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 پيشگفتار
حیعرت انگیع     ت، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. توسعهه وپیشعرف  1فرهنگژاپن

از  وار آنبععاره و نقنععو  دگععربععه بهععد و سععربرآوردن  یالدیهفتععاد معع ۀژاپععن از حععدود دهعع
موجب حیرت و حسرت مردم جهان شده اسعت. همننعین پیشعرفتهای     ،های جنگ خاکستر

جلعب  را توجه بسیاری از محققان، مهلمان، مديران و مربیان تربیتی  اين کشور، نظام آموزشی
توفیقعات دانع     باب علل و عوامعل  مندان به مباحث آموزشی )پرورشی( درهکرده است. عالن

شعنوند. ادععا    بسعیار معی     (TIMSS,PIRLS,PISA)های بین المللعی  موزان ژاپنی در آزمونآ
هعا و کاههعای بعا     همنون ديگر پديعده  اين کشورآموزش عالی( و شود آموزش و پرورش ) می

ها چنعین ادععايی ندارنعد.     اگرچه خود ژاپنی ،های برتر در جهان نرار دارند در رتبه آن،کیفیت 
ی  سع وگعل  دو  سعرکارآرانی  لعوسی     از جملعه ) بسیاری در مطالهات خودی پژوهشگران تربیت

افشعین معن ، حسعنی،    زاده  رولعن  بیعور      وايت، مدنی  نقعی فوکوزاوا، بنجامین  ماتسودا  
هعايی   اند که نكتعه بختیاری و...( به توفیقات و پیشرفتهای نظام آموزشی ژاپن پرداختهنفیسی  
برای شناخت هعر کشعور    که وريم، ولی نكته نابل توجه اينستآ را در اين مختصر می هااز آن

یاری از عبسع در صععورت لع وم، از آن بهعره بعرده امعا      اخت و عور را شنع عنگ آن کشعبايد فره
هعای ژاپعن،    توان با شناخت مجموعه ارزش مندان به مباحث آموزشی بر اين باورند که نمیهعالن

 .کار، بردهزشی )به ويژه در مدرسه و دانشگاه( بآن الگوهای موفق را يک شبه در نظام آمو

منعد  عالنه فرهنگ آموزش و مديريت ژاپنی ۀبه مطاله اخیرسال  که در چند اين سطور ۀنگارند 
بايعد   ،در اين مقوله پرداخته، مهتقد است برای شناخت فرهنعگ خعود   تأملو به تفكر  و گرديده

و توانعا يكعی از رازهعای توفیعق      ، داناانی ماهرها را شناخت، ولی پرورش نیروی انس ساير فرهنگ
و هزم به تأمل و تهمق بیشتر است. با ايعن حعال، مشعاهدۀ توفیعق ايعن کشعور در        هاستژاپنی
چرا ملت و دولت ژاپن تا ايعن حعد   که: شود  از جمله اينهای گوناگون، سؤاهتی مطرح میعرصه

چرا کشعور ژاپعن بعا     ؟ (1370)طوسی، دارند به بالندگی )پرورش يا تربیت( منابع انسانی تأکید 

                                         
 برای اطالع بیشتر ر    .1

 ، پژوهشعگاه 110 ش، پژوهشعنامه آموزشعی،   هیافرهنگآموزشیژاپنیی(، 1388ابوالفضل بختیاری )خعرداد   -

 رورش.آموزش و پ مطالهات

 . تهران: آوای نور)تدریسپژوهی( درسپژوهی(. 1391ابوالفضل بختیاری و کبری مصدنی نیک ) -

                   . تهران: لوح زري ن)روشتحقيقعملی(اقدامپژوهی(. 1381ابوالفضل بختیاری و يوسف ايرانی ) -

نهنگریست،نهیكراهکاریيآهبهژاپنبایدبهمثاب

 (1987 )وايت
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بعه  اسعت  میلیون جمهیت در مساحتی حعدود مسعاحت اسعتان خراسعان توانسعته       1۲0حدود 
آمعوزش و پعرورش دوران    و ژاپنبهتربيتمعلمانهای اعجاب انگی ی برسد. چرا در  پیشرفت

پعرورش   کودکی اينقدر اهمیت میدهند، چرا بیشترين سعرانه ناخعالم ملعی صعرو آمعوزش و     
، در نظام آموزشی ژاپعن چعرا بعه    (1379)افشین من   دوران ابتدايی )و پی  دبستانی( میشود

 ،مراععات حععال ديگععران  ،پعرورش شععهروند خععوب  تربیعت اجتمععاعی، رعايعت حقععوا ديگععران،  
برای پاسخی هرچنعد  مندم  . در اينجا عالنه(1379 )سرکارآرانی کارگروهی )تیمی( توجه میشود

ان شعا  ا    ،های فرهنگ مردم اين کشور را بیان کنعیم ای از ويژگیها، پارهس اند  به اين پر
 خواهم پرداخت: هاآندر فرصتی ديگر اگر توفیق باشد به شرح و بسط 

 -3شعوا يعادگیری    -۲توجه و تأکید بسیار دولت و ملت ژاپن به آموزش و پرورش کودکان  -1
سخت کوشعی   -6)تیمی(  وجه به کار گروهیت -۵پرورش ح  اعتماد به نف   -۴شوا تغییر 

 کیفیعت  -9اعتمعاد   -8 وا(زاتمدن و فرهنگ ژاپن موجب پیشرفت و توسهه ژاپن شده )فوکو -7
نظعم و   -1۲جعويی و نناععت   صعرفه  -11خودباوری و خوداتكايی  -10 باه کاه و خدمات ژاپنی

میعت زيعاد بعه آمعوزش و     توجعه و اه  -1۴استفاده صحیح از زمان )مديريت زمان(  -13انضباط 
شعادی، شعادابی و بعازی در معدار       اهمیت زياد به -1۵پرورش دوره پی  دبستانی و ابتدايی 

ها مقتصعدانه اسعت )برنامعه    برنامه درسی ژاپنی -17توجه به عالسق و سالسق دان  آموزان  -16
بعه  توجعه   -19در مدرسعه   )کعاربردی(  توجه بعه کارهعای عملعی    -18مفید(  و  درسی مختصر
هعای مربعوط بعه     گسترش مهارت -۲1های ويژه در مدار   پرورش مهارت -۲0توسهه درون زا 
هعا   مدرسه محلعی بعرای زنعدگی بنعه     -۲3 تربيتاجتماعیاهمیت زياد به  -۲۲رشد عاطفی 

تأکیعد و توجعه بعه رفتعار      -۲6، نه مستبد اندمهلمان مربیان -۲۵احسا  تهلق به مدرسه  -۲۴
 ]               جعو  دوسعتانه  [توجه به روابط انسانی، پیوندهای ععاطفی و صعمیمیت    -۲7نه رنابتی  رفاقتی
ععدم توجعه    -30انعد   های ژاپنی مهعم  ها و ارزش     سن ت -۲9توجه به رفتار گروهی )تیمی(  -۲8
توجعه بعه    -3۲ گروهعی( )جمهعی   پرورش روح همكعاری  -31بر محفوظات )حفظیات(  (تاکید)

 -3۴کعه در زنعدگی اجتمعاعی رعروری اسعت       پرورش عادات و آدابعی  -33های زندگی  مهارت
هعای اساسعی در موسعیقی و     رشد و پرورش مهعارت  -3۵رشد و پرورش هماهنگ روح و جسم 

توجعه و تأکیعد بعر     -37در معدار  اهمیعت دارد    (شعادابی )شادمانی، شادی  -36هنرهای زيبا 
وجایگیاه  -39هعای درسعی کعم اسعت      حجعم کتعاب   -38های تفكر )تأمل = تهمق(  مهارت

برنامعه   -۴1برنامه درسی دوره ابتعدايی فهالیعت محعور اسعت      -۴0بسیار باهست  منزلتمعلم

هیايتیأليفکتیابوزارت آموزش و پرورش بر  -۴1شود درسی بصورت متمرک  طراحی می
 کند   های درسی، مطالب و اطالعات رروری و کلیدی اراسه می کتاب -۴3نظارت دارد  درسی
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در  -۴۵شعوند(  معی  معلیمها  سخت و دشوار است )بهترين میبسيارورودبهشغلمعل -۴۴

                     تقريبعا  در معدار     -۴6هسعتند   خیانممراک  پی  دبستانی و ابتدايی، بیشتر مربیان و مهلمان 

ها مهم انعد )فقعط ريارعی و علعوم مهعم نیسعتند(        همه در  -۴7ابتدايی مردودی وجود ندارد 

همعاهنگی و   -۴9هعا  پرورش مغ  )ذهن انديشه( با دل ،ها آموزش و پرورش نلبها و انديشه -۴8

آموزش و پعرورش يكسعان بعرای     -۵0همراهی خانه و مدرسه )حمايت پدرها مادرها از مدرسه( 

 که بتوانعد  شدن )حتما بايد فرد مهلمی کرده باشد مدیرمدرسهشرايط سخت برای  -۵1همه 

تی ژاپن )روح ژاپنی( نشعتت  فرهنگ مدار  از فرهنگ سن -۵۲ شود( داوطلب مديريت مدرسه

آموزش و پرورش ژاپن تا حدود زيادی فرهنگی اسعت و مبتنعی    -۵3( 1۴گرفته است )ماتسودا، 

فرهنگ آموزش ويادگیری در ژاپن بیشعتر بعر    -۵۴ )18ص  ،لوسی  و بر فرهنگ ژاپن )سرکارآرانی

ار  ژاپن از رنابت درمد -۵۵ (،1381)سرکارآرانی  همكاری، مشارکت و فهالیت گروهی تاکید دارد

فرصت  -۵7های فردی دان  آموزان  توجه به توانايی -۵6کنند، وجداسازی دان  آموزان پرهی  می

در ژاپن به فرآيندها بعی  از   -۵8 ]خلق و ايجاد فضای يادگیری تیمی[يادگیری به صورت گروهی 

کننعد   پافشاری معی  "لهفهم مست"مهلمان ژاپن بیشتر بر  -۵9شود  نتايج )پیامدها( اهمیت داده می

ها در آموزش عمومی بر مهارتهای اجتماعی، مهارتهای زندگی و روابعط انسعانی    ژاپنی -60)لوسی ( 

، ذهعن  پرورش موزون نلبتوجه به  -61( ، سرکارآرانی و لوسی یسبسیار تأکید می ورزند )دو

هعا  همعه بنعه   -63آموزشی برابر برای همه فرصتهای  -6۲و دستهای کودکان در مدار  ژاپن، 

آمعوزش پعی     -6۴هايشان از آمعوزش يكسعان برخعوردار گردنعد،      حق دارند بر حسب استهداد

 زمیانکیالسمعدت   -6۵شود  با دريافت شهريه از والدين اراسه می ]هاو مهدکود [ دبستانی

هعای از معدار  حمايعت     شعهرداری  -66دنیقه اسعت،   ۵۵دنیقه، و متوسطه  ۴۵در  ابتدايی 

هعای فهعال روی    آموزشعی بعه روش   نظعام  -67(، هعای معدار   بخشی از ه ينعه مین أکنند )تمی

در  پژوهعی( در   / در کعال  در  )مطالهعه در   پژوهشمشیارکتیمعلمیان -68انعد   آورده

 ری هستند  ععدام در حال آموزش و يادگیععمهلمان م -69مدار  ژاپن بسیار مورد توجه و تاکید است 

 

 

بعنوانعنصرکليديدرتغييروتحوالتکشوربودهاست.،تعليموتربيتژاپن
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حقعوا مهلمعان مكفعی اسعت، مهلمعان       -70، 1ت مورد توجه است(های رمن خدمت سخ )آموزش

هعای آموزشعی و   برنامعه  ،هعا یاری از رويعه عبعر بسع   انجمنمعلمانژاپن -71دغدغه مهیشت ندارند، 

اس  اهمیعت  ععیار حعیری مداوم در ژاپن بسععيادگ -7۲، یمات آموزش و پرورش نظارت داردعععتصم

ادی ژاپعن دارد )رولعن(،   ععع کلیعدی را در پويعاسی انتص   ت نق ععپديدۀ تهلیم و تربی -73است، 

اند )رولعن(، در ژاپعن   ها از ديرباز استهداد خوبی برای انتبا  کردن از خود نشان دادهژاپنی -7۴

کعاربرد عملعی   "در ژاپعن بعه    -7۵تحقیرآمی  نلمداد نمیشود،  ]به خودی خود[انتبا  و تقلید 

حاکم بر ژاپن، احترام به تهلیم و تربیت و خودسعازی  تفكر سیاسی  -76شود، توجه می "فناوری

غنای تمدن، همه بر مطالهه و رشد فردی تكیعه دارنعد،    ،نظم اجتماعی، سهادت افراد -77است، 

از آرمانهای خعود نعرار    "شايسته ساهری"های کنفوسیوسی، ارتقا  اجتماعی براسا   آموزه -78

-                                               هه و کشور افرادی هستند که اهعل  خعرد و دانع    بهترين افراد برای اداره جام -79داده است، 

نظم اجتماعی، وظیفه شناسی فردی و فضعاسل   -80 ]انتخاب افراد براسا  شايسته ساهری[ اند

، تحصعیل، آمعوزش، يعادگیری    )تحقیعق(  مطالهعه  -81اند، اخالنی همه و همه به آموزش متكی

تفكعر   -8۲و ستاي  بعوده اسعت،    ها مورد تكريمدر ژاپن نرن ]نوشتن[کتابت  ]خواندن[نراست 

پندارنعد،  هی و مهنعوی معی  ععع                                                           جامهه مدار کنفوسیوسی، منافع تحصیل علم را عمدتا  منعافع جم 

راهبردهعای توسعهه در    -8۴نق  منابع انسانی در توسهه انتصادی ژاپن نابل توجه اسعت،   -83

فعاداری،  اصعول اخالنعی، همنعون و    -8۵ژاپن، حاصل پیشرفت های آموزش اين کشور اسعت،  

 ]حاکمعان [انسانیت و آداب اجتماعی از سالهای پی  مورد توجعه سعردمداران    صدانت، عدالت،

، جلوتر از بسیاری از کشورها  اروپاسی خعود را متههعد بعه    1867سالژاپن از  -86بوده است، 

اگعر بخعواهیم    :(1867پیام يكی از رهبران ژاپعن )  -87تحصیل اجباری ملت میدانست )رولن(، 

مععردم در درازمععدت بععه خصوصععیات نیكععو متصععف شععوند، راهععی جعع  تهلععیم و تربیععت  آحععاد

                                         
 شم. ويراست سوم، تهران: مرآت، چاپ شپژوهیدرس(، 1396محمدررا سرکارآرانی ) .  ر  1

 . تهران: مدرسه و شرکت سهامی افستتمنايیادگيري در(، 139۵محمدررا سرکارآرانی ) -
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 (1370زاده نقی)
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، توسهه مستقل علعوم  آموزشعالیدر ژاپن هرگ  تاکید بر روی  -88، ]کیدو تاکاياشی[نداريم 

، بلكه تاکید عمده روی اف اي  سطح دان  عمومی جامهعه بطعور   نبودهپايه يا فناوری پیشرفته 

 -90بعود،   "کسب دان  کعاربردی "زشی ژاپن، هدو اصلی يادگیری، در نظام آمو -89عام بود، 

در نظعام   -91، ]رولعن [ژاپن پ  از دوران جنگ، از برخی جهات از مربیان خود پیشعی گرفعت   

آموزشی ژاپن، توانايی خواندن زبانهای خارجی مورد توجه نرار گرفت و دانشعجويان اهعل فكعر و    

تهلعیم و   -9۲رای تحصیالت عالیه به خعار  برونعد،   ترغیب شدند که ب ]نخبه –مستهد [انديشه 

تربیت ژاپنی تاحدی منبهث از الگوهای غربی بوده، اما جهتگیعری اخالنعی و ارزشعهای بنیعادی     

                                                            انتدار مهلم و وزارت آموزش و پرورش کعامال  پیيرفتعه شعده و     -93  ،1آن کامال ژاپنی بانی ماند

انعد )وايعت   ها بسیج شعده از آموزش )پرورش( بنه در ژاپن، ملت و دولت برای پشتیبانی جدی است.

 (،1987هاسعت )وايعت   ارت اساسی در پیشرفت ژاپنیععها، مهتعحسن استفاده از فرص -9۴، (1987

رشد همعه جانبعه    -96بدست بیايد، فضیلت محسوب نمیشود،  در ژاپن، هر چی ی که به آسانی -9۵

سختكوشی، نناعت، صعرفه جعوسی،    -97ست، ار  ژاپنی مورد توجه و تاکید اشخصیت کود  در مد

در معدار  ابتعدايی    -98هاسعت،  هعای ژاپنعی  نظم، انضباط استفاده صحیح از ونت )زمان( از ويژگعی 

وا يعادگیری در معدار  تعرويج    شع  -99مورد توجه مهلمان اسعت،   "اد به نف پرورش ح  اعتم"

در  -101، (1987ی است )وايعت  در ژاپن اولین و مهمترين شیوه زندگی، زندگی گروه -100میشود، 

، های ژاپنی، می ان مشارکت فهاهنه و مستولیت پیيری نسبت بعه اجتمعاع اهمیعت دارد )وايعت(    آموزه

والدين، مهلمعان، مربیعان و جامهعه     -103، اندآمريكا و ژاپن در ابهاد اجتماعی دو نطب متفاوت -10۲

کودکان و آمعوزش نشعان داده    ای متههد بهمههژاپن، بصورت جا -10۴، ژاپنی به يادگیری اعتقاد دارند

المللعی،  بعین  –، برای رشد صنهتی، همبستگی ملی، من لت سیاسی آموزشدر ژاپن،  -10۵میشود، 

ط متقابل فعردی،  خصايل اخالنی، ثبات فرهنگی و ايجاد و حفظ رواب ]پرورش[رشد شخصی، ساخت 

ند: مدار  امروزی ژاپعن، هماننعد جامهعه    پژوهشگران تربیتی جهان مهتقد -106نق  اصلی را دارد، 

تاکید بعر   -107، (۲1، 1987امروزی ژاپن مدرن هستند، ولی غربی نیستند )سرکارآرانی، دوای، وايت 

، (1387یاری ع، بختع 1381رکارآرانی ععع ، س1979دار  ژاپعن )وگعل   ععع ی )تیمی( در معععکار گروه

پشعتكار،   -109، (1979آمیع  ژاپعن )وگعل    انهطاو فكری، نوپیيری )نوجوسی(، نوسازی اعجاز  -108

انعدام بعه ديگعران،     -110، پعیيری ستولیتععکار! )شوا به کار( و م –اد به کار، کار عسختكوشی، اعتق

                                         
ها، باورها، هنجارها و ارزشهای ژاپنی در هعم آمیخعت و در ايعن    ادعا میشود ژاپن الگوهای غربی را گرفت با سنت .1

 (.1387ا هم تلفیق کرد )بختیاری،                                                                       کار بسیار موفق بود، ژاپن ک هن  را کهنه نپنداشت و کهن را با نوين )نو( ب



 

ي


 
 

، ی کعاربردی )عملعی( آمعوزش   د بر جنبعه ععتاکی -11۲، روح همكاری دسته جمهی )گروهی( -111

مدرسه در ژاپعن، محعل    -11۴، دارند دان  آموزان در کارهای مدرسه و کال  مشارکت فهال -113

پعرورش حع     -116، بازی و شادابی در مدار  مورد توجه اسعت  -11۵، زندگی دان  آموزان است

همكعاری و مشعارکت در    -118، تاکید بر رفانت به جعای رنابعت   -117، پیيری در مدار مستولیت

تاکید بر رشد  -1۲0، )مهلمان( همكاری بسیار ن ديک خانواده )اولیا ( با مدار  -119، نظافت مدرسه

آموزش و پرورش عمومی )به ويژه دورۀ ابتدايی( ژاپعن از   -1۲1، (1997و پرورش اجتماعی )بنجامین 

ازرا وگعل )اسعتاد دانشعگاه هعاروارد(:      -1۲۲، (1، ص1381کیفیت باهيی برخوردار است )سرکارآرانی 

ريكا به پايان میرسعانند، ونتعی بعه ژاپعن     کودکان ژاپنی که دورۀ آموزش عمومی خود را در مدار  آم

برمیگردند، يک تا دو سال در درسهای علوم طبیهی و رياریات از همساهن خود که در ژاپن تحصعیل  

(: موفقیعت آمعوزش و پعرورش ابتعدايی ژاپعن، بعه ويعژه در پعرورش         1987وايت ). ترنداند، عقبکرده

( و 199۵( و لععوسی  )1980کععامینگ  ) (White, 1987اجتمععاعی و اخالنععی و مهارتهععای زنععدگی )

هنر،، آموزشوپرورشژاپنرادرحوزهخواندن( و بسیاری از پژوهشعگران،  1381سرکارآرانی )

توجعه   -1۲3(، ۲، ص 1381رآرانی میدانند )سرکاتر از آمريكا موفق موسيقیومطالعاتاجتماعی

توجعه جعدی    -1۲۵، مهلمعان معدار   توجه دولت به  -1۲۴، ها به آموزش و پرورش کودکانخانواده

جانبعه کعل شخصعیت کعود      توجه به پرورش همعه   -1۲6، ای مهلماننظام آموزشی پرورش حرفه

، درسه و کعال  در  ععع ماعی ايجاد حع  تهلعق بعه م   ععتاکید بر ارزشهای اجت -1۲7)سرکارارانی(، 

ت را با فرآيند يعادگیری  یو ل ]رنم[اند شادی )شادابی(، بازی، حرکات موزون ها، کوشیدهژاپنی -1۲8

، (1997ها منع نمیشود )بنجامین آموزی از مشارکت در فهالیتدر مدار  هیچ دان  -1۲9بیامی ند، 

  ،(1373انعد )طوسعی   مردم ژاپن به آموزش و پرورش منابع انسعانی خعود بسعیار اهمیعت داده     -130

د مردم ژاپنی پیرو آسعین بعودا   درص 70های تربیتی دارد )ادعای اينكه آسین بودا چه آموزه -131

،  1باشعند  "بعودا "و  "توععع شین"م پیعرو  عت يک فعرد هع  عكنسعباشند(، مم "شینتو"و همننین 

( همكعاری خانعه و مدرسعه،    1987مدار  ابتدايی ژاپن، بهشتی بعرای کودکعان )وايعت     -13۲

 درصعد،  80دد در آمريكعا  ععع ( ايعن ع 1987درصد جمهیت ژاپن بعا سعوادند )وايعت     93 -133

مادران ژاپنی، سختگیرانه مرانعب انجعام    -13۵(، 1987ژاپن نماد تالش و کوش  )وايت  -13۴

                                         
سعین  آآنها خود را پیعرو   درصد70ين اعتقاد ندارند و در عین حال دمردم به هیچ  درصد80ژاپن،  درادعا شده  .1

 بوداسی هستند. درصد70و ن ديک به شینتو 

 تهران: نشر گیو. هلوان.، ترجمه چنگی  پتمدننظریه(. 1379وايوکینی )زافوکو -
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نظام آموزشی ژاپن را میتوان بهنوان يعک الگعو    -136(، 1987اند )وايت تكالیف کودکان در خانه

هعای  مدار  ژاپنی و تجربیات کودکعان ژاپنعی در عمعق وانهیعت     -137مورد مطالهه نرار دارد، 

توجه به ارزشعهای جمهعی در ژاپعن، مدارسع       -138، و روانی آنها ريشه دارد )وايت(فرهنگی 

معاعی  ژاپن و آمريكعا در بسعیاری از ابهعاد اجت    -139، غربی توجه به فردگراسی و ارزشهای فردی

شخصیت دان  آمعوزان در دوره ابتعدايی شعكل میگیعرد،      -1۴0در دو نطب مخالف نرار دارند، 

اجتمعاعی و   –                            عمعدتا  بعر رشعد ععاطفی      ]ابتعدايی [ای کال  و مدرسه تمرک  فهالیتهای -1۴1

هعای ژاپنعی، در مقايسعه بعا ديگعر      دانشگاه -1۴۲پرورش ابهاد مختلف شخصیت کودکان است، 

نقع  جعدی ايفعا  نمیكننعد،      ]خعاص در علعوم پايعه   [کشورهای پیشرفته جهان، در تولید علم 

ای است مبتنعی بعر   ژاپن جامهه -1۴۴است، مورد توجه  ]مدرسه[يادگیری در محل کار  -1۴3

ريارعی   و پیشعرفت تحصعیلی علعوم    المللیهايبينآزموندر  -1۴۵(، رولنشايسته ساهری )

ميیزاناز نظعر     -1۴6اند )رولن(،                                                          دان  آموزان ژاپنی، تقريبا  در جهان مقام نخست را دارا بوده

درصعد   90در ژاپعن   -1۴7لعن، بیعور (،   ها باهترين می ان مطالهعه را دارنعد )رو  ، ژاپنیمطالعه

و در  73ايعن درصعد در آمريكعا    [دان  آموزان کال  دوزادهم را با موفقیت پشت سر میگیارند 

کعه   نییسرژاپیینسیبتدانشیجویانپی -1۴8(، 13)رولعن ص   ]درصد اسعت  ۵0ا پارو

در  -1۴9(، رسانند باهتر از ساير نقاط جهعان اسعت )رولعن   صیالت دانشگاهی را به اتمام میعتح

، ]رولعن [را در سعطح ععالی بیاموزنعد     و موسعیقی ریییهنبايد  ]آموزاندان [مدار  ابتدايی 

 ،(16مديريت مشارکتی رم  اصلی موفقیت در تولید شمرده میشود )رولن،  -1۵0

و بسعیاری از   شناسعند معی همگان ژاپن را به عنوان يک کشور پیشرو در تكنولوژی و صنهت 

آموزشعی ايعن کشعور جسعتجو      نظعام های اين پیشرو بودن را در ساختار هنظران نی  ريشصاحب

اشعنا   ايعن کشعور  آموزشعی   نظعام نظران کشور ما نی  کم و بی  با کنند. خوشبختانه صاحبمی

يعک سیسعتم   سیستم آموزشی ژاپعن   اينهستند و اغراا نیست اگر بگويیم که در ايران همواره 

 .آيدموفق و کارآمد به حساب می

تعوانیم بعه   توان منكر شد، اما ما هنگامی معی نقاط نوت سیستم آموزشی ژاپن را نمی       مسلما 

هعای                                                                                   يک در  نسبتا  جامع و صحیحی از اين سیستم برسیم کعه آن را در کنعار سعاير سیسعتم    

 آموزشی دنیا نرار داده و مقايسه کنیم.
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ارد از طريعق  کتابی که در دست داريد نی  اين رويكعرد را در پعی  گرفتعه اسعت و سعهی د     

آموزشعی آمريكعا، خواننعده را بعا زوايعای جديعدی از        نظعام بعا   اين کشورآموزشی  نظاممقايسه 

 ژاپن آشنا کند. های تهلیم و تربیتنابلیت

الخصعوص                                          کنعد، مهمعوه  از کشعور ژاپعن و علعی     همانگونه که خود نويسنده کتاب اذعان می

فردگرايعی   نمعاد ، و از کشور آمريكا به عنوان گرايیجمع گرايی يا گروه نمادمدار  آن به عنوان 

هعای  وع، سعهی در تبیعین جنبعه   ععنده با پرداختن به اين مورععياد میشود. در اين کتاب، نويس

های در  مختلف اين مفاهیم دارد و با يادآور شدن مفهوم خودجوشی يا خودمختاری در کال 

گرايعی مشعاهده   ايی است. چرا که جمعع گرايی و فردگرژاپن، در پی اراسه تهريف جديدی از جمع

نیست، بلكه مهلمان  امرجمهی از يک                                        های در  ژاپن، صرفا  به مهنای تقلید دستهشده در کال 

ژاپنی سهی دارند با دادن اختیار عمل به دان  آموزان، تک تک آنها را خودجعوش و خودمختعار   

 کنند.می تر فرديت آنها را در جمهیت جستجوبارآورند و به بیان صحیح

مندان به فرهنگ آموزش و يادگیری کشور ژاپعن، و بعه   هبرای عالن اثرامید است اين 

 ،ويژه برای دانشجويان علوم تربیتی، روانشناسی، دانشجو مهلمعان، کارشناسعان آموزشعی   

 مفید و موثر وانع شود.

 دکتعر  ،دکتعر حسعین خنیفعر )اسعتاد دانشعگاه تهعران(       آنايعان  و حمايت در پايان از عنايت

سعحر  محمدررا سرکارآرانی )استاد دانشگاه ناگويای ژاپن(، آنای دکتر علیررا ررعايی، و خعانم   

خعانم   همكعاری کعنم، همننعین از   برای همكاری در ترجمه اين اثر تقدير و تشكر می آنايی جم

ابوالقاسمی )مدير محترم پی  دبستان و دبستان غیردولتی امید آينده( در چعاپ ايعن اثعر    اکرم 

 .نمايممیكر و ندردانی تش

ابوالفضلبختياري
  مهلم، پژوهشگر فرهنگ آموزشی ژاپن

 پژوهیپژوهی و اندامو مدر  کشوری در 
 (فرهنگیان)دانشگاه   
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 مقدمه
تالشبرايرسيدنبههدفدریكدورهعدماطمينان

در  6و کیوبان رو به رو است. همانطور که تیا  ۵بحران هويتیيک با آمريكا آموزش و پرورش در 

در مقايسه با رسد  به نظر میند، نک اشاره میآمريكا در  آموزشی 7اصالحات پیشینهتحلیل خود از 

پسرفت در مدار  دولتی برای بسیاری از مردم به همان شدتی در حال رخ دادن است » گیشته،

نعد  (. در چ13، ص 199۵)تیعا  و کیوبعان،   « شدصد سال گیشته پیشرفت حاصل میيكکه در 

عملكعرد پعايین دانع     آمريكا بعا انتقادهعايی دربعاره    گیشته، مستولین آموزش و پرورش  ی دهه

المللی و موروعات راهبردی از نبیل رياریات و علعوم روبعرو    های بیندر آزمونآمريكايی آموزان 

آيعد.  تعر از هعر زمعان ديگعر معی     بع ر  هعا بعه نظعر    ها و نداشتهشكاو بین داشته اينک اند.بوده

توصعیفی از آننعه    -( همراه با تالش معردم بعرای اراسعه بعاز    1991، 9)هانتر 8«فرهنگی تهاررات»

شناسعند در  معی آمريكعايی  های اصولی و داشعتن هويعت   ها به عنوان مفهوم رابطه، ارزشخانواده

هعای متضعاد و   بعا توصعیه   و مربیان شكل گرفته است. مستولین آموزش و پرورشآمريكا سراسر 

 اند.روشنی بخ ، روبرو بودهو نه  کننده اغلب سردرگم

در آن سوی انیانو  آرام، آموزش و پرورش ژاپنی نی  بعا بحعران هعويتی دسعت بعه گريبعان       

همه فكر و ذکعرش   بهدمیجی به  ی ملت ما از دوره»است. به نقل از وزير آموزش و پرورش ژاپن: 

هعايی چعون   روز، ملت ما در حوزههای صنهتی غرب بوده است... امعقب نماندن و رسیدن به ملت

غعرب اسعت. از ايعن پع ، ژاپعن بايعد        ی همپای کشورهای توسهه يافته ،انتصاد و فنآوری علمی

« داشععته باشععد و فرهنععگ جديععد را خلععق کنععد...را خععود ی  ويععژهی هععا تععالش کنععد تععا هععدو

اراسعه  ا پیشعنهادهايی ر  مجموعههای مختلف دولتی (. توسط کمیته3الف، ص  10،1993)مونبوشو

کعه بايعد   بدين گونه اند که چارچوب کلی استانداردهای آموزش ملی ژاپن را تهیین میكنند دهکر

 بحث پعی  آمعده  حال هدايت کند.  ۲1های آغازين نرن آموزش و پرورش ژاپن را در طول سال

                                         
۵ Indentity crisis 
6 Tyack, D and Cuban, L 
7
reform 
8 Culture wars 
9 Hunter 

 ( وزارت آموزش و پرورش ژاپن است )م(Monbushoمونبوشو ) 10
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د، نرسع امعا ونتعی بعه ج سیعات معی      ،را نبول دارنعد و تحول است: همگان نیاز به نوعی تغییر  اين

 خبری از همنوايی نیست.

گفتعه  بلكعه چنعین   آموزش و پرورش نبعوده اسعت.    ی تغییر فقط در زمینه و شوااين تمايل 

ايعن شعهار در سراسعر     و، )تنكعانكی( عطعف رسعیده اسعت     ژاپن به يک نقطعه  ی شده که جامهه

ی های بع ر  يعا بعه عبعارت ديگعر، موتورهعا      ، شرکتبرای نمونهانداز است. ژاپن طنین ی جامهه

هعای بعه   نعرار دارنعد و شعیوه    )ريسعوتورا( « 11بازساختاری» ی موفقیت انتصاد ژاپن، در يک دوره

، معورد تهديعد نعرار گرفتعه اسعت.      1۲ارشديت نظامالهمر و اصطالح ژاپنی، از نبیل استخدام مادام

که آيا معديريت ژاپنعی کهنعه و منسعوخ شعده و يعا فقعط        ها پیرامون ايناز بحث مملوها روزنامه

 "رنابعت آزاد "آمريكعايی  الگعوی  اينكه آيا ژاپن بايد خود را بعا   ياازمند اصالحات کوچک است، نی

 و يا راه ديگری را برگ يند.کند منطبق 

          به شعد ت   آمريكامشابه عدم اطمینان روبرو هستند. هم ژاپن و هم  ی هر دو کشور با يک دوره

ها در هم بافته شده اسعت  شت ملتسیاسی که در آن سرنوی  جامههدر يک انتصاد جهانی و يک 

اند. رشد و شكوفايی نامحدود ديگر بعرای هعیچ يعک از    و پی  بینی آينده مشكل است، فرو رفته

، که زمانی بخ  عظیمی "ارزشهای سنتی"آيد. بسیاری از مسلم بشمار نمی یاين دو جامهه امر

 ی نظريعه در ععین حعال، هعیچ     ديگر کاربرد ندارد. ولیبه نظر میرسید از جامهه را متحد میكرد، 

هعای  هر دو جامهه درزمینعه  به عنوان جايگ ين اراسه نشده است. همننینديگری ی نابل مقايسه

 مهم زندگی با تغییراتی بنیادين مواجه هستند، مثل تغییر نق  جنسیتی.  

. ايعن  افعراد آن جامهعه اسعت   چگونگی رشد و تربیعت   ،يک جامههدر های مهم يكی از نگرانی

هعا  يهنی روياها، تر  های بنیادی جامههارزش ی و تربیت منهك  کننده 13پیيری جامههيند فرآ

 جامهه است.آن های نگریو آينده

بعه چعه   تربیعت و  ای از  شعیوه با چه  آمريكايی، کودکان ژاپنی و و تحول تغییر ی در اين دوره

کنند؟ آيندها را حمايت میاين فرهايی  نظام و چگونه؟ بینند شوند و آموزش می صورت تربیت می

چگونه تغییر میكنند؟ و اين مسعتله چگونعه جابعه     الگوهايابند؟ چگونه مشروعیت می ها نظاماين 

کند؟ اين امر چه گیری پیشرفت آنها را منهك  میهای بوجود آمده در اين جوامع و جهتجايی

ی پرسشعهاي ينهعا برخعی از   دارد؟ ابرای ديگعر کشعورها    ۲1از آموزش نرن  يیهاتبهات و برداشت

                                         
11 Restructuring = risutora 
1۲ Seniority System 
13 Socialization = جامهه پیيری يا اجتماعی شدن 
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مععورد بررسععی نععرار میگیرنععد. هععدو از آن، بررسععی فرآينععد    حارععر هسععتند کععه در کتععاب  

تعداوم و   ،کودکعان اسعت و تمرکع  معا بعر تهیعین       1۵ای، بخصوص آموزش مدرسه1۴پیيری جامهه

شعود در دو نطعب مقابعل    ب ر  صنهتی است که اغلب گفته می ی تغییرات موجود در دو جامهه

 گی نرار دارند.طیف فرهن

و ورهیت کنعونی روابعط اجتمعاعی دو ملعت ژاپعن و       ی کهنهاای از سنتخالصه ،فصل اول

سعردرگمی در  بعا           مهمعوه    که اياهت متحده را در رابطه با آموزش و پرورش کودکان اراسه میدهد

ديعد  ها و زمانیكه خانواده وارد يعک سعرزمین ج  نسل بهد در خانوادهپیيری  جامههمورد چگونگی 

 د.شوشود آغاز میمی

ژاپعن )بعا   فرهنعگ آمعوزش در معدار     کنعونی   الگوهایهای ای از ويژگیخالصه ،فصل دوم

اراسه میدهعد. همعانطور کعه در    آمريكايی  الگویتمرک  اساسی بر آموزش و پرورش( در مقايسه با 

 اسعت، ارزشعی  ترکیبی از اج ای سعاختاری و   که  نمونههای بهد نشان داده خواهد شد، اين  فصل

 به تقاراهای جهانی است.است پاسخی نی  و يک جامهه انحصاری و بیانگر میراث فرهنگی 

در الگوهعا  در رابطعه بعا چگعونگی عملكعرد ايعن      ای  آموزش مدرسعه در فصل سوم، مشاهدات 

 .شود اراسه میهای روزمره وانهیت

آن، متمرکع   آمريكايی ا نمونه ای ژاپن، در مقايسه بمدرسه الگویفصل چهارم بر همگرايی تاريخی 

ی ژاپنی پرداخته خواهد شعد و  مدرسهالگوی است. در فصل پنجم، به بحث پیرامون تحت فشار بودن 

شود. مشكالت آموزشی جديدی در حال شعكل گیعری   با نمونه مشابه آن در اياهت متحده مقايسه می

آموزان و والدينی کعه تعاکنون بعا آنهعا     دان  تنوع فرهنگیخود را با  تا ها تالش دارندهستند و مدرسه

 اند تطبیق دهند.  روبرو نبوده

فرآينعدی کعه در دنیعای     –ژاپن و تغییرات مربوطه در طرز تفكر ملی  ی جامههتنوع فرهنگی 

هعای  ج و ويژگعی  –باشد های ديگر نی  میگريبانگیر ملت ،بی مرز و چند فرهنگی رو به اف اي 

آيد. ولی جامهه ژاپن اغلب به عنعوان يعک جامهعه    شمار میب« عطفنرار گرفته در نقطه  جامهه»

از نظر نژاد و اعتقادات به شمار آمده است، که ايعن طعرز تفكعر آنقعدرها هعم درسعت        16يكدست

 نیست.

                                         
1۴ Socialization 
1۵ Schooling 
16 homogeneous 
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در فصل ششم، مشاهدات انجام شده در مدارسی را کعه روز بعه روز بعا کودکعان بیشعتری بعا       

تعازه  »هعای  فرزندان به اصعطالح خعارجی   ،اينها – شودمی های مختلف روبرو هستند اراسهفرهنگ

الگعوی  ین بعه چالشعی کعه ايعن تغییعرات بعرای       نندهند. در اين فصل همرا تشكیل می 17«وارد

 ،آوردو يكپعارچگی فرهنگعی جامهعه ژاپعن بوجعود معی       یو به اصعطالح يكدسعت   یی ژاپنمدرسه

 پرداخته خواهد شد.

رک  میكند. با وجودی که زنعدگی يعک کعود  در    تم 18فصل هفتم بر دنیای بیرون از مدرسه

محیط اجتماعی دو کشعور  اما ای دارد، های عمدهخار  از مدرسه در ژاپن و اياهت متحده تفاوت

وجوه تشابه فراوانی نی  دارد. اين فصل بعه بررسعی بهضعی از شعرايط تهیعین کننعده و زيربنعايی        

 کند.  ور را در زمان حارر بررسی میبافت اجتماعی مدار  دو کشفرهنگ، فضا و پرداخته و 

موروعاتی از نبیل دگرگونی فرهنگی و اتحاد فرهنگی، مساوات، نا برابعری، و کیفیعت، نقع     

هستند که هعر   هاسی پرس ای از  آموزش و پرورش دولتی، و رنابتی بودن آن در سطح ملی نمونه

بعا آنهعا متفعاوت باشعد. بعه      رويارويی  ی گرچه ممكن است شیوه –دو جامهه با آن روبرو هستند 

خود، که يعک آمعوزش و پعرورش متمرکع  و روبعه       الگویها برای بازتوصیف که ژاپنی طورهمان 

هعا نیع    مريكعايی آرشد مبتنی بر استانداردهای درسی ملی پیشرفته است، تحت فشار نرار دارند، 

 ی بتوانعد در جامهعه   که تهريفی هستند،تهريف جديدی از آموزش و پرورش  تا با اراسه در تالشند

موجود بعا   نظامهای مختلف فرهنگی برای بازسازی مبتنی بر دموکراسی مردمی، که در آن، گروه

هعای مختلعف، امعا در پاسع  بعه      يكديگر در رنابتند، کارآيی داشته باشد. اين دو جامهه، به شیوه

شدن بعه يكعديگر   مخالف در حال ن ديک  هر دو طرورسد از فشارهای بسیار يكسان، به نظر می

، 19ی آمريكا از نبیعل گسعترش خشعونت    تغییر و تحوهت رخ داده در جامهه، برای نمونههستند. 

هعای تحصعیلی دانشعگاهی، کعاه       اف اي  شكاو میان دارا و ندار، ععدم موفقیعت در پیشعرفت   

های فردی و رنابتی و نی  انجعام انعدامات غیرهدفمنعد و غیررعروری و بسعیار       موفقیت در زمینه

. از هم را زير سؤال میبعرد  ها بود، ی مدار  دولتی آمريكا در طی سال غیرمتمرک  که الگوی اداره

جالب اينجاست که ژاپعن تعالش دارد راهعی بعرای کعاه  کنتعرل متمرکع          ی ديگر، نكته سوی

چگونگی آمعوزش  شناخت  نظام ، رنابت ومحوریمبتنی بر فرد ای سامانهمدار  خود پیدا کند و 

                                         
17 New comer 
18 Outside of school 
19 violence 
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-گیری مورد بحعث نعرار معی   پی  گیرد. اين موروعات در فصل هفتم و بخ  نتیجه و سواد در

 گیرند.

آمعوزش و  از جملعه  فراوانعی   هعای  زمینعه صنهتی هسعتند کعه در    ی دو جامهه آمريكاژاپن و 

بسعیار متفاوتنعد. بنعابراين،     ۲0هعا کودکان با يكديگر وجه اشترا  دارند، ولی از نظر سنتپرورش 

نه تنها شناختی نسبت به  ،مورد نیاز نسل بهدکیفیت آموزشی چگونگی و یین تالش آنها برای ته

ترکیب انسانی در اين دو کشعور را اراسعه میدهعد، همننعین بعه شعناخت بهضعی از        سازوکارهای 

اطمینعان کمعک   سريع و ععدم  و تحوهت جوامع امروزی در اين دوره تغییرروی  پی های چال 

 کند.می

 

                                         
۲0 tradition 


