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 منه في تعليم المملكة العربية السعودية االستفادةنظام التعليم العام في اليابان وأوجه 

 المستخلص:

هدف هذا البحث إلى التعرف على نظام التعليم العام في اليابان وأوجه االستفادة منه في المملكة 

العربية السعودية، وذلك من خالل معرفة األهداف العامة للتعليم العام في اليابان، واكتشاف العوامل 

التي أثرت في نظام التعليم في اليابان، ومعرفة مميزات التعليم في اليابان، وطرح أوجه االستفادة من 

دام المنهج في هذا البحث استخ التجربة اليابانية في التعليم العام في المملكة العربية السعودية، وتم

المقارن، وتمثلت أداة جمع البيانات في مجموعة من الوثائق والدراسات التي تناولت نظام التعليم 

التجربة اليابانية، وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها: أن من أبرز أهداف التعليم العام في اليابان هو 

ة التعليمية، واالهتمام بالتربية الخلقية والوجدانية، إعداد النشء بطريقة تشعره بالسعادة بالعملي

واحترام اآلخرين، والتعاون بين المدرسة والبيت والمجتمع، ومساعدة الشباب على إعداد خططهم 

المهنية المستقبلية، واالرتقاء بأساليب التعليم مدى الحياة، وكانت أبرز العوامل المؤثرة في نظام 

واة في فرص التعليم بين كافة األفراد بما يتفق مع قدراتهم وإمكانياتهم، وعدم التعليم الياباني هي المسا

التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي، وجاءت أبرز مميزات 

م، لنظام التعليم الياباني في اإلدارة اليابانية في توجيه النظام التعليمي، والشخصية اليابانية والمع

والثقافة اليابانية، وأما أجه االستفادة من التجربة اليابانية للتعليم العام في المملكة العربية السعودية 

هي تطوير نظام التعليم العام في المملكة العربية السعودية واالستفادة من نظام التعليم العام في اليابان 

م التعليمي، مما يعطي مرونة في اإلدارة، في التكامل بين المركزية والالمركزية في إدارة النظا

والممارسة، والبرامج، واألنشطة، والتطبيقات، ومن أهم توصيات الدراسة:  االهتمام بالدراسات التي 

تدرس التجارب التعليمية للدول المتميزة، وإعادة النظر في أساليب التقويم بحيث تكون طيلة العام، 

المرحلة الثانوية بحيث تحدد الميول المهنية، وتقترح الدراسة  واعتماد االختبارات المتقدمة لطلبة

اجراء العديد من الدراسات المستقبلية التي تهدف إلى االستفادة من تجارب الدول المتميزة في النظام 

 التعليمي.

 الكلمات المفتاحية:

 .السعوديةالمملكة العربية  -أوجه االستفادة -اليابان -التعليم العام في اليابان 

 

The public education system in Japan and the benefits of it in the 

education of the Kingdom of Saudi Arabia 
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Abstract: The aim of this research is to identify the public education system 

in Japan and the aspects of benefiting from it in the Kingdom of Saudi 

Arabia, by knowing the general objectives of public education in Japan, 

discovering the factors that affected the education system in Japan, knowing 

the advantages of education in Japan, and proposing aspects of benefit from 

The Japanese experience in public education in the Kingdom of Saudi 

Arabia. In this research, the comparative method was used. The data 

collection tool was a set of documents and studies that dealt with the 

education system, the Japanese experience The research reached several 

results, including: that one of the most important objectives of public 

education in Japan is to prepare young people in a way that makes them feel 

happy in the educational process, care for moral and emotional education, 

respect for others, cooperation between school, home and society, Helping 

young people prepare their future plans and improving lifelong education 

methods, and the most important factors affecting the Japanese education 

system were equality of educational opportunities among all individuals in 

accordance with their abilities and capabilities, and non-discrimination 

between them on the basis of race, gender, social or economic status, and the 

most prominent features of the Japanese education system in the Japanese 

administration came in directing the system educational, Japanese character, 

teacher, Japanese culture, As for the Aspects of benefit of the Japanese 

experience of public education in the Kingdom of Saudi Arabia, it is the 

development of the public education system in the Kingdom of Saudi Arabia 

and the benefit of the public education system in Japan, which is 

centralization and decentralization in the management of the educational 

system, Which gives flexibility in management, practice, programmes, 

activities, and applications, and among the most important recommendations 

of the study: paying attention to studies that study the educational 

experiences of distinguished countries, reconsidering evaluation methods so 

that they are throughout the year, and adopting advanced tests for secondary 

school students so that they determine professional tendencies, and suggest 

The study suggests conducting many future studies that aim to benefit from 

the experiences of distinguished countries in the educational system. 
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 :مقدمة البحث

تعتبر التربية المقارنة إحدى وسائل فهم مشكالت التربية والتعليم في البلدان المختلفة، حيث يتم      

تحليل جوانبها وإيجاد الحلول المختلفة التي اتبعتها الدول األخرى في مواجهة مشكالت مماثلة، وحيث 

ي اليابان والتي استطاعت فأن هناك عدد من الدول المتقدمة التي تمتلك نظم تعليمية متميزة، كدولة 

فترة وجيزة أن تتحول إلى دولة من أقوى دول العالم اقتصادياً، في الوقت الذي كانت فيه ال تملك أي 

مصادر غنية بالثروات، بينما عجزت بعض الدول الغنية بالثروات عن تحقيق ربع ما حققته في نفس 

 م(5102)هويمل و العنادي، الفترة، وذلك بسبب جودة النظم التعليمية. 

ويعتبر النظام التربوي في مقدمة األسباب التي تقف وراء نهضة األم والشعوب، ففي كفاءته،      

وتنوع برامجه ومرونته تكمن قوة هذه األمة نجاحها ومستقبلها، وترصد عوامل انحدارها وانكسارها، 

صدراً لإللهام واالبداع واإلنتاج إذا ما تناغم وتكامل مع األنظمة فالنظام التربوي أو التعليمي يصبح م

السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة في أي دولة ولذا تلجأ غالبية الدول بعد كل انكسار إلى 

النظر بعناية الى نظامها التعليمي، ودوره في إيجاد أنسب الوسائل وأنجح البدائل للخروج من 

كثير من الباحثين أن نجاحات اليابان االقتصادية والصناعية والتكنولوجية كانت وما األزمات، ويرى 

 (703م، ص.5112)بدران، . زالت ناتج من نظام تربوي كفء تسنده وتستند إليه

وتجدر اإلشارة إلى تفوق النظام التربوي الياباني على األنظمة التربوية للدول التي انتصرت      

من األطفال  %01عليه في الحرب العالمية الثانية سواء على المستوى الكمي في استيعاب أكثر من 

يل الطلبة صسنوات في مدارس رياض األطفال مثالً، أو على المستوى الكيفي في تفوق تح 2 - 7بين 

اليابانيين األكاديمي خاصة في مقررات الرياضيات والعلوم والجغرافية، فضالً عن تفوق اليابان في 

 امتالك صناعة اإلنسان اآللي واحتاللها للمركز األول دائماً على مستوى العالم في انتاجه واستخدامه

 ( 505:م0003)عبد النور، 

تربوي لم يكن وليد الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية فقط، وبناء على ذلك فإن هذا النظام ال     

ولكنه نتاج تطور كبير خالل قرون عديدة، وخاصة منذ الفترة المعروفة باسم عهد توکوجاوا. 

 (57 :ـه0211)بيوشامب، 
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لتعليمي اوإن القيم الخلقية الكونفوشيسية مازالت راسخة في أذهان اليابانيين نظراً لتوجيه نظامهم      

في عصر التوكوجاوا، إال أنهم طوروها في شكل عملي يتمثل في االعتقاد بأساس خلقي للحكم 

والتركيز على العالقات المتداخلة بين األفراد والوالء للحاكم واآلباء، واإليمان بالتعليم والعمل الشاق 

( قبل الميالد 230 – 210وهي اعتقادات هامة تقف وراء وتنسب جذور هذا الفكر إلى كونفوشيوس )

ويطلق عليها )تعليم الحكماء( وتتلخص فلسفته في التأكيد على النظام العقالني للطبيعة وتركز على 

 -التفكير والحياة السليمة من خالل الوالء للحاكم والتمسك باآلداب االجتماعية وأهم مبادئها: التعليم 

 (752: م5112)بدران،  .لشخصيةتكامل ا -حسن المعاملة واللطف  -العدل  -حب الخير 

 

 

 

 مشكلة البحث:

يحتل التعليم مكانة هامة وبارزة في كل المجتمعات, فهو عبارة عن منظمة متكاملة ومتنوعة       

تجعل الفرد المتتبع لتطورها يالحظ ارتباطها الشديد بما يطرأ داخل المجتمع من تغيرات وتحوالت, 

اعية التي هي دويعد التعليم األداة والوسيلة التي تمكن الفرد من توسيع مداركه الفكرية والعلمية واالب

ضرورية للمساهمة في تكوين الحضارة البشرية, وهذا ما أدى إلى زيادة االهتمام بالتعليم كوسيلة 

هامة وأداة فعالة للتحول االجتماعي وأساس ضروري لكل عملية تنموية, فاهتمت معظم دول العالم 

تقتضي ظروفها بمنظماتها التعليمية بكل مراحلها وأطوارها وعملت على إصالحها حسب ما 

 (م5100)الجربوع، االجتماعية واالقتصادية والسياسية. 

( بأهمية االسترشاد بالخبرات األجنبية في م5102كما جاءت نتائج دراسة هويمل والعنادي )     

إنشاء شبكة متخصصة لإلعداد المهني للمعلم، والعمل على توفير االنشطة التي تنمي عادات القراءة 

( على تدريب المعلمين على إعداد أدوات م5100الطالب، وأكدت دراسة عياد وآخرون )الحرة لدى 

تقويم مناسبة ومتنوعة وعدم االقتصار على قياس الحفظ واالسترجاع. وأشارت نتائج دراسة اللمعي 

( على وجود عوامل أثرت في مخرجات التعليم الياباني مثل طبيعة المدراس وما تتميز به م5105)

 ة جيدة بين الطالب والمعلمين.من عالق

وانطالقاً من التحديات التي تواجه التعليم في المملكة والتي تتمثل في: قلة توفر الخدمات والبرامج      

التعليمية لبعض الفئات الطالبية، وضعف البيئة التعليمية المحفزة على االبداع واالبتكار، وضعف 

د لدى الطالب، وتدني جودة المناهج، واالعتماد على طرق المهارات الشخصية ومهارات التفكير الناق

تدريس تقليدية، وضعف مهارات التقويم لدى المعلمين، باإلضافة إلى ضعف مؤامة مخرجات التعليم 

 (م5102)العنزي، والتدريب مع احتياجات سوق العمل. 
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دة قد يعود بالفائوفي ضوء ما اظهرته نتائج الدراسات السابقة فإن عرض تجارب بعض الدول     

على النظام التعليمي في المملكة، ويساعد على تطويره أو حل بعض المشكالت التي تواجهه، 

للمجتمع السعودي، كما  ومالءمتهاواالستفادة من الجوانب اإليجابية في هذه الدول مع التأكد على 

 يساهم في التعرف على ثقافات الشعوب والمشكالت التي مروا بها وتجنبها.

 أسئلة البحث:

 يسعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالية:

 في اليابان؟العام ما األهداف العامة للتعليم  -0

 المؤثرة في نظام التعليم في اليابان؟ ما العوامل -5

 ؟التعليم في اليابان مميزاتما  -7

 في المملكة العربية السعودية؟العام ما أوجه االستفادة من التجربة اليابانية للتعليم   -2

 أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي من أهداف:

 التعرف على األهداف العامة للتعليم العام في اليابان. .0

 الكشف عن العوامل المؤثرة في نظام التعليم في اليابان. .5

 التعليم في اليابان. مميزاتمعرفة  .7

 ية.في المملكة العربية السعود العام طرح أوجه االستفادة من التجربة اليابانية للتعليم  .2

 أهمية البحث:

ن يفيد البحث فيمكن أتجربة اليابان في التعليم العالي،  ا تضح أهمية تناولتسبق  وفي ضوء ما 

 على النحو التالي:

قد يفيد هذا البحث مراكز تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية، أبرز مميزات التعليم  .0

 في اليابان.

الباحثين حول التعليم وسبل االستفادة من تجارب الدول، كما  يبقيهيؤمل من هذا البحث أن   .5

 يمكن أن يثري األطر النظرية حول موضوع البحث.

قد يفيد وزارة التعليم في إعادة النظر في تحديد األهداف العامة للتعليم واالستفادة من  .7

 التجربة اليابانية.

 حدود البحث:

 بالحدود اآلتية:يلتزم البحث س

العوامل المؤثرة في نظام التعليم في في اليابان،  مالتعليم العاالموضوعية: أهداف الحدود  -

اليابان، ومعرفة مميزات التعليم في اليابان، وطرح أوجه االستفادة من التجربة اليابانية للتعليم 

 في المملكة العربية السعودية.

 العربية. ةباليابان باللغ معن التعليم العاالوثائق المتوفرة الحدود المنهجية:  -

 المملكة العربية السعودية. -الحدود المكانية: اليابان -
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 (.5155-0021اقتصرت الدراسة على الفترة من )الحدود الزمانية:  -

 مصطلحات البحث:

 Educational systemنظام التعليم: 

هو نظام يضم مجموعة من النظم الفرعية التي تبدأ بالفصل الدراسي، ثم المدرسة، ثم اإلدارة      

التعليمية، ثم القطاعات التعليمية وغيرها من النظم الفرعية األخرى، وتتمثل عناصر المنظومة 

طالب و التعليمية في المدخالت وتتمثل في اإلدارة واألهداف، والعناصر البشرية من قيادات تربوية

ومعلمين وعاملين وأولياء أمور، وعناصر مادية وتقنية، والعمليات وتشمل التخطيط للعملية التعليمية 

والتمويل واإلشراف والرقابة، والمخرجات وتتمثل في العناصر البشرية القادرة على النمو الذاتي، 

منشودة تحقيقها لألهداف ال والتغذية الراجعة وتتمثل في تقويم العمليات الثالث السابقة وبيان مدى

 .(30م: 5151)المعجم الموحد، 

 public educationالتعليم العام: 

"هو الذي يهدف إلى تنمية المعارف والقدرات واالتجاهات بما يتفق مع الحاجات االجتماعية،      

طلبة د الوال يعتمد في اختيار المواد الدراسية على أي نوع من أنواع التخصص التي تهدف إلى إعدا

 .(022م: 5113)حمدان، للعمل في قطاع معين" 

بأنه القطاع الذي يقدم الخدمة التعليمية المجانية في كافة المراحل  (م5102) مساعدةويعرفه      

المعتمدة في نظام التعليم الشامل، من الصف األول األساسي إلى الصف الثالث ثانوي بكافة مراحله، 

 تربية والتعليم، ويكون التعليم فيها إلزامياً.في مدارس تابعة لوزارة ال

 :Japanاليابان 

تقع في أقصى الشرق للكرة األرضية، وتتألف من ثالث آالف جزيرة تقريباً، وتعتبر البالد جبلية      

من مساحتها االجمالية، بينما تتخذ السهول مساحة  %31نظراً النتشار الجبال لمساحات تفوق نسبتها 

 .(م5102)الحياري، وتنحصر فيها المدن الكبرى  %71ب تقدر نسبتها 

مي من عمر إلزافيها  دراسية والتعليممرحلة : إجرائياً: يمكن تعريف التعليم العام في اليابان بأنه     

سنة، يتم فيها تلقي التعليم األساسي، مع إكساب الطالب المعرفة والمهارات الحياتية  02سنوات إلى  1

 والعقلية.

 البحث:منهج 

ركزت معظم اساليب الدراسات الوصفية على ضرورة جمع المعلومات والبيانات المتعلقة  

بموقف ما أو ظاهرة ما، وتفسير هذه المعلومات من اجل فهم هذا الموقف، ولكن أسلوب الدراسات 

المقارنة يتعدى ذلك إلى البحث الجاد عن أسباب حدوث الظاهرة عن طريق اجراء مقارنات بين 

 ،(525م: 5101ظواهر المختلفة الكتشاف العوامل التي تصاحب حدثا معينا )عبيدات وآخرون، ال
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من خالل استخدام مجموعة من الوثائق ، المقارنسوف يعتمد البحث على المنهج وفي ضوء ذلك 

منهج  ( بأنه530م: 5101، والذي يعرفه العساف )ناليابا التعليم في  جربةتوالدراسات التي تناولت 

 ،موجودة فعالً ال ظاهرةلمعلومات حول اللوما يسبق ذلك من جمع  ،ال يهدف إلى وصف الظاهرة فقط

 .يرهاتفسو مهافهيسر يمعرفة العالقات المتبادلة بين الحقائق مما من يمكن  ذلكولكنه عالوة على 

 بقة:لدراسات الساا

نظام إعداد المعلم في المملكة م( تهدف هذه الدراسة لتطوير 5102)والعنادي دراسة هويمل        

العربية السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، 

وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن نسب القبول في مؤسسات إعداد المعلم بالمملكة 

ضعف معايير القبول بها، مما يؤثر على جودة تتم بنسب كبيرة مقارنة بدولتي المقارنة نظراً ل

مخرجاتها، إضافة إلى ضعف تركيز برامج إعداد المعلم في المملكة على إكساب الطالب المعلم 

 المهارة البحثية.

م( تهدف الدراسة إلى دراسة وتحليل نظام التعليم اإللزامي في اليابان، 5105دراسة اللمعي )       

ع خطوط إرشادية لتوجيه نظام التعليم اإللزامي المصري والتوصل إلى ما بهدف اإلفادة منه في وض

يمكن أن يحتذى به مخططو التعليم المصري وصانعو السياسات التعليمية لتطوير هذه المرحلة الهامة 

ومواجهة مشكالته، وتعتمد على استخدام المنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها: تعطي 

ة كبرى لتعليم العلوم والتكنولوجيا والرياضيات وممارستها في مرحلة التعليم اإللزامي، اليابان أهمي

كما تهتم بالتوجيه العلمي للطالب من خالل مراعاة المعايير الدولية واالنسجام األكاديمي، وتستخدم 

رحلة ن لمطرق تدريس لهذا الغرض منها التكرار والمالحظة والتجريب، كذلك الدقة في إعداد المعلمي

التعليم اإللزامي واختيارهم، أيضاً هناك يزيد من نجاح المدارس اليابانية، وهو النظرة تجاه مسؤولية 

الطالب، فمن الممارسات الشائعة في المدارس العامة وبعض المدارس الخاصة تكليف الطالب بنظافة 

 قاعات الدرس عن نهاية اليوم الدراسي.

الوقوف على األسس النظرية لمعايير التعليم قبل الجامعي، واليات  م(5100دراسة عياد )          

تقويم أداء الطالب والمعلم في العالم المعاصر، والتعرف على واقع المعايير القومية للتعليم، وآليات 

تقويم أداء الطالب والمعلم في ضوء معايير التعليم قبل الجامعي في الواليات المتحدة األمريكية، 

العوامل الثقافية المؤثرة فيها، كذلك التعرف على واقع المعايير القومية للتعليم، وآليات تقويم والقوى و

أداء الطالب والمعلم في ضوء معايير التعليم قبل الجامعي في اليابان، والقوى والعوامل الثقافية 

والمعلم في  أداء الطالب المؤثرة فيها، أيضاً التعرف على واقع المعايير القومية للتعليم، وآليات تقويم

ضوء معايير التعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية، والقوى والعوامل الثقافية المؤثرة 

فيها، والتوصل إلى عدد من اإلجراءات المقترحة التي يمكن من خاللها ترشيد المعايير القومية للتعليم، 

رة كل من الواليات المتحدة األمريكية واليابان وترشيد آليات تقويم أداء الطالب والمعلم في ضوء خب

بما يتناسب مع ظروف المجتمع المصري، واستخدمت الدراسة المنهج المقارن، وتوصلت الدراسة 

إلى مجموعة من النتائج منها: أن المعايير تؤكد على أهمية التقويم التربوي في صوره وأدواته 
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القائم على األداء بين المعلمين والمتعلمين وأولياء األمور  المتعددة، وأن االهتمام بنشر ثقافة التقويم

يزيد من فاعلية آليات التقويم الخاصة باألداءات المختلفة للطالب والمعلمين ومن ثم تطويرها 

وتحسينها وتجويدها، كذلك اتضحت أهمية ملفات اإلنجاز ودورها في تحسين األداء بالنسبة للطالب 

 والمعلم.

 اإلطار النظري:

تعكس التربية والتعليم واقع وفلسفة المجتمع وتاريخها ومدى تطورها وطموحاتها وآمالها،       

وتختلف النظم التعليمية في المجتمعات كلياً أو جزئياً باختالف الظروف المختلفة، لذلك سيلقي البحث 

 الضوء على التعليم العام في اليابان: 

 تطور التعليم الحديث في اليابان:

-002:م5102)مصطفى، فترات كما أشار  7ن تقسيم تطور التعليم الحديث في اليابان إلى يمك 

001) : 

 م.0070 -0235فترة إرساء قواعد التعليم الحديث وإعطاؤه الطابع القومي وذلك من -0

م صدر أمر تعليمي جديد يؤكد على 0022  – 0021فترة الحرب العالمية الثانية وذلك من  -5

 التضحية بالنفس من أجل الدولة واإلمبراطور 

فترة ما بعد الحرب ،وخضوع اليابان للنفوذ األمريكي ، ومحاولة إعطاء التعليم الطابع  -7

 م حتى اآلن. 0021الديمقراطي وتخليصه من النزعة العسكرية ، وذلك من 

المساواة بين الجنسين، وتحرير المرأة اليابانية، مما ترتب عليه  : أهم انجازات االحتالل على اليابان

 . اختراق المرأة اليابانية لصفوف المتعلمين والموظفين

 نظام التعليم في اليابان:

الادسااااااتور والقااانون  يحكم نظاام التعليم في اليااباان مجموعاة من األسااااااس والقوانين التي أقرت في

( على أن " كل الناس لهم الحق في تلقي 51األساااسااي للتعليم، حيث نص دسااتور الدولة في المادة )

فرص تعليمية تتفق مع قدراتهم، ويلتزم كل الناس بإرسال أبنائهم ذكورا وإناثا لتلقي التعليم اإللزامي 

 (.752:م5111الحالي وفقا لما يقرره القانون ")حسين، 

 القانون األساسي للتعليم: 

 من أهم المواد التي نص عليها القانون األساسي للتعليم اآلتي:    

يهدف التعليم إلى التنمية المتكاملة للشااااااخصااااااية، ويسااااااعى إلى تربية  المادة األولى: هدف التعليم:

التالمياذ عقلياا وجسااااااميا، ويجعلهم يحبون الحق والعدل، ويقدرون القيم، ويحترمون العمل، ولديهم 

 إحساس عميق بالمسؤولية، ويتشربون روح االستقالل، ويبنون مجتمع السالمة ودولته.

تحقق هدف التعليم في كل المناساابات واألماكن وحتى يتحقق الهدف يالمادة الثانية: أساااا التعليم: 

 نحاول اإلسهام في خلق وتطوير الثقافة بالتقدير المتبادل والتعاون واحترام الحرية األكاديمية.
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يمنح جميع النااس فرصااااااا متساااااااوياة لتلقي التعليم وفقااا الماادة الثاالثاة: تكاافؤ الفر  في التعليم: 

أو الجنس، أو الحااالااة  العنصاااااار،أي فرد ألي تمييز تعليمي على أسااااااااس  لقاادراتهم، ولن يتعرض

االجتماعية، أو األصاااال العائلي، أو العقيدة الدينية، كما أن الدولة والهيئات المحلية العامة سااااتضااااع 

األسااااس التي تمنح في ضااااوئها المساااااعدات المالية، لهؤالء الذين يجدون صااااعوبة في االنتظام في 

 تصادية، رغم أن قدرتهم تمكنهم من االستمرار فيه.التعليم ألسباب اق

يلزم أفراد الشااعب بإرسااال أبنائهم البنين والبنات للتعليم لمدة تسااع المادة الرابعة: التعليم اإللزامي: 

سانوات، وال تتقاضاى المؤساسات التعليمة أية رسوم لهذا التعليم في مدارس الدولة والهيئات المحلية 

 العامة.

يتعاون الذكور واإلناث معا ويقدرون بعضاااهم البعض، ولذا فإن  ساااة: التعليم المختل :المادة الخام

 االختالط أمر معترف به في التعليم.

كما تضااااامن القانون أن التعليم المدرساااااي ذو طبيعة عامة تنشااااائها الدولة ويسااااامح للقطاع الخاص  

خاادمااة لوطنهم ورساااااااالتهم بااإنشااااااائهااا وفق قوانين محااددة، وأن المعلمين يعتبرون موظفين يؤدون 

 التربوية، وأن تحترم مكانة المعلم من خالل منحهم التقدير المعنوي والمادي المناسبين.

 (.555-550: هـ0251( )فرج، 727-725: م5111( )حسين، 752- 752: م5111)أحمد،  

 تمويل التعليم:

ليمية زية والسااااالطات اإلقيعتبر تمويل التعليم في اليابان مساااااؤولية مشاااااتركة بين الحكومة المرك   

والبلادياات المحلياة، حياث تقوم الحكومة باإلنفاق على المؤسااااااسااااااات التعليمية الوطنية كالجامعات 

وغيرهاا، كماا تقدم معونات ومنح تعليمية للساااااالطات اإلقليمية والبلديات والمؤسااااااسااااااات التعليمية 

يبة المشااروبات من ضاارائب الدخل والرسااوم وضاار %75كما تقوم الحكومة بتخصاايص  .الخاصااة

الروحية، من أجل تقديمها كمنحة للساااااالطات اإلقليمية والبلديات المحلية للقضاااااااء على التفاوت بين 

لساااالطات أما ا اإلمكانات المالية بين األقاليم والبلديات، والتي يصاااارف منها جزء كبير على التعليم.

معونات  بالرواتب والمكافآت، كما تقدماإلقليمية فتصارف على مؤساسات التعليم في اإلقليم، وتتكفل 

ال و مالية للبلديات ألغراض التعليم، فيما تقوم البلديات بالصااارف على المدارس باساااتثناء الرواتب.

تحصاااال الدولة أية رسااااوم على التعليم في المدارس الرساااامية االبتدائية والثانوية الدنيا حيث التعليم 

ية من الطالب في بقية المراحل التعليمية الرسمية، ويتم إلزامي ومجاني، بينما تحصال رسوماً دراس

تحديد الرساااااوم من المؤساااااساااااات التعليمية الوطنية من قبل الوزارة، فيما تحدد السااااالطات اإلقليمية 

والبلديات المحلية الرسااوم الدراسااية للمدارس التي تقع ضاامن مسااؤوليتها، أما المدارس األهلية فهي 

التي تحصاااااالهاا، بل هي تعتمد في جزء كبير من دخلها على  مسااااااؤولاة عن دخلهاا وعن الرسااااااوم

كما تقدم كثير من الجهات برامج منح وقروض ، المعونات من الحكومة المركزية وحكومات األقاليم
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للطلباة المتفوقين أو المحتااجين وتادعم الحكوماة المركزياة وحكوماات األقااليم هذه البرامج )الزكي، 

 (.01-20: م0027 (، )األحمد،072 -077 هـ:0251 )بكر، (،011 -. 017م: 5112

 إدارة نظام التعليم في اليابان: 

: هـااا0251، و)فرج( 002 -001: م0002، )الصالحيتم إدارة النظام التعليمي في اليابان كما أشار 

 خالل ثالث إدارة للتعليم هي: ( من551 -552

تعتبر وزارة التربية والعلوم والرياضاااااة والثقافة هي  اإلدارة التعليمية على المساااااتوط الوطني:-1

السلطة التعليمية المركزية في اليابان، وذلك ألن وزارة التربية والثقافة والعلوم هي الجهة المسؤولة 

 :عن التعليم في اليابان ومن مهامها

 البالد.اإلشراف المباشرة على كافة القطاعات التعليمية الموجودة في  -أ

 هج الموحدة والكتب المصاحبة لها.إيجاد المنا -ب

 عملهم.تدريب المعلمين ومتابعة سير  -ت

 اإلشراف المباشر على جمعية المعلمين الوطنية. -ث

 تزويد المدارس والمنشآت التعليمية بالجديد من وسائل التعليم ووسائطه الحديثة. -ج

إعداد الدراسااااااات المسااااااحية والبحثية التي تعني بتطوير النظام التعليمي والرفع إلى  -ح

 الوزراء.المجلس المركزي للتعليم ممثل في مجلس 

 اإلشراف على اختبارات الطالب النظرية والعملية. -خ

( والية مقساااااامة إلى عدد من 23يوجاد في اليابان )اإلدارة التعليمياة على مسااااااتوط الوالياة :  -5

البلديات ، ولكل والية مجلس للتعليم يعمل كسااااالطة تعليم مركزية  يتولى مساااااؤولية إدارة الخدمات 

الحكومية التعليمية في الوالية، ويضااام المجلس خمساااة أعضااااء يعينون من الوالي بموافقة الجمعية 

 في الوالية ( سنوات وأهم الوظائف التي يقوم بها مجلس التعليم2العمومية للوالية ، ومدة العضوية )

 أما حاكم الوالية فله بعض : إدارة المؤساسات التعليمية في الوالية ما عدا الجامعات والكليات الدنيا،

المسؤوليات التعليمية أهمها إدارة الجامعات والكليات الدنيا والترخيص للمؤسسات التعليمية وتنسيق 

 المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للوالية .عملية إعداد مسودة الميزانية التعليمية وإدارة الميزانية 

يوجد في كل بلدية مجلس للتعليم يعمل كسااالطة مساااؤولة  اإلدارة التعليمية على مساااتوط البلدية:-7

( أعضاء يعنيهم عمدة البلدية بموافقة الجمعية 2، ويتكون من )البلدية عن: التعليم والعلوم والثقافة في

ات ويختار المجلس مراقباً للتعليم يعمل كمسااؤول تنفيذي رئيسااي ( ساانو2العمومية ومدة العضااوية )

 من ضمن أعضاء المجلس باعتماد من مجلس التعليم في الوالية .

 المراحل التعليمية:

( وهو نفس السلم المطبق في المملكة العربية 2 – 7 – 7 – 1السالم التعليمي في اليابان وفقا للنمط )

 : (501-512: م5102)مصطفى، ناول ذكرها السعودية، وهو وفق اآلتي كما ت
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 .(00-1، يلتحق بها الطالب من سن )ست سنوات المرحلة االبتدائية: -1

ثالث ساااانوات، يلتحق بها الطالب بعد المرحلة االبتدائية  المرحلة المتوسااااطة االثانوية الدنيا : -2

(، وتعد المرحلتين الساااابقتين )االبتدائية والمتوساااطة( تعليما إلزاميا حساااب قانون 02-05من سااان )

 التعليم. 

ثالث ساااانوات، يلتحق بها الطالب بعد المرحلة المتوسااااطة من ساااان  المرحلة الثانوية االعليا : -3

(02-03.) 

وهي الجااامعااات والكليااات والمعاااهااد العليااا، ويلتحق الطالب بهااا بعااد المرحلااة  العااالي: التعليم -2

 الثانوية واجتياز اختبارات القبول الموحدة.

 وعلى الرغم من هذه التقسيم إال أنه توجد أنماط أخرى من التعليم مثل:  

مرحلاة ماا قبل ساااااان المدرسااااااة، وتتمثل في رياض األطفال، وغالبية المدارس  -１

 ة.خاص

المرحلة الثانوية بالمراساالة أو الدوام الجزئي: ومدته أربع ساانوات لمن ال تمكنهم  -２

 ظروفهم من االلتحاق بالمدارس الثانوية الرسمية.

الكليات المتوسااااااطة: لمدة ساااااانتين إلى ثالث ساااااانوات، ويلتحق بها الطالب بعد  -３

 الثانوية.

الكلياات والمعااهاد التقنية والفنية: لمدة خمس ساااااانوات، ويلتحق بها الطالب بعد  -４

 المرحلة المتوسطة. 

تعليم ذوي االحتياجات الخاصااة: مثل مدراس الصاام والبكم ومدراس المكفوفين   -５

 ومدراس أخرى لإلعاقات األخرى العقلية والبدنية والصحية.

مدارس خاصااة مرتبطة بالمؤسااسااات التجارية والصااناعية الضااخمة التي تمتلك   -６

 وتدير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة ومعقدة في الوقت نفسه.

مدارس التدريب الخاصاة: حيث يوجد ثالثة آالف مدرسة للتدريب الخاص وهي  -７

لمتقدمة لدنيا والبرامج اعلى ثالث فئاات، برامج الثاانوية العليا وتقبل خريجي المدارس الثانوية ا

 .وتقبل خريجي المدارس الثانوية العليا، والفئة الثالثة هي البرامج األخرى

المادارس المتنوعاة: تعنى بالتدريب المهني والعملي في عدد كبير من المجاالت   -８

 المتنوعة.

 تنظيم العام الدراسي: 

( يوماً دراسياً، ويقسم العام الدراسي إلى ثالثة 521)يصل عدد أيام العام الدراسي في اليابان إلى  

 تي:اآلفصول تبدأ من أول أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، وذلك وفقا للتوزيع 

 (.3( وحتى نهاية يوليو )2الفصل األول: يبدأ من شهر أبريل )
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 (.05( وحتى نهاية ديسمبر )0الفصل الثاني: يبدأ من شهر سبتمبر )

 (052هـ، ص. 0251(. )بكر، 7( وحتى نهاية مارس )0الثالث: يبدأ من شهر يناير ) الفصل

علماا باأن بعض المادارس الثاانوياة العلياا ومؤسااااااسااااااات التعليم العالي تطبق نظام   -

الفصااااالين الدراسااااايين، أما اإلجازات فهي متعددة وقصااااايرة تمنح ما بين الفصاااااول 

( وحتى 3لصااايف من نهاية يوليو )الدراساااية وإن كان أطولها التي تمنح في فصااال ا

 (.550، ص. ـه0251( )فرج، 2نهاية أغسطس )

( أصبحت 727م، ص .5111م كما يذكر حساين )5115أما أيام الدراساة فمنذ عام  -

خمسااة أيام في األساابوع ويومي الساابت واألحد إجازة رساامية، بينما كان في السااابق 

 تعمل المدارس نصف الوقت أيام السبت.

ليومي للطالب فغالبا ما يبدأ من السااااااعة الثامنة والنصاااااف وحتى الثالثة أما الدوام ا -

عصااارا، ماعدا مؤساااساااات رياض األطفال التي تنتهي برامجها في السااااعة الواحدة 

 ظهراً.

علما بأنه تقدم وجبة غداء لكل من المعلمين والطالب ويسمح لهم بممارسة األنشطة   -

 (.052 -057م، ص. 0002الح، اختياريا حتى الساعة الثامنة ليال. )الص

 ( دقيقة تبعا لظروف المناخية21 -22أما زمن الحصة من ) -

ً 21طبقاً لقانون التعليم ال تتجاوز كثافة الصف في المراحل التعليمية ) -  . ( طالبا

 (711: ـه0251)مرسي، 

 المناهج في اليابان

 نظام المناهج الموجود في اليابان لطريقة التعليم فيها، وذلك يتم بناءها وتطويرها وفق المعايير التالية: 

 االعتماد على الدراسات البحثية المتخصصة من خالل المؤسسات الحكومية. -0

 أخذ آراء أولياء األمور فيما يقدم ألبنائهم من خدمات تعليمية. -5

 ات العلمية والتقنية.وفق المستجدات والتطورالتطوير  -7

 تشكيل لجان من أجل هذا الخصوص )مركزية، فرعية(. -2

 االعتماد على الناتج الوطني في التعليم. -2

يتم بعد ذلك تشااااكيل لجان يشااااارك فيها المتخصااااصااااين والخبراء والمعلمين وأولياء األمور 

م ربيااة والتعليلتطوير المناااهج في ضااااااوء الحاااجااات الملحااة للمجتمع والعااالم ككاال تتولى وزارة الت

مسؤولية وضع المواد التي يجب تدريسها في هذه المدارس وكذلك وضع عدد الساعات القياسية لكل 

مادة في كل ساااانة دراسااااية في المرحلة االبتدائية والمتوسااااطة، وتصاااادر كتيب يطلق عليه " منهج 

مات سااية للتعليالدراسااة " يحتوي على الغرض الرئيسااي لكل مادة وكذلك األهداف والمحتويات القيا

 (.570ـ  57هـ: 0251)فرج،   التي تتبع في كل فصل لكل مادة تدرس.
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 أساليب التعليم في اليابان:

يتم التركيز على الجانب العملي التطبيقي ويستخدم أساليب الممارسة التي يتم تعويد الطفل عليها من 

اسااااااتخدام أساااااالوب حل المشااااااكالت المرحلة االبتدائية حتى المراحل العليا من التعليم، كما يشاااااايع 

واأللعاب التعليمية، كما أن قدرة المعلمين المهنية والثقافية جعلت المدرسة مكاناً محبوباً لدى التالميذ 

لقدرات المعلم اإلبداعية التي تتمثل في قدرته على جذب االنتباه والقدرة على استخدام التقنية بفعالية 

جها مما انعكس على مكانة المعلم واحترامه داخل المجتمع ومتاابعتاه لطالبه داخل المدرسااااااة وخار

وتهتم اليابان بتدريس  (.570هـااااااااااا:0251( و)فرج، 052 -052م: .0002الياباني. )الصااااااالح، 

تطبيقاات التكنولوجياا في التعليم، ونسااااااباة المادارس التي تم تزويدها باالتصااااااال باإلنترنت حوالي 

 (712: م5111( من مجموع المدارس. )حسين، 0092%)

 نظام التقويم واالمتحانات في اليابان:

إن التقويم في المرحلة االبتدائية في التعليم الياباني مساااتمر طيلة العام الدراساااي وال  -

 يوجد نجاح ورسوب في هذه المرحلة.

أما المرحلة الثانوية الدنيا فيوجد امتحان في نهايته يحدد قدرات الطالب التي اكتسبها  -

 هذا االختبار مركزي.( سنوات و0خالل )

أمااا مرحلااة الثااانويااة العليااا فتنظم مجااالس التعليم المعنيااة امتحااان القبول، بينمااا تقوم  -

 المدارس نفسها بتنظيم امتحاناتها.

وقد وضاااعت وزارة التربية مركزاً وطنياً للقبول بالجامعات يقوم بتنظيم اختبار وطني في شاااهر     

يل األكاديمي للطالب المتقدم للجامعة والذي حققه في المدرسة يناير من كل عام لتقييم مستوى التحص

لمقابالت ج االثانوية العليا، وتساااااتخدم الجامعات نتائج هذه االختبارات مع التقارير المدرساااااية ونتائ

واختباارات المهاارات العملياة التخااذ القرار بشااااااأن قبول الطلباة باالجامعة ،  واالختباارات المقاالياة

ت مشاااكل كبيرة على مسااتوى الفرد والمجتمع مثل االنتحار وغيرها ، وذلك ألنها وتساابب االختبارا

تقرر وتحدد مجرى حياة الشااااب الياباني وتحتاج إلى سااانوات من الجهد والتخطيط والعمل الشااااق ، 

كما أنها مليئة بالخدع واألسائلة غير المتوقعة، وتسابب ضغطاً لجميع مراحل التعليم التي تركز على 

( 072 م:0002( و)الصالح، 577: ـااه0251جتياز االمتحان والقبول في الجامعة.   )فرج، كيفية ا

 (.13 -. 27: ـه0211و)بيو شامب، 

 نتائج البحث:خالصة 

 التالية:أسئلة البحث إلجابة عن املخص وفيما يلي 

 السؤال األول: ما األهداف العامة للتعليم العام في اليابان؟



 

 15 

يهدف التعليم العام في اليابان إلى إعداد النشء بطريقة تشعره بالسعادة بالعملية التعليمية،         

واالهتمام بالتربية الخلقية والوجدانية، واحترام اآلخرين، والتعاون بين المدرسة والبيت والمجتمع، 

ما يب التعليم مدى الحياة، كومساعدة الشباب على إعداد خططهم المهنية المستقبلية، واالرتقاء بأسال

يهدف إلى تحسين قوة الثقافة اليابانية ألفراد المجتمع، واستخدام التكنولوجيا وذلك لتعزيز وتطوير 

النظام التعليمي بما يتناسب مع متطلبات العصر، كما يهدف إلى تشجيع الطفل على االجتهاد بالتعلم 

كامل على المعلم في تلقي المعرفة، ويتم إعطاء والحصول على المعلومات بنفسه، وعدم االعتماد ال

المعلومات بشكل مبسط وذلك لتخفيف عبء المواد الدراسية، ويشجع التعليم التفاعلي ومشاركة 

 المعلومات بدالً من الحفظ والتلقين.

 السؤال الثاني: ما العوامل المؤثرة في نظام التعليم في اليابان؟

 العوامل الجغرافية:  -أ

 : والمساحةالموقع  -0

تقع اليابان في أقصى شرق آسيا، ويحدها المحيط الهادي شرقا ومن الغرب بحر اليابان، وتبلغ      

( من سطح اليابسة %30( وتحتل الجبال الجزء األكبر من اليابان حيث تغطي )7329111مساحتها )

ألراضي (، األمر الذي قلل مساحة ا% 50مما أدى لكثرة البراكين، وقلل السهول التي تغطي نسبة )

  .٪02القابلة للزراعة إلى حوالي 

 : المناخ -5

يتميز مناخ اليابان بأنه معتدل طوال العام مع أمطار، كما أن البالد تشهد في كثير من األحيان    

بعض الكوارث المناخية كاألعاصير والعواصف بحكم وقوعها على المحيط الهادي مما أدى لهذه 

 النظام التعليمي في اليابان.العوامل الجغرافية تأثيرات على 

 العوامل السكانية:  -ب

 التركيب العمري:   -1

مما قد يؤثر  (%1910مليون نسمة، بمعدل نمو سنوي )052 ما يقاربحيث ان عدد سكان اليابان 

 على التعليم الياباني وأنظمته.

 العنصري:التكوين -2

لى المساواة حيث أدى إ اليابان،يعد التجانس بين السكان من أهم العوامل التي شكلت سياسة التعليم في 

في فرص التعليم بين كافة األفراد بما يتفق وقدراتهم وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس 

 أو الوضع االجتماعي أو االقتصادي. 

 السكاني:التوزيع  -3
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مما جعل السكان يتركزون في المدن الرئيسة، وتعد العاصمة  (701الكثافة السكانية ) تبلغ نسبة     

طوكيو من أكبر مدن العام من حيث عدد السكان، كما أنه توجد عشرة مدن في اليابان يزيد عدد سكان 

كل منها عن مليون نسمة وهذا األمر أدى إلى أن يواجه التعليم الياباني ضغطا في المدن الكبرى 

 لمواجهة عدد الطالب.

 العوامل الثقافية: -ت

 الدين: -0

أن النسبة العالية التي تعتنق الشنتوية والبوذية إال أن الدين يقع في الوضع الهامشي لكونهم يركزون     

على مبادئ الكونفشيوسية التي تعد مجموعة قواعد للسلوك األخالقي، لذا فهم يخلطون بين تعاليم 

كونفوشيوسية معاً، فنجد أن النظام التعليم تأثر كثيرا بمبدأ عدم االهتمام بالدين البوذية والشنتوية وال

 مما جعل تدريس الدين ممنوعا في المدارس اليابانية.

 اللغة -2

اللغة الرسمية هي اللغة اليابانية، لذا كانت لغة التعليم اليابانية في كافة المراحل، مما جعل البيئة     

 نية خالصة.التعليمية بيئة يابا

 العوامل االجتماعية: -ث

تذكر األدبيات أن هناك ثالث مؤثرات للعوامل االجتماعية في النظام التعليمي هي الطلب االجتماعي   

 المجتمع.على التعليم، والتكوين الطبقي للمجتمع، باإلضافة إلى قوى التأثير داخل 

 :العوامل االقتصادية -ج

كبرى على المستوى العالمي، وذلك لتفوقها في المجال الصناعي تعد اليابان من الدول الصناعية ال   

والتقني، باإلضافة إلى التجارة وصيد األسماك، األمر الذي أعطاها قوة في االقتصاد العالمي، لذا 

ركز التعليم على البرامج التعليمية التي يتطلبها النظام االقتصادي سواء على مستوى التعليم العام أو 

 لي أو التعليم الفني والتقني.التعليم العا

 العوامل التاريخية: -ح

العوامل التاريخية التي كان لها تأثير كبير على النظام التعليمي الياباني الحالي هو هزيمتها  أبرزأن 

 .تعرضها للقنبلتين النووية م بعد0022في الحرب العالمية الثانية عام 

 العوامل السياسية: -خ

 يعد جزءاً من النظام السياسي، فاليابان تتبع النظام البرلماني طبقاً لدستور عامالنظام التعليمي الياباني 

 م( وعلى رأس الدولة اإلمبراطور الذي يعتبر )رمز الدولة ووحدة الشعب(.0023)
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 أساليب التعليم في اليابان؟ الثالث: ماالسؤال 

  اإلدارة اليابانية في توجيه النظام التعليمي: -0

خطة تنفيذية للقيام مجددا من آثار حرب العالمية الثانية، حيث ركزت على طرحت اليابان     

النظام التعليمي أوال، فبالتعليم يمكن إدارة جميع القطاعات وتحقيق أعلى مستويات النجاح، 

معتمدة على روح اإلتقان، وتحويل العمل إلى قيمة اجتماعية، وتهدف إلى االبتكار والتطوير 

رجع تفوق اإلدارة اليابانية إلى أسباب، منها: التفوق في إيجاد إدارة تتالءم والجودة الكاملة، وي

مع ثقافتهم وعاداتهم وقيمهم، سعي النظام التربوي والتعليمي في إيجاد أفراد مبدعين ومفكرين، 

كذلك توفر القيادة القوية قادرة على التعامل مع الواقع وعوائقه، أيضا تركيزهم على المصلحة 

 والسعي لتحقيق أهداف المجتمع. الجماعية

 الشخصية اليابانية والمعلم: -5

ركزت اليابان على اإلنسان وأمنت بقدراته وطاقاته وتعزيز الطموح والتضحية والتحدي     

بالتوازي مع التعليم والتدريب والعمل، لذلك نجد اليابانيون عمدوا إلى تبني العلوم المختلفة في 

وتطويرها لألحسن، وتعد الشخصية اليابانية منضبطة تقدس العلم الغرب وتقليدها وتطبيقها، 

والوقت، وتحترم النظام، وتدعم العمل الجماعي، أيضاً هي شخصية صادقة أمينة في العمل؛ أما 

بالنسبة للمعلم فهو محور العملية التربوية، يتمتع بمكانة عالية عكست اهتمام الشعب بالتعليم، 

، فالمعلم عند الشعب الياباني يرى أنا أساس تفوق الطالب هو جهد أيضا يحظى باحترام وتقدير

 المعلم واجتهاد الطالب.

  الثقافة اليابانية: -7

نهضت ثقافة اليابان وأعادت بناء باقي القطاعات، وتحدت الفشل الذي حصل في الحرب،      

القواعد السلوكيات و والتحقت بركب الدول المتقدمة، وتعد الثقافة اليابانية عبارة عن مجموعة من

والقيم يلتزم بها أفراد المجتمع، بمعنى أنها تأكد على االنسجام الجماعي، فالثقافة اليابانية تجمع 

بين الثقافة التقليدية والثقافة األجنبية بشكل متناسق، بحيث يأخذ من الغرب التطور الحديث مع 

 المحافظة على األخالقيات القديمة والتقليدية.

 دية؟في المملكة العربية السعو العام رابع: ما أوجه االستفادة من التجربة اليابانية للتعليمالسؤال ال

في ضوء ما سبق حول نظام التعليم العام في اليابان يمكن طرح بعض أوجه االستفادة التي قد         

تساهم في تطوير مؤسسات التعليم العام في المملكة العربية السعودية، للتغلب على بعض التحديات 

  التي تواجهه، ومن تلك المقترحات:

ادة من واالستف العربية السعوديةتطوير نظام التعليم العام في المملكة  .0

نظام التعليم العام في اليابان في التكامل بين المركزية والالمركزية في 

إدارة النظام التعليمي، مما يعطي مرونة في اإلدارة، والممارسة، 

 والبرامج، واألنشطة، والتطبيقات.
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 تالموازنة بين األصالة والمعاصرة، والن اليابان استفادالتأكيد على  .5

 من معطيات العصر الغربية وتمسكت بجذورها التاريخية والثقافية.

ومنها؛ قيم العمل منذ بداية سن التربوية االستفادة من بعض القيم  .7

افة وباإلضالتعليم، واالستفادة من التجربة اليابانية في ذلك األمر، 

قيمة الجد في طلبه، وهذا ما أكد عليه تعاليم ديننا من حرص على 

 لم، والرفع من شأن المتعلمين.طلب الع

 من االستفادةبالمملكة العربية السعودية في  تشجيع وزارة التعليم .2

المناهج الدراسية بالتعليم العام الياباني، وذلك يتم بناءها وتطويرها 

وفق المعايير التالية، منها: االعتماد على الدراسات البحثية 

آراء أولياء  المتخصصة من خالل المؤسسات الحكومية، وأخذ

المناهج وير األمور فيما يقدم ألبنائهم من خدمات تعليمية، وتط

 وفق المستجدات والتطورات العلمية والتقنية.الدراسية 

 

 

 

 

 والمقترحات: التوصيات

 التوصيات:

 وبعد عرض ما سبق من نتائج يوصي الباحثون بما يلي:

 للدول المتميزة.االهتمام بالدراسات التي تدرس التجارب التعليمية  -0

 إعادة النظر في أساليب التقويم بحيث تكون طيلة العام. -5

 اعتماد االختبارات المتقدمة لطلبة المرحلة الثانوية بحيث تحدد الميول المهنية. -7

 الحرص على تكافؤ الفرص في قبول الجامعات.  -2

 مقدمة للطلبة.مشاركة أولياء األمور في تحديد المناهج والخدمات التعليمية ال -2

 المقترحات: 

اجراء العديد من الدراسات المستقبلية التي تهدف إلى االستفادة من تجارب الدول المختلفة مما -0

 يسهم بالتعرف على أبعادها التي مازالت بحاجة إلى البحث والدراسة.

زر ل إلى أباجراء دراسات مقارنة بين نظام التعليم الياباني ونظام التعليم السعودي للوصو -5 

 الفروق ومعالجة القصور.



 

 19 

 اجراء دراسة مماثلة على نظام تعليمي أجنبي اخر. -7

اجراء دراسة مماثلة على نظام التعليم العالي الياباني واوجه االستفادة منه في التعليم العالي  -2

 السعودي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع:

اإلساااااكندرية:  .المقارنة ونظم التعليمدراساااااات في التربية م(. 5111أحمد، إبراهيم ) -

 .مكتبة المعارف الحديثة

تطوير نظام م(. 5102هويمل، ابتسام ناصر بن، والعنادي، عبير مبارك. )شباط,  -

المجلة  .إعداد المعلم في المملكة العربية السعودية في ضوء تجربتي اليابان وفنلندا

 .التربوية الدولية المتخصصة

(. م5151) .22 لمصااااااطلحات االسااااااتراتيجيات التربوية والتعليميةالمعجم الموحد  -

 الرباط: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 تم االسترداد من موقع موضوع. . معلومات عن اليابانم(. 5102الحياري، إيمان. ) -

التربية المقارنة ونظم التعليم دراسة منهجية ( 5112الزكي، أحمد عبد الفتاح. )  -

ا . اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيونماذج تطبيقية، سلسلة دراسات في التربية المقارنة

 الطباعة والنشر

. الرياض: مكتب التربية التربية في اليابان المعاصرةهـ(. 0211بيو شامب، إدوارد. ) -

 العربي لدول الخليج.
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العلمي:  البحثم(. 5101عبيادات، ذوقاان، وعادس، عبد الرحمن، وعبد الحق، كايد. ) -

 الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع.مفهومه/أدواته/أساليبه. 

تم  .تحااديااات تواجااه أهااداف التعليم 7(. م5102العنزي، سااااااليمااان. )األثنين يناااير,  -

 االسترداد من الوطن.

االتجاااهااات المعاااصاااااارة في نظم التعليم. م(. 5111حسااااااين، سااااااالمااة عبااد العظيم ) -

 اإلسكندرية: دار الوفاء.

. األردن: دار كنوز معجم مصااااااطلحااات التربيااة والتعليم(. 5113حماادان، محمااد. ) -

 المعرفة للنشر والتوزيع.

 . مشااكالت مناهج التعليم في المملكة العربية السااعودية(. م5100الجربوع، شاايخة. ) -

 .c/?t=114630http://manqol.com/topiتم االسترداد من 

. اإلسكندرية: دار التربية المقارنة دراسات في نظم التعليمم(. 5112بدران، شبل ) -

 المعرفة الجامعية.

الرياض:  . المدخل في التربية المقارنة ونظم التعليم(. م5102صااااالح. ) مصاااطفى، -

 .مكتبة الرشد

(. دار 2)ط. .السلوكية المدخل إلى البحث في العلومم(. 5101العسااف، صاالح حمد ) -

 الزهراء.

 .الكويت: دار القلم .التعليم في اليابانم(. 0027األحمد، عبد الرحمن ) -

 .واليابان إندونيساايانظم التعليم والشااخصااية القوية في  ( .م0251بكر، عبد الجواد ) -

 .القاهرة: مكتبة زهراء الشرق

عمان: دار  .والتعليم في العالمنظم التربية (. هـ0251فرج، عبد اللطيف حسين ) -

 المسيرة.

دراسااااااة تحليلية لنظام التعليم اإللزامي في اليابان م(. 5105اللمعي، فااطماة محماد. ) -

 -137(، 21. مجلاة كلياة التربياة جامعة طنطا، )وإمكاانياة اإلفاادة مناه في مصاااااار

111. 

وزارة  . المنامة:التعليم في دول الشرق األقصىم(. 0002الصالح، فائقة سعيد ) -

 التربية والتعليم في البحرين.

النظام التربوي الياباني واهتمامه المبكر بالتعليم من م(. 0003عبد النور، كاظم ) -

 . القاهرة: مجلة التربية المعاصرة.أجل اإلبداع

دراساااااااة مقااارنااة للمعااايير القوميااة للتعليم في م(. 5100عياااد، محمااد عبااد العزيز. ) -

في الواليات المتحدة واليابان وإمكانية اإلفادة منها في  مرحلاة التعليم قبل الجامعي

]رسالة ماجستير، جامعة عين شمس[. قاعدة معلومات دار جمهورية مصر العربية 
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F.pdf 
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 21 

التربية المقارنة بين األصول النظرية والتجارب  (.هـ0251مرسي، محمد منير ) -

 .عالم الكتب القاهرة: .العالمية

 .تم االسترداد من موقع موضوع .مفهوم التعليم العام(. م5102مساعدة، مريم. ) -

 

 

 


