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  از دانشگاه در ژاپن يشپ يدر دوره ها يشناس يستز يآموزش اهداف

  يديس يمهد يدس دكتر
  يفناور يستو ز يكژنت يمهندس يپژوهشگاه ملتهران، 

  چكيده
ژاپن كشوري است كه گرچه در قاره آسيا قرار گرفته ولي با بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي در حوزه علم و 

در اين كشور راهبري آموزش از مهد . ريشه اين رقابت در آموزش و پرورش اين كشور نهفته است. فناوري رقابت نزديك دارد
وزارتخانه قرار دارد و لذا جدايي در سياست گذاري هاي كالن و خرد در آموزش كودك تا آخرين مراحل آموزش عالي در يك 

سه را براي آموزش متوسطه خود انتخاب كرده  - سه -ژاپن از سالها قبل، سيستم شش. متوسطه و آموزش عالي وجود ندارد
شامل كالج هاي جوانان، كالج هاي  در اين مقاله دوره متوسطه اول، دوره متوسطه دوم، و آموزش عالي غير دانشگاهي كه. است

دروس و واحد هاي دوره هاي متوسطه . تكنولوژي، كالج هاي آموزش ويژه، و تربيت معلم است مورد بررسي قرار گرفته است
يكي از اين موارد . اول، دوره متوسطه دوم نشان از تفاوت بسيار زياد آموزش و پرورش در اين كشور در مقايسه با كشورمان دارد

با توجه به حجم زياد مطالب و نياز به معرفي كامل آموزش در دوره هاي پيش از دانشگاه در ژاپن، . موزش زيست شناسي استآ
تصميم گرفته شد تا بخش عمومي آموزش و پرورش در ژاپن در اين مقاله و بخش منحصر به آموزش زيست شناسي در اين 

ي نكات درس آموزي از آموزش و پرورش در كشوري است كه بر هويت ملي اين مقاله حاو. كشور در شماره بعدي منتشر گردد
 14ميالدي بيش از  2000خود تاكيد زيادي دارد و بر همين اساس توانسته عالوه بر رشد در فناوري، صنعت و اقتصاد از سال 

  . برنده حايزه نوبل را به جهان معرفي كند
  seyedi@nigeb.ac.ir :پست الكترونيكي

  مقدمه
با آن  يكه انسان از كودك يهعلوم پا يجمله شاخه ها از

شاخه  ينبا ا ييآشنا. است يشناس يستشود، ز يآشنا م
 يكخاص هر  يها يتموضوعات و جذاب يگستردگ يلبدل

و در خانواده  يرسم يرغ يآموزش ها ياز آنها، از ابتدا
 يناز ا ييعالقه و آشنا يجادشود، و در واقع ا يشروع م

موضوعات  يبرخ يگرد ياز سو. شود يدوران آغاز م
 يجذاب در برنامه ها يبصورت ساده ول يشناس يستز

 ياو  يميشنبصورت ان يزيونمثال در تلو يبرا يريتصو
 يساده، نظر كودكان را به خود جلب م يعلم يمستند ها

 ياريدر بس ي،رسم يرغ ينوع آموزش ها ينعالوه بر ا. كند
از دوران  يمهم شاز كشور ها دوران كودكستان بخ

دوره بصورت  يندهد و در ا يم يلآموزش كودكان را تشك
 يستز يرسم يآموزش ها ينهدفمند و با برنامه، اول

دوره  ينبرنامه ها در ا يناز مهمتر. شود يآغاز م يشناس
و درك ارتباط آنها با  ياتبا اشكال مختلف ح ييآشنا

 يلمف ،داستان و مستند يكتاب ها يقه از طراست ك يكديگر
به انجام ي درون كودكستان يبحث ها و يآموزش يها
  .رسديم

منظم و هدفمند از  يها يدبرنامه ها، بازد يناز مهمتر يكي
است كه از  يمراكز آموزش يناطراف كودكستان و همچن

  .شود يم يزيمهد كودك ها برنامه ر يقطر
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 يستز يطكودكان با مح ييبرنامه ها آشنا ينا يهدف اصل
حل  يبا مسائل موجود و روش ها ييو آشنا داطراف خو

. با روش حل مسئله است ييتفكر خالق و آشنا يجآن، ترو
اهداف، معلمان كودكستان ها آموزش  ينبه ا يدنرس يبرا
بخش  يبرا ينرا فراگرفته اند و همچن يعلم يقدق يها
) curriculum( يدرس يشده سرفصل ها اديمختلف  يها

در . شود ييمختلف سال اجرا ولدر طول فص يددارند كه با
 يطمهد كودك، مح يطمعلمان، مح يها يتخالق يانم ينا

همه .... در دسترس، و  يو علم ياطراف، مراكز عموم
داشته  يتوانند در پربارتر كردن برنامه ها نقش موثريم

از  ياريساله مهد كودك، بسدر طول دوره چند . باشند
  .شود يم دادهبه كودكان آموزش  يشناس يستمباحث ز

 يآموزش يدوره مهد كودك از دوره ها ينكهبا توجه به ا
شود، لذا ورود  يمنظور م يشرفتهپ ياز كشورها ياريبس
كه در مهد كودك فراگرفته  ييكودكان با آموزش ها ينا

اول دبستان  يةرا در پا يشناس يستآموزش ز ينهاند، زم
 يكنواختيخصوص،  يننكته قابل توجه در ا. كند يفراهم م

اول دبستان است كه  يهدانش آموزان در پا يدانسته ها
 يندر ا يشناس يستز يدرس يشود برنامه ها يموجب م

  .به انجام رسد يشتريب يبا بهره ور يهپا
 يك يبرا يشناس يستآموزش در ز يزيدر واقع برنامه ر

به  يابيدست  يبرا. شود يم يره ساله تدبدوره دوازد
 يكشور ها ي،آموزش يها ماطالعات در خصوص نظا

 يك،بالروس، بلژ يجان،آذربا يش،ارمنستان، اتر ي،آلبان
قبرس، چك،  ي،بلغارستان، كراوس ين،و هرزگو يبوسن

 يونان،فنالند، فرانسه، گرجستان، آلمان،  ي،دانمارك، استون
 يختنل يا،كوسوو، التو يتاليا،ا يرلند،ا | يسلند،مجارستان، ا

 ي،مالتا، مولداو يا،ماسادون مبورك،لوكزا يتواني،ل ين،اشتا
 يرومان يه،مونته نگرو، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، روس

 يه،ترك يس،سوئد، سو يا،اسپان ي،اسلون ي،صربستان، اسلواك
 يدر تمام. قرار گرفتند يمورد بررس يتانياو بر يناوكرا
 يشده دوره مهد كودك در نظام آموزش ياد يرهاكشو

شود و سن  يم ياداز آن  يمختلف يها اموجود دارد كه با ن
در كشور . است يورود به آن در اغلب كشور ها سه سالگ

 يتمام يبرا يورود به مهد كودك از چهار سالگ يسسوئ
الزم به ذكر است كه دوران . است يكودكان اجبار

 10 ياو  9شده  ياد يدر اغلب كشورها ياجبار يالتتحص
پرتغال،  يتانيا،ه، بريترك يسال است و تنها در كشورها

در ). 1( يساله اجبار 12 يو هلند دوره آموزش يكبلژ
 يبخش ياز دبستان بطور رسم يشكشورمان متاسفانه دوره پ

بر  يزآن ن يتمسئول ياز آموزش در نظر گرفته نشده و حت
و نه وزارت آموزش و پرورش،  يستي،عهده سازمان بهز

در مهد كودك  يآموزش يسرفصل ها. قرار داده شده است
 يآموزش يزيبرنامه ر يكنواختيكشورمان از  يها

بكار گمارده شده در مهد  يانسان يرويو ن يستبرخوردار ن
الزم  يو پرورش يآموزش يها يتاز صالح يزكودك ها ن
كودكان در از  ياريبس يگرد ياز سو. يستندبرخوردار ن

 يدانسته ها ينروند بنابرا يكشورمان به مهد كودك نم
اول  يهدانش آموزان پا يشناس يستز يرسم يرو غ يرسم

امر  ينندارد و ا يو همسان يكنواختيدبستان در كشورمان 
در  يشناس يستدر آموزش مباحث ز يبخود موجب آس

  .شده است ييدوره ابتدا
 يو متوسطه در كشورها ييابتدا يآموزش يها دوره

در كل دو  يكند ول يم يتتبع يخاص يمختلف از الگوها
 يدر نظام اول، آموزش دو مرحله ا. قابل ذكر است يستمس

حال در  ينبا ا. است يو در نظام دوم آموزش سه مرحله ا
بطور . در درون وجود دارد يادياز دو نظام، تنوع ز يكهر
 يآموزش اجبار از يكه بخش يآموزش يها مدر نظا يكل

 يك يكه دانستن آنها برا يموارد يهبتوان كل يستياست، با
مثال نه  يبرا( مشخص ت در مدت زمان موفق اس يزندگ

فرض بر . دوازده سال به دانش آموزان انتقال داده شود ياو 
 ياست كه اگر دانش آموز نخواهد در دوره ها ينا

و  يعلم يآموزش ها يشركت كند، تمام يبعد يليتحص
از  يكي. موفق فرا گرفته باشد يادامه زندگ يرا برا يمهارت

 يندهآ هتدانش آموزان در ج يتهدا يگراهداف مهم د
استعداد ها و  ييشناسا يقامر ابتدا از طر ينموفق است كه ا

است كه در  يلدل ينبد. گردد يم يسپس پرورش آنها عمل
) جامدياننه سال بطول ب ياتواند پنج  يكه م ييدوره ابتدا
و در  يردگ ياستعداد ها صورت م ييو شناسا يهاطالعات پا

بر حسب  زتر شده و دانش آمو يتخصص يبعد يدوره ها
  .كند يعالقه خود آن را انتخاب م

پنج ( ييكشورمان از دوره ابتدا ينظام آموزش يشپ يچند تا
چهار ( يرستانو دوره دب) سه سال( يي، دوره راهنما)سال

چنان كه  ييدوره راهنما يفهه وظشد ك يم يلسال تشك
را بر  يليتحص ييو راهنما يتهدا يفهوظ يداست،نامش هو

شش  ييدوره ابتدا ي،فعل يدر نظام آموزش. عهده داشت
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شش سال است كه به متوسطه اول  يزمتوسط ن ورهسال و د
 يتمام يزيبرنامه ر. شود يم يمو متوسطه دوم تقس

 يي،دهد كه در دوره ابتدا يشده نشان م يبررس يكشورها
 يبه نام علوم دارند كه در آن به علوم يدانش آموزان درس

و  ي،شناس يستز ي،شناس ينزم يمي،ش يزيك،مانند ف
به  يزيبرنامه ر. شود يم داختهپر يستز يطبهداشت و مح

 يختهر ييمباحث در دوره ابتدا يزير يهاست كه پا ينحو
تر در  يتخصصشود و در دوره متوسطه به مباحث  يم

هر  يبرا يقالب دروس جداگانه به همراه كتب تخصص
حوزه ها، حوزه  يناز ا يكي. شود ياز علوم پرداخته م يك
 ينا در ياست و دروس الزم و تخصص يشناس يستز

 ي،شناس يستز يتبا توجه به ماه. شود يم يسدرس تدر
 يشناس يستاز ز يبخش يشات،آزما يبه انجام برخ يازو ن

با توجه به مشابهت نظام . شود يم يستدر يبصورت عمل
كشور، برنامه ها  يفعل يكشور ژاپن به نظام آموزش يآموزش

بخش بعد مطرح  يندر ا يشناس يستز يو سرفصل ها
  .خواهد شد
  از دانشگاه در ژاپن يشپ آموزش

سطوح  يناز مهد كودك تا باالتر ي،ژاپن نظام آموزش در
 يكتحت نظر  يو خصوص يلتدو يدر بخش ها يدانشگاه

وزارت، وزارت آموزش، فرهنگ،  ينا. وزارتخانه قرار دارد
 , Ministry of Education  ,Culture( يورزش، علم و فناور

Sports , Science and Technology (شود كه به  يم يدهنام
قرار دادن آموزش متوسطه . شود يگفته م MEXTاختصار 

 يجادوزارتخانه باعث ا يكتحت نظر  يو آموزش عال
كه در  يشده است، امر يدر كل نظام آموزش يهماهنگ

در كشورمان سه . جهان وجود دارد ياز كشور ها ياريبس
وزارت آموزش و پرورش،  يعني ي،آموزش رتخانهوزا

و وزارت بهداشت،  ي،و فناور يقاتوزارت علوم، تحق
رغم مشابهت  يوجود دارد كه عل يدرمان و آموزش پزشك

و  يكارتباطات ارگان يادز يها يوابستگ يزا و نه
  .دارند يكديگربا  ياندك يستماتيكس
در ژاپن، الهام گرفته از  ينظام آموزش يخينگاه تار يك در

آموزش در سال  يدر واقع قانون اساس. است يكاييمدل آمر
كه  يدوم، زمان يجنگ جهان يانپس از پا ي، مدت 1947

 ينبود نوشته شده و در ا يكاژاپن هنوز تحت اشغال آمر
آموزش در نظر گرفته شده  يبرا 663+3+4 يستمنظام س
سه سال بعد از آن دوره  يي،سال اول دوره ابتدا شش. است

 يم يلمتوسطه اول و سه سال دوم، متوسطه دوم را تشك
را در دانشگاه نشان  يدوره چهار ساله كارشناس 4عدد . هند
پس از  يلاست كه ادامه تحص يدهد و مخصوص افراد يم

 يالملل ينب يسهمقا يكدر . كنند يدوره متوسطه را دنبال م
 ينب يابيرا در ارز يخوب ياربس يجنتا يژاپن وزاندانش آم

 Progrann for International Student(آموزش  يالملل

Assessment (كنند يجهان كسب م يكشور ها ينرا در ب .
عدد  1200كالج ها در ژاپن مجموع تعداد دانشگاه ها و 

. دانشجو در سال است يليونحدود سه م يراياست كه پذ
معتبر و  يورود به دانشگاه ها يبرا يددانش آموزان با

از  يكي. كشور بشدت با هم رقابت كنند ينا يكدرجه 
و توسط  1988ژاپن در سال  يتحوالت مهم در آموزش عال

التر بردن كه هدف آن با يدبه انجام رس MEXTوزارت 
محدود كردن تعداد  يقاز طر ياندانشجو يليتحص يفيتك

اصالح  يزو ن جوانتخاب شده توسط دانش يواحد ها
  .بود يانبه دانشجو ينمره ده يستمس

است و  يدر مدارس ژاپن بصورت ترم يآموزش سيستم
كشور كه دروس در دو ترم در  ينبرخالف دانشگاه ها در ا

 ينشوند، آموزش ساالنه در مدارس در ا يسال عرضه م
در ژاپن به . شود يارائه م يكشور بصورت سه ترم

شود  يداده م ياديز يتاهم يزبان ژاپن يجمحافظت و ترو
سطوح  ينتا باالتر كودكدروس از مهد  يو تمام
آموزش زبان . است يكشور، به زبان ژاپن يندر ا يدانشگاه
 يو انتخاب آن براشود  ياز متوسطه اول آغاز م يخارج

مدارس زبان  يشتردر ب. يستن يدانش آموزان اجبار
  .است يسيانتخاب شده انگل يخارج

  ييدوره ابتدا
آغاز  يآموزش در ژاپن از شش سالگ يژاپن دوره اجبار در
 ينا ياز دبستان در نظام آموزش يشپ يشود و دوره ها يم

از كودكان  يبخش عمده ا ينحالبا ا. يستن يكشور اجبار
. كنند يدر ژاپن آموزش خود را از مهد كودك آغاز م

 يخصوص يدرصد كودكان در مهد كودك ها 80حدود 
كنند تا مهد كودك  يتالش م الدينو. كنند يشركت م

در دبستان  يرشپذ يرا انتخاب كنند تا كودكان را برا ييها
كنند، آماده  يكه دانش آموزان برجسته را ثبت نام م ييها
 يگونه مدارس، امتحانات ورود يندر ا يرشپذ يبرا. دكنن

 يتموفق يشود كه مهد كودك ها، كودكان را برا يبرگزار م
از برنامه  يستيلذا مهد كودك ها با. كنند يدر آنها آماده م
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آموزش مهارت ها و علوم مختلف  يمدون برا يها
سال است و  6در ژاپن  ييدوره ابتدا. برخوردار باشند

در  يديرقابت شد. هستند يدرصد آنها دولت 100به  يكنزد
مدارس وجود دارد و  يندانش آموزان برجسته در ب يرشپذ
كشور  ينا يخصوص يها همدارس كه از دانشگا يبرخ

 يمدارس ژاپن محسوب م ينمنشاء گرفته اند از بهتر
 يمدارس ورود م ينكه در ا يمعموال دانش آموزان. شوند

در كشورمان . يابند يدست م يليتحص يكنند به مدارج باال
كنند تا از  يدارند و تالش م يحالت ينمدارس چن يبرخ يزن

 يامتحانات ورود ادانش آموزان بهتر ثبت نام كنند و لذ
با توجه به كاهش زاد ولد در ژاپن، تعداد . كنند يبرگزار م

تعداد . به دبستان رو به كاهش است يدانش آموزان ورود
نفر بوده  11925000 يالديم 1981ل ها در سا يكالس اول

  .است يدهرس 7220929عدد به  ينا 2004كه در سال 
است و از دانش  يو مجان يدولت ييدر دوره ابتدا آموزش
دوره  ياندر پا. شود ينم يافتدر يوجه يچگونهآموز ه

اعطا  ييابتدا يالتتحص يانپا يبه دانش آموز گواه ييابتدا
 يمدرك دانش آموز به خودكار دوره بعد ينشود و با ا يم

  .كند يآموزش را آغاز م
  ييدر دوره شش ساله ابتدا يدرس مواد

 ياديز يتاهم يقبال گفته شد در ژاپن به زبان ژاپن چنانچه
شامل  يشود و از كالس اول تا ششم در زبان ژاپن يداده م

 ياضير. شود يم يستدر يژاپن ياتخواندن، نوشتن و ادب
درس علوم از . شود يم يساول تا ششم تدر يهاز پا يزن
درس علوم . يابد يششم ادامه م يهسوم آغاز و تا پا يهپا

 يم يسسوم تا ششم تدر يهمانند علوم از پا يزن اجتماعي
در  يكاردست ي،اخالق يتترب ي،بدن يتدرس هنر، ترب. شود
اول و دوم  يهدر پا. شود يپنجم و ششم برگزار م يهپا

. شود ياطراف ما به دانش آموزان عرضه م ياتدرس ح
سوم تا ششم  يهاز پا يژهو يها يتبه نام فعال يگريدرس د

 يها يتشود كه در آن فعال يبه دانش آموزان ارائه م
 يانجمن دانش آموزان را در بر م يها يتو فعال يكالس

 يتفعال يبرا ييسوم تا ششم زمان ها يهاز پا ينهمچن. يردگ
 يبر گرفته شده كه در آن هدف تركهمگرا در نظ يها

فراگرفته شده در موضوعات  يكردن دانسته با مهارت ها
مالحظه شد دانش آموزان  نانچهچ. است يمختلف درس

و ارتباط اشكال  ياتاول و دوم با تنوع ح يها يهابتدا در پا
 يهشوند و سپس از پا يآشنا م يكديگربا  ياتمختلف ح

است به دانش  يناسش يستسوم درس علوم كه شامل ز
در ژاپن  يزانرسد برنامه ر يبنظر م. شود يآموزان ارائه م

اند كه از كل به جزء  عقيده ينبر ا يشناس يستدر حوزه ز
آشنا و  ياتح ياتحركت كنند و دانش آموزان را ابتدا با كل

را در موضوعات  يعتحاكم بر طب ينبعد قوان يها يهدر پا
در موضوع  يشناس ينو زم يشناس يستز يمي،ش يزيك،ف

 يدرس مستقل يي،لذا در دوره ابتدا. دهند يعلوم آموزش م
  .دوجود ندار يشناس يستبه نام ز

  )Secondary Education(آموزش متوسطه 
 يم يممتوسطه در ژاپن به دو دوره سه ساله تقس آموزش

از  يشاست و ب ياجبار يدوره اول متوسطه دوره ا. شود
. كنند ين در آن شركت مدرصد دانش آموزا 98/  99

در ژاپن  يگرچه دوره دوم متوسطه جزء آموزش اجبار
درصد از دانش آموزان در آن  3/97از  يشب يول يستن

مالحظه شد،  ييمانند آنچه در دوره ابتدا. كنند يشركت م
تعداد دانش آموزان دوره متوسطه اول در ژاپن رو به 

تعداد  1962مثال در سال  يكه برا يكاهش است بطور
دانش آموز به دوره متوسطه اول ورود كردند كه  7328000

به  2003و در سال  6106000به  1986عدد در سال  ينا
الگو  يناز هم يزمتوسطه دوم ن. يددانش آموز رس 3663512

 5644000به  1965در سال  5074000كند و از  يم يرويپ
. يدرس 2003در سال  3810000و سپس به  1989در سال 

  .رو به كاهش است يكم يبتعداد هر ساله با ش نيا
  )Lower Secondary School(متوسطه اول  دوره

 يهفتم تا دهم را در خود جا يها يهدوره متوسطه اول پا
 15تا  12از  يدوره محدوده سن ينداده و دانش آموزان ا

 يدانش آموزان ژاپن يدوره برا ينا. شود يسال را شامل م
 ينبدست آمده در ا يجنتا يراسرنوشت ساز است ز ياربس

تواند به  يكند كه كدام دانش آموز م يم ييندوره تع
خوب در دوره متوسطه دوم وارد شود و  يفيتمدارس با ك
دانش آموزان  يرشساز پذ ينهمدارس خود زم ينورود به ا

 97از  يشب. ژاپن خواهد بود سرآمد در يبه دانشگاه ها
. باشند يم يهو بدون شهر يمتوسطه دولتمدارس دوره اول 

در  يتنها شش درصد از دانش آموزان ژاپن 2003در سال 
ورود به مدارس . كردند يم يلتحص يمدارس خصوص

 ياست ول يدوره اول متوسطه بدون امتحان ورود يدولت
 خصوصيورود به مدارس دوره اول  يدانش آموزان برا
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در سال دوم و . يندبرآ يامتحان ورود يكاز عهده  يدبا
 يبرا يآمادگ يسوم دوره متوسطه اول دانش آموزان برا

 cram( يتيتقو يامتحانات متوسطه دوم در كالس ها

school (كنند يشركت م.  
 يانپا يدوره متوسطه اول به دانش آموزان گواه يانپا در

 ينشود و دانش آموز با در دست داشتن ا يدوره داده م
  .اجازه دارد تا در دوره متوسطه دوم شركت كند يگواه

  دوره متوسطه اول دروس
 يمشترك است ول يهدوره متوسطه اول در هر سه پا دروس

مختلف  يها يهتواند در پا يمدت زمان كالس ها م
برگزار شود در  يستيكه با ييتعداد كالس ها. متفاوت باشد

 يمدت زمان هر جلسه در كالس ها. شده است يدق يرز
  .باشد يم يقهدق 50مختلف ثابت و برابر 

جلسه  105هشتم و نهم  يه، و پا140هفتم  يهپا: يژاپن درس
نهم  يه، و پا105هفتم و هشتم  يها يهپا يمطالعات اجتماع

در : جلسه علوم 105ها  يهپا يدر تمام: ياضيجلسه ر 85
 يه، و پا45هفتم  يهپا: يقيجلسه موس 105 يههر سه پا

 همهشتم و ن يه، پا45هفتم  يهپا: جلسه هنر 35هشتم و نهم 
 90 يهدر هر سه پا يجسمان يجلسه سالمت و آمادگ 35

  جلسه
نهم  يه، پا70هفتم و هشتم  يهپا يو كاردست يصنعت هنرهاي

 -جلسه  35 يهدر هر سه پا ياخالق يتترب -جلسه  35
ها  يتفعال ينا(جلسه  35 يهدر هر سه پا: يژهو يها يتفعال

 يتانجمن دانش آموزان، فعال ي،كالس يها يتشامل فعال
كلوپ، و شركت در مراسم برگزار  قالب در يجمع يها

هفتم  يهپا: يموضوعات انتخاب -) باشد يشده در مدرسه م
 105نهم  يهجلسه، پا 105تا  50هشتم از  يهجلسه، پا 30تا 
جلسه  105 يههر سه پا يبرا يزبان خارج - جلسه  165تا 
را  ينيزبان چ ياو  يسيزبان انگل يشردانش آموزان ب(

 70 يههر سه پا يبرا: مطالعات همگراو  )كنند يانتخاب م
   .جلسه 130تا 

آموزش ژاپن در دوره متوسطه  يستمنكته قابل توجه در س
مانند دوره . است ياضيزمان دروس علوم و ر ياول برابر

 يحوزه ها يعلوم كه شامل تمام يزدوره ن يندر ا ييابتدا
درس به دانش  يكاست در قالب  ياضيبجز ر يهم پاعلو

 يشناس يستز يزيك،ف يمي،شود و دروس ش يم هآموز ارائ
  .يستندجدا ن يكديگراز  يشناس ينو زم

  متوسطه دوم دوره
شود كه  يم يمتقس يمتوسطه دوم به دو جهت كل دوره
 1994از سال . است يحرفه ا يفن يگريو د يككادمآ يكي
 يشاز مدارس كه اكنون تعداد آنها رو به افزا يكم يتعداد
برنامه را به اجرا گذاشته اند كه در آن هر دو جهت ) است

هفتاد و سه  2003در سال . شده اند يبترك يكديگربا 
درصد در  24و  يكآموزان در دوره آكادم نشدرصد دا
و سه درصد در برنامه مخلوط شركت  ي،حرفه ا يدوره فن

از  ياست ول يانهسال يآموزش يستمن سدر ژاپ. داشته اند
 يدروس واحد يستماز مدارس به س يتعداد 2003سال 
است كه به دانش آموزان  ينامر ا ينا يلدل. آورده اند يرو

خود بتوانند بصورت پاره وقت  يازن باجازه دهد تا بر حس
نوع مدارس در ژاپن رو  ينتعداد ا. يابنددر مدرسه حضور 

 يارورود به مدارس دوره متوسطه دوم بس. است يشبه افزا
شركت  يدر امتحانات ورود يدو دانش آموزان با يرقابت
 يرشدر پذ يزالبته نمرات و معدل دوره متوسطه اول ن. كنند

  .شود ير داده ميدانش آموزان تاث
دانش  يسهم درصد 2003در دوره متوسطه در سال 

بوده  30به  70 يبه خصوص يآموزان در مدارس دولت
 يتدر ترب يآمار نشان داده است كه مدارس خصوص. است

ورود به دانشگاه موفق تر از مدارس  يدانش آموزان برا
در  يالزم به ذكر است كه مدارس دولت. بوده اند يدولت

كنند  يم يافتدر يهآموزان شهر نشدوره دوم متوسطه از دا
مدارس نسبت به مدارس  يندر ا يهشهر يزانم يول

  . كمتر است ياربس يخصوص
تر  يرقابت ياردانش آموزان بس يبرا يكآكادم يرورود به مس

است، مدارس دوره متوسطه در  يحرفه ا يفن يراز مس
امر  ينا يشوند و شاخص برا يم يابيارزش يسطح مل

معتبر  ياربس يآموزان در دانشگاه ها شدان يتعداد قبول
آور شد كه در  ياد يدبا. باشد يم يوژاپن مانند دانشگاه توك

و  يژاپن مدارس استعداد درخشان هم در بخش خصوص
گونه  ينوجود دارد كه ورود به ا يهم در بخش دولت

 يمهم برا ياز مالك ها يك. باشد يم يرقابت يارمدارس بس
است كه دانش  يمدرسه ا س،گونه مدار يندر ا يرشپذ

رسانده  يانآموز دوران متوسطه اول خود را در آن به پا
شود در ژاپن برخالف كشورمان  يچنانچه مالحظه م. است

تر  يينكه رقابت در سطح كنكور است، رقابت به سطوح پا
و  يتر سن يينشده است تا دانش آموز در سطوح پا يدهكش
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 يرانتخاب مس باكند و  يمخود را ترس يندهآ يليتحص
مطلوب  يندهدر آن به آ يدرست و تالش حداكثر يليتحص

مدارس است كه  يابيمهم ارز ياربسنكته . يابددست 
 يفيتالش كنند تا سطح ك يدبواسطه آن مسئوالن مدارس با

 يآموزش و پرورش دانش آموزان را ارتقاء دهند و با قبول
ت مدرسه يفيبر ك ييديدانشگاه ها، تا يدر امتحانات ورود

كه  يرتبه مدرسه در رقابت يامر به ارتقا ينداشته باشند و ا
 ينمتاسفانه ا. كند يكمك م يردگ يم شكل يدر سطح مل
و نه در  يدر كشورمان نه در سطح استان ينوع رتبه بند

در  يجد يها يبوجود ندارد كه باعث بروز آس يسطح مل
 يها يبآس يتآموزش و پرورش دانش آموزان و در نها

 يمدارس استعدادها. در كشور شده است اجتماعي
دارس استعداد بتوان با م يددرخشان در كشورمان را شا

است كه  ينا ينكته اساس يكرد، ول يسهدرخشان ژاپن مقا
)Outcome (يرتاث يزو ن )Impact (كشور  يمدارس برا ينا

  .دارد يقدق يبه واكاو يازامر ن ينا. چه بوده است
در دوره دوم متوسطه دانش آموز  يلفراغت از تحص براي

 35شامل  يازهر امت. داشته باشد يشترب يا يازامت 80 يدبا
. باشد يم) است يقهدق 50هر كالس خود (كالس ساعت 

 يو حرفه ا يو فن يتخصص يدانش آموزان در رشته ها
مانند دوره متوسطه اول، . داشته باشند يازامت 30حداقل  يدبا

 يتيتقو ياز دانش آموزان در كالس ها يا عمدهبخش 
)cram schools (به هر  يدر امتحانات ورود يتموفق يبرا
آن دسته از دانش آموزان كه در . كنند يانشگاه شركت مد

 يكسب نم يتورود به دانشگاه موفق يتالش اول خود برا
گذارنند و  يم cram schoolsسال كامل را در  يككنند، 

فراغت  يبرا. كنند يدوباره امتحان م راسپس شانس خود 
 80گذراندن  يادر دوره دوم متوسطه سه سال و  يلاز تحص
  .ي استرورواحد ض

  در دوره متوسطه دوم يدرس مواد
به دانش آموزان  يردوره متوسطه دوم در ژاپن دروس ز در

  شود يارائه م
 يبه اضافه ژاپن) واحد 18(دو  يو زبان ژاپن يك يژاپن زبان
 ياو  يخواحد تار 4تا  2: جهان يختار) واحد 8( يككالس
جامعه، اخالق، ( يواحد جامعه شناس 4تا  2: ژاپن يجغراف

واحد درس علوم  16: ياضيواحد ر 4): و اقتصاد ياستس
تا  7: و سالمت يجسمان يواحد آمادگ 8تا  4): دو درس(

 يكواحد  2: يو خطاط يهنر، كاردست يقي،واحد موس 9
  واحد 4: واحد اقتصاد خانواده 16تا  8: يزبان خارج

دوره متوسطه دوم  يزآم يتموفق يانآموزان پس از پا دانش
به دانشگاه ها، كه در  يمجاز به شركت در امتحان ورود

 National(در دانشگاه  يرشپذ يژاپن توسط مركز مل

Center for University Entrance (يرسد، م يبه انجام م 
  .باشند

  يدانشگاه يرغ يعال آموزش
ژاپن آموزش  در: )Junior colleges(جوانان  يكالج ها

در  يو مدارس عل يستبه ورود به دانشگاه نمنحصر  يعال
را بر عهده  يآموزش عال يفهكشور وجود دارند كه وظ ينا

كشور قرار ندارند كه  ينا يدانشگاه يستمدر س يدارند ول
.) Junior colleges(جوانان  يتوان به كالج ها ياز جمله م
دو سال آموزش  دتكالج ها جوانان بم يندر ا. اشاره كرد

. يرندگ يگوناگون فرا م يها يطهرا در ح يتخصص يها
مهارت ها عمدتا دو سال است  يريفراگ ياگرچه زمان برا

مثال  يدارد كه برا يازمهرت ها به سال آموزش ن ياما برخ
رشته ها در  يشترينب. رشته هاست يناز ا يكي يپرستار

از  يپرستار انندم( يتو ترب يمكالج ها در ارتباط با تعل ينا
، اقتصاد خانواده )يينل مهد كودك و دوره ابتداكودك، پرس

)Home economics(و  يعلوم اجتماع ي،، علوم انسان
مانند هنر،  ييكالج ها دوره ها يندر ا. باشد يم يپرستار
از  ياديبا اقبال ز يوجود دارد ول يزن يو مهندس يكشاورز

  .) يستدانش آموزان روبرو ن يسو
كالج ها  ينا ياننشجواز نود درصد دا يشكه ب ستجالب ا

 ينمطابق فرهنگ ژاپن ا يرادهند ز يم يلرا زنان تشك
با . تخصص ها و امور مربوط به آنها به زنان اختصاص دارد

در جامعه ژاپن، تعداد  ييراتحال با گذشت زمان و تغ ينا
شوند  يچهار ساله وارد م يدانشگاه يكه به دوره ها يزنان

است و در ده سال گذشته تعداد زنان در  گسترشرو به 
صد هزار نفر  يليونم يكهزار نفر به  775دوره ها از  ينا

در كالج ها رو به كاهش  يانلذا تعداد دانشجو. است يدهرس
 يدر تخصص ها يكالج ها مدارك تخصص. گذاشته است

و پرستار  يمختلف مانند كاردان دهان و دندان، پرستار
 يشترب يراخ يدر سال ها يلو نندك يكودك اعطا م

  .دهند يم يحرا ترج يدارندگان مدارك دانشگاه يانكارفرما
در كالج ها  يانگفته شده تعداد دانشجو ييراتتوجه به تغ با

 يلتعط ياز كالج ها بكل يرو به كاهش گذاشته و تعداد
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 يدهرس 508عدد به  595كه تعداد آنها از  يشده اند بطور
واحد و  62دو ساله  يره هادو يتعداد واحد ها. است

واحد است كه پس از آن دانشجو  93سه ساله  يدوره ها
دانش آموختگان  ينا. شود ياخذ مدرك م بهموفق 

توانند در صورت عالقه در امتحان ورود به دانشگاه يم
  .شركت كنند

 اغلب: )Colleges of Technology( يتكنولوژ يها كالج
 يماهستند كه مستق يمل يتوهايانست يتكنولوژ يكالج ها

 يشوند و به موضوعات مهندس يم يتوسط وزارت راهبر
جوانان  يكالج ها برخالف كالج ها يندر ا. پردازند يم

 يبرنامه ها. پسر هستند ياندرصد دانشجو 80(اغلب 
 يدانش آموزان يسال است و برا 5سطح  يندر ا يمهندس

 يبتكرده و در امتحان رقا يلكه و سال در مدرسه تحص
. باشد يموفق شده اند م يتكنولوژ يبه كالج ها يورود

 يسپر يرستانكه دوره متوسطه دوم را دب يدانش آموزان
 يكالج ها وارد شوند و برنامه ها ينتوانند در ا يكرده اند م

  .ينندسال چهارم به بعد را آموزش بب
 يو هم عمل يهم تئور يمواد درس يتكنولوز يكالج ها در

 يناشتغال در سطح تكنس يالزم را برا ياست و مهارت ها
كه دانش آموز در  يدر صورت. آورد يمتوسط را فراهم م

را با ) متوسطه اول يانكالج ها دوره پنج ساله پس از پا ينا
 يافترا در يكالج تكنولوژ يپلمبه اتمام رساند د يتموفق

 يمحسوب م يدهاموزش د ينكند و به عنوان تكنس يم
توانند در صورت عالقه به دوره  يها م ينتكنس ينا. شود
دانشگاه ها وارد شوند و كار خود را به  يمهندس يها

 يدانش آموز م. سال سوم شروع كنند يعنوان دانشجو
 يندوره را ترك كند كه در ا ينتواند پس از سه سال ا

تواند  يكند و م يم يافتدوره در يانپا يصورت گواه
  .دانشگاه آماده كند يشركت در امتحان ورود يخود را برا

عدد  63در ژاپن  يتكنولوژ يتعداد كالج ها 2003سال  تا
دانشجو در  58000 يرايكالج ها در مجموع پذ ينبوده و ا

  .سال هستند
 Specialized Training( يژهآموزش و يها كالج

Colleges( :عدد  3500از  يشكالج ها كه تعداد آنها ب اين
 يم يرشتعداد دانشجو را پذ يشترينب يرشنظر پذاست از 

 786از  يشآنها ب يانتعداد دانشجو 2003كنند و در سال 
 ينپسران و دختران در ا يرشتعداد پذ. هزار نفر بوده است

تا سه  يكاز  يلبرابر است و مدت تحص يباكالج ها تقر

تواند پس از متوسطه  يكالج ها م ينبه ا ودور. سال است
پس  ياناغلب دانشجو ياز متوسطه دوم باشد ول پس يااول 

  .شوند يكالج ها وارد م يناز متوسطه دوم به ا
  : )Teacher Training(معلم  تربيت

و متوسطه در ژاپن عمدتا در دانشگاه ها و  ييمعلمان ابتدا
پس از اتمام دوره . شوند يم يتجوانان ترب يكالج ها يا

 يدبا يشغل معلم يكالج، متقاض يادر دانشگاه و  يليتحص
 يتو ترب يمتعل يمنطقه ا يكه توسط شورا يمعلم يگواه

سه درجه  يدارا يگواه ينا. كند يافتشود را در يصادر م
نمرات دروس  يل،به طول مدت تحص يكه بستگ است

به نمرات دروس حرفه  يزو ن يل،كسب شده در دوره تحص
  .دارد يمعلم

   :دوره دبستان معلمان
دبستان در ژاپن داشتن مدرك  ياحراز شغل معلم شرط

از دانشگاه است كه طول دوره  ييآموزش ابتدا يكارشناس
 يالتتحص ينمعلمان با ا. آن چهار سال است يليتحص
معلمان در دانشگاه  ينا. كنند يم يافتدر يكدرجه  يگواه

 يواحد را برا 41و  يواحد را در حوزه معلم 18حداقل 
 يمعلم يشرفتهپ يگواه. گذرانند يم ايموضوعات حرفه 

ارشد در  يشود كه مدرك كارشناس ياعطا م يبه افراد
كه در كالج جوانان دوره دو  يمعلمان. دارند ييآموزش ابتدا

. كنند يم يافترا در يساله گذرانده اند رتبه دوم معلم
چهار ساله  يالتدر ژاپن تحص ييبخش اعظم معلمان ابتدا

  |. دارند يدانشگاه
  : دوره متوسطه مانمعل
 يدمعلمان متوسطه اول با يتمام :معلمان متوسطه اول - 1

 يدر رشته كارشناس يحداقل دوره چهار ساله دانشگاه
 ياردوره تمركز بس يندر ا. كرده باشند يافتآموزش را در

شود و  يبر موضوعات آموزش گذاشته م يشتريب
مرتبط  يواحد درس 40 يدرشته حداقل با ينا ياندانشجو

از معلمان دوره  يتعداد. بگذرانند را يبا موضوعات آموزش
ارشد آموزش متوسطه  يدرجه كارشناس يمتوسطه اول دارا

 يافترا در يشرفتهدسته درجه پ ينباشند كه ا ياول م
  .كننديم
احراز شغل  يبرا دانشجويان: معلمان متوسطه دوم - 2

ه چهار دور يستيدر دوره متوسطه دوم در ژاپن با يمعلم
 40با حداقل ( يرا با تمركز بر حرفه معلم يساله دانشگاه
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در  يواحد را در حوزه حرفه ا 19 يزو ن) يواحد درس
تخصص ها،  ينبا داشتن ا. كارنامه خود داشته باشند

به  يشرفتهپ گواهي. كنند يم يافترا در يكمعلمان درجه 
ارشد  يشود كه درجه كارشناس يآن دسته از معلمان اعطا م

  .متوسطه دوم را داشته باشند يرشته معلم

 يچهار ساله دانشگاه يبه ذكر است كه در دوره ها الزم
 يتمام. را گذرانده باشند يواحد درس 124 يدبا ياندانشجو

بمدت  يستيدر ژاپن با يمعلم يدانش آموختگان رشته ها
 يدرا تحت نظر اسات يآموزش يسال برنامه كارورز يك

  .كنند يخود سپر يدر مناطق كار يآموزش مجرب در مراكز

Purposes of Learning Biology in Pre College courses in Japan 
Seyedi S.M. 

National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, I.R. of Iran 

Abstract 

Although Japan is located on the continent of Asia, but is comparable to many European 
and North American countries in the field of science and technology. The roots of this 
advancement  lies in the education of this country. In Japan, the guidance from the 
kindergarten to the last stage of higher education is in one unique ministry and therefore 
there is no separation between macro and micro policy in secondary education and 
higher education. Japan has chosen six - three - three years system primary and 
secondary  education. In this paper, the primary education, secondary education and 
also junior colleges, colleges of technology, specialized training colleges, and  teacher 
training, have been studied. In addition curriculums of the primary and secondary 
education have been studied in details. Curriculums comparison between Japan and IR 
Iran indicate a huge difference in education.  One of these is biology education. Due to 
the large volume of content and the need for full introduction of education in pre-
university courses in Japan, it was decided to publish the general education section in 
Japan in this article and the section devoted to biology education will be appear in the 
next issue. This article contains lessons learned from education in a country that 
emphasizes national identity and has thus been able to introduce more than 14 Nobel 
laureates since 2000 to the world,  in addition to progress in technology, industry, and 
economics. 

بي اخالقي علمي در كشور توليد مقاله و تبحران كمي  
  حسين آخاني

  دانشگاه تهران، دانشكده زيست شناسيتهران، 

  چكيده
در دو دهه اخير آموزش عالي ايران با افزايش شديد دانشجويان تحصيالت تكميلي و گستردگي انتشار مقاالت علمي پژوهشي 

اين افزايش علي رغم تناسب با بودجه هاي ناچيز پژوهشي نه تنها كمكي به باال بردن سطح علم و رفاه در . مواجه بوده است
رهنگ، آموزش و پژوهش كشور را دستخوش كمي گرايي و منفعت گرايي هاي كشور نكرده است، بلكه ستون هاي اساسي ف

در اين مقاله با ارائه آمارهايي از شمار دانشجويان و مقاالت به گوشه هايي از اين بي . غيراخالقي در انتشار مقاالت كرده است
را دستاورد بزرگي براي آموزش عالي  بر خالف گزارش هاي رسمي از آمار افزايش مقاالت كه آن. اخالقي ها اشاره شده است

قلمداد مي كنند، نگارنده ضمن تاييد دستاوردهاي خوب معتقد است كه اين افزايش حبابي است كه بر پايه اساس سياستگذاري 
اعمال  -2بهره كشي از دانشجويان تحصيالت تكميلي؛  -1: عامل در آن بيشترين دخالت دارد 5هاي غير اصولي تشكيل شده كه 

كمي دانشجويان و افزايش  -4؛ هاي خارجي افزايش همكاري -3؛ ررات سخت مقاله محور براي ماندن و رشد در دانشگاهمق
راهكار براي برون رفت از اين  10در خاتمه به . علمي بي اخالقي در انتشار مقاالتافزايش  -5؛ و بي كيفيتانتشار مقاالت 

ز شمار دانشجويان تحصيالت تكميلي و محدود كردن آن به دانشگاه هايي است بحران اشاره شده است كه مهمترين آن كاستن ا
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