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يابان؟ س ما انطباعك عن الدراسة يف ال

جيد
%٩٠٫٨

ليس جيد     ١٫١%
ال أستطيع اإلجابة     ٧٫٧%  غري واضح     ٠٫٤% 

إنجاز  يف  املشاركة  من  متكنت  لقد 
أنشطة بحثية حماطاً بباحثني رائعني 
بوضع  قم  متميزة.  بحثية  بيئة  ويف 
يف  نفسك  وزج  واضحة  أهداف 

البحث!

يف  عمل  عن  البحث  عملية  إن 
وكانت  نوعها  من  فريدة  اليابان 
قيّمة  جتربة  كانت  لكنها  صعبة، 
نفيس  اكتشاف  إعادة  من  مكنتني 

. والتطور فعلياً

صداقات  تكوين  من  متكنت  لقد 
بلدان  ومن  اليابان  من  كثرية 
فعال،  بشكل  والتواصل   ،أخر
األنشطة  من  الكثري  يف  واملشاركة 
واستمتعت  املقررات،  خارج 

بأسلوب حياة كامل.

(JASSO) املصدر: استبيان عن نمط حياة الطالب األجانب الدارسني عىل حساهبم ٢٠١٥

ملاذا تدرس يف اليابان؟

يابان؟ (عدة إجابات ممكنة) س ما سبب دراستك يف ال
ج

%٥٣٫٢احلصول عىل درجة جامعيةرقم ١
%٤٧٫٣اكتساب املهارات واملعرفة الالزمة للحصول عىل وظيفةرقم ٢
%٤٤٫٣العمل يف اليابان أو احلصول عىل وظيفة يف رشكة يابانيةرقم ٣
%٣١٫٨اكتساب خربة دولية وبناء عالقات دوليةرقم ٤
%٣١٫٠احلصول عىل وجهة نظر دوليةرقم ٥
%٢٧٫١احلصول عىل املامرسة والتعليمرقم ٦
%٢١٫٨حتسني قدرات اللغة اليابانيةرقم ٧
%١٧٫٣التواصل مع ثقافة خمتلفةرقم ٨
%٩٫٦إجراء البحوث يف بيئة ممتازةرقم ٩

يابان؟ (عدة إجابات ممكنة) س ملاذا اخرتت الدراسة يف ال
ج

%٥٩٫٥مهتم باملجتمع الياباين، وأردت أن أعيش يف اليابانرقم ١
%٤٧٫٣أردت أن أدرس اللغة اليابانية/الثقافة اليابانيةرقم ٢
%٣٥٫٨العثور عىل تعليم وإجراء أبحاث يف املؤسسات اليابانية، إلخ. مثري لالهتاممرقم ٣
%٢٥٫٠أردت العمل يف مهنة مرتبطة باليابانرقم ٤
%٢٣٫١أردت التواصل مع ثقافة خمتلفةرقم ٥
%٢٢٫١ألن التخصص أو املجال املهتم به كان متوفراً يف اليابانرقم ٦
%١٩٫٦توصية من أصدقاء ومعارف وعائالت، إلخ.رقم ٧
%١٩٫٦قريبة جغرافيا من بلديرقم ٨
كنت أفكر يف دول أخر، لكن الظروف مثل القدرات األكاديمية والتكاليف يف اليابان رقم ٩

%١٥٫٠تناسبني بشكل أفضل

%٥٫٨التبادل الطاليب بني اجلامعات، وما إىل ذلك كانت الدافعرقم ١٠

ردود الفعل من الطالب األجانب الذين يدرسون حاليا يف اليابان.
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