اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳـﯿﺮ
ﺗﺤﻮﻻت و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ
∗

دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ آﻗﺎزاده
ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن از دﯾﺪﮔﺎه
ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﯾﺪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت آن در ﯾﮑﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﺻﺎﺣﺐ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ
ﺟﻬﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ،
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ دوم
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮ دو ﻫﺪف اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در ﺟﺮﯾﺎن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺐ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺮ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ .دوم آنﮐﻪ درﯾﺎﺑﯿﻢ دﯾﮕﺮان در راه ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﻗﻮامﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺧﻮد ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردهاﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی را در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ و
ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪاﻋﺘﻘﺎد
∗ .اﺳﺘﺎد ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ :داﻧـﺸﮑﺪۀ روانﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ
)اﯾﻤﯿﻞ(aghazadeh@atu.ac.ir :
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ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺎ ژرفاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﮔﺎمﻫﺎی ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺒﯿﯿﻦ
اﺟﻤﺎﻟﯽ وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻧﻮ در اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻠﯿﺪ واژﮔﺎن :ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ژاﭘﻦ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻨﯽ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص
در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﺎم در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﮐﺮد .اﺻﻮﻻً ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﻮﺻﯿﻒ
روﺷﻨﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ،اﺻﻮل ،روشﻫﺎ و
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖِ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻣﻬﯿﺎﺳﺎزی اﻓﺮاد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ » اﻧﺴﺎن آرﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺎﯾﺪ
رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد؟«» ،ﺣﺮﮐﺖ او ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﻫﺪف ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﺑﺪ؟«» ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل و
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ و داﻧﺶ ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ
ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪوی آﻣﻮﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی ﻣﻔﯿﺪ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ؟« ﭘﺎﺳﺦ داد .ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس در ﻧﻮﺷﺘﮥ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ و اﻧﺪﯾﺸﻪورزان ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﺮرﺳﯽ زده ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و دور از ﭘﯿﺶداوریﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر
ژاﭘﻦ ،ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ،در ﭘﺮﺗﻮ
ﺑﯿﻨﺶ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺠﯿﺪﮔﯽ و ﭘﺨﺘﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﯾﺎی آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻫﺘﻤﺎم ورزﯾﻢ.

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
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ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ آرﯾﺎن ﭘﻮر در ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﻣﻌﺮوف ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان زﻣﯿﻨﻪای ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﭘﺮآوازه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺧﻮد از اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ از ذات زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻟﺬا در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺳﻨﺠﯿﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻣﺮوز و
ﻓﺮدا ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻋﺮﺻﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻨﯽ
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ .او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در دو
ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﻼﺣﺘﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ اﯾﻦ دو
ﻧﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﺎر دو ﻧﻮع اﻧﺴﺎن آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﺮوردن
ﻧﻮع ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺎم ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮﻧﺪ) .اگ ﺑﺮن و ﻧﯿﻢ ﮐﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻗﺘﺒﺎس اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ آرﯾﺎن ﭘﻮر  ،1385ص (220
آرﯾﺎن ﭘﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺸﻞ ﺳﺪﻟﺮ ،1ﯾﮑﯽ از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ،در ﺷﮑﻞ دادن
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺪﻟﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر اﻧﺘﺰاﻋﯽ و دوره از ﺣﻮزۀ ﻧﻔﻮذ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻨﺴﺠﻤﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ و آرای ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻗﺎﻟﺐ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﮏ ﺑﺮرﺳﯽ زد .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ
دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ اﻫﺪاف ،روش و ﻣﺤﺘﻮای آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی در
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻓﮑﺮی و
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪآن ﺟﺎﻣﻌﻪ راﺑﻄﻪای ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ دارد ﮐﻪ او آن را ﯾﮏ »راﺑﻄﮥ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ«

2

ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﺳﺪﻟﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار و ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻘﺪّر ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺷﻮد و در ﺗﮑﺎﭘﻮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﻓﻪ و
اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻗﺪم ﺑﺮدارد.
ﻣﺤﻘﻖ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎب آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده آﻟﻮﯾﻦ ﺗﺎﻓﻠﺮ

3

اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺮ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم )Education for Tomorrow
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮای ﻓﺮدا( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
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اﻣﺮوزه ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن دو وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از
اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ،ﻫﻤﮥ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﻻزم را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﻧﺪ .ﻧﺨﺴﺖ
آنﮐﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺴﻞﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﺖ
ﮔﻤﺎرﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺮ ﻫﻢ اﻓﺰوده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﮔﺮانﻗﺪر در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی در ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺷﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺪ .دوم آنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و
ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ را ﮐﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﯾﻨﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ،
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻪ دﻫﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و داﻧﺶﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮد ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ) .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﮐﺎرﻧﻮﻣﯽ  1999ص .(48
ﺗﺎﻓﻠﺮ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺼﺮ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ آرﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺿﺮورتﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ﻻزم اﺳﺖ اﻓﺮاد را
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫﺎ و ﻓﻦﺳﺎﻻران ﺟﻮان ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را ﻫﻢ در زادﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ و ﻫﻢ در ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ .آﻗﺎی ﺗﺎﻓﻠﺮ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﻠﺖﻫﺎ،
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻫﺪاف و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﻫﺪفﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ 4ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﻧﺴﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮥ ﻓﺮدا
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎل و ﻣﺆﺛﺮ در دﻧﯿﺎی ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ )ﮔﺮﯾﻦ ﺳﻮرﯾﻦ  ،2001ﺻﺺ .(32-34
اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی از اﻣﯿﻞ دور ﮐﯿﻢ ،اﺳﺘﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﮐﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در اروﭘﺎ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی را از ﻃﺮﯾﻖ
اﮐﺘﺴﺎب داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه از ﻧﺴﻞﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی ﻧﺮﺳﯿﺪه و
ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﻻً در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ اﻫﺪاف ،ﻓﻠﺴﻔﻪ،
روش و ﻣﺤﺘﻮا ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﺛﺎﻧﯿﺎً اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻮاﺑﻎ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان در ﻋﺮﺻﮥ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻗﺘﺼﺎد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد .او ﻣﻬﺎرت و ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪی را
ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ )ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،آﻟﻤﺎن ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ و  (....از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ و

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
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ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ در ﮐﻠﯿﮥ دروس ﻣﺪارس و در ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﺮورش روﺣﯿﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ را
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای در ﻫﻤﮥ درسﻫﺎی ﻣﺪارس
و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی را در
درسﻫﺎی ﻣﻠﻤﻮس و ﻋﯿﻨﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﭘﺲ از آن آﻣﻮزشﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻬﺎن ﻓﺮدا ﻫﻤﺴﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ و اﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ را
ﭼﻨﯿﻦ ردهﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ:
 -1ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﻨﺠﯿﺪه در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ ﻣﻌﻀﻼت و
دﺷﻮاریﻫﺎ
 -2ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﮑﺎری و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﻮﯾﺶ
 -3ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 -4ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی در ﺳﺎﻣﺎنﺑﺨﺸﯽ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
 -5ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ
 -6ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و دﻓﺎع از آن ،ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮﯾﺶ و ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
 -7ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻮﺳﻌﮥ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﯽ و ﻗﻮﻣﯽ
 -8ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻧﻈﻢﭘﺬﯾﺮی ﺟﻤﻌﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺧﻮد
و ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ )اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ  ،1383ﺻﺺ (125-132
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﯽﺋﺮ ) ،(keerﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و
ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻮﺟﺐ اراﺋﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از آن ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی را در ﻫﺎﻟﻪای از اﺑﻬﺎمﻫﺎی ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪۀ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﮐﺜﺮتﮔﺮاﯾﯽ ،ﭼﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﯿﺮاث و
ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﮋادی ،ﺗﺴﺎﻫﻞ ،اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺟﻤﻌﯽ و ﻓﺮدی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و آزادیﻃﻠﺒﯽ ،ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ ﻧﻮآورﯾﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺷﻤﺎرۀ  ،17ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺎﺋﯿﺰ 1385

اﺳﺎﺳﯽ روﺑﻪرو ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﻣﻔﻬﻮم آﻣﻮزش
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎﻟﮑﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮوﯾﺞ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی و
ارزشﻫﺎی آزادﻣﻨﺸﺎﻧﻪای را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اراﺋﻪ ﻧﺸﻮد .او ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﺑﺮرﺳﯽ آﻣﻮزش
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه )وﺿﻌﯿﺖ( و
روﯾﮑﺮد و ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻫﺘﻤﺎم ﻣﯽورزد و
اﻣﺮوزه از آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﺎﻟﺒﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﮐﺮدن روﯾﮑﺮد آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
) 5ﮐﯽ ﺋﺮ  ،1999ص .(25
در ﺳﺎل  ،1994اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ارزشﯾﺎﺑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 6ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺸﺘﺮک آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در  24ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ،ﯾﮏ ﺷﯿﻮۀ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺮدن ﯾﮑﺴﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎی
آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
آﻣﻮزش در ﺑﺎرۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪی

7

آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪی

8
9

آﻣﻮزش در ﺑﺎرۀ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮ آﻣﺎده ﮐﺮدن داﻧﺶآﻣﻮزان و اﻓﺮاد از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ و درک ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﺳﺖ.
آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶآﻣﻮزان و اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮐﺎﻣﻼً ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻋﺼﺮ
داﻧﺶ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺟﺪا از اﯾﻦﮐﻪ دو روﯾﮥ ﻣﺬﮐﻮر را در ﺑﺮ دارد ،اﻓﺮاد و داﻧﺶآﻣﻮزان
را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی اﺑﺰارﻫﺎ )ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ و درک ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ( ﻣﺠﻬﺰ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ و ﻣﻌﻘﻮل در ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﻪ ،آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی را ﺑﺎ ﮐﻞ
ﺗﺠﺮﺑﮥ آﻣﻮزش داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺧﻮد ،ﺟﺪوﻟﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ درﺳﯽ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ )ﺳﻨﯿﻦ  5ﺗﺎ  11ﺳﺎل( در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪول آﻧﺎن ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ:

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
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اﻟﻒ( آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﮐﻠﯿﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ رﺳﻤﯽ ﻣﺪارس
اﺑﺘﺪاﯾﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ب( آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﻫﺎ و درسﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد.
ج( در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﯿﻮۀ آﻣﻮزش و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ ﯾﺎ درسﻫﺎی ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای ﺑﻮد.
د( زﻣﺎن اﺧﺘـﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮای آﻣـﻮزشﻫـﺎی ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺣـﺴﺐ اﻫـﺪاف و ﮐـﺎرﺑﺮد آن در
10

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.

)ﺗﻮرﻧﯽ ﭘﻮرﺗﺎ  ،2000ص (2037

اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺣﻮزۀ آﻣﻮزشﻫﺎی
ﻣﺪرﺳﻪای ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در درون ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪﺻﻮرت آﻣﻮزش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻋﻤﺮ اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺧﺼﻮص
ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً روﺷﻨﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد
دارﯾﻢ ،ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻬﺎن
ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی ﮔﺮانﻗﺪری در ﺑﺎب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ دارد ،ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آورﯾﻢ.

ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ژاﭘﻦ
ﻣﻠﺖ ژاﭘﻦ از ﻣﻠﺖﻫﺎی ﮐﻬﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﯿﺶ از
دو ﻫﺰار وﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل دارد .ژاﭘﻨﯽﻫﺎ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺨﺴﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ و ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ آﯾﯿﻦ ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻓﺮاﺋﺾ اﺧﻼﻗﯽ ،از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،رﻓﺘﺎر و اﺧﻼﻗﯿﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪان آن دﯾﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ )آﻗﺎزاده – اﺣﻤﺪ ،ﺻﺺ – 145
 .(136ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس در ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺮن ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺪارس را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.
ﻓﻠﺴﻔﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺘﺄﺛﺮ از دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﺣﮑﯿﻢ ﻓﺮزاﻧﮥ ﭼﯿﻦ
ﺑﻮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮد آرﻣﺎﻧﯽ در ژاﭘﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺗﻌﻠﯿﻢ اﺧﻼق ،اﻃﺎﻋﺖ از
ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮﻣﺎنﺑﺮداری ﻣﺤﺾ از دوﻟﺖ و وﻇﯿﻔﻪﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﻨﺘﯽ ژاﭘﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﮥ ﻣﺠﺰا ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﺮزﮔﺮان ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان و ﮐﺴﺒﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺪارس ﺧﺎص داﯾﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮای
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ﻣﺜﺎل ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻃﺒﻘﮥ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد »ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽ «11ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﻣﺪارس ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ
داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﯾﻨﺪۀ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و اﻣﻮر دﯾﻮاﻧﯽ ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﺴﺒﻪ
و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن در ﻣﺪارس وﯾﮋۀ ﺧﻮد ،دروس ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﺎب و دﻓﺘﺮداری و
ﻓﻨﻮن ﻣﺰرﻋﻪداری را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ و ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﻣﻮراﯾﯽﻫﺎ
ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  250ﺳﺎل ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ژاﭘﻦ ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد .آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧﻪ و ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﻓﺮاد ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺻﻞ و ﻧﺴﺐ
و ﺗﺒﺎر ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺻﺐ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪان
اﺷﺘﻐﺎل ورزﻧﺪ )واﯾﺖ ﻧﯽ  ،2005ص .(125
در ﺳﺎل  1868اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻣﯿﺠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺌﻮدالﻫﺎ و ارﯾﺴﺘﻮﮐﺮاتﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺮاف را در
ژاﭘﻦ ﺑﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮاﻗﺘﺪاری را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .او ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻠﺖ ژاﭘﻦ ﺗﻮﺟﻪ
واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻣﺒﺬول داﺷﺖ .اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﺻﺪور اﻋﻼﻣﯿﮥ ﭘﻨﺞ ﻣﺎدهای ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﮥ
رواﺑﻂ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪ را از اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ژاﭘﻨﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد .در ﻣﻨﺸﻮر ﭘﻨﺞ ﻣﺎدهای ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد
ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖِ درﺧﻮر اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
وارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮدی و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ 12«.ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف ،دوﻟﺖ ﻣﯿﺠﯽ ﺑﺮ دو اﺻﻞ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ:
اﻟﻒ( اﻋﺰام ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺻﺎﺣﺐ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪ .ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻮان ژاﭘﻨﯽ در ﭘﺮﺗﻮی اﯾﻦ اﺻﻞ
ﺑﺮای ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻦ درﯾﺎﻧﻮردی و ﺗﺠﺎرت درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻓﻨﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ،ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮق و ادارۀ اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮای آﻣﻮﺧﺘﻦ راه و رﺳﻢ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪۀ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﺻﻞ ،ﺧﻮد
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻮان ژاﭘﻨﯽ ﭼﻪ داﻧﺸﯽ را در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻧﺤﻮ در ژاﭘﻦ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ) 13.وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و ﻓﺮﻫﻨﮓ ژاﭘﻦ  ،2006ص .(12
ب( اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ژاﭘﻨﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر .ﺑﺎﯾﺪ
اذﻋﺎن ﮐﺮد اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ژاﭘﻦ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﯿﺠﯽ در ژاﭘﻦ ﻣﻄﺮح و
ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺳﻨﺠﯿﺪهای ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﮥ اﺟﺮا در آﻣﺪ .اﻋﻀﺎی دوﻟﺖ ﻣﯿﺠﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﻨﯽ و ﻗﻮیﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮥ ژاﭘﻦ ﺑﺎﻻ رود.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر داﻧﺶأﻣﻮﺧﺘﻪ و

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
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ﻣﻬﺎرتﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﺎﻗﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﻓﺮدِ ﻣﻠﺖ ژاﭘﻦ را ارﺗﻘﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﻪدﻻﯾﻞ اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻃﻦﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ را ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در آن زﻣﺎن ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ژاﭘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺖ ،ﺳﻮق
دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  1935ﺷﻮرای اﺻﻼﺣﺎت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ وزﯾﺮ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش را در ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روح و ﺳﻨﺖﻫﺎی اﺻﯿﻞ ژاﭘﻨﯽ ﯾﺎری دﻫﺪ .ﺷﻮرای
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﭙﺮاﻃﻮر در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺣﯿﮥ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در
ﻣﺪارس ﺗﻘﻮﯾﺖ و از ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ در ﮐﻠﯿﮥ ﺳﻄﻮح ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﻄﯿﻊ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و
وﻓﺎدار ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮر و ﻣﯿﻬﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
دﺧﺎﻟﺖ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﮐﺎر ﻣﺪارس اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ در ﺑﺎب
ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﯽ و اداری از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد اﻋﺰاﻣﯽ از ارﺗﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و از آن ﭘﺲ ،ﺗﺒﺒﯿﻦ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ اﻓﺮاﻃﯽ ﻓﻠﺴﻔﮥ رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ژاﭘﻨﯽ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﺪارس ﺷﮑﻞ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ
و ﻧﺰدﯾﮏ  %40ﻋﻨﺎوﯾﻦ درﺳﯽ ﻣﺪارس در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ روﺣﯿﮥ
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1931اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در ﺳﺎل 1937
ﺷﻌﻠﻪور و در ﺳﺎل  1941ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻌﻠﻪوری ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای در ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺗﺶ ﺟﻨﮓ
دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد )ﮐﺎﻧﻞ  ،1383ص .(235
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی  1941ﺗﺎ  1944زﯾﺮ ﻓﺸﺎر آﺷﻔﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺷﻮاری اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻨﮓ،
روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﮔﺮاﯾﯿﺪ و ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ روز ﺑﻪ روز از
ﻃﻮل دورهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﮑﺎﻫﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻣﻦﺗﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﺟﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی
اﻧﺴﺎﻧﯽ در ارﺗﺶ رواﻧﮥ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺟﺬب ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .در اﯾﻦ دوره
ﻫﻤﮥ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮک داﺷﺘﻨﺪ :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﭘﯿﺮو و ﻣﺘﻌﻬﺪ،
ﻣﻨﻀﺒﻂ و ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺖ و در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ رﻫﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ.
در ﺳﺎل  1945ﻃﺮح اﺻﻼح ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ژاﭘﻦ را ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻔﮑﺮان و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان
ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ از اﺳﺘﺎدان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ژاﭘﻦ را اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮای اﺻﻼح آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ادارۀ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ژاﭘﻦ«
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻋﻠﻤﺎی ﭘﯿﺸﺮو ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ژاﭘﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در
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ﻫﺪف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ژاﭘﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮥ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﻣﯿﺎدﯾﻦ ورزﺷﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺑﺪﻧﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﮐﺮد .در اواﺳﻂ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ،ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﻋﻮت ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻣﺪارس ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺪارﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه ﯾﺎ
آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺟﻨﮓ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻧﻘﺎط اﻣﻦﺗﺮ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪﻧﺪ .آﻣﻮزش وﻃﻦﺧﻮاﻫﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﻄﺮود اﻋﻼم ﺷﺪ و روﺣﯿﮥ ﺻﻠﺢ ﻃﻠﺒﯽ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش آﻏﺎز و آﻣﻮزش ﻣﺨﺘﻠﻂ آﻏﺎز ﺷﺪ ،دروس
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آﻣﻮزش اﺧﻼق ﺳﻨﺘﯽ ﺷﺪ وآﻣﻮزشوﭘﺮورش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻓﺮدی و
ﺧﻮداﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  1946ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ژاﭘﻦ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﻈﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ژاﭘﻦ را ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯽرﯾﺰی ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻗﺪرت و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ دوﻟﺖ و وﺣﺪت ﻣﺮدم درآﻣﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﮐﻠﯿﮥ
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ادارۀ اﻣﻮر ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻠﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ در ﺳﺎل  1947ﺑﻪ اﺟﺮا
درآﻣﺪ ،ﻣﻠﺖ ژاﭘﻦ را در ﺣﺮاﺳﺖ و ﺣﻔﻆ اﯾﺪهآلﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺻﻠﺢ و ﻧﻈﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ژاﭘﻦ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺘﺒﺎس
ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان و وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﮥ
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ و دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺷﮕﺮﻓﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی در ﺗﻮﺳﻌﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .در
اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن دو ﻧﮑﺘﮥ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ آنﮐﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﻫﺮ ﻓﺮد
ژاﭘﻨﯽ اﺳﺖ .دوم آنﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ )دورۀ ﻣﯿﺠﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻓﺮﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪفﻫﺎ
و ﻣﺎﻫﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ژاﭘﻨﯽ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﮐﺎر از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺳﺎل » 1948ﻓﺮﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮر« ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢ ﻗﺮن راﻫﻨﻤﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ژاﭘﻦ
ﺑﻮد ،ﻟﻐﻮ و از ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪدر ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ
ﭼﻮن ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ ،آزادیﺧﻮاﻫﯽ ،ﺻﻠﺢ و ﻣﺴﺎواتﻃﻠﺒﯽ را ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﮥ اﻓﺮاﻃﯽ و
اﺧﻼﻗﯿﺎت ﭘﺪرﺳﺎﻻراﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮنﻫﺎ درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه ﺑﻮد .از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﺗﻼش ﺑﺮ آن
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ژاﭘﻨﯽ را ﺟﻬﺎنﮔﺮا ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ دﻫﻨﺪ.
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ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺻﻠﺢ دوﺳﺘﯽ ،ﻣﺴﺎواتﻃﻠﺒﯽ ،رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺸﺮی و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ
ارزشﻫﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ
ادﻋﺎﺳﺖ و ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮی از آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ )آﻗﺎ زاده ـ  ،1385ﺻﺺ -135
.(122
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﭘﺲ از ﺳﺎل  1952ﮐﻪ ژاﭘﻦ ﺑﺎ  48ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ اﻣﻀﺎ ﮐﺮد ،اﯾﻦ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﺲ از ﯾﮏ
دورۀ ﺳﺨﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در زﻣﯿﻨﮥ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
اﺣﺴﺎس وﺣﺪت ﻣﻠﯽ و ﺷﻮر و دﻣﺴﺎزی ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ و
ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﮐﻪ ﺟﻨﺒﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ از ﻃﺮف ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران
ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﺨﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ
ﻓﻠﺴﻔﻪای اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ و در ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎت وﻃﻦﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﻓﺘﺪ .ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران از ﺷﯿﻮۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻠﯽ
و ﺳﻨﺖﻫﺎی ﮐﻬﻦ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ آرﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯿﻬﻦﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺧﻼق ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺛﺮ ﺧﺮدهﮔﯿﺮیﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ،وزﯾﺮ وﻗﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت
وﻃﻦﺧﻮاﻫﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﺗﺎرﯾﺦ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻠﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺷﺪ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻘﺎﯾﺪ ﮐﻨﻔﻮﺳﯿﻮس ،ﺑﺎ ﻋﻨﻮان » ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﯽ درﺑﺎرۀ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ در
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﺎﻟﻢ« ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارد .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و
آزادیﺧﻮاﻫﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
آﻣﺎج اﻧﺘﻘﺎد آﻧﺎن و ﺷﻮرای ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮوه
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻬﻦ آزاد و ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﺪل و ﻣﺴﺎوات ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪای
ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽداد و ﻫﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ
روﻧﺪ اﺻﻼﺣﺎت آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و ﻏﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽورزﯾﺪﻧﺪ و ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﺳﺨﺖ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻃﺮف
ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﻒآراﯾﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺗﺎزهای ﻧﻈﺮﯾﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ژاﭘﻨﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  1966ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ،ﺷﻮرای
ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺳﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮد ﮐﺎﻣﻞ و اﯾﺪهآل ژاﭘﻨﯽ« ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎﯾﯽ دوﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻣﯿﻨﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل و ﻫﺪفﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
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آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ و دوﻣﯿﻦ ﻫﺪف ،ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ دو ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و آزادیﺧﻮاه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺸﻮر از وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﮔﻮاری ﮐﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﺑﻮد ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﻮرای ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺷﺎﻧﺰده
ﺻﻔﺖ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی را ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻓﺮد آرﻣﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ذﮐﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ و آنﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان زﯾﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اﻟﻒ( وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد
 .1از آزادی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ ﻣﺮدمﺳﺎﻻری اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد؛
 .2ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮده ،ﻣﻦِ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد از رﺷﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ ﻧﺸﺄت
ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
 .3اﺑﺘﮑﺎر و ارادهای ﻗﻮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 .4ﺣﻖﺷﻨﺎس و ﺣﺮﻣﺖﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر ارج و اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﻮد؛
 .5ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد از ﺳﯿﻄﺮۀ ﺷﺨﺺ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺧﻮﯾﺶ و ﻗﺒﻮل
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

ب( وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده
 .1ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ و ﺷﺎدی در آورد؛
 .2ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﺮای آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد؛
 .3ﺧﺎﻧﻪ را ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ؛
 .4ﻣﻬﻤﺎنﻧﻮاز ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮐﻨﺪ و از آن ﻟﺬت
ﺑﺒﺮد.

ج( وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
 .1ﮐﺎرﻃﻠﺐ و ﮐﺎرﮔﺰاری ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ و اوﻗﺎﺗﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮﯾﺶ را ﺻﺮف ﮐﺎر ﮐﻨﺪ؛
 .2ﺑﺎ روﺣﯿﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ؛

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
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 .3ﺑﻪ ارزشﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن اﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار دارد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد؛
 .4ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ و ﻧﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ آن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﻫﺘﻤﺎم ورزد.

د( وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ آرﻣﺎﻧﯽ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺒﻌﮥ ژاﭘﻦ و ﯾﮏ
ﻓﺮد ﻣﺘﻌﻬﺪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ
 .1وﻃﻦﺧﻮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺸﻘﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛
 .2ﺑﻪ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد و در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ آﺛﺎر و
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺑﮑﻮﺷﺪ؛
 .3ﻣﺮوج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺣﺮﻣﺖﮔﺬار و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺬﯾﺮای ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل دو ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر و آزادیﺧﻮاه ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮدﻧﺪ روﺑﻪرو ﺷﺪ و ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺒﻨﺎی اﺳﺘﻮاری ﺑﺮای ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﺻﻼﺣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻫﺪفﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و
ﺧﺎﻧﻮادۀ ژاﭘﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن آرﻣﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﯾﺪهآل را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ،
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺎﻟﻨﺪۀ ژاﭘﻦ آﯾﻨﺪه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺻﻮل و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را در
ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﺎدهﺳﺎزی اﻓﺮاد ژاﭘﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دوﻟﺖ ،ﻣﻠﺖ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر در ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯽ ﺑﺮد .اﺟﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ژاﭘﻦ ،ﺗﻬﯿﮥ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
درﺳﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﺎر ﻣﻮﻟﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ روﺣﯿﮥ ﺗﻌﺎون در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺧﻼق
ﻣﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﻞ ،ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ژاﭘﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮاﻣﻊ دﯾﮕﺮ ،دﻣﺴﺎزی ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﻣﻠﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺴﺆول ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮﯾﻦ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﺪهآلﻫﺎ
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و آرﻣﺎنﻫﺎی ژاﭘﻦ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﻘﺶ ﺣﺴﺎس دارﻧﺪ و  ...از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻮﻻت و روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﺳﯿﺮ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺤﻮﻻت در ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻫﺪف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و روش ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ در ژاﭘﻦ ،ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ
ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺑﺸﺮی ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ ﺧﻮد ﭘﺎیﺑﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ را از ﭘﯿﺮوی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
دارد و ﻣﺎﯾﮥ وﺣﺪت ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ،دور ﮐﻨﺪ .آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﺒﻮده
اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ از روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ژاﭘﻦ آﮔﺎه ﺷﺪﯾﻢ ،اﯾﻨﮏ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎزۀ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭘﯿﺸﺮو ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ژاﭘﻦ اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻫﺪفﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزشﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
 -1رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،ارزشﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪ آﮔﺎه
و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮ ژاﭘﻦ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ.
 -2در ﺣﻮزۀ داﻧﺶ ﻧﻈﺮی ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درک ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ،
ﻣﺼﺮف ،ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ وﻗﻮف ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌﯽ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -3در ﺣﻮزۀ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ دﻗﯿﻖ،
ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﻬﺎرت ﻧﻘﺸﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف درﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ
را ﺑﺪاﻧﻨﺪ.
 -4در ﺣﻮزۀ ارزشﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ،
داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ژاﭘﻨﯽ ﻋﺸﻖ ورزﻧﺪ و ﻧﮕﺮش ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ژاﭘﻦ و ارﺗﻘﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺻﻔﺎت ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻣﻌﮥ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ژاﭘﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﻌﺎل ،ﻣﺴﺌﻮل و ﻣﻄﻠﻊ در اﺟﺘﻤﺎع ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ آن،
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
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ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺚ درﺳﯽ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ارزشﯾﺎﺑﯽ آنﻫﺎ
ژاﭘﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻤﺎﻟﮏ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻزم ﺑﺮای
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو دارای وﺟﻮه ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮای اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ و ﺑﯿﻦرﺷﺘﻪای ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دروس ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻋﻠﻮماﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ادﺑﯿﺎت ،ﺣﺴﺎﺑﺪاری ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺣﻘﻮق،
ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﮐﻮﻟﻮژی و رﯾﺎﺿﯿﺎت اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ دروس ،ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح
ﻣﺒﺎﺣﺚ و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط وﻧﺤﻮۀ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ و اﯾﺪهﻫﺎ و
آرﻣﺎنﻫﺎی ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺗﺴﺎوی و ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﺸﺮی ،ادﺑﯿﺎت ،رﯾﺎﺿﯿﺎت ،ﺣﻔﻆ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﻓﻨّﺎوری اﻃﻼﻋﺎت )ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ،
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ و در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن،
آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی در ﺑﺎب ﻇﻬﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ و ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آنﻫﺎ و آﮔﺎﻫﯽ در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ آنﻫﺎ ﭼﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ژاﭘﻦ و ﭼﻪ
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.
آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ژاﭘﻦ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺧﻮد را از ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ژاﭘﻦ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﮥ ﺳﻄﻮح ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در ﺧﺎرج از ﻣﺪرﺳﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ و رادﯾﻮﯾﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺷﻬﺮداریﻫﺎ،
ﺳﯿﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ و  ...ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارزشﯾﺎﺑﯽ
در ژاﭘﻦ ارزشﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﻮاع روشﻫﺎی ارزشﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﮐﺴﺐ اﻫﺪاف
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺘﺪاولﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ارزشﯾﺎﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮنﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ،ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫﯽ ،ﮔﺰارش ﮐﺎر ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪۀ
اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای و اﺳﻨﺎدی و ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮوندادﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎرج از آن اﺳﺖ.
ارزشﯾﺎﺑﯽ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺣﻮزۀ ارزشﻫﺎ ،ﻧﮕﺮش و ﻫﻤﺪﻟﯽ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ درک و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻼﯾﻖ،
اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ،اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑﺮای ﺣﻘﺎﯾﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ در ﺷﮑﻞدادن و ﺣﻔﻆ
ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﺷﺘﯿﺎق و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ارزش ﻗﺎﺋﻞﺷﺪن ﺑﺮای آزادی و اﻧﺼﺎف و
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ﻋﺪاﻟﺖ ،ارﺗﻘﺎ و رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯿﺎت در ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ،
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺮﺑﯿﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﺑﺎزﺧﻮرد و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﻘﻨﻨﻪ ،دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،اﺗﺤﺎدﯾﮥ ﻣﻌﻠﻤﺎن،
دوﻟﺖﻣﺮدان و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن
ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﭼﺎرهﺟﻮﯾﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ آنﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ
ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻮﻧﻮرو  ،2004ﺻﺺ .(131-134

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ :ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ،ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺧﻼﺻﮥ ﮐﻼم آنﮐﻪ در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی واﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن و
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪوﯾﮋه از ﻣﻨﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﻮزﺷﮕﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ و ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﻨﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﺧﺺ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر اﻋﻢ دارد .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه
اﺻﻼﺣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻮل
در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺪون ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺑﺎارزشﺗﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ آرای ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن و
ﭘﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه اﺻﻼﺣﺎت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻟﻮدۀ ﻧﻈﺮی و ﻓﮑﺮی ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮاری ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزشﻫﺎ دارﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ
دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺧﻮد از اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد ﮐﻪ از ذات
زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻧﻮع
ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮوردن ﻧﻮع ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻧﺪ از ﻧﻈﺎم
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺧﺎﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪۀ اﻫﺪاف ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﯽ ،ﻧﯿﺎز آﻣﺎدهﺳﺎزی
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در آﻣﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎر
آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزۀ آﻣﻮزش ﻣﺪرﺳﻪای ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﯽ و

اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی...
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ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮای آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی و ﺑﺮای آن ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﻮد.
در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ژاﭘﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
وﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
آﻣﻮزﺷﯽ وﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﻪرﺷﺘﮥ ﺗﺤﺮﯾﺮ در آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎساﻋﺘﻘﺎد ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،از
اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺧﺼﻮص ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا
آﮔﺎﻫﯽ از روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت و اﺻﻼﺣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮری ﭼﻮن ژاﭘﻦ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران
ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮﯾﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روشﻫﺎ و ﺗﺪاﺑﯿﺮی
ﮐﻪ در ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ
آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺶ
آنﻫﺎ ،ﺑﻪوﯾﮋه در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدن ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرآﻣﺪی ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﺎری دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت آﻣﻮزش
و ﭘﺮورش ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ
ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮد ،ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی و ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺮی و
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺷﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ .آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﺮﺑﯿﺎن و دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺴﺎن ﻣﻄﻠﻮب در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ﺑﻪدﻗﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻨﯽ از آن اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ وﺳﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ آن را ﭼﻨﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ
داﻧﺶآﻣﻮز و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ آن ﺻﻔﺎت و ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪاﻗﺘﻀﺎی زﻣﺎن ﺧﻮد و
ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ در آن ﺧﻮاﺳﺘﺎر و ﻃﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ،ﻣﺠﻬﺰ ﺷﻮد.
ﺑﻪﻋﻼوه ،ﻓﻘﺪان اﻫﺪاف ،روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن دارﯾﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻣﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ :ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺟﻮﯾﺎی
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮخﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی وﺿﻌﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت را در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺑﮕﺮداﻧﻨﺪ؟
آﯾﺎ دﺳﺖﭘﺮوردهﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از اﻋﺘﻤﺎد و اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺪرت ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ؟ وﻃﻦ ﺧﻮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻬﺮ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﺑﺸﺮدوﺳﺘﯽ را ﻓﻮق ﺗﻌﻠﻘﺎت
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ﻗﻮﻣﯽ ،ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪدﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﯿﻢ
ﺧﻮد را از آب ﺑﯿﺮون ﮐﺸﻨﺪ؟ آﯾﺎ در اﯾﻔﺎی وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮﯾﺸﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد را ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﺳﺆالﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺆال دﯾﮕﺮ در ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ
آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﻗﺮون ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪ و از ﺳﻮی اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و روشﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﭼﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪهای ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻫﻨﻮز ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖﺑﺨﺸﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش
ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
اﺻﻼﺣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﻋﻤﻞ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ،دوﻟﺖﻣﺮدان ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و  ...اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺘﻌﻬﺪاﻧﻪای
در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﯾﻔﺎ و آن را ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ
ﮐﻪ ﺗﺤﻮﻻت درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻬﺎن از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ.
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دارد:
 -1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎدی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ،ﻧﻈﺎرت و
ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﯾﺎ
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﯿﺎری ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﻗﻮۀ
ﻣﻘﻨﻨﻪ ﯾﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و اﻧﺪﯾﺸﻪورزان ﺗﻌﻠﯿﻢ و
ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی »ﺳﻨﺪ« ﺣﺎوی اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی
ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﺗﺪوﯾﻦ و در آن ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب و اﯾﺪهآل ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮدی
در ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺤﻠﯽ و ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮانﻗﺪر از ﺟﻤﻠﻪ
ژاﭘﻦ ،ﮐﻪ ﺷﺮح ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ آن در ﺻﻔﺤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ
آﮔﺎه وﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮدی و
ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ دارد .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺪارس و ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻏﯿﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
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ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی رﺳﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺷﻮد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،ﭘﺮورش روﺣﯿﮥ ﻣﺸﺎرﮐﺖﺟﻮﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ،روﺣﯿﮥ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،روﺣﯿﮥ ﮐﺎرﻃﻠﺒﯽ و ﮐﺎرﺟﻮﯾﯽ،
ﭘﺮورش روﺣﯿﮥ اﻧﺼﺎف و ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﮥ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن ﺑﻪ ارزشﻫﺎی آزادﻣﻨﺸﺎﻧﮥ
اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﻐﻠﯽ و  ....ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻐﯿﯿﺮات و اﺻﻼﺣﺎت ﻋﻤﺪه در
ﻣﺤﺘﻮای دروﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ دروس ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻫﺪاف و ﻣﻘﺎﺻﺪی ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
آﻣﻮزشﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﺎ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ
و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ آنرا ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
 -3ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﯾﮏ ﮐﻮﺷﺶ و وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
اﻫﺪاف آن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﺗﺪوﯾﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﺗﺎزه وﻧﻮآوراﻧﮥ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺘﻮان در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻘﺼﺪ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻮزۀ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪارس و ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻧﭽﻪ در ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪارس ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺪرﺳﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش
درﮔﯿﺮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪای را آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺤﻠﻪ،
ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻠﯽ راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢﻧﻮاﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ﺟﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺗﻌﺎرض و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ اﺛﺮ دﯾﮕﺮی را در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ،ﺑﻬﺘﺮ و ﺗﮑﻤﯿﻞﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺷﻮق ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وذوق ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ
ﺷﻬﺮوﻧﺪی اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ،روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت را از ﻧﻈﺮ دور
داﺷﺖ.
ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ در ﺑﺎب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ ﻣﻨﺒﻌﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﺗﺎزه و ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮ در زﻣﯿﻨﮥ ﺑﺮﻗﺮاری و ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﮐﺎرآﻣﺪ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺑﺮای دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ.
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 -4ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﺎﻓﻠﺮ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاتﻫـﺎ
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن در ﺳـﻄﻮح
ﺑﺎﻻی ﺗﺨﺼﺺ ﺣﺮﻓﻪای در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ،ﺻﻨﻌﺖ و در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن،
اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه ،ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر در اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ
)ﮐﺎﻧﺎدا و آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻤﺎﻟﮏ اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎﯾﯽ ﭼﻮن ژاﭘﻦ ،ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﺰی ،ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر و ﻣـﺎﻟﺰی  ....در ﺻـﺪر
ﺷﻐﻞﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎرﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورتﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫـﺎی ﺟﺎﻣﻌـﮥ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﺟﻬـﺎن ﮐـﻪ ﻣﺘـﺸﮑﻞ از ﺷـﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ،ﻧﻔﺖ ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و ﭘﻞ و ﺟﺎدهﺳﺎزی و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻨﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺑﺨﺶﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﻘﺎل ،اﻋﺰام و دﻋﻮت
از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺳﻄﻮح ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻣﻤﺎﻟـﮏ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن ،ﯾﮑـﯽ از وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی ﻧﺎﺷـﯽ از
ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﮐـﻪ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ در ﺳﺎل  1998و در ﺷﻬﺮ ﮐﭗ ﺗﺎون اﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﺳﺎل  2001ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﯿﺰ
در اﯾﻦ دو ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮥ ﺗﻌﻠـﯿﻢ و
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ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﯽ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﺑﻪ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺰاران ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐﺮدﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﺗﺮﺑﯿـﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ در زادﮔﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﻋﻨـﻮان ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌـﮥ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﻨﺪ .ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﺮای ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧـﻮﯾﺶ
ﺿﺮورت دارد ﻫﺪفﻫﺎ و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﯿﻔﺰاﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوز و ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 - 6ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻧﺴﺒﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد:
6 - International Association for the Evalotion of Educational Achievament.
7- Education about Citizenship.
8- Education through Citizenship.
9- Education for Citizenship.
10 - Torney. Purta J, (2001) Civic Education. M. Alkin(ed). Encyclopedia of
Educational Research, New york: Macmillon, p. 2037.
13- Sammurai
14-Whitney, John,2005. Japan from Prehistory to Modern Years, p 175.
15- Ministry of Education and Culture,2006. Development of Education in Japan, p 12.
 -16ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺑـﻪ ﮐﺘـﺎب ﻣـﺴﺎﺋﻞ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﯾﺮان ،ﻧﻮﺷﺘﮥ دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ آﻗـﺎزاده از اﻧﺘـﺸﺎرات ﺳـﻤﺖ ،ﺑﺨـﺶ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش،
ﺻﻔﺤﺎت  120ﺗﺎ  142ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

