
 

 

 هزینه های آموزشی در کشور ژاپن 

در ژاپن دولت مدیریت هزینه را در اختیار دارد و همه در آمد ها با چشم تیز بین دولت مورد بررسی قرار می گیرد  "اصوال

خود را داشتن مدارس زیبا ، پویا ، زنده و قابل قبول دولت از طریق فرهنگ سازی در تالش است تا مردم مهمترین دغدغه  و

در این رابطه دولت ژاپن حضور در مدارس را تا سال سوم راهنمایی اجباری نموده و تدارکات ویژه ای برای آن طراحی  بدانند

ر چه غنی تر از همه کرده است و کلیه ژاپنی ها در پوشش تحصیلی قرار دارند . سرمایه گذاری ژاپن در بخش تعلیم و تربیت اگ

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سازمانی است بین المللی ) OECDکشور هاست اما با اعتبارات شفاف کمتر از کشور های 

می باشد . در  تشکیل شد( ۸۴۳۱عضو که اعضای آن متعهد به اصول اقتصاد آزاد و دموکراتیک میباشند که در سال  ۴۳دارای 

هزار دالر است .دولت ژاپن حتی  ۸۸الی  6ش آموز ژاپنی از مقطع ابتدایی تا آموزش عالی چیزی حدود هر دان  حال حاضرهزینه

 هزینه ها را می پردازد .  درصد 02نیز حدود    برای مدارس ودانشگاهها ی خصوصی

در  "وزان را مخصوصا. شرکت هایی نیز هستند که هزینه دانش آم در ژاپن مسئولیت آموزشی با والدین دانش آموزان می باشد

حوزه فنی و حرفه ای می پر دازند تا آنان را برای مشاغل آینده خود آموزش دهند . دولتهای محلی بیشترین مسئولیت را در 

رابطه با تا مین هزینه دانش آموزان دارند و دولت ملی سهم کمی را دارا می باشد . در ژاپن والدین مسئولیت سنگینی را در 

 فرهنگ سازی شده است . "نه باالی آموزش دانش آموزان و دانشجویان خود بعهده دارند و این امر قبالارتباط با هزی

هزینه های آموزشی ،درطول چنددهه گذشته بویژه درسطوح ابتدایی ومقدماتی متوسطه)آموزش پایه( به سرعت روبه افزایش 

 ن ین افزایش یافته است.میلیو۸۳2۳۳۱2۴۴1،تا۸۴۴6بوده است .کل هزینه های آموزشی درسال 

میلیون ین بوده است .بودجه وزارت آموزش ،علوم ،فعالیت های 11266۴20بالغ بر۸۴۴۱کل بودجه دولت ملی برای سال مالی 

%ازکل بودجه 129میلیون ین بوده است که پاسخ گوی 921۴22۴ورزشی وفرهنگ درمجموع ودرپاسخ به همان سال مالی بالغ بر

 باشد. دولت می

میلیون ین بوده است .بودجه وزارت آموزش جهت خدمات گوناگون 026۱۳2۱اعتباری ویژه مؤسسات آموزشی ملی بالغ بربودجه 

دولت وبرای توسعه وبهبودآموزش ،فرهنگ وفعالیت های ورزشی صرف می شودکه شامل پرداخت حقوق معلمان ودیگرکارکنان 

های مالی به مؤسسات آموزشی خصوصی وکمک مالی وبورسیه  کمک  های آموزشی،اعطای  مؤسسات آموزشی دولت ،ساخت بنا

 می باشد.  به دانش آموزان

وزارت آموزش ،علوم ،فعالیت های ورزشی وفرهنگ عمده بودجه آموزشی و تحقیقاتی کشور ۸۴۴۱طبق سیاست بودجه سال 

 درحوزه های ذیل صرف می گردد:

 های دانشگاه   ازطریق توسعه همه جانبه برنامهتوسعه آموزش پایه ازطریق ارائه مدارس پنج روزدرهفته و

 هوایی توسط ارتباطات ماهواره ای

 . ارتقا دائمی طرح اصالحی توسعه کادرآموزشی درمدارس آموزش پایه بخش دولتی 

  درنظرگرفتن اقدامات پیشگیرانه جهت فائق آمدن برمشکالت اجتمایی نظیرارعاب ،امتناع ازحظور در مدرسه

 مخدر. و استفاده از مواد

 ارتقاء سیاست آموزشی جهت پرورش روحیه سالم در دانش آموزان ،در جامعه و مدرسه 



 

 نظیر پروژه تامین مالی دانشگاه های خصوصی بهبود   بهبود سیستم پشتیبانی مؤسسات آموزش خصوصی

 آموزش عالی از طریق اعمال اصالحات دانشگاهی

 ربیت محققان جوانتوسعه بورسیه تحقیقاتی وبرنامه های تحقیقاتی و ت 

 توسعه تبادالت بین المللی و همکاری در زمینه آموزش ،علوم ،فرهنگ وفعالیت های ورزشی 

 ارتقاء سیاست مربوط به فعالیت های ورزشی شامل بهبود برنامه مرکز ملی علوم وفعالیت های ورزشی 

 دارایی های    برداری از و بهبودحفظ نمایش وبهره0۸  توسعه فعالیت های خالقه هنری نظیر برنامه هنری

 فرهنگی

 نهادهای تأمین کننده :

درصد باالیی از هزینه های آموزشی مدارس توسط نهادهای دولتی و محلی و توسط والدین دانش آموزان تامین میگردد. نسبت 

ت هزینة هزینه های آموزشی دولتی توسط وزارت آموزش در چارچوب و محدودة بودجه ملی کاهش تدریجی داشته است.نسب

هزینه های عمومی افزایش تدریجی داشته است. این رقم در دهة    تقبل شده توسط آژانسهای عمومی محلّی در چارچوب کلّ 

درصد  917۴به ۸۴۴2درصد، در 90به  12درصد افزایش یافت و در اواخر دهه 92تا  92درصد بود که در دهة۳9در حدود  ۳2

زایش تدریجی در میزان هزینة مستقیماً تقبل شده توسط والدین دانش درصد بالغ گردید.اف 9۱7۴به  ۸۴۴6ودر 

دوره های مقدماتی و تکمیلی متوسطه مشهود است.نسبت هزینة مستقیماً تقبل شده توسط والدین بسته به دولتی        آموزان 

هزینه ای که مستقیماً توسط   یا خصوصی بودن مدارس کودکان بسیار متفاوت می باشد . آمار اخیر نشان می دهد که میزان 

والدین کودکان تقبل می شود که به مؤسسات خصوصی می روند ، در مقایسه با میزان هزینة تقبل شده توسط والدین کودکانی 

برابر در مورد دبیرستانها می باشد .  0/0برابر در مورد مدارس راهنمایی ،  0/6برابردر مورد کودکستانها ، 6/0مؤسسات دولتی 

نوع تفاوت در مورد دانشگاهها هم مشاهده می شود ؛ )دانشگاهها و مدارس عالی ( والدین دانشجویان ثبت نام کرده در  همین

درصد( نسبت بیشتری از هزینه های اموزشی را به نسبت والدین دانشجویان ثبت نام کرده در 1۴دانشگاهها ی خصوصی )حدود 

های آموزشی تقبل شده توسط والدین مورد تأیید می باشد یا نه ، رابطة مستقیم  دانشگاههای ملّی تقبل می کنند .اینکه هزینه

با محلّ واقع شدن مدرسه دارد. مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان، هماهنگ با میزان جمعیت هر منطقه به شکل برابر بنا 

 می شوند ، امّا مؤسسات آموزش عالی در شهرهای بزرگ تمرکز یافته اند .

 

 


