
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M آئينۀ ايران

 
  نشريه کودکان مقدمند

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠۵
  

  مدارس کشور جاپان و ايرانۀمقايس
 

 در معرض سيل، زلزله،  منابع زيرزمينی و معدنی خاصی ندارد و از طرفی دائماً  کشوری است که تقريبً جاپان

 .طوفان، سونامی، کوھھای آتشفشانی و ساير باليای طبيعی است

. روی گسلھای فعال زلزله قرار گرفته است. ايران کشوری است با منابع و ثروتھای زير زمينی بسيار غنی و گسترده

  .خطر طبيعی ديگری اين کشور را تھديد نمی کند

 : را می خوانيدجاپان در ئی و راھنمائی ابتداۀدر زير بعضی ويژگی ھای مدارس دور

نمره، ابزاری برای کنترل نيست و .  به دانش آموز نمره داده نمی شود و ھيچ دانش آموزی مردود نخواھد شد:جاپان

 . پرورش دھنده استمربی واقعاً 

 ! نمره مالک اصلی است:ايران

ختلف در مدارس فعال ھستند و دانش آموز در گروه کلوپ ھا و گروه ھای م.  کار گروھی مبانی آموزش است:جاپان

 .ھای مختلف عضو می شود و کار جمعی را می آموزد

 بسيج مدارس و ، کلوپ ھای خبرچينی، عفاف و حجاب، جشن تکليف، نمازۀ اقام، کلوپ ھای ترويج صلوات:ايران

  .راھيان راه نور

 کودکان مثل پرورش يک گل و پاسخگو نسبت به اين يتھای کوچک بهمسؤولوليت پذيری با دادن ؤ آموزِش مس:جاپان

 .يت استمسؤول

 گلفروشی در ، دستفروشی در مترو، کار در خيابان و کارگاھھا،يت ھای بزرگ مثل کمک خرج خانهمسؤول :ايران

  !جاده ھای آرامگاه ھا

 . آموزش در تمام مدارس روستاھا و شھرھا يکسان استۀ ھزين:جاپان

 . . مدارس شاھد و، تيزھوشان،ئیت امناأ ھي، نيمه دولتی،مدارس دولتی. ستمدرسه ای شبيه ھم ني ھيچ دو ۀ ھزين:ايران

 بسته ،از پنجاه ھزار تومان ناقابل تا بيست ميليون تومان.  شھريه ممنوع  اما انواع آن رايج و اجباری است،طبق قانون

  .ر استيبه توان مالی خانواده متغ

 تضمين شده ای دارند و بسياری از ۀ وضعيت مالی خوب و رفتن به مدارس خاص، آينددليله برخی از دانش آموزان ب

  .دانش آموزان پراستعداد امکان رشد ندارند

البته بسياری از مدارس .  کانتينی، خشتی،انواع مدارس کپری. تفاوت مدارس شھر و روستا، از زمين تا آسمان است

 !ارس تخريبی در شھرھا شبيه اند به مد، از نظر ايمنی و ضريب تخريبئیروستا
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 تميز نگه داشتن ۀوظيف. سرايدار وجود ندارد. شود ی انجام میجاپان تميز کردن مدارس توسط دانش آموزان :جاپان

 .صورت گروھی به دانش آموزان سپرده می شوده مدارس و سرويسھای بھداشتی ب

 ۀامکان مقايس. شود ما ھيچ وقت مدرسه تميز نمیا.  سرايدارھای زحمتکش و فقير مشغول نظافت مدارس اند:ايران

  . موجود است کامالً ،سطح بھداشت مدارس با عصرحجر از ھر نظر

 در مدارس گروھھای ويژه ای مثل شاگرد اول ھا، با استعدادھا، پيشتازان و فرزانگان وجود ندارد و ھمه می : جاپان

 دانش آموزان با ھر شکل و قيافه و وضعيت مالی و استعداد در ۀھم. توانند در اردوھا و برنامه ھای مختلف شرکت کنند

طور يکسان آموزش می بينند و مدارس تيزھوشان يا مدارس ويژه وجود ه ب) پايتخت و شھر و روستا(ھر جای کشور 

 . ندارد

اطر يک خه به کسی ب.  تفکيک ھا صورت می گيردئی راھنماۀ می شود و بعد از دورئی استعداد ھا شناساجاپاندر 

 خاصی استعداد ۀ چون ھر کدام از دانش آموزان در زمينوداستعداد خاص نسبت به ديگران بھای خاصی داده نميش

  .دارند

دليل ه عنوان گل سر سبد مدرسه انتخاب می شود يک دانش آموز به  ب، دانش آموزی که نمرات خوبی دارد:ايران

تشکيل . نش آموز ديگر حتی يک اردو ھم نمی تواند برودنمرات خوبش حق شرکت در تمام اردوھا را دارد و دا

افراد اين .  خاص افراد اين گروھھا از امکانات آموزش و پرورشۀ مثل فرزانگان و پيشتازان و استفادئیگروھھا

  تيزھوشان و انواع مدارس خصوصی و با امکانات کامالً ۀمدرس. گروھھا معموال ھمان شاگرد اولھای مدارس ھستند

تحقير دانش آموزان از خانوادھھای بی بضاعت يکی از کارھای مداوم .  مشغول جداسازی دانش آموزان ھستند،متفاوت

  .و مستمر سيستم آموزشی است

زند و کسی با چوب و کتک و فحش و تشر مانع از خوشحالی   شادی و سر و صدا و جنجال در مدارس موج می:جاپان

 در جاپانرنامه ھای ويژه ای برای شاد نگھداشتن دانش آموزان در مدارس ب. و جيغ و داد و تحرک بچه ھا نمی شود

  .نظر گرفته می شود

 ندارند و بودجه ھای ھنگفتی صرف تجھيز مدارس به ئی از خرج کردن برای تجھيز مدارس ابای ھا اصالً جاپان

ری و حتی گلخانه معی و بص، وسائل سن نمايشوکتابخانه، آزمايشگاه، زمين بازی، وسايل ورزشی، استخر شنا، سال

  .می شود

 مدارس تحت نظارت واحدھای حراست و دستگاھھای امنيتی و اطالعاتی و روحانيون وابسته به نظام کنترل می :ايران

  . سيستم پادگانی رايج است. شود

کر اھل بيت نمازخانه و ذ. شود   برای ھر دانش آموز است که ھرگز پرداخت نمیالر د١٢ تحصيلی حدود ۀ ساالنۀسران

  .شود و فرستادن صلوات و قرائت قرآن تفريح و سرگرمی محسوب می

. را امتحان می کند) دانش آموزان(آزمايشگاه ھمين دنيای خاکی است که خداوند بندگانش . کتابخانه ھمان نمازخانه است

  . شود علت خطر غرق شدن دانش آموزان ساخته نمیه استخر شنا ب

  ! پس ممنوع است،کند ش آموزان را از ياد خدا دور می دان،وسايل سمعی و بصری

 . با استانداردھای ايمنی جھانی مطابقت دارد مدارس کامالً ئی و سرمائی تجھيزات گرما:جاپان

 ، کاربراتی، انواع بخاريھای چکه ای، با مخاطره آميز ترين امکانات جھانی مانند، کامالً ئی تجھيزات گرما:ايران

مدارس سفيالن و شين آباد از نمونه ھای برجسته . و والرھا و حتی بخاريھای ھيزمی مجھز ھستندچراغھای عالءالدين 

   !دکار گيری تجھيزات ايمنی محسوب می شونه و ممتاز ب

 ١٣٩٢ ]ميزان[ مھر ماه١٠٨ شماره ،نشريه کودکان مقدمند


