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  چكيده

هـاي   در كنار ساير مؤسسات آموزش عـالي در اجـراي برنامـه    4هاي خصوصي يا غير دولتي دانشگاه

توسعه اقتصادي، اجتماعي، سياسي و دستيابي كشورها به اهداف توسعه نقش مهمي بر عهده دارنـد.  

هـاي غيـر دولتـي همـت     به همين دليل اغلب كشورها از جمله ژاپن به تأسيس و توسـعه دانشـگاه  

هاي اخيـر   ي بالقوه آنها بهره گيرند. در كشور ما نيز، در سالهاگماشته و تالش نموده اند از توانايي

مؤسسات آموزش عالي غير دولتي يا غير انتفاعي تشكيل شده و توسعه يافته اند.اين مؤسسات علي 

هاي زيادي روبرو هستند و تا كنـون نتوانسـته انـد    رغم ضرورت توسعه كمي، با مشكالت و چالش

ند. پژوهش حاضر با بررسي تجربه هاي آموزش خصوصي يا غيـر  وظيفه خود را به خوبي انجام ده

هاي غيـر دولتـي   هاي دانشگاهدولتي عالي در ژاپن در صدد است تا راهكارهايي را براي رفع چالش

كشور ارائه دهد. براي اين هدف در مطالعه اي كتابخانه اي دوازده مقاله پژوهشي و گـزارش پايـان   

                                                 
  1388آزاد در سال  كارپژوهشي. برگرفته از  1
 mjavad_liaghatdar@yahoo.com . دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان2
  skarimi929@gmail.comو مدرس دانشگاه پيام نور . دكتري برنامه ريزي درسي3
منظور از دانشگاه خصوصي يا غير دولتي مؤسسه اي است كه تحت نظارت و اداره بخش خصوصي است. دولت . 4

نظارت اندكي در اداره اين مؤسسه دارد [گرچه نظارت اندك به صرف ادعا بيشتر شبيه است]. اين مؤسسه كه از لحاظ 

). 1387ارت علوم، تحقيقات و فناوري، مالي مستقل است در گسترش آموزش عالي به دولت كمك مي كند ( سايت وز

و در ايران معادل با دانشگاه غير   private universityدر اين مقاله دانشگاه خصوصي يا غير دولتي در ژاپن معادل با 

 انتفاعي يا غير دولتي در نظر گرفته شده است.
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عالي غير دولتي ژاپن تحليل شده است. يافته ها نشان مي دهد ايـن  نامه هاي دكتري درباره آموزش 

نوع آموزش در ژاپن با چالش جهاني سازي آموزش عالي، توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،    

تغيير ارزش دانش دانشگاهي، كاهش جمعيت افراد جوان، نظارت شديد دولت، مشكالت مربوط به 

اي دولتي روبرو هستند. براي رفع آنها تا كنـون راهكارهـايي   هتخصيص سهميه و رقابت با دانشگاه

پيشنهاد و بكار گرفته شده است. مسئولين آموزش عالي مـي تواننـد از ايـن تجربـه هـا بـراي رفـع        

  هاي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي كشورمان استفاده كنند.   چالش

  

  واژگان كليدي:

  دولتي، راهبرد، ژاپن.آموزش عالي، چالش، دانشگاه خصوصي يا غير 
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  مقدمه

هـا  در كشورهاي توسعه يافتـه و در حـال توسـعه، دولـت     1990بعد از جنگ جهاني دوم تا

متولي اصلي آموزش عالي بودند. در اين دهه، ضـرورت صـنعتي شـدن، افـزايش جمعيـت      

الـزام  گسـترش    مدرسه رو  و به تبع آن تقاضا براي آموزش عالي و جهاني شدن، دولتها بـا 

آموزش عالي مواجه گشتند ولي اغلب آنها توان پرداخت هزينه الزم براي اين كار را نداشته 

هاي خصوصي را را در دسـتور  و براي پر كزدن شكاف ميان عرضه و تقاضا، توسعه دانشگاه

). با شروع قرن بيست و يكـم، از يكطـرف، از   48، ص 2002كار خود قرار دادند( يونسكو، 

سازمان ملل متحد، آموزش و يادگيري به عنوان يك حق بـراي عمـوم اعـالم شـده و      سوي

همراه با رواج مفهوم جامعه يادگيري ابعاد تازه اي به خـود گرفتـه اسـت( ربيعـي، نظريـان،      

ــر در تركيــب   250، ص 1390 ــر دانــش، تغيي ) و از ســوي ديگــر، ظهــور اقتصــاد مبتنــي ب

عالي دولتي، ايجاد فناوري هاي جديد و بي اعتمادي دانشجويان، نبود بهره وري در آموزش 

هاي خصوصي بيش از گذشته مورد مردم به بخش دولتي باعث شده است تا توسعه دانشگاه

هاي اخير، اين نوع آموزش در ). در سال75، ص 1388توجه قرار گيرد( آل آقا و همكاران، 

كره جنوبي و تـايوان در گسـترش   اكثر كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته مانند ژاپن، 

هـا، اقتصـاددانها و ملتهـا انتظـار دارنـد،      آموزش عالي نقش مهمي ايفا كـرده اسـت. دولـت   

زمان با گسترش فرصت دسترسي به آموزش عالي تـالش كننـد تـا    مؤسسات غير دولتي هم

آموزش عالي به نحو بهتري بـه اهـداف سـه گانـه خـود يعنـي كيفيـت، كـارآيي و عـدالت          

). از نظـر يونسـكو   252، به نقل از عماد زاده، ص1390عي دست يابد(ربيعي، نظريان، اجتما

  هاي خاصي هستند از جمله اينكه:هاي خصوصي داراي ويژگيدانشگاه

  هاي دولتي قرار دارند.و امكانات  در سطح باالتري از دانشگاهاز نظر تجهيزات -1

 توانايي پاسخ به نيازهاي بازار را در زمان مناسب و الزم دارند.  -2

 فردي براي تدريس بهره مي گيرند.بيشتر از رويكرد  -3

 هاي دولتي استفاده مي نمايند.از بهترين استادان دانشگاه -4

هـاي آمـوزش مـوثر    از تجهيزات و امكانات بسيار خوبي برخوردار هسـتند و از روش  -5

 استفاده مي كنند.

 ه آنها به صورت دموكراتيك انجام مي شود.ادار -6
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هاي عملي و نظري زنـدگي متعـالي   كيفيت و ايجاد تعادل بين بحث با ارائه آموزش با -7

 ). 115، ص 2002، 1را براي دانشجويان فراهم مي سازند (يونسكو

نتايج مطالعات و شواهد موجود نشان مي دهد توسعه كمي آموزش عـالي بـا افـت كيفيـت     

هـاي  كـه افـزايش فرصـت   است. از اين رو، در آغاز قرن بيست و يكم، در حالي همراه بوده

، بـه نقـل از   1387يادگيري براي عده بيشتري از افـراد ضـرورت دارد( آل قـا و همكـاران،     

ها نيز  به چالش عمده مؤسسات آن تبديل ) حفظ و ارتقاي كيفيت دانشگاه76كشاورز، ص 

اينكه آموزش عالي غير دولتي بخـش بـزرگ و در حـال     شده است. در اين ميان، با توجه به

رشد آموزش عالي را تشكيل مي دهد، توسـعه آن  نيازمنـد ايجـاد بسـتر مناسـب اسـت تـا        

، 1388مؤسسات خصوصي بتوانند براي ارتقاي كيفيت خود قدام كنند( آل آقا و همكـاران،  

 ). 80ص 

وجه به  افزايش تقاضاي عمـومي بـراي   در ايران نيز  بعد از انقالب اسالمي، از يك سو، با ت

هاي مالي دولت در تأمين هزينـه هـاي   استفاده از آموزش عالي و از سوي ديگر، محدوديت

ها، توسعه آموزش عالي غير دولتي به عنوان يك نيـاز اجتمـاعي مـورد تأكيـد قـرار      دانشگاه

ي آيـين  ، شوراي انقالب فرهنگ1364گرفت و به منظور مشاركت بخش خصوصي، در سال 

يا غير انتفاعي را به تصويب رساند. در ايـن   غير دولتينامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي 

، ارتقاي سطح دانش و فرهنگ جامعه، تأمين نيروي غير دولتيهاي آيين نامه اهداف دانشگاه

انساني متخصص مورد نياز جامعه، گسترش آموزش عـالي بـراي پاسـخگويي بـه تقاضـاي      

يج و استفاده از همه مدرسان و اعضاي هيأت علمي در آموزش عـالي و  جامعه، كمك به بس

ايجاد زمينه مشاركت مردم در اعتالي دانش و پژوهش معرفـي شـده اسـت (وزارت علـوم،     

اقتصـادي،    زمـان در برنامـه هـاي توسـعه    ، سـايت آفتـاب). هـم   1387تحقيقات و فناوري، 

، پيش غير دولتيهاي و كيفي دانشگاه اجتماعي و فرهنگي نيز راهكارهايي براي توسعه كمي

بيني شده و جايگاه اين مؤسسات در كنار مؤسسات دولتي مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت     

هـا،  ). در نتيجـه ايـن فعاليـت   86-85(مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عـالي، آمـار   

تعداد شـان   1387به سرعت افزايش يافته اند به طوري كه در سال  غير دولتي هاي  دانشگاه

اسـتان كشـور پراكنـده اند(سـايت وزارت علـوم،       27مؤسسه رسيده كـه در   250به بيش از 

                                                 
1.UNESCO  
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  149..../دانشگاه غير دولتي در ژاپن 

هـاي خـود اهتمـام زيـادي     تحقيقات و فناوري). آنها در جهت توسعه كمي و كيفي فعاليـت 

) نشان 1388جمله مطالعه آل آقا و همكاران(ها از اند. آمارها، شواهد و نتايج بررسيورزيده

دهنده اين واقعيت است كه روند رشد مؤسسات آموش عالي غيـر دولتـي در ايـران  رو بـه     

افزايش مي باشد. علي رغم اين رشد، آنها با چالشهاي زيادي روبرو هسـتند. دانشـگاههايي   

رح مـي كننـد همخـوان    كه در سالهاي اخير تأسيس شده اند با آنچه مدلهاي بين المللي مطـ 

  اند( نجفي، ها و مديريت دولتي وابسته گيري نبوده و تا حدود زيادي به مجموعه نظام تصميم

هـاي اساسـي   براي فراهم كردن زيرسـاخت  غير دولتيهاي ). مؤسسان دانشگاه 9، ص1387

ت يك دانشگاه خوب نياز به سرمايه قابل توجه دارند اما، بـه دليـل عـدم واگـذاري اختيـارا     

بـه   غيـر دولتـي  كامل در رابطه با سرمايه گذاري و بهره برداري از آن، توسعه  دانشگاههاي 

) معتقد اسـت يكـي از مشـكالت،    1387). نجفي (5، ص1387كندي انجام مي شود (اقبالي،

عدم وجود فرهنگ پذيرش بخش خصوصي در عرصه آموزش عـالي از سـوي مسـئولين و    

هاي ايي است كه براي صدور مجوز تأسيس دانشگاهه مردم است و مشكل ديگر، محدوديت

وجود دارد. اين داشگاه مجبور است براي راه انـدازي هـر رشـته اي مجوزهـاي      غير دولتي

متعدد درخواست كند يا براي گرفتن سهميه ثبـت نـام دانشـجو، نحـوه گـزينش دانشـجو و       

جذب نيروي متخصـص  بسياري از مسايل ديگر به وزارت علوم مراجعه كند. عالوه بر اين، 

براي آنها دشوار است، زيرا در بين اساتيد دانشـگاه هـاي دولتـي، عالقـه اي بـراي كـار در       

نيز  يا غير دولتيهاي غير انتفاعي  وجود ندارد. دانشگاه غير دولتي -هاي غير انتفاعي دانشگاه

ي مالي ايجـاد   هتوانند انگيز قادر به پرداخت دستمزد متناسب با فعاليت نيستند، در نتيجه نمي

ها تعيين نرخ شهريه از سوي دولـت   ). معضل  ديگر اين دانشگاه10، ص1387كنند( نجفي، 

هاي مالي از طريق وام هاي بلند مدت با بهره كم است كه محدوديت زيادي و اعطاي كمك

ها ايجاد كرده و ابزاري براي تسلط دولت بر آنها شده اسـت. پـايين بـودن    براي اين دانشگاه

ها از دانشجويان دريافت مي كنند نـه تنهـا امكـان تـأمين     زان شهريه هايي كه اين دانشگاهمي

گوي نيازهاي آموزشـي، خـدماتي و رفـاهي    هزينه هاي جاري را فراهم نمي كند بلكه پاسخ

). اين وضعيت موجب دامـن زدن  70-69، ص 1384اين دانشجويان نيست( رستمي نسب، 

كـاهش داده اسـت.   غيـر دولتـي   هـاي  اعتماد آنها را به دانشگاهبه نگراني خانواده ها شده و 

پـايين   غيـر دولتـي  هاي  ها موجب شده كه متوسط سطح كيفيت دانشگاهمجموعه اين چالش
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). بـا توجـه بـه ايـن     10، ص1387تر از متوسط سطح كيفي در بخش دولتي باشد( نجفـي،  

نظور تحقق شـعار توسـعه   تواند در توسعه آموزش عالي به م واقعيت كه بخش خصوصي مي

مبتني بر دانايي نقش مهمي ايفا كند، رفع معضالت اين بخش از آمـوزش عـالي ضـروري و    

اجتناب ناپذير بوده و الزم است، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي غير دولتي در جهـت  

). يكـي  5، ص 1387رفع چالشها و در نتيجه توسعه كمي و كيفي خود، اقدام كنند( اقبـالي،  

ز مهمترين كارها براي يافتن راهكارهاي مناسب براي ايـن منظـور انجـام تحقيـق و كسـب      ا

اطالعات مناسب درباره تجربيات كشورهاي ديگر و  به كار گيري آنها متناسـب بـا شـرايط    

كشور ماست. يكي از اين كشورها ژاپن است، زيرا  كشور ايران و ژاپن اگـر چـه از لحـاظ    

اقتصادي با يكديگر فاصـله دارنـد، امـا از لحـاظ فرهنگـي و      سطح توسعه يافتگي در بخش 

اجتماعي مشتركات آنها بسيار است و اين وجوه مشترك به مسئولين كشور اجازه مـي دهـد   

ژاپن بـراي پيمـودن    غير دولتيتا از تجربيات مربوط به آموزش عالي به ويژه آموزش عالي 

هـاي  اهد نشـان مـي دهـد دانشـگاه    سريعتر مسير توسعه اين نوع آموزش بهره بگيرنـد. شـو  

نقش عمده اي در رسيدن ژاپن به سطح رشـد يـافتگي كنـوني ايفـا      يا غير دولتي خصوصي

هـا در ژاپـن، بـا     ها  نيـز ماننـد سـاير دانشـگاه    هاي اخير، اين دانشگاه كرده اند. البته در سال

ود نموده اسـت.  ها محد اند كه امكان فعاليت را براي آن ها و مسايل جدي روبرو شده چالش

 21اما با توجه به مزاياي اين مؤسسات براي تحقق شعارهايي كه ژاپن بـراي خـود در قـرن    

مطرح نموده است، دولت، دانشگاه هاي غير دولتي، صاحب نظـران و محققـان ايـن كشـور     

  د.ان هايي را تهيه نموده ها و  راهكار اقداماتي را براي رفع معضالت آغاز كرده و طرح

ضر در صدداست تا  با يافتن پاسخ اين سؤالها كه آموزش عـالي غيـر دولتـي در    پژوهش حا

هـايي روبـرو اسـت؟ و دولـت، دانشـگاه و صـاحب نظـران ژاپنـي چـه          ژاپن با چه چـالش 

هاي آمـوزش  اند؟ در يابد براي رفع چالش ها ارائه نمودهراهكارهايي را براي رفع اين چالش

را مي توان به كار گرفت تا  براي توسعه آموزش عـالي  غير دولتي در ايران چه راهبردهايي 

غير دولتي در ايران به شكلي علمي تر و خردمندانه تر برنامـه ريـزي شـود و مؤسسـات آن     

بتوانند وظيفه خود را در توليد دانش جديد، برآوردن تقاضاي اجتمـاعي و پـرورش نيـروي    

  د. انساني متخصص مورد نياز كشور به بهترين شكل انجام دهن
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  151..../دانشگاه غير دولتي در ژاپن 

  روش پژوهش 

پژوهش حاضر پژوهشي كيفي و از لحاظ هدف كاربردي است. بر اسـاس نحـوه گـردآوري    

داده ها توصيفي كتابخانه اي مي باشد. براي شناسايي تجربه هاي مربوط به بخـش آمـوزش   

عالي غير دولتي كشور ژاپن، از طريق جستجوي كتابهـا، مجـالت و اينترنـت دوازده مقالـه،     

هـا و راهبردهـاي آمـوزش عـالي     و پايان نامه هاي دكتري در زمينه چـالش گزارش پژوهش 

خصوصي در ژاپن جمع آوري و با روش تحليل محتوا  تجزيه و تحليل شدند. براي تحليل 

) ابتـدا متنهـا بـه دقـت     1383و همكاران(  1داده ها با استفاده از روش ارائه شده توسط گال

ها را مرور مطالعه و ترجمه شدند. براي اطمينان از صحت ترجمه ها نويسندگان دوباره متن

هـا،  هـاي پـژوهش در دو مقولـه كلـي چـالش     نمودند. سپس، محتواي آنها بر اساس سـؤال 

ي مربوط بـه هـر دو   هاراهبردها واقدامات انجام شده دسته بندي شدند. در مرحله بعد، متن

بخش بر اساس مفهوم و مساله مورد نظر نويسنده دسته بندي شده و به آنها كدي اختصاص 

يافت. در مرحله پاياني، مقوله هاي مشابه مربوط به چالشها دركنار يكـديگر قـرار گرفتـه و    

 ها بر حسب راهبرد و اقدام انجـام شـده  دوباره كدگذاري شدند. در بخش راهبردها نيز متن

براي رفع هر چالش دسته بندي شده و بار ديگر بر حسب منبع ارائه دهنده راهبرد يا انجـام  

ها غير دولتـي دو  دهنده اقدام، بازنگري و دسته بندي شدند. به اين ترتيب، در ژاپن دانشگاه

هاي غير دولتي بـا آنهـا   راهكار و دولت چهار راهكار را براي رفع هفت چالشي كه دانشگاه

نظران ژاپنـي نيـز  بـراي رفـع آنهـا شـش راهبـرد را        ستند به كار گرفته اند. صاحبروبرو ه

  پيشنهاد نموده اند.
  

  يافته هاي پژوهش

هاي غير دولتي در ژاپن با هفت چالش روبرو هسـتند . تـا كنـون ايـن     به طور كلي دانشگاه

-ه بـر ايـن صـاحب   ها و دولت ژاپن براي رفع آنها اقداماتي را انجام داده اند. عـالو دانشگاه

ها را مطالعه كرده و براي رفع آنها راهبردهايي را پيشنهاد نمـوده انـد   نظران ژاپني ابن چالش

  كه در جدول شماره يك خالصه شده است.

                                                 
1.Gall 
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هاي غيـر دولتـي در ژاپـن بـه طـور مختصـر       در اين بخش، ابتدا نحوه شكل گيري دانشگاه

صه آنها آمـده، بررسـي و تحليـل    بررسي شده، سپس، يافته هاي پژوهش كه در جدول خال

هاي آموزش عالي غيـر دولتـي در   شده و در بحث نتيجه گيري راهبردهايي براي رفع چالش

  ايران ارائه مي شود. 
  

  ها، اقدامات و راهكارها. چالش1جدول شماره 
 اقدامات و راهبردها چالش

جهاني سازي آموزش  

 عالي

و عضو هيأت علمي به منظور جهاني سازي آموزش عالي ( اقـدام  هاي مربوط به تبادل دانشجو اتخاذ سياست-

  انجام شده از سوي دولت ژاپن)

هاي دولتي و غير دولتي به همكاري دوجانبه آنها، اعمال استثناهاي مالياتي، تعديل تبديل رقابت ميان دانشگاه -

نظــران يشـنهادي صـاحب  سـطح اسـتانداردهاي كيفيـت و تعامـل فعـال بـا ســاير ملتهـا و فرهنگهـا (راهبـرد پ         

 )2004ومارجينسون،2001زاپني:كاگامي،

ــاوري  هــاي توســعه فن

 اطالعاتي و ارتباطي

تشكيل شوراي ملي اصالح آموزش و پرورش و شوراي دانشگاه جديد (اقدام انجـام شـده از سـوي دولـت     - 

  ژاپن)

 دولت ژاپن)هاي غير دولتي (اقدام انجام شده از سوي اعطاي استقالل بيشتر به دانشگاه-

  پرداخت يارانه به منظور بهبود كيفيت آموزش، پژوهش و خدمات (اقدام انجام شده از سوي دولت ژاپن)-

  )2001هايي مانند مدل دانشگاه پاسخ ده به چالش(پيشنهاد صاحبنظر زاپني:كاگامي،بكار گيري مدل-

سـه مـديريت دانشـگاهي (راهبـرد     توسعه شغلي كاركنان و مديران از طريق ايجاد مؤسسه ها يـي ماننـد مؤس  -

 )2001نظر زاپني:كاگامي،پيشنهادي صاحب

هاي غيـر  هاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي به دانشگاهاعطاي استقالل و واگذاري اختيارات بيشتر در فعاليت-

 )2005؛ اوبارا،1997؛ اوزاكي،2001نظران زاپني: اگنور،دولتي (راهبرد پيشنهادي صاحب

 تغييـــر ارزش دانـــش 

 دانشگاهي

  هاي غير دولتي ژاپن)هاي آموزشي جديد (اقدام انجام شده از سوي دانشگاهتأسيس دانشكده ها و گروه-

هاي تغيير و نوآوري در برنامه درسي، روش تدريس و ارزشيابي دانشجويان (اقدام انجام شده از سوي دانشگاه-

 غير دولتي ژاپن)

شوراي دانشگاه جديد (اقدام انجـام شـده از سـوي دولـت      تشكيل شوراي ملي اصالح آموزش و پرورش و-

 ژاپن)

 اعطاي استقالل و واگذاري اختيارات بيشتر به دانشگاههاي غير دولتي (اقدام انجام شده از سوي دولت ژاپن)-

 )2001بكار گيري مدلهايي مانند مدل دانشگاه پاسخ ده به چالش (راهبرد پيشنهادي صاحبنظر زاپني:كاگامي،-

ه شغلي كاركنان و مديران از طريق ايجاد مؤسسـه هـايي ماننـد مؤسسـه مـديريت دانشـگاهي (راهبـرد        توسع-

 )2001پيشنهادي صاحبنظر زاپني:كاگامي،

اعطاي استقالل و واگذاري اختيارات بيشتر در فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي به دانشـگاههاي غيـر   -

 )2005و اوبارا، 1997؛ اوزاكي،2001اگنور،دولتي (راهبرد پيشنهادي صاحبنظران زاپني: 

كاهش جمعيت افـراد   

 ساله 18

تشكيل شوراي ملي اصالح آموزش و پرورش و شوراي دانشگاه جديد (اقدام انجـام شـده از سـوي دولـت     -

  ژاپن)

ها به همكاري؛ پرداخت يارانه به منظـور بهبـود   تعديل استانداردهاي پذيرش دانشجو؛ تبديل رقابت دانشگاه -

كيفيت آموزش، پژوهش و خدمات و تالش براي جذب دانشجويان خارجي و دانشجويان بزرگسـال (راهبـرد   

 )2005و اوبارا،  2006؛ سلرز،2004؛ مارجينسون،2003پيشنهادي  صاحبنظران زاپني: آنزاي، 
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  153..../دانشگاه غير دولتي در ژاپن 

كاهش نظارت دولـت   

بــــر اســــتانداردهاي 

ــيس و اداره  تأســــــ

 دانشگاه

عالي غير دولتي از طريق پرداخت كمك هزينـه، الـزام در تهيـه و ارائـه     كنترل توسعه كمي مؤسسات آموزش -

هاي تعيين شده توسط دولت (اقدام انجام شده از سوي دولت هاي مالي دوره اي مطابق با دستورالعملگزارش

  ژاپن)

تشكيل شوراي ملي اصالح آموزش و پرورش و شوراي دانشگاه جديد (اقدام انجـام شـده از سـوي دولـت     -

 )ژاپن

  )2001نظر زاپني:كاگامي،هايي مانند مدل دانشگاه پاسخ ده به چالش (راهبرد پيشنهادي صاحببكار گيري مدل-

توسعه شغلي كاركنان و مديران از طريق ايجاد مؤسسـه هـايي ماننـد مؤسسـه مـديريت دانشـگاهي (راهبـرد        -

 )2001پيشنهادي صاحبنظر زاپني:كاگامي،

اختيارات بيشتر در فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي به دانشـگاههاي غيـر   اعطاي استقالل و واگذاري -

 )2005و اوبارا، 1997؛ اوزاكي،2001نظران زاپني: اگنور،دولتي (راهبرد پيشنهادي صاحب

 )2004تعديل سطح استانداردهاي كيفيت (راهبرد پيشنهادي صاحبنظر زاپني:مارجينسون،-

مشــكالت مربــوط بــه  

ثبت تخصيص سهميه 

 نام دانشجو

تشكيل شوراي ملي اصالح  آموزش و پرورش و شوراي دانشگاه جديد (اقدام انجـام شـده از سـوي دولـت     -

  ژاپن)

 پرداخت يارانه به منظور بهبود كيفيت آموزش، پژوهش و خدمات (اقدام انجام شده از سوي دولت ژاپن)

 )2001چالش(راهبرد پيشنهادي صاحبنظر زاپني:كاگامي،هايي مانند مدل دانشگاه پاسخ ده به بكار گيري مدل-

توسعه شغلي كاركنان و مديران از طريق ايجاد مؤسسـه هـايي ماننـد مؤسسـه مـديريت دانشـگاهي (راهبـرد        -

 )2001نظر زاپني:كاگامي،پيشنهادي صاحب

هاي غيـر  دانشگاههاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي به اعطاي استقالل و واگذاري اختيارات بيشتر در فعاليت-

 )2005و اوبارا، 1997؛ اوزاكي،2001نظران زاپني: اگنور،دولتي (راهبرد پيشنهادي صاحب

 )2004نظر زاپني:مارجينسون،تعديل سطح استانداردهاي كيفيت (راهبرد پيشنهادي صاحب-

هـاي  رقابت با دانشگاه 

دولتي در جلب اعتماد 

ــت  ــومي، كيفيــ عمــ

هاي آموزشي و فعاليت

 منابع ماليتأمين 

كنترل توسعه كمي مؤسسات آموزش عالي غير دولتي از طريق پرداخت كمك هزينـه، الـزام در تهيـه و ارائـه     -

هاي تعيين شده توسط دولت (اقدام انجام شده از سوي دولت هاي مالي دوره اي مطابق با دستورالعملگزارش

  ژاپن)

اه جديد (اقدام انجـام شـده از سـوي دولـت     تشكيل شوراي ملي اصالح آموزش و پرورش و شوراي دانشگ-

 ژاپن)

 هاي غير دولتي (اقدام انجام شده از سوي دولت ژاپن)اعطاي استقالل بيشتر به دانشگاه-

هاي بيروني داراي ريسك كم، افزايش تعهدات تجاري و جستجوي منابع مالي جديد از طريق سرمايه گذاري-

از جمله ارائـه تسـهيالت ورزشـي و در انحصـار گـرفتن      همكاري با بخش صنعت،گسترش طيف عملكرد ها 

 )2006و سلرز، 2006نظران زاپني: ترنر،برگزاري برخي آزمونها (راهبرد پيشنهادي صاحب

 )2001هايي مانند مدل دانشگاه پاسخ ده به چالش (راهبرد پيشنهادي صاحبنظر زاپني:كاگامي،بكار گيري مدل-

ريق ايجاد مؤسسـه هـايي ماننـد مؤسسـه مـديريت دانشـگاهي (راهبـرد        توسعه شغلي كاركنان و مديران از ط-

 )2001نظر زاپني:كاگامي،پيشنهادي صاحب

هاي غيـر  هاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي به دانشگاهاعطاي استقالل و واگذاري اختيارات بيشتر در فعاليت-

 )2005و اوبارا، 1997؛ اوزاكي،2001نظران زاپني: اگنور،دولتي (راهبرد پيشنهادي صاحب
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  روند تحوالت در آموزش عالي غير دولتي ژاپن 

) و 40 -55، ص 2005( 1آموزش عالي  غير دولتـي در ژاپـن، بـر اسـاس مطالعـات اوبـارا      

)، چهار مقطع تاريخي را پشت سر گذاشته است. پس از انقالب 10-12، ص 2001( 2اگنور

هاي خود درباره آموزش عـالي، اجـازه   زمان با ساير سياست، دولت هم1858ميجي در سال 

با فرمان جديد  1903هاي غير دولتي را نيز صادر نمود. بعد از آن، در سال  تأسيس دانشكده

فنـي    امپراطوري، مؤسسات آموزش غير دولتي مانند مؤسسات عمومي و دولتي به دانشـكده 

پـايين آن قـرار داشـتند.    ها در رده تبديل شدند. البته در سلسله مراتب دانشگاه  3اي و حرفه

-هاي غير دولتي فرصتي بود تا بـه دانشـگاه   ، براي دانشكده1918فرمان امپراطوري در سال 

كارشناسي داراي يـك نظـام    هايي با اين خصوصيات تبديل شوند : اول) نظام آموزشي دوره

بخش بخشي دانشكده / كالج باشد و هر دانشكده/ كالج موظف با شد به يك رشـته علمـي   

پردازد. دوم) هردانشگاه از چندين دانشكده/ كالج تشكيل شـود. سـوم) بـه هـر دانشـكده /      ب

كالج اجازه داده شد دوره تحصيالت تكميلي نيـز تأسـيس كنـد. چهـارم) بـه جـاي تعيـين        

هاي تحصـيل بـراي اتمـام تحصـيل     هاي تحصيل، حداقل سالمحدوديت براي حداكثر سال

جم) معيارهاي ورود بـه دانشـگاه تغييـر داده شـود و     واخذ مدرك دانشگاهي تعيين شود. پن

امكان ورود براي كساني فراهم گردد كه از نظام قديمي مدارس متوسطه فارغ التحصيل شده 

  هاي علمي الزم را قبال در جاي ديگري كسب كرده اند.اند و يا مهارت

كنـون، نقـش    در اين نظام، تغييرات جزيي به وجـود آمـده و از آن زمـان تـا     1956در سال 

اساسي را در صحنه آموزش عالي خصوصي و دولتـي ژاپـن ايفـا كـرده اسـت. درون نظـام       

هاي غير دولتـي تحـت نظـارت مسـتقيم وزارت آمـوزش      كنوني آموزش عالي ژاپن دانشگاه

قـانون دانشـكده   «هاي خصوصي يا غير دولتي، مطابق بـا  كنند. دانشگاه وپرورش فعاليت مي

شـان، از اسـتقالل و آزادي عمـل     ضمن حفظ ماهيت دولتي ،1949مصوب سال » خصوصي

برخوردارنــد. اختيــارات وزيرآمــوزش و پــرورش در مــورد ايــن دانشــگاهها، محــدودتر از 

هاي  دولتي است. بـراي اطمينـان از كيفيـت علمـي و ثبـات      اختيارات او در مورد  دانشگاه

                                                 
1.Obara.  
2. Egnor  
3. Training school 
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را به شـكل ارائـه خطـوط     وزارتخانه اختيارات خود 1»قانون دانشكده خصوصي«مالي، طبق 

كلي راهنما، دادن مشورت، اعطاي كمك به اين مؤسسات و همكاري با آنـان حفـظ نمـوده    

ها و بخشـنامه هـاي مربـوط بـه     ). در ارتباط با دستورالعمل153، ص 1997، 2است (اوزاكي

مؤسســات آمــوزش عــالي غيــر دولتــي، وزيــر آمــوزش، فرهنــگ، ورزش، علــوم و        

ست قبل از اجراي اختياراتش، با شوراي دانشگاه غير دولتـي كـه   ملزم ا MEXT(3فناوري(

هـا و   در سطح وزارتخانه تشكيل شده و متشكل از رؤسـاي دانشـگاهها،  مـديران دانشـكده    

متوليان دانشگاههاي غير دولتي است، مشورت كند. با اين وجود، نظام جديـد دانشـگاههاي   

وده كه ماهيت دولتي دانشگاههاي غير دولتـي  بيني نم غير دولتي، الزامها و فشارهايي را پيش

هـا باشـد و    كند. براي مثال، رئيس دانشگاه بايد فردي مـورد اعتمـاد دانشـكده    را تقويت مي

همراه با شورايي مشـورتي كـه متشـكل از نماينـدگان دانشـكده، اعضـاي هيـأت عملـي و         

كنـد. بـه ايـن    است، در بودجه و ساير موضوعات مهم مـديريتي  نظـارت   4دانشجويان سابق

شـود و از   ترتيب، دانشگاه غير دولتي از بيرون توسط افراد متعهد، مديريت و تأمين مالي مي

ها و مديريت دانشگاه اداره شـده و در مـورد امـور اداري،آموزشـي و      درون توسط دانشكده

هـاي غيـر   هاي دانشگاه ). هزينه155، ص 1997شود (اوزاكي،  گيري مي پژوهشي آن، تصميم

هاي شخصـي هيـأت    ي عمدتاً از طريق پرداخت شهريه از سوي دانشجويان و يا سرمايهدولت

هـاي جـاري آنهـا را بـه صـورت       شود. البته دولـت نيـز بخشـي از هزينـه     موسس تأمين مي

؛ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 5، ص1385كند (حيدري عبدي،  بالعوض پرداخت مي

هـاي  غيـر دولتـي در ژاپـن بـه سـرعت       دانشگاه هاي اخير،، سايت سازمان). در سال1387

دانشـگاه   580دانشـگاه موجـود،   749، از 2010افزايش يافته انـد. بـه طـوري كـه در سـال      

دانشـگاه   87و   6دانشـگاه ملـي   82انـد و بقيـه آنهـا شـامل      بـوده   5خصوصي يا غير دولتي

ي جايگـاه  بوده است. درون نظام كنوني آموزش عـالي، دانشـگاههاي خصوصـي دارا   7محلي

قانوني برابر با دانشگاههاي دولتي (ملي و محلي) هستند. اما در عمل شرايط و موقعيت آنها 

                                                 
1. PrivateSchoolLaw 
2. Osaki 
3.Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
4.alumni 
5.Private university 
6.National university 
7.Local public university  
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هـاي دولتـي،   )، اگر چه در مقايسه با دانشگاه6،ص2007( 1متفاوت است. به عقيده تاكاكورا

مؤسسات خصوصي از نقاط قوتي مانند، هويت قوي دانشگاهي، مديريت مسـتقل از كنتـرل   

خودآگاهي و اعتماد به نفس قوي، آزادي عمل در پيوستن بـه كارهـاي تحقيقـاتي و      دولت،

تر و حـادتري  گذاري در بخش صنعت برخوردارند، اما از مشكالت متنوع آموزشي و سرمايه

  برند..   رنج مي

محققان و صاحب نظران ژاپني، معتقدند وقـوع برخـي تحـوالت در سـطح جهـاني و ملـي       

ژاپن را با چالش روبرو كرده اسـت. بخشـي از آنهـا ميـان همـه       مؤسسات آموزش عالي در

هاي دولتي و غير دولتي متفاوت اسـت و برخـي   ها مشتركند اما تأثير آنها بر دانشگاهدانشگاه

)، 483، ص2007( 2هاي غير دولتي اختصاص دارنـد. از نظـر يـونزاوا   از آنها تنها به دانشگاه

ي ژاپن در ميان كشورهاي آسـياي شـرقي و تغييـر    اقتصاد دانش و جهاني شدن، كاهش برتر

سـاله   18) كاهش سريع در جمعيت 2، ص 2001( 3هاي دولت و به عقيده كاگامي مشي خط

ها، جهاني شدن، توسعه فناوري اطالعـات و ارتباطـات، تغييـر ارزش دانـش دانشـگاهي و      

ولتـي و  هـاي پـيش روي دانشـگاههاي غيـر د    مدارج علمي و اخالق جديد در كار، چـالش 

هـاي غيـر   ها، رشد تعداد دانشگاه ساله 18)، كاهش جمعيت 2005دولتي ژاپن است. اوبارا (

دولتي، كاهش نظارت دولت بر الزامات ايجاد دانشـگاه، ركـود اقتصـادي، بيكـاري تحصـيل      

« هاي غير دولتي و دولتي بر سر رسالت دانشـگاه: كرده هاي دانشگاهي و تنش ميان دانشگاه

-را ازجملـه چـالش  » رورش شخصيت و توسعه انساني به جاي سوابق علميآموزش براي پ

، 2006( 4). ازنظر آكاباياشي8داند(ص  هاي پيش روي بخش خصوصي درآموزش عالي مي 

مساله تخصـيص    ساله، كاهش نظارت دولت، 18هاي كاهش جمعيت  ) وجود چالش16ص

ي دولت موجب به وجود آمـدن  ها رقابت با دانشگاههاي دولتي و خط مشي سهميه ثبت نام، 

  شرايط بحراني براي دانشگاههاي غير دولتي ژاپن شده است.  

نظران تأكيد دارند چالشهاي مذكور تمام مؤسسات آموزش عـالي   همان طور كه اين صاحب

غير دولتي در ژاپن را تحت تأثير قرار داده، اما اين تأثيرپـذيري يكنواخـت نبـوده اسـت. بـا      

                                                 
1.Takakura 
2 .Yonezawa                                                                                                                                                             
3 .Kagami 
4 .Akabayashi 
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ظهارات صاحب نظران، چالشهاي پيش روي آموزش عالي غير دولتـي  بندي شواهد و ا جمع

  توان حول محورهاي زير بررسي نمود. در ژاپن را مي

  چالشهاي آموزش عالي غير دولتي در ژاپن -الف

محققان ژاپني با تأكيد بر تمايز ميان دو واژه جهاني  جهاني سازي آموزش عالي: •

واژه هاي وابسته به آن مفاهيمي هسـتند كـه    معتقدند جهاني شدن و 2و جهاني سازي 1شدن

در آموزش عالي ژاپن به تازگي مطرح شـده و هنـوز بـراي دسـت انـدركاران آن ناشـناخته       

هستند و پيامد هاي اين پديده كه عبارتند از ارائه آموزش هاي بدون مرز توام با نـوآوري و  

از دسترس بـه نظـر مـي     ريسك پذيري و تأسيس انواع جديد دانشگاه، هنوز براي آنها دور

كه واژه رايـج در ايـن كشـور جهـاني سـازي اسـت.       ). در حالي2، ص 2001آيد( كاگامي، 

جهاني سازي آموزش عالي كه تقريبا از ده سال پيش رواج يافته در ميان ژاپني ها بـه معنـي   

-آموزش عالي منحصر به فرد و داراي بهترين كيفيت است. در راستاي اين هـدف، دانشـگاه  

ژاپني به اقداماتي مانند بكار گيري افرادي كه با زبان اصيل صحبت مي كننـد بـه ويـژه     هاي

مربيان انگليسي زبان، پـذيرش دانشـجو از سـاير كشـورها، برگـزاري و هـدايت مطالعـات        

گروهي كوتاه مدت براي دانشجويان ژاپني مقيم خارج از كشور و ... دست زده اند(كاگامي، 

پيچيده اي وجود دارد كه نشان مي دهد حتي مؤسسات برجسـته  )، اما شواهد 2، ص 2001

ژاپني كه در داخـل داراي توانمنـدي بـااليي هسـتند و در بـازار جهـاني خـود را از لحـاظ         

پژوهشي برتر مي دانند تجربه كمـي در زمينـه پـذيرش عضـو هيـأت علمـي و دانشـجوي        

ارند. مؤسسات ضعيف خارجي داشته و هنوز تحت تسلط اين جريان به سمت خارج قرار د

تركه اغلب غير دولتي هستند به دليل مشكل فقدان استاندارد هاي علمي و مسـايل مـالي در   

  ).1، ص 2009، 3اين زمينه عقب ترند ( پوكارير

يكي از عوامل محدوديت موفقيت دانشگاههاي ژاپن در اين خصوص، تاكيد بر تدريس بـه  

. در نتيجه، دانشگاههاي ساير كشورها كـه بـه   زبان ژاپني است كه كمتر در جهان رواج دارد

كنند، جذابيت بيشتري براي دانشـجويان خـارجي دارنـد. مسـايل      زبان انگليسي صبحت مي

هاي زندگي نيـز باعـث    فرهنگي، موقعيت جغرافيايي و باال بودن هزينه مسكن و ساير هزينه

                                                 
1 .globalization 
2 .internationalization 
3 .Pokarier 
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ان طبقـات متوسـط   شده تا جذابيت تحصيل در كشور ژاپن كاهش يابد. بـراي مثـال، در ميـ   

جامعه، جهاني سازي به معني مهارت در زبان انگليسي و آشنايي با فرهنگ غرب است و به 

دليل تعصب نسبت به حفظ فرهنگ و زبـان ژاپنـي، پـروژه هـاي وزارتخانـه بـراي جـذب        

دانشجو از تمام نقاط دنيا، تا كنون موفق نبوده اسـت و اكثـر دانشـجويان پذيرفتـه شـده در      

، 2001ي ژاپن از كشورهاي آسياي شرقي مثل چين و كـره بـوده اسـت (كاگـامي،    هادانشگاه

هـا بـا   ). در پذيرش همين تعداد محدود دانشـجوي خـارجي نيـز برخـي از دانشـگاه     3ص 

اند، زيـرا گـاهي دانشـجويان خـارجي مرتكـب اقـدامات بزهكارانـه         مشكالتي  روبرو شده

  ). 11، ص2005شوند (اوبارا،  هاي غير قانوني مي واستخدام

هاي غيـر  هاي دولتي و به ويژه دانشگاهنظران ژاپني دانشگاهدر مجموع به عقيده صاحب     

دولتي در جهاني سازي آموزش عالي وضع مطلوبي نداشته و نياز بـه تغييـر در خـط مشـي     

  خود دارند.

در ژاپن نيز مانند ساير كشورها توسعه  هاي اطالعاتي و ارتباطي:توسعه فناوري •

هايي ها بوده و نوآوريهاي اخير محور تالشفناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي در سال

مانند آموزش از راه دور با استفاده از رسانه هاي متداول از قبيل مكاتبه از طريق پست 

غيره رواج يافته  الكترونيكي، نوارهاي ويدئويي و ضبط صوت، لوح فشرده، تلويزيون و

ها براي ورود به بازار آموزش عالي ژاپن و برقراري هايي كه اين فناورياست. قابليت

ارتباط نزديك با مؤسسات آموزش عالي ساير كشورها فراهم مي كنند، امكان آموزش و 

يادگيري مجازي را فراهم نموده است. عالوه بر اين، پروژه جديدي كه انجمن دانشگاه 

اجرا كرده به تسهيل انجام مسئوليت قانوني دانشگاهها كمك نموده و موجب شده طراحي و 

ها و يادگيري از تا تفاوت قايل شدن ميان شيوه متداول يادگيري از طريق حضور در دانشگاه

هاي دولتي هاي غير دولتي ژاپن مانند دانشگاهراه دوركاهش يابد. بنابر اين، بيشتر دانشگاه

هاي ري از راه دور را اجرا كرده يا بزودي اجرا خواهند كرد. توسعه فناوريبرنامه هاي يادگي

اطالعاتي و ارتباطي تا كنون ارائه خدماتي مانند جمع آوري اطالعات بدون توجه به طبقه 

را فراهم  HTML بندي هاي كالسي يا بازيابي پيامهاي الكترونيكي شخصي از طريق 

در فراهم نمودن زير ساخت هاي ديجيتالي، نصب نموده اما هنوز مؤسسات غير دولتي 

شبكه هاي محلي درون دانشگاهي، پردازش داده هاي شبكه محور براي ثبت نام دانشجو و 
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  159..../دانشگاه غير دولتي در ژاپن 

گزارش نمره ها همچنين، پذيرش دانشجو روي خط از طريق شبكه جهاني با چالش روبرو 

يق شبكه مقاومت هستند. عالوه بر اين اساتيد در مقابل انتشار محتواي آموزشي از طر

شديدي نشان مي دهند و مديريت آنها موضوعي كليدي براي ايجاد يادگيري مجازي است. 

هاي غير دولتي و دولتي ژاپن يك شيوه آموزش مشترك مجازي كه بر همچنين، در دانشگاه

اساس آن محتواها تنظيم شده و دانشجويان آنها را مطالعه كنند وجود ندارد ( كاگامي، 

  ). 3، ص2001

از ابتداي شكل گيري آموزش عـالي در ژاپـن تـا     تغيير ارزش دانش دانشگاهي: •

ها مركز توليد دانش بوده و مدارج علمـي در انحصـار نظـام دانشـگاهي     ، دانشگاه1960دهه 

بود. اين مؤسسات در سه بعد توليد دانش، پرورش شخصيت فردي و انتقال ميراث فرهنگي 

سالت آنها پرورش نخبگاني بود كـه بـراي سـاخت ژاپنـي     به ارائه خدمت مي پرداختند و ر

مدرن تالش مي كردند. در آن زمان، فارغ التحصيل شدن از دانشگاه كليدي بـراي موفقيـت   

هاي بزرگ يا دسترسي بـه مشـاغل و مراتـب    در جامعه و راهي براي يافتن شغل در كمپاني

تـا كنـون همزمـان بـا افـزايش       1960باالي اداري در دولت محلي يا مركزي بود. اما از دهه 

تعداد دانش آموختگان مدارس متوسطه كه وارد دانشگاه مي شوند، دانشگاهها در ژاپن منبع 

اصلي عرضه نيروي انساني به بازار كار شناخته شـد و مؤسسـات اقتصـادي از آنهـا انتظـار      

هـاي  انـايي ، پـايين آمـدن تو  1970داشته اند كه به تغييرات در اقتصاد پاسخ دهنـد. در دهـه   

ها بخواهند كيفيـت دانـش   نظري و كالمي دانشجويان باعث شد تا اين مؤسسات از دانشگاه

هـاي شـغلي   ، ركـود اقتصـادي و محـدوديت   1990آموختگانشان را كنترل نمايند و در دهه 

باعث شده تا تقاضاي اين مؤسسات براي بكارگيري كاركنان يقه سفيد به اسـتخدام نيـروي   

ش آموختگان آماده كار تغيير كنـد. تـا آن زمـان، آمـوزش در حـين اشـتغال       كار فوري يا دان

فعاليتي مشترك در بيشتر مؤسسات اقتصادي ژاپن بود و به دانش آموختگـان دانشـگاهي در   

بدو استخدام، به منظور سازگاري با نيازهاي شـغلي، آمـوزش داده مـي شـد، امـا بـا ركـود        

نيـروي انسـاني كـافي بـراي حمايـت از ايـن       اقتصادي، اين مؤسسات در تـأمين بودجـه و   

هـا از آمـوزش   ها دچار مشكل شده و در نتيجه، خواستار تغيير جهت گيري دانشگاهآموزش

هاي غير دولتـي سـنتي آمـوزش مـدار را بـا      به حرفه آموزي شده اند. اين خواسته، دانشگاه

اي لفظـي دربـاره   )، زيرا اوالً، مشاجره ه4-5، ص2001چالش روبرو كرده است ( كاگامي، 
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فاصله ميان آنچه آموزش دانشگاهي براي دانشجويان فراهم مي كند و آنچه بخش اقتصاد از 

هاي انجـام شـده در زمينـه آمـوزش     ها انتظار دارد، ادامه يافته، ثانياً، نوآوريآموزش دانشگاه

( 1معيهاي جعالي حرفه آموزي محور كه در ساير كشورها انجام شده مانند تشكيل دانشگاه

هايي كه با همكاري يك دانشگاه و يك مؤسسه در بخش صنعت تأسيس شـده و  يا دانشگاه

هاي جديـد دانشـگاه   فعاليت مي كند) آموزش عالي در ژاپن را تحت تأثير قرار داده و شكل

از جمله دانشگاه فونيكس كه محور فعاليت آن ارائه آموزش عالي به بزرگساالن است، علت 

دانشگاهي را با چالش روبرو نموده است. ثالثاً، ايده هايي مانند ايده توسعه وجودي آموزش 

هاي ژاپن، هنـوز  هاي غير دولتي ژاپن، تازگي دارد. دانشگاهشغلي مداوم براي بيشتر دانشگاه

ساله ها را مشتريان اصلي خود مي شناسند كه داراي طيف متنـوعي از نگـرش،    18جمعيت 

وولين هنوز با اين مشكل روبـرو هسـتند كـه چگونـه در آمـوزش      استعداد و... هستند و مس

دانشگاهي، آموزش عمومي و تخصصي را با هم تلفيق كنند تـا بـه ايـن تنـوع پاسـخ دهـد.       

عالوه بر اين، هنوز ذهنيت اساتيد دور از بازار كـار اسـت و تأكيـد بـر يـادگيري بـه جـاي        

  ).5، ص 2001ود (كاگامي، هاي ژاپن محسوب مي شآموزش چالشي جديد براي دانشگاه

توجه به اين نكته مهم است كه روي آوردن دانشگاه به حرفه آموزي مستلزم ارتبـاط بيشـتر   

هاي دولتي و هم غيـر  ميان دانشگاه و بخش صنعت است. در اين زمينه، اگر چه هم دانشگاه

ولتـي بـا   هـاي د هاي غيردولتي  نسبت به دانشـگاه دولتي وضعيت خوبي ندارند، اما دانشگاه

هاي دولتي كـه بخـش   ). دانشگاه1263، ص 2007، 2مشكالت بيشتري روبرو هستند( ولگار

عمده بودجه آنها توسط دولت و بقيه آن از طريق شهريه دانشجويان تأمين مـي شـود عامـل    

كليدي در نظام نوآوري ژاپن شناخته شده و با بخش صنعت در زمينه علوم پايه و مهندسـي  

نتيجه، مشكالت آنها مربوط به نظارت، فشارهاي اجتماعي و محدوديت  همكاري دارند. در

هاي غير دولتي كه در تأمين منابع مالي به هاي اعضاي هيأت علمي است. در مقابل، دانشگاه

هاي اهدايي و فعاليت در زمينـه علـوم   خود متكي هستند عالوه بر شهريه دانشجويان، كمك

جه خود را از طريق همكاري با مؤسسات مهـم اقتصـادي   اجتماعي يا علوم انساني، بقيه بود

هـا  كه در زمينه فناوري و علوم قوي هستند، تأمين مي كنند البته در حالي كـه ايـن دانشـگاه   

                                                 
1 .corporate university 
2  . Woolgar                                                                                                                                                             
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هاي دولتي در اين عرصه سابقه اي طوالني تر دارند، اما به دليل كمبـود در  نسبت به دانشگاه

ن، تأكيد بـر آمـوزش رشـته علمـي محـور،      تعداد كاركنان محقق و بودجه تحقيقاتي همچني

هاي دولتي در برقراري ارتباط با صـنعت وضـع مطلـوبي ندارنـد و تعـداد      نسبت به دانشگاه

هاي دولتي كمتر بـوده اسـت (ولگـار،    موارد همكاري و عقد قرار داد آنها نسبت به دانشگاه

  ). 1264، ص 1، به نقل از كوندو2007

-ي رفع اين مشكل برداشته شده كه اساسا مربوط به دانشـگاه هايي براهاي اخير، گامدر سال

هاي دولتي بوده است. از جمله آنها افزايش بودجه صرف شده از سـوي دولـت بـر اسـاس     

است . اين قانون خط مشي هاي مربوط به ايجاد يـك نظـام   » قانون اساسي فناوري و علوم«

ري اين خط مشي هـا تضـمين   جديد ارتباط صنعت و دانشگاه را ارائه مي دهد. هدف محو

  ). 1264، ص 2007هاي دولتي است(ولگار، شان اجتماعي دانشگاه

هاي براي دانشگاه 1980تا  1960هاي فاصله سال :ساله18كاهش جمعيت افراد  •

هـا رو   نام )، زيرا دراين دوره به طور كلي ثبت7، ص 2005 ژاپن، دوران طاليي بوده (اوبارا،  

ثبت نام به بيش از يـك ميليـون    1960مارها نشان مي دهد، تا سال به گسترش بوده است. آ

ايـن   1970مؤسسه آموزش عالي (اعم از دانشگاه و كالج )رسـيد، تـا سـال     525دانشجو در 

ميليون دانشجو در  2/2، 1980مؤسسه رسيد. در سال   851ميليون دانشجو در  6/1تعداد به 

هـا بـراي   ها و دانشگاهد پذيرش دانشجو در كالجمؤسسه ثبت نام نمودند. بنابراين، رون 963

درصد افزايش يافـت   6/23درصد  بود، اما به سرعت به  10،كمتر از 1950ساله در  18افراد 

). ازاين زمـان بـه بعـد اعمـال     15، ص 2001درصد رسيد (اگنور،  4/37، به 1980و تا سال 

سـاله رو بـه    18جوانـان   ، جمعيت1990هاي كنترل جمعيت  باعث  شد تا از سال سياست

ميليون نفر يعني  5/1به  2003كاهش گذارد؛ به طوري كه  تعداد دانشجويان جوان، در سال 

 2/1اين تعداد بـه   2009رفت تا سال  رسيد و انتظار مي 1991سه چهارم تعداد آنها در سال 

رت وزا 1997). ايـن تغييـر رونـد باعـث شـد، در سـال       2، ص 2002، 2ميليون رسد (آنزاي

را منتشـر كنـد و در آن اعـالم نمايـد      3 2000آموزش و پرورش، طرح آينده پـس از سـال   

يك دوره پذيرش جهاني را تجربه خواهند كرد، زيـرا  ايـن    2007دانشگاههاي ژاپن از سال 

                                                 
1  .Kondo 
2.Anzai 
3.The future plan after the year 2000. 
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يابـد. بنـابراين، فضـاي     هـا ادامـه نمـي    سـاله 18دوره، دوراني خواهد بود كه رشد جمعيـت  

-ها مجبورند با تمام  درخواست يت دانشگاهي خواهد بود و دانشگاهها بيشتراز جمعدانشگاه

هايي هاي ورود به دانشگاه موافقت كنند تا بتوانند سهميه ثبت نام خود را پر كنند و دانشگاه

اند، مجبـور خواهنـد بـود، درهـاي خـود را بـه روي دانشـجويان        كه باظرفيت خالي مواجه

ها، به طور كلي  بديهي است، تقاضاي ورود به دانشگاهخارجي بگشايند. در اين چشم انداز، 

هاي معروف و معتبر خواهد بود و دانشجويان خوب براي ورود بـه آنهـا   متمركز بر دانشگاه

هـاي غيـر دولتـي بـه ويـژه      ). در نتيجه، دانشگاه9، ص 2004، 1رقابت مي كنند(مارجينسون

كنند. اين بـه معنـاي    ر تقاضا را تجربه ميتر قرار دارند، كاهش د هاي پايين آنهايي كه در رتبه

)، 12، ص 2005هاي غير دولتي در ژاپـن اسـت (اوبـارا،    شروع از دور خارج شدن دانشگاه

هايي كه تعداد ثبـت نـام كنندگانشـان از حـد نصـاب       ها و دانشكدهزيرا طبق قانون، دانشگاه

اعتبار حقـوقي خـود    تعيين شده توسط وزارت آموزش و پرورش كمتر باشد، نياز به تجديد

دارند تا از بسته شدن آنها جلوگيري شود. عالوه  بـر ايـن، كـاهش تعـداد ثبـت نـام بـراي        

هاي كوچك و جديد كه تنها بر درآمد ناشي از شـهريه بـراي اداره امـور    بسياري از دانشگاه

  ).  1، ص2007شود (آكاباياشي،  خود تكيه دارند، يك تهديد محسوب مي

ـ  • كـاهش   :تأسـيس و اداره دانشـگاه   2ر اسـتانداردهاي كاهش نظارت دولت ب

شود. اين  ها هميشه منجر به نتايج مثبت نمينظارت دولت بر الزمات تأسيس و اداره دانشگاه

هاي غير دولتي  و پيدايش شـكلهاي  كاهش نظارت، در ژاپن، موجب افزايش تعداد دانشگاه

بخـش دولتـي در آمـوزش     دهـد  جديد مؤسسات آموزش عالي شده است. آمارها نشان مـي 

عالي مشغول بازسازي ساختاري از طريـق ادغـام كـردن  وكوچـك نمـودن سـهم خـود در        

 2003دانشـكده در سـال   100هاي دولتي از  آموزش عالي است. به طوري كه تعداد دانشكده

كـاهش يافتـه اسـت. در مقابـل، بخـش خصوصـي در حـال         2004دانشكده در سـال  87به 

هـاي  ها وكالجآموزش عالي است.  به طوري كه تعداد دانشگاه گسترش سهم خود در عرصه

رسـيده اسـت و    2004مؤسسـه در سـال    542بـه   2003مؤسسه درسال 526غير دولتي  از 

هاي موجود هنـوز بـه فعاليـت خـود ادامـه داده و درصـدد       ها و كالجعالوه بر اين، دانشگاه

                                                 
3. Marginson 
2 .requirements 
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). ايـن  16، ص2005اوبـارا ، باشـند (  هـاي تحصـيلي خـود مـي     ها و رشته گسترش دانشكده

هـا در حـال كـم شـدن اسـت و       سـاله  18درحالي است كه جمعيت دانشجويان يعني گروه 

توانند ظرفيت خود را بـا پـذيرش    مؤسسات غير دولتي آموزش عالي، ديگر بيش از اين نمي

رويـه، منجـر بـه ورشكسـتگي تعـداد       تعداد  بيشتري دانشجو پر نمايند و ادامه گسترش بـي 

). عالوه بر ايـن، بـا   16-17، ص 2005هاي غير دولتي خواهد شد (اوبارا، از دانشگاهزيادي 

بخـش   2002در دسامبر  1»قانون اصالحات ساختاري طراحي شده منطقه« تصويب و اجراي

گذاري سود ده در خدمات آموزش عالي شده است. مطابق بـا   خصوصي وارد عرصه سرمايه

هـاي ايـالتي محلـي تشـكيل شـده      صورت سـازمان  اين قانون بخش اصالحات ساختاري به

هاي انتفاعي را داد تا  هاي موجود در اياالت اجازه ايجاد دانشكدهاست. اين بخش به كمپاني

از طريق پژوهش و آموزش نياز محور، به تقاضاي محلي پاسخ داده و به بهبود وضع منطقـه  

ورد نيـاز ايـن دانشـكده هـا     خود كمك كنند. تسهيالت و بخشي از سرمايه و منابع مـالي مـ  

خانه تأمين شده و در صورت نياز و عدم توانايي در تأمين فضاي كافي بـراي  توسط وزارت

شده است تا بـه ارائـه آمـوزش دانشـگاهي اينترنـت محـور        كالس درس به آنها اجازه داده 

  بپردازند. 

دولتـي از سـه    هـاي غيـر  هاي سود ده (انتفاعي) با دانشـگاه  تأسيس و گسترش اين دانشكده

هـاي  هاي خصوصي وابسته به شـهريه و كمـك  جهت تفاوت دارد. اول آنكه، بيشتر دانشگاه

هاي انتفـاعي توسـط كمپـاني    مالي دانشجويان هستند در حالي كه منابع اصلي مالي دانشكده

هـاي   شود و فلسفه وجـودي آنهـا بـازده    تأمين مي ،هايي كه سرپرستي آنها را بر عهده دارند

اندازهاي متفاوت هستند. هر يـك   كه، دانشكده هاي انتفاعي، داراي چشمست. دوم آنمالي ا

دهند و  هاي مختلف ارائه مي هاي كارشناسي در رشته اي را براي دوره هاي ويژه از آنها برنامه

هاي نظام آموزش عالي  كنند كه با واقعيت هايي را براي خود تعريف ميگاه اهداف و رسالت

هـاي انتفـاعي تحـت    است. آخرين تفاوت، ايـن واقعيـت اسـت كـه دانشـگاه     ژاپن متفاوت 

كننـد و   چارچوب قانوني كه بخش اصالحات ساختاري طراحي شده، ارائه نموده فعاليت مي

هاي غير دولتـي از آن محـروم هسـتند.    مندند كه دانشگاه از امتياز كاهش نظارت دولت بهره

به داشتن ساختمان ندارند در حالي كه مؤسسات غير براي مثال مؤسسات انتفاعي الزاماً نياز 

                                                 
1 .The Designated Structural Reform District Law  
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دولتي ملزمند تسهيالت و زمين  مناسب فراهم كننـد و در مـورد تعـداد و كيفيـت اعضـاي      

). اين تفاوتها باعث شده تـا  17-18، ص 2005هيأت علمي و مديران خود مسئولند (اوبارا، 

ر بـه رقابـت بـا مؤسسـات     هاي غير دولتي محدود شـده و قـاد  عرصه فعاليت براي دانشگاه

هاي غير دولتـي، نيـازي   انتفاعي نباشند. ضمن آنكه اين مؤسسات نيز براي رقابت با دانشگاه

  كنند.   احساس نمي

واقعيت ديگري كه در زمينه نظارت دولت بر نظام آموزش عالي غير دولتي وجود دارد ايـن  

نـه آمـوزش و پـرورش    ، وزارتخا2004است كه حتي پس از تغييرات اساسي اخير در سـال  

هـاي غيـر دولتـي دارد. اختيـار صـدور       هنوز نظارتي شديد همراه با تمركز قوي بر دانشـگاه 

هـاي اصـلي)    هاي علمي (آمـوزش  مجوز براي ايجاد مؤسسات جديد و مجوز اجراي برنامه

ي مـرور   جديد در هر نوع مؤسسه آموزش عالي در دست وزارت خانه است. لذا به وسـيله 

رنامه درسي، امكانات، نسبت دانشجو به عضو هيأت علمي و تقاضا بـراي ثبـت   طرح اوليه ب

كنـد. اگـر دانشـگاهي غيـر      نام درآن برنامه، بر تهيه و اجراي هر برنامه جديدي نظارت مـي 

دولتي بخواهد برنامه تصويب شده خود را تغيير دهد، به ويژه هنگامي كه تغيير بـه افـزايش   

خانه مجوز دريافت كند. وط باشد، الزم است از سوي وزارتهاي مؤسسه مرب نام در كل ثبت

هـاي دولتـي الزم نيسـت. ايـن نظـارت تـوأم بـا تبعـيض بـر           چنين مجوزي براي دانشـگاه 

ها را غير ممكـن   گيري عقالني و به موقع توسط اين دانشگاه هاي غير دولتي، تصميم دانشگاه

هـاي تصـويب شـده     هـا و طـرح   ر برنامهد  ). عالوه بر اين ،1، ص2007سازد(آكاباياشي،   مي

، درگزارش 1998شود. براي مثال درسال  آموزش عالي بر محورهاي خاصي تأكيد مي  درباره

و جهاني شـدن   2، يگانگي 1مجبورند تنوع 21ها در قرن شوراي دانشگاه، گفته شده كه كالج

ديد مشـروط بـه آن   هاي ج را بپذيرند. اين عبارت حاكي از اين پيام است كه تصويب برنامه

اين كلمات كليدي وجود داشـته باشـد. تحـت ايـن فشـار،        ها مطالبي درباره است كه در آن

مؤسسات آموزش عالي هنگامي كه بخواهند براي مثال سهميه جديد دانشجو دريافت كننـد،  

بايد تالش نمايند از اين پيشنهادها پيروي كنند. در مجموع نظـارت شـديد، در تمـام ابعـاد     

بندي قرار دارنـد،   هاي غير دولتي به ويژه آنهايي كه در مراتب پايين رتبه رد در دانشگاهعملك

                                                 
1. diversity 
2. uniqueness 
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تأثير گذاشته و مانع انطباق انعطاف پذيرشان از لحاظ اندازه و محتوا با معيارهـاي آموزشـي   

  ).1-2، ص2007 شود (آكاباياشي،  مي

م يكـي از  سهميه ثبت نا مشكالت مربوط به تخصيص سهميه ثبت نام دانشجو: •

سازترين مسائل در نظام آمـوزش عـالي ژاپـن بـه ويـژه بـراي        برانگيزترين و مشكل  جنجال

هاي غير دولتي است. تخصيص سهميه ثبت نام براي تمام مؤسسات آمـوزش عـالي     دانشگاه

رسـد هـيچ    شود و در ظاهر به نظـر مـي   اعم از دولتي (ملي و محلي) و غير دولتي انجام مي

لت در اين زمينه وجود ندارد. درحالي كه مقدار اختصـاص يافتـه بـراي    فشاري از سوي دو

هـا   هـاي آن  مراكز آموزش عالي غير دولتي، صريحاً به اين موضوع بستگي دارد كه آيا برنامه

با شرايط آموزشي مصوب از جمله ميزان ثبت نام همخواني دارد يا نه؟. مؤسساتي كـه نـرخ   

ز تعداد ثبت نام  تعيين شـده باشـد احتمـال دارد بـا قطـع      تر ا درصد پايين 50ها  ثبت نام آن

  كمك مالي دولت به دليل عدم انجام كامل تعهدات، مواجه شوند. 

هاي غير دولتي، افـزايش سـهميه ثبـت نـام هنـوز مسـتلزم تشـريفات اداري و         براي دانشگاه

ده اسـت.  مذاكرات بسيار است و با اجراي اصالحات اخير چيزي از اين تشريفات كاسته نش

اي نـدارد،   اي به دادن سهميه جديد دانشجو بـه هـيچ مؤسسـه    از آنجا كه وزارت خانه عالقه

تـر از حـد تعيـين شـده باشـد،       اي پـايين  هنگامي كه براي اولين بار نرخ ثبت نام در مؤسسه

هاي غير دولتي درصددند از ابتدا،  تقاضاي افزايش سهميه بعيد خواهد بود. بنابراين، دانشگاه

سهميه خود را باالتر ازآنچه مورد نياز است انتخاب كنند و به تطبيق آن با تعداد واقعـي   كل

اي ندارند، زيرا تمام شـرايط   دانشجويان كه متناسب با تجهيزات و امكانات آنان است، عالقه

  ).2، ص2007ها وابسته به سهيمه ثبت نام آنان است (آكاباياشي،  آموزشي اين دانشگاه

هاي غير دولتـي  هاي عمده دانشگاهيكي از چالشرقابت با دانشگاههاي دولتي:  •

هـايي  هايي مانند جلب اعتماد جامعه، فعاليت هاي دولتي در زمينهدر ژاپن، رقابت با دانشگاه

آموزشي و تأمين منابع مالي است. وزارت آموزش و پرورش همواره در طول تاريخ طرفدار 

هـاي دولتـي همـواره در رأس     وزش عالي بوده است و دانشـگاه و حامي بخش دولتي در آم

-اند. اگر چه دانشگاه اند و بهترين دانشجويان را پذيرفته سلسله مراتب دانشگاهي قرار داشته

انـد،   اند اما موفق نشده هاي غير دولتي براي شكستن اين ساختار سلسله مراتبي تالش نموده

هاي امپراطوري دارند كه ويژگـي بـارز آنهـا نخبـه     گاههاي دولتي ريشه در دانشزيرا دانشگاه
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هـاي غيـر دولتـي، بـا گـرفتن شـهريه كمتـر، از        ها نسبت به دانشگاهگرايي بود. اين دانشگاه

شـهرت، آمـوزش     كنند. بنابراين، مردم به دليل سـابقه تـاريخي،   دانشجويان خود حمايت مي

هـاي  با ارزش ناشي از تحصـيل در دانشـگاه  گرا، اعتبار و احترام اجتماعي و البته منافع  نخبه

كنند و والـدين بـراي فرسـتادن فرزنـدان خـود بـه چنـين         دولتي، آنها را تصديق و تأييد مي

كنند. در مقابل، مردم معموالً به دليل شهريه گران و پايين بودن بازده  هايي تالش ميدانشگاه

هـاي غيـر   ي، نسبت به دانشـگاه علمي و قرار گرفتن در مراتب پايين سلسله مراتب دانشگاه

  اند. دولتي اعتماد خود را از دست داده

نظران ژاپنـي از  هاي درسي و آموزش است. برخي از صاحب بعد ديگر رقابت، كيفيت برنامه

هاي ژاپني اعم از دولتي و خصوصي، در تـدريس و  ) معتقدند دانشگاه2009جمله پوكارير (

هاي جهان مي باشند و اين ضعف ناشي ن دانشگاهارزيابي دانشجويان خود جزء ضعيف تري

از عوامل خاصي است كه در محيط بالفصل آنها وجود دارد. يكي از ايـن عوامـل آن اسـت    

كه اعضاي هيأت علمي ژاپني به پژوهش توجه بيشتري داشته و تعهدشان نسبت به تدريس 

است. آنها اغلب بـه دليـل    كمتر از همتايانشان در كشورهايي مانند آلمان، آمريكا و انگلستان

، به نقـل از  2009هاي درس، به تدريس يك سويه مي پردازند( پوكارير، بزرگ بودن كالس

). عامل ديگر كيفيت برنامه هاي درسي است. در گـزارش كـارگروه   14، ص 1اندرز و تيچلر

 خانه مي باشد، آمـده هاي وزارتانجمن مركزي آموزش و پرورش كه منعكس كننده ديدگاه

ها اطمينان خاطر دانشجويان بـراي دسـتيابي فـوري بـه شـغل را در      علي رغم آنكه دانشگاه

الويت قرار مي دهند، اما سطح توانايي كه در صدد پـرورش آن در دانشـجويان مـي باشـند،     

مشخص نيست. مدل برنامه درسي رايج در دوره هاي چهارسـاله، در دوران پـس از جنـگ،    

نبال آن دو سال آموزش تخصصي تـر در يـك رشـته علمـي     دو سال آموزش عمومي و به د

هـا از آزادي بيشـتري در طراحـي برنامـه هـاي      كه دانشـگاه 1991خاص بوده است. از سال 

خانـه نيـز   درسي برخوردار شده اند، اين مدل به دقت دنبال نمي شود. عالوه بر اين، وزارت

ارائه نموده كه اهداف معين مربـوط  هايي به جاي افزايش الزام مطالعات عمومي، اخيرا طرح

هـا بايـد اثبـات كننـد كـه دانـش       به يك رشته علمي خاص را دنبـال مـي كننـد و دانشـگاه    

هـا، برنامـه درسـي بـر     آموختگانشان به آنها دست يافته اند. در نتيجه، در بسياري از دانشگاه

                                                 
1.Anders and Tighler 
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شـود دروس   دهي نشده است و به دانشجويان اجازه داده مـي اساس منطق آشكاري سازمان

متنوعي را بر اساس برنامه درسي ترم قبل و بر حسب ضرورت انتخـاب كننـد و بگذراننـد.    

هـا  خانه نيز حاكي است به دليل افزايش بيش از حد تعـداد دانشـگاه  اظهارات ضمني وزارت

، 2009نسبت به تقاضاي داخلي، قصد دارد استانداردهاي علمي را كـاهش دهـد (پوكـارير،    

هاي ژاپن با چالش كيفيت آموزش روبـرو هسـتند و در   ر اين، اكثر دانشگاه). بناب14-15ص

تر قـرار دارنـد، در    هاي غير دولتي به ويژه آنهايي كه در رتبه هاي پاييناين شرايط، دانشگاه

گيرنـد.   هاي درسي ناكارآمد و پايين بودن كيفيت آموزش مورد انتقـاد قـرار مـي    مورد برنامه

هـاي غيـر دولتـي، اسـتخدام پـس از اتمـام       دانشـگاه   كننـد،  عـا  مـي  دانشجويان و والدين اد

هـاي دولتـي   كنند در حالي كه شهريه باالتري نسبت بـه دانشـگاه   تحصيالت را تضمين نمي

گيرند. رواج اين عقيده باعث شده تا اين مؤسسات به جاي آنكه در صدد توسـعه دانـش    مي

آمـوزي و ارائـه    مكـاني بـراي حرفـه   علمي و مشوق اجتماعي شدن دانشجويان باشـند، بـه   

-آموزش براي موفقيت در آينده تبديل شوند. واضح است در چنين شرايطي، اكثـر دانشـگاه  

هاي تعريف شـده خـود و خـط مشـي     هاي غير دولتي مجبورند ميان ابعاد فلسفي و رسالت

 گـوي انتظـارات جامعـه، مشـتريان و سـاير     شان تعادل برقرار كننـد. همچنـين، پاسـخ    علمي

هـاي غيـر دولتـي را تـرك كـرده  و بـه       مندان باشند. در غير اين صورت آنها، دانشگاه عالقه

كنند به تقاضـاي اجتمـاعي پاسـخ دهنـد      مؤسساتي روي خواهند آورد كه حداقل تالش مي

  ).18 -19، ص 2005(اوبارا، 

وزارت  هاي دولتي، تكميل سهميه ثبت نامي تعيين شده از سويبعد سوم؛ رقابت با دانشگاه

 2000آموزش و پرورش است. اگر چه نرخ ثبت نام در مؤسسات آموزش عالي بين سالهاي 

يك درصد كاهش يافته است، اما ارقام مربوط به ثبـت نـام دانشـجويان سـال اول،      2007تا 

دهـد. ايـن بـدان معناسـت كـه تعـداد بيشـتري از         حدود يك درصد افـزايش را نشـان مـي   

هـاي دولتـي موفـق بـه ورود بـه ايـن       آزمون ورودي دانشگاه آموزان شركت كننده در دانش

هاي غير دولتي داراي رتبه پـايين مجبـور   ها و دانشگاه اند. در نتيجه، دانشكده ها شدهدانشگاه

اند تمام شوك جمعيتي را تحمل كنند و اغلب آنها نتواننـد در ابتـداي سـال تحصـيلي،      شده

ري كه طبق بررسـي مؤسسـه كمكهـاي مشـترك     سهميه ثبت نام خود را تكميل كنند. به طو
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هـاي غيـر   درصد از دانشگاه 5/29، 2005، در بهار سال 1براي دانشكده هاي غير دولتي ژاپن

 7مؤسسه) نتوانستند مطابق با سـهميه ثبـت نامشـان دانشـجو ثبـت نـام كننـد،         160دولتي (

درصـد   14قـط  درصد سهميه، ثبت نام كردند و يك مؤسسه موفق شد ف 50مؤسسه كمتر از 

هـاي غيـر دولتـي نتوانسـتند     درصد از دانشگاه 40از سهميه خود را ثبت نام كند. سال بعد، 

هاي غير دولتـي  ، تقريبا نيمي از كل دانشگاه2008سهميه ثبت نام خود را پر كنند و در سال 

). 149، ص2009در پر كردن سهمه ثبت نام دانشجوي خـود شكسـت خوردنـد (پوكـارير،     

ها مجبور به پذيرش دانشـجوياني هسـتند   ، با كاهش تعداد دانشجويان، اين دانشگاهبنابر اين

ها نسبت به گذشـته، تفـاوت بيشـتري را     كه آمادگي كمتري دارند و از لحاظ كيفيت آموخته

  دهند. به همين دليل فاصله ميان آمادگي دانشـجويان و انتظـارات دانشـگاه از آنهـا،     نشان مي

كند تا به حيات خـود ادامـه    د. تنها راهي كه به اين مؤسسات كمك ميياب هرسال افزايش مي

دهند آن است كه استاندارد هاي كيفيت فعاليتهايشـان را كـاهش دهنـد تـا بتواننـد تقاضـاي       

تر را براي ثبت نام بپذيرنـد. پيامـد ايـن كـار، كـاهش بيشـتر        دانشجويان داراي كيفيت پايين

  ).2ص  ،2007اباياشي، هاست (آككيفيت آموزشي اين دانشگاه

يـابي بـه منـابع مـالي      هاي غير دولتي با دولتي، تالش بـراي دسـت  بعد ديگر رقابت دانشگاه

هـاي  است. اين رقابت در تاريخ آموزش عالي ژاپن سابقه اي طوالني دارد. همواره حمايـت 

تعيين شده در قانون براي بخش خصوصي و دولتي، به شكل قابل توجهي متفـاوت بـوده و   

زارت آموزش و پرورش نيز در اجراي آنها ناعادالنه رفتار كرده است. براي مثـال، در طـي   و

، ميزان منابع هزينه شده از سوي دولت براي آموزش عالي افـزايش  1979تا  1970هاي سال

درصد از توليد ناخالص ملي رسيد و سـهم عمـده اي   56/0درصد به 39/0يافته و سهم آن از

هـاي غيـر دولتـي پرداخـت تـا بـر       دهايي بود كه دولت بـه دانشـگاه  از آن مربوط به سوبسي

متوقـف شـد. در    1979مشكالت خود فايق آيند. اما به دليل تنگناهاي مـالي ايـن رونـد از    

هـاي دولتـي بـه    ها به شرايط قبلي خود بازگشتند. در اين زمان، دانشـگاه نتيجه، اين دانشگاه

هاي غير فيت تدريسشان را حفظ كنند اما دانشگاهدليل ادامه سوبسيدهاي دولت، توانستند كي

صرف بخش مهمي از بودجه دولتي خـود   ،دولتي مجبور شدند با افزايش شهريه دانشجويان

گذاري خود به سمت تـأمين برتـري مـالي و    براي پرداخت وامهاي بلند مدت و تغيير هدف

                                                 
 1.Promotion and Mutual Aid Corporation for Private Schools of Japan                                                                
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كيفيـت آمـوزش در   فيزيكي، جايگاه خود را در عرصه آموزش عالي حفظ كنند امـا مشـكل   

البتـه تـا كنـون    ). 41-42، ص 1988، 1اين مؤسسـات همچنـان پـا برجـا مانـد (موتوهيسـا      

وزارت آمــوزش و پــرورش در  اصــالحات در خــط مشــي هــا انجــام شــده امــا همچنــان 

هـا، سـهم بسـيار    هـاي خـود بادانشـگاه   ها و همكاريبندي منابع مالي و ارائه حمايت بودجه

دانشـگاه   542دهد. در نتيجه، با وجـود آنكـه در    اختصاص ميكوچكي به بخش خصوصي 

درصد  6نفر دانشجو مشغول به تحصيل بود ند، تنها  033/941/1، 2004غير دولتي در سال 

دانشـگاه دولتـي  بـا     87از بودجه آموزش و پـرورش را دريافـت كردنـد. در مقابـل، سـهم      

). عالوه بر 55، ص 2005(اوبارا، درصد از كل بودجه بوده است  23نفر دانشجو،  804/459

اي را در مـورد   هاي سخت گيرانهاين، كاهش درآمدهاي مالياتي باعث شده تا دولت سياست

هـا، هـر    دولت تصميم گرفته براي كاهش هزينـه  2004ها اتخاذ كند. از سال بودجه دانشگاه

، 2ي بكاهد (ترنرهاي دولتي و غير دولتساله يك درصد نسبت به سال قبل از بودجه دانشگاه

). بنابراين، اصالحات انجام شده تحت نظام آموزشي بسـيار متمركـز، در عمـل    1، ص2006

اي براي بخش غير دولتي نداشته و اين بخش همواره با بحران كمبود منـابع مـالي    هيچ فايده

  روبرو  بوده و هست.

ا بـا هـم تركيـب    هاي ياد شده به صورت جداگانه نيست، بلكه آنهـ بديهي است تأثير چالش

هـاي  هاي غير دولتي گذاشته اند. در پاسخ به آنهـا، دانشـگاه  شده و تأثيري عميق بر دانشگاه

اند. صاحب نظران و محققان ژاپني  هاي جدي را آغاز نمودهغير دولتي و دولت ژاپن فعاليت

رائـه  نيز با مطالعه و بررسي ابعـاد مختلـف شـرايط، راهكارهـايي را بـراي مقابلـه بـا آنهـا ا        

  شود. اند، كه بخشي از آنها در ادامه بررسي مي نموده

  هااقدامات و راهكارها براي رفع چالش-ب

ي  مسـائل و مشـكالت يـاد شـده از دهـه      :هاي غير دولتياقدامات دانشگاه      •

، به شكلي بارز و آشكار، شـروع بـه نشـان دادن خـود نمودنـد و در پاسـخ بـه آنهـا         1980

ي پيش قدم شدند، زيرا اين مؤسسات از دانشـجويان شـهريه دريافـت    هاي غير دولت دانشگاه

هـاي    كنند و دانشجويان از آنها براي دريافت خدمات آموزشي، تقاضايي بيش از دانشـگاه  مي

                                                 
1.Motohisa                                                                                                                              
                                .  
2. Turner 
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هاي غير دولتي كه در آن زمـان بـا افـزايش     )، دانشگاه2003( 1دولتي دارند. لذا به گفته پول

هـاي آموزشـي    ها مواجه بوده و بايد براي ارائه فرصت ساله 18تقاضا به دليل رشد جمعيت 

اي جديد شركت كنند، انجام تغييرات جدي را سرلوحه كار خود قرار دادند. ايـن   در مسابقه

نهضت تغيير، در ابتدا، محتواي خدمات آموزشي را مورد توجه قرار داد و نقطـه شـروع آن   

-، توسـط قـديم  1990در سـال   3و اطالعات محيطي 2تأسيس دو دانشكده: مديريت سياسي

هاي مطالعـات   ترين دانشگاه غير دولتي  يعني دانشگاه كيو  بود. اين كار با تأسيس دپارتمان

هـاي درسـي،    زمان، تغيير برنامـه ملي، اطالعاتي، فرهنگي، محيطي و سياسي ادامه يافت. هم

نيز در دستور هاي تدريس و ارزشيابي دانشجويان  و نوآوري در روش 4تدريس برنامه محور

نظـران ژاپنـي از جملـه پـول      كار قرار گرفت. اين اقدامات كه به عقيـده برخـي از صـاحب   

هاي ژاپني، تغيير واقعي در ياددهي، يـادگيري   ) اولين بار در تاريخ دانشگاه152، ص 2003(

 هاي غير دولتي كه در رقابتي شديد براي دانشگاهي ايجاد نمود، به تدريج ميان ساير دانشگاه

  حفظ شايستگي خود شركت داشتند، گسترش پيدا كرد.

، دولـت ژاپـن دراثـر فشـارهاي خـارجي و      19: در اواخـر قـرن   اقدامات دولت •

هايي مندي خود براي رقابت با قدرتهاي غربي، براي اصالح نظام آموزش عالي، تالش عالقه

دوره با اعتراضات  اي گرفت، زيرا اين ،شكل تازه1960را آغاز نمود. اين تالشها در طي دهه 

هاي شـلوغ،  ارائـه   كردند، كالس دانشجويان ژاپني نسبت به كيفيت آموزشي كه دريافت مي

هاي فردي و افزايش بي رويه شهريه همـراه  دروس با روش سخنراني، عدم توجه به تفاوت

بود. اين اعتراضات كه به تدريج به سراسر جامعه گسـترش يافـت موجـب شـد دولتمـردان      

ژاپني با توجه به اينكه آمـوزش عـالي محـور اصـلي رشـد اقتصـادي اسـت، بـه گسـترش          

يان و ، دوره رشـد سـريع دانشـجو   1970تـا   1960هاي  دانشگاهها اقدام كنند. از اين رو دهه

افزايش تعداد دانشگاههاي غير دولتي و دولتي بود. رشد كمي كه با افت كيفيت همـراه بـود   

، مسـووالن ژاپنـي در   1970باعث ادامه اعتراضات دانشجويان و جامعـه شـد. لـذا در دهـه     

                                                 
1. Poole 
2. Faculty of policy management 
3. Faculty of environmental information 
4. Syllabus based 
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هـايي  ها، براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم دست بـه ارائـه طـرح    واكنش به نارضايتي

  ح آموزش عالي زدند. ويژه براي اصال

خانه از سوي شوراي مركزي آموزش و پرورش به اين وزارت 1976اولين طرح كه در سال 

بود. اقدام  1980تا  1975ارائه شد خواهان كنترل توسعه مؤسسات آموزش عالي در سالهاي 

در سـال   1»هـاي خصوصـي   هاي مالي تشويقي بـه دانشـكده  كمك«ديگر دولت، ارائه قانون 

بود كه در واقع تالشي از سوي دولت براي محدود نمودن گسـترش سـريع آمـوزش     1975

) وزارت آمـوزش و پـرورش بـر اسـاس ايـن      2001عالي غير دولتي  بود. به عقيده اگنـور ( 

درصـد از   50قانون، از طريق ارائـه كمـك هزينـه بـه دانشـگاههاي غيـر دولتـي تـا سـقف          

اين مؤسسات افزايس داد. هر دانشـگاه غيـر    هاي حمايتي (جاري)، كنترل خودر را بر هزينه

 -1980دولتي براي دريافت اين كمك قابل توجـه، مجبـور بـود در يـك دوره پـنج سـاله (      

هاي جديد يا افزايش تعداد  )، درخواست دولت در مورد عدم ايجاد كالجها يا دانشكده1975

ا نيـاز داشـت، بپـذيرد.    دانشجويان ثبت نام كننده را به جز در موارد خاصي كه جامعه به آنه

ــالي دوره   ــزارش م ــد گ ــي خواســته ش ــر دولت ــين از دانشــگاههاي غي ــا  همچن ــابق ب اي مط

دستورالعملهاي تعيين شده توسط دولت مركزي تهيه كنند اين حركـت بـه سـمت دخالـت     

اي مشـورتي كـه مسـتقيماً  بـه وزيـر       با ايجاد كميته 1984بيشتر دولت در آموزش عالي، در 

هايي را براي اصالح آموزش عالي ارائه نمود، بـه   داد و توصيه گزارش ميآموزش و پرورش 

زمان شوراي ملي اصالح آموزش و پرورش تشكيل شـده و بـه بررسـي    اوج خود رسيد. هم

، سازماندهي و سيستمي نمودن يادگيري مادام 21نيازهاي اساسي براي متناسب شدن با قرن 

هـاني شـدن و قـرن اطالعـات و بـازنگري در      العمر، توسعه آموزش عالي، سـازگاري بـا ج  

منتشـر   1986نهـايي خـود را درسـال     مديريت و منابع آموزشي پرداخت. اين شورا، گزارش

هـاي گـزينش    هايي در مورد رشد تحصـيالت تكميلـي، اصـالح رويـه     نمود و در آن توصيه

بينـي   شداوطلبان ورود به دانشگاه و بهبود و توسعه مؤسسات آموزش عالي متناسـب بـا پـي   

ها ارائه نمود. اين شورا، همچنين، توصـيه   ساله 18هاي جمعيت شناختي در گروه سني  روند

تشكيل شـد و تـا سـال     1987ايجاد شود. اين شورا در » شوراي دانشگاهي جديد«نمود كه 

به مطالعه و بررسي اصالحات توصيه شده توسط شوراي مركزي آموزش و پـرورش   1998

                                                 
1. The Private School Promotion Subsidy Law  
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يي را بـراي بهبـود كيفيـت آمـوزش، پـژوهش و تصـميم گيـري در        هاپرداخت و استراتژي

هاي بهتـر بـراي ارزيـابي ايـن مؤسسـات پرداخـت        ها ارائه نموده و به تدوين شيوهدانشگاه

  ).12-15، ص 2001؛ اگنور، 160، ص 1997(اوزاكي، 

ل استقال  ها، عالوه بر تأكيد بر درگيري مستقيم دولت در اصالح آموزش عالي،در اين تالش

شـواري   1971ها نيز بيش از پيش مورد توجه قرار گرفت. به طوري كه در گزارش دانشگاه

ها بود. ايـن گـزارش بـر     ها محور اصلي توصيهمركزي آموزش و پرورش، مديريت دانشگاه

اهميت ساختار مديريت سازماني تأكيد داشت و در جستجوي نظامي با اختيـارات بيشـتر و   

شتر براي دانشگاه بود. شواري ملي آموزش و پـرورش در گـزارش   مطابق با آن مسئوليت بي

هـا  گيري ها را توصيه نمود. به همين دليل قوانين و جهتخود، استقالل بيشتر دانشگاه 1987

هاي غير دولتي اي تجديد نظر شد كه به دانشگاه در اداره امور آموزش عالي در ژاپن به گونه

بيشـتري داده شـود. بـراي مثـال اسـتانداردهاي تأسـيس       اختيارات   هايشان،گيري در تصميم

) و اسـتانداردهاي كيفيـت اعضـاي    1947اي ( دانشگاه ارائه شده در قانون آمـوزش مدرسـه  

هــاي درســي، الزامــات فــارغ التحصــيل شــدن و حــداقل  هيــات علمــي، چــارچوب برنامــه

در اصـالحات   استانداردهاي تسهيالت و تجهيزات مورد تجديد نظر قرار گرفت. اين روند،

كنـد   ) تأكيد مـي 1997) به نقل از اوزاكي(2001دنبال شد. اگنور ( 1998شوراي دانشگاه در 

هـاي درسـي    دولتي و غير دولتي اسـتقالل بيشـتر در برنامـه     ها براي دانشگاه اين تجديد نظر

فراهم نمود. همچنين منجر به كاهش نظارت ارزيابانه اين مؤسسات توسط وزارت آمـوزش  

  ).19-20رش شد(ص و پرو

محور ديگر اقدامات دولت تالش براي جستجوي راههاي جهاني سـازي آمـوزش عـالي در    

، خط مشي سـازماني در مـورد تبـادل اعضـاي هيـأت      2007ژاپن بوده است. در اواخر سال 

هاي ژاپن و ساير كشورها تهيه شد. در خط مشي هـاي قبلـي   علمي و دانشجو ميان دانشگاه

، اعالم شـد تعـداد آنهـا    1983ارجي اولويت داده شده بود و در سال به جذب دانشجوي خ

 300000ايـن هـدف بـه     2007برسـد. امـا در سـال     2003نفـر در سـال    100000بايد بـه  

دانشـگاه خواسـته شـد تـا نقـش كليـدي را در        30دانشجوي بين المللي افزايش يافت و از 

مـوزش و پـرورش در اواسـط    تحقق اين هدف بازي كنند. اين افزايش موجب شـد وزيـر آ  

هاي استراتژيك در نـوآوري بيسـت و پـنجم بـراي ملـت      همين سال، از جمله دستور العمل
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را،  اصالح دانشگاه، افزايش در تعداد اعضاي هيأت علمي خارجي، تـدريس   2025برتر در 

هاي برنامه ريـزي شـده ميـان علـوم پايـه و علـوم       بيشتر با زبان انگليسي و كاهش مرزبندي

). البته اغلب مؤسسات خصوصي به علت حاكميت 5،ص 2009ساني اعالم كند( پوكارير، ان

ساختار دولتي دانشگاهي وكمبود منابع مالي تا كنون نسبت به اجراي اين خط مشي هـا بـي   

  ).16، ص 2009اعتنا بوده اند( پوكارير، 

  راهبردهاي پيشنهادي صاحب نظران و پژوهشگران ژاپني-ج

و مشكالت بخش خصوصي در آموزش عالي و اصالحات انجام شـده از   با بررسي چالشها

سوي دولت و مديران اين دانشگاهها، صاحب نظران و پژوهشگران ژاپني نيـز بـه نقـد ايـن     

هاي غير دولتـي در  اصالحات پرداخته و راهكارهايي را براي موفقيت هر چه بيشتر دانشگاه

اندكه محـور اصـلي آنهـا سـازگاري بـا پديـده        هاي ذكرشده، ارائه نمودهرويارويي با چالش

ها، جسـتجوي منـابع مـالي جديـد، دانشـگاه       ساله 18جهاني شدن، مقابله باكاهش جمعيت 

-پاسخ ده به چالش، توسعه شغلي كاركنان و بهبود و اصـالح رهبـري و مـديريت دانشـگاه    

  هاست كه در ادامه بررسي مي شوند. 

) ايده جهاني شـدن بـه   2001ه كاگامي(: به عقيدسازگاري با پديده جهاني شدن •

سرعت جايگزين ايده جهاني سازي مي شود و نوآوري توام با ريسك مانند آمـوزش بـدون   

). جهاني شدن به معني گسترده، عميق و سـريع شـدن   3مرز را اجتناب ناپذير مي سازد (ص

رزهـا،  ها در سراسر جهان از طريق تجـارت خـارجي، رفـت و آمـد افـراد فراتـر از م      ارتباط

ارتباطات هماهنگ و متقابل، انتقال اطالعات در زمان واقعي و ايجاد يك محيط شبيه سازي 

). جهـاني شـدن تـأثير    14، ص 1، به نقل از كاسـتلز 2004شده شبكه اي است( مارجينسون، 

جـايي متخصصـان و   چشمگيري بر آموزش عالي داشته و موجب افزايش تقاضا براي جابـه 

آموزش دانشجوي خارجي شده و امكان وجود يك شـبكه جهـاني    گسترش بازار جهاني در

ها در تمام جوامع با يكديگر همكاري باز و شفاف را تسهبل مي كند. در اين شبكه، دانشگاه

دارند و براي جذب دانشجوي خارجي با يكديگر رقابت مي كنند. در عرصـه پـژوهش نيـز    

). 14، ص 2004د( مارجينسـون،  استانداردهاي جهاني از طريق اين شـبكه تعيـين مـي شـو    

هاي ژاپن بايد با جستجوي شيوه هاي مناسب بـا ايـن   محققان ژاپني تذكر مي دهند دانشگاه

                                                 
1.Castells 
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چالش سازگار شوند. آنها بايد توجه داشته باشـند، رقابـت جهـاني در آمـوزش عـالي يـك       

بـت در  حقيقت است. در اين ميان، يك نظام ملي يا بازار كه داراي ضعف بوده و مبنـاي رقا 

آن برد و باخت هاي شديد است، براي رقابت در سطح جهاني دچار شكست خواهـد شـد.   

هاي ژاپن رقابت با يكديگر را به همكاري اثربخشي تبديل كنند بنابر اين، الزم است دانشگاه

كه به آنها امكان دهد در خارج از كشـور، رقـابتي موفقيـت آميـز داشـته باشـند. بـه عقيـده         

) كاهش جمعيت نه تنها درآمد ملي آموزش عالي را كـاهش داده  16، ص 2004مارجينسون(

بلكه موجب افت كيفيت آن  نيز شده اسـت. بـا حضـور اثـربخش تـر در مقيـاس جهـاني،        

ها مي توانند تا حدودي شكاف جمعيتي را پر كرده و منابع بيشـتري را بـراي بهبـود    دانشگاه

  كيفيت فراهم كنند.              

هاي برتر و قوي مشكلي ندارنـد امـا مؤسسـات غيـر     در بازار جهاني، دانشگاهواضح است، 

هـاي سـاير   تر با مشكل روبرو هستند. اين مؤسسات در همكاري بـا دانشـگاه  دولتي ضعيف

كشورها، جذب  دانشجوي خارجي و آماده كردن دانشجويان داخلي و خارجي بـراي ورود  

هاي قابـل  رت جهاني تعيين مي شود و به مهارتبه بازار كاري كه استاندارد هاي آن به صو

انتقال در سطح جهاني نياز دارد، محدوديت دارند. براي رفـع ايـن محـدوديت راهكارهـاي     

) عبارتند از: دادن استثناهاي مالياتي به دليل كـاهش جمعيـت،   2004پيشنهادي مارجينسون (

پايـه و كـاهش سـطح    كاهش تدريجي برد و باخت در رقابت ملي به وسيله ارتقـاي سـطح   

متوسط استاندارد هاي كيفيت در بخش دولتي و غير دولتي، كاهش شدت رقابـت و برتـري   

جويي مؤسسات مشابه به ويژه گروههاي مشابه ضعيف و جايگزين ساختن آن با همكـاري  

)  ملتي كه در صدد است در بـازار جهـاني   2004). از نظر مارجينسون(17هاي وسيعتر(ص 

هاي چندگانه شامل توانايي باال در پـژوهش و  موثري ايفا كند، به كيفيتآموزش عالي نقش 

ارتباطات/ فناوري اطالعات، همچنين، دانشجويان و كاركنان قوي و فعال در داخل و خارج 

هـاي اثـربخش آنهـايي    ها و دانشـگاه نياز دارد. شواهد نشان مي دهد در عرصه جهاني، ملت

بوده و بدون از دست دادن هويت خود، با ساير ملتهـا   هستند كه نسبت به محيط جهاني باز

و فرهنگها تعامل دارند. اغلب آنها به فراتر از يـك اسـتراتژي واكنشـي حركـت كـرده و در      

شكل دهي نظام آموزش عالي جهاني سهيم شده و مشاركت جـدي در جهـان دارنـد. بـراي     

  ).  17، ص 2004ند(مارجينسون،هاي ژاپن نياز به تغيير داررسيدن به چنين موقعيتي دانشگاه
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) مسـأله كـاهش   2003به عقيده آنـزاي(   :ساله18مقابله با كاهش جمعيت افراد  •

آموزان دوره متوسطه كه خواهان ورود به دانشگاه  ها، با افزايش تعداد دانش ساله 18جمعيت 

درصـد از دانـش    30، تنهـا  1963هستند تا حدودي جبران شده است. به طوري كه در سال 

درصـد   50تعـداد بـه   ايـن   2003آموزان مدارس متوسطه به دانشگاه راه يافتند، اما در سال 

رسيده است. از منظر دانشگاه، اين تغيير در تركيب دانشجو معرف عنصر جديدي در رقابت 

هـاي  گويي به افزايش تقاضا كه بيشـتر متوجـه دانشـگاه   هاست، زيرا براي پاسخ ميان دانشگاه

يين اين مؤسسات نيازمند تعريف كاركردهاي ويژه خود و تب  غير دولتي و دولتي معتبر است،

اهدافشان از يك سو و تغيير استانداردهاي پـذيرش خـود از سـوي ديگرنـد تـا بتواننـد در       

هـاي دولتـي  و   مسابقه با ساير مؤسسات به حيات خود ادامه دهند. اين مساله، تمام دانشگاه

غير دولتي را با چالش روبرو نموده مبني بر اينكه پايين آوردن استانداردهاي پذيرش باعـث  

تـر   زمان، كيفيت كلي آنها نيز پـايين  داد بيشتري دانشجو وارد دانشگاه شود اما همشود تع مي

شود كه  خواهد آمد. در مقابل تعيين استانداردهاي باالتر موجب كاهش تعداد دانشجويان مي

هاي غير دولتي مشكالت بسياري مانند كـاهش منـابع مـالي را بـه دنبـال دارد.      براي دانشگاه

معتقد است بهترين راهكار، كنار گذاشتن نگاه بازار محور بـه آمـوزش    )2004مارجينسون (

زمـان دادن يارانـه بيشـتر بـه     هاي غير دولتي و دولتي است. هـم عالي و رقابت ميان دانشگاه

مؤسسات غير دولتي كه هدف اصلي آن بهبود تدريس و پژوهش باشد مي توانـد از كيفيـت   

گزاران نيز بايد بكـارگيري خـط مشـي عملكـرد     حمايت كرده و آن را بهبود بخشد. سياست

ها اعم از هاي جهاني پيشرفته را در دانشگاهمحور در اداره امور، مديريت تخصصي و ارتباط

 1) و سـلزر 10، ص 2005دولتي و غير دولتي رواج دهند. راهكار ديگـر بـه عقيـده اوبـارا (    

تجوي دانشجويان بـالقوه از  هاي غير دولتي به دنبال جس) آن است كه دانشگاه1، ص2006(

هاي گذشته بر اسـاس  قبيل دانشجويان ساير كشورها و دانشجويان  بزرگسال باشند. در سال

ها براي جـذب دانشـجويان خـارجي تـالش     هاي وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه توصيه

ـ    اند اما آمارها نشان مي كرده ن دهد تعداد آنها رشد قابل توجهي نداشته اسـت. در جـذب اي

هـاي غيـر دولتـي    هاي دولتي و غير دولتي، همچنين ميان دانشگاهتعداد كم نيز ميان دانشگاه

ها تفاوت وجود دارد. اين تفاوت نشانگر اين حقيقت اسـت  داراي رتبه برتر با ساير دانشگاه

                                                 
1.Selzer 
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هايي كـه داراي وجهـه اجتمـاعي و از    كه دانشجويان خارجي بيشتر تمايل دارند در دانشگاه

  باشند، به تحصيل مشغول شوند.  ي، معتبر ومعروف ميلحاظ علم

هاي غير دولتي بنابراين، جذب دانشجويان خارجي، يك انتخاب عاقالنه براي بيشتر دانشگاه

ها بايد براي دانشجويان خارجي در طـي دوره تحصـيل   است و بايد انجام شود. اين دانشگاه

أمين نماينـد. همچنـين، آنهـا را بـراي     و مسكن آنها را تـ   شان خدمات حمايتي فراهم نموده

). 11، ص2005يـاري كننـد(اوبارا،     هاي مالي خود، يافتن شغل جهت تأمين بخشي از هزينه

) اگـر زبـان گفتـاري و نوشـتاري در     16،ص2004افزون بـر ايـن، بـه عقيـده مارجينسـون (     

كره اي را هـم در  هاي ديگري مانند ها متكثر شود و نه تنها زبان انگليسي بلكه زباندانشگاه

بر گيرد، ژاپن مي تواند محل مناسبي براي آموزش دانشجويان خارجي شود. بـه عـالوه، بـا    

ها و دوره ها، انتقـال اعتبـار(   هاي چندگانه، به رسميت شناختن دانشگاهمذاكره پيرامون نظام

اركنـان  جايي كمعتبر شناختن آموخته ها در جاهاي ديگر) و تسهيل شيوه اخذ گذرنامه، جابه

  و دانشجويان ميان مرزها مي تواند افزايش يابد.   

 18پــذيرش دانشــجويان بزرگســال نيــز راهكــار ديگــري بــراي جبــران كــاهش جمعيــت  

هاست. تقاضاي ورود به دانشگاه از سوي بزرگساالن به دليل بحـران شـديد اقتصـادي،     ساله

ــا   ايــن وجــود،  جســتجوي موقعيــت بهتــر شــغلي و تبليغــات، در حــال افــزايش اســت. ب

استانداردهاي ورود به دانشگاه، مانع موفقيت آنها شده است. اولين دليل آن ايـن اسـت كـه    

هـا   اي است كه اكثريت دانشـجويان ايـن دوره   هاي كارشناسي، به گونه سن تحصيل در دوره

جوانان هستند و چون جامعه ژاپن به شدت بر حسب مراحل سني طبقه بندي شـده اسـت،   

شـوند. در نتيجـه، گـروه     گسـال، از سـوي دانشـجويان جـوان پذيرفتـه نمـي      دانشجويان بزر

هاي كارشناسي تمايـل   هاي تحصيالت تكميلي، به جاي دوره بزرگسال، به ثبت نام در برنامه

را تـرجيح   1هاي حرفه آموزي دارند. دومين دليل اين است كه دانشجويان بزرگسال دانشكده

هاي عملي و هم دانش مرتبط با شغل را به دانشـجويان  ها، هم مهارت دهند. اين دانشكده مي

هـاي خـود را در بعـد     هايي كه برنامهدهند. سومين دليل اين است كه تعداد دانشگاه ارائه مي

دهند و تسهيالت و تقويم زماني برگـزاري   ها مخصوص دانشجويان بزرگسال ارائه مي ازظهر

باشـد.   ان متناسـب اسـت، محـدود مـي    هاي ايـن دانشـجوي  كالسهاي آنها با شرايط و ويژگي

                                                 
1.Training schools 
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بنابراين، اگر چـه جـذب دانشـجويان بزرگسـال بـه منظـور حـل مسـاله كـاهش جمعيـت           

هاي غير دولتي، مسـتلزم اصـالحات   دانشجويان سنتي، راهكار خوبي است اما براي دانشگاه

، 2005هاي آموزشـي اسـت (اوبـارا،     هاي پذيرش دانشجو و ارائه دوره اساسي در خط مشي

  ).11-12ص 

هاي  غير دولتـي  متخصصان ژاپني معتقدند دانشگاه جستجوي منابع مالي جديد: •

هاي نوآورانه پاسخ داده و تالش كنند تا منابع مـورد نيازشـان را    به بحران مالي، بايد با شيوه

هـاي خـدمات مـالي    هاي خوبي كـه كمپـاني  از منابع دولتي فراتر برده و از شرايط و فرصت

هاي مالي دولت، خطراتـي  ) كاهش حمايت2006گيرند. به عقيده ترنر (  بهره  كنند، فراهم مي

تواننـد انتظـار    هـايي مـي  هاي غير دولتي به دنبال دارد. در آينده دانشگاهجدي براي دانشگاه

هـاي  داشته باشند بتوانند با كاهش شهريه و پول مقابله كننـد كـه از طريـق سـرمايه گـذاري     

) و 3، ص 1، به نقل از كيجي راتا2006 بيشتري را فراهم كنند (ترنر، بيروني و رشد آنها، پول

هـا را  هاي بالقوه و ويژه خود نيز بهره گيرند. براي مثال برگزاري برخي از آزمـون از توانايي

  در انحصار خود بگيرند و در مقابل آن حق الزحمه دريافت كنند.  

هاي غير دولتـي بايـد بپذيرنـد    نشگاه) دا2، ص2006) و سلزر (3، ص 2006به عقيده ترنر (

هاي خود را مطابق بـا اصـول بـازار    دانشگاه نيز يك محل تجاري است. در نتيجه، استراتژي

گذاري داراي ريسك كم مبتني بر بازده دو درصد  سرمايه  كار تغيير دهند. الزم است سياست

كـه داراي اطمينـان    گذاري در بانـك  را به سرمايه گذاري داراي ريسك متوسط يعني سپرده 

رود تـا   خاطره بوده و بازده چهار درصد دارد تغيير دهند. در مقابل از دولت نيـز انتظـار مـي   

هاي  غير دولتي تعهدات تجاري خود را افزايش دهند. البتـه بايـد توجـه    اجازه دهد دانشگاه

رت نيسـتند.  هاي غير دولتي افراد ماهري در تجـا ها و كالجداشت مديران بسياري از دانشگاه

توانند از شهرت خود   هاي غير دولتي برتر مي)، دانشگاه3، ص2006بنابراين، به عقيده ترنر (

هـاي  هاي اهدايي بهره گيرند. امـا دانشـگاه  هاي و هم دريافت كمك هم براي افزايش شهريه

ي ها هستند، براي افـزايش منـابع مـال   متوسط و پايين كه به سختي قادر به دريافت اين كمك

خود الزم است به گسترش طيف عملكردهاي خود بپردازند و به انجام كارهايي مانند ارائـه  

  تسهيالت ورزشي به عموم مردم مبادرت ورزند.

                                                 
1. Kiji kata 
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) 6-5، ص 2001به عقيده كاگامي(  بكارگيري مدل دانشگاه پاسخ ده به چالش: •

ندگي آنهـا وابسـته بـه    ها، ارگانيسمي هستند كه زهاي غير دولتي مانند ساير دانشگاهدانشگاه

هـاي ناشـي از   تعامل با محيط بيروني است. بنابر اين، ساختار سازماني آنها بايـد بـه چـالش   

دانشـگاه پاسـخ ده   « تغييرات در دنياي پيرامونشان پاسخ دهد. براي اين منظور، بايد از مدل 

يـا يادگيرنـده،   استفاده كنند. مطابق با اين مدل، دانشگاه داراي سه عنصر دانشجو » به چالش

هـاي كنـوني، دانشـجويان رهگـذراني     عضو هيأت علمي و ساير كار كنان است. در دانشگاه

سال از دوره تحصيالت رسمي شـان را پـس از گذرانـدن آزمـون      4محسوب مي شوند كه 

ورودي در دانشگاه سپري مي كنند و تنها نياز آنها، كسب مدرك دانشگاهي براي دستيابي به 

شدن است. در دانشگاه پاسـخ ده بـه چـالش، دانشـجويان كاتاليزورهـا يـا        شغل و استخدام

هاي دانشـگاهي  شتاب دهنده هايي تلقي مي شوند كه نه تنها تغييرات اجتماعي را به سازمان

ها هستند. اين جايگاه مثبت، آنها را براي ايفاي نقش مي آورند بلكه خود عامل ايجاد چالش

ي كند. نقش استاد در حمايت از دانشجويان يادگيرنده و تعامل دانشجويان يادگيرنده آماده م

با آنها مانند كاتاليزوري است كه پارادايم تغيير از آموزش به يادگيري را سرعت مي بخشـد.  

آنها با توجه به اينكه پيشرفت در فناوري اطالعات  و ارتباطـات باعـث كـاهش تفـاوت در     

يد و دانشجويان شده و شيوه متـداول انتقـال يـك    دسترسي به داده ها و اطالعات ميان اسات

سويه را با چالش روبرو ساخته، با استفاده از شيوه هاي مناسب بـه ايـن چـالش پاسـخ مـي      

ــت ضــمني     ــادگيري اســت و حماي ــت از ي ــديريت حماي ــان در رده م ــش كاركن ــد. نق دهن

ركنـان بـه   دانشجويان، راهنمايي تحصيلي، مشاوره و پشتيباني را شـامل مـي شـود. سـاير كا    

عنوان ارائه دهندگان خدمات تحت عنوان معاون يا منشي به تدريس و پژوهش مي پردازنـد  

و بايد متخصص باشند. در دانشگاه پاسخگو اساتيد و ساير كاركنان در سطحي مشابه اما بـا  

وظايف شغلي متفاوت قرار دارند به طوري كه عملكرد شغلي متنوع بوده و ارتقاي شغلي به 

جام گيرد. در اين دانشگاه رابطه متقابل، صميميت و زندگي بـا يكـديگر بـه جـاي     راحتي ان

دوگانگي اساتيد و دانشجويان و فاصله ميان اساتيد و ساير كاركنان، عناصر فرهنگ سازماني 

  را تشكيل مي دهد.

يكي از راهبردهاي مورد نظـر محققـان ژاپنـي     توسعه شغلي كاركنان و مديران: •

ها، توسعه شغلي كاركنان اعم از آموزشي و غيـر آموزشـي و بـه ويـژه     براي مقابله با چالش
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مديران از طريق مؤسسه هاي موجـود اسـت. در ايـن زمينـه، اكنـون مؤسسـه دانشـگاهها و        

يت هستند. مؤسسه مشغول فعال 2و مؤسسه مديريت دانشگاهي در ژاپن 1كالجهاي غير دولتي

دانشگاه غير دولتي و تحـت   23با عضويت  1951هاي غير دولتي در سال ها و كالجدانشگاه

دانشگاه و كـالج   121خانه آموزش و پرورش آغاز بكار كرد. در حال حاضر حمايت وزارت

هاي بخـش خصوصـي بـه حـداكثر     ها و كالجدر آن حضور دارند. هدف آن تشويق دانشگاه

حفظ اقتدار و آزادي از فشار مؤسسات خصوصي كه در تـأمين منـابع مـالي بـه     تالش براي 

  آنان كمك مي كنند و توسعه فرهنگ علمي است. ساير اهداف اين مؤسسه عبارتند از:

منـد بـه پـژوهش و    همكاري متقابل و تبادل اطالعات ميان مؤسسات عضو كه عالقـه  -1

  آموزش مي باشند؛

 ها؛ها و كالجاره دانشگاهپژوهش پيرامون شيوه مديريت و اد -2

 ها؛ها و كالجانتشار كتاب و مجله درباره آموزش و پژوهش، مديريت و اداره دانشگاه -3

هـا و  فعاليت در زمينه امور رفاهي و كمك به دانشجويان، اساتيد و مـديران دانشـگاه   -4

 ها؛كالج

 ها به منظور تحقق اهداف مؤسسه.انجام ساير فعاليت -5

هايي را به منظـور ايجـاد انگيـزش    ها و همايشمؤسسه تا كنون كارگاهبر اساس اين اهداف، 

هاي عضو برگزار نموده و گزارش آنهـا را ميـان اعضـا توزيـع     ها و كالجدر كاركنان دانشگاه

شـان كمـك نمـوده اسـت.     نموده است كه به تغيير نگرش كاركنان درباره نقش جديد شغلي

هـاي غيـر دولتـي بـر ضـرورت      مـديريت دانشـگاه  اين مؤسسه در تعامل با كاركنان در رده 

 فرهنگ يا جو سازماني دانشگاه تأكيد دارد.

اي جديد بـا تعهـدي متفـاوت اسـت. ايـن مؤسسـه در       مؤسسه مديريت دانشگاهي، مؤسسه

هاي با سابقه غير دولتي در ژاپـن تشـكيل   ها و كالجبا مشاركت مديران دانشگاه 1997نوامبر 

عضو از مؤسسات مـذكور را پذيرفتـه اسـت. هـدف اصـلي آن       600شده و در حال حاضر 

توسعه شغلي اعضا و برقراري ارتباطي شبكه اي ميان آنهاست. اين مؤسسه هر سال نشستي 

رتنـد از:  عمومي برگزار مي كند و داراي سه گروه كاري است. اقدامات مهم اين مؤسسه عبا

                                                 
1.The Association of  Private Colleges and Universities(JAPCU)  
2.Japan Association of University Management(JUAM) 
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هاي غيـر دولتـي، بحـث دربـاره عملكـرد      اجراي پروژه تعيين سطح مهارت مديران دانشگاه

هاي كساني كه مـي خواهنـد سـمت مـديريت را بـر عهـده       شغلي كاركنان و بررسي ويژگي

بگيرند، انتشار دايره المعارف عملكرد شـغلي كاركنـان و توصـيف حيطـه وظـايف مـديران       

  ).6-7، ص2001غير دولتي ژاپن (كاگامي، هاي دانشگاهي در دانشگاه

هـاي اخيـر،   در سال هاي غير دولتي:اصالح و بهبود رهبري و مديريت دانشگاه •

هاي غير دولتي، محور بحث بسياري از هاي مديريت و رهبري در دانشگاه لزوم اصالح شيوه

خـود بـا   ) بر اساس نتايج پـژوهش  2005صاحب نظران و محققان ژاپني بوده است. اوبارا (

هـاي خصوصـي بـه    دانشـگاه « نويسـد:   ، مـي »رهبري دانشگاه در دانشگاه خصوصي«عنوان:

هـاي دانشـگاه نقـش     مشـي  رهبران فعالي نياز دارند كه بتوانند در فرمول بندي و اجراي خط

فعالي ايفا نموده و دانشگاه خود را به شكلي رهبري و مديريت كنند كـه بتوانـد موجوديـت    

به ». دور از خطر ورشكستگي و خارج شدن از ميدان رقابت، حفظ كنند اثربخش خود را به

هاي قوي و ضـعيف   اند ميان شيوه ها اكنون توانستهعقيده وي رهبران بسياري از اين دانشگاه

رهبري حد وسط و تعادل را بر گزيـده و رويكردهـاي نوآورانـه و قابـل پـذيرش را بـراي       

دهد شرط  )، تذكر مي2001طور كه اگنور ( ه همان). البت6مديريت مشكالت بكار گيرند (ص

الزم براي موفقيت مديران دانشگاههاي غير دولتي، اعطاي استقالل به آنهاست. در اين زمينه 

در سـطح وزارت خانـه آمـوزش و      شوراي مركزي آموزش و پرورش و شـوراي دانشـگاه،  

هـاي غيـر دولتـي هماننـد     گاهها، براي دانشـ  اند. اين توصيه هايي ارائه نموده پرورش، توصيه

هاي درسي فراهم نموده است. وزارت آمـوزش   هاي دولتي، استقالل بيشتر در برنامهدانشگاه

-، انعطاف پذيري نظـام 1و پرورش نيز اصالحات زيادي را انجام داده كه شامل خود ارزيابي

دانشـگاه   هاي دوره كارشناسي و نظام مـديريت  هاي تحصيالت تكميلي، توسعه بيشتر برنامه

) 85، ص2005) و اوبـارا ( 162، ص1997باشد. اين در حالي است كه به عقيده اوزاكي ( مي

-اي در ساختار مديريت دانشگاه هاي مربوط به اصالحات مديريتي تأثير قابل مالحظه توصيه

هاي مربوط به اصـالح مـديريت دانشـگاه كـه      هاي غير دولتي و دولتي نداشته است. توصيه

ملي آموزش و پرورش و شوراي دانشگاه ارائه شده بود از نظـر مفهـومي بـا    توسط شوراي 

آنچه كه شوراي مركزي آموزش و پرورش امروزه بعد از حـدود بيسـت سـال ارائـه نمـوده      

                                                 
1. Self – inspection. 
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است، تفاوت چنداني ندارند. اين مساله، گوياي اين حقيقت است كه تغييرات بسـيار كمـي   

ت. گـواه ديگـر تحليـل قـدرت نظـام مـديريتي،       در نظام مديريتي دانشگاه به وجود آمده اس

-ها و رو به وخامت گذاشتن وضعيت مالي آنهاست. دانشگاهكاهش وجهه اجتماعي دانشگاه

هاي غير دولتي با فشارهاي جدي در بودجه، در زماني روبرو هستند كـه  ها به ويژه دانشگاه

شد  مشكالت مالي نه هاي پژوهشي و آموزشي آنها خواستار بودجه بيشتري است. رفعاليت

كنـد بلكـه موجـب     تنها ثبات و پايداري مؤسسات غير دولتي آمـوزش عـالي را تهديـد مـي    

ها را تحت تـأثير قـرار داده اسـت (ص    تر شدن آنها به دولت شده واستقالل دانشگاه وابسته

). در حالي كه استقالل دانشگاه شرط اساسي موفقيت مديريت دانشگاه در ايفاي نقـش  162

خود در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي است. بنابراين، به عقيده صاحب نظران ژاپنـي،   اصلي

، انتقـال از  21روي دانشگاههاي ژاپن به ويژه در بخـش غيـر دولتـي، در قـرن       چالش پيش

كند به يك  سيستم منفعالنه كنوني كه امكان دخالت دولت و تمركز بيش از حد را فراهم مي

؛ اوبـارا،  163، ص 1997 استقالل هر چه بيشتر آنهاسـت (اوزاكـي،   سيستم فعال و در نتيجه 

تـر شـده و بتواننـد بـه     ها قـوي رود مديران دانشگاه ). با اين اصالح، اميد مي87، ص 2005

دانشگاه كمك كنند تا به شكل كارآمدتري با مشكالت كنوني كه با آنها روبرو هستند مقابلـه  

 ).20، ص2001كنند (اگنور، 
  

  گيرينتيجه 

، بـه طـور رسـمي آغـاز     1858-1856آموزش عالي  غير دولتي در ژاپن، از حدود سالهاي  

شده و سابقه نسبتاً طوالني دارد. اين نظام اكنون،. درون نظام كنوني آمـوزش عـالي در ايـن    

-هاي اخيـر، دانشـگاه  هاي غير دولتي نقش اساسي را بر عهده دارند. در سالكشور، دانشگاه

 749، از 2010تي در ژاپن به سرعت افزايش يافته اند. به طوري كـه در سـال   هاي  غير دول

اند.  بنابر اين، درون  دانشگاه خصوصي يا غير دولتي بوده 580دانشگاه موجود در اين كشور،

هاي خصوصي داراي جايگاه ويژه بوده و از لحاظ قانوني نظام كنوني آموزش عالي، دانشگاه

لتي (ملي و محلـي) هسـتند، امـا در عمـل شـرايط و موقعيـت آنهـا        هاي دوبرابر با دانشگاه

هاي دولتي، از نقاط قـوتي ماننـد، هويـت    متفاوت است. اين مؤسسات در مقايسه با دانشگاه

قوي دانشگاهي، مديريت مستقل از كنتـرل دولـت و آزادي عمـل در پيوسـتن بـه كارهـاي       

وردارنـد، امـا وقـوع برخـي     گـذاري در بخـش صـنعت برخ    تحقيقاتي و آموزشي و سـرمايه 
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تحوالت در سطح جهاني و ملي كه همه مؤسسات آموزش عالي در ژاپن را با چالش روبرو 

هـاي جـدي تـري    كرده  بر دانشگاه هاي غير دولتي تأثير بيشتري گذاشته و آنها را با چالش

مواجه ساخته است. مطالعات انجام شده در اين كشور نشان مـي دهـد دانشـگاه هـاي غيـر      

هاي اطالعـاتي  جهاني سازي آموزش عالي، توسعه فناوريولتي با چند چالش عمده شامل د

سـاله، كـاهش نظـارت     18و ارتباطي، تغيير ارزش دانش دانشگاهي، كاهش جمعيـت افـراد   

دولت بر استانداردهاي تأسيس و اداره دانشگاه، مشكالت مربوط به تخصيص سـهميه ثبـت   

هـاي  اي دولتي در جلـب اعتمـاد عمـومي، كيفيـت فعاليـت     هنام دانشجو، رقابت با دانشگاه

در نتيجه افت كيفيت رو برو مي باشـند. تـا كنـون بـراي رفـع       آموزشي و تأمين منابع مالي،

نظـران ژاپنـي   چالشها، دولت و دانشگاه هاي غير دولتي اقدامهايي را انجام داده اند. صـاحب 

رگيري آنها مسولين دانشگاه هاي غيـر دولتـي   نيز راهكارهايي را پيشنهاد كرده اند كه با به كا

هاي ها مقابله و در حفظ و افزايش كيفيت فعاليتاين كشور توانسته اند تا حدودي با چالش

  اين دانشگاه ها موفق شوند. 

هاي اخير تحوالت اجتماعي، اقتصـادي، علمـي و فنـاوري  باعـث شـده تـا در       در طي سال

يا غير انتفاعي رشد چشمگيري داشته باشـد. دانشـگاه    كشور ما نيز آموزش عالي غير دولتي

هاي غير دولتي آموزش تعداد كثيري از دانشجويان را بر عهده گرفته اند. بديهي اسـت ايـن   

ها اگر بخواهند وظيفه خود را به خوبي انجـام دهنـد، الزم اسـت اطمينـان جامعـه،      دانشگاه

هـاي آنهـا از   ين موضوع كه كوششاعضاي هيأت علمي ، دانشجويان و دولت را نسبت به ا

كيفيت الزم برخوردارند جلب كنند و از ساز و كارهاي مناسب براي بهبود كيفيـت اسـتفاده   

و مـديريت دولتـي؛     گيـري  نمايند. اما وجود برخي از چالشها مانند وابستگي به نظام تصميم

رشـته جديـد و    عدم واگذاري كامل اختيارات؛ لزوم اخذ مجوزهاي متعدد براي راه انـدازي 

هاي مالي از طريق وام هاي بلند مدت با گرفتن سهميه ثبت نام؛ محدوديت در اعطاي كمك

هاي آنهـا شـده   بهره كم و عدم امكان تأمين هزينه هاي جاري موجب كاهش كيفيت فعاليت

هـاي جسـجوي راهبردهـاي    است. لذا بايد براي رفع آنها چاره انديشي نماينـد. يكـي از راه  

ستفاده از تجربيات كشورهايي مانند ژاپن مي باشـد. اگـر چـه دو كشـور از لحـاظ      مناسب، ا

سطح پيشرفت در ابعاد مختلف مانند بعد اقتصادي، علمي، فنـاوري و صـنعتي بـا يكـديگر      

متفاوتند و در شرايط اجتماعي و فرهنگي متفاوتي به سر مي برند، اما از لحاظ پديده هـايي  
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حت تأثير قرار داده مثل جهاني شدن يا رشـد فنـاوري هـاي    كه آموزش عالي دو كشور را ت

هـاي ايـن نـوع    اطالعات و ارتباطات تقريباً وضعيت مشابهي دارند و مطالعه  تطبيقي چالش

انـد. بنـا بـراين،  بـر     دانشگاه در دو كشور نشان مي دهد؛ بخشي از آنها در دو كشور مشـابه 

هـاي  لي در ايران اگر بخواهد به الـزام توان گفت بخش  آموزش عا اساس تجربيات ژاپن مي

پديده هايي مانند جهاني شدن يا رشد روز افزون دانش و فناوري پاسخ دهد بايد مشـاركت  

بخش خصوصي را در ارائه آموزش عـالي توسـعه دهـد و بـه منظـور ارتقـاي كيفيـت ايـن         

هش نظـارت  ها، براي رفع چالشهايشان چاره انديشي نمايد. از جملـه اقـدامات، كـا   دانشگاه

هـاي مربـوط بـه    دولت از طريق تمركز زدايي و واگذاري اختيارات بيشتر در تصميم گيـري 

غيـر انتفـاعي و تشـكيل شـوراي     غير دولتي يـا  هاي آموزش و پژوهش به مسووالن دانشگاه

خانه علـوم، تحقيقـات و فنـاوري    هاي غير دولتي در سطح وزارتنظارت و ارزيابي دانشگاه

ها مسئولين آنهـا مـي تواننـد بـراي مقابلـه بـا       استقالل بيشتر به اين دانشگاهاست. با اعطاي 

ها از راهبرد هايي كه در كشور ژاپن اسـتفاده شـده الهـام    مشكالت و ارتفاي كيفيت فعاليت

هـا پاسـخ   گرفته و با اتخاذ شيوه هاي نوآورانه متناسب با  شرايط وامكانات كشور به  چالش

  اهبردهايي مانند موارد زير را به كار گيرند: دهند. آنها مي توانند ر

  هاي دولتي؛ برقراري روابط مبتني بر همكاري دوجانبه با دانشگاه -

  هايي مانند مدل دانشگاه پاسخ ده به چالش؛بكار گيري مدل-

توسعه شغلي مداوم كاركنـان و مـديران از طريـق راهكارهـايي ماننـد ايجـاد مؤسسـه يـا          -

  وع آموزشها؛واحدهاي ويژه اين ت

توسعه آموزش و پژوهش از طريق تأسيس دانشكده ها و راه اندازي رشته هـاي تحصـيلي   -

  جديد؛ 

 تغيير و نوآوري در برنامه درسي، روش تدريس وشيوه ارزشيابي دانشجويان؛-

ارتقاي كيفيت آمـوزش، پـژوهش و خـدمات بـه منظـور جـذب دانشـجويان خـارجي و          -

 دانشجويان بزرگسال؛  

منابع مالي جديد از طريق سرمايه گذاريهاي بيروني داراي ريسك كـم، افـزايش    جستجوي-

تعهدات تجاري و همكاري با بخـش صنعت،گسـترش طيـف عملكـرد هـا از جملـه ارائـه        

  تسهيالت ورزشي و در انحصار گرفتن برگزاري برخي آزمونها؛
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