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أف التربيػػػة المقارنػػػة بمػػػـ تطبيقػػػ  بممػػػ   Brian Holmesيعتقػػػد برايػػػاف هػػػولمز 
Practical  بطبيعته، يقدـ األسس لحؿ المشكالت والقضايا التربوية، والت  قػد تبػدأ باألنشػطة

الروتينية المدرسية والصفية، وتتسع لتشمؿ العالقات بػيف الػنظـ التعميميػة والمجتمػعه ولالػذا   
 Larger Societyبػالمجتمع األكبػر  Brian Holmesيبدأ اإلطػار التحميمػ  لبرايػاف هػولمز 

بتحديػػد المشػػكمة مػػف دابػػؿ النظػػاـ  Holmesوتحديػػد المشػػكمة مػػف باللػػه، بػػؿ يبػػدأ هػػولمز 
التعميمػ  أو المدرسػ ، ومػف سػياقه المجتمعػ ه مميػزًا  ػػ  ذلػؾ بػيف العوامػؿ النابعػة مػف دابػػؿ 

نة  ػػ  نسػػيجه القػػوم ، وبػػيف النظػػاـ التعميمػػ  ذاتػػه والعوامػػؿ المػػؤلرة  يػػه والتػػ  تكػػوف متضػػم
 هTransnationalالعوامؿ األبرى الت  يسميالا بالعوامؿ ببر القومية 

وهػػو بالػػذا  - بأهميػػة حػػؿ المشػػكالت  ػػ  الدراسػػة المقارنػػة Holmesويعتقػػد هػػولمز 
ويػرى أف أهميػة هػذل الطريقػة  ػ  إصػالح  - George Beredayيتفػؽ مػع جػورج بيريػداي 
هه وهػػو بالػػذا يؤكػػد بمػػ  األهميػػة النفعيػػة لدراسػػة التربيػػة المقارنػػةه التعمػػيـ والتبطػػيط الرشػػيد لػػ

أف هنػػاؾ ضػػعفًا  ػػ  مػػنالق أو طريقػػة ا سػػتعارة اللقا يػػة مػػف الػػنظـ  Holmesويػػرى هػػولمز 
ف كػاف مالمػًا  األبرى وهو يؤمف بأف المنالق التاريب  ليست له قيمة كبيرة، ذلػؾ ألف التػاريو وا 

 Holmesألمػر يحتػاج إلػ  التنبػؤ بالنتػايقه ويشػير هػولمز    تفسػير الظػواهر التربويػة  ػ ف ا
مػػات  الػػذى يقػػـو بمػػ  الطػػرؽ العمميػػة مػػف أجػػؿ التوصػػؿ إلػػ  التنبػػؤ وهػػو جإلػػ  المػػنالق البرا

بػأف العمػـ والفمسػفة يرتبطػاف بعضػالما بػبعض  Holmesالالدؼ األسم  لمعمـ، ويػؤمف هػولمز 
إل  القوانيف الت  تفسػر الظػاهرة واكتشػاؼ  ارتباطًا وليقًا مف حيث أنالما يستالد اف إل  التوصؿ

 البيية ا جتمابيةه    القوانيف المتحكمة 
أف هدؼ التربيػة المقارنػة هػو المسػابدة بمػ   المنػا لنظامنػا  Holmesويرى هولمز 

التعميم  بصورة أ ضؿ، واقتراح حموؿ بديمة لمسياسات التعميمية لحؿ مشػكالتنا، والمعاونػة  ػ  
يقية واقعية بيف البدايؿ المبتمفػةه ويجػب أ  تقػع التربيػة المقارنػة  ػ  بطػر إجراء ابتيارات حق

 مساندة أو معارضة حؿ مقترح ما،  قط لمجرد الجدؿ أو التحيز الشبص ه
بمػػ  إمكانيػػة نقػػؿ الممارسػػات التعميميػػة مػػف دولػػة  Holmesويؤكػػد مػػدبؿ هػػولمز 

انيف بامة تحكـ نظـ التعمػيـ  ػ  ألبرى، ولعؿ هذا يؤكد بم  ضرورة الوصوؿ إل  مبادئ أو قو 
مػف أتبػاع مدرسػة الوضػعية واسػتبداـ  Holmesالعالـه و  يجب أف يفالـ مف ذلؾ أف هػولمز 

المنالق ا ستقراي  والذى يبدأ مف مالحظة الجزييػات لموصػوؿ إلػ  تعميمػات كميػة، ولكنػه بمػ  
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ؿ نظريػة يمكػف ا سػتد لية، حيػث تنطمػؽ الفػروض مػف بػال  -العكس يؤمف بالطريقة الفرضػية
مػػف باللالػػا التحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػروض والوصػػوؿ إلػػ  حمػػوؿ لممشػػكمة المسػػتالد ة موضػػوع 

 البحثه
أكلػر مػا تػألر بالتربيػة األمريكيػة، وبباصػة الػدور الػذى لعبػه  Holmesوتألر هولمز 

وزمػػالؤل  ػػ  كميػػة المعممػػيف  ػػ  كولومبيػػا  ػػ  حركػػة التربيػػة  John Deweyجػػوف ديػػوي 
ألػر واضػ   How We Think« كيػؼ نفكػر»اف لكتاب جوف ديػوي المعنػوف  التقدمية، وقد ك

 ومنالجه البحل ه Holmesبم   كر هولمز 
 بطوات التفكير التأمم     البطوات التالية  John Deweyويحدد جوف ديوي 

بمػػ  المشػػكمة وتحديػػدها  إذ أف اإلنسػػاف االبػًا مػػا يفكػػر بنػػدما يكػػوف  ػػ   التعػرؼ -
موقع مشكؿ أو محير، والباحث    هػذل البطػوة يقمػب مشػكمته مػف جميػع الوجػول 
ويحممالا إل  بناصرهاه ويحدد العناصر الت  تتطمب البحث والدراسػة، وهػذا التحديػد 

 مطموبةهالدقيؽ يسابد الباحث بم  أف يحدد نوع البيانات ال
وضع  ػروض أو احتمػا ت لحػؿ المشػكمة  والفػرض هػو إجابػة بػف سػؤاؿ البحػث،  -

وهػػػو حػػػؿ مقتػػػرح أو محتمػػػؿ لممشػػػكمة، وكليػػػرًا مػػػا يوجػػػه الفػػػرض الباحػػػث نحػػػو 
 المالحظة وجمع المادة المطموبة وتحديد مصادرها ووسايمالاه

ابتبػػار مػػدى صػػحة الفػػروض  حيػػث ينػػاقش كػػؿ  ػػرض ليبتبػػر مػػدى صػػحته، وقػػد  -
ى هذا استبعاد  روض، أو تعػديؿ أبػرى، أو إجػراء تجػارب، حتػ  يقػؼ الباحػث يؤد

 بم  مدى صحة  روضهه
تطبيػػؽ النتػػايق  حيػػث يسػػتبدـ الباحػػث مػػا وصػػؿ إليػػه مػػف نتػػايق ويفيػػد منالػػا  ػػ   -

 مواقؼ جديدةه
لكػػارؿ  Critical Dualismبنظريػػة اللناييػػة الحرجػػة  Holmesكمػػا تػػألر هػػولمز 

المنطػؽ ومنػاهق العمػـو بمدرسػة ا قتصػاد بجامعػة لنػدف، وتقػـو  أسػتاذ Karl Popperبػوبر 
هذل النظرية بؿ أساس أنه  ػ  أي مجتمػع يمكػف تحديػد نػوبيف متميػزيف مػف القػوانيف  النػوع 

،  فػػػ  بييػػػة اإلنسػػػاف هنػػػاؾ بنصػػػراف  Sociologicalوالمجتمعػػػ   Normativeالمعيػػػاري 
ييػػػز بينالمػػػا صػػػعب لكنػػػه يػػػؤدى إلػػػ  والتم Socialوا جتمػػػاب   Naturalالعنصػػػر الطبيعػػػ  

التمييػػز بػػيف القػػوانيف الطبيعيػػة ملػػؿ قػػوانيف الفصػػوؿ يالفصػػوؿ المنابيػػة  والجاذبيػػة وحركػػة 
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الشمس والقمرههه وبػيف القػوانيف المعياريػة ملػؿ قوابػد السػموؾ والمحمػالت والمحرمػاته والنػوع 
ا النوع اللان   الػ  مفروضػة األوؿ مف القوانيف ببارة بف حقايؽ طبيعية ما لـ يلبت زيفالا، أم

نمػػا موجالػػات كجػػزء مػػف  مػػف جانػػب اإلنسػػاف ويمكػػف مبالفتالػػاه ومػػف لػػـ  الػػ  ليسػػت حقػػايؽ وا 
 النظـ البمقية أو القانونيةه
 ػػػ  التفكيػػػر  Karl Popperببطػػػوات كػػػارؿ بػػػوبر  Holmesوقػػػد تػػػألر هػػػولمز 

لتفكيػر بمػ  ويقـو هػذا ا Hypothetical- Deductive Thinkingا  تراض  ا ستنباط  
 بنصريف أساسييف لحؿ المشكمة بمميًا، هما 

أنػػه مػػف الضػػروري التعػػرؼ بمػػ  المشػػكمة وتحديػػدها تحديػػدًا واضػػحًا ودقيقػػًا، لػػـ  -
تحميمالػػا إلػػ  بناصػػرها ومكوناتالػػا واكتشػػاؼ العوامػػؿ المػػؤلرة  يالػػا، وذلػػؾ بتجميػػع 

براز مػا هػو المعطيات والبيانات لـ  رزها و صؿ ما هو اير ذي بالقة بالمشكمة وا  
مرتبط بالاه وبالذل الطريقة تتض  المشػكمة وتحػدد أبعادهػا وتظالػر القػوى والعوامػؿ 

 المؤلرة  يالاه
إف مقياس صدؽ الفرضية هو قدرتالا بم  التنبػؤ بنتػايق يمكػف مشػاهدتالا بالفعػؿه  -

 الفرضية   تكوف صادقة أو بمعن  آبر أنالا لف تفسر الظاهرة أو تحػؿ المشػكمة، 
لنتايق المتوقعة منالا يمكف مشاهدتالا، وأف هذل النتػايق تتفػؽ بالفعػؿ إ  إذا كانت ا

 مع النتايق المستنبطة مف الفرضيةه
وو قًا لالذيف العنصريف   ف مدبؿ المشػكمة يتطمػب أف تمػر الدراسػة التربويػة المقارنػة 
بعػدد مػف المراحػؿ أو البطػوات تملػؿ كػؿ أو بعػض بطػوات التفكيػر العممػ  أو بطػوات التفكيػػر 

بطػوات  Brian Holmes، ويمبػص برايػاف هػولمز John Deweyلتأمم  بند جوف ديوي ا
 مدبؿ حؿ المشكمة  يما يم  
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 اختيار املشكلة وحتليلها: -1

يعتمد ابتيار المشكمة بم  الباحث ذاته وببرته بالا، ومعر ته ألبعػاد المشػكمة، وأيضػًا 
أهميػػة المشػػكمة بالنسػػبة لممجتمػػع الػػذى يعػػيش  يػػه، ومػػف المالػػـ التأكػػد مػػف أف هػػذل المشػػكمة 
شايعة    بدد مف بمداف العالـ، ألنه مف قبيػؿ المعقػوؿ أف يكػوف ابتيػار المشػكمة قايمػًا بمػ  

الا    الػنظـ التعميميػة، ولعػؿ مػف أكلػر الطػرؽ التػ  تفيػد  ػ  ابتيػار المشػكمة، أساس بموميت
التغيػػرات الناتجػػة مػػف ا نفجػػار المعر ػػ ، وا نفجػػار السػػكان ، وأيضػػًا الطموحػػات الجديػػدة  هػػ 

لممجتمػػعه ويمكػػف تصػػنيؼ المشػػكالت بطػػرؽ بػػدة، وأشػػيع الطػػرؽ المسػػتبدمة هػػو تصػػنيؼ 
ب بميالػػػا ملػػػاؿ ذلػػػؾ  المشػػػكالت التعميميػػػة ذات الطػػػابع المشػػػكالت بمػػػ  أسػػػاس الطػػػابع الغالػػػ

ا قتصػػادي، والمشػػكالت التعميميػػة التػػ  يغمػػب بميالػػا الطػػابع السياسػػ ، وأبػػرى يغمػػب بميالػػا 
 يغمب بميالا الطابع العقيدي الدين ههه وهكذاه الت ، أو تمؾ ا جتماب الطابع 

هػػذا التحميػػؿ تحديػػد  ويتجػػه بمػػؿ الباحػػث بعػػد ابتيػػار المشػػكمة إلػػ  تحميمالػػا، ويتطمػػب
اإلطػػػار   ػػػ واإلطػػػار البػػػاص بالمؤسسػػػات، أو  المعيػػػارياإلطػػػار   ػػػ التغيػػػرات ايػػػر المتزامنػػػة 

 واإلطار الباص بالمؤسساته البيي اإلطار    ، أو العقم واإلطار  المعياري
  ه وهذل اإلطارات 

أف تكػوف بميػه  مسػفة  ينبغػ   وهػو مػا Normative Pattern المعيػارياإلطػار  -
 وا قتصػػادي السياسػػ أف يكػػوف بميػػه الجانػػب  ينبغػػ مجتمػػع، ويسػػتتبع ذلػػؾ مػػا ال

 وأيضًا السياسة التعميمية القوميةه والدين  وا جتماب 
  ويبػػتص هػػذا اإلطػػار Institutional Patternاإلطػػار البػػاص بالمؤسسػػات  -

دارتػػػه أو  التعميمػػػ لمنظػػػاـ  الحػػػال بػػالواقع  سػػػواء مػػػف حيػػػث سياسػػػته التعميميػػػة وا 
مكوناتػػه، ومػػا يػػرتبط بالػػذا النظػػاـ مػػف مؤسسػػات سياسػػية واقتصػػادية واجتمابيػػة 

 ودينيةه
  ويشػمؿ هػذا اإلطػار تحميػؿ مصػادر Environmental Patternاإلطػار البييػ   -

صػػوؿ اللػػروة الطبيعيػػة لمػػبالد، والناحيػػة الديموارا يػػة يالسػػكانية  لمػػبالد، بالػػدؼ الو 
 لمبالده ا قتصاديإل  تحديد المستوى 

  ويتعمؽ هذا اإلطػار بمػا يقتنػع بػه الشػبص مػف Mental States العقم اإلطار  -
 قػط، ولػـ يقتنػع  المعر ػ تصورات أو أ كار متصمة بمشكمة البحث بمػ  المسػتوى 
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، ومف لـ   ف هذا الشػبص يسػمؾ مسػمكًا   يتفػؽ مػع السموك بالا بم  المستوى 
 يعر الا أو يعتنقالاه الت أو األ كار  التصورات

سػػياقالا   ػػ و ػػ  ضػػوء مػػا سػػبؽ يتضػػ  أف تحميػػؿ المشػػكمة يعنػػ  تحميػػؿ المشػػكمة 
، ويتطمب ذلؾ إدراؾ التغير الالمتػزامف مػف بػالؿ تحديػد يالتغيػرت الالتغيػر ، والحاجػة المجتمع 

، Karl Popperوبر ، وا ستعانة باللناييػة الحرجػة لكػارؿ بػا جتماب التغير    إل  نظريات 
 -لتصػػػنيؼ المشػػػكمة يتعميميػػػة Taxonomy Societal المجتمعػػػ واسػػػتبداـ التصػػػنيؼ 

الػنمط   ػ اجتمابية ، والحاجة إل  تحميؿ المشكالت الناتجة بف التغيػر  -اقتصادية -سياسية
األنمػاط المعياريػة   ػ ومالحظة أف بعض المشػكالت قػد تحػدث نتيجػة لعػدـ ا تسػاؽ  المعياري
  ػػػ أو بسػػػب الفجػػػوة بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽ، أو بػػػيف المعػػػايير وواقػػػع الممارسػػػات  لألمػػػة،

المجتمػػع، أو   ػػ المؤسسػػات المبتمفػػة   ػػ المؤسسػػات التعميميػػة، أو ابػػتالؼ سػػربة التغييػػر 
  قبؿ إبادة تصميـ وتنظػيـ المؤسسػات التعميميػة معياريوجود تغيير    أهداؼ التعميـ يجانب 

ييفضػؿ ا سػتعانة بلناييػة كػارؿ  البيي لتحقيؽ هذل األهداؼ، أو وجود مشكالت بسبب الجانب 
  هKarl Popperبوبر 

 صياغة الفرضيات حلل املشكلة )مقرتحات السياسة(: -2

أف نشػػير إلػػ  أف كليػػرًا مػػف المشػػكالت التربويػػة لػػـ يقتػػرح لالػػا سػػوى قمػػة مػػف  يجػػب
أف الحػؿ الػذى يصػم  أو يناسػب مجتمعػًا مػا    هػ الحموؿه وذلػؾ ألف المشػكمة الرييسػية هنػا 

تقتػبس حمػوً   التػ حالػة الػدوؿ الناميػة   ػ يناسب مجتمعًا آبره هػذل الصػعوبة تبػدو بوضػوح 
اقتراحػات  أي ػ ف  وبالتػال الػدوؿ المتقدمػةه   ػ لبػت أنالػا نجحػت  التػ لمشكالتالا مف الحموؿ 

دولػة ناميػة بمػ  أسػاس مقترحػات نجػ  اسػتبدامالا   ػ تبن  بم  أساسالا السياسة التعميمية 
بممية محفو ة بالمزالؽ، وأوض  األملمة بم  ذلػؾ مػا حػدث لميابػاف تحػت تػألير  ه الغرب    

يمكػػف  التػػ ب العالميػػة اللانيػػةه وأحػػد األدوار المفيػػدة الحػػر   ػػ بعػػد احتاللالػػا  األمريكػػ النفػػوذ 
ملػػؿ هػػذا الموقػػؼ هػػو أف يحػػدد مجػػاؿ ا قتراحػػات   ػػ لػػدارس التربيػػة المقارنػػة أف يقػػـو بالػػا 
 ملؿ هذل الحا ته   وا بتيارات المناسبة لرسـ السياسة 

و ػػ  ضػػوء مػػا سػػبؽ يتضػػ  لنػػا أف هػػذل البطػػوة تبػػتص بدراسػػة السياسػػات التعميميػػة 
تعػػان  مػػف المشػػكمةه  التػػ دولػػة المقارنػػة، بمػػا  يالػػا الدولػػة   ػػ مبتمفػػة لحػػؿ مشػػكمة البحػػث ال

التعػػرؼ بمػػ  الجالػػة المنػػوط بالػػا صػػيااة هػػذل السياسػػة   ػػ وتتملػػؿ دراسػػة هػػذل السياسػػات 
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تنفذها، ومػف جانػب آبػر التعػرؼ بمػ  نمػط هػذل  الت والجالة المنوط بالا إقرارها وكذلؾ الجالة 
 الا  حتياجات الفرد والمجتمع والمعر ةهالسياسة ومدى تمبيت

 حتديد العوامل ذات العالقة: -3

أف السياسة ينبغ  أف تكوف موجالة نحو هػدؼ معػيف يعكػس  Holmesيقوؿ هولمز 
اآلمػػاؿ ا جتمابيػػة المنشػػودةه ومػػف لػػـ مػػف الضػػروري التوصػػؿ إلػػ  قػػرار معقػػوؿ  ػػ  ضػػوء 
ا بتيارات وا قتراحات المتاحة، وبم  الراـ مف أهمية وصعوبة تحديد ملؿ هػذل العوامػؿ   نالػا 

 راسة بجوانبالا المبتمفةهيجب أف توجه إل  توضي  تركيب المشكمة موضع الد
ويعنػػػ  ذلػػػؾ تحديػػػد جميػػػع العوامػػػؿ أو المحػػػددات التػػػ  تػػػؤلر  ػػػ  نتػػػايق السياسػػػات 
يالحموؿ ، وذلؾ بالدؼ التنبؤ ب مكانيات نجاحالا أو  شمالاه ويشمؿ ذلؾ تحديد البنية األساسػية 

لعوامػؿ ا جتمابيةههه إلػو ، واسػتبداـ بعػض األسػاليب لتقميػؿ هػذل ا -السياسية -يا قتصادية
 أو المحددات وتقدير وزنالا النسب ، وابتيار أكلرها ارتباطًا بالمشكمة ملؿ 

 المبادئ والمعايير ه -ا تجاهات -العوامؿ األيديولوجية يالقيـ -
العوامؿ المؤسسية النابعة مف دابػؿ المؤسسػات التعميميػة وممارسػاتالا، وبالقاتالػا  -

 لمجتمع هبالمؤسسات األبرى والجوانب األبرى    السياؽ ا
 الموارد الطبيعيةههه إلو ه -السكانية -العوامؿ الطبيعية يالبييية -

 التهبؤ بهتائج السياسات )احللول(: -4

ويعنػػ  بػػه التنبػػؤ بمػػدى نجػػاح الحمػػوؿ المسػػتبدمة إذا مػػا وضػػعت موضػػع التطبيػػؽه 
 ويعتبر التنبؤ آبر مرحمة    بطػوات التفكيػر النقػدي، وبمػ  الػراـ مػف صػعوبة التنبػؤ   نػه  
يمكف تجاهمه، ومف الضروري وضع معايير لمنجاح بعنايةه وملػؿ هػذل المعػايير يمكػف أف يعبػر 
لػ   بنالا    صورة العدالة ا جتمابية، أو النمو ا قتصادي، أو النمػو الفػردي ومػا شػابالالا، وا 

 جانب هذا ينبغ  وضع معايير أيضًا لمعايد الذى يعود بم  الفرد والمجتمع معًاه
بطػوة التنبػؤ بمػدى نجػاح السياسػات يالحمػوؿ  المقترحػة إذا مػا وضػعت وتعن  هػذل ال

البيية المراد التنبؤ لالػاه لػذا يجػب تصػميـ مقيػاس لمحكػـ بمػ  مػدى نجػاح    موضع التطبيؽ 
 هذل السياسات يالحموؿ ، ويتضمف هذا المقياس نوبيف مف األهداؼ هما 



 .………………………………… Methodology Holmes’ Brian    منهجية برايان هولمز

- 070 - 

الموقػػؼ السياسػػ  أهػػداؼ بعيػػدة المػػدى  يعبػػر بنالػػا  ػػ  صػػورة مصػػطمحات ملػػؿ   -
والنمو ا قتصادي والعدالة ا جتمابية ونمو الفػرد، وتععػد هػذل المصػطمحات بملابػة 

 األهداؼ العامة لمسياسات التعميمية القوميةه
أهداؼ قصيرة المدى  تملؿ العايد الذى يعود بم  الفرد والمجتمع معػًا، منالػا بمػ   -

 سبيؿ الملاؿ  نمو التعميـ كمًا وكيفًاه
ة والتػ  تنقسػـ إلػ  بطػوتيف لنػا أهميػة هػذل البطػوة الرييسػسبؽ يتضػ   ضوء ما   

ضوء القوى والعوامػؿ والظػروؼ، ومقارنػة النتػايق المتنبػ  بالػا منطقيػًا     ربيتيف هما  التنبؤ 
 بالواقع المشاهده

وهػػػذل البطػػػوة األساسػػػية يالتنبػػػؤ  تجعػػػؿ لمدراسػػػة المقارنػػػة  ايػػػدة نفعيػػػة، تتملػػػؿ  ػػػ  
ؿ مشكالته، كما أنالا تضف  بم  التربية المقارنة صػفة أساسػية مػف صػفات إصالح التعميـ وح

 العمـه
 ويتميز هذا المدبؿ بميزتيف أساسيتيف هما 

أنه مدبؿ ينظر ويالتـ بالمستقبؿ  الو يؤمف بػأف األهميػة الكبػرى لمدراسػة المقارنػة  -
اهر   تكمػػف  ػػ  دراسػػة القػػوى والعوامػػؿ التػػ  تقػػؼ وراء النظػػاـ التعميمػػ  أو الظػػو 

التربويػػػة وتفسػػػرها، ولكػػػف قػػػدرتالا بمػػػ  التنبػػػؤ ب مكانيػػػات نجػػػاح أو  شػػػؿ بػػػرامق 
وسياسات اإلصالح التعميم ، ومف لػـ  ػ ف هػذا المػدبؿ يسػالـ مسػاهمة كبػرى  ػ  

 أاراض التبطيط التربوي وا جتماب ه
أنه منالق قادر بم  تقييـ نظػـ التعمػيـ أو الظػواهر التربويػة المبتمفػة،   الوصػوؿ  -

لحكػػـ بػأف هػػذا النظػاـ أ ضػػؿ مػف ذلػػؾ أو أف هػذل السياسػػة تفضػؿ بػػف تمػػؾ، إلػ  ا
ولكف لمحكـ بم  السياسة التربوية أو البرنامق اإلصالح     ضػوء طبيعػة النظػاـ 

 و   ضوء طبيعة الظروؼ والعوامؿ والقوى المحيطة به والمؤلرة  يهه
مػػدبؿ يصػػم  أساسػػًا  -وقػػد يمكػػف القػػوؿ بػػأف هػػذا المػػدبؿ كمػػا هػػو واضػػ  مػػف اسػػمه

لدراسػػة المشػػكالت التربويػػة، وهػػو يعنػػ  لػػذلؾ بالجانػػب النفعػػ  المتملػػؿ  ػػ  وضػػع سياسػػات 
ف كػػاف برايػػاف هػػولمز  يحمػػوؿ  يفتػػرض الباحػػث إمكػػاف تطبيقالػػا حػػاًل لالػػذل المشػػكالته هػػذا، وا 

Brian Holmes  النفعػػ ، لػػيس هػػو الالػػدؼ الوحيػػد لدراسػػة التربيػػة يؤكػػد بمػػ  أف الالػػدؼ
   المقارنة، حيث أف لالا هد الا التنظيريه


