

 

 ،إذا كان هدف المراحل الثالث األولى هو الوصف ثم النقل و االستعارة

ثم محاولة ضبط هذا النقل بالرجوع إلى القوى و العوامل الثقافٌة، فإن 

هذه المرحلة استخدمت المنهج العلمً التجرٌبً باعتبار أن الظواهر 

التعلٌمٌة و االجتماعٌة ٌجب ان تخضع ألساسٌات المنهج العلمً 

 .التجرٌبً
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هو منهج البحث الذي ٌقوم 
على المالحظة والتجرٌب، 
وٌستخدم أدوات البحث 
العلمً مثل إختبارات، 

...استبانات، مقابالت  



..الوصول إلى النتائج وإصدار األحكام  

..اختبار صحة الفروض من خالل معالجة المادة  

..وضع الفروض بناًء على المادة العلمٌة  

.. تحدٌد المشكلة وتقدٌم وصف دقٌق لها  



• استاذ التربٌة المقارنة فً جامعة 

.كولمبٌا األمرٌكٌة، وهو بولندي األصل  بٌراداي 

• استاذ التربٌة المقارنة فً جامعة 

.تكساس األمرٌكٌة  موهلمان 

• هل اتسمت مناهج البحث فً المراحل 

/سإال الثالث األولى بالمنهجٌة العلمٌة؟  



 ال ٌوجد تعرٌف جامع للتربٌة المقارنة، ولكن هناك تعرٌفات تختلف
 .باختالف المراحل واألزمنة التارٌخٌة التً عرفت فٌها التربٌة المقارنة

 

 وٌرجع كذلك االختالف فً التعرٌفات إلى تنوع وجهات نظر علماء
التربٌة المقارنة، حٌث ٌإكد سادلر على أهمٌة الظروف  الثقافٌة و 
االجتماعٌة و السٌاسٌة، بٌنما ٌرى كاندل أن التربٌة المقارنة هً 

امتداد لتارٌخ التربٌة حتى الوقت الحاضر، أما بٌرادي األمرٌكً فٌعتبر 
التربٌة المقارنة دراسة تعتمد على علوم متعددة مثل علم االجتماع و 

 .التارٌخ و االقتصاد و السٌاسة
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هً الدراسة العلمٌة لنظم التعلٌم 
فً البلدان األجنبٌة بهدف 
اإلسترشاد بها فً تطوٌر 

وتحسٌن نظم التعلٌم المحلٌة بما 
ٌتناسب مع الظروف اإلقتصادٌة 

.واإلجتماعٌة والسٌاسٌة  



.تتضمن قٌمة نفعٌة إصالحٌة لتطوٌر نظم التعلٌم المحلٌة  

.دراسة تحلٌلٌة للقوى الثقافٌة المإثرة  

.عالمٌة تهتم بالتربٌة فً جمٌع أنحاء العالم  

.علماً حدٌثاً مستقالً بذاته  



• تعتبر جمٌع بالد العالم مٌداناً للبحث والدراسة 
المقارنة، سواء اختار الباحث أقالٌم لبلد واحد، 

.أو اختار بلدٌن متقاربٌن أو متباعدٌن ثقافٌاً   

الحدود 

 الجغرافٌة

• ٌتسع البحث فً مٌدان التربٌة المقرنة لٌشمل 
جمٌع موضوعات التربٌة، سواء منها ما ٌتصل 
بفلسفة التربٌة، المناهج، طرق التدرٌس، 

.اإلدارة التعلٌمٌة والمدرسٌة، إعداد المعلمٌن  

الحدود 

 العلمٌة



 و ٌقصد بها دراسة النظام التعلٌمً فً بلد واحد من : دراسة الحالة
خالل الوصف الدقٌق الشامل و لكن دون إجراء مقارنة مع أي نظام 

تعلٌمً آخر، وال تعتبر دراسة الحالة تربٌة مقارنة ولكنها خطوة 
 .أولى ال ٌمكن االستغناء عنها

 
و هً مقارنة النظام التعلٌمً فً بلدٌن أو أكثر : الدراسة المقارنة

 :باتباع الخطوات التالٌة
 .جمع المعلومات والبٌانات التفصٌلٌة: الوصف◦
 .تحلٌل المعلومات فً ضوء اإلعتبارات الثقافٌة: التفسٌر◦
 .تصنٌف البٌانات وترتٌبها فً جداول: المقابلة◦

 .تحدٌد أوجه الشبه واالختالف بٌنها         
 .الوصول إلى المبادئ والنتائج العامة: المقارنة◦
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وٌقصد بها دراسة لقضٌة أو مشكلة تواجه جمٌع بلدان العالم، وٌقوم بها : الدراسة العالمٌة
عادًة هٌئات أو منظمات عالمٌة ولٌس فً مقدور باحث واحد أو مجموعة محددة من 

 .الباحثٌن القٌام بها
م، بدراسة عالمٌة لمشكة 1969من أمثلة هذه الدراسات ما قامت به منظمة الٌونسكو عام  

اإلهدار التعلٌمً، حٌث أثبتت أن الفرق بٌن الدول النامٌة والمتقدمة ٌكمن فً حدة المشكلة 
 .ولٌس فً طبٌعتها

 مشكلة األمٌة تعتبر مشكلة إقلٌمٌة ألنها ال تواجه جمٌع بالد العالم: مالحظة
 
وتهتم بدراسة المشكلة التربوٌة فً أكثر من بلد مثل مشكلة تعلٌم الفتاة، : دراسة المشكلة

 .والكثافة الصفٌة، وٌجب دراسة المشكلة من أكثر من منظور لتحقٌق الموضوعٌة
 
و ٌقصد بها دراسة المشكالت التً تتصل بمرحلة تعلٌمٌة معٌنة فً  :الدراسة المقطعٌة

 عدد من البلدان، وتعتبر أقل شموالً من دراسة المشكلة، لماذا؟
 

 صعوبة تحدٌد المصطلحات-1: صعوبات الدراسة فً هذا النوع
 صعوبة عزل مرحلة عن مرحلة أخرى: 2
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ًبمعنى أن الهدف من دراسة التربٌة المقارنة هو  :هدف عقل
المعرفة من أجل المعرفة، و المتعة فً معرفة الجدٌد، حٌث تعتبر 

 التربٌة المقارنة دراسة عبر التارٌخ و الحدود الجغرافٌة

 

ًٌتمثل بالكشف عن عالقة الفرد بالدولة و تركٌبها : هدف سٌاس
 . وخاصة تلك الغٌر معلنة.. السٌاسً، و األهداف السٌاسٌة للدولة

دراسة التعلٌم فً ألمانٌا فً عهد هتلر ٌوضح األفكار : مثال
النازٌة السائدة فً تلك الفترة، وكذلك اسرائٌل تظهر السالم و 

 .  تخطط للحرب
 .الٌابان تحارب أمرٌكا اقتصادٌا :مثال آخر
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ًوذلك بتحقٌق الوجود االنسانً السلٌم من خالل تحفٌز طاقات  :هدف انسان

الفرد البناءة، وتشجٌع  التعاون و التنسٌق الدولً، ألنها تعتمد على تبادل 

الزٌارات وعقد المإتمرات فً البلدان المختلفة، وتسهم التربٌة المقارنة كذلك 

 .فً مساعدة الشعوب النامٌة لعالج المشكالت التعلٌمٌة التً تعترضها

 

ًوٌقصد به االستفادة من الدراسات من خالل استعارة : هدف نفعً إصالح

خبرات اآلخرٌن فً رسم السٌاسة التعلٌمٌة و حل المشكالت التربوٌة، ولكن 

االستعارة ٌجب أن تتسم بالحذر و المراعاة للظروف االجتماعٌة و االقتصادٌة و 

 .السٌاسٌة

 

ٌعتبر الهدف النفعً هو الهدف الرئٌسً للتربٌة المقارنة، وٌحقق النفع فً  

 .المجال التربوي والقومً والشخصً

 

 



 ٌتعرف على ذاته جٌدا من خالل معرفة الماضً و الحاضر و التنبإ
 .بالمستقبل

 تطوٌر نموذج المعلم المنشود، و الذي تعد معرفته بذاته أساسا مهما
 .نحو إعداده المهنً

 اعداد المعلم فنٌا لضرورة تزوده بعلوم مهمة كالتارٌخ و االقتصاد و
 .السٌاسة و اإلحصاء

 تدرٌب الدارس على تحلٌل القوى والعوامل التً تدخل فً تحدٌد نوع
 .نظام التعلٌم وفلسفته

تقدٌر دور التربٌة المقارنة فً رسم السٌاسة التعلٌمٌة. 

معرفة أهل االتجاهات العالمٌة للعاصرة. 
تنمٌة االتجاه الموضوعً نحو حل بعض المشكالت التعلٌمٌة.  
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لتسهٌل االتصال بؤهل البالد المطلوب دراستها واإلطالع على ثقافتهم : اللغة
 .والحصول علً البٌانات المطلوبة بجو من الطمؤنٌنة و الثقة

قد ٌحتاج الباحث إلً االستعانة بمترجم ألنه ال ٌستطٌع اإللمام بكل لغات العالم 
 .لذلك ال ٌستطٌع الباحث االستغناء عن المترجم استغناء تاماً ، 

 

من الضروري للباحث أن ٌعٌش الظروف االقتصادٌة و االجتماعٌة : اإلقامة
و الثقافٌة للبلد المطلوب، ومن المهم أن تمتد اإلقامة إلى وقت مناسب ال ٌقل 

عن الشهر، ومن األفضل للباحث أن ٌعمل فً أحد المإسسات التعلٌمٌة إلتاحة 
الفرصة له لالتصال المباشر مع األوضاع التربوٌة و الحصول على البٌانات 

 المطلوبة
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تحتاج العلوم التربوٌة و االجتماعٌة : البعد عن التحٌز
خالل عملٌة التقٌٌم إلى تحكٌم القٌم الخاصة بالباحث او 
نظامه التربوي و الفلسفة التً ٌإمن بها، لذلك ٌجب أن 

محاٌدا بعٌدا عن النظرة .. ٌكون الباحث موضوعٌا
الشخصٌة و التعصب، حتى وإن كانت النتائج التً ٌصل 

  .إلٌها غٌر مرضٌة او مقبولة
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توجد ثالث أنواع من المادة تلزم الباحث حتى ٌتمكن من القٌام بالدراسة 
 :المقارنة وهً

هً كل ما ٌصدر عن الهٌئات الرسمٌة للتعلٌم من : المادة األولٌة
قوانٌن و لوائح و خطط و قرارات منشورة، باإلضافة إلى 

المقابالت مع المسئولٌن و الزٌارات المٌدانٌة التً تعطً الباحث 
صورة واقعٌة للنظام التعلٌمً بدرجة أكبر من الصورة الناشئة عن 
المنشورات الرسمٌة، وٌجب أال تقتصر الزٌارات على التً ٌحددها 

المسئولون عن التعلٌم بل تكون زٌارات متنوعة و شاملة، وإن 
تعذرت الزٌارات فٌمكن استبدالها بمقابالت مع مسئولٌن أجانب أو 

 المادة االعالمٌة المرئٌة و المسموعة
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وٌقصد بها الكتب و المقاالت التً تنشر فً : المادة الثانوٌة
المجالت المتخصصة عن مشاكل التعلٌم فً البلد المعنً بالدراسة، 
ولكً ٌقترب الباحث من الموضوعٌة علٌه ان ٌقرأ لكتاب من نفس 

 البلد و لكتاب أجانب أٌضا

وٌقصد بها الكتب و المجالت غٌر المتخصصة : المادة المساعدة
فً التعلٌم، والتً تتعرض لبعض المسائل التعلٌمٌة، وهذا شائع 

 .فً البالد المتقدمة حٌث تخصص مساحات للقضاٌا التربوٌة
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و ٌعتمد على جمع معلومات دقٌقة و شاملة: الوصف. 

 

تقٌٌم المادة التربوٌة فً ضوء الظروف السٌاسٌة و : التفسٌر

 .االجتماعٌة و التارٌخٌة للبلد

 

وإعداد هً عملٌة ترتٌب للمادة العلمٌة على أسس موحدة: المقابلة ،

 .الفروض للتحضٌر لمرحلة المقارنة

 

وهذه ، التوصل إلى نتائج و تعمٌمات تثبت صحة الفروض: المقارنة
  .األصعب فً خطوات البحثهً الخطوة 
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