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و بررسی سـیر     اصول و قواعد حاکم بر فرایند تربیت شهروندی       
  ها در کشور ژاپن گونه آموزش های این تحوالت و ویژگی

  

  ∗دکتر احمد آقازاده

  چکیده
در این مقاله نخست به تحلیل مفهوم شهروندی و ابعاد گوناگون آن از دیدگاه 

سپس با دید تطبیقی . ردازیمنظران تعلیم و تربیت می پ برخی از اندیشمندان و صاحب
به چگونگی فرایند تربیت شهروندی و سیر تحوالت آن در یکی از ممالک صاحب 

یش از هر کشور دیگر بتجربه که به گواه تاریخ تحوالت جهانی آموزش و پرورش، 
عمل آورده است، یعنی کشور ژاپن،  طلبانه به جهان در این خصوص اقدامات اصالح

  . خواهیم پرداخت
نی است که بررسی فرایند تربیت شهروندی در کشور ژاپن، که در بخش دوم گفت

که  نخست این. طور مفصل بدان اشاره خواهد شد، بر دو هدف استوار است این مقاله به
گیری تربیت شهروندان و عوامل اجتماعی، سیاسی و  خواننده را در جریان شکل

اپن بر آن تاثیر گذاشته است، اقتصادی، که در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ژ
بخشی نظام آموزش  که دریابیم دیگران در راه ساختن و قوام دوم آن. خواهیم گذاشت

اند و امروزه چه تدابیری را در جهت حل و  شهروندی خود چه اقداماتی به عمل آورده
 اعتقاد اند، زیرا به ها در پیش گرفته گونه آموزش فصل مسائل و مشکالت ناشی از این

                                                           
   دانـشگاه عالمـه طباطبـایی   شناسـی و علـوم تربیتـی   دانـشکدۀ روان : الملل استاد تعلیم و تربیت تطبیقی و بین . ∗
  )aghazadeh@atu.ac.ir: میلای(
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شود این امکان را برای ما فراهم خواهد کرد  نگارنده بینشی که از این طریق حاصل می
های مربوط به تربیت  های سنجیده نسبت به اصالحات برنامه اندیشی و گام که با ژرف

  . شهروندی کشورمان اقدام کنیم
بیین ایم با تحلیل نتایج حاصل از این مطالعه و ت در بخش پایانی این مقاله کوشیده

گیری  اجمالی وضع کنونی آموزش شهروندی در کشورمان، پیشنهادهایی را برای بهره
  .  های نو در استقرار یک نظام کارآمد تربیت شهروند ارائه کنیم از اندیشه

 شهروندی، تربیت شهروندی، آموزش و پرورش تطبیقی، ژاپن: کلید واژگان
  

  

  مقدمه
که به مطالعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فنی مفهوم تربیت شهروندی، مفهومی است کلی 

طور خاص  های زندگی کردن با یکدیگر به  را به آموزش شیوه توان آن در جامعه وابسته است و می
اصوالً بدون داشتن تصویر و توصیف . طور عام در جامعۀ جهانی اطالق کرد در یک جامعه و به

ها و  توان به تدوین اهداف، اصول، روش میروشنی از فرایند تربیت شهروندی در هر جامعه ن
برای . عنوان شهروندان مورد پسند جامعه پرداخت مراحل تربیتِ ناظر بر وضع مهیاسازی افراد به

عنوان شهروند به کدام مقصد باید  انسان آرمانی جامعه به« این کار ابتدا باید به سؤاالتی از جمله 
با چه قواعد و اصول و «، » چگونه باید سامان یابد؟حرکت او به سوی این هدف«، »رهنمون شود؟

ها و دانش الزم برای زندگی در جامعۀ  ها، ارزش ها، نگرش ها، مهارت های تربیتی باید ویژگی شیوه
براین . پاسخ داد» ؟عنوان عضوی مفید نقش آفرین باشد وی آموخت تا به محلی و جهانی را به

های جدید در زمینۀ تربیت   شده است که نخست دیدگاهاساس در نوشتۀ حاضر چنین ترتیبی لحاظ
ورزان علوم تربیتی و  شهروندان و مفاهیم بنیادین در ارتباط با آن از منظر اهل نظر و اندیشه

اجتماعی به محک بررسی زده شود، آنگاه در پرتو ترکیب این مجموعه نظریات، با نگاهی تحلیلی 
ر تحوالت آموزش شهروندی از گذشته تاکنون در کشور ها به سی داوری و تطبیقی و دور از پیش

در بخش پایانی، در پرتو . های ارزشمندی در این زمینه دارد، بپردازیم ها و اندوخته ژاپن، که تجربه
بخشی به نظام عمومی تربیت  آمده از این مباحث، به ارائه پیشنهادهایی برای سامان دست بینش به

تری نسبت به  داخت با این هدف که با سنجیدگی و پختگی بیششهروندی در کشورمان خواهیم پر
  . گذشته در استقرار یک نظام پویای آموزش شهروندی اهتمام ورزیم
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  نظران  نگاهی تحلیلی به مفهوم تربیت شهروندی از دیدگاه برخی از صاحب
ه یکی تربیت شهروندی، تحلیلی است ک های مربوط به ها در پژوهش یکی از معتبرترین تعریف

 نام دکتر امیر حسین آریان پور در یکی از آثار معروف خویش  شناسان ایرانی به از محققان و جامعه
  :گوید این پژوهشگر پرآوازه چنین می.  مطرح کرده استشناسی  ای بر جامعه زمینهبا عنوان 

طالبات هایی که عضو آن هستند م  هر جامعه در هر دورۀ زمانی موافق مقتضیات خود از انسان
های  لذا در پرتو مجموعه فعالیت. گیرد معینی دارد که از ذات زندگی اجتماعی سرچشمه می

عنوان شهروندان امروز و  هدفمند و سنجیدۀ جامعه سعی بر آن دارد که فرد مورد پسند خود را به
 فنی هایی نماید که او بتواند در عرصۀ زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی و فردا مجهز به مهارت
هایی که تربیت شهروندان در دو  او سپس به تحلیل و معرفی مجموعه فعالیت. نقش مؤثری ایفا کند

پردازد و بر این باور است این دو  معمول است، می) جامعۀ فالحتی و جامعۀ صنعتی(نوع جامعه 
وردن باشند و برای پر نوع جامعه بنابر مختصات عمومی خود خواستار دو نوع انسان آرمانی می

های تربیتی متفاوتی بهره  نوع مطلوب شهروندان خویش باید از نظام فلسفی، اخالقی و اندیشه
  )220، ص 1385اگ برن و نیم کف، ترجمه و اقتباس امیرحسین آریان پور ( .گیرند

نام آموزش و پرورش تطبیقی، بر  پردازان صاحب ، یکی از نظریه1آریان پور همچون میشل سدلر
 که نظام آموزشی شهروندی در هر کشوری متأثر از مجموعه عوامل فرهنگی، این باور است

ها به نوبۀ خود، در شکل دادن  سیاسی، اجتماعی، فنی و اقتصادی است که هر یک از این آن
توان تربیت  کند که نمی سدلر به این نکته اشاره می. کنند های شهروندی نقش حیاتی ایفا می آموزش

ا به طور انتزاعی و دوره از حوزۀ نفوذ فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفت و شهروندان یک جامعه ر
به سخن . مجموعۀ منسجمی از عقاید و آرای تربیتی قالب در آن جامعه را به محک بررسی زد

های شهروندی در  دیگر، این آموزشگر فرانسوی اعتقاد دارد که اهداف، روش و محتوای آموزش
 از جمله سیاست، اقتصاد، مذهب و به خصوص با بنیادهای فکری و هر جامعه با نهادهای جامعه

 2»دیالکتیکیرابطۀ « را یک  ای تنگاتنگ دارد که او آن آن جامعه رابطه های تربیتی متعلق به اندیشه
سازد که تربیت شهروندان در یک جامعه ممکن است در جهت  سدلر خاطر نشان می. نامد می

 و حافظ شرایط موجود باشند و تسلیم به سرنوشت مقدّر شوند یا تربیت افرادی باشد که پاسدار
ممکن است تربیت انسانی باشد که حاکم بر سرنوشت خود شود و در تکاپوی زندگی مرفه و 

  . ایجاد شرایطی مطلوب قدم بردارد
 3های شهروندی اظهار نظر کرده آلوین تافلر محقق و اندیشمند دیگری که در باب آموزش

  Education for Tomorrow(نگر در کتاب معروف خویش به نام  موزشگر آیندهاین آ. است
  :گوید  چنین می)آموزش و پرورش برای فردا
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های آموزشی موجود جهان دو وظیفۀ خطیر بر عهده دارند و برای انجام هر یک از   امروزه نظام
نخست . کار برند زم را بهگذاران جامعه باید اهتمام ال اندرکاران و سیاست این وظایف، همۀ دست

های گذشته همت  هایی برای آشنا ساختن نسل جوان به نتایج تجربیات نسل که تدابیر و کوشش آن
تدریج به صورت  های متوالی بر هم افزوده شود تا به گمارند تا از این طریق تجربیات نسل

گیری در کیفیت   بهرهقدر در اختیار شهروندان جوان به منظور های تمدنی عظیم و گران سرمایه
های آموزشی، محصوالت و  که باید نظام دوم آن. شان مؤثر افتد زندگی فردی و اجتماعی

آموختگان و شهروندان آیندۀ جامعۀ ملی و جامعۀ جهانی هستند  های خویش را که دانش فراورده
الت ابتدایی، ها، یعنی پس از اتمام تحصی ای پرورش دهند که در عصر ناشناخته برای آن گونه به

های تخصصی  ها و دانش برد، به مهارت متوسطه و دانشگاهی خود که معموالً سه دهه زمان می
تجهیز شده باشند تا ضمن توانایی حل مسائل و مشکالت زمانۀ خود، بتوانند در آینده مسائل 

  ). 48 ص 1999مارتین کارنومی . (جامعۀ محلی و ملی و جهانی را به چالش گیرند
ویژه در عصر جهانی شدن آموزش و  های آموزشی به چنین معتقد است که نظام همتافلر 

های جامعۀ بشری الزم است افراد را  پرورش و نیل به جامعۀ آرمانی جهانی به حکم ضرورت
ای تربیت کنند که بتوانند  گونه ساالران جوان به ها و فن عنوان شهروند جامعۀ جهانی و تکنوکرات به

 خود را هم در زادگاه خویش و هم در جوامع دیگر برحسب نیازهای اقتصادی و ای خدمات حرفه
ها،  داند که همۀ ملت لر برای تحقق این منظور ضروری میآقای تاف. صنعتی آنان عرضه کنند

های تربیتی خویش، عالوه بر  پیشرفته یا در حال پیشرفت، باید در مجموعۀ اهداف و آرمان
سان انسان فرهیختۀ فردا   تا بدین4های جهانی را نیز بیفزایند هدفای،  های ملی و منطقه هدف

ها  عنوان شهروند جهانی صالحیت شمول کنونی به ناگزیر برای زندگی فعال و مؤثر در دنیای جهان
   .)32-34، صص 2001گرین سورین ( های الزم را کسب کند و توانمندی

شناسی تربیتی و تاریخ  استاد جامعه، یماینک به تعریف دیگر تربیت شهروندی از امیل دور ک
رتبۀ تعلیم و تربیت در کتاب معروف خویش با  این محقق عالی. پردازیم فرهنگ و تربیت فرانسه می

 آموزش شهروندی را از طریق  جامعه شناسی تربیتی و تاریخ فرهنگ و تربیت در اروپاعنوان 
های نرسیده و  های بزرگسال به نسل های منتقل شده از نسل ها و ارزش اکتساب دانش، مهارت

های آموزشی  او بر این باور است که مجموعۀ خصلت. کند ناپخته برای زندگی اجتماعی تلقی می
های مختلف از نظر اهداف، فلسفه،  که برای تربیت شهروندان در جوامع مختلف اوالً در دوره

 ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گونه تربیت با توجه به روش و محتوا متفاوت است؛ ثانیاً این
نظران در عرصۀ  ریزی آن باید به دست نوابغ و صاحب پذیرد و برنامه هر جامعه صورت می

های الزم برای اعمال شهروندی را  او مهارت و صالحیت. سیاست، فرهنگ و اقتصاد صورت پذیرد
از طریق ارائه مطالب و ....) یس و فرانسه، آلمان، بلژیک، سوئ(ویژه در میان ممالک اروپای غربی  به
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موضوعاتی در کلیۀ دروس مدارس و در مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی توصیه 
جویی که فرد شهروند را  های مدنی و اخالقی و پرورش روحیۀ مشارکت کند و برای آموزش می

های مدارس  در همۀ درسای  رشته سازد، به عنوان موضوعات بین برای زندگی در جامعه آماده می
های آموزشی اولویت خاصی قائل است و تأکید دارد که آموزش شهروندی را در  و کانون

ها  ای گنجاند که فرد شهروند پس از آن آموزش گونه های ملموس و عینی مدرسه باید به درس
ها را  واناییبتواند با الزامات و نیازهای زندگی در جهان فردا همسازی داشته باشد؛ و اهم این ت

  : کند بندی می چنین رده
بخش معضالت و   توانایی در برخورد منطقی و سنجیده در جهت حل و فصل رضایت-1

  ها دشواری
های اجتماعی   توانایی در کار کردن با دیگران به صورت همکاری و پذیرفتن مسئولیت-2

  خویش 
  های فرهنگی   توانایی درک و تفاهم و تحمل تفاوت-3
  بخشی و سازندگی  ایی تفکر انتقادی در سامان توان-4
  های مسالمت آمیز   توانایی حل تعارضات خود با دیگران با روش-5
   توانایی درک حقوق بشر و دفاع از آن، چه در جامعۀ خویش و چه در جامعۀ بین المللی -6
تر ساختن و توسعۀ   توانایی درک و شناسایی هنجارهای فرهنگی خود در جهت غنی-7

  فرهنگ بومی و قومی
گیری از نگرش علمی از باورهای فرهنگی جامعۀ خود  پذیری جمعی و بهره  توانایی در نظم-8

  ) 125-132، صص 1383امیل دورکیم ( و جوامع دیگر
، ماهیت پیچیده و ) (keerئر  نام کی  اعتقاد یکی از پژوهشگران علوم اجتماعی به به
های مختلفی از آن شده  موجب ارائه تعبیرها و دیدگاهبرانگیز مفهوم آموزش شهروندی  چالش
های برخاسته  ای از ابهام ها تصویر مفهوم شهروندی را در هاله توجه به این تعبیرها و دیدگاه. است

های اصلی شکل دهندۀ آموزش شهروندی، شامل سنت تاریخی، موقعیت جغرافیایی،  از زمینه
این . های نوین جهانی ارائه خواهد داد و گرایشساختار اجتماعی و سیاسی، نظام اقتصادی 

گرایی، چندفرهنگی، میراث و  کارشناس علوم اجتماعی بر این باور است که مسائلی چون کثرت
های شغلی و  تنوع فرهنگی و نژادی، تساهل، انسجام اجتماعی، حقوق جمعی و فردی و مسئولیت

های  ار آموزش شهروندی را با چالشطلبی، ک ای، عدالت اجتماعی، هویت ملی و آزادی حرفه
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رو کرده است و این عوامل موجب شده است که تعریف مشترکی از مفهوم آموزش  اساسی روبه
شهروندی حتی در بین ممالکی که اهداف ملی مشترکی از جمله ترویج آموزش شهروندی و 

لگو و مدل بررسی آموزش او به ارائه یک ا. ای را دنبال می کنند، ارائه نشود های آزادمنشانه ارزش
و ) وضعیت(که جایگاه  عنوان یک مقیاس مقدماتی و مفید برای روشن ساختن این شهروندی به

ورزد و  رویکرد و تعریف آموزش شهروندی در هر کشور در کجا قرار خواهد گرفت، اهتمام می
شود  استفاده میهای شهروندی  کردن رویکرد آموزش عنوان قالبی در جهت مفهومی امروزه از آن به

  ).25، ص 1999کی ئر  (5
 به انجام پژوهشی تطبیقی با 6یابی پیشرفت تحصیلی المللی ارزش ، انجمن بین1994در سال 
محققان این .  کشور جهان پرداخت24های متفاوت و مشترک آموزش شهروندی در  عنوان ویژگی

ردن یکسان رویکردهای های خویش، یک شیوۀ معتبر برای مفهومی ک پژوهش در پایان بررسی
ها مطرح  گونه آموزش آموزش شهروندی بر مبنای اهداف و مقاصد در نظر گرفته شده برای این

  : شرح زیر است کنند که شامل سه هدف کلی به  می
  7آموزش در بارۀ شهروندی 

  8آموزش از طریق شهروندی 
  9آموزش به منظور شهروندی 

آموزان و افراد از نظر دانش کافی و درک تاریخ  دانشآموزش در بارۀ شهروندی بر آماده کردن 
  . ملی و ساختارهای زندگی سیاسی و مدنی متمرکز است
های  آموزان و افراد از طریق انجام فعالیت آموزش از طریق شهروندی مستلزم یادگیری دانش

ادگیری عصر این ی. های مشارکتی در مدرسه یا جامعۀ محلی و فراتر از آن است کامالً فعال تجربه
  .کند دانش را تقویت می

آموزان  که دو رویۀ مذکور را در بر دارد، افراد و دانش  آموزش به منظور شهروندی، جدا از این
مجهز ) ها ها و گرایش ها، ارزش ها و نگرش شامل دانش و درک مهارت(را به یک سری ابزارها 

هایی که در  ها و مسئولیت معقول در نقشسازد تا مشارکتی فعاالنه و  ها را قادر می کند و آن می
این رویه، آموزش شهروندی را با کل . رو خواهند شد، داشته باشند زندگی بزرگسالی با آن روبه

  . دهد آموزان پیوند می تجربۀ آموزش دانش
کنند که در آن  های تطبیقی خود، جدولی ارائه می محققان این پژوهش در پایان بررسی

در کشورهای )  سال11 تا 5سنین ( درسی آموزش شهروندی در مقطع ابتدایی دهی برنامۀ سازمان
  : اطالعات جدول آنان حاکی از آن بود که. دهد مورد مطالعه را نشان می
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آموزش شهروندی در کلیۀ کشورهای تحت مطالعه، قسمتی از برنامۀ رسمی مدارس ) الف
  . شود ابتدایی را شامل می

شد که عمدتاً به نام  های متفاوتی ارائه می ها و درس نآموزش شهروندی تحت عنوا) ب
  . مطالعات اجتماعی یا تعلیمات اجتماعی معروف بود

های شهروندی  تر کشورهای مورد مطالعه، شیوۀ آموزش و رویکرد به آموزش در بیش) ج
  . ای بود های بین رشته ها یا درس صورت تلفیقی از موضوع به

هـای شـهروندی برحـسب اهـداف و کـاربرد آن در               آمـوزش زمان اختـصاص یافتـه بـرای        ) د
 ) 2037، ص 2000تورنی پورتا   (10.کشورهای موردمطالعه متفاوت بود

های  کنند که آموزش شهروندی در حوزۀ آموزش این محققان به این نکته نیز اشاره می
وسیلۀ سایر   بهشود، بلکه باید در درون خانواده، مدرسه، جامعه، محل کار و ای محدود نمی مدرسه

  . صورت آموزش تا پایان عمر افراد ارائه شود نهادها و بنیادهای اجتماعی به
نظران تعلیم و تربیت در خصوص  های برخی از اندیشمندان و صاحب  حال که به دیدگاه

ماهیت آموزش شهروندی آگاه شدیم و تصویر نسبتاً روشنی از تربیت شهروندی پیش روی خود 
ت در این بخش از مقاله از تجربۀ کشور ژاپن، که بیش از هر کشور صنعتی جهان داریم، الزم اس

  . قدری در باب تربیت شهروندان خویش دارد، سخن به میان آوریم های گران تجربه و اندوخته

  
  سیر تحوالت تربیت شهروندی در ژاپن 

ای بیش از  ابقههای کهن و قدیمی جهان است که فرهنگ وتمدنی ممتاز با س ملت ژاپن از ملت
ها در تربیت شهروندان نخست از فرهنگ کشور چین و تحت  ژاپنی. دو هزار وپانصد سال دارد

ای از فرائض اخالقی، از طریق آموزش و پرورش بر  تأثیر آیین کنفوسیوس به عنوان مجموعه
 – 145 صص  احمد،–آقازاده (شتند ن آن دیار تأثیر بسیار گذااندیشه، رفتار و اخالقیات شهروندا

. داد تعلیم عقاید کنفوسیوس در مدت چندین قرن، قسمت اعظم برنامۀ مدارس را تشکیل می). 136
های اجتماعی و فلسفی این فیلسوف و حکیم فرزانۀ چین  فلسفۀ آموزش و پرورش متأثر از دیدگاه

ق، اطاعت از منظور تربیت فرد آرمانی در ژاپن بر محور تعلیم اخال های آموزشی به بود و فعالیت
  . شناسی و نیکوکاری استوار بوده است برداری محض از دولت و وظیفه پدر و مادر و فرمان

جامعۀ سنتی ژاپن در گذشته به چهار طبقۀ مجزا یعنی جنگجویان، برزگران، صنعتگران و کسبه 
برای . کردند شد و هر یک از این طبقات برای کودکان خویش مدارس خاص دایر می تقسیم می
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معروف بودند، در مدارس خاص خود به » 11سامورایی«مثال، فرزندان طبقۀ جنگجویان که به افراد 
فرزندان کسبه . آموختند گری و امور دیوانی می دانش آموزان و شهروندان آیندۀ جامعه فنون نظامی

 و بازرگانان در مدارس ویژۀ خود، دروس عملی مانند مکاتبات بازرگانی، حساب و دفترداری و
ها  ها و نفوذ سامورایی این دوره به عصر حکومت فئودال. گرفتند داری را فرا می فنون مزرعه

آموزش . فرما بود  سال بر جامعۀ ژاپن حکم250معروف است و تا اواسط قرن نوزدهم یعنی حدود 
کارانه و سنتی به خود گرفته بود و افراد برحسب اصل و نسب  و پرورش شهروندی جنبۀ محافظه

شدند که مناصب و مشاغل خانوادگی را حفظ کنند و بدان  ای تربیت می بار خانوادگی به گونهو ت
  ). 125، ص 2005وایت نی (اشتغال ورزند 

ها یعنی حکومت اشراف را در  ها و اریستوکرات  امپراتور میجی حکومت فئودال1868در سال 
 امر تعلیم و تربیت ملت ژاپن توجه او به. ژاپن بر انداخت و حکومت پراقتداری را به وجود آورد

ای، احترام به افکار عمومی، توسعۀ  امپراتور با صدور اعالمیۀ پنج ماده. گرایانه مبذول داشت واقع
های دولت خویش در  روابط با کشورهای خارجی و کسب دانش و معارف جدید را از اولویت

عموم افراد «: ای چنین آمده است دهور پنج مادر منش. راستای تربیت شهروندان ژاپنی اعالم کرد
مند شوند و بنیاد حکومت باید بر توسعه  باید از تعلیم و تربیتِ درخور استعدادهای خویش بهره

 برای تحقق این هدف، دولت میجی بر دو اصل 12».وارتقای فرهنگ فردی و جامعه استوار باشد
  : تأکید ورزید

ها و مؤسسات آموزش عالی  ن به دانشگاهاعزام شهروندان صاحب استعدادهای درخشا) الف
شهروندان جوان ژاپنی در پرتوی این اصل . خارج از کشور به منظور فراگیری علوم و فنون جدید

برای فرا گرفتن فن دریانوردی و تجارت دریایی به انگلستان، برای آموختن فنون نظامی و پزشکی 
 فرانسه و برای آموختن راه و رسم تجارت به آلمان، برای آموختن حقوق و ادارۀ امور دولتی به

ها در تحقق این اصل، خود  نکتۀ مهم آن بود که ژاپنی. خارجی به ایاالت متحدۀ آمریکا اعزام شدند
گرفتند شهروندان جوان ژاپنی چه دانشی را در کدام نقطۀ جهان باید بیاموزند و به چه   میتصمیم

  ). 12، ص 2006آموزش و پرورش و فرهنگ ژاپن وزارت  (13.نحو در ژاپن آن را به کار بندند
باید . رتبۀ خارجی برای تربیت متخصصان ژاپنی در داخل کشور استخدام کارشناسان عالی) ب

چنین تربیت آنان که بتوانند  اذعان کرد اندیشۀ تربیت شهروندان برای جامعۀ ملی و بومی ژاپن و هم
 در ژاپن مطرح و دولت میجی نخستین بار توسط آفرین باشند، برای های جهانی نیز نقش در عرصه

اعضای دولت میجی . ای به مرحلۀ اجرا  در آمد ریزی سنجیده گیری شد و براساس آن برنامه پی
. شدن کشور مستلزم آن است که سطح دانش آحاد جامعۀ ژاپن باال رود دریافتند که غنی و قوی

أموخته و  ع جدید نیازمند نیروی کار دانشعالوه، متوجه این نکته نیز شدند که ایجاد صنای به
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یافته است و باید لیاقت و شایستگی فرد فردِ ملت ژاپن را ارتقا بخشید و این تنها از طریق  مهارت
برخی از متفکران تعلیم و تربیت . شود مشارکت متخصصان داخل و خارج از کشور ممکن نمی

سوی ناسیونالیزه کردن تعلیم و  تر به شخواهانۀ خود این نهضت را بی دالیل احساسات وطن به
تربیت، که بدون تردید در آن زمان بر روند تربیت شهروندان ژاپنی نیز تأثیر بسزایی داشت، سوق 

 شورای اصالحات آموزش و پرورش تشکیل شد تا وزیر آموزش 1935 طوری که در سال  دادند به
شورای . های اصیل ژاپنی یاری دهد سنتو پرورش را در برقراری نظام آموزشی، مطابق با روح و 

گرایی در  مذکور با توجه به فرمان امپراطور در زمینۀ تعلیم و تربیت توصیه کرد که روحیۀ  ملی
مدارس تقویت و از مؤسسات آموزشی در کلیۀ سطوح برای تربیت شهروندی مطیع و فرمانبردار و 

  .وفادار به امپراطور و میهن استفاده شود
ها در باب   آموزش و پرورش در کار مدارس افزایش یافت و دستورالعملدخالت وزارت

جزئیات امور آموزشی و اداری از دستگاه مرکزی آموزش و پرورش مستقر در توکیو به مؤسسات 
های نظامی در مدارس توسط افراد اعزامی از ارتش  نفوذ نظامیان و آموزش. آموزشی صادر شد

منظور تربیت  گرایانۀ افراطی فلسفۀ رسمی دولت به  و تعیین ملیافزایش یافت و از آن پس، تببین
گرایانۀ افراطی به خود گرفت  های درسی مدارس شکل ملی شهروندان ژاپنی قوت گرفت و برنامه

تأثیر این روحیۀ . پرستی محدود شد عناوین درسی مدارس در چارچوب میهن%  40و نزدیک 
 1937 افروخته شده بود، در سال 1931که در سال ناسیونالیستی افراطی موجب شد تا آتشی 

وری خود رسید و زمینه را برای در گرفتن آتش جنگ   به نهایت شعله1941ور و در سال  شعله
  ). 235، ص 1383کانل (دوم جهانی مهیا سازد 

 زیر فشار آشفتگی اجتماعی و دشواری اقتصادی ناشی از جنگ، 1944 تا 1941های  طی سال
ها ناچار شدند روز به روز از  آموزش و پرورش به کندی گرایید و مدارس و دانشگاهروند توسعۀ 
کودکان و . چنین برخی از مدارس شهرهای بزرگ تعطیل شدند هم. های خود بکاهند طول دوره

تری انتقال یافتند، معلمان و صنعتگران جوان به علت نیاز به نیروی  های امن نوجوانان به محل
در این دوره . ها یا جذب مراکز صنعتی شدند که در خدمت جنگ بود  روانۀ جبههانسانی در ارتش

تربیت شهروندی ناسیونالیست، پیرو و متعهد، : همۀ عوامل آموزشی یک هدف مشترک داشتند
  . های نو مطابق صالحدید رهبران سیاسی پرست و در خدمت تحقق آرمان منضبط و میهن

پردازان  ش و پرورش ژاپن را برخی از متفکران و نظریه طرح اصالح نظام آموز1945در سال 
ژاپن با مشارکت جمعی از استادان و کارشناسان کشورهایی که ژاپن را اشغال نظامی کرده بودند 

» ادارۀ تعلیم و تربیت ژاپن« مطرح کردند و برای اصالح آموزش و پرورش، سازمانی با عنوان 
 پیشرو تعلیم و تربیت ژاپن مقدمات تجدید نظر در این سازمان با همکاری علمای. ایجاد شد
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دولت ژاپن نیز برای توسعۀ . های آموزشی شهروندان ژاپنی را فراهم آورد ها و روش هدف، برنامه
های هنر و صنایع، میادین ورزشی و امکانات و تجهیزات الزم برای تربیت  ها، کارگاه آزمایشگاه

هایی برای دعوت معلمان   اواسط سال مذکور، طرحدر. های وسیعی کرد گذاری بدنی، سرمایه
شایسته برای حضور در مدارس به اجرا در آمد و بازسازی مدارسی که بر اثر جنگ تعطیل شده یا 

آموزانی که در طول جنگ از شهرهای بزرگ به  کودکان و دانش. آسیب دیده بودند آغاز شد
به مدرسه فرا خوانده ت اشتغال به تحصیل تر اعزام شده بودند، دوباره جه روستاها و نقاط امن

لبی مورد تشویق قرار خواهی افراطی مطرود اعالم شد و روحیۀ صلح ط وطنآموزش . شدند
لط آغاز شد، دروس زدایی در مدیریت آموزش و پرورش آغاز و آموزش مختتمرکز. گرفت

دی و فر  تشویقوپرورش پیشرفته،   سنتی شد وآموزشآموزش اخالق اجتماعی جانشین
  . خودانگیختگی را در پیش گرفت

این قانون بنیادهای اجتماعی .  قانون اساسی جدیدی برای ژاپن تدوین شد1946در نوامبر سال 
به موجب آن امپراتور قدرت و . ریزی کرد نظام دموکراسی در ژاپن را پس از جنگ دوم جهانی پی

حاکمیت و کلیۀ . مردم درآمدحاکمیت خود را از دست داد و به عنوان مظهر دولت و وحدت 
 به اجرا 1947های ادارۀ امور کشور به دست ملت سپرده شد و این قانون که در سال  مسؤولیت

. گرداند های عالی صلح و نظم دموکراسی متعهد می آل درآمد، ملت ژاپن را در حراست و حفظ ایده
قانون اساسی جدید اقتباس در همین سال با تصویب قانون بنیادین آموزش و پرورش ژاپن که از 

سازی تسهیالت آموزشی برای کلیۀ  شده بود، حقوق شهروندان و وظایف دولت نسبت به فراهم
  . آحاد جامعه مشخص شد و دستخوش تحوالت شگرفی قرار گرفت

در . با قانون بنیادین آموزش و پرورش، فصل جدیدی در توسعۀ آموزش و پرورش گشوده شد
که تعلیم و تربیت از حقوق مسلم هر فرد  نخست آن: سی مطرح شده استاین قانون دو نکتۀ اسا

ها  تواند هدف فرمان امپراتور نمی) دورۀ میجی به بعد(که دیگر برخالف گذشته  دوم آن. ژاپنی است
و ماهیت آموزش و پرورش شهروندان ژاپنی را معین کند، بلکه براساس خواست مردم، این کار از 

  . شود م میطریق نمایندگان انجا
که در طول بیش از نیم قرن راهنمای آموزش و پرورش ژاپن » فرمان امپراتور «1948در سال 

هایی  در چهارچوب قانون بنیادین آموزش وپرورش، ویژگی ها خواسته شد که بود، لغو و از ژاپنی
طی و گرایانۀ افرا طلبی را جانشین خصوصیت ملی خواهی، صلح و مساوات چون فردگرایی، آزادی

از مطالعۀ متن قانون بنیادین آموزش . هم تنیده بودها در الرانه کنند که در طول قرناخالقیات پدرسا
شود که پس از جنگ جهانی دوم تالش بر آن  و پرورش و قوانین مربوط به آن چنین استنباط می

. وجه دهندیستی تتر به احساسات ناسیونال گرا کنند و کم بوده است که شهروند ژاپنی را جهان
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طلبی، رفاه و آسایش بشری و احترام به  هایی چون صلح دوستی، مساوات عبارتکارگیری  به
های واالی انسانی در متن قانون اساسی و قوانین مربوط به آموزش و پرورش مؤید این  ارزش

-135، صص 1385آقا زاده ـ (دهد  های شهروندی را ارائه می ادعاست و تصویر دیگری از آموزش
122  .(  

 کشور جهان پیمان صلح امضا کرد، این 48 که ژاپن با 1952البته باید اذعان داشت پس از سال 
ها که براساس این پیمان استقالل و حاکمیت خویش را پس از یک  ژاپنی. گرایش تعدیل یافت

دورۀ سخت سیاسی ـ اقتصادی و سردرگمی در زمینۀ آموزش و پرورش به دست آوردند، بار دیگر 
 در این کشور قوت گرفت و حساس وحدت ملی و شور و دمسازی با محیط اجتماعیا

کاران  های آموزش و پرورش که جنبۀ جهانی به خود گرفته بودند از طرف گروهی از محافظه هدف
های آموزش شهروندان بر  این گروه سخت بر این باور بودند که باید هدف. مورد انتقاد قرار گرفت

های فرهنگی حراست کند و در تقویت  های ملی و سنت باشد که از ویژگیای استوار  فلسفه
کاران از شیوۀ مدیریت مرکزی، سیاست ملی  محافظه. خواهی مؤثر افتد گرایی و احساسات وطن ملی

پرستی  ای متشکل از شهروندان میهن کردند و جامعۀ آرمانی آنان جامعه های کهن دفاع می و سنت
  . نتی تربیت شده باشندبود که براساس اخالق س

های این گروه، وزیر وقت آموزش و پرورش بر اهمیت و تقویت احساسات  گیری بر اثر خرده
خواهی از طریق آموزش تاریخ و جغرافیای ملی تأکید ورزید و ناگزیر شد مقررات و قوانین  وطن

روابط سالم در مقررات اساسی دربارۀ « اخالقی جدیدی را براساس عقاید کنفوسیوس، با عنوان 
این اقدامات با مخالفت احزاب سوسیالیست و . تنظیم کند و به مورد اجرا گذارد» جامعۀ سالم

تدریج  رو شد و به شدند روبه خواهان که از طرف جامعۀ معلمان و دانشجویان حمایت می آزادی
گروه . رفتهای صنفی و بسیاری از مطبوعات قرار گ آماج انتقاد آنان و شورای عمومی اتحادیه

ای  های کهن آزاد و براساس عدل و مساوات باشد؛ جامعه ای نظر داشتند که از نظام اخیر به جامعه
این گروه بر . کرد داد و هم مشارکت و همکاری گروهی را تشویق می که هم به فرد فرصت می

أکید خواهانۀ پس از جنگ و غیر مرکزی کردن مدیریت آموزش و پرورش ت روند اصالحات آزادی
دو طرف . ورزیدند و مدافع سرسخت اجرای مفاد قانون بنیادین آموزش و پرورش بودند می

ای نظریات یکدیگر را  کردند و با هر بهانۀ تازه آرایی می مخاصمه به تکرار در برابر یکدیگر صف
  .کردند در ارتباط با شهروندان ژاپنی محکوم می

شورای که در اواخر سال مذکور،   به همین منوال باقی ماند تا این1966این وضعیت تا سال 
هایی دوگانه   با هدف»آل ژاپنی تصویر فرد کامل و ایده« سندی به نام مرکزی آموزش و پرورش

های نوین  نخستین هدف فراهم آوردن زمینۀ فلسفی برای تدوین اصول و هدف. منتشر کرد
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 ژاپن برای نیمۀ دوم قرن بیستم و بیست و یکم و دومین هدف، نزدیک کردن آموزش و پرورش
خواه بود تا تربیت شهروندی کشور از وضعیت  کار و آزادی های افراطی دو جناح محافظه دیدگاه

  . رو بود نجات یابد ناگواری که با آن روبه
ندان، شانزده های آموزش شهرو شورای مذکور در این سند برای درک بهتر فلسفه و هدف

رود فرد آرمانی ژاپنی از آن برخوردار باشد، ذکر کرده  صفت اخالقی و معنوی را که انتظار می
  : کند ها را تحت چهار عنوان زیر مطرح می است و آن

  های شهروند آرمانی ژاپنی به عنوان یک فرد  ویژگی) الف
  ترام بگذارد؛ ساالری اح از آزادی برخوردار باشد و به دموکراسی یا مردم. 1
ها نشأت  متکی به خود بوده، منِ مستقلی داشته باشد که این خود از رشد متعادل قابلیت. 2
  گیرد؛  می

  ای قوی داشته باشد؛  ابتکار و اراده. 3
گذار باشد و برای مشارکت در حل و فصل امور ارج و احترام قائل  شناس و حرمت حق. 4
  شود؛ 
این خود از سیطرۀ شخص بر رفتار خویش و قبول مسلط بر نفس خویش باشد که . 5

  . شود ها ناشی می مسؤولیت

  های شهروند آرمانی ژاپنی به عنوان یک عضو خانواده  ویژگی) ب
  خانه را به صورت جایگاهی سرشار از عشق و شادی در آورد؛ . 1
  خانه را برای آرامش و آسایش اعضای خانواده مهیا سازد؛ . 2
  علیم و تربیت قرار دهد؛ خانه را کانون ت. 3
های دیگر در محیط زندگی خویش معاشرت کند و از آن لذت  نواز باشد و با خانواده مهمان. 4
  . ببرد

   های شهروند آرمانی ژاپنی به عنوان یک عضو جامعه  ویژگی) ج
  کارطلب و کارگزاری متعهد باشد و اوقاتی از وقت خویش را صرف کار کند؛ . 1
  ت به جامعه در بهزیستی اجتماعی مددکار باشد؛ با روحیۀ خدم. 2
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  های اجتماعی که در کانون اخالق جامعه قرار دارد احترام بگذارد؛  به ارزش. 3
های فرهنگی و تولیدی جامعه توجه داشته باشد و در  نگر و نقاد به فعالیت با نگاهی آینده. 4

  . بالندگی آن صمیمانه اهتمام ورزد

آرمانی ژاپنی به عنوان یک تبعۀ ژاپن و یک های شهروند  ویژگی) د
  فرد متعهد در جامعۀ جهانی 

  خواه باشد و عشقی جاودانه به ملت داشته باشد؛  وطن. 1
به میراث فرهنگی و نمادهای ملی و جهانی احترام بگذارد و در حفظ و حراست آثار و . 2

  دستاوردهای گذشتگان بکوشد؛ 
های  گذار و متعهد به ارزش المللی و حرمت  و ملی و بینها و هنجارهای عالی مروج ویژگی. 3

  . های ملی و جهانی باشد انسانی و پذیرای قبول مسئولیت
خواه که مدافع اجرای مفاد  کار و آزادی این سند پس از انتشار، با استقبال دو جناح محافظه

 برای هرگونه رو شد و مرجع و مبنای استواری قانون بنیادین آموزش و پرورش بودند روبه
های آموزش و پرورش  ریزی آموزشی و اقدامات اصولی در جهت پیشبرد هدف اصالحات و برنامه

  . شهروندان قرار گرفت
براساس اصولی که در این سند آمده است، از آن به بعد از جامعه، نظام آموزش و پرورش و 

 را برای جامعۀ دموکراتیک، آل رفت که انسان آرمانی و شهروندی ایده خانوادۀ ژاپن انتظار می
به سخن دیگر، این سند اصول و رهنمودهای بنیادین را در . صنعتی و بالندۀ ژاپن آینده تربیت کنند

سازی افراد ژاپنی با خصوصیاتی که برای دولت، ملت و جامعۀ جهانی مفید باشند  تربیت و آماده
  . ترسیم کرده است

توان به  د مذکور در ژاپن به عمل آمده است، میبا مطالعۀ اصالحاتی که پس از انتشار سن
اجرای . اهمیت این متن تاریخی در تحوالت معاصر آموزش و پرورش این کشور پی برد

تر از هر زمان دیگر در تاریخ آموزش و پرورش ژاپن، تهیۀ برنامۀ  های پیشرو در مقیاس وسیع برنامه
ن در حل مسائل اجتماعی، ایجاد یک اخالق درسی منسجم، تأکید بر کار مولد، تشویق روحیۀ تعاو

های فرهنگی دیگر ملل، حفظ و حراست دستاوردهای علمی و  ملی همراه با احترام به ارزش
گذاری  فرهنگی ژاپن و سایر جوامع دیگر، دمسازی با حیات ملی و هنجارهای اجتماعی، سرمایه

ها  آل وین در چهارچوب ایدهخردمندانه در جهت تربیت شهروندی مسؤول که در ساختن جامعۀ ن
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از جمله تحوالت و رویدادهایی است که ... های ژاپن امروز و فردا نقش حساس دارند و  و آرمان
  .در این ارتباط می توان نام برد

عالوه بر این بررسی، سیر اصالحات و تحوالت در فلسفه، هدف، برنامه و روش تربیت 
اند  ها همواره کوشیده ز این واقعیت است که ژاپنیشهروندی طی سه دهۀ اخیر در ژاپن، حاکی ا

بند  ضمن احترام به عالیق فرهنگی و هنجارهای بشری به اصل محافظت از فرهنگ غنی خود پای
های فرهنگی که ریشه در گذشته  باشند و حتی جنگ نیز نتوانسته است این ملت را از پیروی سنت

آموزش شهروندان نیز از این امر مستثنا نبوده . د وحدت ملی این کشور است، دور کن دارد و مایۀ
  .است

خواهیم  های شهروندی در ژاپن آگاه شدیم، اینک می حال که از روند تحوالت تاریخی آموزش
دهی آموزش شهروندی در این کشور، که همواره  های تازۀ سازمان به معرفی موضوعات و شیوه

  . پیشرو جهان بوده است، بپردازیمآغازگر تحوالت بنیادین آموزشی در میان ممالک 
نام مطالعات  صورت موضوعی گسترده به در حال حاضر در این کشور آموزش شهروندی به

ترین  مهم. های مشابه در مناطق مختلف ژاپن است شود و دارای ویژگی اجتماعی ارائه می
  : اند از ها عبارت های این نوع آموزش هدف
هایی که الزم است برای شهروند آگاه  ها و نگرش ، ارزشها  مهارت  رشد و گسترش دانش،-1

  . پذیر ژاپن حاصل آید و مسئولیت
های اجتماعی در سطح تولید،  آموزان باید به درک فعالیت  در حوزۀ دانش نظری، دانش-2

مصرف، حفظ امنیت و بهداشت و نقش خود در این بین وقوف یابند و نسبت به فرایند 
  . اجتماعی به درک و شناخت واقعی آگاه باشندگیری در مشارکت  تصمیم
هایی از جمله مشاهدۀ دقیق،  آموزان باید مهارت ها، دانش  در حوزۀ دانش عملی و مهارت-3

خوانی، فنّاوری اطالعات و  گردآوری اطالعات و کاربرد فرایند پژوهش و تحقیق، مهارت نقشه
ها  خش صنایع، بخش خدمات و سایر بخشارتباطات، توانایی کاربرد الگوهای تولید و مصرف درب

  . را بدانند
های حاکم بر جامعۀ جهانی،  ها و فرهنگ ملی و هنجارها و ارزش  در حوزۀ ارزش-4
آموزان باید به سرزمین، میراث فرهنگی و تاریخ ژاپنی عشق ورزند و نگرش مثبتی نسبت به  دانش

کراتیک ژاپن پیدا کنند تا بتوانند به ها و صفات شهروند مطلوب جامعۀ دم ژاپن و ارتقای ویژگی
عنوان شهروند فعال، مسئول و مطلع در اجتماع خود و جامعۀ جهانی با تغییرات سریع آن، 

  . آفرین باشند نقش
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  ها یابی آن سازماندهی موضوعات و مباحث درسی آموزش شهروندی و ارزش
 درسی و استاندارد الزم برای ژاپن مانند ممالک استرالیا، کانادا و آمریکا در تعیین موضوعات

تر از طریق   بیشمحتوای این آموزش. مباحث مطرح در این قلمرو دارای وجوه مشترکی هستند
اجتماعی،  ای همراه با دروس تاریخ، جغرافیا، علوم رشته  و به طور تلفیقی و بینمطالعات اجتماعی

است، اقتصاد، فلسفه، حقوق، شناسی، ادبیات، حسابداری، سی شناسی، مردم شناسی، جامعه روان
برخی مباحث مطرح در این دروس، شامل طرح . شود شناسی، اکولوژی و ریاضیات ارائه می باستان

ها و  مباحث و اصطالحات مربوط ونحوۀ استفادۀ کاربردی از برخی از این مفاهیم اساسی و ایده
اعی، تساوی و برابری بین افراد عدالت اجتم: اند از ها عبارت ترین آن های ملی است که عمده آرمان

کامپیوتر، (یک جامعه و جامعۀ بشری، ادبیات، ریاضیات، حفظ محیط زیست، فنّاوری اطالعات 
ها و ملل مختلف جهان،  های الزم برای زندگی فردی و جمعی و در میان فرهنگ ، مهارت)اینترنت
گی، صنعتی در شناسایی نگری در باب ظهور مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهن آینده

ها چه در جامعۀ ژاپن و چه  بخش آن ها و آگاهی در حل و فصل رضایت عوامل و علل پیدایش آن
  .الملل در جامعۀ بین

 آموزش شهروندی در ژاپن، محتوای خود را از علوم اجتماعی تحت عنوان مطالعات اجتماعی 
گیرد و  ح تحصیلی را در بر میآموزش شهروندی در ژاپن اجباری است و کلیۀ سطو. گیرد می

های تلویزیونی و رادیویی  های تربیتی خانه، جامعه، بحث عالوه بر آن در خارج از مدرسه در محیط
ها،  های فرهنگ در شهرداری های گروهی و نهادهای دیگری چون خانه توسط متخصصان، رسانه

  . معمول و متداول است... سینماها، تئاترها و 
  

  یابی های ارزش شیوه
یابی آموزش شهروندی همانند سایر ممالک پیشرفتۀ جهان یک فرایند مستمر  در ژاپن ارزش

آموزان در کسب اهداف  یابی برای تشخیص میزان موفقیت دانش های ارزش است که از انواع روش
یابی در این زمینه  ترین شکل ارزش متداول. شود تعیین شده برای تربیت شهروندی استفاده می

های عملی فردی و گروهی، گزارش کار، مصاحبه و مشاهدۀ  های گروهی، پروژه آزمونشامل 
ای و اسنادی و نیز ایجاد  های مختلف، بررسی کتابخانه آموزان در موقعیت الگوهای رفتاری دانش

. دادهای یادگیری در محیط مدرسه و خارج از آن است های متنوع برای ارزیابی برون فرصت
ها، نگرش و همدلی و اشتیاق به درک و دریافت عالیق،  ی در حوزۀ ارزشیابی تحوالت ارزش

دادن و حفظ  شدن برای حقایق و شواهد در شکل احترام به عقاید و نظرات دیگران، احترام قائل
 و انصاف و  شدن برای آزادی ئل گیری و ارزش قا عقاید، اشتیاق و توانایی در مشارکت و تصمیم
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های تربیتی از جمله خانواده، محیط مدرسه،  القیات در کلیۀ محیطعدالت، ارتقا و رشد اخ
گیرد  های غیر رسمی در جامعه، توسط والدین، معلمان، مربیان و سایر کارشناسان صورت می محیط

طور جدی در مجالس مقننه، دیوان عالی کشور، اتحادیۀ معلمان،  و بازخورد و نتایج آن به
گیری در ارتباط با از میان بردن  لی آموزش شهروندی برای تصمیممردان و سایر نهادهای متو دولت
ها منعکس  های قانونی، مالی و حقوقی در جهت رفع آن جویی منظور ارائه چاره ها و به کاستی

  ).131-134، صص 2004کونورو (شود  می
  

  گیری و ارائه پیشنهادها  تحلیل یافته ها، نتیجه: سخن پایانی
تحلیل مفهوم تربیت شهروندی وابعاد گوناگون آن و  صفحات گذشته بهکه در  خالصۀ کالم آن

ویژه از منظر برخی از آموزشگران و دانشمندان  گیری این پدیدۀ تربیتی به عوامل مؤثر در شکل
علوم اجتماعی مشهور پرداختیم و گفتیم که فرایند تربیت شهروندی بستگی به مطالعات و ساختار 

به  .طور اعم دارد طور اخص و جامعۀ جهانی به ی و فنی یک جامعه بهفرهنگی، اقتصادی، اجتماع
گیری نظام آموزش و تربیت شهروندی، پویندگان راه  همین دلیل بی سبب نیست که در شکل

های تربیتی و علمی جهان بر این باورند که هرگونه تحول  اصالحات فرهنگی و پیشگامان نهضت
ترین آرای تربیتی متقدمان و  ترین و شایسته از باارزشگیری  در تربیت شهروندان بدون بهره

گیری  راه اصالحات تربیتی، که شالودۀ نظری و فکری محکم و استواری برای شکل پویندگان
سپس به این موضوع اشاره شد که هر جامعه در هر . ها دارند، امکان پذیر نیست گونه آموزش این

ایی که عضو آن هستند مطالبات معینی دارد که از ذات ه دورۀ زمانی موافق مقتضیات خود از انسان
ای بنابر مختصات عمومی خود، خواستار نوع  گیرد و هر جامعه زندگی اجتماعی سرچشمه می

های آرمانی است که برای پروردن نوع مطلوب شهروندان خویش ناگزیرند از نظام  خاصی از انسان
  . هره گیرندفلسفی، اخالقی و اندیشه های تربیتی متفاوتی ب

های سیاسی، اقتصادی  چنین خاطرنشان ساختیم که فرایند تربیت شهروندی متأثر از خاستگاه هم
و فرهنگی جامعه است و آموزش شهروندان ارتباط تنگاتنگی با بنیادهای اجتماعی دارد و 

 به آن های تربیت شهروندی و محتوا و برنامۀ مربوط کنندۀ اهداف شیوه چگونگی این ارتباط تعیین
  . است

سازی  گفتنی است که امروزه عالوه بر تربیت شهروند برای یک جامعۀ ملی، نیاز آماده
شهروندان برای زندگی در جامعۀ جهانی به صورت یک ضرورت تربیتی در آمده است و کار 

ای قرار ندارد، بلکه خانواده، مدرسه، جامعۀ ملی و  آموزش شهروندان تنها در حوزۀ آموزش مدرسه
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های شهروندی باید  امعۀ جهانی از این لحاظ باید نقش مؤثری داشته باشند و برای آموزشج
  . سازی و برای آن بستر مناسب فرهنگی و اجتماعی مهیا شود فرهنگ

گونه  های این در بخش دوم مقاله به سیر تحوالت آموزش شهروندی در ژاپن و به ویژگی
معرفی موضوعات  طور مفصل سخن گفتیم و سپس به ها از گذشته تاکنون در این کشور به آموزش
کارگیری در تربیت شهروندان این کشور، که همواره آغازگر تحوالت بنیادین  های به وشیوه

این بخش از مقاله . آموزشی وتربیتی در میان کشورهای پیشرفته و موفق جهان بوده است، پرداختیم
 و پرورش تطبیقی، از  اعتقاد محققان آموزش تحریر در آمد که بر اساس رشتۀ  هدف به با این 
های سایر کشورهای جهان در خصوص تربیت شهروندان بهره گیریم، زیرا  ها و تجربه اندوخته

اندرکاران  آگاهی از روند تحوالت و اصالحات آموزشی کشوری چون ژاپن و مشکالتی که دست
ها و تدابیری  د و آشنایی با روشان گیری آموزش شهروندان خویش داشته تعلیم و تربیت در شکل

تواند ما را در شناسایی و ارزیابی وضعیت کنونی  اند، می کار برده که در حل این مشکالت به
بخش  آموزش شهروندی و تحلیل مسائل مربوط و اتخاذ تدابیر شایسته برای حل و فصل رضایت

  . وندی کارآمدی هستیم، یاری دهدویژه در زمانی که در صدد بنیاد نهادن نظام آموزش شهر ها، به آن
با نگاهی تحلیلی و تطبیقی بر فرایند آموزش شهروندی از طریق بررسی سیر تحوالت آموزش 
و پرورش کشورمان و مقایسۀ آن با کشورهای صاحب تجربه در این خصوص درخواهیم یافت که 

 بنیادهای نظری و نظام آموزشی کشورمان در طول تاریخ پرقدمت خود، فاقد یک منظومۀ فکری و
گیری فرایند آموزش شهروندان، مبتنی بر نیازها و  مبانی فلسفی و اجتماعی روشنی برای شکل

آثار منفی این شرایط . مطالبات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعۀ ما در گذشته و حال بوده است
ربیت کشورمان اندرکاران تعلیم و ت پردازان تربیتی، مربیان و دست موجب شده است که نظریه

دقت تعریف کنند و  های تربیتی و مشخصات انسان مطلوب در جامعۀ ایران را به نتوانند آرمان
اند وسایل آموزشی آن را چنان مهیا سازند که  تصویر روشنی از آن ارائه دهند و سرانجام نتوانسته

قتضای زمان خود و ا هایی که جامعه به تر به آن صفات و مهارت آموز و دانشجو هر چه بیش دانش
  . فرهنگ رایج در آن خواستار و طالب آن است، مجهز شود

های آموزشی متناسب با تحوالت  های تربیتی، محتوا و برنامه  روش عالوه، فقدان اهداف، به
مفهوم شهروندی و انتظاراتی که از یک شهروند در سطح کشور و جهان داریم، موجب شده است 

جامعه طالب چگونه انسانی است؟ آیا جویای :  مهم پاسخ دهیم کهکه نتوانیم به این سؤاالت
های اقتصادی وضعیت و خدمات را در جهت بالندگی بگردانند؟  آموختگانی است که چرخ دانش

های دستگاه تربیتی باید از اعتماد و اتکا به نفس و آزاداندیشی برخوردار باشند یا  پرورده آیا دست
کنند؟ وطن خواه باشند یا مهر انسانیت و بشردوستی را فوق تعلقات باید از مراجع قدرت تمکین 
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قومی، جمعی و ملی بدانند؟ آیا به عنوان عضوی از جامعه مددکار باشند یا تالش کنند که گلیم 
خود را از آب بیرون کشند؟ آیا در ایفای وظایف اجتماعی جانب خویشان و نزدیکان خود را نگه 

ها و صدها سؤال دیگر در نظام تربیت  در نظر بگیرند؟ این سؤالدارند یا مصلحت جامعه را 
سازی آن باید طی قرون گذشته و مبتنی  آموزش شهروندی که بنیادهای فکری و فلسفی و فرهنگ

پاسخ مانده  گرفت، بی شد و از سوی اندیشمندان ایرانی شکل می بر فلسفه و عقاید تربیتی ارائه می
های تربیتی شهروندان  های آموزشی و روش اهداف برنامهبه همین جهت در تدوین . است

ای که در این زمینه به  های پراکنده رغم کوشش ایم و علی کشورمان دچار نوعی سردرگمی شده
  .بخشی در این خصوص به بار نشسته است عمل آمده، هنوز نتایج رضایت

ی در خصوص آموزش ریز گذاری و برنامه بنابراین باید اذعان کرد تا زمانی که سرمایه
شهروندی به عنوان یک کوشش ملی تلقی نشود و جامعۀ ما به این باور نرسد که در برنامۀ 
اصالحی آموزشی محصول اندیشه، عمل و پشتوانۀ قانونی و مالی و معنوی تمام نهادهای اجتماعی 

ای    متعهدانهاست که باید نقش ... گذاران و  مردان، سیاست شامل خانواده، مدرسه، جامعه، دولت
توان انتظار داشت  ای و جهانی تلقی کنند، نمی در این خصوص ایفا و آن را یک امر ملی و منطقه

که تحوالت درخور توجهی همچون کشورهای موفق جهان از فرایند تربیت شهروندان در 
بدون تردید برای تحقق این هدف، توجه به نکات مشروح زیر ضرورت  14. کشورمان پدید آید

  : رددا
گیری، نظارت و   با توجه به اهمیت و نقش آموزش شهروندان، باید نهادی متولی شکل-1

تواند شورای عالی آموزش و پرورش یا  این نهاد می. های شهروندی در کشور شود هدایت آموزش
های آموزش و پرورش در قوۀ  شورای عالی انقالب فرهنگی باشد که با همکاری و همیاری کمیته

ورزان تعلیم و  نظران و اندیشه گیری از صاحب ریزی و با بهره  در سازمان مدیریت و برنامهمقننه یا
حاوی اصول حاکم بر نظام تربیت شهروندی » سند«تربیت و متخصصان علوم اجتماعی و اقتصادی 

عنوان فردی  آل جامعۀ ایرانی را به های شهروند مطلوب و ایده کشورمان را تدوین و در آن، ویژگی
البته در تحقق این . ر منظومۀ خانواده، جامعۀ محلی و ملی و سرانجام جامعۀ جهانی ترسیم کنندد

قدر از جمله  ویژه کشورهای صاحب اندوخته های گران های جهانی به گیری از تجربه منظور بهره
  . تواند سودمند باشد ژاپن، که شرح برخی از اقدامات و تدابیر آن در صفحات پیشین گذشت، می

حضور فعال شهروندانی   توسعۀ فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشورمان بستگی به-2
های الزم برای توفیق در زندگی اجتماعی و فردی و  های علمی و مهارت آگاه وصاحب توانمندی

الزم است برای تربیت این چنین شهروندانی در . حضور آنان در عرصه های سازندگی دارد
 ابتدایی تا پایان  های آموزشی در غیر مقطع تحصیلی از دورۀ کلیۀ مدارس و کانونهای درسی  برنامه
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های رسمی در ارتباط با  تحصیالت دانشگاهی، تجدید نظر اساسی صورت پذیرد و نقش آموزش
جویی و توانایی کار کردن  بدون تردید، پرورش روحیۀ مشارکت. تر شود تربیت شهروندی پررنگ
مت به جامعه در جهت بهزیستی اجتماعی، روحیۀ کارطلبی و کارجویی، با دیگران، روحیۀ خد

های آزادمنشانۀ  خواهی، تقویت روحیۀ متعهد بودن به ارزش پرورش روحیۀ انصاف و عدالت
مستلزم تغییرات و اصالحات عمده در .... ای و شغلی و  های حرفه انسانی و پذیرش مسئولیت

ا، تعلیمات مدنی و اجتماعی و سایر دروس مرتبط با محتوای دروسی از جمله تاریخ، جغرافی
گونه  این اصالحات باید براساس اهداف و مقاصدی که متولیان این. تربیت شهروندی است

اند  ها از جمله شورای عالی انقالب فرهنگی یا شورای عالی آموزش و پرورش تعیین کرده آموزش
  . اند، صورت پذیرد ا تصویب قوانین فراهم ساختهرا ب گذاران ضمانت های مالی و اجرایی آن و قانون

یابی به  شود و دست که تربیت شهروندی یک کوشش و وظیفۀ ملی تلقی می  نظر به این-3
ریزی دقیق و تدوین رویکردها و راهبردهای تازه ونوآورانۀ بسیاری است  اهداف آن مستلزم برنامه

های جهانی در این  گونه که تجربه د، لذا هماناین مقصد رهنمون ش های آینده به تا بتوان در سال
های مدارس و نظام آموزش و  تواند در حوزۀ مسئولیت دهد، انجام این مهم تنها نمی زمینه نشان می

بنابراین الزم است دوره های آموزشی برای تربیت شهروندان با . پرورش رسمی کشور باشد
و مدارس معمول است، ایجاد شود و کل جامعه های آموزشی  استانداری باالتر از آنچه در کانون

یعنی نهاد خانواده، مدرسه و سایر نهادهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با این نوع آموزش 
صورت است که خواهیم توانست  در این. ای را آغاز کنند درگیر و مشارکت صمیمانه و مسئوالنه

شود و آنچه در خانه، محله،  ندی آموخته میعنوان آموزش شهرو میان آنچه در دنیای مدرسه به
سان نه تنها  بدین. نوایی منطقی به وجود آورد منطقه و جامعۀ ملی رایج است، یک هماهنگی و هم

های جاری در جامعه در تعارض و کشمکش نخواهد  فرهنگ رایج در مدرسه با هنجارها و ارزش
تر  رایند تربیت شهروندی، بهتر و تکمیلها اثر دیگری را در ف بود، بلکه برعکس، هر یک از آن

های اجتماعی وذوق همکاری جمعی که الزمۀ زندگی سالم  خواهد کرد و شوق پذیرش مسئولیت
های ارتباط  گفتنی است در تحقق این منظور نباید نقش رسانه. شهروندی است، تقویت خواهد کرد

 روزنامه ها و مجالت را از نظر دور رسانی از جمله رادیو و تلویزیون، های اطالع جمعی و دستگاه
  . داشت

های  صمیمانه امیدوارم این مجموعه مباحث در باب تربیت شهروندی به مثابۀ منبعی از اندیشه
هایی نو در زمینۀ برقراری و طراحی یک نظام آموزشی شهروندی کارآمد و  تازه و عملکرد و تجربه

 دست اندرکاران نظام تربیتی کشور سودمند هماهنگ با توسعۀ فرهنگی و اجتماعی جامعه، برای
  . باشد و در طراحی نظام آموزش شهروندی به کار آنان بیاید
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 نوشتها پی
                                                           

1- Michel Sadler (1861-1943)  
  . گذارد پذیرد هم تأثیر می  رابطۀ دیالکتیکی، یعنی هم تأثیر می-2

3- Alvin Tofler 
هـا    تافلر باید اذعان کرد که امروزه براساس شواهد موجود بین هزاران نفر از تکنوکرات         گفتنی است در تأیید نظریۀ     -4

آموختگـان در سـطوح    عنوان دانش  به ها و مشاغل مختلف که محصول نظام آموزشی کشورمان هستند،      و صاحبان حرفه  
عنوان مهندسـان،    وزشی به های علمی و صنعتی و آم       های اقتصاد، صنعت و در مجتمع       ای در عرصه    باالی تخصص حرفه  

استادان دانشگاه، پزشکان متخصص، کارشناسان امور شهرسازی و سایر امور در اقصی نقاط جهان از آمریکای شـمالی                  
در صـدر   .... گرفته تا ممالک اروپایی و آسیایی چون ژاپن، چین، هند، اندونزی، سـنگاپور و مـالزی                 ) کانادا و آمریکا  (

هـای جامعـۀ    ها و نیازمندی در همین حال و برحسب ضرورت. کارند کار جهانی مشغول به های کلیدی و در بازار        شغل
آموخته از کشورهای دیگـر جهـان کـه متـشکل از شـهروندان                ما نیز گروه کثیری از متخصصان و نیروی انسانی دانش         

ه در زمینۀ توسعۀ فنی و      رتب  سازی و به عنوان کارشناسان عالی       متخصص در صنایع فوالد، نفت، پتروشیمی و پل و جاده         
این پدیده، یعنی انتقال، اعزام و دعوت      . های اقتصادی و صنعتی کشورمان مشارکت فعاالنه دارند         تکنولوژیکی در بخش  

هـای ناشـی از       ها و مشاغل در سطوح تخصصی در میـان ممالـک مختلـف جهـان، یکـی از ویژگـی                     از صاحبان حرفه  
های جهانی آموزش و پرورش تطبیقی کـه         به همین سبب در گردهمایی     .شدن اقتصاد و آموزش و پرورش است        جهانی

 برگزار شد و نگارنده نیز      2001 و در شهر کپ تاون افریقای جنوبی در سال           1998در دانشگاه سیدنی استرالیا در سال       
رتبۀ تعلـیم و   در این دو گردهمایی مشارکت فعال داشته است، شاهد بود که گروه کثیری از محققان و کارشناسان عالی        
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گزاران تعلیم و تربیت توصـیه کردنـد، بـه تربیـت      ای به دولتمردان و سیاست     شناسی آموزشی طی بیانیه     تربیت و جامعه  

عنـوان شـهروندان جامعـۀ     های جهانی به شهروندانی اهتمام ورزند که هم در زادگاه خویش مفید باشند و هم در عرصه     
های تعلیم و تربیت خـویش        ای برای نظام     که ضمن تدوین اهداف ملی و منطقه       نیز تأکید داشتند  . جهانی نقش بیافرینند  
سان امکان تربیت شهروندانی را ممکن سازد کـه بتواننـد    های جهانی را بیفزایند تا بدین       ها و آرمان    ضرورت دارد هدف  

  .المللی باشند گوی نیازهای امروز و فردای جامعۀ بین های جهانی پاسخ در عرصه
شـود بـه    طالع از چگونگی تاثیرات نسبی و تأثیر متقابل این عوامل در کشورهای مختلف جهان پیشنهاد میابرای  - 6
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13- Sammurai 
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15- Ministry of Education and Culture,2006. Development of Education in Japan, p 12. 
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