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Abstract 
There are some issues examined and discussed in the area of comparative education, most important of 
which include relevant matters to features of an educational system, economy of general education, 
education and society, the relationship between religion and education, and also questions concerning the 
government and policy in relation to education. Japan education system is a centralized one that 
encompasses preschool up to higher education. Therefore, regarding the above mentioned subjects, the 
present article has reviewed first the history of evolution in Japan education to provide an understanding 
of such system, then the administrative structure of Japan for realizing the position of higher education 
and ICT based learning, and next a short history of ICT based education in Japan and its types in this 
system. Finally, a current situation of correspondence education and E-learning are compared regarding 
statistics in 2006. 
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  چكيده
در قلمرو آموزش و پرورش تطبيقي مسائل و موضوعاتي مورد بررسي قرار مي گيرند كه مهمترين موضوعات و مسائل مطرح شده شامل: مسائل 

مربوط به آموزش و پرورش و جامعه، مسائل مربوط مربوط به ويژگيهاي يك نظام آموزشي، مسائل مربوط به اقتصاد آموزش و پرورش، مسائل 
به ارتباط بين مذهب و آموزش و پرورش و مسائل مربوط به سياست و حكومت در ارتباط با آموزش و پرورش مي باشند. نظام آموزش و پرورش 

ا توجه به مطالب فوق در اين مقاله جهت گيرد به همين دليل و ب ژاپن سيستمي متمركز است كه از قبل از دبستان تا آموزش عالي را در بر مي
گردد، آنگاه ساختار اداري ژاپن براي درك جايگاه آموزش عالي و آموزش  شناخت اين نظام ابتدا تاريخ تحول آموزش و پرورش ژاپن بررسي مي

ش از راه دور در نظام ژاپن بررسي شود. سپس به بررسي تاريخچه آموزش از راه دور در ژاپن پرداخته شده و انواع آموز از راه دور مرور مي
  گيرد.  اي و آموزش الكترونيكي مورد مقايسه قرار مي وضعيت فعلي آموزش مكاتبه 2006شود. در پايان با توجه به آمار سال  مي
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 آموزش از دور در ژاپن

 
 

  تحول آموزش و پرورش ژاپن روند تاريخي
كهن و قديمي جهان است كه داراي فرهنگ و تمدني ممتاز است و بيش از دو هزار و پانصد سال سابقه تاريخي دارد. در حدود ملت ژاپن از ملل 

و مذهب بودا، مدارسي به منظور تامين نيازمنديهاي  1سها با اقتباس از فرهنگ چيني و تحت تاثير آئين كنفوسيو قرن ششم ميالدي، ژاپني
در جامعه سنتي خويش تاسيس كردند. ژاپني ها اگر چه در ابتدا تحت نفوذ تمدن چين قرار داشتند. بتدريج در پديد هاي مختلف اجتماعي  گروه

ومت فئودالها را در ژاپن حك2 امپراتور ميجياز قرن نوزدهم كه آوردن فرهنگ و تمدني كه پاسخگوي نيازمنديهاي جامعه باشد اهتمام ورزيدند. 
تعداد مدارس متوسط عمومي، مدارس متوسط فني و حرفه اي و اقتداري بوجود آورد، تا امروز به تدريج بر  مت مركزي پربرانداخت و حكو

دخالت دستگاه مركزي آموزش و پرورش ژاپن دركار و اداره امور مدارس افزايش يافت و برنامه هاي درسي، روش  افزوده گشت و  دانشگاهها
و كادر اداري و تدوين و توزيع كتابهاي درسي مقاطع مختلف تحصيلي از جمله وظايف وزارت و تدريس، كتب درسي، گزينش و انتخاب معلمان 

از دهه  شد. »اداره تعليم و تربيت ژاپن«سازماني به عنوان همچنين اصالحات متعددي در اين راستا سبب ايجاد  آموزش و پرورش به شمار آمد.
مثل قانون آموزش و پرورش مدرسه، قانون شوراها، قانون توسعه مدارس عالي به سبك  ددچهل در قرن بيستم تا به امروز قوانين اصالحي متع

با حمايت دولت به تصويب رسيده است كه همه آن ها در جهت همگام شدن با نيازمندي هاي جهاني و به منظور  ،آمريكائيها و از اين قبيل
  دسترسي به رشد باالي اقتصادي و صنعتي به اجرا در آمده اند.

توسعه نظام تعليم و تربيت يك كشور نياز به تصويب قوانين و سرمايه گذاريهاي وسيعي دارد كه دولتها بايد با برنامه هاي سنجيده و اينكه نتيجه 
احي و پشتوانه مردمي آن را به ثمر برسانند وجود قوانين و سرمايه از ضروريات است. ملت ژاپن موفقيتهاي اقتصادي و صنعتي خود را مرهون طر

اجراي سياستهاي آموزش همراه با ضمانتهاي قانوني و مالي كه دولتمردان و مسئوالن نظام تربيتي با درايت و موفقيت به پيش برده اند مي 
 دانند.

 
   
  ر اداري نظام آموزش و پرورش ژاپنساختا 

ي با ساخت فرهنگي مردم ژاپن كه به سنتهاي ديرينه برخي از صاحبنظران معتقدند بهره گيري از اداره امور آموزش و پرورش به شيوه مركز
پايبند بوده و به نظام اداري متمركز خوي گرفته اند همسازي دارد و بهره گيري از اين سياست، بويژه در شرايط سخت و دشوار پس از جنگ 

ا با موفقيت قرين نمايد. آنان خاطر نشان مي جهاني به ژاپن اين امكان را داده است كه برنامه هاي جامع آموزشي، اقتصادي و فرهنگي خود ر
اوي، سازند كه توسل به اداره امور آموزش و پرورش به شيوه متمركز ثمرهايي در ژاپن به بار آورده است كه اهم آنها عبارتند از : امكانات مس

در حال حاضر اداره امور آموزش و  و سريعتر. اجتناب از نوع خاصي از تعليمات، برقراري وحدت نظام و يگانگي بين برنامه ها و خدمات بهتر
متمركز است و وزارت تعليم و تربيت، فرهنگ، ورزش، علوم ، تكنولوژي به عنوان » شهر«و » ايالتي«، » ملي«پرورش در ژاپن درسه سطح 

الزم به ذكر است كه مسئوليت تامين اعتبارات مورد نياز   دستگاه مركزي مسئوليت امور آموزش و پرورش كشور را در سطح ملي به عهده دارد.
درصد، سهم مقامات محلي  8/46اجراي برنامه هاي آموزشي به عهده مقامات مركزي، مقامات محلي و شهرداريهاست كه سهم دولت مركزي 

مايه گذاري مردم در تامين هزينه هاي درصد مي باشد. ساير منابع مالي و اعتبارات شامل سر 1/22درصد و سهم شهرداريهاي محلي  1/31
آموزش و پرورش و ايجاد مراكز آموزشي، كمك شهرداريها ، سرمايه گذاري بخش خصوصي و صاحبان صنايع و مشاغل و باالخره هدايا، 

  موقوفات، كمكهاي باالعوض و وامهاي بدون بهره مي باشد.
موسسات آموزش عالي در  ايي، دوره آموزش متوسطه و مرحله آموزش عالي است.مراحل تحصيل در ژاپن شامل دوره قبل از دبستان، دوره ابتد

مدارس خاص «و دانشگاههاست. عالوه بر اين سه گروه موسسه  4»دانشكده هاي فني«، 3»كالج هاي فوق ديپلم«اين كشور شامل 
معتبرترين موسسات آموزش  ا ارائه مي دهند.ديگري نيز وجود دارند كه آموزشهاي پيشرفته و تخصصي ر 1»موسسات متفرقه«و 5»كارآموزي

                                                      
1 Confucius 
2 Meiji   
3  junior colleges 
4 colleges of technology 
5 Special training schools 
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 - عالي در ژاپن دانشگاها هستند كه مي توان آنها را از نظر قدمت، هدفها، سازمان و تشكيالت دانشجويي به چند گروه زير تقسيم كرد: الف
ن يك رشته از تحصيالت دانشگاههايي كه در آ -مجتمعهاي دانشگاهي ج -دانشگاههايي كه به موسسات عالي جامع ملي معروفند. ب

دانشگاه آزاد يا دانشگاه  -دانشگاههاي تربيت معلم  ز -دانشگاههاي زنان  و -دانشگاههاي خصوصي ه -تخصصي در سطح عالي داير است. د
 )1( دانشگاه سازمان ملل -آموزش از راه دور ح

 
  تاريخچه آموزش از راه دور

دائره المعارف تخصصي تعليم و تربيت ژاپني كلمه آموزش از راه  1988تي استفاده مي شد. در در ژاپن آموزش از راه دور سالها تحت نام متفاو
سال گذشته بود كه اين كلمه مورد استفاده قرار گرفت درعوض آموزش مكاتبه اي از اواخر قرن نوزدهم استفاده مي  10دور را نداشت. تنها در 

  شد. 
. اين كالس در مورد ادبيات چين بود كه به افرادي خارج از دانشگاه ارائه مي شد كه مسلماً تعداد استفاده شد 1883اولين آموزش مكاتبه اي در 

هزار بودند. اگر چه تعداد به  300هزار تا  250دانشجويان آن محدود بودند ولي به سرعت افزايش يافتند بطوريكه در پايان قرن بيستم بين 
يده اي در گرفتن دانشجويان اضافه، تاييد آنها، محبوبيت، احترام و به خصوص اعتبار مدارك سرعت افزايش يافت ولي مواجه با مشكالت عد

  آنها شدند.
ر برنامه آموزش از راه دور ژاپن توسط سيستم پست شروع شد كه درآن زمان در دسترسشان بود و اساتيد و دانشجويان از طريق مكاتبه با يكديگ

اطالع رساني راديويي آغاز شد كه رئيس راديوي وقت آن را وسيله اي  براي اجتماعي  1924كه در سال تبادل نظر مي كردند. سپس راديو آمد 
د كه هنوز كردن تعليم و تربيت ناميد و اين رسانه آموزش از راه دور را سريعتر و سهلتر نمود. برنامه با راديو ورزش براي كودكان ابتدايي شروع ش

  انه مي توان مردم را در حال ورزش صبحگاهي در حال گوش دادن به راديو ديد.هم در ژاپن قبل از شروع كار روز
مدار سپس ارتباطات ماهواره اي اين امكان را بوجود آورد كه دانش آموزان بتوانند با مربي خود صحبت كرده، سوال بپرسند. خيلي زود تلويزيون 

ماعي را آموزش داد. البته آموزش از راه دور در اين زمان با انتقاد متخصصان بسته موضوعاتي از قبيل مراقبت از كودك، بهداشت و امنيت اجت
  بودند. 2روبرو شد و افرادي كه  از اين طريق آموزش دريافت مي كردند شهروندان درجه 

مختلفي را براي كاربرد پروژه هاي 2 اخيراً توجه بيشتري به اشكال مختلف آموزش از راه دور معطوف شده و سازمان ملي آموزش رسانه اي
  آموزش از راه دور در آموزش عالي عهده دار شده است.

  بتدريج بداليل زير آموزش مكاتبه اي همه گير شد: 
در اواخر قرن نوزدهم آموزش عالي در ديد عموم مورد توجه قرار گرفت و امتياز محسوب مي شد بسياري از مراكز آموزش مكاتبه اي براي  - الف

  مي كرد. نياز به معلمين را هم بيشتر دند و آموزش ابتدايي اجباري عموم آزاد بو
اختراع تندنويسي سبب شده كه مواد درسي اساتيد در اختيار عموم قرار بگيرد و به  شكل كتاب چاپ شود كه شكل ديگري از آموزش   -ب

  مي توانستند به آموزش عالي دسترسي پيدا كنند. مكاتبه اي را آغاز كرد و از آنجائيكه كتابها در كتابخانه ها هم قرار گرفت همه
سيستم پست ژاپن عامل تشويق كننده ديگري بود كه وزارت پست بخصوص مطالب طبقه بندي شده اي را با تخفيف در دسترس عموم  -ج

  قرار مي داد.
  ).2( زش مكاتبه اي بودقانون اجتماعي آموزش براي همه بخصوص بعداز جنگ دوم جهاني نيز عامل اجتماعي پيشرفت آمو -د
  
  انواع آموزش عالي از راه دور 

(دولتي، استفاده از  AIRدو نوع آموزش عالي از راه دور در ژاپن وجود دارد. آموزش مكاتبه اي (رسمي، در دانشگاههاي خصوصي) و دانشگاه 
  رسانه ها).

  

                                                                                                                                                                           
1 miscellaneous schools 
2 National Institute of muttimedia education (nime)  
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  آموزش مكاتبه اي: 

تقريباً هر سال يك  1994موسسه آموزش از راه دور نداشت. از  AIRآغاز شد. قبل از دانشگاه  1990گسترش آموزش از راه دور بيشتر در نيمه 
كالج فوق ديپلم خصوصي و حدود  10دانشگاه خصوصي چهار ساله و  19، 2000دانشگاه آموزش از راه دور راه اندازي مي شود. در سال 

  )3( هم برنامه ها و ثبت نام هاي خود را گسترش داد AIRدر برنامه هاي مكاتبه اي وجود داشتند. دانشگاه  دانشجو 254000
  
  :AIRدانشگاه  

استفاده از اطالع رساني ماهواره اي را آغاز نمود ولي اغلب مواد  1998بزرگترين موسسسه ارائه دهندة آموزش از راه دور ژاپن است. درسال 
ساعت كالس حضوري و امتحان پاياني را بگذرانند. همچنين براي كساني كه در زمان  20ستند. دانشجويان بايد حداقل درسي عمده چاپي ه

% دانشجويان 58دانشجو دارد  100000بخش راديويي يا تلويزيوني نتوانند حضور داشته باشند نوارهاي صوتي و تصويري ارائه مي شوند. حدود 
سال هستند كه  50% آنها باالي 30و  30-40درصد دانشجويان دوره ليسانس در رده سني 50تگان زن هستند. % دانش آموخ45دورة ليسانس و 

سال را مي  5/6هزار از صدهزار دانشجو تمام وقت و بطور متوسط قبل از فارغ التحصيلي  60% است 35% و 58اين ارقام براي دانش آموختگان 
رائه مي شود. رشته ها، علوم انساني، علوم اجتماعي، علوم طبيعي و مطالعات صنعتي هستند. برنامه دوره درهر سمستر ا 320گذرانند. بيش از 

 هاي فارغ التحصيالن دوره فوق ليسانس در علوم فرهنگي، سياست عمومي، مديريت، تعليم و تربيت و روانشناسي باليني هستند. ولي در مقايسه
 )4( لي را اجرا مي كند.با دانشگاه انگلستان الگوي قديمي آموزش عا

 جدول زير ثبت نامها، پذيرفته شدگان امتحان ورودي و فارغ التحصيالن در دانشگاه را با يكديگر مقايسه مي كند.

 
  
  
  
  
  
  

ميليون  5/2، 1998عليرغم اين موارد هنوز كل ثبت نامها در آموزش عالي از راه دور در مقايسه با آموزش حضوري دانشگاهي كم است. مثالً در 
 )3( درصد). 8هزار دانشجوي از راه دور (در حدود  20دانشجو دوره چهارساله دانشگاهها وجود داشته در حاليكه تقريباً 

 
 
  

 ):2006هاي خصوصي (اي دانشگاهوضعيت فعلي آموزش مكاتبه

  
  
  
  
  
  
  
 

  نفر است. 280000تعداد كل دانشجويان ثبت نامي  AIRبجز دانشگاه 
  

فارغ 
التحصيالن در 

  سال 4
فارغ 

    ثبت نامها  وروديها  التحصيالن

دانشگاههاي مكاتبه  280/141 157/9 214/6 947/2
  اي

 AIRدانشگاه  892/26 847/2 686/1 404

تعداد دانشجوياني كه
 امتحان جامع نداده اند

تعداد دانشجوياني كه
  امتحان جامع داده اند

تعداد
   مدارس

موسسه هاي سطح   35  196648  44967
  ليسانس

موسسه هاي باالي   18  3024  6743
  ليسانس

  ديپلمكالج هاي فوق  9 25215 1563
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  )2006وضعيت فعلي آموزش الكترونيكي (

كل  3/36درصد دانشگاههاي ملي به نحوي از آموزش الكترونيكي استفاده مي كنند كه  3/69درصد موسسات خصوصي و  4/41در حال حاضر 
درصد بعنوان تكليف كالسي از آموزش 8/20استفاده مي برند.  1تركيبيدرصد كل دانشگاهها از آموزش  4/31دانشگاهها را شامل مي شود. 
  )4. (مي بينند وزش الكترونيكي آموزش% دانشگاهها فقط از طريق آم10الكترونيكي استفاده مي كنند و 

  بحث نهايي 

ي بر وب آن هم در بخش صنعت، اگر چه ژاپن يكي از مصرف كنندگان و پيشروان فناوري اطالعات در جهان است. استفاده از تكنولوژيهاي مبتن
 .هم در بخش آموزش عقب تر از بسياري از ملتهاست در استفاده از اينترنت در جهان بيست وچهارم است و در آسيا و منطقه اقيانوس آرام هفتم

ژاپنيها در كل از لحاظ  بنابراين متوجه مي شويم كه آموزش الكترونيكي هنوز در ژاپن به خوبي توسعه نيافته است. بعالوه به نظر مي رسد
فرهنگي با آموزش از راه دور مخالف هستند و در فرهنگ آنها معلم محوري به شاگرد محوري ترجيح داده مي شود و دانشجويان ترجيح مي 

ز نمود كه را آغا 2يبراي رفع اين مشكل دولت بررسيهايي را آغاز كرد و پروژة ژاپن الكترونيك 2001درسال  دهند در كالس مشخص نباشند.
ال اهداف آن توسعه آموزش فناوري مبتني بر وب، آموزش الكترونيكي و توسعه منابع انساني مورد نياز براي حمايت از پروژه بود و هدف آنها س

  )5( بود. 2005
موزش و يادگيري از راه دورنماي آينده ژاپن اين است كه با مديريت صحيح و استفاده از تكنولوژي توانمندي تبديل شدن به يكي از رهبران آ

  )2( دور را دارد.
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