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 ملخص البحث
األصالة ضرورية لكل أمة، وهي ألمتنا املسلمة أكثر أمهية وضرورة. وهي قائمة على الكتاب 

بتة والراسخة، ألهنا أمة والسنة وسرية السلف الصاحل، وهي تعين عودة األمة إىل جذورها الثا
من األمة بإسالمهم وحتصني هلم  برسالتها ودورها وشخصيتها. فاألصالة تعريف ألبناءمتميزة 

هجوم األعداء. ولقد ميز اهلل عز وجل هذه األمة بإسالمها ومنهاجها، وبأحكامها 
واملناهج  وتشريعاهتا وقرآهنا وقبلتها، وجعلها األمة الوسط والشاهدة على األمم واألفكار

واملبادئ. لقد أمجع العلماء أّن األصالة ال تعين رفض كلَّ ما عند اآلخرين، بل ذكروا أن 
موقف املسلم جتاه الثقافات والتجارب األخرى له أربع مواقف ال خامس هلا: إما أن يقبل  

(، وإما أن يرفض كلَّ ما عند موقف القبول والذوبانكلَّ ما عند اآلخر نافعه وضاره ) 
موقف (، وإما أن يقبل ضاره ويرفض نافعه ) موقف الرفض والمقاطعةآلخر نافعه وضاره )ا

موقف التميز ، وإما أن يقبل نافعه ويرفض ضاره )التجرد واالنسالخ والهبوط إلى الهاوية(
وما من شك أن املوقف السليم والصحيح واملقبول هو آخر هذه املواقف.  (.  واالستفادة

جعلتها أمة الدعوة والقيادة، وأمة التوجيه والسيادة، وأمة التقومي والشهادة  ووسطية هذه األمة 
دليل ، التوازن والتعادل، واستقامة المنهجوقد ذكر أهل العلم أّن من أبرز معاين الوسطية: 

  دليل القوة ومركز القوة، األمان والبعد عن الخطر، ،الخيرية ومظهر الفضل والتمييز
...إخل. وال ضري يف هذا املقام أن نضيف إىل املعاين التالقي لألطرافمركز الوحدة ونقطة 

اإلتقان واإلبداع السابقة معان أخرى قريبة منها واليت هلا عالقة وطيدة هبا مثل معىن: 
، فحىت تكون قويًا ومتميزًا ودلياًل خرييًا لغريك، آمنًا وساملًا من األضرار واإلختراع

متقنًا يف عملك، مبدعًا يف فكرتك، مبتكرًا هلا.  وإذا كان  واالنتقادات، ال بد أن تكون
للوسطية كل هذه املعاين واملزايا، فاملتوقع أن تتجلى هذه املزايا وأن ترى نتائجها وبركاهتا على  
كافة املستويات واجلوانب ألمتنا العربية واإلسالمية؛ اجلانب العملي والرتبوي والتعليمي 
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لسياسي والثقايف والصناعي والتكنولوجي. غري أن أمتنا العربية واألخالقي واالقتصادي وا
واإلسالمية ومؤسساهتا التعليمية والرتبوية فشلت يف حتقيق تلك املعاين واألهداف بسبب 
مرورها هبزات واضطرابات فكرية وتصورات علمية واجتماعية وثقافية وسلوكية وحضارية 

ألسباب وعوامل داخلية وخارجية معروفة وجمهولة،  وتربوية وتعليمية مفاجئة، بني فينة وأخرى
واالستفادة من جتارب اجلامعات واملدارس العاملية  حباجة إىل املراجعة ونقد الذاتهي ف

 األخرى والتعاون معها، حىت حتمي نفسها وطالهبا من العواقب الوخيمة لتلك اهلزات الفكرية
 .والثقافية والتعليمية والرتبوية

يف اليابان وسر تفوق  الرتبوية لتجربة التعليميةعلى اإىل تسليط األضواء هذه الورقة هتدف 
وعالقة هذه التجربة بتلك املعاين املغيبة  وجناح طالهبا وأساتذهتا يف املدارس واجلامعات

لكي تتضح حقيقة حالة املدراس واجلامعات  بالتجرية األمريكية خمتصرة مقارنةمع ، للوسطية
 بية.العر 
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ABSTRACT 

 
The Forgotten meanings of "Al Wasatiyha - Islamic Moderate 

Ideology" in the Arabic Universities 

 

(Reading in Japanese Educational Learning Experience) 

 

The authenticity and the excellence is an important issue for 

every nation, especially for Muslim Nations. The authenticity 

and excellence in Islam is based on the teachings of Al Qur'an 

and Sunnah as well as the biography of the earlier guided 

generations. It is meant the reversion of Muslim Nation to its 

strong and deep religious roots. The authenticity means also; 

strengthening and protecting Muslim Nations from assaults of 

its enemies. The Almighty God has distinguished the Muslim 

Nation with divine legislative rules and principles, and made it 

Moderate Nation – Al Ummatu Al Wasat, which will bear 

witness upon other nations, ideas and principles. It is the 

consensus of Muslim scholars that authenticity and excellence 

does not means rejecting all what the other nations' posses. 

However, they did mention the Islamic attitude towards other 

cultural and ideological issues as follows :1- either total 

acceptance, of its beneficial and harmful ideas (position of 

acceptance and assimilation ),2- either total rejection of its 

beneficial and harmful ideas ( position of rejecting and 

boycotting), 3- either acceptance of its harmful ideas and 

rejection of its beneficial ideas(position of full  assimilation and 

moral collapse), 4- either acceptance of its beneficial ideas and 

rejection of its harmful ideas (position of  beneficence and 

distinction ). No doubt that the last position is the right and most 

accurate position for Muslims.  

The moderation – Al Wasatiyah,  of  Islam is main feature of 

this religion that have made it leading nation in da'wah, 

leadership, sovereignty, directing, evaluating and witnessing 

over other nations. Based on previous realities, some Muslim 
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scholars have pointed out that among other relating meanings to: 

(Al Wasatiyha-Islamic Moderate Methodology and its Ideology), 

are also: Equilibrium and Balance, Firmness and Constancy, 

Strength and Safeguard, Straightness and Justness, Skillfulness 

and Proficiency, Creativeness and Perfection. 

If the term ( Al Wasatiyah ) includes all these meanings, it is 

expected to see its positive reflections and results in  other 

aspects of our life; in theory and practice, as well as in scientific, 

educational, moral, economical and cultural  aspects. 

Unfortunately the Islamic and Arabic Nations with its current 

learning educational institutions failed to some extent to achieve 

the expected results of : Al Wasatiyah, due to some  social, 

ideological, cultural, educational, civilization and moral turmoil, 

for some known as well as unknown internal and external 

reasons and factors. Thus, the current Arabic school and 

university educational learning systems need a constant review 

to reshape its educational structure by comparative studies of  

other learning and educational systems, with other international 

advanced schools and universities in the world, in order to avoid 

its learning outcomes from negative impacts. 

This paper aims to explore the possible ways and means from 

the Japanese educational learning system and its relation to 

previous forgotten meanings and reflections of the Islamic "Al 

Wasatiya – Moderate Islamic Ideology". The Japanese 

educational system will be compared finally briefly with 

American learning educational system, as well.    
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 المحتوى

 
 

  

 6 تمهيد

اهتمام والة  واجبنا نحو الطالب،الفصل األول: المدارس والجامعات العربية خلقياً وعلمياً، 
والعوامل  سر تفوق المدارس والجامعات اليابانيةاألمر بالمملكة العربية السعودية بذلك، 

 المساعدة لذلك

01 

 01 والجامعات العربيةالمبحث األول: إطاللة على الظواهر السلوكية والخلقية  في المدارس 

 01 واهتمام والة األمر بالمملكة العربية السعودية وعلميًا النهوض بالطالب خلقيًا  المبحث الثاني:

 10  المبحث الثالث: سر تفوق المدارس اليابانية

 11 المبحث الرابع: العوامل التي ساهمت في نهوض اليابان

التعليم الياباني، خصائص التعليم الياباني، جولة في الفصل الثاني: األهداف التربوية في 
 المدارس االبتدائية والثانوية اليابانية

12 

 12  هداف التربوية في التعليم الياباني وموقف القانون منهااألالمبحث األول: 

 01 المبحث الثاني: خصائص نظام التعليم الياباني

 والمعلمين في اليابان،سلبيات النظام التعليمي اليابانيالمبحث الثالث: من أخالقيات التالميذ 
 المطلب األول: من أخالقيات التالميذ والمعلمين في اليابان

02 

الفصل الثالث: المعاني المغيبة للوسطية في المدارس والجامعات العربية من خالل مقارنة بين 
 التعليم الياباني والتعليم األمريكي 

 اختالف التعليم في اليابان والواليات المتحدة األمريكيةالمبحث األول: مجاالت 

44 

 16 المالحق والصور

 60 الخاتمة

المراجع    64 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 متهيد
  ۆئ  ۆئ  ۆئچ علم اإلنسان ما مل يعلم. احلمد هلل القائل:  ،الذي علم بالقلم احلمد هلل

والصالة  ،[ ٩الزمر: ]     چ  ۆئی    ی       ی  ی    ۆئۆئ   ۆئ   ۆئ  ۆئ  ۆئ
األطهار  أصحابهعلى آله و سيد األنبياء واملعلمني واملربني سيدنا ونبينا حممد و  والسالم على

 ومن اهتدى هبديه واسنت بسنته إىل يوم الدين، أما بعد؛ وامليامني،
حب جبانب ختصصي يف التفسري والدراسات القرآنية قد زرع اهلل عز وجل يف صدري لف

جنوب شرق  يف أيام وجوديو  .يف املدارس واجلامعات االهتمام باجلانب الرتبوي التعليمي
س الذكية وفقين اهلل عز وجل قبل بضع سنوات أن أكتب رسالة عن املدار  1 ماليزيا آسيا يف

 Smart Schools ختريج األجيال املنشودةأثر أنظمتها الفعالة يف النموذجية يف ماليزيا و 
in Malaysia، عجاب م، ونالت إ1112م لة يف املدينة املنورة عاوطبعت هذه الرسا

 بعض القراء.
 لفرتة زمنية غري قصرية إحدى اجلامعات العربية يف الوطن العريب مث حطت يب الرحال يف

ودّرست  يف هذه اجلامعة املباركة الطلبة يف العديد من الكليات تشرفت بتعليم وتربية إخواينو 
كانت مادة : . ومن املواد خارج التخصص  املواد اإلسالمية يف التخصص وخارجه عديداً من

دينية ستواها األول والثاين، وكانت موضوعات املقرر واقعية عصرية مب ،الثقافة اإلسالمية
حقيقتها، ضرورهتا، الوسطية: دينية كان موضوع: وفكرية. ومن املوضوعات الفكرية وال

خطره : التطرف واإلرهابموضوع:  أيضاً  فضلها، أثرها...ومن املوضوعات األخرى كان
هود اجلو  ومعاجلته من وجهة النظر القرآنية والسنة النبوية الشباب واألمة، وأثره السيء يف

  . يةالدبلوماس

                                                 

املاجستري والدكتوراه يف كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية  -مرحلة التعلم والتعليم يف الدراسات العليا 1
  www.iiu.edu.my، وميكنك زيارة موقع اجلامعة: 1112 – 5221العاملية بكواال ملبور 

http://www.iiu.edu.my/
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التطرف واإلرهاب ومعاجلته من  خطر وفقين إلعداد دراسة حول اهلل عز وجلإن مث 
تناولت ، 2 مةمنظور القرآن الكرمي والسنة النبوية ونشرت هذه الدراسة يف جملة علمية حمكّ 

 فيها نصوص القرآن والسنة حول موضوع الوسطية.
شهدت وما تزال  رأيت أنظمة التعليم يف الوطن العريب قدوخالل فرتة العمل باجلامعة 

مستمرة يف املراجعة هبدف التطوير والرفع من مستواها حىت تتحقق  تشهد جهودًا مضنية
األهداف الرتبوية املنشودة لكل وطن، وحىت يتم ختريج جيل منتج ومبدع من الطالب 

ة حتدياته هيستطيع التعامل والتأقلم مع تطورات العصر احلديث واإلفادة من معطياته ومواج
ار املبادئ والقيم اإلسالمية، مستنريًا بالقرآن الكرمي وسنة نبيه الكرمي وهدي السلف يف إط

 الصاحل. 
اآلليات العلمية والثقافية والرتبوية  وة الرتبوية يف العامل األنظم تأملت كثريًا يف هذهلقد و 

 البحث عنيف يب يف املدارس واجلامعات العربية، فشرعت اليت ترفع من مستوى الطالب العر 
إن عيين مل تقع على أية دولة أوربية باحثًا أوربيًا أقول؛ وبصفيت  ،التعليمية األوربيةاألنظمة 

أنظمتها التعليمية بالدراسة إال دولة واحدة شدت مبعىن الكلمة لتناول  تستحق الرجوع إليها
نها ومن فرنسا و أدركت فيما بعد أن اليابان هي اليت استفادت م نظري وانتباهي وهي أملانيا
 بعد احلرب العاملية الثانية. 

مث إن األقدار اإلهلية محلتين من الشرق األوسط إىل الشرق األقصى للعمل يف رحاب 
يف ي. وأثناء عملي واحتكاكي بالناس جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة برونا

ول اآلسيوية الد األنظمة التعليمية يف بعض حبثت هذا البلد املتعدد جنسيًا وعرقيًا ودينياً،
ي تعليمالنظام الإىل  يف هناية املطاف انصرف اهتماميو سنغافورة وكوريا اجلنوبية املتطورة مثل 

على بقية الدول  اوتفوقه اوسر تقدمههي دولة اليابان إلحدى الدول اجملاورة لربوناي، أال و 
  . Japanese Education Learning Systemاآلسيوية واألوربية 

                                                 

ظاهرة اإلرهاب بين بريطانيا  واملدينة املنورة يف عددها  السابع والثالثون،) -( الصادرة يف مانشسرت   لحكمةنشرته جملة ) ا 2
  269 – 922هـ ، ص  5212(،  رجب التشخيص والعالج
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غلي اجلامعية وظرويف دراسة هذا النظام الفعال واملنتج رغم مشااستخرت اهلل تعاىل على 
أسأل اهلل تبارك  فرأيت انشراحًا يف صدري حنو القيام هبذه املهمة العلمية والرتبوية. ،الصحية

ال ينفع فيه  وتعاىل أن جيزيين بقدر جهدي وإخالصي يف هذا العمل وأن يدخر أجره ليوم
، وآخر مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، إنه تعاىل نعم اجمليب وهو ويل الصاحلني

 ن احلمد هلل رب العاملني.دعوانا أ
 

 خادم القرآن  والسنة
 الدكتور خريالدين خوجة ) الكوسويف (

 سلطنة بروناي دار السالم
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على أن يتشّرب األفراد في الدول الشيوعية ينطوي التعليم "...

نظام الدولة األيديولوجي والسياسي ويخضع لمصالحها. وفي 

الدول الرأسمالية يتالءم  التعليم عموماً مع المتطلبات االقتصادية 

ويخدم النظام الصناعي. وفي كلتا الحالتين، فالتعليم هو تعليم 

 .3 وظيفي وفي خدمة النظام..."
 

 علي عزت بيغووتش
 واهلرسك رمحه اهللرئس البوسنة 

  

                                                 

  512م، ص 5222، جملة النور الكويتية، 5، طوالغرب؛ اإلسالم بين الشرق بيغووتش، علي 3 
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اهتمام  نا نحو الطالب،واجبالمدارس والجامعات العربية خلقياً وعلمياً،  األول: الفصل

 اليابانية والجامعات سر تفوق المدارس، العربية السعودية بذلك والة األمر بالمملكة
 

في المدارس والجامعات  إطاللة على الظواهر السلوكية والخلقية المبحث األول: 
 العربية
 

 ملحوظــاً يف األخــالق 4واحنرافــاً  أن هنــاك تــدنياً  وعلماؤهــا الرتبيــة اإلســالميةخــرباء يقــرر 
يف . وخــالل فــرتة تدريســي وعملــي 5 ا الطــالبوالتحصــيل الدراســي لــدى املتعلمــني مــن أبنائنــ

 الحظـــت ،واألســـاتذة يف اجلامعـــة ببـــالطال  واحتكـــاكي املباشـــر اإلســـالميا البلـــد العـــريب هـــذ
مـــنهج القـــرآن عـــن  البعـــد ألخالقيـــة والفكريـــة بعيـــدة كـــلســـلوكية والتصـــرفات ابعـــض الظـــواهر ال

 ؛ هذه الظواهر يف النقاط اآلتية ميكن جتلية، ووسطية اإلسالم والسنة وهدي السلف الصاحل
 .القيام بواجب التعلم والتعليمو  اجلدية من حيث عدم -5
 . السلبية السلوكيات صارمة لردع تلك عدم وجود أنظمة ومن حيث  -1
 .إطالة الشعر ظاهرة  -9
  .وتعاطي الشيش ظاهرة التدخني  -2
 .ختريب السياراتظاهرة   -1
  .من الطالب األبرياء املشاهدين لبعضحاالت الدهس   -6
 .دارس واحملاضراتامل احلضور إىل ظاهرة التأخر يف  -1
  .الليلية االسرتاحاتظاهرة انتشار مقاهي االنرتنت و السهر يف  -8
 .هرة اهلروب من املدارس واجلامعاتظا -2

                                                 

، حيث 91- 12هـ، ص  5252مجادى األوىل سنة  56، وزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية، العدد مجلة األمن 4 
 ذكرت هذه اجمللة أن احنراف الطالب تكلف الدولة أموااًل طائلة إىل دانب أهنا تسبب مشكالت اجتماعية وسياسية

، دار عامل الكتب، 5222، 5ط سبل النهوض بالطالب خلقيًا وعلميًا إلى مستوى أهداف األمة،ياجلن، مقداد:  5 
 59-51الرياض، ص: 
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بعــض املطــاعم أو لغيــاب النظافــة يف   والطــالب لتالميــذبعض االتســمم لــ حــاالت -51
الفاســدة  بيــع املــواد الغذائيــة ة القريبــة مــن املــدارس أو اجلامعــات، واحملــال التجاريــ

 .ومنتهية الصالحية
اعتقاداً منهم بأن هذا العمل اليدوي هو مـن  من العمل اليدوي ظاهرة االستكبار -55

 .اخلدم والعمالة الوافدة اختصاص
، وغيــاب الصــدق وانتشــار الكــذب وغيــاب ظــاهرة الغــش واخليانــة يف االختبــارات -51

 الشعور باملسؤولية والرقابة اإلهلية.
 .6 يف املدارس واجلامعات احلكومية املمتلكاتإتالف و  العدوان ظاهرة  -59
 .احملاباة واجملاملة يف جناح الطالب ظاهرة  -52
 .املدارس واجلامعات ساحات يف واملضاربات ظاهرة الشجار واخلصومات  -51
ممـا  ؛عمومـاً  تايف اجلامعـ واألسـاتذة يف املدارس ظاهرة الرواتب املتدنية للمعلمني  -56

لقيـام بأعمـال اضـطرارهم لو التعلـيم الرتبيـة للتدريس و  عدم التفرغ التام أدى هبم إىل
ســــداً حلاجــــات أســــرهم و  النهــــار يف الليــــل أو إضــــافية ســــاعات عمــــل أو أخــــرى

 الذي عم أرجاء املعمورة. والغالء الفاحش الصعبة االقتصادية واجهة الظروفم
 بعــض الشــباب مــن قبــل ووالة األمــر ظــاهرة عــدم الــوالء املطلــق واملخلــص للــوطن  -51

 .الذين تلوثوا بالفكر املتشدد
 .بكروعدم االستيقاظ امل يف القاعات والفصول بسبب السهر النوم ظاهرة -58
جيــين املــرء مــن ورائهــا نظــرة دونيــة ال املدرســة أو الــتعلم اجلــامعي  النظــر إىل ظــاهرة  -52

، أو الـــتعلم مـــن أجـــل الشـــهادة والوظيفـــة أو الشـــهرة وحتســـني الوضـــع تـــذكر فائـــدة
 .فقط االجتماعي

 لألســرة ذات الطــابع املفســد املسلســالتالعبــث واللهــو و  ظــاهرة مشــاهدة بــرامج   -11
واحلــب  الق واخليانــة الزوجيــة وتعــاطي املخــدراتالطــمسلســالت  :والشــباب مثــل

                                                 

، دار عامل الكتب، 5222، 5ط سبل النهوض بالطالب خلقيًا وعلميًا إلى مستوى أهداف األمة،ياجلن، مقداد:  6 
 59الرياض، ص: 
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املرتمجـــة مـــن اللغـــات لجـــة و باملد أو املسلســـالت العربيـــة ســـواء الغربيـــة، والرومانســـية
 األخرى.

 .واملواقع اإلباحية القنوات الفضائية بعض يفاإلباحية ظاهرة مشاهدة األفالم  -15
غيـــاب األهـــداف واملقاصـــد العليـــا مـــن التعلـــيم، وعلـــى رأس تلـــك املقاصـــد ظـــاهرة  -11

 ...اخل.7 خدمة الدين واألمة
 ،يف أغلب البالد العربية واإلسالمية دارس واجلامعاتإذا كانت هذه حالة طالبنا يف امل

اجلد  من حيث واملتوسط والثانوي دائياالبت مالتعل رحلةماملرحلة اجلامعية تعكس  تإذا كانو 
واإلخالص واملثابرة  والنظام واالنضباط والتفاينوالسلوك واألخالق والفكر والوالء واالجتهاد 

معاين أن تعزيز  واهلل أعلم؛واالحرتام واألخوة...اخل، أعتقد  والتعاون والتكافلواالنتاج  والعمل
أثر والتأكيد على  وفاعليتها اجلامعية واخلططيف املناهج الدراسية  واملهمشة الغائبة طيةالوس

األسباب الدافعة لبعد معرفة و  ،الوسطية ونشرها معاين املعلمني وأساتذة اجلامعات يف تعزيز
رعاية والقيام ب ،والتطرف واإلرهاب وتبين الغلو واالحنالل اإلسالمية الشباب عن الوسطية

الربامج املثمرة والبناءة،  الوسطية من خالل معاين الئقًا لفهم تأهيالً  الطالب وتأهيلهم
أقول  أفراد اجملتمع ومؤسساته...اخل؛و  الئهبني زم الوسطيةمعاين تعزيز وتشجيع الطالب على 

، ألن ودينياً  يتحقق هذا احللم من خالل النهوض بالطالب خلقيًا وعلمياً  إمنا يتم ذلك و
 والثقايف من العوامل املساعدة على النهوض العلمي حلقيقيةا أخالقيات املتعلم واالستقامة

 :، ألن الثقافة اإلسالمية السليمة هي اليت حتول العملية التعليمية منوالفكري
، ومن عقلية التكديس والنقل والتقليد إىل ذهنية اإلبداع التلقني إىل التفكري "...

راك؛ ومن اإلحساس إىل مرحلة اإلدواالجتهاد والتجديد واالتباع بإحسان، ومن مرحلة 
إىل البصرية للمآالت والعواقب، ومن تقديس الرتاث واالفتخار به إىل اإلبصار للمقدمات 

يبصر باملستقبل، من الغيبوبة يف املاضي وعدم الرجوع تنطاقه ليجيب عن أسئلة احلاضر  و اس
غاء وظيفته باسم الدين لإل ته وتعطيل فاعليته وحماولةر إىل احلاضر..من اهتام العقل وحماص

                                                 

أصول التربية اإلسالمية ، وانظر أيضًا: النحالوي، عبد الرمحن: 96- 11شيء من التفصيل، ص: انظر: املرجع السابق ب  7
 68- 21دمشق، ص:  –، دار الفكر 5، طوأساليبها في البيت والمدرسة و المجتمع
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والتدين واالنتصار ملعرفة الوحي، إىل إنعاش العقل وفك حصاره و إدراك وظيفته و إطالقه يف 
وتنزيل قيم الوحي على واقع الناس..ومن ذهنية العنف  ميادين االجتهاد والفهم الصحيح

 على أهنا تساعدكما   .8 والشدة والتعنت إىل ذهنية احلكمة والتعقل واملعرفة واملرونة..."
املقاصد  أهنا توجه الطالب إىل إىل استخدام العلوم واملعارف يف اخلري وخدمة الناس، إضافة

  .9العليا  اإلسالمية
للوسطية  واملهمشة الغائبة هذه املعاين حتقيقإمكانية  اخللل والعقبة أمام : إنأقول

حية  جتربة منوذجية يف فقدان تكمنبني أبنائنا الطالب يف املدارس واجلامعات  اإلسالمية
، ألن الفاعلية وفاعل ءبناا نظام تعليم أو جامعة هلأو مؤسسة مدرسة  يف متمثلة وواقعية

ات اإلجناز وحتقيق أفضل تعين العمل على بلوغ أعلى درج إليها اخلرباء : "  املثمرة كما أشار
جلامعات العربية أمر فيه نظر. إلجناز وحتقيق أفضل النتائج يف افدرجات ا .10" النتائج 

 أو النتائج اليت حيصلون عليها Outputsعندما تكون املخرجات  ون الفاعليةوالعلماء يصف
أي اجلهود والتكاليف البشرية واملادية اليت  Inputsأكثر و أحسن من املدخالت 

رصد هلا والذي حيصل يف املدارس واجلامعات العربية تقريبًا عكس ذلك، حيث ت استثمروها.
 شر باخلري.ال تب  Outputولكن لألسف نرى املخرجات  ،ميزانيات ضخمة

(،  القوة) (، والوسع ) ء متعددة، مثلويف القرآن الكرمي ترد اإلشارة إىل املدخالت بأمسا  
﴾، ڦ  ڦ  ڦ  ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹٹ ٿ  ٿ   ٹ  ٹ      ﴿(، قال تعاىل: الرباط)و
[. ٠٦: األنفال  ]﴾ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ ۇ ﴿ [، وقال تعاىل:61املؤمنون:]

  وهنالك آيات كثرية هبذا املعىن.
(،  المتقين بـ )  (، و غالباً ما تأيت مقرونةلعاقبة )ا الكرمي يسميها القرآنفوأما املخرجات 

[، أي إن العاقبة املباركة واملوفقة ستكون  22، ] هود:﴾  ہ  ھ ہ    ہہ﴿ قال تعاىل: كما
مسرية التاريخ. وحني تبلغ ننه وقوانينه يف احلياة والكون و االصطدام بأوامر اهلل وسللذين يتقون 

                                                 

  62- 16، بريوت، ص 1116، 5، املكتب اإلسالمي، طالثقافة المطلوبة حتى نكون في مستوى إسالمناحسنه، عمر عبيد؛  8 
 56، ص  سبل النهوض بالطالب خلقياً وعلمياً إلى مستوى أهداف األمةياجلن، مقداد:  9 

10  Robert, Albanese; Managing: Toward Accountability for Performance, 
3rd ed, Homewood, Illions, 1981, pg:16 
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اسم )  هبذه الصفة القرآن على أصحاهبا الذين يتصفون قالفاعلية أقصى درجاهتا يطل
 .11(، واملفلح الذي يظفر باملطلوبالمفلحين 

؟ أين النتائج املرجوة من وخمرجاهتا  تامعاواجل املدارسفأين جوانب ومظاهر الفالح يف     
هل حنن  ؟ يف اجلامعات العربية لتطوير العملية الرتبوية املرصودة امليزانيات املالية الضخمة

 مفلحون هبذا املعىن القرآين ؟ هل حنن يف أنظمتنا التعليمية اتقينا االصطدام بسنن احلياة
نتائج عالية ؟ هل قمنا بإعادة  التعليمية املبذولة كافية لتحقيق؟ هل جهودنا  12وقوانني الكون

 أفضل مما عليه حالنا  Outputsحىت ننتظر املخرجات   Inputsالنظر يف املدخالت 
 اليوم ؟

  

                                                 

 55، مؤسسة الريان، بريوت، ص 5221، 5،طعند المسلم المعاصرالتربية والتجديد وتنمية الفاعلية الكيالين، ماجد عرسان:  11 
 15  - 55، ص 1111، 1، دار القلم، دمشق، طسر تأخر العرب والمسلمينالغزايل، حممد؛  12 
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كثثة اهتمثام والة األمثر بالمملاً وعلميثاً و النهثوض بثثالطالب خلقيثواجثب المبحثث الثثاني: 

  العربية السعودية بذلك
 

لكــل مؤسســة تعليميــة  هــي الوظيفــة األســاسودينيــاً   إن النهــوض بــالطالب خلقيــاً وعلميــاً 
وض علـــى مســـتوى يف جمـــال النهـــمـــن قـــبلهم ، وأي تقصـــري رأســـها وزارة الرتبيـــة والتعلـــيم وعلـــى

وأود يف هـذه املناسـبة أن  احملددة من قبـل الدولـة يعتـرب تقصـرياً يف الوظيفـة.األهداف املرسومة و 
 لبيـان أمهيـة ذكر بعض املنطلقـات والـدعوات احلكوميـة يف اململكـة العربيـة السـعودية أعرج على

 هذا املوضوع، فأقول:
لــك خـادم احلــرمني الشـريفني امل ىانطالقـاً مـن دعــوات وزراء الرتبيـة والتعلــيم وامللـك املفــدّ  -5

الكـــرمي صـــاحب الســـمو األمـــري ســـلطان بـــن عبـــد  هعهـــدعبـــد اهلل بـــن عبـــد العزيـــز و ويل 
يف بــالد  علــى العمــل بكــل جــد واجتهــاد لالرتقــاء مبســتوى التعلــيم زيــز حفظهــم اهلل الع

 حنو األفضل. احلرمني
وجـدنا أن   13 العربيـة السـعودية وانطالقاً من أهداف سياسة التعلـيم والرتبيـة يف اململكـة -1

 .لدى الطالب قق تلك األهدافهذه األخالقيات املتدنية ال ختدم وال حت
وانطالقــاً أيضــاً مــن كــالم أحــد املــربني عنــدما ســئل عــن مســتقبل أمــة مــا، قــال: أعطــوين  -9

  .مستقبلهاتكلم عن مناهج تعليمها أل
تــدين األخالقيــات لــدى املتعلمــني تكلــف الدولــة أمــواالً طائلــة،  ظــاهرة وانطالقــاً مــن أن -2

 . 14 اجتماعية وسياسية دينية و إىل جانب أهنا تسبب مشكالت
وجـدنا أن املسـتوى األخالقـي  ،شريعة اإلسالمية وأهـدافها العامـةمن مقاصد الوانطالقاً  -1

؟ هـل  . إذن أيـن اخللـل والـداءيست علـى مـا يـرام وال يبشـر بـاخلريوالتعليمي ل السلوكيو 
 إىل الطالب أنفسهم أم إىل املناهج أم إىل األساتذة أم إىل اإلدارة ؟ يعود

                                                 

  11، اهلدف رقم: السياسة التعليمية للملكة العربية السعوديةانظر:  13 
 98 -15، ص 1112، دمشق، 1، دار القلم، طعصرنا والعيش في زمانه الصعبانظر:بكار، عبد الكرمي؛  14 
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أننــا إذا اســتطعنا إيقــاف مضــاعفة احلالــة   خــرباء الرتبيــةيــرى جوابــاً علــى هــذا الســؤال نقــول: 
األخالقـي  التحسـنيب إن القيـام لـه. كال يـرتك   جلـه، ألنـه مـا ال يـدرك 15فهذا كسب عظـيم

 سيضمن لنا بإذن اهلل:
  الـــيت بـــدأت تنتشـــر بشـــكل ملحـــوظ يف األوســـاط  16 االحنرافـــات واجلـــرائمتقليـــل نســـبة

ونتيجــة هلــذا اإلمهــال  ،الطالبيــة ويف اجملتمــع نتيجــة إمهــال األخــالق والرتبيــة األخالقيــة
فقد حصـل يف بعـض الـبالد العربيـة االعتـداء علـى األعـراض يف املـدارس وقـام الطـالب 

لـيم الرسـول وهلذا كان مـن حكمـة  تع  .17 حبرق الفصول وضرب األساتذة واإلداريني
  وتربيتــه تزكيــة النفــوس وتطهريهــا أوالً مــن كــل الشــرور والنيــات والغايــات الســيئة، مث

 تعليمها العلوم واحلكمة.
  ســــيجعلهم يتخلــــون عـــــن  يف أنظمتنـــــا التعليميــــة اجلانــــب األخالقــــي التقصــــري يف  إن

ــــة وينغمســــون يف األهــــواء  ــــة األســــرة واجملتمــــع والدول التضــــحيات مــــن أجــــل رفــــع مكان
وسـهم مـن الرذائـل امللذات، ال هتمهـم سـوى املصـاحل الشخصـية، فـال بـد مـن تزكيـة نفو 

 و كل ما خيل باملروءة.  الظاهرة والباطنة
 نيإن غيـــاب هـــذه األهــــداف التعليميـــة العليــــا عـــن أذهــــان الطـــالب وكثــــري مـــن املعلمــــ 

مث  اتالشـهاد الـدرجات مث علـى احلصـولدنيويـة حبتـة، جيعلهم يتعلمون غالباً ألغراض 
أو ممارســـة  ،18الوظيفــة، فـــرتاهم يتـــأملون لفــوت الـــدرجات وال يتـــأملون لفــوت الصـــلوات

 .السرقات واخليانات

                                                 

 11 - 51، ص  سبل النهوض بالطالب خلقياً وعلمياً إلى مستوى أهداف األمةياجلن، مقداد؛  15 
الخلفية ( بعنوان: رسالة ماجستير  هناك دراسة علمية يف جامعة أم القرى من الباحث حممد علي عايض املعّبدي )  16 

قسم الرتبية اإلسالمية املقارنة،  – ي الجريمة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعوديةالتربوية واالجتماعية لمرتكب
هـ،  حتت إشراف الدكتور  حممود حممد كسناوي، فارجع إليها إن شئت، انظر موقع املركز الوطين لرصد األحباث  5256

 : هذا العنوان العلمية للشباب يف
http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic/research/ncys/pages/c.aspx 

 91، دار القلم، دمشق، ص 1111، 2،طالشباب السلم في مواجهة التحدباتانظر: علوان، عبد اهلل ناصح:  17
 فما بعد -11، دار عامل الكتب، الرياض، ص 1111، 1،طالطبيعة اإلنسانيةالتربية اإلسالمية و انظر: ياجلن، مقداد:  18

http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic/research/ncys/pages/c.aspx
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   ـــه قـــد انتشـــر  لطـــالب بعـــض املظـــاهرا ت بـــنينتيجـــة للمهـــال األخالقـــي فإننـــا نـــرى أن
التقاليـــــد يـــــد غــــري املســـــلمني وتبــــين األعـــــراف و تقل والســــلوكيات الســـــيئة واملضــــرة، مثـــــل

اتباعــاً للموضــة الغربيــة  والشــكل واهليئــة، دة يف اللبــاس واألكــل والشــرباألجنبيــة الوافــ
 ...اخل19التـدخنيأو  ينـزاجل  لـبس بنطلونـاتكية، وارتـداء الربنيطـة أو القبعـة أو يواألمر 

 . يف تربية األبناء النظر إعادةإىل  روءة حتتاج مناملوا للشرع هذه الصور املخالفة
  العهـد مـع اهلل سـبحانه وتعـاىل  20 جتديـدو  تصحيح أخطائنا يتوجب علينا مجيعاً  كما

  .وطاعة والة األمر النهي عن املنكر يف القول والعملعلى األمر باملعروف و 
   الرســول وال ننســى أن األخــالق  بعــث ليــتمم مكــارم األخــالق، وقــد عــرف املربــون

وحقوقــــه، وإتقــــان نــــه يبــــني واجــــب كــــل إنســــان إزاء اآلخــــر إبأنــــه علــــم الواجبــــات، إذ 
 .21 الواجبات من األخالق وإمهاهلا خمالف لألخالق

 
قيمنا وآدابنا  إىل معاجلة هذه املسألة وذلك بالعودةإىل  بإذن اهلل هذه الدراسة هتدفف
أنظمتها وتناول  جتارب بعض الدول املتطورة صناعيًا وتكنولوجياً ضافة إىل المية، إاإلس

 ةالريادة التكنولوجية لتلك الدولأن أن يغيب عن البال  ال ينبغي. و التعليمية بالدراسة واملقارنة
تم بنشء األجيال وتربيتهم وامله ال يعرف احملاباة صارمتربوي تعليمي إمنا جاء نتيجة لنظام 

الصغر، وكل من سار على الدرب وصل، حيث إن هذه املعاين الغائبة هم منذ وتعليم
فكانت  ،وقد أحسنوا فهمها ومن مثَّ استخدامها واملهمشة للوسطية عندنا رأيناها عندهم

على النحو الذي خطط هلا مسبقاً.  لدى هؤالء القوم النتائج املرجوة من املدارس واجلامعات

                                                 

 –الثقافة اإلسالمية حول احنرافات ومشكالت الشباب وأسباهبا وعالجها..انظر: بالعمش، فيصل سعيد وزمالؤه؛  19 
  111- 529، ص 1111، 5مركز النشر العلمي، جدة، ط –جامعة امللك عبد العزيز  المستوى الثالث،

 66-51،  ص التربية و التجديد وتنمية الفاعلية عند المسلم المعاصرأنظر: الكيالين، ماجد عرسان:  20
تربية األجيال على انظر أيضًا حبوث اخلبري الرتبوي الرتكي الكبري واحلاصل على جائزة امللك فيصل العاملية: باجلن، مقداد؛  21 

 21 - 99، ص 1112، 5، دار عامل الكتب، طلعلميةأخالقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة ا
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توظيف هذه املعاين الغائبة واملهمشة  كيفية  فهال استفاد املسلمون من حسن طريقتهم يف
  .22عندنا 

تدائية تنا التعليمية والرتبوية يف املدارس االبمانفكاك من مراجعة أنظال ال مناص و إذن 
بة املعاين املغي تلك جيااًل تدركخنرج أو  الدول املتطورةركب نلحق ب واملتوسطة واجلامعية، حىت

والصناعي، إذ من معاين  23 املتعددة يف اجملال العلمي والفكري والثقايف لوسطية يف أبعادهال
 : أيضاً  24إىل ذلك بعض أهل العلم حفظهم اهللكما أشار يف القرآن الكرمي   الوسطية
 .القوة 
 .التميز  
 .األمان والبعد عن الخطر  
 25 والمركزية التوازن.  
 االتقان.  
  أياً كان هذا المنهج الديني أو التعليمي أو التربوي  –استقامة المنهج-  

 

                                                 

، 5، دار اجملد، طنصيحة للمدرسين والمدرسات 033 –كيف تكون مدرسًا ناجحًا الشميمري، أمحد بن عبد الرمحن؛  22 
 21- 11اململكة العربية السعودية، ص   -هـ الرياض 5251

اإلمارات   –، دار البشري  تحدياتها –مجاالتها  –رها مصاد –تعريفها  –الثقافة اإلسالمية مصطفى، مسلم وزميله؛  23 
  111 - 165، ص 1112، 5الشارقة، ط-العربية املتحدة 

، وانظر أعمال 511 – 511، ص 5221، 51، مؤسسة الرسالة، ط الخصائص العامة اإلسالمالقرضاوي، يوسف؛  24
حتت رعاية  كرمية لصاحب السمو  جامعة طيبة، واليت عقدهتا الشباب الجامعي والتصدي لإلرهابالندوة العلمية بعوان:  

إبراز منهج هـ، حيث كان من أهدافها:  2/5/5216امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة بتاريخ 
وتفعيل ، اب الجامعيوتعزيز روح االنتماء الوطني لدى الشب، الوسطية واالعتدال في اإلسالم وموقفه من  الغلو والتطرف
 –...اخل، و انظر حبث الدكتور مسري عبد احلميد القطب أمحد دور المؤسسات التربوية والمجتمعية في تحصين الشباب

ظاهر عنف الشباب في جامعة طيبة باملدينة املنورة بعنوان:  –أستاذ أصول الرتبية بقسم الرتية اإلسالمية واملقارنة بكلية الرتبية 
موزعة على   CD، حبوث الندوة على قرص - دراسة مسحية –ربي: أسبابها وسبل عالجها من منظور تربوي المجتمع الع

   م.1112أعضاء هيئة التدريس يف جامعة طيبة عام 
 5111 - 21، ص 1111، 1، دار الفكر، عمان، طالثقافة اإلسالميةهندي، صاحل وزمالؤه؛  25 
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والتميز  والقوة والخيريةتقان اإل :مدى وجودما  :هو السؤال الذي يطرح نفسه هناإن 
والبعد عن الميل  واستقامة المنهج بين الروحية والمادية والفردية والجماعية والتوازن

 املدارس يف وأنظمتنا الرتبوية والتعليمية وأفكارنا لمناتعيف أعمالنا  ...اخل،واالنحراف
  ؟اجلامعات العربية و 

تربوي نظام تعليمي نا بالدراسة واملقارنة عند وقوفإن شاء اهلل  أقول: إن اجلواب سيتضح
بداع واإل لدولة أمجع العامل على ريادهتا وإمامتها يف الصناعة والتكنولوجيا واجلد واالجتهاد

عقيدتنا  مما ال يتعارض مع ،منها ونستفيد كون قدوة صاحلة نقتدي هبالعلها ت والعمل،
السلف الصاحل، فما طاب من تلك مبادئ ديننا احلنيف؛ الكتاب والسنة وهدي و  السمحة

 . 27 وما خبث منها فهي ليست لنا واحلضارات فهي لنا أيضاً، 26لثقافات ا
األنظمة  تلك أثناء عرض املقارنة وبيان ينوأود أن ألفت انتباه السادة القراء إىل أن

، إذ لعريبمعات يف الوطن ايف املدارس واجلا ةاحلالتطرق إىل بيان الدولة لن أ عليمية لتلكتال
 واألساتذة يف اجلامعات واملدرسني العربية باتت معروفة ألغلب املربني األنظمة تلك أن

بني  قارنةاملكتفي بجمماًل يف املبحث األول، وإمنا سأشيء منها العربية، وقد أشرنا إىل 
، حالة النظام التعليمي العريب يتضح من خالهلمالكي  28الياباين واألمريكي  نيالنظام

ن حلقات السلوك إ" يقول علماء االجتماع والرتبية؛ وبضدها تتميز األشياء، ألنه كما 
اإلنساين تبدأ يف النفوس: أي حبلقة الفكرة، مث حلقة اإلرادة، مث تربز منها احللقة الثالثة حلقة 

تني احللقة األوىل امتدت آثار اخللل إىل احللقس. فإذا أصاب اخللل املمارسة واإلجناز احملسو 
 . 29.." والعجز والتخلف طالة والعطالة بالتاليتني وأفرزت مضاعفتها يف ال

                                                 

 18 - 19، در الشروق، ص 1111، 1، طح واالنغالقثقافتنا بين االنفتا القرضاوي، يوسف؛  26 
 ،  516 – 82، ص 5، ط5211، دار حافظ، الثقافة اإلسالميةبادحدح، علي وزمالؤه؛  27

: إن إدراج النظام التعليمي األمريكي يف املقارنة يف هناية الدراسة إمنا جاءت تبعاً للتجربة اليابانية ومل ملحوظة للقارئ الكريم 28 
يف الدراسة ومل يقصد الباحث بالدراسة، و إمنا الرتكيز جاء على التجربة اليابانية كما هو واضح يف الدراسة. قمنا  تكن مقصودة

بإدخال التجربة األمريكة حىت تزداد صورة الوضوح أكثر حلالة املدارس واجلامعات العربية، فعندما ننظر إىل صورتني خمتلفتني 
 تتضح لنا حالة الصورة الثالثة.

 2، مؤسسة الريان، بريوت، ص 5221، 5،طالتربية و التجديد وتنمية الفاعلية عند المسلم المعاصرالكيالين، ماجد عرسان:  29 
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ھ    ھ  ے     ھ  ﴿ولعل هذا املعىن هو الذي أشار إليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل:

األمم الواعية إذا أحست باخلطر ف .[ ١١الرعد: ]  ۇ﴾ ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
 فعلماؤها وخرباؤها يقومون بتشخيص القيم الثقافية والنظم الرتبويةوعدم الفاعلية واإلجناز 

تفوق األملاين هذا ما فعلته بريطانيا حني رأت و  .30 وتقدمي احلل السليم للخروج من األزمة
السوفيايت  تفوق االحتاديات املتحدة األمريكية حني رأت والوال ،يف احلرب العاملية الثانية
 يف امليادين الصناعية وهي تنظر أيضاً إىل التفوق الياباين ،سطح القمرسبقتها يف النزول على 

31. 
 

 والعوامل المساعدة لنهوضها سر تفوق المدارس اليابانيةالمبحث الثالث: 

ما سر تفوق كثرياً: العرب واألجانب   كثري من اخلرباء واملراقبني واحملللني  لقد تساءل
إهنا كلمة أجاب هؤالء: و  عن مثيالهتا لدينا ؟ والثانوية واجلامعية املدارس اليابانية االبتدائية

عندما سئل إمرباطور اليابان عن أهم أسباب تقدم دولته يف هذا و  .32«القيادة»واحدة وهي 
بدأنا من حيث ما انتهى منه اآلخرون وتعلمنا من أخطائهم وأعطينا  : الوقت القصري قال

وعندما سئل وزير التعليم الياباين السابق يف لقاء  .لوزيرا املعلم حصانة الدبلوماسي وراتب
 . 33"، سر تقدمنا تربيتنا األخالقية.. "صحفي: ما سر تقدم اليابان قال:

أن سر  Edwin O. Reischauer ر ( شاو رايإدوين )  السفري األمريكي ويرى
االنتقام  .وبناء اإلنساننتقام من التاريخ، إرادة اال: نشيئان اثنا تقدم اليابان وهنوضه مها

                                                 

 91 - 16، ص الشباب المسلم في مواجهة التحدياتانظر: علوان، عبد اهلل ناصح؛  30 
31 James  J. Shileds; Japanese Schooling: Patterns of Socialization, Equality 
and Political Control, 3rd ed. The Pennsylvania State University Press, 1993, 
pg; 10- 15 

 انظر الدراسة املنشورة حول هذه املسألة يف: 32
  http://www.alshref.com/vb/t115785.html 

، ترمجة الدكتور حممد عبد احلليم مرسي، مكتب الرتبية العريب للدول  التربية في اليابان المعاصرة وشامب؛انظر: إدوارد، ب  33
 99 - 91هـ، ص  5216اخلليج، الرياض، 

http://www.alshref.com/vb/t115785.html
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، وبناء اإلنسان 34من تاريخ حتدى أمة هزمت وأهينت فردت على اهلزمية هبذا النهوض العظيم
  .الذي كرسه نظام التعليم والثقافة

مما  البشري وتنمية هذا املورد العظيم: إن سر هنوض اليابان هو املورد عقب السفري قائالً وي
( ستون  61.111جعل اليابان تتقدم على الصعيد العاملي يف نسبة العلماء واملهندسني )

ياباين يف مراكز األحباث  مثامنائة ألف (811.111لكل مليون نسمة(، وينخرط حنو ) ألفاً 
 . 35 اً وفرنسا جمتمعة معوالتطوير، وهذا العدد جتاوز ما لدى بريطانيا وأملانيا 

عهد اإلمرباطور )موتسو هيتو(  ،م5868عام إىل  يعود الياباين االزدهار تاريخ بدايةإن  
ومسي عهده )امليجي( أي  اً متفتح اً م وكان شابا ذكي9/55/5811مه يف الذي بدأ حك

 . وأهم فقرة يف36 احلكم املستنري. وبواسطة هذا العهد مت إرساء قواعد هنضة اليابان احلديثة
سوف يجري العمل " :  التعليم أن اخلامسة اليت تنص على الفقرة هذا العهد هي دستور

على جمع المعارف من شتى أنحاء العالم أجمع، وعلى هذا النحو سوف ترسخ 
 . 37 " اإلمبراطورية على أسس متينة

وأصبحت مناهج الرتبية  ،ه املفاهيم يف نظام تعليمي مركباستقرت هذ ،ومع مرور الزمن
  .والتعليم اليابانية اليوم من املناهج العاملية اليت تنظر إليها وحتاول تقليدها األمم األخرى

ت الدراسات ، حيث أشار هذه احلقيقة أن نذكرفيما يتعلق براتب املعلم الياباين ال حرج و 
مائتني آالف و  ستة ( 0523) :أول راتب للمدرس باملرحلة الثانوية يكون تقريباً إىل أن 

                                                 

 للتوسع راجع هذا املوقع: 34
 http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667 

 للتوسع ...راجع املواقع واملراجع السابقة بشيء من التفصيل 35
36 See: Peak, Lois; Learning to go to School in Japan  Berkely & Los Angeles, 
University of California Press, 1991  

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق وبتطبيق اليابانيني هذا املبدأ، فإهنم طبقوا احلديث النبوي الشريف)  37
(. بطريقة غري مباشرة رغم كوهنم غري مسلمني. وهذا احلديث رغم كونه ضعيفًا جدًا  كما أشار إىل ذلك العالمة الشيخ  بها

هـ، رقم  5218، 5، املكتب اإلسالمي يف بريوت، طضعيف سنن ابن ماجه يف كتابه: حممد ناصر الدين األلباين رمحه اهلل
،  إال أنه قد استفاد اليابانيون منه كثريًا وخسر املسلمون يف هذا العصر بعدم تطبيقها، واهلل املستعان وعليه 2512احلديث 
 التكالن.

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667
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، وحيصل املدرس باليابان على عالوة شهرياً، وهذا يسمى الراتب األساسدوالرًا ومخسني 
كل فصل » تعادل مخسة أضعاف الراتب األساس وهي ،مالية ثالث مرات بالعام الواحد

دوالراً ( ستة آالف و مائتني ومخسني 0523) :فمثاًل إذا كان أول راتب«. دراسي عالوة
 ،دوالراً ( واحد وثالثني ألفًا ومائتني ومخسني 05523) :السنة هويف ع العالوات فمجمو 

وتزيد هذه  .دوالرات على كل راتب أساسي شهرياً أربع ( ألفني وستمائة و  5032) :بواقع
 ويتقاضى املعلم الياباين على بدالت األسرة وبدالت أخرى.  .العالوة بزيادة اخلدمة واملدة

عن طريق مؤسسة « مبنافع الرفاهية»مينح املعلم الياباين ما يسمى عالوة على ذلك 
وتصنف هذه  ،املساعدة التبادلية للمدارس العامة والذي يشرتك فيه مجيع مدرسي املدارس

مصاريف والدة طفل، و مثل املصاريف الطبية،  األوىل منافع قصرية املدى :املنافع إىل فئتني
أو إعاقة،  مرتب عجزو وتشمل مرتبا تقاعدياً،  يلة املدىمنافع طو و  .منحة مواجهة الكوارثو 
 .38...ألهل املتويف. وهذا كله خبالف التأمني املدعوم حكومياً  اً معاشو 

يعكف أهل العلم  حيث أمريكا وأوروبا وروسيا شدت انتباه التجربة اليابانيةإن 
ينافسهم يف أمضى والتكنولوجيا على دراسة اإلجناز االستثنائي هلذا البلد الشرقي الذي 

  .أسلحتهم وخمرتعاهتم
نتساءل: ملاذا  فإن جتربة اليابان مهمة جداً، و ميكن أن لعربللمسلمني ا ةبالنسبأما و 

 ؟آالف األميال الدول العرببة واإلسالميةوبني  وبينها اليابان، وهي يف شرق آسياتعنينا 
 خاصة لدراسة جتربة اليابان لألسباب التالية: دوافعالعرب املسلمني  ن لدى إوميكن القول 

 صناعي م من واقع العزلة والتخلف البدأوا مسريهتم حنو التقد هماليابانيون قوم شرقيون مثلف
، ولكن املسلمني خيتلفون عنهم يف بعض القضايا التارخيية. فحال املسلمني مل والتكنولوجي

ولقد أتى على املسلمني حني من الدهر  يكن صفرًا يف تارخيهم كما كان حال اليابانيني.
 ىل ما هم عليه اآلن. ويبدو يلعندما كانوا رواًدا يف العلم واملعرفة واحلضارة قبل أن يتحولوا إ

                                                 

 للتوسع انظر:38 
 http://www.garndabi.com/vb/showthread.php?t=4226 
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صفر. الأن اسرتجاع عجلة التقدم والريادة مرة أخرى أسهل بكثري ممن يريد أن ينطلق من 
 .39 عزهم وجمدهمنسأل اهلل عز وجل أن يعيد إىل اإلسالم واملسلمني 

 اهتا القومية والدينية اليابان حققت التحديث والتقدم باحملافظة على تراثها وتقاليدها ومؤسس
التقدم  البحث عن ن أن حيققوايريدو  لألسف العرب حال غالبية املسلمني بينمااألصلية، 

املطلب األول  من حتقيقاآلن حلد مل يتمكنوا اإلسالمي، و  تراثهمولو على حساب  والتنمية
 كما جيب!!  اإلسالمي احلفاظ على الرتاث وهو التقدم، وال

                                                 

الثقافة اإلسالمية وأثرها في تكوين ، وانظر: املرصفي، سعد؛ 25 – 1، ص سر تأخر العرب والمسلمينالغزايل، حممد؛  39 
 569 - 515، ص 1112، 5املنصورة، ط، دار اليقني، الشخصية اإلسالمية
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 مقال بقلم: د/حسن الباتع عبد العاطي يف: 40
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667 

، وانظر أيضاً: 11-52، ص المسلم المعاصرالتربية و التجديد وتنمية الفاعلية عند الكيالين، ماجد عرسان:  41 
 هـ 5256، دار عامل الكتب، بريوت، دور التربية األخالقية اإلسالمية في بناء الفرد والمجتمع والحضارة اإلنسانيةياجلن،مقداد؛ 

تعود يف جزء   ا اخلرباء واحملللونالحظهاليت  لدى اليابانيني [ لالعم على دماناإل ] حالةإن  
كبري منها إىل تأثري الرتبية اليت ركز عليها نظام التعليم منذ الصغر. فقد وفرت هذه اجلرعة املؤثرة 
شحنة مستدمية عند اليابانيني إىل درجة جتعلهم خيشون عدم العمل، فهم يدركون متام اإلدراك أن 

لألمة من خطة حضارية  توقفهم عن العمل يعين أن بلدهم سيتوقف عن الوجود! ومن مث فالبد
 ية مع األجهزة الرمسية يف الدولةالصفوة املثقفة والعقول الواع اواضحة املعامل والغايات تتفق عليه

40. 
الشرقي بطبيعته كسول يكره العمل والنظام، والعريب " : بأن هناك اهتامات شائعة تقول    

املسلم يصرب على الظلم و الثقافة العربية ثقافة لغة وبيان، و بتكوينه النفسي ضد الوحدة والتعاون، 
بانتظار خملص من السماء...اخل، ولألسف الشديد هذه هي حال األغلبية الساحقة يف أقطار 

مودية رة، ألن نظم الرتبية والقيم هي عالعامل الثالث ومنها األقطار العربية واإلسالمية املعاص
دون مساءلة من ينفذ ما يؤمر قشة و منا ينصت من غريلعالقات تفرض على اإلنسان أن ا
يدخل  يف  وهذا  بقًا ملقياس: ماذا سيقول الناس؟تقيس الصواب واخلطأ والفضيلة والرذيلة طو 

أن أصحاب هذه العادة ال يرون أنفسهم  اء الرتبيةيرى خرب (، و  العجز عن رؤية الذات) باب 
لدينا (، ففي هذه احلال تكون صورة ذواتنا االجتماعيةالمرآة إال من خالل رؤية اآلخرين هلم ) 

فال، تارة مصغرة وتارة مكربة وتارة مكسرة وتارة تظهر فيها العينان مثل انعكاسات مرايا الكارن
  .41 " اخلجاحظتان، وتارة صغريتان مثل الثقوب...

 
ضوابط ومعايري مشكلة املسلمني العرب هي أهنم يف الوقت الراهن ال ميلكون ف ،إذن      

ال  !لقيم اليت ميتلكوهناة بالنفس واالثق مشخصية مستقلة. فرتى لديهم نوعًا من االضطراب وعد
فهم يف الوقت الراهن  ضحايا لتقييم اآلخرين هلم متاماً كما أشرنا إىل  إىل هؤالء  و ال إىل هؤالء،

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667
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 511 - 552، القاهرة، ص 1112، 59،  مكتبة وهبة، ط ثقافة الداعيةالقرضاوي، يوسف؛  42 
43 http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667 

 املرجع السابق..بتصرف 44

  .42 ذلك آنفاً 
 
 

 اليابانالمبحث الرابع: العوامل التي ساهمت في نهوض 
      
 اليت دفعتقد تضافرت جمموعة من الظروف التارخيية واجلغرافية يرى احملللون واخلرباء أنه     

فُخمس  .حيث أعطت اجلغرافيا لليابان خصائص فريدة، 43النجاح بالتجربة اليابانية إىل
مساحتها ال يصلح لالستغالل، كما يصعب أن يعطيهم اإلنتاج الزراعي الكايف حلاجتهم، 

 و يرى هؤالءفلجؤوا إىل زراعة كل أرض فضاء يف املدن املهدمة كي حيصلوا على لقمة العيش. 
ن هذه الطبيعة أعطت اليابان القدرة على العمل الشاق قرنا بعد قرن وحقبة بعد أخرى، حىت أ

أكثر أخالقيات العمل  يصفها بعض اخلرباء بأهنا ) «أخالقيات عمل»ح لدى الياباين أصب
كما أن هذه اجلزر املمتدة مبوقعها اجلغرايف املعروف الذي .( عمًقا وأصالة في العالم كله

) يعرضها إىل أكثر األعاصري واهلزات األرضية عنًفا، جعلت لسكاهنا مسة هي قدرهتم على 
مسة من  44 كما أن الذات اجلماعية لدى اليابانيني ملحوظة، والعمل كفريق  .(التكيف السريع

   .الوطنية مسات شخصيتهم
واليابان تقع يف شرق القارة األسيوية، وتتكون من سلسلة من اجلزر )حوايل أربعة آالف      

كم، أربع منها رئيسية 9111جزيرة( متتد بني الشمال واجلنوب على شكل أرخبيل طوله 
 هوكايدو -Kyushuكيوشو  -Shikoku شيكوكو -Honsho نشو)هو 

Hokkaido)،  مليون نسمة، وهي بذلك  511ويبلغ إمجايل تعداد سكان اليابان حوايل
من  ٪2292تعترب سابع دولة أكثر تعداًدا بالسكان، عاصمتها طوكيو. ويشكل اليابانيون حوايل 

جلنسيات املختلفة. يعيش أكثر من من ا ٪195، وما تبقى وقدره ٪191السكان، والكوريون 

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667
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فاهتم مهمشة للوسطية يف اجلامعات واألقطار العربية يف تصر  قارن هذه احلالة املوجودة يف اليابان مع تلك املعاين الغائبة وال 45 
 وأعماهلم وأنظمتهم التعليمية سواء يف املدارس أو اجلامعات.

من السكان يف  ٪91من السكان يف املدن الكربى، والباقي يف القرى واألرياف. ويعمل  12٪
ألف صياد يعملون  111منهم يف الزراعة 9 وهناك ما يقرب من  ٪11الصناعة، بينما يعمل 

رة، وتنحصر الصناعة يف مهنة صيد األمساك، أما باقي السكان فيعملون يف التجارة واملهن احل
والزراعة واملناطق السكنية وحنوها يف السهول احملاذية للسواحل. هلذا فإن الكثافة السكانية يف 

وميكن تلخيص عوامل النهضة  .املدن الساحلية عالية جدا9 مما تسبب يف ارتفاع أسعار األراضي
 :يف اليابان من خالل النقاط التالية

    
 : اليابانيةالشخصية أواًل:  

 ،وتبدع من ضمن الفريق الواحد ،وحترتم النظام تقدس الوقت، فالشخصية اليابانية منضبطة،     
وهناك  .وأخالقيات املتاجرة رفيعة وموصوفة بالصدق واألمانة ،وتلتزم وبشدة بآداب التعامل

أمني ملعظم اخلدمات إحساس عام باألمن واألمان يف اليابان لتوافر الوظيفة املنتجة والت
وهذه األخالقيات نابعة من االهتمام بالربامج التعليمية املتعلقة باألخالقيات  .االجتماعية

كما أن حماسبة القانون صارمة   .منذ الصغر يف البيت واجملتمع واملدرسة والسلوك للمواطن
فحينما تكتشف  ،و الغفريالوزير أ ،وال يرحم القانون الياباين الغين أو الفقري .للمخالفني
  .ومتنع تكررها 459وحياسب مرتكبوها تدرس أسباب حدوثها، ،املخالفات

 
  ثانياً: احترام كالم الحكماء والفالسفة في االلتزام بالقيم األخالقية:  

       
بأخطائهم لذلك يعتذرون ويعرتفون  .القيم اجملتمعية اليابانية تفرض على الشخص االعتذارف    

جنح اليابانيون يف مراجعة الربامج التعليمية وتطهريها من  م5282 ويف عام .يف معظم األحيان
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 قارن هذه احلالة مع األوضاع السائدة يف املدارس واجلامعات العربية ملالحظة الفرق بني النظامني: الياباين والعريب 46 
 47 مقال بقلم: د/حسن الباتع عبد العاطي يف:

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667 
قارن متسك املسلمني عامة والطالب والتالميذ خاصة  بتعاليم سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم يف الوقت الراهن مع  48 

 الفيلسوف كونفوشيوس لتالحظ الفرق الشاسع بني احلالتني !! متسك اليابانيني لتعاليم

وأضيفت برامج السلوك واألخالقيات بصيغة متكاملة على أن تراجع   ،القيم الفردية املستوردة
      .46 كليا كل عشر سنوات

 وهذه .بتناغم يف مجيع املواد املدرسية ونشاطاهتا 47وقد أدخلت مادة السلوك واألخالقيات      
األفكار هي نتاج الكونفوشيوسية. فالفلسفة الكونفوشيوسية تنادي بالوالء املتناهي للحكام، 
وكذلك الوالء بني الرئيس واملرؤوس، والسيد واخلادم، واألب واالبن، والكبري والصغري، وهكذا.  

 . 48 كمةكما تدعو إىل طلب العلم واملعرفة واحل
 إىل دعامتني مها: يرجع هذا التقدم الذي حدث يف اليابان بأنالعلماء املختصني  ويرى بعض

 .وجود حكومة قوية -أ
  .وجود نظام تربوي ناجح -ب

جناح اليابان بصفة عامة يرجع إىل اليابانيني الذين حتركهم إرادة عنيدة حنو التقدم ذن؛ إ
يعرف الكلل يف  بقدرة على العمل الذي الويتمتعون ، هو جديد ويتملكهم حب كل ما

وحني نتتبع تفاصيل النظام داخل املدرسة ، ..ني.سبيل النجاح وبنظام وارتباط مدهش  
اليابانية9 فإننا جند أنفسنا أمام ظاهرة توفري واستثمار تربوي وتعليمي عجيب9 من جانب 

ميكن تفسري هذه الظاهرة  وال املواطنني أنفسهم9 كأولياء أمور9 ومن جانب اإلدارة املدرسية9
بالرغبة يف الرتقي االجتماعي فحسب9 وإمنا يكمن التفسري يف رغبة اليابانيني اخلالصة يف 
التعليم والرقي9 فالشعب الياباين هو العامل املهم وراء جناح تلك التجربة حببه للقراءة وللعلم 

وبكل جوارحه. أمل حين الوقت وللفنون9 وقبل كل ذلك حبه لبلده وانتمائه هلا بكل وجدانه 

http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667
http://www.mohyssin.com/forum/showthread.php?t=6667
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 انظر هذا املقال يف: 49
 www://thawra.alwahda.gov.sy 

 511 - 561، ص 1119، 2، دار القلم، دمشق،  طدستور الوحدة الثقافيةالغزايل، حممد؛  50 

أمل حين الوقت لكي نصحو من غفوتنا.. تلك الغفوة اليت  لالستفادة من تلك التجربة?
 ؟! 50. فهال استفاد املسلمون من هذه التجربة احلية والواقعية 49ا..ا كثريً طالت كثريً 
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 ، جولةالياباني التعليم ، خصائصياليابان التعليم : األهداف التربوية فيالفصل الثاني

 في المدارس االبتدائية والثانوية اليابانية
 

  منها وموقف القانون ياليابانالتعليم في  ويةهداف الترباأل المبحث األول:
 

لقد وضع اخلرباء اليابانيون مجلة من األهداف التعليمية للطالب الياباين جيب حتقيقها 
  ؛منها أثناء كافة املراحل الدراسية،

  وتقدمهم األفراد لفرد من أجل رفعةالكامل لشخصية االنمو.  
 تنمية حب احلقيقة والعدالة.  
 تقدير قيمة اآلخرين. 
 احرتام العمل وتعميق شعور حتمل املسؤولية. 
 االعتماد على النفس واالستقالل. 
 51 إلنشاء جمتمع آمن ومسامل  تنمية الثقافة من خالل االحرتام املتبادل والتعاون. 

 
مع السلطات التنفيذية فقد نسقت وزارة الرتبية والتعليم   ،هذه األهدافولتحقيق 

 إلكمال تسعملدارس إىل اعلى إرسال أبنائهم رغم أولياء أمور األطفال يقانون تبين احلكومية  ل
. وأكد القانون على أن األهداف الدينية ومكانة الدين يف التعليم األساس من ( سنوات2)

                                                 
51http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/20
06/ASIAand the_PACIFIC/Japan/Japan.pdf 

، وانظر 12 – 29، ص: التعليم الياباني والتعليم األمريكي، وانظر: 99 – 91، ص اليابان المعاصرةالتربية في وانظر: 
 حبوث الندوة العاملية حول أهداف تعليم البنات يف اليابان يف:

  http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/JEF2report1e.pdf  
 وانظر أيضاً: 

http://www.studyinjapan.org.my/04_study/04_study2_qna.html 
 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/ASIAand%20the_PACIFIC/Japan/Japan.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/WDE/2006/ASIAand%20the_PACIFIC/Japan/Japan.pdf
http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/JEF2report1e.pdf
http://www.studyinjapan.org.my/04_study/04_study2_qna.html
http://www.studyinjapan.org.my/04_study/04_study2_qna.html
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سوف حترتم يف األنشطة الرتبوية9 غري أن املدارس حبكم القانون حتجم أية احلياة االجتماعية 
 هذا باختصار فيما يتعلق باألهداف التعليمية يف اليابان. .تربية دينية لدين معني

 
 المبحث الثاني: خصائص نظام التعليم الياباني

    
 متابعة قدميًا وحديثًا اهتمامًا بالغًا على 52لقدى أولت اململكة العربية السعودية     
 التعليمية ذا الواجب وهذه الرؤيةمنها هب إمياناً ت النظام التعليمي يف اليابان، و جمريا

على موقعها الرمسي دراسة  باليابان نشرت سفارة خادم احلرمني الشريفني املشرقة فقد
 نينوملصداقية املصدر فإ ،التعليمي الياباين وخصائص هذا النظام عن أهم مالمح

هذه . باختصار الياباين اخلصائص للتعليمتمد عليها يف بيان هذه املالمح و عأس
يف مدارسنا  للوسطية واملهمشة الدراسة تبني أيضًا بعضًا من تلك املعاين الغائبة

 فأقول وباهلل التوفيق واهلداية : ،53سلفاً  أشرنا إليها اليت وجامعاتنا العربية
 

  أواًل: المركزية والالمركزية في التعليم  

                                                 

52 http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm 
أيًا كان هذا المنهج  -  استقامة المنهج -االتقان  –التوازن والمركزية  -األمان والبعد عن الخطر -التميز  –القوة  53 

 الديني أو التعليمي أو التربوي...الخ

http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
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ن نظام تعليمها إركزية التعليم، أو نستطيع القول تتميز اليابان بشكل عام مب" 
يغلب عليه طابع املركزية. ومن إجيابيات هذا املبدأ يف التعليم توفري املساواة يف التعليم 
ونوعيته ملختلف فئات الشعب على مستوى الدولة بغض النظر عن املقاطعة أو 
احملافظة اليت ُولد فيها التلميذ أو الطالب، وبذلك يتم تزويد كل طفل بأساس معريف 

كان يف مشال اليابان أو جنوهبا أو وسطها وبغض النظر عن احلالة   واحد سواء
االقتصادية هلذه املنطقة، حيث تُقرر وزارة التعليم اليابانية اإلطار العام للمقررات 
الدراسية يف املواد كافة بل ويُفصَّل حمتوى ومنهج كل مادة وعدد ساعات تدريسها، 

يف الشعب يف أي مدرسة ويف الوقت  وبذلك يتم ضمان تدريس منهج واحد لكل فرد
احملدد له. وعادة ال توجد اختالفات جوهرية تذكر بني املدارس يف خمتلف مناطق 
اليابان وكلها تتمتع مبستوى متجانس عال مع التفاوت يف نوع التفوق فقط. والوزارة 

ارة مسئولة عن التخطيط لتطوير العملية التعليمية على مستوى اليابان، كما تقوم بإد
العديد من املؤسسات الرتبوية مبا فيها اجلامعات والكليات املتوسطة والفنية. ومن 
املعروف أن املدارس يف اليابان هي اليت قامت بغرس املعرفة اليت ساعدت اليابان على 

(  Meiji - مْيجى) التحول من دولة إقطاعية إىل دولة حديثة بعد عصر 
ان من دولة ُمْنهكة تتلقى املساعدات بعد ، وكذلك حتول الياب 1912 - 1868))

ملختلف الدول النامية  احلرب العاملية الثانية إىل دولة اقتصادية كربى تُقدم املساعدات
 54 ..."يف العامل

 ثانياً: روح الجماعة والعمل الجماعي والنظام والمسؤولية      
 

                                                 
54   http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm 

http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
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واملسؤولية لدى  55 باجلماعةيركز النظام الياباين للتعليم على تنمية الشعور " 
التالميذ والطالب جتاه اجملتمع بادئًا بالبيئة املدرسية احمليطة هبم، مثل احملافظة على 
املباين الدراسية واألدوات التعليمية واألثاث املدرسي وغري ذلك. فمن املعروف عن 

انية، املدارس اليابانية احملافظة على نظافة املدرسة، فأول شيء يُدهش زائر املدرسة الياب
 رفوف املدرسي مرتبة يف خزانة أو وجود أحذية رياضية خفيفة عند مدخل املبىن

خشبية حيمل كل حذاء اسم صاحبه، حيث جيب أن خيلع التالميذ أحذيتهم العادية 
وارتداء هذه األحذية اخلفيفة النظيفة داخل مبىن املدرسة. وهذه العادة موجودة يف 

 .56 طة وكثري من املدارس الثانوية أيًضامعظم املدارس االبتدائية واملتوس
ومن الشائع يف املدارس اليابانية أيًضا، أن يقوم التلميذ عند هناية اليوم الدراسي 

املمرات بقطع قماش مبللة. بل  بكنس وتنظيف القاعات الدراسية بل وكنس ومسح
درسة ر املتساقط يف فناء املومجع أوراق الشج 57 أكثر من ذلك غسل دورات املياهو 
القمامة إذا وجدت!. وكثريًا ما ينضم إليهم املدرسون يف أوقات معينة إلجراء نظافة و 

عامة سواء للمدرسة أو لألماكن العامة أيًضا مثل احلدائق العامة والشواطئ يف العطلة 
الصيفية، وذلك بدون الشعور بالِضعة سواء من التالميذ أو املعلمني. باإلضافة إىل 

ال بتقدمي الطعام للحيوانات أو الطيور اليت تقوم املدرسة برتبيتها ذلك يقوم األطف
يف املدارس اليابانية وال يوجد « اشالفرّ »أو « احلارس»حيث إنه ال توجد شخصية 

 58عمال نظافة، ولذا يأخذ التالميذ والطالب واملعلمون على عاتقهم تنظيف املدرسة
النشاط إىل البيئة احمليطة باملدرسة  وجتميل مظهرها الداخلي واخلارجي، بل ميتد هذا

 أيًضا وذلك بتعاون اجلميع ويف أوقات منتظمة وحمددة.
  

                                                 

مصداقُا هلذه احلقائق  واألنظمة التعليمية يف املدارس اليابانية فقد  قام الباحث بإرفاق صور إضافية خمتلفة هلذه الدراسة    55 
 ت ذلك، و هذه الدراسة على موقع سفارة خادم احلرمني الشريفني باليابان كانت خالية من الصور.تثب
 انظر املالحق املصورة  56 
 انظر املالحق املصورة 57 
 انظر املالحق املصورة 58 



 2010 المعاني المغيبة   للوسطية في الجامعات العربية
 

 

 

 
 

35 

وهذا النظام اليعّود التالميذ الروح اجلماعية فحسب، بل القيادة اليت تتجلى أيًضا 
يف تعيني شخصية مراقب الفصل أو رائده والذي يقوم يف وقت غياب املدرس بتهيئة 

. مث أخريًا يف هناية فيما بينهممشاكل التالميذ الفصل وتنظيمه وحل مشكالته مبا فيها 
ميذ بعقد جلسة مجاعية حيث جيتمعون ويسألون أنفسهم اليوم الدراسي يقوم التال

فيما إذا كانوا قد أمتوا عملهم اليوم على أكمل وجه أم ال ؟ أم أن هناك قصوًرا فيما 
إن هذه الطريقة يف  ،قاموا به من أعمال ؟ أو هل كانت هناك مشاكل ما ؟ وبال شك

والقيادة، كما تشكل أيًضا  التعليم تستهدف روح اجلماعة وحتمُّل املسؤولية وااللتزام
قوة نفسية رادعة لكبح مجاح السلوكيات االجتماعية غري الالئقة جتاه اجملتمع 

 59 ..."والغري

   
 

 ثالثاً: الجد واالجتهاد أهم من الموهبة والذكاء 
اجلد واالجتهاد أهم من املوهبة والذكاء الفطري » يُركز اليابانيون على مبدأ "  
على عكس ما هو معروف يف كثري من الدول، ويتضح ذلك أيًضا من  وهو « للطفل 

كثرة استخدامهم كثريًا للكلمات اليت تدل على االجتهاد واملثابرة باللغة اليابانية مثل 
 :كلمة
 (، ganbarimasu" ) سأبذل قصارى جهدي" 
  .(isshookenmei yarimasu" ) سأعمل بكل جدية"
 

فالطالب اليابانيون يؤمنون بنصح مدرسيهم وآبائهم بأن النجاح بل والتفوق ميكن 
أن يتحقق باالجتهاد وبذل اجلهد وليس بالذكاء فقط، فاجلميع سواسية وخلقوا بقدر 

                                                 
59  http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm 
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من الذكاء يكفيهم. فكل شخص يستطيع استيعاب ودراسة أي شيء ويف أي جمال 
ل اجلهد. ولذلك يستطيع الطالب أن وحتقيق قدر كبري من النجاح فيه من خالل بذ

يدرس أي مقرر دراسي حىت ولو كان ال يتناسب مع ميوله طاملا توفرت العزمية على 
بذل اجلهد واملثابرة. فالنجاح والتفوق ال يتحددان باختالف املوهبة والذكاء ولكن 

 باالختالف يف بذل اجلهد.
مل إقبااًل على الدراسة، ألهنم ويُعترب الطالب اليابانيون من أكثر الطالب يف العا

تعلموا أن السبيل للوصول إىل وظيفة مرموقة هو االجتهاد وبذل اجلهد واملثابرة للقبول 
 مبدرسة ثانوية مرموقة ومميزة ومن مث جامعة مرموقة أيًضا. 

وهذا يؤكد مدى املثابرة واجلد يف حتقيق ما يصبو إليه الطالب. ويؤكد أيًضا املقولة    
أربع ساعات نجاح، خمس ساعات » yontoo goraku : اليابانية الشهرية

بينما مخس ساعات نوم تعين  ،أربع ساعات نوم تعين النجاح»أي « رسوب
 أي لتحقيق النجاح ال ينبغي النوم أكثر من أربع ساعات يف اليوم!« الرسوب

الوظائف تقوم بتخريج رجال « Tokyo طوكيو»فمن املعروف مثاًل أن جامعة 
تقوم بتخريج السياسيني « Waseda -واسيدا »البريوقراطية العليا، وجامعة 

تقوم بتخريج رجال األعمال « Keiyoo -كْييو »والصحفيني، وجامعة 
 60... " التنفيذيني وهكذا

      

 رابعاً: الكم المعرفي وثقل العبء الدراسي
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اليابانية خيتلف عن معظم دول العامل ومن املعروف أن نظام السنة الدراسية " 
حيث تبدأ الدراسة يف األول من شهر أبريل امليالدي وتنتهي يف واحد وثالثني مارس 
من العام التايل. ويعترب عدد األيام الدراسية وعدد الساعات يف السنة أطول عدًدا 

لثامنة مقارنة بأي دولة أخرى، حيث يبدأ اليوم الدراسي عادة للطالب من الساعة ا
صباًحا حىت الساعة الرابعة تقريًبا، أما املعلمون فعملهم حىت الساعة اخلامسة ولكنهم 
يظلون يف عملهم حىت السادسة والسابعة مساء. باإلضافة إىل ذلك تقل عدد 
العطالت اليت تنقسم إىل عطلة الربيع واليت ال تزيد على عشرة أيام، وكذلك نفس 

يالدية، مث العطلة الصيفية اليت ترتاوح من أربعني يوًما حىت املدة لعطلة بداية السنة امل
 الشهر والنصف.

وعالوة على ذلك يقوم طالب املدارس بالذهاب إىل املدرسة أثناء العطلة 
الصيفية لبعض األيام تبًعا لربنامج حمدد مسبًقا، باإلضافة إىل تكليفهم بالقيام 

قليل أثناء العطلة. كما ميارسون بواجبات ومشروعات تتطلب منهم جهًدا ليس بال
طوال العطلة نشاطات رياضية مثل السباحة وغريها باملدرسة بشكل منتظم حسب 

 برنامج العطلة احملدد مسبًقا من قبل املدرسة.
وكنتيجة رمبا تكون طبيعية هلذا اجلهد الدراسي خالل العام، وحيصل الطالب 

دول أخرى، وحيصل على درجات تفوق  الياباين على أيام دراسية أكثر من أقرانه يف
ة مثل الرياضيات والعلوم. أقرانه يف الدول املتقدمة يف جماالت املعرفة واملقررات الدراسي

ن مستوى التلميذ الياباين يف سن الثانية عشرة يعادل مستوى الطالب يف سن إويقال 
يم يف اخلامسة عشرة يف الدول املتقدمة. وهذا يدل على الرقي النوعي للتعل

ن نظام التعليم الياباين قبل احلرب العاملية الثانية كان يعتمد إكثريًا ما يقال اليابان.
على احلفظ عن ظهر قلب، ولكن اليوم يقال أيًضا أنه يتسم باملرونة والذكاء واملبادرة 

 .61..." بدرجة كبرية
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للتعليم وارتفاع المكانة الحماس الشديد من الطالب وأولياء األمور  خامساً:

 المرموقة للمعلم

فقد ركز الصينيون منذ القدم على أمهية التعليم، حيث كانت قوة احلكام قدميًا "    
على تقاس مبا يتمتعون به من علم ومعرفة، وكان اختيار كبار موظفي الدولة أيًضا 

الكونفوشيوسية وهذه األفكار هي نتاج  .أساس ما يتمتعون به من معارف
، وهي فلسفة أكثر منها ديانة ولكنها تأخذ «كونفوشيوس»للفيلسوف الصيىن 

طابع الطقوس الدينية قليالً. وقد تأثرت هبا الصني وكوريا واليابان أيًضا. وتركز هذه 
الفلسفة على نظام اجتماعي على أساس قواعد أخالقية حيكمه حكام ذوو علم 

الء هلؤالء احلكام واآلباء ومن يف حكمهم هو دعامة ومعرفة وخلق كرمي، ويكون الو 
هذا النظام. كما تؤكد هذه الفلسفة النظام العقالين للطبيعة وأمهية العلم واملعرفة 
واجلد يف طلبهما والعمل الشاق. وقد تكون هذه املفاهيم هي اليت تقف وراء محاس 

 الياباين الشديد جتاه العلم واملبادئ األخالقية أيًضا.
ونشري هنا أيًضا إىل دور املعلم يف العملية التعليمية يف اليابان يف خمتلف املراحل، 
حيث إن هذا الدور يعكس اهتمام اليابانيني بالتعليم ومحاسهم له، ومدى تقديرهم 
للمعلمني، فاملعلمون حىت اآلن حيظون باحرتام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة، 

جتماعية املرموقة هلم، وكذلك املرتبات املغرية اليت ويتضح ذلك من خالل النظرة اال
توفر هلم حياة مستقرة كرمية ويتساوى يف ذلك املعلمون واملعلمات. ويتضح كذلك 
من خالل التهافت على شغل هذه الوظيفة املرموقة يف اجملتمع. فمعظم هؤالء 

ال بعد املعلمني هم من خرجيي اجلامعات ولكنهم الحيصلون على هذه الوظيفة إ
فهم إىل جانب عملهم يف املدرسة ..ارات قبول شاقة، حتريرية وشفوية.اجتياز اختب

وقيامهم بتدريبات ودراسات لرفع مستوياهتم العلمية، فهم يهتمون بدقائق األمور 
اخلاصة بتالميذهم، كما يقومون بزيارات دورية إىل منازل التالميذ أو الطالب 
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ستذكار التالميذ من ناحية، ومن ناحية أخرى يؤكدون لالطمئنان على املناخ العام ال
ا يؤكدون املقولة التواصل مع األسرة وأمهية دور األسرة املتكامل مع املدرسة، وأخريً 

 .62..."  كاد المعلم أن يكون رسوالً   -قم للمعلم وّفه التبجيال : العربية
تلك املعاين  منلقد اتضح لنا مما سبق عن خصائص النظام التعليم الياباين مجلة 
القوة والمركزية الغائبة واملهمشة للوسطية يف مدارسنا وجامعاتنا العربية من حيث: 

أن  اخلرباء واحملللون ذكرفقد  ، . وعالوة على ما ذكرواالتقان واألمان والتميز
 : أيضاً  النظام الرتبوي الياباين

 .يستمد أهم مقوماته من طبيعة جمتمعه وروح أمته .5
 .ساته وتقاليده املتأصلة والقائمةاحلديثة من جذوره ومؤس هنضته يستمد .1
يعد التعليم يف اليابان خدمة وطنية عامة وواجًبا قومًيا يتجاوز أي جهد  .9

فردي أو فئوي خاص9 وأنه يف مناهجه ومقرراته وتوجيهاته ميثل عامل 
 التوحيد األهم لعقل األمة وضمريها منذ مراحل التعليم اإللزامية األوىل9 إذ

 .ال يسمح فيه بتعددية املناهج والفلسفات الرتبوية
 تأخذ اليابان بالنزعات الليربالية والسيكولوجية الغربية بل ظلت متمسكة مل .2

بقيم االنضباط املوحد يف الفكر والسلوك رغم الضغط املعاكس من 
 .االحتالل األمريكي ورغم النقد الغريب هلا

معاهده  بلبوي الياباين ليست جامعاته9 يف النظام الرت  ألساسنقطة القوة ا .1
هي  63 التقنية املتوسطة اليت متثل عموده الفقري9 واملمارسة العملية التدريبية

أهم وأبرز واجبات الياباين منذ طفولته عندما يقوم بتنظيف صفه ومدرسته 
برامج إجبارية إىل ما بعد خترجه عندما يبدأ من جديد التدريب الوظيفي يف 

 .نصب ثابتقبل أي م

                                                 

62 http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm 
يف هذه النقطة بالذات يكمن اخللل يف املدارس واجلامعات العربية يف عدم وجود مؤسسة حية واقعية منوذجية لتطبيق هذه  63 

 األنظمة 

http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
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لتزويد األمة باأليدي  التعليم للجميعمتنح فرصة  استطاعت اليابان أن .6
العاملة املتعلمة لكنه اقتصر يف مستوى القمة على القلة املمتازة عقلًيا 
واملتفوقة يف مواهبها لتخريج النخبة القيادية والقادرة على مواجهة 

 .التحديات
9 وحسمت معركة اللغة تعليميًا تنبهر باللغات األجنبية اليابان ومل تأثر تمل .1

وحياتًيا منذ البداية. فمن املعروف أنه ال ميكن ألمة أن تبدع علمًيا إال 
إن انفتاح اليابان  .بلغتها األم9 وال يستمع العامل ألمة تتحدث بلغة غريها

على احلضارات والثقافات األخرى كانت منضبطة، فهي استفادت من 
 .ومل تتخلى عن عاداهتا وتقاليدها رات األوربية أو األمريكيةاحلضا

تعد مهنة التدريس من املهن املرحبة اقتصاديًا9 فمن بني مخسة يابانيني  .8
يتقدمون ملهنة التدريس يفوز واحد منهم فقط بشرف املهنة وامتيازاهتا 
املعيشية. وقد أدى ذلك إىل احلفاظ على مستوى نوعي متفوق للتعليم 

 الياباين9 أدى بدوره إىل تنمية نوعية العملية الرتبوية بأسرها.
 تـ ْنس ق اليابان وراء نزعة حتويل الثقافة العامة لألمة إىل منشط من مناشط مل .2

ت مهمة دعم ياإلعالم كما حدث يف كثري من بلدان العامل الثالث9 بل بق
 .64 )علوم والثقافةالثقافة العامة يف اليابان من مسؤوليات )وزارة الرتبية وال

 

  

                                                 

64 http://degrees.excite.com/education/programs/distance-learning/japanese-
education-system/index.php,  
http://eljaafaria.arabstar.biz/montada-f2/topic-t602.htm  
 

http://degrees.excite.com/education/programs/distance-learning/japanese-education-system/index.php,
http://degrees.excite.com/education/programs/distance-learning/japanese-education-system/index.php,
http://degrees.excite.com/education/programs/distance-learning/japanese-education-system/index.php,
http://eljaafaria.arabstar.biz/montada-f2/topic-t602.htm
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 الياباني النظام التعليميسلبيات  المعلمين وو من أخالقيات التالميذ : المبحث الثالث
 

 والمعلمين في اليابان : من أخالقيات التالميذالمطلب األول
وجد مقاصف يف املدارس اليابانية ولكن يوجد مطبخ فيه أستاذة تغذية وعدد من تال 

يتناول التالميذ وجبات طازجة تطهى يوميا يف املدرسة ويقوم التالميذ الطاهيات حيث 
تقوم بتهيئة القاعة الدراسية لتناول الطعام والثانية  65بتقسيم أنفسهم إىل جمموعات إحداها

تقوم بإحضار الطعام من املطبخ والثالثة تقوم بتوزيع الطعام على التالميذ بعد ارتداء قبعات 
 .66ومالبس خاصة بذلك 

، فيتبادل األطفال فيما وىل األطفال املسؤوليات املختلفةمنذ السنوات األوىل للدراسة يت
بينهم وبشكل دوري وظيفة مراقب الفصل املنوط به حتقيق النظام ىف الفصل ومجع الطلبة 

لكل طالب أدواته  .67ومناقشة أي مشاكل مدرسية ختصهم وذلك ليتعلموا فن القيادة 
الفصول مليئة .  كما أن 68اخلاصة، حيث يقوم الطالب بتنظيف أسناهنم بعد كل فسحة 

 كن نشيطاً " ،" سنبذل وسعنا في كل شيءبوسائل اإليضاح والشعارات املبهجة مثل : " 
ولعلنا من خالل اجلدول التايل نوضح املقارنة بني  .69"  ا لآلخرينا ومعينً وودودً  ومرحاً 
 ي التعليم خمتلفني لتظهر لنا حقيقة نظام الطرف الثالث وأعين نظام اجلامعات العربية.نظام  

                                                 

 يف:  أسطورة التعليم اليابانيمقال لالستاذ إيهاب رضوان، بعنوان:  65
http://www.omraneya.net/node/120258  

 انظر املالحق املصورة 66 
 راجع املالحق املصورة 67 
 راجع املالحق املصورة 68 

حمى وحول بعض التصرفات السيئة من قبل التالميذ  مع معلميهم و عدم التعاون معهم يف املدارس..انظر مقااًل بعنوان :   69
 : يفالتعليم الياباني ف السعودية 

 http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=160789 

http://www.omraneya.net/node/120258
http://www.omraneya.net/node/120258
http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=160789
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يف الوقت احلايل عندما يدخل املدرس إىل الفصل يقف مجيع الطالب وينحنون احرتاماً  
وهو رجاء  " ، يا معلمنا نرجو أن تتفضل علينا وتعلمنا: " كبريًا مث يقول الطالب عبارة 

وهلذا يعترب فخريًا يطلق  ،لعادي له معىن أدق وأعمق يف املبالغة يف االحرتاميفوق االحرتام ا
 . على األطباء وأعضاء الربملان

أو ، فجلسة االعترا لدى التالميذ البايانيني جلسة تسمى بـ:ذكر املراقبون واخلرباء أن و 
ويطرح قائد حيث يراجع التالميذ يومهم بشكل دقيق، المحاسبة النفسية أو الجماعية، 

 مجاعة التالميذ هذه األسئلة:
 ، أو: النعمبـ: اآلخرون:  فيجيب هل قمنا بعملنا على ما يرام اليوم؟ .5
 ، أو: ال:نعم فيجيب التالميذ بـ:د القائد: وهل أحسنا استخدام وقتنا متاماً ؟ ري ف .1
 تساؤله قائاًل: وهل أعدنا كل األدوات إىل أماكنها ؟ رائد الفصل تتمخيو  .9
 .70أو السلب، و يف الغالب يكون الرد من التالميذ إجيابياً  لرد باإلجيابا جييء .2

 
على  يعتمد النظام املدرسي الياباين على التقليل من الشعور بسلطة املعلم مع اإلبقاءو   

، فاألصوات والضحكات داخل اجملموعات عالية دون أن احرتام الطالب له بشكل هائل
 دور املعلم يف اليابان يف خمتلف املراحل اخلرباء واحملللون أنويذكر  .يضايق ذلك املعلم

فاملعلمون  .ومحاسهم له، ومدى تقديرهم له وإعجاهبم اهتمام اليابانيني الدراسية ينال من
  .71حيظون باحرتام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة

يف منازهلم، ويتواصل ومن الشائع واملعتاد بالنسبة للمعلمني اليابانيني زيارة الطلبة      
املعلمون وأولياء األمور أو الوالدان من خالل إبداء مالحظاهتم عن االختبارات والواجب 

  . 72 املنزيل، والسلوك الذي يبديه الطلبة
 

                                                 

70 http://educationjapan.org/jguide/school_system.html 
71 http://eljaafaria.arabstar.biz/montada-f2/topic-t602.htm 
72 http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=1594 

http://educationjapan.org/jguide/school_system.html
http://educationjapan.org/jguide/school_system.html
http://eljaafaria.arabstar.biz/montada-f2/topic-t602.htm
http://eljaafaria.arabstar.biz/montada-f2/topic-t602.htm
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=1594
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=1594
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 : من سلبيات النظام التعليمي في اليابانالثانيالمطلب 
بعد إلقاء هذه النظرة على أهم مالمح نظام التعليم يف اليابان جند أن هذه املميزات اليت      

شكل عيًبا أيًضا يف بعض النظريات يالتعليمي والذي يعجب به اجلميع، شكلت هذا النظام 
"، و  رضا الناس غاية ال تدركويروى عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل أنه قال: " ، الرتبوية

أن يسلم من بعض العيوب واملآخذ، ألنه يف  ميكنهكذا شأن النظام التعليمي الياباين ال 
ذكر هذه العيوب و ميكن  هناية املطاف نظام من صنع البشر وليس من صنع رب العاملني،

  يف النقاط اآلتية:

  .ية والرتكيز على املعرفة واحلفظمثل شدة املركز  -5
لاللتحاق باملدارس الثانوية املرموقة  يم االختباراتوجح ثقل األعباء الدراسية  -1

 ومن مث إىل اجلامعات الكربى املرموقة اليت توفر فرًصا مرموقة للعمل. 
يف عام  %9إىل  5221يف عام  % 1،1ن معدل الرسوب يتزايد )مإن  -9

 يف أوساكا(.  5226
  . 73 عملون ليالً بدالً من أن يذاكروازاد عدد الطالب الذين ي  -2
يف ازدياد بسبب الفشل الدراسي من بعض الطالب وتنافسهم  نتحاراال حاالت -1

 .74رموقة لاللتحاق باجلامعات امل الشديد

ظل ميكن أن نقرر أن هذا النظام التعليمي البشري الياباين مهما ارتقى وتفوق إال أنه ي إذن،
، فعلى املسلمني الرتكيز يف حدود وإطار القدرة اإلنسانية القاصرة عن بلوغ الكمال املطلق

على اجلوانب اإلجيابة واملشرقة من هذا النظام والتجنب من جوانبه املظلمة، مثل حاالت 
االنتحار بسبب الفشل أو الرسوب، وهذا ال يعين أن اإلنسان إذا فشل يف جانب معني أن 

                                                 

 http://www.iop.or.jp/0010s/kumagai.pdfوانظر أيضاً :  املرجع السابق، 73
74 http://www.biomedcentral.com/1471-244X/7/64 -   
http://www.japaninc.com/jin418 

http://www.iop.or.jp/0010s/kumagai.pdf
http://www.biomedcentral.com/1471-244X/7/64
http://www.japaninc.com/jin418
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ًا آخر للرزق، يكون فاشاًل يف جانب آخر ! وإذا ما ُسدَّ باب معني للرزق فقد يفتح اهلل باب
 فتنّبْه إىل هذه احلقيقة  حفظك اهلل، واهلل أعلم.
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عليم التبين  مقارنةمن خالل للوسطية في المدارس والجامعات العربية  المعاني المغيبة: الفصل الثالث
  الياباني والتعليم األمريكي

 
 مجاالت اختالف التعليم في اليابان والواليات المتحدة األمريكية المبحث األول:

 
دون  يف املدارس واجلامعات العربية والنظم الرتبوية إظهار احلالة التعليمية هذه املقارنة نقصدأثناء عرضنا     

التعرض لبيان تفاصيلها كما ذكرنا سلفاً، ألن األنظمة التعليمية العربية باتت معلومة للقاصي والداين، وكما قال 
 (، إذن فال داعي لعرضها هنا، واهلل أعلم. واللبيب باإلشارة يفهمالقائل: ) 

 التعليم الياباين واألمريكي مخسة؛ وهي:ني ذكر اخلرباء واحملللون أن اجملاالت اليت ميكن أن يالحظ الفرق بقد ل
 .التنوع مقابل التماثل 
  .الالمركزية مقابل المركزية 
  جباريالتعليم اإل. 
  السنة الدراسية. 
  الحياة المدرسية. 
 مجال المنهاج الدراسي. 
  75إعداد المعلمين. 

 
حقيقة التعليم الياباين  قف علىوإين يف هذه الدراسة املقارنة سأحاول ذكر أهم األوجه عمومًا لكي أ    

، ولعلي أكون قد واإلسالمي واألمريكي، وبالنظر إىل هذين النظامني يتضح النظام التعليمي يف الوطن العريب
 وجامعتنا العربية، منه لوطننا العريب اجلزئية أو االستفادة بيان النموذج الصاحل التباعه ولو شيئاً يسرياً منهل وفقت

تطبق مبادئ ديننا احلنيف ولكن  الدول الغربية ال يدع جمااًل للشك أن لدى كثري من ألنه ثبت بالتجربة مما
، وآداب الحوار، العامة، والحرية الشخصية، والحقوق اإلنسانية االجتماعية العدالةبقالب آخر، مثل 

                                                 

، تأليف بروفيسور إدوارد بيو شامب دراسة مقارنة –التعليم الياباني والتعليم األمريكي للتوسع يف هذه  املسألة...انظر:  75
،وانظر: 61 -52، ص 1111ملكة العربية السعودية، ، الرياض، امل1ترمجة أ.حممد طه علي،  السلسلة العاملية للتعليم، ط –

، 5أملانيا، ط-،  ميونخ  Islam  Between East and West اإلسالم بين الشرق والغرب،بيغوويتش، علي؛ 
 512- 28ص 
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 احلية وامللموسةتنقصهم هذه النماذج  يف الوقت الراهن ...اخل، فاملسلمونوإتقان العمل، وااللتزام بالمواعيد
فنحن لن نتعرض  بالتايلاملقارنة هي اجلامعات العربية،  الفئة املستهدفة من هذه إن من غفلتهم. الكي يصحو 

إىل ذكر األنظمة التعليمية يف الوطن العريب، ألن أغلب احلاضرين أو املشاركني يف هذا املؤمتر املبارك على علم 
 هبا. فنقول وباهلل التوفيق واهلداية:

 

النظام التعليمي    النظام التعليمي الياباني
 األمريكي

  المعاني المغيبة

أفكاره و قيمه تقوم على  5
 للكونفوشية احترام كبير

األمريكان على عكس من  5
 ذلك

  

تبجيل أولئك الذين وهبوا  5
 حياتهم للعلم

حقوق الفرد يجب أن ال  5
 تخضع لسيطرة أحد

 

تشدد ثقافي على ضرورة  0
تكييف المرء لنفسه وحياته 
وفقاً للجماعة داخل بنية 

 اجتماعية

المساواة جنباً إلى جنب مع  0
 الحرية الشخصية

 

المواطنون يتوقع منهم  2
الخضوع للسلطة واإلسهام 
في نظام اجتماعي بعيداً 
 عن األهواء الشخصية

حق  األمريكي للمواطن 2
التعبير تجاه القضايا كافة، 

ي يتسم والمجتمع األمريك
 ،بمجافاته للتنظير الفكري

 أيضاً  للتنظير الدينيو 

 للوسطية هذا المعنى
في نظام التعليم 

، أي طاعة الياباني 
 يكاد: والة األمر 

في  يكون مهمشاً 
 الوطن العربي

إعطاء االهتمام بالجماعة و   2
األولوية لالنسجام 

االجتماعي، حتى ولو على 
حساب الفرد في بعض 

في الواليات المتحدة ظاهرة   2
 التركيز على النزعة الفردية 

 (Individualism ) 

هذا المعنى للوسطية 
في نظام التعليم 

معنى الياباني، أي 
مهمش  روح الجماعة
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النظام التعليمي  في األحيان
 الوطن العربي في

مجتمع عالي التجانس، أي  0
جنس وعرق واحد، له  ذوو

بنية ثقافية أحادية المصدر، 
ورغم وجود الجماعات 

الدينية المختلفة إال أنهم 
يميلون إلى التساهل في 

نظرتهم الدينية، مما أعطى 
لليابان توجهاً جماعياً قوياً، 

وهم يكرهون األقليات 
األقليات  األخرى، مثل

 الكورية.

السكان األمريكيون متنوعون  0
طاً من األجناس يشكلون خلي

واألعراق والجماعات 
والثقافات، ونتيجة للتدفق 

المستمر من الالجئين 
والمهاجرين تولدت لديهم 
حاجة ملحة إلى االهتمام 

بالتعليم الثنائي اللغة والتعدد 
 الثقافات

 

يتمتع بنظام تعليمي عالي  7
المركزية، حيث جرى 

تصميمه على نمط النظام 
 وهناك الفرنسي واأللماني

ثقة مطلقة في المناهج 
الدراسية التي تضعها 

 الوزارة والحكومة المركزية
 اليابانية
 

هناك عدم الثقة بالحكومة  7
المركزية، فهي تؤمن بالسيطرة 
المحلية على المدارس منذ 
نشأتها، وهذا يعني تنوعاً 

واسعاً في المناهج الدراسية 
وسوقاً حراً مربحاً للكتب 

 المدرسية

أي هذا المعنى، 
 المركزية  والمراقبة
الوزارية للمسيرة 

في  مهمشالتعليمية 
المدارس والجامعات 

والثقة بالوزارة  ةالعربي
 نسبية

هي التي  وزارة التعليم  8
تحدد مجمل تفاصيل 

المقرر الدراسي، وهي التي 
تحدد المحتموى وعدد 

الالمركزية أوجدت نظامًا  8
لتمويل المدارس ال يراعي 
المساواة في االنفاق على 
المناهج الدراسية وعلى 

هذا المعنى أي 
وحدة الفكر ووحدة 

المنهج  في 
المدراس و 
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الساعات، وبدون موافقة 
الوزارة ال يمكن تدريس أي  

 كتاب في المدارس
فسواء كان الطفل أو 

التلميذ يعيش في أوساكا 
أو طوكيو أو سابورو  

Ossaka, Tokyo, 
Saporo  فإنه ،

سيحظى وبصفة أساسيىة 
بالمستوى نفسه من 

المساندة والدعم ونوعية 
 التدريس

التالميذ وبمعايير شديدة 
التفاوت وفقاً للمجتمع أو 
الوسط البيئي الذي يعيش 
فيه الفرد، والمكان الذي 
الذي ولد فيه الفرد يحدد 
مصيره ونوعية التعليم الذي 

 سيتلقاه.

الجامعات العربية 
 مغيب نسبياً 

اسية، فرض الرقابة السي  9
وال سيما كتب التاريخ 

والعلوم االجتماعية أو تلك 
الكتب التي تحمل مواد 

مخالفة للتقاليد 
والمعتقدات أو مسائل 
مثيرة للجدل، أو حتى 

اليستغل اليسار السياسي 
الكتاب المدرسي لترويج 

أفكارهم السياسية، 
متمسكين بمبدأ )حيادة 

 التعليم (

فمشكلة الالمركزية األمريكية  9
تظل قائمة، من حيث تحديد 

الكتب والمقررات، 
الكبيرة  والغنية فالواليات 

كاليفورنيا مثل نيو يورك و 
 New Yorkوتكساس 

– California- 
Texas   كبير ، لها نفوذ

على تحديد محتويات 
الكتب الدراسية وتقويمها 

ها، ألن لها قوة وتعميم
 اقتصادية هائلة.

 

يفرض القانون إجبارياً     53
بقاء الطالب في المدرسة 

في الواليات المتحدة تطالب  53
غالبية الواليات بقاء الشباب 

هذا المعنى اآلخر 
أي   للوسطية
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) الخامس  52حتى سن 
عشر ( أو إكمال 

المستوى التاسع على 
 % 92األقل، ويواصل 

من اليابانيين المرحلة 
سنوات و  0الثانوية البالغة 

 هي مرحلة غير إجبارية

 50درسة حتى سن في الم
، ومع ذلك فالنسبة 58 –

الذين تخرجوا من المرحلة 
من بين   8الثانوية أقل من 

، والبقية تتسرب أو 53كل 
تتعثر من الصفوف قبل 

 التخرج

استقامة المنهج في 
ومركز  التعليم والتميز

، مهمش في القوة
 الوطن العربي

55   
المدرسة تمنع طالبها من 
العمل الجزئي بعد نهاية 

 Partاليوم الدراسي 
Time Jobs 

55  
ينصرفون إلى العمل الجزئي 

Part Time Jobs ،
بعد الدوام الدراسي للتكسب 

 أو لتوفير المال لدراسة 
 جامعية أو شراء سيارة

  

هذا المعنى اآلخر 
أي القوة  للوسطية

في  والتميز مغيب
حيث  ،الوطن العربي

ينشغل الطالب 
والتالميذ باألعمال 
المختلفة بحثاً عن 

  قوت يومهم
ارتداء تشترط المدارس  55

طالبهاها زياً موحداً، ويمنع 
الطالبات من استعمال أي 

نوع من مستحضرات 
التجميل حتى إن شعرهن 
تفصل تفصياًل دقيقاً كما 
لألوالد، كما أن المدارس 
الثانوية كافة تحرم على 

دخول المقاهي  طالبها
وصاالت التسلية التي فيها 

أنشطة القمار، وتكون 

 الواليات المتحدة على 55
العكس مما عليه اليابان، 

الدراسي أقل  فالمنهاج 
، والمدارس صرامة

والجامعات ليس لها زي 
  موحد

هذا المعنى 
، أي للوسطية

 استقامة المنهج 
ن والبعد عن واألما

الخطر غائب 
الوطن  ومهمش في 
 العربي
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المدرسة الجهة األولى في 
اإلبالغ من قبل الشرطة 
إذا كان أحد طالبها في 

 مأزق أو مشكلة
 
 

ال يحق للمرء في اليابان  50
أن يمتلك سيارة قبل بلوغ 

)الثامنة عشر (،  58سن 
وال يسمح للطالب أن يقود 
سيارة إلى المدرسة ثم إلى 

البيت، ورغم سماح 
السلطات بامتالك الدراجة 

 50النارية عند بلوغ سن 
)السادس عشر ( إال أن  
كثيراً من المدارس تمنع 
طالبها من اإلقدام على 

 ذلك

ففي الواليات المتحدة على  50
 عكس من ذلك

 هذا المعنى للوسطية
، أي االستقامة 

واألمان والبعد عن 
الخطر غائب 

ومهمش في الوطن 
 تماماً  العربي

يرون  الطالب اليابانيون 52
التعليم )مهنة (، وكل من 
لم يبلغ سن الرشد يجب 
أن أن يتخذ التعليم مهنة 

المدارس األمريكية تحولت  52
من المؤسسات األكاديمية 
ونقل القيم التي يتمسك بها 

المجتمع إلى مؤسسات 

 هذا المعنى
يل للوسطية، أي دل

الخيرية ومظهر 
وهذه  الفضل والتميز
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جادة يجب أن تحقق من 
خاللها توقعات عالية من 
السلوك السليم، والمنهاج 
الياباني تحركه ثالث قوى 

 أساسية:
غرس أنماط السلوك  -5

والقيم واألفكار المتفق 
عليها اجتماعية في الجيل 

 القادم،
إعداد الطالب  -5 

لخوض امتحانات صعبة 
تؤهلهم لالنتقال إلى 

 المستوى التالي، 
تلبية متطلبات مجتمع  -0

دنيا األعمال والصناعة 
مستنيرة ومطيعة في آن 

واحد، وهذه المركزية تفسر 
لماذا يبلغ االنجاز 

األكاديمي الياباني أو إتقان 
المنهاج الدراسي مستوى 

انية، رفيعاً في المدارس الياب
حتى طريقة تدريس المادة 
يتم تحديدها من الوزارة من 

قبل  المختصين بطريقة 
إجبارية، هذه الطريقة 

المركزية تغطي المرحلة من 

خدمات اجتماعية واسعة، 
وتحولت المدارس إلى 
مصدر للترفيه والتسلية 
وتوفير وجبات االفطار 

وتقديم النصح المجانية 
إقامة لمتعاطي المخدرات و 

العيادات الصحية، كما أن 
بعض الجماعات المناصرة 

لبعض القضايا ولهم 
اهتمامات خاصة أصبح لهم 

تأثير مباشر في صياغة 
ي المنطقة المناهج الدراسية ف

التي يعيشون فيها، مثل تعليم 
قيادة السيارات، والتثقيق 
الجنسي، والتوعية مضار 

الكحول و  المخدرات وإدما
يدز طرق الوقاية من مرض اإل

والتعليم المتعلق بالمسائل 
القانونية وقضايا السالم 
والتعليم متعدد الثقافات 
 وطرق حماية المستهلكين

الرؤية للتعليم في 
دارسنا وجامعاتنا م

يكون  العربية يكاد 
 تماماً  مغيباً 
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 .الروضة إلى الثانوية
ن الطالب اليابانيو    52

يطمحون في الدخول إلى 
المدارس والجامعات 

الجيدة رغم كثرة التنافس 
والضغط الكبير، فهم حتى 

عطلة األسبوع يقضون 
أوقاتهم في المدارس 

األخرى للتقوية 
بالمعلومات، وتعد ضرورية 

للنجاح في دخول 
الجامعات...فالتلميذ أو 
الطالب ملتصق شديد 
االلتصاق بالمدرسة ال 

 يعرف الملل منها

على  ونكييالطالب األمر   52
 خالف الطالب اليابانيين

في المدارس 
 والجامعات العربية

يالحظ هذا المعنى 
نسبياً، يختلف من 

 بلد آلخر

في اليابان، الكتب  57
المدرسية تكون قصيرة 
ومجلدة ورقياً مع تعقيد 
أكثر في النصوص وقليل 
من اإليضاحات، والكتب 
يمكن للطالب أن يحملها 

 إلى المنزل

الكتب األمريكية تختلف في  57
اختالفاً كبيراً في المظهر 

والجوهر عن الكتب اليابانية، 
فالكتب األمريكية تميل إلى 

بيرة ومسرفة ذات أحجام ك
في اإليضاحات بالصور 

والخرائط، وتكون النصوص 
سهلة، وال يمكن للطالب أن 
يحمل الكتب إلى المنزل، 
حيث يضطر إلى تركها في 
الخزانات المخصصة في 
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المدارس، وهي أكثر تكلفة 
 مقارنة باليابان

في ية والمقررات االختيار   58
 قليلة جداً اليابان 

 في الواليات المتحدة 58
األمريكية عدد من المقررات 
غير األكاديمية مثل تعليم 

 أصول القيادة والتصوير
الفوتوغرافي و طرق إنقاص 

الوزن واللياقة البدينة 
وخبرات العمل وخدمة 

المجتمع، وفي المدارس 
الثانوية أشارت آخر 

من  % 22الدراسات أن 
المقررات الدراسية إجبارية 

 والباقي اختيارية

 

العطلة الصيفية اليابانية  59
ليست مجرد عطلة. 

الطالب اليابانيون يكلفون 
بأعمال وواجبات صيفية 
يتطلب إكمالها جهداً  
كبيراً، وأحياناً يكلفون 
بمشاريع تتطلب تعاون 
األسرة و يأخذ اليابانيون 

مأخذ الجد هذه 
الواجبات،  والطالب 

الياباني يتلقى الدروس ما 
يعادل نظيره األميركي 

والمدارس األمريكية تتمتع  59
بعطلة صيفية تمتد إلى ثالثة 
أشهر إضافة إلى عطلة ميالد 

سبات المسيح والربيع والمنا
القومية، وإجمال أيام العام 

يوماً، ياستثناء  583الدراسي 
األيام التي تغلق فيها 

المدارس بسبب الجليد 
 والعوامل الطبيعية األخرى

هذا المعنى 
لوسطية، أي التميز ل

 واإلبداع، مغيب
ومهمش في النظام 
التعليمي العربي، و 
تمر العطل الصيفية 
دون انجاز أي شيء 

ذ أو التالمي قبل من
 إال ما ندر الطالب
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الث إلى أربع سنوات ث
أكثر، ولديه قاعدة معرفية 

أوسع و أشد تعقيداً، 
والطالب الياباني يبذل 

جهداً كبيراً في التحصيل 
بالمدرسة الثانوية مقارنة 

 بالطالب األمريكيين

 

 
 المالحق والصور

داخل المدارس اليابانية ال يوجد معلمون بدالء ، فعندما يتغيب المعلم يتولى الفصل  -
 المدرسية والواجبات . مراجعة الدروسة نفسه ويقوم الطالب بمسؤولي
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 هاما ماتسو : في مدينة "غاشيه  " في المدرسة االبتدائبة:  سريعة لةجو

Hamamatsu City - Higashi Elementary School 

                        
 

 واألخطار التالميذ عادة يمشون جماعة إلى المدارس، وقد ارتدوا القلنسوة حماية لهم من الكوارث
 ومعهم أولياء األمور أو المعلمون

 

                       
    

 

في مدخل كل مدرسة يخلع التالميذ أحذيتهم قبل الدخول إلى الفصول ويضعونها في 

http://4.bp.blogspot.com/_mQZFEQ85-3g/S9IXOSneh9I/AAAAAAAAAyk/A1YBWfTTPU4/s1600/9.jpeg
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 الرفوف المخصصة لهم باألسماء واألرقام الخاصة بكل تلميذ

                 
             

 
األبجدية اليابانية، والمالحظ في المدارس أن كل تلميذ له الميذ في الفصول يتعلمون األحرف الت

 حبره وفرشاته الخاصة للكتابة والتمرين
 

                
 

يتناول التالميذ وجبة الفطور والغداء في الفصول الدراسية، وأثناء تقديم الطعام من قبل 
 د الطعامبإعدااألستاذات الطاهيات الخاصة 
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بعد االنتهاء من تناول وجبة الغداء يقوم التالميذ بتنظيف الفصل ومكان األكل و غسله 
 غساًل جيداً يدوياً، و هذا العمل هو عمل يومي.

                     
 

 كما أن التالميذ يقومون يتنظيف أرضية الفصل جماعياً 
 

                   
 

 تنظيف المطبخ وغسل الصحون واألوانييقوم التالميذ ب

http://1.bp.blogspot.com/_mQZFEQ85-3g/S9IWdLyMo1I/AAAAAAAAAxs/Jf9nntD0YTI/s1600/2.jpeg
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 للتالميذ عام للفصل من الداخل و رفوف الحقائبمنظر 
 
 

                            
 

                                    
واالهتمام بالمنظر  بالفرشاة األسنان الميذ لوجبة الغداء يقومون بتنظيفو بعد تناول الت

 الخارجي الالئق ثم العودة إلى الفصول
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 منظر عام  للتالميذ في مختبر الحاسب اآللي
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدرسة: نانيو ، المتوسطة –مدينة: هاما ماتسو 
Hamamatsu City Nanyo Junior High SchooL 
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قيادة السيارة مطلقاً إلى أن ينتهوا من المرحلة الثانوية، فهم يحضرون  للطالبال يجوز   
إلى المدرسة بدراجات نارية أو هوائية، و كما هو مالحظ رفوف الحذاء للتالميذ، كما هو 

الحال لتالميذ المرحلة االبتدائية، كما أن للتالميذ لهم أخفاف الخاصة للدخول إلى دورات 
 المياه
 

 

                           
                   

 
تدريب التالميذ لالهتمام بالبيئة والحدائق العامة، وهذا المنظر هو الجانب العملي 
يعقب الجانب النظري الذي درسوه في المدرسة، ألن التالميذ في هذه المرحلة 

السفلى الدراسية يدرسون القضايا المتعلقة بالبيئة، وفي المرحلة الثانوية الدنيا أو 
يدرسون القضايا المتعلقة بالصحة و المصالح العامة، و في المرحلة الثانوية العليا 

 يدرسون القاضايا العالمية الكبيرة
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تحضير الطعام واألرز في المدارس من قبل الطاهيات الخاصة، و ال يسمح للتالميذ إحضار 

مدارس اليابانية تهتم بتحضير الطعام من البيت أو بيع الطعام في المدرسة، و معلوم أن ال
 .الطعام ذات الفيتامينات العالية والغنية

 
 

        
 

الطعام في الفصول، وكما هو مالحظ أن الطهاة يرتدون الواقيات الطبية لمنع يتناول الطالب 
 تلوث الطعام أو نشر الجراثيم. و يستمر وقت الغداء ساعة كاملة

 

 
 

 في تنظيف المطبخ بعد االنتهاء من وجبة الغداء. بتناوب الطالب و الطالبات
.                                   



 2010 المعاني المغيبة   للوسطية في الجامعات العربية
 

 

 

 
 

62 

                                                                  

                
 

 ممارسة الرياضة والنشاط بعد الدوام المدرسي
 
 
 

 
 

المدرسة يشاركون في أندية نشاطية  علمية ورياضية أغلب التالميذ بعد االنتهاء من دوام 
 مختلفة

 

 
 ثانوية: شيزوكا، في مدينة هاما ماتسو

Shizouka Prefectural Hamamatsu Kita High School 
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تهم و يرتدون أخفاف خاصة النظام هو نفسه، فالطالب حتى في هذه المرحلة يخلعون أحذب
يستخدمون الدراجات النارية أو هوائية، وال يجوز لهم قيادة السيارات، و  للفصول و

 المدرسة ال تؤمن للطالب وسائل مواصالت 
 

         
   

الطالب في المرحلة الثانوية لهم اهتمام خاص بعلوم الحاسب اآللي في المختبرات 
 المخصصة
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تعلم الخط الياباني التراثي ب لبان في هذه المرحلة أيضاً  بشكل خاص الطالب والطايهتم 
 طالبة فرشاة وحبر خاص به ولكل طالب أو

 

                  
 

 الطالب الصغار صول والقاعات كما هوبتنظيف الف يقوم الطالب الكبار 
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الثانوية، فبعد االنتهاء من تناول وجبة  في المدراس الثانوية مثل الحال في المدارس الحال

الغداء يقومون بتنظيف الفصول و تغسيلها يومياً، وال يسمح لهم الخروج إلى المطاعم 
الخارجية، والمدرسة ليس بها مقصف أو مطعم، وفي هذه المرحلة يسمح للطالب 

 تهموالطالبات إحضار الطعام من بيو 
 

         
        

في المدراس لممارسة النشاطات العلمية  طالباتالطالب واليبقى بعد الدوام الدراسي،  
والرياضية المختلفة، فهؤالء يجدون متعة كبيرة في البقاء في المدراس، حيث فيها كل 

 المطلبات العلمية 
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 الخاتمة
، والصالة وتتحقق األهداف النبيالت احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

عليه أفضل الصالة  سيدنا ونبينا حممد وأشرف املخلوقات والسالم على خري الربيات
آله املقربني واملقربات واجه أمهات املؤمنني واملؤمنات و وأزكى التسليمات وعلى أز 

 ت األرضني والسماوات.وصحابته الطيبني والطيبات ما دام
 وتوفيقه إىل هناية هذه الدراسة، أرجو من اهلل أين قد لقد توصلت حبمد اهلل

وال أزعم  ،على جهود املفكرين والرتبويني السابقني وفقت لتقدمي لبنة فكرية وتربوية
ي حماولة لعرض فكرة مدروسة أن قمت بتغطية كافة جوانب هذا املوضوع، و إمنا ه

 ،صاحلة التباعها لتحسني أوضاعنا التعليمية يف مدارسنا وجامعاتنا العربية رأيتها
 –شهادة املركز ولتعزيز بعض املعاين املغيبة واملهمشة للوسطية اإلسالمية بناء على 

ألخرى وال وما طاب من الثقافات ا - الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل
جانبين  نعلي، وإ ضل اهلل وتوفيقهفإن أصبت فذلك بفيتعارض مع الكتاب والسنة، 

 اجتهدت والعلم عند اهلل عز وجل، فذلك مين ومن الشيطان، وحسيب أين الصواب
أين أرحب باملالحظات واالنتقادات املنهجية والبناءة إىل وأود أن أؤكد للسادة القراء 

على هذا العنوان وأنا هلم شاكر ومقدر سلفاً: 
Email:drhafezi68@gmail.com 

هناية هذه اجلولة العلمية والفكرية والرتبوية التعليمية اليابانية أود أن ألفت  ويف
انتباه السادة القراء أن هذه الدراسة النظرية رمبا يصعب تطبيقها دون رؤية حقيقية هلا 
إما يف عرض وثائقي مسجل أو زيارة لدولة اليابان ورؤيتها رأي العني، إال أن اهلل عز 

من عباده الصاحلني يف هذا العصر واملهتمني بتطوير أوضاع وجل قد قيض عبدًا 
املسلمني خلقيًا وعلميًا وتربويًا وثقافيًا ودينياً. هذه الشخصية هو األستاذ واإلعالمي 

األستاذ أمحد الشقريي حفظه هلل ووفقه خلدمة دينه  املشهور اإلسالمي السعودي
كل هذه   ،2خواطر، رقم  واإلسالم واملسلمني. فقد عرض يف برناجمه الشهري:

اجلوانب السلوكية والعلمية والثقافية لدى اجملتمع الياباين بشكل وثائقي مصور 
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لقد سررت كثريًا عندما رأيت برناجمه وأنا و بالصوت والصورة، فجزاه اهلل خري اجلزاء، 
م وهذه الدراسة أعدت 1112يف ختام هذه الدراسة، والربنامج كان مسجاًل عام 

  ذه احللقات الثالثنيهلم. أدعو مجيع املهتمني بالتجربة اليابانية ملشاهدة 1151عام 
ختام هذا وال أرى لزامًا يف  .76 على هذا العنوان على يو تيوب على االنرتنت كلها

البحث أن أعيد أهم النتئج تفاديًا للتكرار اململ، حيث ذكرت تلك النتائج يف 
 جدول املقارنة، واهلل أعلم.

 
أسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيعل هذه الدراسة يف ميزان حسنايت يوم ال ينفع فيه 
 مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم، و أن جيزيين على قدر إخالصي وجهدي

فيه، إنه تعاىل أكرم مسؤول وخري مأمول، وصلى اهلل على سيدنا ونبينا حممد و على 
 آله سلم تسليماً كثرياً، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 
 قال ذلك وكتبه وجمعه الفقير إلى اهلل في كل أحواله

 

 د/خيرالدين خوجة ) الكوسوفي (

جامعة السلطان  –بكلية أصول الدين  علوم القرآنوالتفسير محاضر 

، وأستاذ التفسير والثقافة اإلسالمية بجامعة طيبة الشريف علي اإلسالمية

 سابقاً بالمدينة المنورة

 

 االنثين المبارك يوم

 

 م 01/1101/ 00

 

 سلطنة بروناي دار السالم

  
                                                 

 76  -http://www.youtube.com/watch?v=AQkQNhaU5mE&feature=rec
LGOUT-real_rn-1r-6-HM 

http://www.youtube.com/watch?v=AQkQNhaU5mE&feature=rec-LGOUT-real_rn-1r-6-HM
http://www.youtube.com/watch?v=AQkQNhaU5mE&feature=rec-LGOUT-real_rn-1r-6-HM
http://www.youtube.com/watch?v=AQkQNhaU5mE&feature=rec-LGOUT-real_rn-1r-6-HM
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