
  8-21، ص 1395 فروردين، 3جلد ،  10، شماره انساني اسالميعلوم 
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

  
  

  

 
  
 
 
 

  دهيچك
  

  چكيده
در ادبيات آموزش و پرورش تطبيقي است كه جستجو  "انتقال"اين مقاله تجزيه و تحليل مفهوم 

است. براي پيوستگي ها و ناپيوستگي ها در راهي مي باشدكه به فرايند انتقال آموزشي تعبير شده 
اين تجزيه و تحليل نشان مي دهد كه موضوع انتقال يك موضوع اساسي در آموزش و پرورش 
تطبيقي، از اوايل قرن نوزدهم تا به امروز بوده است. با توجه به اينكه امروزه منشاء برخي از سواالت 

اين مطرح شده در اين زمينه، هنوز هم بسيار مهم و تعيين كننده مي باشند در بخش پاياني 
تحقيق به آن اشاره شده است.كه اكنون اين مشكالت، بايد در جهاني كه فضاي آموزشي آن بسيار 
پيچيده تر شده است و تحت عنوان عامالن ملي و فرا ملي در توليد و تكثير دانش تخصصي در 

  .زمينه آموزش و پرورش به طور فزاينده اي مهم شده اندرسيدگي شوند
 

 :يديكل واژگان

 

  مقدمه

در رشته آموزش و پرورش تطبيقي، تأثيرات خارجي از طريق مفهوم انتقالهاي آموزشي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين يك 
ر اين رشته ) انتقال را به عنوان يكي از ايده هاي واحد د2002موضوع اساسي در آموزش و پرورش تطبيقي بوده است تا جايي كه كوئن (

مي تواند به عنوان جنبش وحركت ايده ها، نهادها و شيوه هاي آموزشي در سراسر  "انتقالهاي آموزشي "معرفي مي كند. به طور كلي مفهوم 
  مرزهاي بين المللي تعريف كرد.

در طول زمان را ارائه  اين مقاله يك تجزيه و تحليل از ادبيات جريان اصلي در آموزش و پرورش تطبيقي و شناخت تغييرات كليدي
  مي دهد در راهي كه فرآيند آموزشي درك مي شد.

از آن استدالل خواهد شد كه برخي از پيوستگي ها مي توانند در مسيري كه فرايند انتقال آموزشي در ادبيات آموزش و پرورش 
  تطبيقي قابل درك باشد رديابي شوند.

مورد انتقال آموزشي دارند اما روي هم رفته، همه آنها از يك تفسيري از اين اگرچه دانشمندان مختلف، ديدگاههاي متفاوتي در 
  فرايند در انتقالهاي آموزشي پيروي مي كنند كه به عنوان پاسخ دهي به الگوههاي زير تعبير مي شود:

 يك مشكل محلي شناسايي گرديد. - 1

 راه حلي در سيستم هاي آموزشي خارجي جستجو گرديد. - 2

ه يا شيوه آموزشي (كه موثر بوده و يا اعتقاد بر اينكه اين كه موثر مي باشد) در محيط جديد تطبيق داده يك موسسه آزمايش شد - 3
 و پس از آن اجرا شده است.
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 اين فرايندها در يك توالي زماني همانگونه كه در باال شرح داده شده است رخ داده است 

  
  

  انتقال آموزشي در ادبيات آموزش و پرورش تطبيقي:
) تالشي  1848-1775از فرايند انتقال آموزشي را مي توان از اوايل قرن نوزدهم رديابي كرد زماني كه جولين دي پاريس (شرحي 

  را در جهت ايجاد  يك دانش در رابطه با آموزش و پرورش آغاز كرد.
گرانيهاي مهم در نوشته هاي اگرچه موضوع انتقال عمدتاً به صورت ضمني در نوشته هاي او وجود داشت ولي آن موضوع يكي از ن

جولين بوده است. از ديدگاه جولين، آموزش يك جنبه مستقل از واقعيت اجتماعي بود كه مي توانست به طور مجزا از زمينه هاي اجتماعي و 
 تاريخي خود مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

مطرح مي كنددر آن به زمينه اجتماعي و تاريخي براي مثال وقتي مجموعه سوالهاي خود را در خصوص آموزش و پرورش تطبيقي 
  (Fraser,1964, p. 50). آموزش و پرورش به صورت صريح و آشكار توجه نشده است

از آنجا كه از ديدگاه جولين، آموزش و پرورش، مستقل از بستر آن بود پس پيشرفتهاي آموزشي از يك كشور به كشور ديگر، قابل 
  جولين انتقال آموزشي را به عنوان يك فرآيند مطلوب مي ديد و اين، هدف نهايي برنامه او بود. (Fraser, 1964, p. 37).انتقال بود

او باور داشت كه تطبيق هاي آموزشي مي تواند سبب پيدايش ايده استقراض (قرض گرفتن) از يكديگر باشد كه بسيار مفيد و 
وفادارانه از اكوپلي تكنيك پاريس در روسيه و اتريش و نشر روش انگليسي در در نتيجه جولين تقليد (Fraser, 1964, p. 46). مناسب است

عالوه بر اين جولين تصور مي كرد كه اصول  .(Fraser, 1964, p. 36)آموزش ابتدايي را به عنوان نشانه هاي مثبت تفسير و ارزيابي مي كرد
 .Fraser, 1964, p). ش در بسياري از زمينه ها به كار گرفته شود آموزش عمومي مي تواند نتيجه گيري شده و براي بهبود آموزش و پرور

 .Fraser, 1964, p)مي ديد(  "گرايش همگاني به سوي يك هدف مشابه"او بازسازي و كمال آموزش و پرورش عمومي را به عنوان يك (37

36.  
ي از جداول تطبيقي بنا نهاده شود و اين او معتقد بود كه براي يك بار، يك آموزش و پرورش ايده آل جهاني به وسيله يك سر

شدني بود كه اين مدل، جهت قضاوت آسان در خصوص كمبودهاي آموزشي استفاده شود و سپس اصالحاتي را كه مي توانست جهت رفع 
ذكر شد جولين مي در نهايت همانگونه كه  (Fraser, 1964, p. 37) . انحرافات از مدل ايده ال از كشورهاي ديگر منتقل شود را نشان داد

خواست تا دانشي در خصوص آموزش و پرورش (تطبيقي) ايجاد كند. علم جديد مي توانست يك هدف عملي داشته باشد تا ابزاري سريع و 
. اين دانش از آموزش (Fraser, 1964, p. 37)مطمئن براي باز سازي و بهبود آموزش خصوصي و عمومي در همه شرايط جامعه تهيه نمايد 

رش نياز داشت تا بر اساس حقايق و مشاهداتي كه بعضي از اصول مسلم و قوانين قطعي اجازه مي داد باشد. بنابراين تقريباً ممكن بود و پرو
بنابراين جولين، آموزش و پرورش تطبيقي را به عنوان علم   Fraser, 1964,p .(40)آموزش و پرورش به يك دانش مثبت نزديك گردد 

 ,Lyotard, 1984)عمل كرد -در مفهوم يك ايده واحد تاريخي و موضوعي –مي كرد. جولين در منطق روشنگري مثبت و سودمند مجسم 

p. 72). به همين ترتيب عمل نمود. اگر چه به جاي تالش براي بنا نهادن يك مجموعه از اصول كلي  و ويكتور كازين در چند سال بعد
در بسياري از زمينه ها به كار برده شود (همانگونه كه جولين كار كرد) كازين نگران آموزش كه مي توانست براي بهبود آموزش و پرورش 

استفاده از نمونه هاي خارجي براي توسعه و بهبود سيستم آموزش و پرورش در فرانسه بود. در اين مورد كازين دغدغه هاي روحي خود را 
  مي فقط مي تواند با ايجاد سازمانهاي بين المللي ادامه يابد) .بيشتر از جولين ارائه داد.      (جستجو براي اصول آموزش عمو

هدف از بهبود سيستم آموزش ملي در  مطالعات تطبيقي و انتقال آموزشي در طول قرن نوزده در  آثاري از مديران نمونه 
از انگلستان و  J.P. Kay-Shuttleworthو  Matthew Arnold  از آمريكاWilliam T. Harris وJohn Griscom ؛Horace Mannمانند

Leo N. Tolstoy ميان تعداد ديگري حكمفرما بوده است  از روسيه و در)Noah & Eckstein, 1969 .(  
 ,Holmesدر بسياري از موارد اين مردان توسط دولت خود مأمور شده بودند تا سيستم آموزش و پرورش شان را توسعه دهند (

طلبان در تكامل سيستمهاي آموزشي به پيروي از مفاهيم خطي از پيشرفت معتقد بودند از اين رو آنها . اين جهانگردها و اصالح ) 1981
براين باور بودند كه با استقراض از خارج از كشور مي توانند در فرايند خطي به سوي يك سيستم آموزشي ايده ال از برخي از اشتباهات كه 

نند. براي مثال هوراس من، پس از سفر به برخي از كشورهاي اروپايي منتخب، در گزارش توسط كشور هاي ديگرساخته شده بود اجتناب ك
  خود به هيئت آموزش ماساچوست خاطر نشان كرد:

اگر ما به اندازه كافي عاقل باشيم و از تجربه ديگران درس بگيريم به جاي اينكه منتظر تحميل نتايج ناشي از اشتباهات خودمان  
بود از برخي فجايع و مصيبت ها كه برخي از كشور ها درحال حاضر از آن رنج مي برند فرار كنيم. از سوي ديگر بسياري باشيم قادر خواهيم 
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و از چيزها در خارج از كشور وجود دارد كه ما بايد به خوبي از آنها تقليد كنيم. چيزهايي كه برخي از آنها در اينجا ، صرفاً در حد حدس 

  داشته اند. اما مدت طوالني به كار گرفته شده اند و در حال حاضر نتيجه اي غني و فراوان در پي داشته اند گمان و تئوري محض وجود 
 (Cited in Noah & Eckstein, 1969, pp. 17-18) .  

كامالً مشهود و روشن است.  P.E. Levasseurاعتقاد به پيشرفت خطي در سيستم هاي آموزشي در كارهاي آمار شناس فرانسوي 
و به مجموعه جدولهاي آماري تطبيقي مربوط مي شود كه به او امكان رتبه  1880يكي از خدمات او به آموزش و پرورش تطبيقي به سال 

نتيجه گيري او اين بود كه اگر چه (Noah & Eckstein, 1969). بندي كشورها بر اساس برخي از معيارهاي آموزشي قطعي را  مي داد
ل توجهي را به صورت فردي به وجود آورده اند اما موفقيت آنها در رنكينگ تقريباً در طول دو دهه بدون تغيير پيشرفت هاي قاب كشورها،

باقي مانده است. مسلم است كه كشورهاي اسكانديناوي در باالي رنكينگ و آلمان و سوئيس در سطحي نزديك و به دنبال آن هستند و 
 .(Levasseur, cited in Noah & Eckstein, 1969, p. 44) در مكان سوم قرار گرفته اندكشورهاي فرانسه و بلژيك در سطح پايين تر 

ارائه شد كه پس از پذيرش مسئوليت آموزش ابتدائي در انگلستان به طور گسترده  Kay-Shuttleworthيك تجزيه و تحليل مشابه توسط 
اي پروتستان به استثناء كشور انگلستان، در مقررات آموزش و پرورش از اي به سرتاسر اروپا سفر كرد و اينگونه نتيجه گيري كرد كه كشوره

  . (Spolton, 1968)كشورهاي كاتوليك پيشرفته تر بوده اند 
به عنوان مثال گزارش  بخش عمده اي از فعاليت اين مردان در كشورهاي خود، براي اصالحات آموزشي مورد استفاده قرار گرفت.

  صوص وضعيت آموزش عمومي در پروس با يك پيشنهاد در خصوص رخداد انتقال آموزشي به پايان رسيد:ارائه شده توسط كازين در خ
اينها عمومي ترين دليل موفقيت دستورالعملهاي اصلي در پروس هستند كه ممكن است سبب شوند تا به آساني، نيرومندانه و با  "

كه از Guizotدر نتيجه قانون  Cousin, 1836, p. 327).ه به ثمر نشيند (سرعت در كشور مورد نظر ما كاربردي شوند و همان نتيجه مشاب
همچنين  .(Noah & Eckstein, 1969)در سيستم آموزش ابتدائي فرانسه محقق شده است بر اساس كار كازين بنا نهاده شده بود  1833

سيار محبوب گرديد( اگر چه تأثير آن بر تحوالت واقعي در اين گزارش كه به زبان انگليسي ترجمه شده در اياالت متحده امريكا و انگلستان ب
به همين ترتيب گزارش مان كه در باال ذكر شد در  ). Noah & Eckstein, 1969; Holmes, 1981(اين مكانها چندان روشن نيست ) 

ه حامي استقراض آموزشي نبوده اند. اين حال كارشناسان تطبيقي قرن نوزدهم هموار باHolmes, 1981) .(ماساچوست بسيار تأثيرگذار بود 
نويسنده و معلم روسي  Leo N. Tolstoyبرخي از جنبه هاي منفي سيستم هاي آموزشي خارجي مورد توجه قرار گرفته اند به عنوان مثال 

ت خود به روسيه در به اروپاي غربي سفر كرد تادر خصوص سازمانهاي آموزشي و كاربردي بودن آنها در روسيه مطالعه نمايد. او در بازگش
  اظهار داشت : 1862سال 

كدام واقعيت تاريخي وجود دارد كه ما روسها مي گوئيم بايد مدارس ما براي مردم شبيه مدارس اروپايي باشد در حالي كه هيچ 
  چيزي نداريم؟

نار معلمان را بر اساس يك مدل مطالعه تاريخ اروپا در زمينه آموزش و پرورش ما را متقاعد كرده است كه ما روسها نمي توانيم سمي
فته آلماني ارتقاء دهيم يا روش آلماني، كودكستان انگليسي، دبيرستان فرانسوي و ... را به اينجا انتقال دهيم و در اين راه اروپا سبقت گر

  است و آنها از ما جلوتر هستند.
زمينه ت در نتيجه هرگونه تقليد از قوانين اروپا در با اين وجود يك مفهوم خطي از پيشرفت باز هم ره آورد استنتاج تولستوي اس

 Francis). به طور مشابه  93: 1963حضور اجباري در مدرسه يك گام رو به عقب خواهد بود و نه به جلو (تولستوي، ذكر شده در هانس ،

Wayland  رئيس دانشگاهBrown ناخوشايندي خود را از تقليد مدل  در آمريكا در بازديدي كه در اواسط قرن نوزدهم از انگلستان داشت
كمبريج با اشاره به اينكه چطور شرايط اين سازمانها كه براي آموزش روحانيون (مبلغان ديني ) قرون وسطي تاسيس شده است –آكسفورد 

بنابراين ايده كلي در خصوص امكان انتقال رد نشد.  (Noah &Eckstein, 1969, p. 20) .كه بايد كامالً مناسب وضعيت ما باشد اعالم كرد
اشاره كرد كه در سفرش به اروپا يادگيري » مان«در عوض برخي از سازمانها و شيوه ها، شايسته انتقال در نظر گرفته نشده اند. براي مثال 

 ,Mann)(براي راهنمايي ظاهر ساخته استدو گونه بوده است. به عنوان هشدار و به عنوان مثال اروپا چراغي براي ترساندن و چراغي 

1968, p. 168 او بسيار منتقد آموزش و پرورش در بسياري از كشور هاي اروپايي بود (به جز پروس) و به عنوان مثال اعتقاد داشت از .
  ).1968انگلستان نبايد در آمريكا تقليد شود (مان 

اعتقاد بر اين بود كه فرآيند انتخاب همچنين شامل نيازمندي به انطباق عالوه بر اين در ميان كارشناسان تطبيقي در قرن نوزدهم 
به هيئت  1839بعد از سفر خود به اروپا در سال A.D. Bache آن چيزي بود كه به محيط جديد منتقل شده بود.همانگونه كه اشاره شد 

  امناي كالج گرارد كه براي يتيمان بود گزارش داد:
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و پرورش در يك ملت به علت تفاوت در سازمان اجتماعي و سياسي، در عادات و آداب نيازمند به  براي تطابق يك سيستم آموزش
تغيير نظير به نظير مي باشد و بدون انجام اين تغييرات ،موفقيت در سازمانهاي يك كشور هيچ تضميني براي در پي داشتن همان نتايج در 

  .)Bache,1968, p. 124  (كشور هاي ديگر نمي باشد
به همين ترتيب، مان اشاره كرد كه اگر پروس بتواند تأثيرات مضر آموزش و پرورش در خصوص حمايت از قدرت استبدادي را دور 

كازين  .(Noah & Eckstein, 1969, p. 23).ماستفاده كني كند ما به يقيناً مي توانيم از آنها براي حمايت و تداوم سازمانهاي اجتماعي
  در خصوص الزامات تطبيق مي گويد:درمورديك وضعيت مشابه 

عظمت واقعي مردم در قرض گرفتن چيزي از ديگران نمي باشد، قرض گرفتن در جايي خوب و بي عيب است كه آن چيز مناسب و 
شايسته باشد. من به عنوان دشمن بزرگ اشخاص در تقليد مصنوعي هستم اما... با درك سريع و درست فرانسه و وحدت فنا ناپذير از 

 صيت ملي ما، ممكن است همه چيزهاي خوب را از كشورهاي ديگر شبيه سازي كنيم بدون آنكه ترسي از تعلقات خودمان  داشته باشيمشخ

.(Cousin, 1836, p. 293)  
در اين راه ، نهادها و شيوه هاي آموزشي به عنوان فناوريهاي بالقوه خنثي ديده مي شد كه مي توانست در زمينه هاي مختلف با 

ديدگاه امكان انتقال و اهداف عملي آموزش و پرورش تطبيقي به (Noah & Eckstein, 1969) .داف و فلسفه هاي متفاوت استفاده شوداه
 "رديابي آنچه ايوان مي داند كه جاني نمي داند "وسيله برخي از نويسندگان بعد از جولين تا به امروز دنبال شده و بوسيله كتابهايي مانند 

). گزارش وزارت آموزش و پرورش اياالت متحده از آموزش و 1962س سوئيسي رايكوور و مال ما، چرا مال آنها بهتر است() مدار1961(
) شكاف ميان يادگيري استونسون و استيگلر: چرا مدارس ما ضعيف هستند و تا چه اندازه ما مي توانيم از آموزش و 1987پرورش امروز ژاپن(

  )نشان داده شده است.1993ريم (پرورش ژاپني و چيني ياد بگي
يك نمونه از استمرار در فعاليت كه به وسيله كازين ، مان و ديگران در دوره معاصرانجام شد اصالح يك درس در مدرسه مطابق با 

ي، تجربه به انگلستان رفت تا با تالش Chubb & Moe) با توجه به پيش زمينه قبلي 1992بود ( Chubb & Moeبريتانياي كبير به نوشته 
پس از بيان اينكه مشكالت، اصالحات و درگيريهاي آموزش و پرورش   (Chubb & Moe, 1992, p. v).بريتانيا در تدريس را مشاهده كند 

بريتانيا و اياالت متحده يكسان هستند نويسنده گفته اي را نتيجه گيري كرد كه اعتقاد ضمني آنها را در خصوص پيشرفت خطي در سيستم 
  پرورش نشان مي دهد. آموزش و

تنها تفاوت واقعي اين است كه بريتانيا با توجه به شكل پارلماني آن دولت قادر بوده است تا پيش تر و سريعتر به سوي يك 
تعميرات اساسي نظام آموزشي حركت كند و احتمال موفقيت بسيار زياد است. ما مي توانيم فقط اميدوار باشيم كه روزي آمريكا بتواند 

  (Chubb & Moe, 1992, p. 50).ي بريتانيا را دنبال كند ردپا
  با اين حال يك ديدگاه متفاوت با جولين در اواسط قرن نوزدهم در فعاليتهاي پژوهشگر روسي كا.دي.يوشينسكي به نظر مي رسد.

كه او بازديد كرده بود) يوشينسكي در خصوص سيستم آموزش و پرورش تعدادي از كشورهاي اروپايي ( مانند كازين، مان و ديگران،
شخصيت ملي «او يك مقاله با عنوان  1857در سال Piskunov&Dneprov, 1975, pp. 11-13). (و اياالت آمريكاي شمالي مطالعه كرد 

) منتشر كرد كه در آن او به تفصيل تفاوت شخصيت هاي ملي آموزش و پرورش در آلمان، 1975(يوشينسكي،  »آموزش و پرورش عمومي
لي انگلستان، فرانسه و آمريكا را شرح داد. يكي از پيشنهاداتي كه او تنظيم كرد تا با مقاله خود اثبات كند اين بود كه هر ملتي، سيستم م

ارد بنابراين اقتباس يك ملت از سيستم آموزش و پرورش ملت ديگر غيرممكن است (يوشينسكي ، منحصر به فردي از آموزش و پرورش را د
). همچنين يوشينسكي به صراحت در پاسخ به اين سوال كه آيا يك مدل جهاني از آموزش و پرورش امكان پذير است عنوان 205: 1975

  كرد:
ر سيستم آموزش ملي،  بتوانيم با هم يك سيستم جهاني و مناسب شايد ممكن باشد با گرفتن آنچه كه شايسته تقليد است از ه

  درست كنيم. 
شايد اين امكان وجود داشته باشد تا از آلمان ها ،غناي علمي و فلسفي آنها، از انگليس توانايي ساخت قدرت عقل و شخصيت، از 

را اقتباس كنيم. تا يك سيستم آموزش و پرورش ايجاد كرده فرانسه توانايي انتقال دانش فني و به دور از جنبه هاي مختلف از همان مفهوم 
  ). 186: 1975و به همه آن اهداف دست پيدا كنيم.آيا هدف عالي از كمال انساني در عملكرد به آن ، دست يافتني است؟ (يوشينسكي ، 

طه كرده است مجزا كنيم و بر روي پاسخ او منفي بود. غير ممكن است كه آموزش و پرورش را از زندگي اي كه آن را از هر سو احا
  ) 187: 1975آن بي اثر بدانيم (يوشينسكي ، 

يك مورد مشابه در آموزش و پرورش تطبيقي زبان انگليسي با فعاليت مايكل سادلر، مخصوصاً با سخنراني مشهور سادلر در 
حت  موضوع انتقال آموزشي را مورد خطاب قرار داد. ) پديدار گرديد. در اين كنفرانس سادلر به صرا1979(سادلر،  1900گليدفورد در سال 
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عنوان سخنراني او اين بود: تا چه اندازه ما مي توانيم چيزهاي داراي ارزش عملي به وجود آمده از مطالعه سيستمهاي خارجي آموزش و 

  پرورش را ياد بگيريم؟پاسخ او متضاد پاسخي بود كه جولين يك قرن پيش ارائه كرده بود.
ادلر در خصوص اهميت زمينه در شكل دهي سازمانهاي آموزشي و شيوه ها در تعريفش از يك سيستم آموزشي بيان شد. ديدگاه س

  (1979a, p. 49).او اشاره كرد كه سيستمهاي آموزشي نبايد چيزي بيشتر يا كمتر از يك سيستم از مدارس ديده شود
هايمان را نه بر روي آجر و مالت سازمانها و نه بر روي معلمان و ما در مطالعه سيستم هاي خارجي آموزش و پرورش نبايد چشم 

بر عكس وظيفه اساسي در مطالعه آموزش و پرورش خارجي، فهميدن نيروهاي ناملموس، نامحسوس و (1979a, p. 49). شاگردان ببنديم
رد كه سيستم مدرسه بزرگ آلماني با مثال سادلر استدالل ك براي 1979a, p. 49).(معنوي است كه سيستم مدرسه را تقويت مي كند

منافع عمومي قوي در آموزش و پرورش سازمان يافته  و 1979a, p. 49).(مصلحت (منافع) ملي در آموزش و پرورش تقويت شده است
  (1979a, p. 49).شوندو همه عناصر خارجي مي توان با هم آورده  "مدارس به تنهايي"آمريكا از اين باور ناشي مي شود كه 

فراموش كنيم حتي بايد بيشتر از چيزهاي را ا در مطالعه سيستم هاي خارجي آموزش و پرورش نبايد چيزهايي خارج از مدرسه م
  داخل مدرسه آنها را كنترل كنيم وهمچنين چيزهايي كه در داخل مدرسه وجود دارند را مورد تفسير قرار دهيم.

وزشي در جهان سرگردان باشيم مانند يك كودك كه در يك باغ در حال ما نمي توانيم بر حسب دلخواه در ميان سيستمهاي آم
قدم زدن است و يك گل از يك بوته و مقداري برگ از ديگري انتخاب مي كند و سپس انتظار دارد آنچه را كه جمع كرده است در ميان 

پرورش يك موجود زنده برآمده از تنازع و  خاك در خانه قرار دهيم بايد يك گياه زنده داشته باشيم. يك سيستم جهاني از آموزش و
  (1979a, p. 49) .مشكالت فراموش شده و نزاع در دراز مدت است

بنابراين از ديدگاه سادلر انتقال آموزشي موفق (در اين شرايط ) امكان پذير نيست. وقتي او به جنبه هاي مثبت كه در آموزش و 
 ,Sadler)دارد: تقليد آن از هر دو راه مكانيكي يا تحت اللفظي براي ما شدني نيست  پرورش آمريكا مشاهده كرد اشاره مي كند بيان مي

1979b, p. 53).  براي مثال سادلر در يك نگاه مثبت به تأثيرات خارجي كه انديشه ها و موسسات انگليسي از ايتاليا، آلمان، هلند و
  (Sadler, 1979c). مخصوصاً از فرانسه دريافت شده است اشاره مي كند

همراه اين نوشته ها او تأكيد كرد كه برخي از نكات در سيستمهاي خارجي آموزش و پرورش با وجود اينكه آنها در عمل نمي توانند 
با اين حال براي سادلر  (Sadler, 1979a, p. 50).در اينجا تكثير گردند در هر صورت مي توانند بهبوددر فعاليتهاي ما را ارائه دهند

ت اين است كه مي توان با مطالعه سيستمهاي خارجي  مطالعه سيستم هاي خارجي آموزش و پرورش به دست آيد در سطح مهمترين منفع
). براي سادلر آموزش و پرورش تطبيقي نبايد بر هدفهاي عملي تاكيد كند ترجيحاً او پيشنهاد Sadler, 1979aپايينتري از اهميت قرار داد(

ايد به دنبال يادگيري بوسيله فهم ودرك سيستمهاي خارجي آموزش و پرورش باشد براي مثال او كرد كه آموزش و پرورش تطبيقي ب
پيشنهاد كرد تا كاركنان مدارس انگليسي، مديران و معلمان به يك سفر علمي به سوئيس اعزام گردند تا عالقه عمومي را در جهت رفاه 

شابه او پيشنهاد كرد كه اشخاص انگليسي بيشتري بايد به آمريكا بروند تا به طور م( Sadler, 1979a, p. 50) .مدارسمان تحريك كنند
. به فهم و ادراك بيشتر از هدفهاي كاربردي (Sadler, 1979a, p. 50)آنچه را كه در تقويت ذات تحصيل در مدارس انجام گرفته ياد بگيرند 

ا رد كرد: اين يك اشتباه بزرگ است كه يك نوع مناسب از آموزش و اهميت داده شد عالوه بر اين او ايده مدل جهاني از آموزش و پرورش ر
خط فكري سادلر (البته با برخي از  .(Sadler, 1979a, p. 51)پرورش براي همه ملت ها را به طور يكسان تصور كنيم يا در نظر بگيريم

آموزش و پرورش تطبيقي دو هدف داشت هدف اول جستجوي يك  Lauwerysو هانس دنبال شد. براي  Lauwerysخصوصيات) به وسيله 
اين ايده را بسط مي دهد او به  Lauwerysاگرچه زماني كه  ).Lauwerys, 1965, p. 8(تئوري در زمينه آموزش و پرورش عمومي بود

اگر چه به طور كلي هنوز هم  هدفهاي عمومي آموزش و پرورش به جاي تحقق جهاني اين اهداف اشاره مي كند. او پيشنهاد مي دهد كه
 هدفهاي عمومي تقريباً در همه جا پذيرفته شده است تفاوتهاي بزرگ در راه هايي كه به قصد فهم و درك آنها هستند وجود دارد

.(Lauwerys, 1965, p. 9)  برايLauwerys  دومين هدف از آموزش و پرورش تطبيقي مطالعه چيزهايي بود كه كارشناسان آموزش و
  رش در ديگر كشورها انجام داده اند.پرو

در اين راه، كارشناسان آموزش و پرورش تطبيقي مي توانند ايده هاي مفيد را براي محيط زندگي خود دريافت كنند با اين حال او 
 ,Lauwerys).س كنيمپس از آن اشاره كرد كه تنها اگر ما اصول اساسي را درك كنيم ما قادر خواهيم بود تا به صورت مفيد و سودمند اقتبا

1965, p. 8)  :تاكيد او بر زمينه،بر فهم و درك به جاي عمل و پرسش از انتقال آموزشي در گفتار او كامالً واضح و روشن است  
راه حلهاي پيشنهادي از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. به ناچار از آنجايي كه آنها مشروط و تحت تاثير نگرشهاي مختلف و 

مختلف فرهنگي هستند حتي تفاوت هاي بزرگتراز مواردي كه شرح داده شد يا درباره آن صحبت كرديم و توجيه نموديم وجود تاريخهاي 
  دارد.
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يكي از اهداف مهم تجزيه و تحليل ارائه شده در اين مقاله كمك به كارشناسان آموزش و پرورش در راستاي درك و تفسير آنچه كه 
  ا مي گويند است:همكارانشان در ديگر سرزمين ه

 p.22.1965 (فقط آن وقت تجربه ديگران مي تواند ارزشمند باشد و فقط در اين صورت مي تواند يك گفتگو مفيد دو طرفه شود 

Lauwerys,.(    
 نام برده"فاكتورها و سنت ها"تاريخي همانگونه كه در تجزيه و تحليل خود از  - به طور مشابه، هانس همچنين به زمينه اجتماعي 

هانس بر جنبه هاي تحليلي از آموزش و پرورش تطبيقي تاكيد كرد براي او هدف مهم اين رشته ، مطالعه   .(Hans, 1949)است تاكيد دارد
  ). Hans,1949.p10 .)(تحليلي اين عوامل از يك ديدگاه تاريخي و مقايسه اقدامات صورت گرفته جهت چاره سازي مشكالت حاصله بود

  هر گونه مداخله آموزش و پرورش تطبيقي در مسائل عملي را انكار كرد:عالوه بر اين هانس 
كاربرد يافته هاي اين مطالعات از حيطه آموزش و پرورش تطبيقي خارج است. و انتقال آموزشي در آموزش و پرورش تطبيقي در 

  ). Hans,1949.p11(است  تئوري به فلسفه آموزش و پرورش و در حالت عملي به دولت و سازمان آموزش و پرورش وابسته
). با  Hans,1956.p274(هانس معتقد بود كه بر روي ارزشهاي مطلق آموزش و پرورش مي تواند توافق كلي وجود داشته باشد  

از مربياني كه فرض مي كردند كه اين وجود او در مورد امكان انتقال ايده هاي آموزشي بين كشورها با پيشينه تاريخي مختلف تحقيق كرد.
  تاكيد در اصل). 274: 1956منقل شود انتقاد كرد.(هانس  totoسنت ها و شيوه ها در كشورهايشان يك برنامه جهاني است و مي تواند به 

بنابراين او به برخي از نمونه هاي انتقال بين اتريش و روسيه در طول قرن هجدهم اشاره كرد كه به دليل زمينه هاي اجتماعي و 
دو مكان تا حدودي نيز موفق بوده اند. با اين حال او ديدگاه بسيار منتقدانه نسبت به انتقال ايده هاي اروپايي به بخش  تاريخي مشابه در اين

 هاي ديگر جهان داشت. او اظهار كرد كه اين انتقالها مبتني بر فرض برتري تمدن آمريكايي يا اروپايي بود چيزي كه اثبات نشده بود(هانس،
له اش را كه با موضوع انتقال ايده ها بوده است با يك سوال به پايان رساند كه مي تواند برخي از خطوط جالب توجه از ). او مقا281: 1956

  تجزيه و تحليل در آموزش و پرورش تطبيقي را آشكار سازد.
صل توسعه تاريخي ماست آيا براي ما اروپايي ها كامالً مسلم است كه ما يك حق اخالقي براي تحميل تمدن تكنولوژيكيمان كه حا 

بر روي كشورهاي كمتر توسعه يافته داريم و آيا ما كامالً مطمئن هستيم كه بشريت به عنوان يك كل از اين گونه غوطه وري در تمدن غير 
  ). 281: 1956اروپايي سود خواهد برد.(هانس، 

شمسي فراموش شده بود (كارنوي،  1970ر سال هرچند كه اين سوال براي سالهاي زيادي حداقل تا زمان ظهور نظريه وابستگي د
). در عوض آن تالشي بود براي ساختن آموزش و پرورش تطبيقي به عنوان يك علم عملي (كاربردي) كه شكوفا شده بود. اگرچه 1974

در تعريف سيستم ) به صراحت اعالم كرد كه خودش از پيروان عقيده سادلر است گرفتن نظر سادلر در خصوص اهميت زمينه 1965هولمز (
آموزشي به عنوان نقطه آغاز بود آنچه كه او انجام داد پيشنهاد يك روش علمي بود كه اگر با دقت به كار بسته     مي شد مي توانست بر 

  ). 1981مشكالت اشاره شده توسط سادلر غلبه كند و قرض گرفتن آموزش موفق را ممكن مي سازد (هولمز ،
تفسير هولمز از انتقال آموزش و پرورش و آموزش و پرورش تطبيقي به طور كلي تابع مشكالتي بود كه با آن مواجه بود.به عنوان 
مثال هولمز يك ديدگاه عملي از تاريخ داشت : تجزي و تحليل تاريخي تنها زماني مفيد بود كه مي توانست مشكالت زمان حال را روشن 

براي هولمز  ]1[به طور مشابه ، او كلمه فاكتور را از نظريه هانس اقتباس كرد اما از تفسير كلي هانس پيروي نكرد ) 34: 1965سازد(هولمز، 
فاكتور هاي محلي زماني مهم بودند كه آنها مي توانستند در پيشگويي يك سياست معين كمك كنند و در نتيجه اجباري براي مطرح شدن 
همه فاكتورها نبود.هولمز نياز به يك روش براي سنجيدن فاكتورهاي مختلف و در نهايت كمال مطلوب را با بيان رياضي پيشنهاد 

)  مشكلي كه وجود داشت (كه دانشمندان علوم اجتماعي در تالش براي حل آن بودند) اين بود كه بايد وزن نسبي 42: 1965كرد.(هولمز،
). هدف از استفاده چنين رويكردي، پيش بيني 93: 1965داده شده به نيروهاي سياسي، اقتصادي، مذهبي و اجتماعي تعريف شود (هولمز، 

). به عبارت ديگر پيش بيني كنند كه آيا يك 44: 1965ه عواقب ناشي از اصالحات آموزشي بود (هولمز،  و مقايسه اختالف فرهنگي مربوط ب
انتقال آموزشي مي تواند موفق باشد يا نه. بنابراين فرض بر اين بود كه انتقال آموزشي موفق امكان پذير است.اين وظيفه آموزش و پرورش 

تشخيص دهد تحت چه شرايطي اين انتقال مي تواند انجام شود. در ديدگاه هولمز ، آموزش  -اجههبا استفاده ازمشكالت مو -تطبيقي بود كه 
. ديدگاه مشكل ]2[و پرورش تطبيقي يك دانش عملي و يك ابزار عملي براي اصالحات بود كه بايد در جهت پيش بيني برنامه ريزي باشد  

ازد. علمي كه در آن فهميدن تا حد زيادي از طريق فرايند پيش بيني و تاييد قصد داشت تا مطالعه (آموزش و پرورش تطبيقي) را علمي س
).  بنابراين زمينه آموزش و پرورش صرفاً براي پيش بيني عواقب انتقال مهم بود به 92:1965به دست                            مي آيد.(هولمز،

  شوند تا از نتايج منفي جلوگيري كرد. طوري كه راه حلهاي انتقال داده شده مي توانند تطبيق داده
هولمز در دغدغه هاي ذهني خود در خصوص دادن هويت علمي به رشته آموزش و پرورش تطبيقي تنها نبود. سوال در خصوص 

و  ) در اولين موضوع از بررسي آموزش و پرورش تطبيقي، بحث از روشهايي از آموزش1957روش علمي قبالً توسط بريداي مطرح شده بود.(
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پرورش تطبيقي است كه شايد ضروري ترين وظيفه آنهايي است كه آموزش و پرورش تطبيقي را تحقيق و تدريس       مي كنند بايد با آن 

)و به همين ترتيب نوحا و 1994). بي رداي اين چالش را با كتابش، روشهاي تطبيقي در آموزش و  پرورش ادامه داد(13مواجه شوند (ص 
 ).1969ادامه داد ( "به سوي يك علم از آموزش و پرورش تطبيقي"اكستين با كتاب 

  براي نوح و اكستين آسان بود تا مهمترين مشكالت آموزش و پرورش تطبيقي را به آساني درك كنند.
چرا ما در رابطه با برخي از موارد در آموزش و پرورش تطبيقي اطالعات خيلي كمي داريم و چرا آموزش و پرورش تطبيقي به 
  سختي در همه ليست رشته هاي شناخته شده از مطالعه تطبيقي قرارمي گيرد (تاريخ، جامعه شناسي،مذهب،ادبيات، اقتصاد، علوم سياسي). 

تعدادي از مشكالت اساسي در آموزش آموزش و پرورش تطبيقي ظاهر مي شوند و احتماالً بايد با آن روبرو شدو اگر زمينه (رشته) 
تا كنون توانايي هاي باالقوه آن تحقق نيافته است و از عهده حل آن بر آيد آن مشكالت تعصب، سودمندي نتايج  آن به گونه اي است كه

  ).(Noah & Eckstein.1969.p114-115(كاربرد پذيري )و تلفيقي از روشها وداده هااست (
خاطر ناديده گرفتن مشكالت آشكار تعصب  بنابراين در آموزش و پرورش تطبيقي، اين نويسندگان از كارشناسان تطبيقي اوليه به

  (Noah & Eckstein.1969.p30 ).فرهنگي انتقاد كردند
). از اين دانشمندان اوليه در نوح و .. به عنوان كار و فعاليت ناتمام در اين رشته نام برده 25ص 1969و براي ديدگاه غير اصوليشان (

  (Noah & Eckstein.1969.p33 ).شده است.(شرح داده ) 
البته اين به اين معني است كه آموزش و پرورش تطبيقي مي تواند برخي از روزها (موارد) كار خود را به پايان رساند و در اين را ه 

تاريخ مستند است كه سير تكاملي رشته علمي تا تا لحظه جادويي "تاريخ نوح و اكستينن نمونه اي كامل است از آنچه گاون شرح داده است
يجه پاياني را آشكار مي سازد. رشته توسعه يافته تا زماني كه در موقعيت معرفت شناسي به اوج خود رسيده است از سوي مربوط به نت

)جالب است كه مالحظه كنيد كه چگونه مفهوم خطي از 334ص ,Noah & Ecksteinنويسنده تاريخ بخصوص مورد توجه بوده است(
وزش و پرورش به كار برده شده است علي الحساب به وسيله نوح و اكستين براي پيشرفت پيشرفت كه توسط جولين و ديگران در سيستم آم

خطي آموزش و پرورش به عنوان يك علم مثبت به كار برده شده است. در نتيجه اين نويسندگان فهميدند كه توسعه آموزش و پرورش 
   ).Noah &) Eckstein.1969.p4 تطبيقي در پنج مرحله قابل شناسايي مشخص شده است

نوح و اكستسن يك موقعيت مشابه نسبت به هولمز در خصوص اينكه هدف نهايي آموزش و پرورش تطبيقي چه بايد باشد داشتند: 
مل اگر آموزش و پرورش تطبيقي به گونه اي در نظر گرفته مي شد كه بتوان توان بالقوه خود را به عنوان ابزاري براي برنامه ريزي آموزشي تا

پيرو اين نظريه شالوده و اساس  (Noah & Eckstein.1969.p81 ).ست يك وسيله پيش بيني قابل اعتماد(اطمينان) ارائه كندكند مي باي
)و بانك جهاني يك گام مثبت به سوي حقانيت علمي اين رشته ديده مي شد.كار اين OCEDيونسكو ،سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ( 

 & Noah ).د بنابراين هر چند كه با بشر دوستي شروع شد با حرفه اي بودن خاتمه يافتسازمانها در دست متخصصان مي باش

Eckstein.1969)  ،ديدگاه نوح و اكستين در كار اين سازمانها بسيار خوشبينانه بود.قوانين بين المللي بوسيله گروهي از كارشناسان آموزش
نه شده (مشخصه) تبديل شده است كه يك ملت داراي زندگي آسوده مي تواند برنامه ريزان، مديران و معلمان به يكي از راههاي نهادي

  اهميت كاربرد آن را براي ...
سازمانهاي بين المللي به عنوان يك مخلوق در موقعيت پيشرفته در مقياس ساختگي (داستاني) افسانه اي ديده مي شد كه با 

مشروع و علمي ساخته شده است. اين ديدگاه خود موقعيت يابي آن اعتقاد به پيشرفت خطي به سوي يك آموزش و پرورش تطبيقي 
سازمانها به عنوان موسسات كارشناسان علمي بود كه مي توانست جهان آينده را پيش بيني كند و مدلهاي جهاني از آموزش و پرورش را 

مانهاي بين المللي در فرايندهاي انتقال آموزش ) اگر چه نوح و اكستين تصور مي كردند كه گرفتاري (دخالت) ساز2005مدلسازي نمايد(بيچ
عنوان  اساساً (ذاتا)متفاوت از فرايندهاي انتقال آموزشي لزوم  يك نظام آموزشي به ديگري نبوددر نتيجه آنها كار سازمانهاي بين المللي را به

 ).وام دادن) به جاي قرض گرفتن تاكيد بودچيزي شبيه به مرحله استقراض (اقتباس) آموزشي توصيف كردند. اگر چه بر روي قرض دادن (

Noah & Eckstein.1969.p38)  اين تاكيد بر روي قرض دادن پايه و اساس تفسيرهاي جديدي از انتقال آموزشي بود كه در اين ادبيات از
كاي التين به طور مشخص را به ارمغان آورده بود كه در آمري Dependenciaشمسي با كار مارتين كارنوي ظاهر شد كه تئوري  1970سال 

  براي آموزش و پرورش تطبيقي به وجود آمده بود.
) استدالل كرد كه آموزش و پرورش غربي به بسياري از 1974در آموزش و پرورش به عنوان امپرياليسم فرهنگي (تربيتي) كارنوي(

سطه (از ميان) تحصيل آمريكايي يا اروپايي افراد از كشورها به عنوان بخشي از سلطه امپرياليستي منتقل شد. او اينگونه مطرح كرد كه بوا
يك سلسله مراتب سنتي خارج شده و به يك سلسله مراتب سرمايه داري آورده شده اند و درنتيجه بيشتر وابسته و از خود بيگانه تر از قبل 

استفاده همان برنامه آموزشي و زبان همانند  ). كارنوي نظام استعماري فرانسه در آفريقا را به عنوان14: 1974تبديل شده اند (كارنوي، 
فرانسه را شرح داد(توصيف كرد).و در اين راه همه آفريقائيها به مدارسي مي رفتند كه به عنوان فرانسوي سياه آموزش مي ديدند(كارنوي، 
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ورش بريتانيايي را به همه هندي ها ). يك سياست مشابه در هند توسط بريتانيائي ها دنبال شد.اگر چه بريتانيا يك آموزش و پر14: 1974
پيشنهاد نكرد بلكه بيشتر مي خواست تنها قوانين كالسهاي هند را به سوي فرهنگ بريتانيايي وارد كند(داخل كند). از اين نقطه نظر ، 

نتقالها براي خدمت به انتقال آموزش به طور ضمني به عنوان يك فرايند بال اشكال درك شده بود انتقادهاي كارنوي در مضمون (محتوا) ا
) اما او در 16:  1974برخي از واقعيت ها يا خواسته هاي سازمانهاي اجتماعي را شرح داده شد رژيم سرمايه داري (كپيتاليسم) (كارنوي، 

آموزش و  خصوص فرايند خود انتقالي اشكالي مطرح نكرد.به عبارت ديگر كارنوي قصد فرانسوي ها را براي انتقال آموزشي شان در مدارس
پرورش تطبيقي به مستعمراتشان را ناپسند شمرده است. اما او در خصوص ظرفيت فرانسه براي تطابق سازمانهايشان در زمينه فرهنگي ديگر 

ط ترديدي نكردبنابراين از ديدگاه كارنوي، انتقال آموزشي مطلوب نبود اما انتقال آموزشي رخ داده بود.در اين منطق كلي كه خيلي زياد توس
دنبال شد. سازمانهاي بين المللي براي حفظ وضع موجود (وابستگي متقابل و نابرابري بين  "آموزش و پرورش استعمار "آلت بك و كلي در 

 ارتقاء المللي) و تقسيم كار بين المللي مورد انتقاد قرار گرفتند اگر چه بر اساس تجزيه و تحليل ها تا حدي از انتقال به وسيله اين سازمانها
ص  1974پيدا كرده است كارنوي درك كرد كه كمك هاي خارجي يك تشابه نزديك به تالشهاي اخير در جنوب در بر داشته است(كارنوي،

) كارنوي و كلي و... مشكلي از عوامل بحث درباره انتقال آموزشي را مطرح كرد . آنها به طور ضمني (مفهومي) بين انتقال آموزش ارادي 113
ته به اينكه عامل اصلي اين فرايند چه كسي است وجه تمايز قائل شده اند اگر چه توصيفي كه آنها از انتقال آموزش غير و غير ارادي بس

ارادي ساخته بوده اند هنوز با پيمان فراملي از انتقال آموزشي مطرح شده بود. در اين وضعيت آن يك قدرت خارجي بود كه مشكالت را 
تخاب مي نمود. با اين وجود در طول تاريخ (به ترتيب زماني) يك مشكل شناسايي شد. يك راه حل جستجو تعيين مي كرد و راه حل را ان

دو وضعيت اصلي در راستاي انتقال  1960شد و يك سازمان آزمون شده يا انتقال عملكردي آموزش از خارج از كشور .بنابراين تا سال 
پيشنهاد) كه  –يكي از موقعيت ها توسط جولين بيان گرديد او اظهار كرد(بيان آموزشي در رشته آموزش و پرورش تطبيقي وجود داشت 

انتقال آموزشي ممكن و مطلوب است در مقابل از ديدگاه ديگر كه توسط سادلر و يوشينسكي ارائه گرديدانتقال آموزشي نه ممكن بود و نا 
  رش تطبيقي بايد بر هدفهاي عملي تاكيد كند يا نه.مطلوب.اين بحث بخشي از بحث هاي درباره اينكه آيا رشته آموزش و پرو

روشها از بحث در خصوص اينكه آيا انتقال آموزشي ممكن است به تحقيق براي روشهاي علمي كه مي توانست  1960در سال 
تواند به عنوان  موفقيت انتقال آموزش را ضمانت كندتغيير كرد و بعدها بحث ها درباره اين بود كه چگونه فرايند انتقال آموزشي مي

  استعمارگر و تحميل استعمار جديد تفسير شود.
آنها تفسيري كلي از اين  1970اگرچه دانشمندان مختلف ديدگاههاي مختلفي درباره انتقال آموزشي داشتند تا زماني كه در سال 

  فرايند در انتقال آموزشي را دنبال كردند كه به عنوان پاسخ به الگوي زير تعبير گرديد:
 مشكل محلي شناسايي شد.  يك - 1

 راه حلها در سيستمهاي آموزشي خارجي جستجو گرديد. - 2

يك سازمان يا شيوه آموزشي آزمايش شده (كه كار كرده است يا اعتقاد بر اين بود كه كار مي كند)در بافت جديد تطبيق  - 3
 داده شده و سپس اجرا گرديده است.

  داده است. اين پروسه در يك ترتيب زماني ذكر شده در باال رخ
تنها اختالف در بيان (معرفي) اين تفسير بستگي به اين دارد كه آيا عامل اصلي (اوليه) از اين فرايند وام گيرنده و يا قرض دهنده 

  . بوده است
  بحث ونتيجه گيري:

 جولين شد اشاره كه همانطور. است بوده نوزدهم قرن از حداقل تطبيقي پرورش و آموزش در مهم بسيار موضوع يك آموزشي انتقال بنابراين
 سازمانهاي وسيله به) عملي( كاربردي وضعيت اين اين بر عالوه.  داشت تاكيد تطبيقي پرورش و آموزش براي) كاربردي( عملي هدفهاي بر

 موقعيت ضمناً. كردند احيا را جولين شمول جهان اهداف ، پرورش و آموزش در جهاني اصول ترويج وسيله به كه. گرديد دنبال المللي بين
 به. گرديد دنبال) ... 2000و1994( كوئن مانند نويسندگاني هاتوسط بعد بود غامض اي مسئله آموزشي انتقال آن در كه يوشينسكي و سادلر
 كشور در كه همانگونه... هستند اصالح و تغيير مخالف شده گرفته قرض هاي شيوه يا ها ايده كه كردند تاكيد نويسندگان اين كلي طور

 آورد دست رو ازاين و نيست مشكل بدون فرايند يك آموزشي انتقال كه كردند پيشنهاد نويسندگان اين ديگر عبارت به.اند شده اجرا گيرنده
 .نيستند پيشگويي قابل انتقال

 تجديد و احتياطي) انداز چشم( فكري جنبه يك تا است مهم اين كه گفت مي او داشت سادلر و جولين نظرات با اندكي تفاوت الكساندر نظر
 .كنيم محكوم را آن بودن قابل غير عنوان به كلي طور به سادلر تطبيقي دانشمندان كه باشيم داشته استقراض پديده روي بر طلبانه نظر
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 پرورش و آموزش هاي سيستم توسعه در) باشند اگر(  كشورها از كمي تعداد. است افتاده اتفاق هميشه آن افتد، مي اتفاق فرهنگي استقراض
)  مثال عنوان به( اينكه با رابطه در دارند وجود كه توجهي قابل هاي شباهت و اند مانده باقي شده موم و مهر و سربسته طور به شان عمومي
 ... اين. باشد نمي) تصادفي( منطبق اصلي درسي برنامه

 بوسيله او نظر است شده داده نشان سادلر موقعيت مقاله اين در كه همانگونه است الكساندر) توضيح( نظر در تاريخي سردرگمي يك
 در كه جلو به حركت براي مفيد راه يك آموزشي انتقال زمينه در او بينانه واقع ديدگاه ، وجود اين با است نشده دنبال تطبيقي كارشناسان

 مشكل بدون روند يك آموزشي انتقال كه پذيرد مي كسي اگر حتي.باشد مي است مطلوب و ممكن انتقال آيا اينكه روي بر بحث نتيجه
 و ها ايده حركت كه بپذيرد همچنين بايد شخص و نيست اصلي هاي ايده و روشها از) دقيق كپي( دقيق رونوشت يك هرگز تقليد و نيست

 .بيافتد اتفاق تا يافت خواهد ادامه احتماالً و است افتاده اتفاق المللي بين مرزهاي سرتاسر در آموزشي روشهاي

 چگونه كه كند مي پيشنهاد را دار جهت سوالهاي هاو عمل هنجارها،) تبديل – چرخش( تغيير) 2000...-اشتاينر(  ، مشابه موقعيت يك از
 بگيريم؟ ياد] ديگر آموزشي هاي سيستم از[ توانيم مي

 پژوهش كه كند مي توصيه او بنابراين).  171 ص(است؟ شده گرفته ياد چيزهايي چه دار جهت سوالهاي - توصيفي پژوهشهاي ميان در
 بودند؟ كساني چه انتقال عوامل است؟ شده انجام انتقال چگونه است؟ افتاده اتفاق انتقال چرا مانند سوالهايي بايد تطبيقي پرورش و آموزش

 . هستند انتقال عوامل كساني چه اينكه درباره سوال اين) 170 ص(دهد قرار خطاب مورد را

 بنيادي سوالي پرورش و آموزش از خارجي ازتاثيرات ما درك چگونگي از بازتعريفي در هستند انتقال عوامل از كساني چه اينكه درباره سوال
 بين روابط در عمدتاً انتقال تفسير كه است شده داده نشان اما اند شده مشخص مقاله اين در انتقال از مختلف ديدگاههاي چه اگر. است

 به) 1994( گيذنز.  است شده تر پيچيده شدن جهاني اصطالح به فعلي شرايط در خارجي نفوذ حال اين با.است شده متمركز ملي دولتهاي
 سنت از بيرون و آن از بيرون كس هيچ آن در كندكه مي اشاره) 107 ص( نامحدود وسعت با جامعه يك عنوان به) 96 ص( جهاني جامعه
 .كند فرار زندگي از جايگزين روشهاي و ديگران با تماس از تواند نمي و نيست موجود هاي

 منظور به بنابراين).  Giddens,1990.p66-67(نيستند  بيروني و دروني ايالت در يك هيچ كه دارد وجود توجهي قابل روابط زمينه اين در
 از فعلي هاي نظريه در هم هنوز البته است نياز مورد تر گسترده مفهومي فضاي يك پرورش و آموزش در خارجي تاثيرات تحليل و تجزيه

 همچنين بايد تئوريهايي چنين حال اين با.شود گرفته نظر در اصلي بازيگر يك عنوان به دولت بايد پرورش و آموزش در خارجي تاثيرات
 همچنين و اي منطقه هاي بلوك و المللي بين هاي نهاد شامل كه آورد حساب به را آموزشي هاي زمينه در فراملي عوامل ديگر تا باشد قادر

 از تنها نه پرورش و آموزش درباره تخصصي دانش انتقال كه باشيم آگاه بايد ما. است محلي نهادهاي و مقامات ، ملي) خرده( فرعي عوامل
 تكثير و توليد در بنيادي عوامل به) EU(  اروپا اتحاديه قبيل از اي منطقه قطعات مثال براي يابد مي انتقال ديگري به محلي دولت يك

 ايالتي هاي دولت از برخي التين آمريكاي در تمركز عدم هاي جنبش با اين بر اندعالوه شده تبديل پرورش و آموزش درباره تخصصي دانش
 سيستم منشور يك انجام به تصميم 1990 سال اواخر در درآرژانتين لوئيس سان ايالت. اند كرده اقتباس ملي خرده دولتهاي از مستقيماً
 اضافه مسئله اين پيچيدگيهاي به را اينها). Feldfever et al,2004. (گرفت بود يافته انتقال آمريكا اياالت ديگر و سوتا مينه از كه مدرسه
 آموزشي سيستم از طرحي و اجرايي مديريت از نوع يك تازگي به آرژانتين در خصوصي مدارس از برخي چطور كه دهد مي نشان اين. كنيد

 انگلستان در كالن سطح از روشها و ها ايده آموزشي حركت مورد اين در,). 2005GimenezNatale(  است كرده اقتباس را انگليسي
 ميان در( OECD و جهاني بانك يونسكو، ، آموزشي فضاي بازتعريف در وقتي البته. است افتاده اتفاق درآرژانتين خرد سطح به مستقيماً
 تعريف در اي فزاينده طور به كه آموزشي هاي زمينه در عوامل از ديگر هاي نمونه عنوان به بايد)  المللي بين سازمانهاي از ديگر بسياري
 بهسازي اجراي روي بر توجهي قابل تاثيرات المللي بين سازمانهاي. كنيم فكر اند شده مهم مختلف هاي زمينه در پرورش و آموزش سياست
 . اند داشته 1990 و 1980 سال اواخر در التين آمريكاي كشورهاي اغلب در آموزش

 از سري يك ضمني طور به كه كنند مي ارائه را جهاني آموزش گفتمان يك سازمانها اين كه ام كرده استدالل ديگر جايي در من
 ).Beech,2005(كند مي مشخص را جهان نقاط از بسياري در آموزشي عمل و فكر محدوديتهاي

 از برخي بود شده تعريف محلي خاص مسائل حل هدف با جادويي و جاني حلهايي راه كه جهاني اصالحات از بسياري شكست از پس
 گروه يك در اجرا محل از را نوآوريها كه ناميدند مي -پيمايش باال – آنها كه آنچه با تجربه حال در دولتها از بسياري و المللي بين سازمانهاي

 يك لزوماً اين). Glennan et al,2004(برسد بيشتر مدارس و بيشتر بيشتر،معلمان آموزان دانش به تا داد مي گسترش مدرسه از كوچك
 انتقال بحث فرايندهادرمحدوده گونه اين كه است تطبيقي پرورش و آموزش در ارزش با آموزشي انتقال اين شايد اما. نيست خارجي تاثير
 .گنجد مي
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 يك به بعد و شود منتقل محلي مناطق به مدارس در كوچك گروه يك از تواند مي خوب آموزشي عملكرد اينكه به اعتقاد اينها همه از پس
 هاي زمينه در ها شيوه اين اجراي بنابراين باشد مي جدا آن هاي زمينه از آموزشي هاي شيوه كه است فرض مورد اين در. گردد تمام دولت

 .كند مي توليد مشابه عملي اثرات مختلف

 اند شده مطرح تطبيقي پرورش و آموزش زمينه در كه مشكالت از برخي كه دهم نشان تا كردم آغاز را تالشي يك من مقاله اين در بنابراين
 كنيم تالش بايد آيا و نه؟ يا باشد داشته عملي هدف بايد رشته اين آيا اينكه خصوص در بحث. هستند مطرح هم هنوز امروزه آن هاي ريشه

 و باشد مي ديگري از تعريفي كه شود تصور جهان محدوده در بايد اكنون مشكالت اين چه اگر بگيريم؟ ياد ديگران پرورش و آموزش از تا
 تخصصي دانش گردش كردن رصد براي جديد نظري دستگاه يك به نياز ما كه است روشن اين است كرده تغيير مختلف ديگران بين ارتباط

 .باشد مي        جالب مورد يك همچنين و است دشوار چالش يك اين. داريم را جهاني آموزش زمينه در پرورش و آموزش مورد در

 .پردازيم مي آن از تحليلي بر ادامه در كه آورد عمل به مقاله اين اصلي موضوعات از تحليلي توان مي مقاله اين ترجمه به توجه با

 :موجود برمقاله تحليلي

 :است ذيل شرح به فراملي ي درحوزه وچه ملي ي درحوزه چه تطبيقي وپرورش آموزش عملي اهداف: اول سوال 

 .ديگر كشورهاي آموزشي هاي نظام مسائل شناخت و تحليل طريق از خود كشور آموزشي و تربيتي مسائل حقايق كشف  - 1

 .تربيت و تعليم مسائل مورد در فرهنگي شيفتگي خود از پرهيز و نگري واقعيت بر مبتني هاي ارزيابي   - 2

 .        سايركشورها بين در خود فعلي وضعيت سجش و پرورش و آموزش جهاني مسائل بررسي و شناخت  - 3

 .پايدار توسعه به رسيدن و جهاني وصلح وحدت جهت در جهان مختلف كشورهاي بين فرهنگي روابط توسعه و ارتباط ايجاد  - 4

 ...و پرورش و آموزش سطح ارتقاء براي پرورش، و امرآموزش در پيشرفته كشورهاي عملي و علمي تجارب از استفاده  - 5

 
  الگوبرداراست؟ كشور صالح به دنيا ديگركشورهاي وپرورش ازآموزش تقليد آيا: دوم سوال

 آيا اينكه مورد در مختلفي نظرات و است بوده بحث مورد گذشته روزگاران از تربيت و تعليم سيستم و پرورش و درآموزش تقليد موضوع 
 تقليد -1. گرفت نظر در را  مورد دو بايد تقليد زمينه در. است بوده بحث مورد نه يا است مفيد ديگر كشورهاي آموزشي سيستم از تقليد
 مقاله اين در كه اول موضوع زمينه در. كشورخود وضعيت با متناسب آموزشي جديد سيستم ابداع جهت در تقليد  - 2).برداري كپي(محض

 تقليد كه شديم متذكر را نكته اين برداري كپي و تقليد معايب و مزايا مورد در است شده مطرح دانشمندان سوي از مختلفي نظرات هم
 وكپي تقليد به توانيم مي كنيم صحبت مورد اين در بخواهيم مثال براي ما اگر. شد خواهد شكست به منجر تفكر و منطق هيچ بدون محض
 از محض برداري كپي ايران در راهنمايي دوره مقطع واقع به كه كنيم اشاره فرانسه كشور روي از كشورخودمان تربيت و تعليم صرف برداري
 وضعيت با فرانسه آموزشي سيستم آيا و ايراني آموزان دانش براي بوده نياز واقعاً مقطع اين آيا كه شود توجه اينكه بدون است فرانسه كشور
 به كه است بوده متناسب ما كشور... و اجتماعي سياسي، مذهبي، ملي، فرهنگ با داشته... و اقتصادي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، بومي،
 آموزشي توسعه راه در خود الگو ابداع براي تفكر با همراه تقليد نوع از كه دوم تقليد نوع مورد در. است افتاده اتفاق محض الگوبرداري شكل
 برگرفته ژاپن تربيت و تعليم سيستم. زد مثال را ژاپن كشور پرورش و آموزش سيستم توان مي      مثال طور به. است متفاوت وضعيت است

 سيستم از برداري الگو از بعد ژاپن تربيت و تعليم متخصصين و نيست صرف برداري الگو اما باشد، مي آمريكا كشور تربيت و تعليم سيستم از
 اعتقادي، فرهنگي، اوضاع با متناسب همچنين و نيازها با متناسب خويش كشور تربيت و تعليم مدل ابداع به دست خود آمريكا آموزشي

 .هستند كشور اين از برداري الگو ديگردرحال كشورهاي حال كه رسيدن آموزشي مدل چنين به و زدند كشورخود... و سياسي اجتماعي،

 
 جريان. باشد مي مقاله اين اصلي بحث واقع در سوم سوال باشد؟ سودمند تواند مي تطبيقي وپرورش درآموزش انتقال نظريه آيا:سوم سوال
 جريان انتقال نيازمند ما اصوالً كه است اين اصلي سوال. است تطبيقي وپرورش آموزش ورشته علم مورد در قديمي هاي بحث از انتقال

 با رسد مي نظر به گيرد؟ صورت بايد انتقال آيا - 1. متذكرشد توان مي مورد اين در نكته چند. هستيم تطبيقي پرورش و آموزش در آموزشي
 دهكده يك دنيا كه هستند معتقد كارشناسان امروزه. خير هم و داد بله جواب هم سوال اين به توان مي مقاله وگفتار ها يافته به توجه

 با ازكشورها بعضي طبع به. ديگردارند كشورها دانش از استفاده و ارتباط نيازمند بقا براي  انسانها ي همه و ها دولت ي همه و است جهاني
 براي ديگركشورها و اند گرفته پيشي ديگركشورها از و رسيدن ي مالحضه قابل هاي پيشرفت به خود طبيعي منابع و انساني منابع به توجه
 خواهند پيشرفته كشورهاي دانش دنبال به يافته توسعه كمتر كشورهاي ترديد بي پس. باشند مي كشورها اين نيازمند خود جامعه بقاي
 تمام چون است، اساسي نياز يك آموزشي انتقال كه گفت شود مي سو يك از. خواهدگرفت صورت انتقال جريان لحظه اين در و رفت

 انتقال اين آيا كه است اين اينجا در مهم نكته اما. است طبيعي امر يك اين و برسند ها زمينه ي همه در علمي بلوغ به توانند نمي كشورها
 انتقال اين از استفاده با خواهند مي يافته توسعه كشورهاي آيا. آنها داشتن نگه عقب براي اينكه يا گيرد مي صورت كشور آن پيشرفت براي
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 به توجه با گذشته هاي دهه در. كند مي تالش آنها ارتقاء براي آنها به كمك جهت در واقعاً يا بكشند استثمار به را نيافته توسعه كشورهاي
 مي راانجام آموزشي انتقال جريان كه هستند كشورهاي -1. گرفت كلي گيري نتيجه و شود مي است پيوسته وقوع به دنيا در كه مسائلي
 آموزشي انتقال نوع ازاين ودرواقع كشورخودباشند باشرايط متناسب مدلهاي ابداع دنبال خودنتوانند نيافته توسعه كشورهاي اينكه براي دهند

 بيشتركشور هرچه ارتقاء جهت در ديگر كشورهاي منابع از استفاده و ديگر كشورهاي داشتن نگه استثماروعقب درجهت كنند مي استفاده
 رقباي ازپيشرفت جلوگيري براي گيرد صورت انتقال خواهند ديگرمي كشورهاي كه دارد وجود آموزشي انتقال از ديگري نوع اما - 2. خود

 كشورهاي در خود آموزشي سيستم جريان انتقال به كند مي كمك كه بزنيم مثال را روسيه كشور توانيم مي ما مثال براي. خود يافته توسعه
 دهنده انتقال كشور براي ها انتقال اين نوع دو هر واقع در و شرقي اروپاي بركشورهاي غربي اروپاي احاطه از جلوگيري براي شرقي اروپاي
  - علمي انتقال مورد در ديگر نكته يك اما - 2. شوند مي گرفته بازي به آموزشي انتقال جريان در گيرنده كشورهاي و است سود داراي

 داراي تطبيقي وپرورش درآموزش آموزشي – علمي انتقال جريان اساساً  كه است حائزاهميت تطبيقي پرورش و آموزش جريان در آموزشي
 . است معايبي و مزايا نوع چه

 آموزشي جديد الگوهاي ارائه همچنين و جديد هاي يافته به دسترسي - 1:تطبيقي وپرورش درآموزش آموزشي علمي انتفال مزاياي
 .گيرد مي صورت انتقال درجريان كه مواردي توجه با خود آموزشي سيستم وضعف قوت نقاط به بردن پي -2. انتقال درجريان ديگركشورها

 
 : آموزشي – علمي انتقال معايب

 كسستگي - 2.فرهنگي و اسثثمارعلمي نوع يك ايجاد و توجه با يافته توسعه كشورهاي به نيافته توسعه ي بيشتركشورها هرچه وابستگي - 
 . خويش مذهبي و ملي هاي هويت رفتن بين از و آموزشي انتقال دركشورگيرنده فرهنگي
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