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وأصيل وأسلم عىل خاتم , ًأمحدك ريب محدا يليق بجالل وجهك الكريم
األنبياء واملسلمني املبعوث رمحة للعامني سيدنا حممد بن عبد اهللا النبي األمي 

 .×األمني 
الت الساموية التي  بآخر الرسا×لقد بعث خاتم األنبياء واملرسلني 
وهناك العديد من األحاديث النبوية , أخرجت من اتبعها إىل ميدان العلم والنور

 .مكانة العلامء وحتث عىل طلب العلمتبني التي 
 .واستمر ازدهار التعلم والتعليم بشكل نتج عنه دفعة قوية للفكر العلمي

املؤسس امللك عبد ومن خالل العالقة القوية بني العلم واإليامن اهتم امللك 
العزيز بن عبد الرمحن آل سعود يرمحه اهللا تعاىل بنرش التعليم واحلث عىل طلب 

وهذا يتضح من خالل إصداره يرمحه اهللا تعاىل أمره الكريم بإنشاء مديرية , العلم
 .املعارف العمومية قبل صدور نظام احلكم

دما دخلها أول وأيضا من خالل عقد لقاء تعليمي مع أهايل مكة املكرمة عن
ًمع وجود نائبا عنه يف , مرة وتعيني أعضاء جملس املعارف بأمر منه يرمحه اهللا تعاىل

 .احلجاز
كام حظيت السياسة التعليمية السعودية وغريها من السياسات التعليمية 

فهي تتعلق بأمر هيتم له اجلميع وهو بناء البرش وتربية النشء , بالعناية واالهتامم
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 فحات التالية سيتم تسليط الضوء عىل بداية التعليم السعوديومن خالل الص
واألهيل , ثم التعرض ملراحل التعليم العام والعايل, واجلهات املرشفة عىل التعليم

ومراحل , وتعليم الكبار وحمو األمية, واخلاص والتعليم الفني والتدريب املهني
والسياسة التعليمية  ,ثم تناول السياسة التعليمية بشكل عام, إعداد املعلم

وحتقق , السعودية بالتفصيل ألمهيتها يف حتسني مستو خمرجات نظام التعليم
 .واهللا اهلادي واملوفقالرقي والتقدم واالزدهار بحول اهللا تعاىل, 
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  مقدمة−

  التعليم يف العهد العثامين−
 د اهلاشمي التعليم يف العه−

  التعليم األهيل−
  التعليم يف العهد السعودي−
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 مقدمة

وكان من الطبيعي أن تكون , ارتبط التعليم يف اإلسالم بظهور الدين اإلسالمي
ًواتصاال , ًمكة املكرمة واملدينة املنورة أكثر أجزاء شبه اجلزيرة العربية احتفاء بالعلم

بالثقافات األخر . 
هي بداية , مية التي أسسها الوزير السلجوقي نظام امللكوتعد املدارس النظا

إال أهنا من أشهرها لكونه جعل الدراسة هبا , املدارس وإن كان هناك مدارس سبقتها
 .جمانية وفرض األرزاق للطالب

 ع األخري من القرن السادس اهلجري يف الربمة وكان ظهور املدارس يف مكة املكر
 ؤسسها عبد اهللا بن حممد األرسويفوم, باب العمرةومن أقدمها مدرسة األرسويف ب

هـ بنى ٦٤١هـ ويف عام ٥٧٩ومدرسة الزنجييل عام , هـ٥٧١وقيل أهنا تأسست عام 
وبنى السلطان عمر بن رسول , األمري العبايس رشف الدين الرشايب مدرسة بمكة

كام وجدت مدرسة الرشيف عجالن عام , امللقب بامللك املنصور مدرسة بمكة
 .هـ٧٧٢

ن املظفر املدرسة الغياثية أو البنغالية عام ب كام أسس امللك املنصور غياث الدين 
 . هـ٨٨٤وأسس املامليك عدد من املدارس منها مدرسة قايتباي عام . هـ٨١٤
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 التعليم في العهد العثماني

 يف والية − التاسع عرش ميالدي−وجد يف أوائل القرن الرابع عرش اهلجري 
اضعة للحكم العثامين أنظمة تعليمية مثل األنظمة املتبعة يف الواليات احلجاز اخل

النظام التعليمي . العثامنية األخر ويف أواخر احلكم العثامين عىل والية احلجاز احتو
 .عىل العديد من مراحل وأنواع التعليم

ثم مرحلة ,  حيث كان يوجد عدد من املدارس االبتدائية مدهتا ثالث سنوات
 قسم مدة :وتنقسم إىل قسمني, ثم مدارس إعدادية,  مدهتا ثالث سنواترشديه

والقسم , الثالث األوىل منها خصصت للمرحلة الرشديه, الدراسة به مخس سنوات
خصصت الثالث سنوات األوىل منها للمرحلة , الثاين مدة الدراسة به سبع سنوات

 . الرشدية
 .ودور املعلمني, راعيةوالز, كام كان يوجد عدد من املدارس الصناعية

  مدارس تدرس كل واحدة منها أحد املذاهب األربعة٤وأسس السلطان سليامن 
وكانت املدارس العثامنية يف آخر العهد العثامين , هـ٩٧٢وضع حجر األساس عام 

كام فرضت رسوم عىل , تدرس باللغة الرتكية وكان هذا من أسباب نفور األهايل عنها
 . وقد وجدت عدة مدارس متعددة املراحل,  ترصف بمقابلوكانت الكتب, الدراسة
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  العهد الهاشميالتعليم في 

هـ وهي ١٣٤٣هـ إىل ١٣٣٥وهي تلك املدارس التي وجدت خالل الفرتة من 
بعد ثورته عىل ,  بن عيل باحلكم عىل والية احلجازالفرتة التي استقل فيها الرشيف احلسني

يل السياسة التعليمية التي كانت تقوم عىل التعليم باللغة وفيها تم تعط, العثامنيني الرتك
 .عامهلاوفكرها واقترص التعليم عىل حاجة الدولة يف أ, والتوسع يف تارخيها, الرتكية

التي أمر هبا امللك الرشيف احلسني , وانتظر أهايل احلجاز السياسة التعليمية اجلديدة
 ويعاونه عيل مالكي/دارهتا إىل الشيخدت إأسن, بعد أن شكلت وكالة للمعارف ابن عيل

وكان مما تضمنته إلغاء التدريس , فقاموا برسم السياسة التعليمية اجلديدة, نخبة من العلامء
 .وتوزع الكتب باملجان, وأن يكون التعليم باملجان, باللغة الرتكية

 :وقد انقسمت املدارس خالل تلك الفرتة إىل ثالث مراحل هي
 . ومدة الدراسة هبا سنتان.ية املدارس التحضري− ١
 . ومدة الدراسة هبا أربع سنوات. املدارس الراقيــــة− ٢
  . العالية− املدارس الثانوية − ٣

  
 التعليم األهلي 

وهناك عدد من املدارس , مقام التعليم األهيل بمسامهة عظيمة يف نرش التعلي
ستمرة إىل اآلن املدرسة ومن تلك املدارس امل, ومنها ما أستمر إىل اآلن األهلية

 هـ١٢٩١وبداية الدراسة كانت عام , هـ١٢٩٢الصولتية بمكة املكرمة تأسست عام 
وسيفصل ذلك , هـ١٣٣٠وبمكة املكرمة عام , هـ١٣٢٣ومدرسة الفالح بجدة عام 

 .بالفصل الثامن
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 التعليم في العهد السعودي 

عقد , هـ١٣٤٣ة عام مكة املكرم عندما دخل السلطان عبد العزيز يرمحه اهللا 
بعد ذلك صدر األمر بافتتاح مديرية املعارف يف , اجتامع تعليمي مع أهلها بالصفا

ويعد قيام املديرية اللبنة األوىل يف بناء السياسة التعليمية السعودية , هـ١/٩/١٣٤٤
  −:بأربع مدارس هي,  هـ١٣٤٥وكانت بداية الدراسة يف غرة حمرم عام 

 .نسبة للملك عبد العزيز, البتدائية بالشامية وسميت بالعزيزيةاملدرسة التحضريية وا
 .وسميت بالسعودية, املدرسة التحضريية واالبتدائية باملعالة

 .نسبة لألمري فيصل, املدرسة التحضريية واالبتدائية بالشبكية وسميت بالفيصلية
 .امللك عبد العزيزاملدرسة التحضريية واالبتدائية باملسعى وسميت بالرمحانية نسبة لوالد 

 .كامل القصاب/ وأعده الشيخ, هـ١٣٤٥ولقد طبق أول منهج عام 
مرحلة حتضريية , تنقسم إىل مرحلتني, وكانت الدراسة يف بداية العهد السعودي

تم دجمهام يف , هـ١٣٦١ويف عام ,  سنوات٤ومرحلة ابتدائية مدهتا ,  سنوات٣مدهتا 
 . سنوات٦مرحلة واحدة أسمها االبتدائية مدهتا 
نتيجة جهل , هـ مقرها احلرم املكي الرشيف١٣٤٧وأنشئت مدرسة للمطوفني عام 

 .وكانت مدة الدراسة سنة واحدة, وشكو احلجاج من ذلك, بعض املطوفني بأمور احلج
 ويعد تشكيل املجلس اللبنة الثانية − هـ شكل جملس املعارف٢/١٣٤٦/ ٢ويف 

برئاسة مدير ,  أعضاء يعينون بأمر ملكي٨ ويتكون من −يف بناء السياسة التعليمية
 . املعارف ويعقد املجلس مرة كل أسبوع وعند الرضورة أكثر من مرة

 هـ٩/٨/١٣٤٧وقد أقره املقام السامي يف ,  وصدر عن املديرية نظام املدارس
ثم صدر النظام الثاين يف ,  أبواب٧ مادة موزعة عىل ٨٨وهو مكون من 

 .ًفصال١١دة موزعة عىل ما١٩٦هـ مكون من ١٧/١/١٣٥٧
 .وافق عليه النائب,  مادة٣٤من , هـ صدر نظام البعثات٤/٨/١٣٥٥ويف 
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 . هـ صدر نظام املدارس األهلية١٣ ٤/٥/٥٧ويف 
ـ صدر نظام املدارس القروية١٣٦٤ويف عام   .هـ١٣٧٤والغي عام ,  مادة١٣مكون من , ه

 .هـ طبق أول منهج سعودي للبيئة السعودية١٣٧٧ويف عام 
هـ صدر املرسوم امللكي بتحويل مديرية املعارف العمومية إىل ١٨/٤/١٣٧٣يف و

وبعد انتقال الوزارة ,  تعاىلوزارة للمعارف أسندت لألمري فهد بن عبد العزيز يرمحه اهللا
   ثم, عبد اهللا خياط/ إىل الرياض استحدث بمكة إدارة للتعليم بمكة عني هلا الشيخ

 .مصطفى عطار/ ثم أ, يعبد اهللا عبد املجيد بغداد/ أ
 مما سبق يمكن أن نستنتج شواهد عىل اهتامم امللك عبد العزيز يرمحه اهللا و

 : بالتعليم وهي
واملفرتض أن يكون , عقد اجتامع تعليمي مع أهايل مكة عند دخوهلا أول مرة −

 . لقاء سيايس
 واألوىل, صدر األمر بإنشاء مديرية املعارف العمومية قبل صدور نظام احلكم −

 .خاصة وأن الفرتة بينهام بضعة أشهر, صدور نظام احلكم
فيصل / وكان يوجد باحلجاز األمري, تعيني أعضاء جملس املعارف بأمر ملكي −

 .  ًنائبا عن امللك عبد العزيز يرمحهام اهللا
 .وعند الرضورة أكثر من مرة, عقد اجتامع أسبوعي ملجلس املعارف −

  

  
 .املراجع** 

 .املكرمةتاريخ التعليم يف مكة ,  عبد اهللاعبد الرمحن صالح/ د
 .عهد العثامينالتعليم يف مكة واملدينة آخر ال, حممد عبد الرمحن الشامخ/ د
 السياسة التعليمية من وجهة نظر معلمي مبادئمد تنفيذ , يد بن عبد املجيد حكيمعبد احلم/ د

 .الثانوية العامة بمنطقة مكة املكرمة
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 والسياسة التعليمية, ومراحل التعليم, ن نظام التعليم السعوديقبل احلديث ع
 −:البد من التعرف عىل اجلهات املرشفة عىل التعليم واجلهات هي

 .اللجنة العليا لسياسة التعليم .١
ولكنها تعترب من اجلهات , هي جهة ال تتبعها أي مدارس أو كليات أو جامعات

وقد شكلت هذه , ة عن وضع السياسة التعليميةاجلهة املسئول املرشفة عىل التعليم ألهنا
ويف , وكان يرأسها األمري فهد بن عبد العزيز يرمحه اهللا تعاىل, هـ١٣٨٣اللجنة يف عام 

ووزير الداخلية ووزير املعارف ووزير اإلعالم ووزير , عضويتها وزير الدفاع والطريان
تم دمج  هـ١٤٢٥يف عام و, العمل والشئون االجتامعية والرئيس العام لتعليم البنات
حتت مسمى املجلس األعىل  اللجنة العليا لسياسة التعليم مع جملس التعليم العايل

 . للتعليم

 
 ). مديرية املعارف العمومية/ وزارة املعارف( وزارة الرتبية والتعليم  .٢

 تعد وزارة الرتبية والتعليم من أقدم اجلهات املرشفة عىل التعليم العام والعايل 
بل كانت أول جهة ترشف عىل التعليم باململكة , ني باململكة العربية السعوديةوالف

هـ عندما تأسست مديرية ١٣٤٤حيث كانت بدايتها يف غرة رمضان , العربية السعودية
ومقرها بالنيابة التي كان , وكانت تتبع وزارة الداخلية, املعارف العمومية بمكة املكرمة
فيصل / د العزيز آل سعود يرمحه اهللا تعاىل باحلجاز األمرييوجد هبا النائب عن امللك عب
 .بن عبد العزيز يرمحه اهللا تعاىل

بعد أن تعددت املسؤوليات , فعندما دعت احلاجة إىل إنشاء وزارات للدولة
مع , ) م١٩٥٣(هـ املوافق ١٣٧٣/ ١٨/٤أنشئت وزارة املعارف يف , وزادت األعباء

ووزارة املواصالت ووزارة الصحة ووزارة , خليةأربع وزارات أخر هي وزارة الدا
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وأسندت وزارة , وعقب ذلك صدر مرسوم ملكي بتكون جملس للوزراء, الزراعة
وإن كانت , املعارف إىل صاحب السمو امللكي األمري فهد بن عبدالعزيز يرمحه اهللا تعاىل
فهد بن عبد / الفكرة راودت امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل إال أن قرار تكليف األمري

 .العزيز صدر بتوقيع امللك سعود بن عبد العزيز يرمحهم اهللا تعاىل
وللحاجة امللحة لتنظيم التعليم ونرشه , ونظرا لألمهية التي توليها الدولة للتعليم

تغري أسم مديرية املعارف العمومية إىل وزارة , أنحاء اململكة العربية السعودية يف مجيع
والتعليم العام للذكور واإلناث , اف عىل رياض األطفالتقوم باإلرش, املعارف

والتعليم العايل املمثل بداية يف كلية الرشيعة بمكة املكرمة والتعليم الفني وكليات 
والتي صدرت التوجيهات بدجمها , وكليات الرتبية للبنات, املعلمني وكليات املعلامت

 . مع التعليم العايل
 −: مراحل هي٣ عهد وزارة املعارف إىل ويمكن تقسيم تطور التعليم يف

 . هـ١٣٨٠ عام − هـ ١٣٧٣ من عام .املرحلة األوىل −
من , ًوهي بداية الوزارة وفيها واجهت الوزارة مشكالت يساند بعضها بعضا

وعدم , والتوسع يف إنشاء املدارس, أمهها النقص الكمي والنوعي يف عدد املعلمني
 ومع ذلك قامت الوزارة بـ . الخ...توفر املستلزمات املدرسية

• توحيد الدراسة باملدارس االبتدائية يف املدن والقر . 
 . ًتطبيق أول منهج سعودي وضع خصيصا ملدارس اململكة العربية السعودية •
 .تطوير االختبارات وتنظيمها باملرحلة االبتدائية •
 .  مدرسة٦٠٠هـ ٧٩/١٣٨٠بلغ عدد املدارس عام  •

وسارت الوزارة ,  مليون١١٥وأصبحت ,  مليون٢٠ة ولقد كانت ميزانية الوزار
كان  نقل إن أو توفري وسيلة, كاف من الطالب وجد عدد سياسة فتح املدارس كلام عىل
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وتقوم بتنسيقها  وكانت الوزارة تعتمد يف ذلك عىل طلبات األهايل, عددهم غري كاف
ًوتوزيعها توزيعا اقتصاديا صحيحا وفق خطة مدروسة ً . 

 . هـ١٣٩٠− هـ ١٣٨٠من عام . لثانية املرحلة ا−
كلفت باملرور عىل املناطق التعليمية , شكلت الوزارة جلان أطلق عليها جلان املسح

وذلك لتحديد االحتياج , ونسبة األطفال, للوقوف عن قرب عىل القر وعدد سكاهنا
 .وتوفري البناء املناسب للمدرسة, الفعيل للمدارس

ها اخلمسية األوىل الفتتاح املدارس االبتدائية ويف ضوء ذلك وضعت الوزارة خطت
ويف هذه الفرتة ظهرت الرئاسة العامة لتعليم ,  مدرسة كل عام١٠٠بحيث تفتح 

كام , وصدرت وثيقة سياسة التعليم, البنات وشكلت اللجنة العليا لسياسة التعليم
ق وحقو, صدر النظام الداخيل للمدارس االبتدائية لتعريف كل عامل بواجباته

لغ عدد املدارس بو, والوزارة واملجتمع, وعالقة املدرسة باملنطقة التعليمية, الطالب
 . مدرسة١٤٠٠مع هناية املرحلة 

 . هـ١٤١٥ عام − هـ ١٣٩٠ من عام .املرحلة الثالثة −
هذه مرحلة متميزة من مراحل التعليم االبتدائي حيث أخذت الوزارة باخلطط 

اجلهاز اإلداري والفني ملواجهة متطلبات التنمية وقامت بتطوير , اخلمسية للتنمية
وبلغ عدد , هـ قرار بإلغاء املركزية يف امتحان املرحلة االبتدائية١٤٠١وصدر عام 

وخالل هذه املرحلة زاد ت نسبة املعلمني السعوديني من ,  مدارس٥٤٠٤املدارس 
 %.٧٩إىل % ٥٦
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 . الرئاسة العامة لتعليم البنات .٣
بمسمى , هـ١٣٨٠عامة لتعليم البنات يف غرة صفر عام تأسست الرئاسة ال

هـ أصبح اسمها الرئاسة العامة ١٣٨١ويف العام التايل , الرئاسة العامة ملدارس البنات
 .لتعليم البنات

وبالتايل تشكل أول جهاز إداري مركزي يتوىل اإلرشاف عىل تعليم البنات يف 
 . ناهج التي تسري عليها مدارس البناتمع وضع اخلطط وامل, املدارس احلكومية واألهلية

  ومتكنت الدولة بفضل اهللا, وقد واجه تعليم البنات معارضة من بعض األهايل
وقد متكنت , ًمن التغلب عىل ذلك بتعيني املفتي العام رئيسا لرئاسة تعليم البنات

ليم الرئاسة العامة لتعليم البنات يف أقل من عرش سنوات من توفري نظام متكامل لتع
إىل التعليم الثانوي الذي , البنات يتدرج من التعليم االبتدائي إىل التعليم املتوسط

كام  وصاحب ذلك إنشاء معاهد للمعلامت وكليات للرتبية, هـ١٣٨٤كانت بدايته عام 
, أهنا ترشف عىل التعليم ما قبل االبتدائي وتنتهج الرئاسة أسلوب الالمركزية يف اإلدارة

إدارات التعليم وعدد من املندوبيات ترشف عىل التعليم يف املناطق ويتبعها عدد من 
حتت إدارة , هـ١١/١/١٤٢٣ًوأخريا أحلقت بوزارة املعارف يف , الصغرية والقر

 .نائب معايل وزير املعارف لتعليم البنات

  
 . وزارة التعليم العايل .٤

عددها هـ لتتوىل اإلرشاف عىل اجلامعات التي زاد ١٣٩٥/ ٨/١٠تأسست يف 
وهي مسئولة عن اإلرشاف والتنسيق , بعد أن كانت ترشف عليها وزارة املعارف

وكانت بداية التعليم , ومتابعة برامج التعليم العايل وخطط التنمية يف خمتلف املجاالت
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وكلية املعلمني بمكة املكرمة , هـ١٣٦٩العايل بظهور كلية الرشيعة بمكة املكرمة عام 
وكلية الرشيعة بالرياض عام , هـ١٣٨٢لت لكلية للرتبية عام والتي حتو, هـ١٣٧٢عام 

هـ وكلية امللك عبد العزيز ١٣٧٤هـ وكلية اللغة العربية بالرياض عام ١٣٧٣
 .هـ١٣٧٥احلربية

جامعة امللك سعود بالرياض عام , ًوكانت أول اجلامعات ظهورا بمسمى جامعة
 .ثم توالت اجلامعات بالظهور, هـ١٣٧٧

  
 .مة للتعليم الفني والتدريب املهنياملؤسسة العا .٥

ترجع بدايات التعليم الفني والتدريب املهني يف اململكة العربية السعودية إىل فرتة 
وزارة املعارف كان لدهيا التعليم , حكوميتني ًحيث كان موزعا بني جهتني, زمنية قديمة

الهتامم الدولة و, ووزارة العمل والشئون االجتامعية ولدهيا التدريب املهني, الفني
ولتزايد احلاجة لتأهيل , بتوفري القو البرشية املدربة لتلبية احتياجات سوق العمل

تم مجع جماالت التعليم الفني , الشباب السعودي يف املجاالت التقنية والصناعية
هـ ١٠/٨/١٤٠٠وصدر األمر امللكي الكريم يف , والتدريب املهني حتت مظلة واحدة

 . عامة للتعليم الفني والتدريب املهنيبإنشاء املؤسسة ال
 وتعمل املؤسسة عىل تنفيذ اخلطط والربامج إلعداد وتدريب القو الفنية واملهنية

ًواستقالل مايل وإداري ويعني حمافظ املؤسسة بناء عىل , وهي تتمتع بشخصية اعتبارية
 .ترشيح وزير العمل
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 −:ليم منهاوإن كان هناك جهات أخر ترشف عىل أنامط من التع
وزارة الربق والربيد , رئاسة احلرس الوطني, وزارة الداخلية, وزارة الدفاع

 واهلاتف
 ًكانت الكليات الصحية تتبعها سابقا قبل إحلاقها باجلامعات. ( وزارة الصحة

 . وزارة والشئون االجتامعية, )نت تعرف من قبل باملعاهد الصحيةوكا
 إال أنه تعليم خاص باحتياجاهتا, عليمإال أن تلك اجلهات وإن كانت تقدم ت

 .وليس تعليم جلميع طالب املجتمع

  
 . املراجع** 

 .التعليم يف اململكة العربية السعودية, خرونآحممد معجب احلامد و/ د.أ
 .نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية, عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل وآخرون/ د.أ
 .التعليم االبتدائي يف اململكة العربية السعودية, محن احلقيلسليامن بن عبد الر/ د.أ

 بني واقع حارضه التعليم يف اململكة العربية السعودية, عبد الوهاب أمحد عبد الواسع/ معايل أ
 .واسترشاف مستقبلة
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 مقدمة

إذ , تعترب الطفولة يف سن ما قبل املرحلة االبتدائية من أهم مراحل حياة اإلنسان
اجلسمية والنفسية , ًفيها يكون الطفل قابال للتحسني والتعديل من مجيع النواحي

فهو كالصفحة , و خارجيةًفهو قابال للتأثر بام حييط به من عوامل داخلية أ, والعقلية
 .وهذا يوضح أمهية هذه املرحلة, البيضاء التي نخط عليها ما نريد
و أي جزء آخر يف  تلك املرحلة بمعدل أعىل من نمكام أن مخ اإلنسان ينمو يف

وقد أكد العلامء عىل أن اخلربات والتجارب التي يمر هبا الفرد يف , جسم اإلنسان
 .ًالكامل املسار الذي سيأخذه الفرد يف حياته مستقبالسنواته األوىل يمكن أن تغري ب

 وهي تنقسم قسمني, ومتتد هذه املرحلة من الوالدة وحتى سن دخول املدرسة
 .ورياض أطفال, ُدور حضانة

وتعد رياض األطفال مؤسسات تربوية واجتامعية تسعى لتأهيل الطفل التأهيل 
حتى ال , سة يف املرحلة االبتدائيةالصحيح ليتمكن بحول اهللا تعاىل من مواصلة الدرا

 .يشعر الطفل بالغري املفاجئ باالنتقال من املنزل إىل املدرسة
ُدور احلضانة ورياض ( قبل االبتدائي تعرف السياسة التعليمية السعودية مرحلةو
تتميز بالرفق يف معاملة , مرحلة أولية من مراحل الرتبية والتعليم: بأهنا) األطفال

هها وهي هتيئ الطفل الستقبال أدوار احلياة التالية عىل أساس صحيح الطفولة وتوجي
 .من خالل التنشئة الصاحلة املبكرة

وإن كانت مرحلة , وبالتايل ال يشرتط التحاق الطفل هبا ليقبل باملرحلة االبتدائية
 .رية ولكنها غري إلزاميةمهمة ورضو

فهذا  ً قرنا من الزمان١٤ن قبل أكثر م, ولقد حظي الطفل يف اإلسالم باهتامم كبري
وكذلك علامء ,  رضب لنا أروع األمثلة يف التعامل مع هذه السن×رسول اهللا 

 .م١٩٥٨قبل إعالن حقوق الطفل عام , اإلسالم اهتموا هبا
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 ظهور رياض األطفال

إال أن ظهور رياض األطفال هبذا , ًإن كان اإلسالم سباقا لالهتامم بالطفولة
ولكنه مل حيدد , ويعد العامل األملاين فروبل أول من اهتم هبا, بالتنظيم ظهر يف الغر
وأخذت يف , م إىل اسم روضة األطفال١٨٤٠إىل أن توصل يف عام , االسم املناسب هلا

 .أوروبا وأمريكا وبقية دول العاملاالنتشار يف 
 

  
 

 ور الحضانة ورياض األطفالأهمية دُ
 )طفالأسباب الحاجة لدُور الحضانة ورياض األ( 

هناك العديد من األسباب التي جتعل لتلك املرحلة أمهية يف حياة الطفل وأرسته 
 :ومنها
 . احلياة االقتصادية−  تعقد− صعوبة= ١

 إن تعدد الرغبات وتزايد االحتياجات دفع باملرأة للعمل واخلروج من املنزل
ُاله دور احلضانة ًفأصبح املنزل خاليا ممن يرعى الطفل حلني عودة أمه مما يستلزم إدخ

 .بينام قديام كانت املرأة تتواجد باملنزل ترعى طفلها.ورياض األطفال
 .  احلياة االجتامعية− تعقد−صعوبة= ٢

فعند خروج األم للعمل يتواجد باملنزل , كانت األرس قديام تتواجد يف منزل واحد
مما , زل واحدولكن يف زمننا هذا تباعدت األرس ومل تعد تقيم يف من, من يرعى الطفل

 .ُيستلزم إدخال الطفل دور احلضانة ورياض األطفال
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 .ًتوفري بيئة صحية للطفل جسميا= ٣
توفر رياض األطفال للطفل الفرصة للعب واحلركة والنشاط بشكل قد ال يتوفر 

 .واستنشاق هواء نقي, كام أن خروجه للروضة يعرضه ألشعة الشمس, له باملنزل
 ).ًعقديا( ًل فكرياتوفري بيئة صحية للطف= ٤

يؤكد علامء النفس عىل أن اخلمس سنوات األوىل من عمر الطفل هلا أثر كبري عىل 
وأن أكثر من نصف القدرات العقلية للطفل تتكامل قبل أن يتجاوز , حياته املستقبلية
ورياض األطفال تعمل تنمية قدرات الطفل العقلية بشكل قد ال يتوفر , سن السادسة
وما يقال عند بداية , كام أن الطفل يف الروضة يتعلم بعض األذكار, للطفل باملنزل

 .الخ...وشهر رمضان, وينبه الطفل للمناسبات الدينية يف العيدين, الطعام وعند هنايته
 . اإلعداد للمدرسة= ٥

تساعد رياض األطفال بام تقدمه من برامج تربوية وتعليم للطفل احلروف 
وهتيئيه , و الصحيح الذي يساعده عىل التأقلم مع املدرسةواألعداد عىل نمو الطفل النم

 .للتعليم بشكل أفضل من غريهم
أو أهنا أسباب غري رضورية , وأن كانت األسباب السابقة غري حمتاج هلا البعض

ليدخل الطفل للمدرسة , فيكفي السبب األخري جلعلها مرحلة مهمة ورضورية للطفل
 وال يعني هذا أن من مل يلتحق بتلك املرحلة,  أفضلوقد هتيأ للمرحلة االبتدائية بشكل

 . ولكننا نبحث عن األفضل للطفل واملعلم, سيتعثر يف املرحلة االبتدائية
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 تطور المرحلة

هـ قامت وزارة ١٣٨٦ام ويف ع, كانت بدايات هذه املرحلة تابعة للقطاع األهيل
وذلك بعد أن , بمدينة الرياض بافتتاح أول روضة −ً الرتبية والتعليم حاليا−املعارف 

ويف العام التايل قامت الوزارة بافتتاح روضة , أصبحت هي املرشفة عىل تلك املرحلة
 هـ ١٤٠٠وكانت تتبع تلك الرياض وزارة املعارف إىل عام , باإلحساءبالدمام وأخر

ألن الطفل يف تلك السن , حيث نقل اإلرشاف عليها للرئاسة العامة لتعليم البنات
وكانت أول روضة تابعة , بكرة يف حاجة للمعلمة لتكون بديلة مؤقتة عن األمامل

 رياض ١٠هـ ويف العام التايل افتتحت الرئاسة ١٣٩٥للرئاسة توجد بمكة املكرمة عام 
 .بمدينة الرياض

وهناك عدد من اجلهات ترشف عىل تلك املرحلة منها وزارة الشئون االجتامعية 
 . رئاسة احلرس الوطنيو, فاعوزارة الد, التعليم األهيل

 

  
 

 حلة دُور الحضانة ورياض األطفالمشكالت مر

وبالتايل فهي تعاين من , هي مرحلة من مراحل التعليم وإن كانت غري إلزامية
 −:منها العديد من املشكالت كغريها من مراحل التعليم

ثري فك  توجد فجوة بني األرس والروضة.ضعف التعاون بني األرسة والروضة= ١
ًمما يؤثر سلبا عىل اخلدمات التي , من األرس هتتم بأعامهلا أكثر من اهتاممها بالطفل

 .وال يوجد خلدماهتا صد يف األرسة, تقدمها الروضة



 ٣٢ نظام احكعليم وسياسته 

ُ تعجز الكثري من دور احلضانة ورياض األطفال عن .ضعف املوارد املالية= ٢
خاصة مع تأخر أولياء األمور , اليةلعدم توفر املوارد امل, الوفاء بالتزاماهتا جتاه األطفال

 . أو تأخر وصول الدعم واملعونة من اجلهات املرشفة, يف دفع املرصوفات
ُانعكس تعدد اجلهات املرشفة عىل دور احلضانة ورياض .تعدد جهات اإلرشاف= ٣
 .رباك الربامجإو, وبعثرة اجلهود, يف ضعف التنسيق بني تلك اجلهات, األطفال
إن الكثري من مديرات رياض .سات رياض األطفالضعف إدارة مؤس= ٤

مما يفقد العمل األفكار واملشاريع اجليدة التي , األطفال يلجأن للمركزية يف العمل
لعدم توفر , وقد تفتقر املديرات إىل املهارات واخلربات اإلدارية, تقدمها املربيات
 . املتخصصات

 

  
 :املراجع **

 .مرجع سابق, سنبلاهللا العبد العزيز بن عبد / د. ا
 .مرجع سابق, ونوآخر حممد معجب احلامد/ د .ا

 .سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف
 .تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية, محدان أمحد الغامدي وآخر/ د
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 .التي واجهت التعليماملعوقـــات : ًأوال
 

 .لول التي اختذت لتذليلها احل:ًثانيا
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 مقدمة

يف هذا الفصل نتعرف عىل املعوقات التي واجهها التعليم باململكة العربية 
والتي تعددت وتشعبت وكادت هتدد قيام نظام تعليمي , السعودية عند انطالقته األوىل

تم التغلب , ثم باجلهود الصادقة والقيادة احلكيمة, حديث ولكن بفضل اهللا تعاىل
وقام نظام تعليمي حديث اتسم سريه بالقفزات الرسيعة من حيث الكم , عليها

 يف عهد امللك سعود بن عبد العزيز, هـ١٣٧٣والكيف منذ قيام وزارة املعارف عام 
فقد تسلم سموه وزارة , والتي أسندت إىل األمري فهد بن عبد العزيز يرمحهام اهللا تعاىل

كام قابل سموه , إدارة تعليمية أو مدرسة من مشكلةفال تكاد ختلو أي , مثقلة باملشاكل
 .ت عىل قدر كبري من األمهيةمعضال

 : عند بدايته املعوقات التي واجهت التعليم:ًأوال
ًواجه التعليم العديد من املشكالت سواء من حيث التوسع فيه طوال أم عرضا أم  ً

وإن كان وجودها , لنامية وهذه املشكالت موجودة يف كل بالد العامل املتقدمة وا.ًعمقا
 إال أن مشكالت التعليم يف,  أقدم من الدول النامية−ً حضاريا −يف الدول املتقدمة 

وسوء األوضاع االجتامعية , وذلك لقلة املوارد املاليةًالدول النامية أشق وأعرس حال 
حتول وغري ذلك من املشكالت التي , إضافة إىل ارتفاع نسبة املواليد واألمية, والصحية

  .دون توسع التعليم
ولقد واجه التعليم يف اململكة العربية السعودية عند انطالقته العديد من 

العزيز آل سعود يرمحه اهللا التي حاولت الدولة ممثلة يف مؤسسها امللك عبد , املعوقات
  التغلب عليها قدر املستطاع لكي تتمكن من تنفيذ سياستها التي رسمتها لنفسهاتعاىل
فقد اهتم امللك املؤسس بالتعليم والتوسع فيه ليوطد أركان الدولة عىل أساس ولذا 

 .صحيح قوي جيمع بني اإليامن والعلم
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ويمكن إمجال العقبات التي واجهها التعليم عند انطالقته بعد قيام مديرية 
 :املعارف العمومية يف النقاط الرئيسة التالية

وذلك لضعف , ًاملادية ضعيفة جدالقد كانت األحوال  .موارد الدولةقلة  −١
التي صادفت أزمة مالية عاملية عانى منها , القوة االقتصادية للدولة السعودية احلديثة

 .العامل أثر موجة كساد عاملي
فقد , ًبل إن األحوال املالية للملك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل كانت صعبة جدا

  ظهر إبله عندما فتح الرياض عامكانت خزينة الدولة بكاملها يف اخلرج املعلق عىل
وذلك قبل قيام , ًومل تتحسن األحوال املالية كثريا طوال الثالثني سنة التالية, هـ١٣١٩

ومل تقرر امليزانية الثابتة , هـ١٣٤٨املحاولة األوىل لوضع ميزانية ثابتة للدولة يف عام 
 وبالرغم من .هـ١٣٥٣وتفصل فيها األبواب اخلاصة باإليرادات والنفقات إال يف عام 

ًذلك اإلنجاز يف إقرار امليزانية العامة للدولة ظلت األحوال املالية سيئة جدا نتيجة 
هـ عن رصف ١٣٥٤بل إن الدولة عجزت يف عام , لألزمات االقتصادية العاملية

ويف . إىل أن توفر املال لدهيا, وظل احلال كذلك أكثر من ستة شهور, مرتبات موظفيها
ولكن حرص امللك املؤسس , وال االقتصادية يتعذر تطوير ونرش التعليممثل تلك األح

فقد كانت ميزانية  عىل نرش التعليم وتطويره كان أشد من قوة تلك األحوال االقتصادية
هـ ١٣٤٧وأصبحت عام ,  جنيها٥٦٦٥هـ ال تزيد عن ١٣٤٥مديرية املعارف عام 

 . ً جنيها٢٣١٤٠الضعف فبلغت ويف العام التايل كادت أن تصل إىل , ً جنيها١٤٧٩١
ّواستمرت األحوال االقتصادية السيئة إىل أن من اهللا تعاىل عىل اململكة العربية 

ولكن مع نشوب احلرب العالية الثانية , هـ١٣٥٨وكان ذلك عام , السعودية بظهور البرتول
فزاد . هـ١٣٦٥إىل أن انتهت احلرب عام , مل تتمكن اململكة من االستغالل التجاري للبرتول

 . دخل الدولة من عائدات البرتول مما ساعد عىل التوسع يف اإلنفاق عىل التعليم
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كان , ً رياال٢١٤.٥٨٦.٥٠٠هـ ١٣٦٧فقد بلغ حجم امليزانية العامة للدولة عام 
 . ً رياال٧.٠٢٢.٢٤٤نصيب التعليم منها 

ذلك من كانت ك, وكام كانت املوارد املالية من العوائق التي واجهتها الدولة
فقد كان أولياء األمور يود أحدهم , العوائق التي حالت دون التحاق األطفال بالتعليم

أو يعمل يف أي جمال , أن يعمل ابنه معه يف جمال عمله ليساعده ويزيد من دخل األرسة
مما أد  آخر يدر عليه وعىل أرسته بعض الدخل الذي يمكنهم من مواجهة أعباء احلياة

 . وعدم موافقتهم عىل تفرغ األبناء للدراسة وطلب العلمإىل رفض اآلباء 
تبلغ مساحة اململكة العربية . اتساع رقعة الدولة وصعوبة الطبيعة اجلغرافية−٢

واململكة , متثل أربعة أمخاس مساحة شبه اجلزيرة العربية, ٢كم٢.٢٤٠.٠٠٠السعودية 
لة جبال الرساة عىل بشكل عام عبارة عن هضبة مائلة باجتاه الرشق ابتداء من سلس

 من خليج ٢كم١٧٠٠والذي يبلغ طوله  امتداد الساحل الغريب املحاذي للبحر األمحر
ويبلغ طول الساحل الرشقي املطل عىل اخلليج , العقبة يف الشامل إىل ميدي يف اجلنوب

كم من رأس مشعاب يف الشامل الرشقي إىل دولة قطر يف اجلنوب ٤٨٣العريب نحو 
 جنوب اململكة صحراء شاسعة خالية تتألف من كثبان رملية متحركة ويقع يف, الرشقي

وتوجد بعض اجلبال يف ,  هي صحراء الربع اخلايل٢كم٤٨٢٧٠٠مساحتها تقدر بـ 
كام توجد العديد من , وجبل شمر يف وسطها الشاميل, وسط اململكة منها جبل طويق

ووادي عرر , يف الغربووادي فاطمة , األودية الكبرية منها وادي حنيفة يف الوسط
 .ووادي املليح يف اإلحساء, ووادي الرسحان يف الشامل

 −:وتنقسم اململكة العربية السعودية من الناحية اجلغرافية إىل أربعة أقاليم هي
 . إقليم احلجاز− ١
 . إقليم نجد− ٢
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 . إقليم عسري− ٣
 . إقليم اإلحساء− ٤

 تعاىل من توحيد تلك املساحة ولقد مكن اهللا تعاىل امللك املؤسس يرمحه اهللا
 األول −هـ ٢١/٥/١٣٥١وسميت فيام بعد وبالتحديد يف , الشاسعة بأقاليمها األربعة

 . باسم اململكة العربية السعودية−من برج امليزان 
وهناك , وعىل امتداد تلك الرقعة الشاسعة ينترش سكان اململكة العربية السعودية

فهم يتبعون املطر ووجود املراعي لقيام حياهتم , عدد من السكان حياهتم غري مستقرة
  .االقتصادية عىل الرعي وتربية املاشية

وانتشار السكان يف مسافات متباعدة , كل تلك املشاكل من اتساع املساحة
أدت إىل وجود العائق أمام مديرية املعارف يف سبيل سعيها , وصعوبة الطبيعة اجلغرافية

فقد حرص املسئولون عىل نرش التعليم يف أرجاء , ارسوافتتاح املد, لنرش التعليم
بام يف ذلك نرش التعليم يف , اململكة العربية السعودية وفق توجيهات القيادة الرشيدة

 .البوادي وبني القبائل الرحل
وما حتويه من , واتساع املساحة, وذلك عىل الرغم من صعوبة الظروف اجلغرافية

ًتقف معوقا دون توفري شبكة طرق تربط بني . رةوجبال وع, ووديان, صحراء شاسعة
 . لتحقيق سهولة االتصال واالنتقال, أطراف الدولة

كان التعليم الذي يتم يف الكتاب ويف حلقات املساجد  . حماربة التعليم احلديث−٣
وما يتفرع عنهام من علوم القرآن , ×وسنة رسوله , يقوم عىل دراسة كتاب اهللا تعاىل

 .وعلوم اللغة, السنة وتعليم القراءة والكتابةوعلوم , الكريم
تضمن املنهج , وعندما ظهرت املدارس احلديثة يف وجود مديرية املعارف

والتي فيها دوران , واجلغرافيا, وتعلم لغة أجنبية, الدرايس بعض املواد مثل الرسم
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عىل ويرفض الكثري تدريسها , وهي علوم مل يسبق لألهايل دراستها, األرض وكرويتها
ًعلام بأن للعلم والعلامء منزلة , أهنا تتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي وال فائدة منها

 ورغم ذلك .حيث شع نور اإلسالم, وخاصة شبه اجلزيرة العربية, خاصة يف اإلسالم
 ةـضج واحتج أهل نجد واإلحساء وغريهم عىل إدخال تلك املواد يف الدراس

مديرية املعارف العمومية ألهنا قررت تدريس تلك واجتمعوا يف مكة لالحتجاج عىل 
  .هـ١٣٤٧وكان ذلك يف عام , املواد يف برنامج التعليم

ولكن ملا متع اهللا تعاىل به , وكادت تلك احلادثة أن تعرقل نمو التعليم وانتشاره
  .حلت تلك املشكلة, وبعد النظر, امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل من رجاحة العقل

فقد وجد يف مكة العديد من أنواع التعليم , تلك هي املشكلة الوحيدةومل تكن 
ًوقد أوجدت تلك األنواع من التعليم القديم عددا , وذلك قبل دخول امللك املؤسس

 حديثـمن الوالءات األمر الذي يتطلب أن تعدل وتوحد لتتمشى مع التعليم ال
 ذلك أبناء تلك اجلالياتوك, وكسب ثقة وانتامء من يقوم بالتدريس لتلك األنواع

 فقد كثرت اهلجرة إىل مكة املكرمة واملدينة املنورة, لينهضوا بأعباء املسئوليات اجلديدة
ورغبة يف , من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي نتيجة للحروب واالضطرابات السياسية

فأخذت كل جالية , × جماورة بيت اهللا احلرام ومهجر خاتم األنبياء واملرسلني
 وملا كانت كل جالية تتحدث لغتها اخلاصة هبا, مع يف ناحية من نواحي املدينةتتج

وجدت مشكلة أمام التعليم يف سبيل , والتعليم احلديث يتم بلغة غري لغة تلك اجلاليات
 .توحيده وازدهاره

يعد هذا من أشق املعوقات التي واجهها التعليم  . عدم توافر عنارص املدرسة− ٤
فهو يتطلب بذل اجلهود املالية , ك لكونه ال حتل مشاكله يف فرتة وجيزةوذل, يف اململكة
واملزيد من التخطيط والعمل املتواصل لسنوات طويلة; لكي يمكن , الضخمة
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حيث يندرج حتت هذا املعوق العديد .ًومن ثم القضاء عليها تدرجييا, التخفيف منها
  −:من املشكالت ومن أمهها

 :دادهم نقص أعداد املدرسني وإع−أ
لقد كانت هذه املشكلة من أوىل املشكالت التي واجهت القائمني عىل التعليم 

وما , فإن كان توفري املباين املدرسية, وهي احلاجة إىل توفري العدد الالزم من املدرسني
وصعوبة الظروف , ًتتطلبه من احتياجات أمرا ليس بالسهل يف ظل ضيق املوارد املالية

ألشد من ذلك هو توفري املدرس الكفء الذي يعمل يف تلك إال أن ا, اجلغرافية
مستمرة إىل ما بعد , ُ ولقد استمرت هذه املشكلة رغم اجلهود التي بذلت حللها.املدرسة

وسبب ذلك هو التوسع املستمر يف افتتاح العديد من املدارس , قيام وزارة املعارف
واألسس التي , مي احلنيفلتوفري فرص التعليم لكل طالب وفق تعاليم الدين اإلسال

 .تقوم عليها سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية
واملشكلة األخر التي تتعلق باملدرسني هي مشكلة قدامى املدرسني الذين كانوا 

ولكن ليس لدهيم اخلربة العلمية الرتبوية , ولدهيم اخلربة العملية, عىل رأس العمل
 .  املنهجية املسلكيةاحلديثة القائمة عىل الدراسات

ثم أخذت يف الظهور يف بقية , وهذه املشكلة أشد ما ظهرت يف املرحلة االبتدائية
ًوكلام تقدمت املرحلة التعليمية كلام تطلب هذا مزيدا من اإلعداد . مراحل التعليم العام

 .للمدرسني
لعربية ومشكلة النقص يف أعداد املدرسني وإعدادهم مشكلة ال تنفرد هبا اململكة ا

 . بل إهنا مشكلة عىل مستو البالد العربية, السعودية
تزداد أمهية هذه املشكلة مما يتطلب اختاذ , وألمهية املدرس يف العملية التعليمية

 ولذا فقد .ومن ثم القضاء عليها بإذن اهللا تعاىل, اخلطوات الرسيعة واجلادة للحد منها
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 .واجهة تلك املشكلةاختذت حكومة اململكة العديد من اخلطوات مل
 : عدم توفر الكتاب املدريس−ب 

فكام , الكتاب املدريس وسيلة تعليمية حيتاجها الطالب واملعلم عىل حد سواء
يساعد املعلم عىل إعداد الدرس , يساعد الطالب عىل استيعاب دروسه ومراجعتها

الب وتزداد احلاجة لوجود الكتاب املدريس عندما تزدحم الفصول بالط, وحتضريه
فالكتاب املدريس دعامة هامة يف , ويكون إعداد املعلم وتأهيله دون املستو املطلوب

 .التعليم
إال أنه ليس باحلل , وإن كان استرياد الكتب املدرسية يقيض عىل هذه املشكلة

 . فالكتاب املدريس يتأثر بفكر من أخرجه وبالبيئة التي يدرس فيها, اليسري املناسب
فهو قد ال يصلح للتدريس , دريس إن صلح للتدريس يف دولة ماولذا فالكتاب امل

وال بد للكتاب املدريس الذي يدرس يف اململكة التي تدين بالعقيدة , يف دولة أخر
وعادات , وقيم, أن يتفق حمتو الكتاب املدريس مع تلك العقيدة اإلسالمية اإلسالمية

ًفعليه أوال أن يتعرف , ملدريساملجتمع واملدرس يقوم بمهمة مزدوجة جتاه الكتاب ا
ًوعليه ثانيا , ويصبح عىل إملام هبا, عىل ما حيتويه الكتاب املدريس من حقائق ومعلومات

ونقاط الضعف واملواطن , أن يتعرف عىل ما يتمتع به الكتاب املدريس من نقاط القوة
رشدهم لكي يتمكن بعد ذلك من توجيه الطالب إىل قراءة نقاط القوة وي, الصعبة فيه

أو يزودهم بام يسد تلك النقاط ويزيل ما فيها من , إىل املراجع التي تسد نقاط الضعف
فهو رفيقهم يف , ويناقش معهم ويبسط هلم املواطن الصعبة يف الكتاب املدريس, ضعف

 .مسرية التعليم
ولذا عىل املدرس أن حيرض الدرس ويستعني باملراجع الالزمة التي متكنه من 

 . حمتو الكتاب املدريساستيعاب وفهم
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إال أن ذلك مل , ورغم حمدودية عدد املدارس, والكتاب املدريس مرتبط باملنهج
ولو حدث ذلك فإن خربة , يكن ليسمح بإعداد مؤلفات خاصة باملجتمع السعودي

  .تأليف الكتب املدرسية مل تكن قد نضجت بعد
اك مشكلة أخر بل هن, ومل تقترص املشكلة عىل عدم توفر الكتاب املدريس

وهي مشكلة متكررة حتى , وهي مشكلة تأخر وصول الكتاب املدريس, مصاحبة هلا
  .أكسبها التكرار صفة األمر املعتاد املألوف

 : عدم توفر املبنى املدريس احلكومي−ج
يعد عدم توفر املبنى املدريس من أهم املشكالت التي تواجه التوسع التعليمي 

وهذه املشكلة تكاد تكون عامة يف الدول , رحلة االبتدائيةوخاصة يف امل, بصفة عامة
  .النامية

وتعود أمهية املبنى املدريس إىل كونه املجال الذي تتم يف داخله عملية الرتبية 
 .والتعليم

وحتتاج أية مؤسسة إىل املبنى املناسب الذي يساعد عىل حتقيق األهداف التي 
 عىل املدارس كام تنطبق عىل املستشفيات وهذه حقيقة مسلمة تنطبق, وجدت من أجلها

وغريها من املؤسسات بل تزداد املسألة أمهية يف حال املدرسة , واملصانع, والبنوك
ًوالتي تستقبل أعدادا متزايدة سنويا من الرباعم الناشئة, االبتدائية التي مل تتعرف عىل , ً
ا للتكيف مع األوضاع غري ومل تعطها البيئة حصيلة من التجارب التي تؤهله, البيئة بعد
ولذا حيتل املبنى املدريس أمهية , والوظائف غري املحددة, واألماكن غري املبهجة, املرحية

وخاصة −وعليه جيب أن يصمم املبنى املدريس , كرب يف سبيل نجاح العملية التعليمية
ب أن  بحيث خيدم األغراض التعليمية للمتعلمني واملعلمني وجي−للمرحلة االبتدائية 

يرتبط تصميم املدرسة بالفلسفة الرتبوية واألهداف التعليمية التي تضمنتها السياسة 
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 . وأن ال تغيب تلك الفلسفة واألهداف عن ذهن واضع التصميم, التعليمية
 ًفاملدرسة أداة صناعية مقصودة أنشأها املجتمع لتحقق له أغراضا معينة خلدمته

التي تسعى , املعقدة, قات االجتامعية املتداخلةفهي نقطة التقاء لعدد كبري من العال
من خالل التأثري االجتامعي الذي يتم يف أثناء تلك , لتحقيق آمال املجتمع وأهدافه

واملدرسة بذلك تكمل املسرية التي قامت هبا األرسة يف سبيل , العالقات املتداخلة
ًاطا وثيقاوبالتايل ارتبطت املدرسة بالرتبية ارتب, إعداد النشء للحياة وأصبحت حتتل , ً

 وأساليب تربوية, مكانة ال غنى للمجتمعات البرشية عنها بام حتتويه من نظم تعليمية
 . ووسائل تثقيفية

 فاملدرسة ليست جمرد مكان جيتمع فيه الطالب لإلملام بأطراف من العلم فقط
لتي يريد فوظيفة املدرسة األساسية هي تنظيم عملية التعلم وحتديد أنامط السلوك ا

مع العمل عىل نمو أنامط السلوك تلك حتت إرشاف املدرسة , املجتمع إكساهبا للطالب
 .وتوجيهها

ومن خالل املدرسة تستطيع الدول حتقيق أهدافها التي رسمتها لكل مرحلة من 
 .والتي تتضمنها السياسة التعليمية لكل دولة, ولكل نوع من أنواعه, مراحل التعليم

ب توفر املبنى املدريس وفق التصميم الذي حيقق مهمة املدرسة من أجل ذلك يتطل
 :ويتحتم عىل املبنى املدريس أن حيقق األهداف الرئيسة التالية

 : أهداف اجتامعية−
وحتققها األماكن التي تتجمع فيها فئات املدرسة بكل أعامرها لتحقيق غرض 

 املدخل :مثل, ويامرسون من خالل ذلك التجمع حياة اجتامعية صحيحة, بعينه
كمصىل , وأماكن التجمع األخر, صالة األلعاب الرياضية, الرئييس للمدرسة

 .املدرسة
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 : أهداف تعليمية−
 .واملعامل, واحلديقة, وصالة األلعاب, وحتققها أماكن عملية التدريس كالفصول

 :− إضافية − أهداف مساعدة −
 واملكتبة تب اإلداريةواملكا, ومكتب املدير, وتتحقق من خالل غرف املدرسني

كانت معظم املباين  ً ونظرا ملا حيتاجه تشييد املبنى املدريس من وقت ومال.ودورات املياه
والتي , إن مل تكن كلها وخاصة يف املرحلة االبتدائية من املباين املستأجرة, املدرسية

درسة من والتي متكن امل, وال تتوفر فيها رشوط املبنى املدريس, أعدت للسكن العائيل
من املدارس االبتدائية للبنني يف عام % ٨٠وقد كان حوايل , القيام بمهمتها

 . هـ تقع يف املباين املستأجرة٩٤/١٣٩٥
وينتج عن مشكلة عدم توفر املبنى املدريس احلكومي العديد من املشكالت 

 :ومنها
ا وهذ, وارتفاع نسبة الطالب إىل املدرسني, اكتظاظ حجرة الدراسة بالطالب −

 .بدوره يؤثر عىل مستو حتصيل الطالب وأداء املدرس
وقد تنعدم يف الكثري من املدارس لعدم , انخفاض األنشطة التعليمية والرياضية −

 .وجود املكان املناسب للقيام هبا
  .هبوط مستو اخلدمات التعليمية نتيجة للنتيجتني السابقتني −
 .بوط املتكرر أثناء اليوم الدرايسإرهاق الطالب واملدرس بنتيجة الصعود واهل −

لكل تلك املشكالت الناجتة عن عدم توفر املبنى املدريس احلكومي الذي يصمم 
يقف عدم توفر املبنى املدريس مشكلة أمام تنفيذ مبادئ السياسة , ًخصيصا هلذا الغرض

 .التي يتم تنفيذها من خالل املدرسة, التعليمية
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 بل يتم داخل املدرسة كلها, راسة باملدرسةفالتعليم ال يتم داخل حجرات الد
 . فهي نظام اجتامعي

 : عدم توفر التجهيزات واخلامات والوسائل التعليمية−د 
والوسائل التعليمية التي حيتاج إليها , واخلامات, ال تقل أمهية التجهيزات املطلوبة

ً خصيصا واملبنى املدريس املصمم, التعليم عن أمهية توفر املدرس الكفء وإعداده
ًبل إهنا تشكل عنرصا حيويا يؤثر عدم توفرها أو نقصها يف جدو , لذلك الغرض ً
  .ويعوق سري املدرس يف أداء رسالته, واملقررات املوضوعة, املناهج الدراسية

 − عرص االنفجار املعريف− وتزداد احلاجة للوسائل التعليمية يف عرصنا احلارض
مما أد إىل زيادة املناهج واملقررات ,  سنة١٥−١٠الذي تتضاعف فيه املعرفة مرة كل 

الدراسية; مما يستلزم استخدام الوسائل التعليمية لتدريس الكثري من احلقائق واملواد يف 
بل إن منها ما يساعد الطالب عىل التعلم بطريقة ذاتية مما يوفر , وتعلم أفضل, زمن أقل

وحسن التخطيط ملواقف , دهمالوقت للمدرس; ليستفيد منه يف توجيه الطالب وإرشا
  .تعليمية ذات أمهية أكرب

بكافة أشكاهلا من , فالوسائل التعليمية إحد الدعامات األساسية لعملية التعليم
وصور , ورسوم, وخرائط, وجمسامت, وسبورات, وكتب, ومعدات, مواد وجتهيزات
وتعد هي , ة كل تلك يطلق عليها مجلة وسائل تعليمي.وأجهزة عرض, ثابتة أو متحركة

واألنشطة املدرسية من أساسيات العملية التعليمية وليست وسائل معينة كام كان يطلق 
  .عليها من قبل

وتوضحه هلم بشكل أفضل بام , كام أهنا تعمل عىل إثارة اهتامم الطالب بالدرس
ومل يكن يتوفر من تلك الوسائل , وتعلمهم بعض املهارات, يسهل عليهم متابعته وفهمه

  .والسبورة إىل حد ما, ليمية عند قيام مديرية املعارف سو الكتاب املدريسالتع
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منها عدم توفرها , ومل تنل الوسائل التعليمية االهتامم الكايف للعديد من األسباب
ال , ثم إن املدرسني كان إعدادهم يقترص عىل كيفية استخدام الوسائل, يف بداية األمر

   كام أن النصاب املعطى للمدرس مع ضخامة املقرر, عىل طريقة إعدادها وابتكارها
 ال يساعد املدرس عىل استخدام بعض − خاصة يف املراحل املتقدمة من التعليم العام −

وكان البعض من املدرسني ينظر إليها عىل أهنا من , الوسائل املناسبة للدرس
ستخدمة لفرتة ولذا ظلت الوسائل التعليمية امل, وتستخدم إن توفر الوقت, الكامليات

 . ًوأحيانا اخلرائط, والسبورة, طويلة هي الكتاب املدريس
ولقد تضمن الباب السادس من وثيقة السياسة التعليمية للمملكة العربية 

 وسائل الرتبية والتعليم العديد من املواد اخلاصة باملدرسة من حيث :السعودية وعنوانه
 . املبنى املدريسومهمتها والرشوط الالزم توافرها يف, مفهومها
 : مستو املنهج الدرايس− هـ 

انخفاض مستو املنهج الدرايس , ًومن املشكالت التي تعيق تطوير التعليم كيفيا
 واملبنى املدريس املناسب, والكتاب املدريس اجليد, فنتيجة لعدم توفر املدرس الكفء
ديث جمموع ويقصد باملنهج الدرايس باملفهوم احل, انخفض مستو املنهج الدرايس

ِّاملعارف واخلربات واملهارات املوجهة التي يتبناها قادة املجتمع للناشئة كغايات جيب 
من خالل , حتقيقها لدي الطالب لصالح نموهم ونجاحهم االجتامعي والشخيص

  .تعليم هادف منظم وختطيط املدرسة وحتت إرشافها
 واملرحلة املتوسطة, ائيةوكان يغلب عىل املنهج الدرايس خاصة يف املرحلة االبتد

واالستظهار أكثر من , حيث يعتمد عىل التلقني واحلفظ, الصبغة النظرية األكاديمية
وتكوين  الكتساب املهارات السلوكية, االعتامد عىل العمل والبحث واالبتكار والتطبيق

ة من خالل املامرس, واكتساب القيم االجتامعية والعقدية, االجتاهات العقلية الصحيحة
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وكان , مما أبعد التعليم عن واقع حياة الطالب, ال عن طريق احلفظ واالستظهار, والعمل
 .السبب يف ذلك يعود لشدة الرتكيز عىل احلفظ واالستظهار يف االمتحانات

 والتي من أبرزها −  إضافة ملا سبق −ونتج عن هذه املشكلة العديد من املشكالت 
ًأن أصبحت االمتحانات شبحا خميفا ل لطالب هيتم هبا ويركز عليها أكثر من اهتاممه ً

 بل أصبحت االمتحانات توهن عزيمة من ال يتجاوزها .واملنهج عامة, باملادة الدراسية
  .مما جيعله يترسب من املدرسة أو يفقد االهتامم هبا ويتغيب عنها

تلك من أبرز املشكالت التي شكلت العديد من العوائق يف سبيل نرش التعليم  •
وقد استمر بعضها ولكن بدرجة أقل , هـ١٣٤٤يره منذ قيام مديرية املعارف عام وتطو

 .اء عليها وهللا احلمدوبعضها تم القض, بكثري مما كان عليه يف البداية
 

 −: احللول التي اختذت لتذليل تلك املعوقات:ًثانيا
 : قلة موارد الدولة− ١

  انتشار التعليم وتطويرهوشكل ذلك عقبة أمام, لقد كانت موارد الدولة حمدودة
ملا يتطلبه ذلك من اعتامدات مالية مل تكن متوفرة عند بداية تأسيس اململكة العربية 

مما جعلها تعمد , هـ١٣٤٥بل إن املرتبات مل تدفع كاملة للموظفني يف عام , السعودية
ا والثلث الباقي يظل لدهي, والثلث الثاين مؤنة, ًإىل رصف ثلث راتب املوظفني نقدا

ًقرضا إلزاميا  وبالتايل ال يتصور يف مثل تلك الظروف املالية أن حيدث تغري شامل .ً
 .ومفاجئ للنظام التعليمي

نشبت , ّهـ عندما من اهللا تعاىل عىل هذه الدولة الفتية بظهور النفط١٣٥٨ويف عام 
عام وبعد انتهاء احلرب , فلم تتحقق االستفادة من ذلك النفط, احلرب العاملية الثانية

  .وزاد اإلنفاق عىل التعليم, فزاد دخل الدولة, هـ حتققت االستفادة من النفط١٣٦٥
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أصبح , ألف دوالر١٦٦حوايل , م١٩٣٩فبعد أن كان الدخل من النفط يف عام 
مليون دوالر يف عام ٦٦٢إىل أن بلغ , الدخل يتزايد عقب احلرب العاملية الثانية

 . م١٩٦٥
قد حلت بفضل اهللا تعاىل , ة املوارد املالية وقلتهاومن هذا يتضح أن عقبة حمدودي

 .مما ساعد عىل حتقيق أهداف الدولة يف سبيل نرش التعليم وتطويره, دفعة واحدة
 : اتساع رقعة الدولة وصعوبة الطبيعة اجلغرافية− ٢

والتي تصل إىل , لقد شكلت املساحة الشاسعة التي تغطيها اململكة
طلعات اململكة إىل نرش التعليم يف مجيع أجزائها ً معوقا أمام ت٢كم٢.٢٤٠.٠٠٠

وهي تلزم نفسها بذلك حيث تشري املادة العارشة من وثيقة السياسة , احلارضة والبادية
ونرشه وتيسريه يف , التعليمية إىل أن طلب العلم فرض عىل كل فرد بحكم اإلسالم

  .املراحل املختلفة واجب عىل الدولة بقدر وسعها وإمكانياهتا
بل صاحبه صعوبة الطبيعة اجلغرافية من , ومل يكن كرب املساحة هو املعوق الوحيد

ويزداد األمر صعوبة مع عدم استقرار , ووديان سحيقة, وصحراء قاحلة, جبال شاهقة
 .والذين ينتقلون خلف املياه واملراعي, فمنهم البدو الرحل, السكان

عن طريق تعمري ,  الباديةلذا قامت الدولة بمشاريع عديدة لتوطني البدو يف
وكان امللك املؤسس هو أول من فكر يف توطني البدو بإنشاء , البوادي والصحاري

ووفر فيها ما يعني أهلها عىل احلصول عىل رزق مأمون , العديد من اهلجر يف البادية
 بفتح مدرسة يف كل هجرة من هجر البادية, وتوفري فرص التعليم, بإذن اهللا تعاىل

كام يستفيد أبناء البوادي من مدارس القر , أن استقر األهايل الرحل فيهاوذلك بعد 
 .القريبة من مضارهبم

تنتقل معهم يف , كام أن الدولة عمدت إىل إنشاء مدارس خاصة ألبناء البدو الرحل



 ٤٨ نظام احكعليم وسياسته 

 .لكي ال حيرم الطالب من التعليم نتيجة للتنقل والرتحال, مواسمهم السنوية
بل كان البد من ترغيب أهل البادية يف العلم , اء املدارسومل يقترص األمر عىل إنش

ويشغلهم عن , فقد كانوا حياربونه العتقادهم أنه وسيلة ألخذ أبنائهم للجندية, وطلبه
ًوقد أصدرت مديرية املعارف نظاما للمدارس , تأمني مصادر للدخل حيتاج هلا األمر

 دد طالب تلك املدارسوحدد النظام ع, هـ١٥/٩/١٣٦٤ يف ١٢٣٧٩القروية برقم 
وإن زاد العدد عن ذلك يطلق عىل املدرسة اسم مدرسة , ً طالبا٦٠بام ال يزيد عن 

وهي تسري عىل نظام املدارس ,  سنوات٤ومدة الدراسة باملدرسة القروية , ابتدائية
واستمرت هذه املدارس إىل عام , من حيث نظام االمتحانات وغري ذلك, االبتدائية
ًحرصا منها عىل أن فرصة الدراسة , غتها بعد ذلك وزارة املعارفحيث أل, هـ١٣٧٣

وأن تكون نوعية التعليم التي تقدم للناشئة , االبتدائية متاحة بالتساوي ألبناء الوطن
 . من نوع واحد

ومن شدة حرص امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل عىل نرش التعليم يف البادية رسعة 
هـ ١٣٥٣ومن ذلك ما كتبه أحد علامء ينبع عام  ,استجابته لطلبات فتح املدارس
ورسعان ما , بعد أن رأ كثرة البدو يف أطراف ينبع, للملك املؤسس بشأن بناء مدرسة

أمر امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل أمري ينبع ببناء مدرسة خاصة بأبناء العشائر اتسعت 
 . هـ١٣٥٣ملائة تلميذ مع هناية عام 

فقد قام عيل وعثامن حافظ , إنشاء مدارس أهلية بالباديةكام ساهم األهايل يف 
 يف شوال من عام −مكة املكرمة ,  عىل طريق املدينة املنورة−بإنشاء مدرسة باملسيجيد 

وكانت عبارة عن غرفة واحدة بأحد , أسمياها باسم مدرسة الصحراء, هـ١٣٦٥
وكانت  سامل داغستاين/ ها أوكان يدير, ًوما لبثت أن منحتها الدولة مبنى كبريا, املقاهي

وأمر امللك املؤسس بتخصيص نصف ريال لكل طالب , ًتقدم منح مالية للطالب يوميا
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  .ًيوميا حلث أبناء البادية عىل الدراسة
ومما سبق يتضح أن اتساع املساحة اجلغرافية ووعورهتا مل حتول بعون اهللا تعاىل 

فقد كان ذلك هو الشغل الشاغل للملك  ,دون نرش التعليم يف اململكة العربية السعودية
 .ًاملؤسس يرمحه اهللا تعاىل إيامنا منه بقيمة العلم وأمهيته

 : حماربة التعليم احلديث− ٣
عندما دعا امللك املؤسس إىل االهتامم بالتعليم وجسد ذلك األمر بإنشاء مديرية 

ي ألف النظام الذ, ظهر نظام تعليمي حديث عىل املجتمع السعودي, املعارف العمومية
 .ألمهيته وجوهريته, التعليمي القديم والقائم عىل التعليم الديني

 ًولقد أوجدت نظم التعليم القديمة أنواعا من الوالءات التي تعوق سري التعليم
ولذا اختذ امللك املؤسس سياسة حكيمة جتاه العاملني من موظفني ومدرسني خاصة يف 

 .فكسب الوالء واالمتنان منهم, باهتموزاد مرت, احلجاز وطلب منهم البقاء
ومل يقف األمر عند هذا احلد بل احتج علامء الدين النجديون عىل إدارة املعارف 

وكان احلل الصائب الذي اختذه امللك , واللغة األجنبية, واجلغرافيا, لتدريس الرسم
ناقشة املؤسس بحكمة ومهارة هو اجتامع املرشف عىل املديرية حافظ وهبه بالعلامء مل

وبعد ذلك اطلع يرمحه اهللا تعاىل عىل نتيجة ذلك النقاش واقتنع , موضوع االحتجاج
فلم يوافق عىل رأهيم وأمر , بضعف حجة العلامء لعدم وجود دليل يصح االعتامد عليه

ولقد إتبع امللك املؤسس أسلوب الرتغيب يف تلك العلوم , بأن يستمر التعليم كام كان
عندما انتزع التالميذ من أهاليهم وأدخلهم املدارس , ستخدام القوةوالرتهيب با, احلديثة
 .ومعاقبة كل من يعارض تنفيذ سياسته التي انتهجها لنرش التعليم وتطوره, بالقوة

كام استخدم امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل الصحافة وسيلة لتوضيح الغرض من 
 .ارس يف نجدإنشاء املدارس وخاصة عندما قرر افتتاح عدد من املد
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بفضل اهللا تعاىل من القضاء عىل ذلك  وبذلك متكن امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل
وأولياء أمورهم حيثوهنم عىل , وأصبح الطالب يتسابقون عىل طلب العلم, املعوق
 .مما يساعد عىل حتقيق السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية, ذلك

 :ة عدم توفر عنارص املدرس− ٤
استمر هذا , نتيجة للتوسع الكمي يف تشييد املدارس بمختلف املراحل التعليمية

مع اختالف حده هذا املعوق . املعوق منذ قيام مديرية املعارف العمومية إىل يومنا هذا
ًحيث ختف حدته تدرجييا نتيجة للجهود التي تبذل يف سبيل احلد , كلام مىض الوقت

 −:حيتوهيا هذا املعوقومن أبرز املشاكل التي , منه
 : نقص أعداد املدرسني وإعدادهم−أ 

ًوعالجها يكاد يكون متشاهبا , تكاد تكون هذه املشكلة عامة بني الدول النامية
حيث يتبع عادة لسد العجز يف أعداد املدرسني إنشاء معاهد متنوعة إلعداد . ًأيضا

ًوأحيانا ,  مع املدرسنياملعلمني والتعاون بني الدول عن طريق اإلعارة أو التعاقد
ًتضطر بعض الدول إىل استخدام بعض احللول التي تؤثر سلبيا عىل نظام التعليم 

أو تكليفهم بالتدريس يف غري , وخمرجاته ومن ذلك تعيني املدرسني غري املؤهلني
 . ختصصاهتم أو زيادة نصاهبم من احلصص

لسعودية إىل العديد من ولقد جلأت مديرية املعارف العمومية باململكة العربية ا
حيث قررت املديرية أن تتكيف مع الواقع الذي , احللول للقضاء عىل تلك املشكلة

 .ًوجدته قائام يف حماولة إصالحه بقدر ما تسمح به الظروف وإمكانات املديرية
وكانت اخلطوة األوىل قيامها بافتتاح املعهد العلمي السعودي بمكة املكرمة يف عام 

وتزويد األجهزة احلكومية , امهة يف توفري املدرس السعوديللمس, هـ١٣٤٥
وكانت مدة , واملعهد هو أول مؤسسة تعليمية ملا فوق املرحلة االبتدائية, باملوظفني
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 .الدراسة مخس سنوات
كام قامت املديرية بعمل حرص للمدرسني من خالل عدم السامح بمزاولة 

بعد احلصول عىل رخصة جتيز للمدرس إال , التدريس باملدارس احلكومية أو األهلية
ولقد ساعدت هذه اخلطوة املديرية عىل التعرف عىل مؤهالت . مزاولة التدريس

 .وتنظيم تلك العملية, وخربات كل من يتصد للتدريس
نظمت املديرية العديد من املحارضات يف الرتبية وطرق , هـ١٣٥٥ويف عام 

عىل مدريس املدارس , ة السيد حممد شطاكان يلقيها املفتش األول باملديري, التدريس
 .وكانت تلقى املحارضات ليلتا السبت والثالثاء من كل أسبوع

 .هـ تم إنشاء مدرسة ليلية للمعلمني بمدينة الرياض١٣٦٩ويف عام 
ًومع أن اململكة العربية السعودية قد استقدمت أعدادا كبرية من املدرسني من 

 ذلك مل يثنها عن اهتاممها بإعداد املعلم السعودي إال أن, الدول العربية واإلسالمية
وإحاطته بظروف وإمكانات , وفهم مشكالت بيئته, لقدرته عىل التعامل مع أبناء وطنه

 وعند قيام وزارة املعارف عام .مما يمكنه من أداء رسالته بشكل أفضل, جمتمعه
ه العلمي واملهني واصلت االهتامم بإعداد املعلم الوطني واالرتقاء بمستوا, هـ١٣٧٣

 ٣٠وتوسعت يف افتتاحها إىل أن بلغ عددها , فقامت بافتتاح معاهد املعلمني االبتدائية
ًوتم بذلك حتقيق االكتفاء عدديا إىل حد , تقبل احلاصل عىل الشهادة االبتدائية, ًمعهدا

 .ولكن كان ذلك عىل حساب املستو التعليمي, كبري من املدرسني السعوديني
 لسلبية الناجتة عن تلك املعاهد متت تصفيتها يف العام الدرايسولآلثار ا

 متخرج ٥٩١٣عمل منهم ,  متخرج٩٦٠٠هـ وقد خترج منها نحو ٨٨/١٣٨٩
القيام بإجراء تطوير جذري , ثم فكرت الوزارة لتاليف عيوب تلك املعاهد, بالتدريس

ملرحلة الثانوية واعتامد يف إعداد املعلمني فقررت رفع احلد األدنى ملستو املعلمني إىل ا
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 ًفأنشأت معاهد املعلمني اعتبارا من العام الدرايس, سن أكرب وأنضج للمعلم
 متوسطةـلتحل حمل املعاهد القديمة يلتحق هبا من اجتاز املرحلة ال, هـ٨٥/١٣٨٦

ً معهدا يف ١٥وبلغ عددها , وكان عددها سبعة معاهد,  سنوات٣ومدة الدراسة هبا 
  .هـ٩٣/١٣٩٤ العام

تم افتتاح أول كليتني متوسطتني للمعلمني يف , وملزيد من االرتقاء بمستو املعلم
يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة , هـ١٣٩٦/١٣٩٧مكة املكرمة والرياض يف عام 

وبلغ عدد تلك الكليات يف عام , يقيض فيها الطالب سنتني دراسيتني, الثانوية
ثم أصبحت مدة , ة واحدة للرتبية الرياضيةمنها كلي,  كلية متوسطة١٨هـ ١٤١٣

ومنذ العام , متنح درجة البكالريوس, هـ١٤٠٩الدراسة أربع سنوات منذ العام 
 .  سنوات٤ ومدة الدراسة ظلت كام هي .هـ حتول مسامها إىل كليات املعلمني١٤١٢

ومل تغفل وزارة املعارف مشكلة قدامى املدرسني الذين ليس لدهيم خربة تربوية 
وأقامت دورات , فقامت بافتتاح معاهد املعلمني الليلية, يثة أو دراسات منهجيةحد

يتم من خالهلا رفع مستواهم بصورة تقرهبم من أداء رسالتهم املنوطة , صيفية تربوية
  .هبم

فعملت عىل رفع مستواهم , كام أهنا مل تغفل من خترج يف معاهد املعلمني القديمة
وذلك بأن افتتحت مراكز تدريبية , خريج املعاهد الثانويةإىل مستو , املهني والعلمي

 هـ٨٦/١٣٨٧ام ـوكان ذلك يف ع, أطلق عليها مسمى مراكز الدراسات التكميلية
يقبل يف تلك املراكز املدرس احلاصل عىل شهادة معهد املعلمني االبتدائية أو الشهادة 

 . ومدة الدراسة فيها سنتان, املتوسطة
 اجلهود والعناية التي بذلت من قبل مديرية املعارف ومما سبق يتضح مد

العمومية ومن قبل وزارة املعارف يف سبيل مواجهة تلك املشكلة وحماولة القضاء عليها 
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لكي ال تتوقف مسرية التعليم مع احلرص عىل تطوير وسائل حل تلك , بأرسع السبل
 .املشكلة

ة السعودية تؤكد االهتامم بإعداد كام أن وثيقة السياسة التعليمية يف اململكة العربي
املعلم فقد تضمن الفصل الرابع من الباب اخلامس عرش مواد تتناول إعداد املعلم من 

 .١٧٢ إىل املادة رقم ١٦٣املادة رقم 
واقترص , واملرحلة الثانوية, وتقوم اجلامعات بإعداد املعلم للمرحلة املتوسطة

 املعلمني التابعة لوزارة املعارف ثم وزارة إعداد معلم املرحلة االبتدائية عىل كليات
وكل من يثبت جدارته وكفاءته يف عمله يف . إىل أن أحلقت باجلامعات, الرتبية والتعليم

جمال التدريس ممن خترج يف كليات املعلمني يرشح للتدريس يف املرحلة املتوسطة أو 
 .وفق توصيات املوجه الرتبوي, املرحلة الثانوية

 :لكتاب املدريس عدم توفر ا−ب
وترجع أمهيته إىل , يعترب الكتاب املدريس من أقدم الوسائل التعليمية وأمهها

  :ومنها, اخلصائص التي يمتاز هبا
 . وسيلة منظمة واقتصادية لنقل اجلوانب املختلفة من املعرفة−
 . وسيلة لإلصالح االجتامعي للطالب−
 .لوسائل التعليمية وسيلة تستخدم بيرس وسهولة مقارنة بغريها من ا−
فهو األداة الرئيسية التي يمكن استخدامها لتنفيذ ,  وسيلة لإلصالح الرتبوي−

 .املناهج اجلديدة
 . وسيلة سهلة احلمل ويمكن استخدامها يف أي زمان ومكان−

وكان احلل , ولقد شكلت مشكلة عدم توفر الكتاب املدريس عقبة أمام التعليم
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عن طريق استرياد , دراسية لد بعض الدول العربيةهو االعتامد عىل املقررات ال
واملرحلة الثانوية , وخاصة املقررات الدراسية للمرحلة املتوسطة, مقرراهتا الدراسية

ومل , وألسباب تتعلق بالقبول يف اجلامعات اخلارجية, ًنظرا لعدم توفر املقرر املدريس
لكي التتوقف مسرية , يعولكنه احلل الرس, يكن استرياد املقررات هو احلل األنسب

كان استرياد  ولعدم اكتامل خربة التأليف, ًنظرا ملحدودية عدد املدارس, التعليم
ثم استخدمت الوزارة طريقتني لتأليف , املقررات هو احلل األنسب يف تلك الفرتة

 .الكتب واملقررات املدرسية
وزارة يف عن طريق اإلعالن يف الصحف املحلية عن رغبة ال: األوىل الطريقة

فيتقدم كل من , تأليف مقررات دراسية لصفوف معينة وفق رشوط حتددها الوزارة
ويعرض إنتاجهم عىل جلنة تقوم بمراجعة املقررات املقرتحة , يرغب من املؤلفني

 .وفحصها وتقييمها الختيار أفضلها
مع , عن طريق تكليف بعض املختصني من املربني بتأليف املقرر: الطريقة الثانية

 .مراعاة الرشوط التي حتددها الوزارة
وكانت تقدم مكافأة ألصحاب املقررات التي تقرها الوزارة مقابل متلكها حق 

 . تقوم الوزارة خالهلا بطباعة املقرر وتوزيعه باملجان عىل الطالب,  سنوات٣التأليف ملدة 
رات وحرصها عىل مواكبته للتطو, ًوإيامنا من الوزارة بأمهية املقرر املدريس

ًواالرتقاء بمستواه تأليفا وإخراجا, والتغريات املحلية والعاملية أوجدت الوزارة إدارة , ً
التابعة , تتفرع من اإلدارة العامة للتجهيزات املدرسية, خاصة باملقررات املدرسية

 . لوكيل الوزارة املساعد للشئون املدرسية
املدرسية يف ولقد كان ظهور تلك اإلدارة اخلاصة بالكتب واملقررات 

 . هـ٢/٨/١٣٨٢
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ًوتوىل الوزارة عناية خاصة باملقررات املدرسية باعتبارها جزءا أساسيا يف العملية  ً
ولذا فهي تتجه إيل ذوي االختصاص يف كل مادة علمية وختتار األساتذة , التعليمية

ويم لتق, ثم تقوم بتجربتها يف بعض املدارس, األكفاء للقيام بتأليف املقررات املدرسية
وإبداء , واالختصاصيني التعليميني, ًالكتاب املقرر عمليا من قبل املدرسني واملوجهني

ًليخرج املقرر املدريس بعد ذلك مناسبا ووافيا بالغرض الذي , مالحظاهتم ومقرتحاهتم ً
ألنه سيوزع عىل مجيع , ًومالئام جلميع مستويات الطالب وقدراهتم, وضع من أجله

 .ارس احلكومية واألهليةطالب املرحلة يف املد
وهي مشكلة تأخر وصول املقررات املدرسية إىل , وللقضاء عىل املشكلة التابعة

حترص الوزارة عىل أن تتم عملية الطباعة قبل بداية العام الدرايس بوقت , املدارس
ًنظرا التساع , لكي تصل املقررات الدراسية إىل كافة املدارس قبيل بداية السنة, مبكر

 .وانتشار املدارس وكثرة عددها, اململكةمساحة 
بل تستمر عملية تطوير وتقويم املقررات الدراسية , وال يقف األمر عند هذا احلد

وكل من له , من خالل استقبال الوزارة للمالحظات من املعلمني أو أولياء األمور
  .اوعرضها عىل جلان خمتصة لدراستها وأخذ املناسب منه, عالقة باملقرر املدريس

وذلك لتحقيق , كام قامت الوزارة بإعداد كتاب للمعلم يصاحب املقرر املدريس
وتوضيح األسئلة , أهداف املقرر من خالل توضيح الطريقة املقرتحة لتقديم الدرس

 . التعليمية املالئمة للدرس
 : عدم توفر املبنى املدريس احلكومي−جـ 

عليمي وانتشاره بصفة عامة ويف إن عدم توفر املبنى املدريس حيد من التوسع الت
ألهنا مطالبة باستيعاب مجيع األطفال الذين هم يف سن , املرحلة االبتدائية بوجه خاص

 وتلجأ الدول ملواجهة هذه املشكلة إىل استئجار املباين والتي هي .الصف األول ابتدائي
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 اءةمن حيث املوقع واإلض, تتوفر فيها رشوط املبنى املدريس وال, معدة للسكن
 .ومساحة الفصول, وأماكن خاصة ملزاولة أنواع النشاط, واألفنية

إىل استغالل املبنى املدريس , وتلجأ بعض الدول للحد من نفقات إجيار املباين
 .أو لثالث فرتات, الواحد لفرتتني دراسيتني

ولقد قامت مديرية املعارف العمومية ووزارة املعارف من بعدها باستخدام احلل 
مع العمل عىل توفري , ال وهو استئجار املباين السكنية لتوفري املباين املدرسيةأ, األول

 .الذي يساهم يف حتقيق أهداف العملية التعليمية, املبنى املدريس احلكومي
بل تقوم بالعديد من الدراسات , ومل تقف الوزارة عند حد توفري املبنى فقط

افة إىل سعيها إىل جتهيز املباين املدرسية إض, للوصول إىل أفضل التصاميم للبناء املدريس
مع , وكل ما يوفر للطالب واملدرس الراحة النفسية واجلسمية, وتوفري كل احتياجاهتا

 .توفري وسائل األمن والسالمة
 : عدم توفر التجهيزات واخلامات والوسائل التعليمية−د 

 الوسيلة − لفصل اللوح األسود املوجود يف ا− لقد ظل الكتاب املدريس والسبورة 
 وكانت − لألسباب السابق ذكرها −التعليمية املستخدمة يف املدارس لفرتات طويلة 
بام يف ذلك الطباشري وكافة الوسائل , املديرية تعتمد عىل توفريها عن طريق االسترياد

  .املدرسية
ثم قامت بابتعاث ثالثة من خرجيي معهد الرتبية للتخصص يف قسم الوسائل 

وأنشأت بعد ذلك إدارة خاصة باألجهزة والوسائل التعليمية التعليمية 
كام , هـ لتأمني الوسائل التعليمية الالزمة إلنتاج الوسائل التعليمية١٣/٦/١٣٨٧يف

 . أهنا أعطت مادة الوسائل التعليمية يف معاهد املعلمني الكثري من االهتامم
تقوم الوزارة بتوفري كام , كل ذلك ملواكبة تطوير املناهج واملقررات الدراسية
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مع , مع تدريب املدرسني عىل استخدامها, الوسائل التعليمية الالزمة للمدارس
 كاحلاسوب, وتوفري األجهزة التقنية, حتديث األجهزة واألدوات والوسائل التعليمية

 . واألجهزة االلكرتونية
ان به وير البعض أنه يمكن أن يدرج حتت تعبري الوسائل التعليمية كل ما يستع

لتوفري التعليم من مباين ومعدات مدرسية ومدرسني ومناهج وأساليب تدريس 
 وتتوقف جودة التعليم عىل نوعية هذه الوسائل, وأساليب اتصال بني املدرسة والبيئة

 .ألن التعليم هو النتيجة النهائية لتفاعل التلميذ مع كل هذه الوسائل
 العربية السعودية بكل تلك الوسائلولذا اهتمت السياسة التعليمية يف اململكة 

وعملت مديرية املعارف ثم وزارة املعارف عىل العمل عىل اختاذ احللول الكفيلة بإذن 
لتنفيذ , والقضاء عىل املعوقات التي حتول دون توفرها, اهللا تعاىل بتوفري تلك الوسائل

 .وحتقيق األهداف املنشودة من وضعها, السياسة التعليمية
 :املنهج الدرايس مستو − هـ 

هلا , منوط هبا تنفيذ مناهج معينة, إن املدرسة بكل عنارصها املادية والبرشية
حتمل يف طياهتا مواصفات خاصة ارتضاها ذووا العالقة بعملية الرتبية , أهداف حمددة
ًفكرا وسلوكـا والتي هي بدورها األداة التي , فاملناهج الدراسية هي وسيلة الرتبية, ً

ولذا ختتلف املناهج الدراسية من جمتمع آلخر بل , جتمع لبناء القو البرشيةيتخذها امل
ًفاملنهج املدريس يعد تعبريا عن , وختتلف داخل املجتمع الواحد من فرتة إىل أخر

ولذلك ختضع مجيع املستويات , ومن تلك العوامل املجتمع, جمموعة من العوامل
وثقافته وآماله التي يسعى إىل حتقيقها يف التعليمية لطبيعة املجتمع من حيث فلسفته 

  .أبنائه
ولوجود العديد من , ًونظرا لندرة رجال الرتبية والتعليم عند قيام مديرية املعارف
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ولعدم توفر اخلربة , املعوقات التي واجهها التعليم النظامي عند انطالقته األوىل
العدد الكبري من املدرسني اضطرت املديرية إىل استقدام , الطويلة يف املجال الرتبوي

ًمما جعل املناهج خليطا من املناهج القديمة ومناهج , واسترياد املقررات الدراسية
وكانت تلك املقررات , بعض البالد العربية التي تم االستقدام منها واسترياد املقررات

  .املستوردة متأثرة بام كان يف تلك الدول من احتالل
وعدم اإلعداد الرتبوي للمدرس ,  الوسائل التعليميةكام أن املناهج لعدم توفر

مما , أكثر مما تعتمد عىل العمل والبحث والتطبيق, كانت تعتمد عىل التلقني واحلفظ
 . أبعد التعليم عن حياة العمل واإلنتاج

فيكفيه  وال حاجة إلرهاق الطالب هبا, ولقد كانت املادة العلمية كثرية وغزيرة
  .ه إىل تعلم ذايت أشمل وأعمقمنها األسس التي تقود

حممد كامل / وإن كان أول منهج درايس يطبق هو ذلك املنهج الذي أعده الشيخ
 :الذي امتاز بعدد من اخلصائص منها, هـ١٣٤٥ عام − مدير املعارف − القصاب
 .ًليخرج الطالب متمسكا بتعاليم الدين احلنيف,  االهتامم بالعلوم الدينية−
 .يمكنه من خدمة وطنه, الطالب بقدر كاف من العلوم احلرص عىل تزويد −
 . االهتامم بتنمية االجتاهات وخاصة حب الوطن−
 . التأكيد عىل تنمية الروح العربية−

 .إال أن املنهج كان بحاجة للتطوير والتحسني وتاليف ما فيه من نقص
ولذا حرص املسئولون يف وزارة املعارف عىل أن تكون املناهج شاملة بحيث 

إال أن املنهج كان بحاجة للتطوير , واالجتاهات, تتضمن املعلومات واملهارات وامليول
ولذا حرص املسئولون يف وزارة املعارف عىل أن , فيه من نقص والتحسني وتاليف ما
بحيث تتضمن املعلومات واملهارات وامليول واالجتاهات التي , تكون املناهج شاملة
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ويكون كل ذلك مما يمكن استخدامه , ملطلوب ممارستهاوأنواع النشاط ا, جيب إنامؤها
ًومناسبا ألعامر التالميذ ومستو نضجهم أي األخذ , يف حياة الطالب وحياة املجتمع

 −:بعني االعتبار ما ييل
 .الطالب بخصائص نموه وحاجاته وصحته النفسية: ًأوال
فه احلارضة املجتمع برتاثه اإلسالمي وقيمه احلضارية وآماله وأهدا: ًثانيا
 .واملستقبلة

 .هـ٤/٦/١٣٨٧ولقد تم إنشاء إدارة للمناهج واخلطط منذ 
والهتامم الوزارة باملناهج الدراسية أنشئت إدارة عامة إلعداد وتطوير املناهج 

, والثانية خاصة بتطوير املناهج, تشتمل عىل إدارتني إحدامها خاصة بإعداد املناهج
بل ال بد من تطويرها لتواكب , إعداد املناهجيقف عمل تلك اإلدارة عىل  حيث ال

 . التطورات والتغريات التي حتدث
وتطوير , ولذا تقوم اإلدارة العامة للمناهج بمسئولية تأليف الكتب املدرسية

ومن أبرز اإلجراءات التي اختذهتا اإلدارة العامة للمناهج يف سبيل , ومتابعة املناهج
  .نشاء األرس الوطنيةإ: تطوير املناهج والكتب الدراسية

هدفها تطوير املناهج , وهي عبارة عن جمموعة جلان فنية استشارية متخصصة
ودراسة املسائل التي تر الوزارة عرضها عليها بام حيقق , الدراسية جلميع املراحل

وتتكون تلك األرس من بعض أساتذة اجلامعات وعدد من األخصائيني , سياسة التعليم
وطبق , وتتم عملية تطوير املناهج وفق منهج علمي مقنن, الوزارةالعاملني يف جهاز 
 .برنامج زمني حمدد

التي تضمنها الفصل , وذلك لتحقيق مواد السياسة التعليمية واخلاصة باملنهج
 .وسائل الرتبية والتعليم :الثاين من الباب السادس بعنوان
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منذ قيام مديرية , مما سبق يتضح مد اجلهد الذي بذل لنرش التعليم وتطويره
وأن التعليم يف اململكة العربية السعودية قد قفز قفزات عظيمة , املعارف العمومية

رغم قرص الفرتة , أحلقت اململكة بالدول ذات اخلربة والتاريخ الطويل يف جمال التعليم
 وكل ذلك بفضل اهللا تعاىل, وشدة املعوقات التي واجهت االنطالقة التعليمية, الزمنية
وجهود الوزير , التي متتع هبا امللك املؤسس, اجلهود املخلصة والنيات الصادقةثم ب

 .رمحهام اهللا تعاىلاألول للمعارف 
 

  
 

 .املراجع **
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 مقدمة

وكلام كانت , متثل املرحلة االبتدائية يف مجيع دول العامل قاعدة وبداية سلم التعليم
ومتكن أمهية املرحلة يف أهنا البداية احلقيقية , ًالقاعدة قوية وراسخة كلام كان البناء قويا

لك إال أن هذه املرحلة كانت حتتل املرتبة ومع ذ, لعملية التنمية الشاملة ملدارك الطفل
وسبب ذلك االعتقاد بضعف العالقة , الثانية بعد املتوسطة والثانوية خالل الستينات

ولربوز أمهية التعليم االبتدائي عىل قمة , بني التعليم االبتدائي وخطط التنمية
لعربية إلجياد تعالت األصوات بني املختصني يف الدول ا, األسبقيات وتغري النظرة له

 .صيغة جديدة للتعليم االبتدائي هي صيغة التعليم األسايس
 : وتعرف وثيقة سياسة التعليم املرحلة االبتدائية بأهنا

وهي , القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئني للمراحل التالية من حياهتم
  الصحيحةًمرحلة عامة تشمل أبناء األمة مجيعا وتزودهم باألساسيات من العقيدة

 .واخلربات واملعلومات واملهارات, واالجتاهات السليمة
وقد حددت سياسة التعليم أهداف التعليم االبتدائي بالباب الثالث الفصل 

 .الثاين
وهي مرحلة جمانية كغريها , سنوات دراسية٦ومدة الدراسة باملرحلة االبتدائية 

وبعد , جلنسني كبقية املراحلويمنع فيها االختالط بني ا, من مراحل التعليم العام
 . إمتامها بنجاح ينتقل الطالب للمرحلة املتوسطة

حيث كانت , هـ١٣٧٣هـ إىل عام ١٣٤٥ولقد كان هناك نوعان منها منذ عام 
وهي التي توجد بالريف ويقل طالهبا عن , واملدرسة القروية, هناك املدرسة االبتدائية

 ٣٠ واحد إذا كان عدد الطالب ال يزيد عن ويقوم بالتعليم واإلدارة معلم, ً طالبا٦٠
إضافة إىل , ًيكون أحدمها مسئوال عن اإلدارة ٣٠أو معلامن إذا زاد عدد الطالب عن 
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 ٢٤واألسبوع ,  أشهر٩مدة السنة الدراسية,  سنوات٤ومدة الدراسة هبا , التدريس
 ومن ) أيام٦ًالدوام األسبوعي قديام كان ملدة (  حصص كل يوم٤حصة موزعة عىل 

يكمل الدراسة هبا بنجاح يمنح وثيقة متكنه من االلتحاق باملدرسة االبتدائية بالصف 
ولقد صدر , ً طالبا تصبح مدرسة ابتدائية٦٠وإن زاد العدد عن , اخلامس االبتدائي

 . هـ١٣٦٤نظام املدارس القروية عام 
وعدد ,  سنوات٦ومدة الدراسة هبا ,  أما املدرسة االبتدائية فهي التي توجد باملدن

هـ مقسام إىل ١٣٦١وكان نظام التعليم االبتدائي إىل ما قبل عام ,  فأكثر٦٠طالهبا 
 .قسمني حتضريي وابتدائي

 . املرحلة التحضريية
  سنوات٣ومدة الدراسة هبا , يلتحق هبا الطالب بعد أن يكون قد التحق بالكتاب

راسية ألكثر من مرة هبدف وتم تعديل اخلطة الد, بعدها ينتقل للمرحلة االبتدائية
 . حتسنها وتطويرها

 . املرحلة االبتدائية
 سنوات بعد اجتياز الطالب للمرحلة التحضريية وقد متت عدة ٤مدة الدراسة هبا 

 وكانت −ال يتسع املجال لذكرها−تعديالت عىل اخلطة الدراسية باملرحلة االبتدائية 
وتضمنت خطة الدراسة لعام , بيةتعنى خطة الدراسة بالعلوم الدينية واللغة العر

كام كانت , ثم أصبح أسمها املعلومات املدنية, هـ مادة األخالق والرتبية الوطنية١٣٤٨
يف هنايتها ينظم اختبار حيصل من جيتازه عىل الشهادة , تدرس هبا اللغة االنجليزية

 .وكان يسمى االختبار النهائي العام, االبتدائية
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أطلق عليها املرحلة , هـ١٣٦١ها بمرحلة واحدة عام وعند توحيد الدراسة ودجم
وإن كانت طبقت , صدرت خطة دراسية جديدة,  سنوات دراسية٦االبتدائية مدهتا 

إال أن وزارة املعارف حرصت عىل توفري ,  من دول عربية جماورة−  مقررات−مناهج 
ند قيام وبلغ عدد املدارس االبتدائية ع, هـ١٣٧٧وحتقق ذلك عام  املنهج السعودي

 .مدرسة٣٢٦وزارة املعارف 
هـ وهو العام الذي ٨٠/١٣٨١ وكانت بداية التعليم االبتدائي للفتاة يف عام  •

وكن طالبات تلك املدارس من , ظهرت فيه الرئاسة العامة لتعليم البنات
وكانت اخلطة الدراسية مشاهبة للخطة , واملدارس األهلية طالبات املنازل

هـ طبق منهج ١٣٨٧ويف عام  اعاة وضع الفتاةمع مر, الدراسية للذكور
 .خاص بالفتاة
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 المستحدثات 
 في التعليم االبتدائي

  
 . مدارس حتفيظ القرآن الكريم−١

تدرس مقررات املدارس االبتدائية مع زيادة , كانت نوعية حديثة من التعليم العام
ست أول مدرسة وقد تأس,  وعلومه من حفظ وجتويد وقراءاتالعناية بكتاب اهللا 

كام أسست مدرسة , هـ١٣٧٦هـ وأخذت الطابع الرسمي عام ١٣٤٧بالرياض عام 
ثم مدرسة التحفيظ بمكة املكرمة عام , هـ١٣٧٦ باملدينة املنورة عام ÷أيب بن كعب 

 ٩مادة موزعة عىل ٥٦وهلذا النوع من التعليم الئحة داخلية تشتمل عىل , هـ١٣٧١
كام قامت الرئاسة ,  مكافأة شهرية للطالبوترصف, هـ١٣٩٩أبواب صدرت عام 

ومكة ,  مدراس للتحفيظ بالرياض٤هـ بافتتاح ٩٩/١٤٠٠العامة لتعليم البنات عام 
 .واملدينة املنورة, املكرمة والقصيم

 
 .  مدرسة بدون فصول−٢

طبقت هذه التجربة بمدرسة الفهد بالرياض مع الفصل الثاين عام 
وهي تضم طالب من الصف األول , ق الفرديةوهي تركز عىل الفرو, هـ٩٧/١٣٩٨

وحيق للطالب , يقبل اخلريج باملرحلة الثانوية, االبتدائي إىل الصف الثالث املتوسط
 .االنتقال إىل أي مرحلة حسب مستواه الدرايس
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 مشكالت التعليم االبتدائي

املرحلة تنحرص يف  وهذه املشاكل ال,  من عدد من املشاكلائييعاين التعليم االبتد
مع اختالف حجم املشكلة , االبتدائية بل هي مشاكل تعاين منها مجيع مراحل التعليم

 −:ومن أهم مشكالت املرحلة االبتدائية, بحسب املرحلة
 .− الفاقد الرتبوي− اهلدر الرتبوي −ًأوال

تزايد الرصف عليه , واعتباره أنه استثامر للمستقبل, مع تغري النظرة للتعليم
والوضع الطبيعي أن , وتلبية لتزايد الطلب االجتامعي عليه, نمية من جهةلتحقيق الت

ولكن هناك ظواهر حتد من ذلك , ينتقل الطالب من صف إىل الصف الذي يليه
فاهلدر هو أموال كان يمكن االستفادة , االنتقال وتتسبب يف اهلدر أو ضياع األموال

ظاهر املعيقة أو صور اهلدر ـمومن ال. افًقريبا من التبذير واإلرس, منها ومل يستفاد منها
 :ما ييل
عدم حضور الطالب للمدرسة جلزء من يوم أو : يمكن تعريفه بأنه. الغياب −

وإن كان غياب الطالب عن املدرسة ال يوضح اهلدر بشكل , يوم أو عدة أيام
كام أنه , فغياب الطالب فيه ضياع لفرص تربوية, كبري مع أنه صورة من صوره

وعدم اإلفادة من الربنامج املدريس الذي وفرته , ىل رسوب الطالبقد يؤدي إ
% ٦٠ً يوما يف العام متكن ٢٥وأثبتت دراسة أن الطالب الذي تغيب , الوزارة

 . منهم من اجتياز السنة الدراسية
أو بقاء , عدم متكن الطالب من اجتياز السنة الدراسية: يعرف بأنه. الرسوب −

 .وهو صورة واضحة للهدر الرتبوي, كثر من سنةالطالب يف السنة الدراسية أل
هـ اتضح أنه نجح ١٦/١٤١٧ طالب من فوج عام ١٠٠٠ ولقد متت دراسة عىل 

 سنوات ٨ً طالبان ونجح بعد ٢٩٧ سنوات ٧ونجح بعد , ًطالبا٣٨٤ سنوات ٦بعد 
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ً طالبا كانت ١٣٩وهناك , ً طالبا٨٦١وبالتايل يكون إمجايل النجاح , ً طالبا١٨٠وأكثر 
 .حالة ترسب

 . ومن ذلك يتضح لنا قدر اهلدر الرتبوي وضياع األموال
 . ومن أرضار الرسوب

 .ارتفاع نسبة الرسوب عقبة أمام التوسع يف التعليم وتعميمه .١
 .تأخر التحاق الطالب بسوق العمل .٢
وهذه صورة أخر من صور , قد يؤدي تكرار الرسوب إىل ترسب الطالب .٣

 . اهلدر
اقتصادية , صحية, أسباب مدرسية: اب من أمههاوللرسوب عدد من األسب

 . اجتامعية
 . املساعدة يف احلد من تلك الصورةويمكن للمدرسة واملعلم بحول اهللا 

ًانقطاع الطالب عن املدرسة انقطاعا كليا قبل : يعرف الترسب بأنه. الترسب - ً
 .أو ترك الطالب الدراسة قبل إمتام املرحلة. إمتام املرحلة

فقد أشار تقرير لليونسكو أن قرابة نصف , ب مشكلة خطريةومشكلة الترس
أو , ًالتالميذ باملرحلة االبتدائية يف كافة أنحاء العامل تقريبا يرتكون املرحلة قبل إمتامها

 .  سنوات٣يتموها بعد الرسوب 
 .ومن أرضار الترسب

 .توفري وقت فراغ طويل قد ال حيسن الطالب االستفادة منه .١
 . ملرحلة قد يعيد املترسب إىل األميةالترسب يف هذه ا .٢
 . ًفهي أقل كفاية وإنتاجا, ضياع الطاقات البرشية .٣
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 .إضعاف كيان التامسك االجتامعي والوحدة الثقافية بني أفراد املجتمع .٤
  .واملسامهة يف التنمية, تقليل قدرة الفرد عىل التكيف مع املستجدات .٥

للمدرسة  ويمكن, ًا وأسباب الترسب ال ختتلف عن أسباب الرسوب كثري
ومساعدة الطالب عىل ,  املساعدة يف احلد من تلك الصورةواملعلم بحول اهللا 
 .مواصلة الدراسة

 .  املباين املدرسية املستأجرة.اًثاني
ولذا يكفي أي مكان لتحقيق , ًكان املبنى املدريس قديام مكان جيمع املعلم واملتعلم

ملدريس الوعاء الذي تنصهر فيه العملية التعليمية ذلك ويف الوقت احلارض يعترب املبنى ا
ًوبالتايل فإن املبنى املدريس ركنا أساسيا يف العملية الرتبوية وأصبح الطالب حمور  ً

ًولذا وجب أن يكون املبنى مصمام لتحقيق ذلك ولكن نظرا لشدة , العملية التعليمية ً
تقبال الطالب مع مطلع كل عام ولرضورة اس والزيادة يف املواليد, اإلقبال عىل التعليم

وبالتايل ال يتوفر هبا , تقوم اجلهات املعنية باستئجار مباين معدة لسكن األرس واألفراد
ويغلب عليها , فهي مباين الغرض من إنشائها إسكان األرس, متطلبات العملية الرتبوية

أماكن و, وحجراهتا ضيقة, أو معامل ال يوجد هبا ساحات للنشاط, الطابع التجاري
 . الخ...الصعود والنزول غري كافية

 .  مستو املعلم.ًثالثا
ولذا عاين , ظهر ما يعرف بمعلم الرضورة, ًنظرا للحاجة املاسة لوجود املعلم

ورسالة  وبعضهم ليس لديه مؤهل تربوي, التعليم االبتدائي من هبوط مستو املعلم
ًالتعليم تتطلب إعدادا طويال ومتخصصا  . وفر يف البداياتوهذا مل يت, ًً

فقامت بتطوير , ولكن الوزارة كانت حريصة عىل االرتقاء بمستو كفاءة املعلم
وأصبح اآلن يشرتط أن يكون احلد األدنى من التأهيل ملن يرغب يف , برامج إعداده
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حيث مل يتبق من , ولذا يتوقع أن تنتهي هذه املشكلة, التدريس هو درجة البكالريوس
 . ًنوعا ماواملؤهل احلايل مناسب ,  يذكرمعلمي الرضورة عدد

 .  تعميم التعليم االبتدائي.ًارابع
بل إن بعضها مدت من مدة , حرصت الدول املتقدمة عىل تعميم التعليم االبتدائي

حيث بات من املسلامت أن التغيري والنمو , ًالتعليم وجعلته إلزاميا إىل املرحلة الثانوية
  .يتحقق عرب الرتبية
فال يزال تعميم التعليم من ,  الدول العربية ليس الوضع كذلكولكن يف

وإن كانت وزارة املعرف , الصعوبات ومل يربح العامل العريب بعد معركة تعميم التعليم
 .والرئاسة العامة لتعليم البنات قد بذلتا اجلهود اجلبارة يف سبيل نرش التعليم وتعميمه

 .سة ضعف العالقة بني املنزل واملدر.ًخامسا
ال تتمكن املدرسة من حتقيق رسالتها والقيام بمهامها الرتبوية التعليمية دون 

ذلك أن االبن يف املنزل هو الطالب , ومتابعتها ملا تقوم به املدرسة, تعاون األرس
واملنزل واملدرسة , وطالب باملدرسة, فهو شخص واحد لكنه ابن باملنزل باملدرسة

لذا واجب التعاون والتكامل , قديم املفيد والنافع لهوحيرصان عىل ت, هيتامن بمصلحته
 .− االبن−بينهام ملا فيه مصلحة الطالب 

واملدرسة هي البيئة الثانية , واألرسة هي البيئة األوىل التي ينشأ هبا الطفل وينمو
وهو السبيل إىل حل املشكالت أو الصعوبات , والتعاون بينهام أمر رضوري وحتمي

 .ولكن ال يزال هناك ضعف يف العالقة بينهام واملترضر هو الطالب, التي تواجه الطالب
 −:وعندما تكون العالقة جيدة يتحقق التايل

 .سري املدرسة واملنزل يف اجتاه واحد لتحقيق هدف واحد −
وقد ال جيد الطالب , فاملدرسة تقدم للطالب السلوك احلسن واخلربات اجليدة
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وعندما يذهب للمنزل يلحظ , ه املعلم عىل الصدقكالطالب الذي يربي, ذلك يف املنزل
 أو يقوم معه والده أو والته بترصف جيعله ير الكذب فضيلة وليس الصدق, الكذب

 . وبالتايل ال يعرف هل الصدق فضيلة أم الكذب, ًونظرا لصغر سنه ال يستطيع املواجهة
 . تقدير املنزل ألهداف وجهود املدرسة ومساعدهتا −

 بالعديد من األعامل اجليدة ملصلحة الطالب عىل نفقة األساتذة تقوم املدرسة
وقد حتتاج املدرسة , م املنزل بذلكلوال يع, الخ....أو توفري برادات ماء, كتظليل الفناء
ال , لعدم زيارته للمدرسة, ولكنه ألنه مل يشاهد ما قدمه األساتذة للطالب, لعون املنزل

  .يقدم املنزل الدعم للمدرسة
 . ويد أولياء األمور باإلرشادات الالزمة لتقويم سلوك الطالبتز −

أو  أو الكذب, أو االنطواء,  كاخلجل−ًيالحظ املعلم سلوكا غري مرغوب فيه
ولكن لضامن , أو إحالة الطالب للمرشد الطاليب,  فيقوم بعالجه−الخ ....العدوان

وال يتمكن ,  باملنزلابتعاد الطالب عن ذلك السلوك غري اجليد جيب استمرار العالج
املرشد أو غريه من التفاهم والتوضيح للمنزل سبل العالج لعدم وجود عالقة بينهام 

 . وبالتايل يستمر السلوك غري اجليد
 .تزويد املدرسة باملالحظات حول السلوك غري املقبول من الطالب −

أو  نطواءأو اال,  كاخلجل−ًقد يالحظ ويل أمر الطالب عىل ابنه سلوكا غري مقبول 
وإن كان عىل درجة عالية من ,  وال يتمكن من عالجه−الخ  ....أو العدوان, الكذب

ولذا هو حيتاج لشخص تربوي لعالج ذلك السلوك ولن جيد , التعليم فهو غري تربوي
 . أفضل من املعلم
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 معايير الحكم 
 على فاعلية التعليم االبتدائي

 يمكن احلكم عىل فاعلية التعليم هناك عدد من املعايري التي من خالهلا
وهي معايري يستفاد منها يف احلكم عىل فاعلية بقية مراحل , االبتدائي ومد كفاءته

 :التعليم منها

 . التعليم االبتدائي وطبيعة العرص .١
عرص احلاسوب , العرص الذي نعيشه عرص تطور تقني وتكنولوجي رسيع التغري

ًوهذا يتطلب منا التفكري جديا يف نوعية , واالتصاالت الفضائية, ونظم املعلومات
 .و يعيش فيه, التعليم املناسب هلذا العرص الذي سيخرج له الطالب

 . ولكننا نالحظ
 فاملعلم هيتم برسد احلقائق العلمية للطالب. االهتامم برسد احلقائق العلمية −

ويكتفي بحفظ وبرتديد , دون القيام بتوضيح كيف حتدث تلك احلقيقة
لحقيقة أكثر من االهتامم بإكساهبم املنهج العلمي يف البحث والتفكري الطالب ل

 . الصحيح واالهتامم باالختبار دون االهتامم بإعداد الطالب للحياة
يد الطالب دًيكتفي املعلم غالبا بالرشح الشفهي وتر. التعليم لفظي يف جممله −

رتجعها طاملا يس, دون فهم ما حتوي العبارات من فحو ومعنى, لأللفاظ
وأصبح , وأسئلة االختبار تشجع عىل ذلك احلفظ, الطالب بالشكل الصحيح

واملعمل  بالتايل االعتامد عىل املعلم أكثر من االعتامد عىل مصادر املعلومات
 .وهذا ال يتفق وطبيعة العرص, وخربات احلياة

قة وطري فاملناهج, سلبية الطالب, نتج عن السبب األول والثاين. سلبية التلميذ −
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فاملدرس يرشح , والعمل اجلامعي, ال تساعده عىل التفاعل واملشاركة, الرشح
والطالب يستمع دون نقاش أو مشاركة , دون استخدام وسائل, باأللفاظ فقط

 . وهذا ال يتفق وطبيعة العرص, األمر الذي أد إىل إتكالية وسلبية الطالب
سبب ب,  والتغرينحن نعيش يف عرص تقني رسيع التطور. العرص عرص اآلت −

 العرص املساعدة عىل باالت األخذ مما يستلزم, الخ...تطور الصناعة والزراعة
ولكن مدارسنا الزالت بعيدة عن آالت العرص , التطوير وزيادة اإلنتاج

أو عدم , لعدم توفرها باملدارس, املساعدة عىل تيسري وصول املعلومة للطالب
  .استخدام املعلم هلا

 . ئي وطبيعة املجتمع السعوديالتعليم االبتدا .٢
مما , ًاملجتمع السعودي كغريه من املجتمعات يتطور ويتغري تنمويا بشكل رسيع

فهل واكب التعليم تلك , أد إىل تغري أوجه احلياة يف وسائلها وأدواهتا بشكل مستمر
 −:املستجدات? ومنها

ميه أو ًالطالب حيرض للمدرسة سريا عىل قدي. املرور وحوادث السيارات/ أ
 ولكل أسلوب حضور للمدرسة قواعد مرورية تكفل بحول اهللا, ًراكبا للسيارة

السالمة للطالب واملعلم حريص عىل حضور الطالب وعدم تغيبه ألن ذلك من صور 
 فهل يبرص التعليم الطالب بتلك القواعد? , اهلدر الرتبوي

 عام كان عليه ًلقد تغري أسلوب حياة األرس حاليا. تغري أسلوب حياة األرس/ ب
األمر الذي يتطلب توعية الطالب باملستجدات داخل , احلال زمن اآلباء واألجداد

 وللحفاظ عىل سالمته, األرسة من أجهزة وكيف يتعامل معها بعناية للحفاظ عليها
 . وكيف يمكنه القيام بصيانة طفيفة هلا إلطالة عمرها االستهالكي
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ولكنها , دي العديد من مظاهر التنميةتوجد يف جمتمعنا السعو. التنمية/ ج
مع أن الدولة أنفقت الكثري من , لألسف تتعرض لسوء االستخدام من قبل البعض

فهل قام التعليم بتبصري الطالب بمظاهر التنمية? وكيفية , األموال لتوفريها للمواطنني
 احلفاظ عليها? وهل أعد الطالب للمسامهة يف إحداث التنمية?

 . ائي وطبيعة الطفلالتعليم االبتد .٣
وطفل املرحلة , لكل مرحلة من مراحل نمو اإلنسان خصائص ومطالبها املعينة

فهل راعي التعليم , االبتدائية كثري النشاط واحلركة وطرح األسئلة والعمل اليدوي
أو كام يقال , االبتدائي تلك اخلصائص? إننا نالحظ ازدحام اجلدول الدرايس باملواد

وحل بمدارسنا إجيابية , ي حيمل حقيبة ربام تكون أثقل من وزنهأن طالب االبتدائ
ونعلم أن أفضل التعلم هو ما يثري التفكري وتنمية , ًاملعلم بدال عن إجيابية الطالب

ولكن ذلك ال يتحقق يف مدارسنا لكوهنا تطالب الطالب , قدرات الطالب االبتكارية
ب واحد ويطلب منهم القيام ويقدم للطالب كتا, باحلفظ واالستظهار للمعلومات

فهل تعليمنا يراعي طبيعة . بغض النظر عن الفروق الفردية بينهم, بأعامل واحدة
 الطفل?

 . التعليم االبتدائي وطبيعة األهداف .٤
وهذا ما , إن أهداف املرحلة االبتدائية التي تضمنتها وثيقة سياسة التعليم متميزة

ًوعندما نراجعها نجد أهنا أهدافا مصاغة  ,أشاد به املؤمتر األول للتعليم اإلسالمي
 وبعضها مل ينفذ, ومع ذلك نجد أن بعضها نفذ بشكل جزئي, بعناية فائقة ودقة متناهية

وتعهد نشاطه , ومنها اهلدف السادس الذي يوجب تربية دوق الطالب البديعي
ىل واهلدف الذي يليه والذي يؤكد ع, وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه, االبتكاري
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واهلدف الذي يليه , تنمية وعي الطالب ليدرك ما له من احلقوق وما عله من الواجبات
مع أهنا أهداف تساعد الطالب عىل , واخلاص بتدريبه عىل االستفادة من أوقات فراغه

ًأن يكون فاعال منتجا ملتزما بالواجبات ً فهل عملت مدارسنا عىل تنفيذ تلك . ً
 األهداف ? 

 
  

  
 

 . املراجع** 
 .مرجع سابق, لرمحن احلقيلسليامن بن عبد ا/ د.أ
 .ربية السعوديةالتعليم العام يف اململكة الع, محد إبراهيم السلوم/ د
 .مرجع سابق, عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل وآخرون/ د.أ

 .مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف
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  مقدمة−

 −اإلعدادية− املرحلة املتوسطة −
  أنامط املرحلة املتوسطة−

  املستحدثات يف املرحلة املتوسطة−
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 مقدمة

ًال ختصص فصال أو مبحثا , يالحظ أن معظم كتب نظام التعليم إن مل تكن كلها ً
وقد يكون , ثم تليها املرحلة الثانوية, حيث تتناول املرحلة االبتدائية, للتعليم املتوسط

ولكن هنا سنخصص , لك ألن املرحلة املتوسطة ظهرت من داخل املرحلة الثانويةذ
 .هذا الفصل للمرحلة املتوسطة

 -اإلعدادية-المرحلة المتوسطة 

يلتحق هبا , املرحلة املتوسطة هي احللقة الوسطى من حلقات التعليم العام
يلتحق , ت دراسية سنوا٣ومدة الدراسة هبا , الطالب بعد اجتياز املرحلة االبتدائية

 .الطالب بعدها باملرحلة الثانوية
ًوهذه املرحلة مع أهنا متميزة بأهدافها ومناهجها إال أهنا تعد امتدادا للمرحلة 

غايتها تربية الناشئ , ثقافية عامة مرحلة: وتعرفها السياسة التعليمية بأهنا, االبتدائية
راعى فيها نموه وخصائص ي, تربية إسالمية شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه

 .الطور الذي يمر به وهي تشارك غريها يف حتقيق األهداف العامة من التعليم
ولقد جاءت أهداف املرحلة املتوسطة يف وثيقة سياسة التعليم يف الباب الثالث 

 .الفصل الثالث
ثم ثانوية , ويمكن القول أن التعليم املتوسط ظهر بظهور املعهد العلمي السعودي

حيث كانت الثالث سنوات األوىل منها متثل املرحلة ,  البعثات بمكة املكرمةحتضري
وتم فصلها عن املرحلة الثانوية عام , املتوسطة وتعرف باسم الكفاءة الثانوية

 مدرسة للبنني يدرس هبا ٢٠وكان عدد املدارس وقتها  كمرحلة مستقلة, هـ١٣٧٨
 .ً معلام١٧٣يدرسهم , ً طالبا٥٠١٥
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واعتربت متممة , هـ١٣٩٢مع املرحلة االبتدائية عام  رحلة املتوسطةوتم دمج امل
وأدجمت إدارهتام بالوزارة , وذلك هبدف استيعاب مجيع طالب املرحلة االبتدائية, هلا

حتت مسمى اإلدارة العامة للتعليم االبتدائي واملتوسط مع وجود الشهادة االبتدائية 
 . والشهادة املتوسطة

ًإداريا وعىل مستو الوزارة وأصبح , هـ١٣٩٤صلها عام ولكن رسعان ما تم ف
 .ومنذ ذلك التاريخ وهي مرحلة مستقلة بذاهتا, لكل مرحلة إدارة خاصة بالوزارة

هـ عندما افتتحت الرئاسة ٨٣/١٣٨٤ولقد بدأ التعليم املتوسط للبنات عام 
يف كل من العامة لتعليم البنات عدد من الفصول املتوسطة ملحقة بمدارس ابتدائية 

 مدرسة ١٠٥٨هـ ١٤١٠إىل أن بلغ عددها عام , الرياض ومكة املكرمة وجدة
 .متوسطة

هـ عندما ٨٣/١٣٨٤وكانت بدايته عام , ولقد تأخر التعليم املتوسط للفتاة
وواحدة , اثنتان بالرياض,  مدارس متوسطة٤افتتحت الرئاسة العامة لتعليم البنات 

 . مدارس٧لعام التايل بلغ عددها ويف ا, وواحدة بجدة, بمكة املكرمة
وكان أول اختبار للشهادة , وكانت عبارة عن فصول ملحقة باملدارس االبتدائية

وجهاز إداري , بعد أن أصبح للمدارس مبان مستقلة, هـ٨٥/١٣٨٦املتوسطة عام 
 .وتعليمي منفرد
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 أنماط المدارس المتوسطة

 . هـ١٣٨٣الرياض عام .  مدراس حتفيظ القرآن الكريم−
 . تابعة جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.  املعاهد العلمية املتوسطة−

رف يف نرش التعليم املتوسط بني اتأيت هذه املعاهد يف املرتبة الثانية بعد وزارة املع
بلغ عددها عام ,  سنوات٣ومدة الدراسة , هـ١٣٧٠وكانت بدايتها عام , الذكور
ًملعاهد تطورا ملحوظا فقد بلغ عددها عام وتشهد ا, ً معهدا٥٤هـ ١٤١٠  ٦٠هـ ١٤١٥ً

 .ً طالبا١٤٩١٠ًمعهدا التحق هبا 
 . املتوسطات العادية−

 متوسطة العادية أبواهبا للطالبـوتفتح املدارس ال, وهو أكثر األنواع انتشارا
 مواألمن العا, ووزارة الدفاع والطريان, والتعليم األهيل, ومنها التابع لوزارة املعارف

مع إدخال الوسائل , ولقد تعرضت خطة الدراسة للكثري من التعديل هبدف تطويرها
 .احلديثة يف التعليم وإدخال املناهج التقنية والعلمية بام يتالءم ومتطلبات التنمية

  . التعليم املتوسط اللييل للرجال−
لنهارية رغبة من الوزارة يف إتاحة الفرصة ملن حتول ظروفهم دون مواصلة الدراسة ا

وهناك بعض , هـ إىل افتتاح عدد من املدارس املتوسطة الليلية١٣٧٣قامت الوزارة عام 
وكانت تتبع إدارة املدارس , االختالف يف خطة الدراسة عن املدارس املتوسطة النهارية

 . مدرسة١٢٩هـ ١٤١٠وبلغ عددها عام , هـ١٣٨٨الليلية الثانوية إىل عام 
 . مدرسة الفهد−

فهي تغطي , الوزارة للتجديد يف بيئة التعليم االبتدائي واملتوسطحماولة من 
يدرسها الطالب وفق , يوزع املنهج إىل وحدات دراسية صغرية, ًاملرحلتني معا
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وعند متكنه من الوحدة يقومه , وال يتقيد الطالب بفصل معني, قدراته وميوله
ومل تتوسع , سطةإىل أن يتم مجيع الوحدات فيحصل عىل الشهادة املتو, املعلم

 .الوزارة يف هذا النوع
 

  
  

 المستحدثات في المرحلة المتوسطة

 .  املتوسطات النموذجية−
واحدة ,  مدارس متوسطة نموذجية٣هـ ١٣٨١افتتحت وزارة املعارف عام 

 واختريت هلا نخبة من املعلمني املؤهلني, بالدمام والثانية باهلفوف والثالثة بالرياض
لكوهنا , وكانت تقدم للطالب وجبات غذائية,  سنة١٣لطالب عن وكان ال يزيد سن ا

ًوخطتها الدراسية ختتلف قليال عن املدارس املتوسطة , تسري عىل نظام اليوم الكامل
وما زالت قائمة ولكنها مل تعد ختتلف , فقد تضمنت بعض الدروس العملية, األخر

عن املتوسطات األخر. 

 . املتوسطات احلديثة−
 مدارس متوسطة باسم املدارس ٤ هـ٨٨/١٣٩٨الوزارة منذ عام استحدثت 
هبدف إدخال مادة , واهلفوف, واملدينة املنورة, وجدة, يف الرياض, املتوسطة احلديثة

 هـ١٣٩٥عىل أن تقوم التجربة عام , الثقافة املهنية والتطبيق العميل بشكل جتريبي
عدد طالهبا وتقرر تصفيتها عام هـ لقلة ١٤٠١وألغيت املدرسة املتوسطة بالرياض عام 

 .هـ١٤٠٧
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 .  مدارس حتفيظ القرآن الكريم−
وبلغ عددها , هـ أول متوسطة لتحفيظ القرآن الكريم١٣٨٤افتتحت الوزارة عام 

هـ ٢١/١٤٢٢وبلغ عددها عام . مدرسة للبنات١٦مقابل ,  مدرسة٦٢هـ ١٤١٠عام 
 تابعة للحرس  مدارس٥و,  مدرسة للبنات١٤٧مقابل ,  مدرسة للذكور١٩٠

 .ومدرستان تابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع, الوطني
 

  
 . املراجع** 

 .مرجع سابق, محد إبراهيم السلوم/ د
 .مرجع سابق, عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل/ د.أ
 .مرجع سابق, محدان أمحد الغامدي وآخر/ د

 .مرجع سابق, ةسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودي, وزارة املعارف
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 الثانوية املرحلة −         مقدمة−
 التعليم الثانوي يف عهد املعارف العمومية −
 التعليم الثانوي يف عهد وزارة املعارف −
 −احلايل− النظام الثانوي اجلديد −
  أنواع التعليم الثانوي−
  املستجدات بالتعليم الثانوي−
 املقررات/ملطورا− مزايا التعليم الثانوي اجلديد −
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 مقدمة

فهي مرحلة مفرتق , هذا الفصل يتناول مرحلة تعليمية مهمة للطالب ولويل أمره
وليست , وليس كاملرحلة االبتدائية التي تعده للمتوسطة, وتعد الطالب ألمرين, طرق

 .كاملرحلة املتوسطة التي تعده للثانوية
وتعده أيضا خلوض غامر , فهي مرحلة تعد الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعية

 .احلياة العملية

  

 ة الثانويالمرحلة

 املرحلة الثانوية هي املرحلة أو احللقة النهائية من مراحل أو حلقات التعليم العام
لينتقل ,  سنوات دراسية٣ويقيض هبا , يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة املتوسطة
 . يةبعدها للدراسة اجلامعية أو خوض احلياة العمل

بحيث يسبقه التعليم , املرحلة الوسطى من سلم التعليم: وتعرفها اليونسكو بأهنا
 سنة من عمر ١٨ −١٢ من سن ويشغل فرتة زمنية متتد, االبتدائي ويتلوه التعليم العايل

 أنه تضمن املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية, يالحظ عىل التعريف السابق, الطالب
 .  عمر الطالب سنوات من٦ألنه يمتد 

مرحلة هلا طبيعتها : وتعرف السياسة التعليمية السعودية املرحلة الثانوية بأهنا
ًوهي تستدعي ألوانا من التوجيه , اخلاصة من حيث سن الطالب وخصائص نموهم

وهي مرحلة , يلتحق هبا حاملو الشهادة املتوسطة, ًواإلعداد وتضم فروعا خمتلفة
باإلضافة , يم يف حتقيق األهداف العامة للرتبية والتعليمتشارك غريها من مراحل التعل
 .ملا حتققه من أهدافها اخلاصة
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 .وأهدافها وردت بالسياسة التعليمية الباب الثالث الفصل الرابع
ومتثل املرحلة الثانوية العامة احللقة الثالثة يف سلم التعليم العام يف اململكة العربية 

 واجتيازها بنجاح, بعد إمتام الدراسة باملرحلة املتوسطةويلتحق هبا الطالب , السعودية
ومدة الدراسة باملرحلة الثانوية العامة ثالث سنوات تبدأ بصف عام يلتحق به مجيع 

. هـ١٤١٢ثم تتشعب يف الصفني التاليني إىل أربعة أقسام منذ العام , طالب املرحلة
 −:واألقسام هي

 . قسم العلوم الرشعية والعربية− ١
 .قسم العلوم اإلدارية واالجتامعية − ٢
 . قسم العلوم الطبيعية− ٣
 .هـ١٤١٤ وقد تأجل تنفيذه إىل عام .)التقنية( قسم العلوم التطبيقية − ٤

وهناك مواد أساسية تدرس جلميع طالب املرحلة الرتباطها بتكوينهم الروحي 
 .ةواللغة اإلنجليزي, واللغة العربية, وهي املواد الدينية, والثقايف

والذي , وقد جربت بعض أنواع التعليم الثانوي ومنها التعليم الثانوي الشامل
. هـ١٤٠٥ُوالذي طبق منذ عام , والتعليم الثانوي املطور, هـ١٣٩٥ُطبق منذ عام 

 .لكنها مل يكتب هلا االستمرار
فهو , ولقد حظي التعليم الثانوي منذ ظهوره بمنزلة خاصة لد اآلباء والطالب

أو , لب الفرص التعليمية واالجتامعية اجليدة ملواصلة الدراسة اجلامعيةيوفر للطا
كام ,  فاملرحلة الثانوية تعد الطالب ملواصلة الدراسة.البحث عن فرص عمل مناسبة

 .وذلك وفق قدراته وميوله, تعده للنزول إىل ميدان احلياة العملية
فالعملية , حلة الثانويةوال يقلل هذا من أمهية املراحل التعليمية السابقة للمر

لكل مرحلة وظيفة تقوم هبا , وتتحقق من خالل مراحل معينة, التعليمية كل ال يتجزأ
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 .متهد وتعد الطالب للمرحلة التالية
وتوضح املميزات التالية املكانة والبعد االسرتاتيجي الذي حتظى به املرحلة 

 :الثانوية
حيث أن . وهي مرحلة املراهقة, أهنا تتعامل مع الطالب يف أدق مراحل نموه )١

 . سنة١٨ − ١٥عمر الطالب يكون ما بني 
 .أهنا تعد الطالب ملواصلة الدراسة اجلامعية أو العمل يف ميادين احلياة )٢
 .مة لتنمية وحتقيق املواطنة الناضجة دعامة مهأهنا )٣

 فالطالب بعد اجتياز املرحلة الثانوية يكون يف سن الشباب خيرج من املدرسة
ًعضوا كامل املسئولية يشرتك يف احلياة االجتامعية , ًالثانوية منضام إىل أفراد املجتمع

أو اضطر , إن مل يرغب يف مواصلة دراسته, ويعمل ليوفر احلياة الكريمة له, والسياسة
 .للدراسة والعمل

باألعامل  فاملرحلة الثانوية يمكن وصفها بأهنا املرحلة التي تعد الطالب للقيام
ويف الوقت نفسه تعد الطالب ملواصلة دراسته يف اجلامعات , وظائف الصغريةوال

فهي مرحلة يلتحق هبا الطالب بعد اجتياز املرحلة املتوسطة ملواصلة . واملعاهد العليا
 . أو احلصول عىل الشهادة الثانوية للبحث عن وظيفة مناسبة, الدراسة

فعليها حتقيق حاجات , ه الطالبولذا يقع عىل عاتقها العديد من املسئوليات جتا
وهي مرحلة حرجة يف حياة الفرد يتوقف عليها بإذن , الطالب يف تلك املرحلة من نموهم

كام أن , وعليها أن تعد الطالب للدراسة اجلامعية, اهللا تعاىل تشكيل شخصيته ومظهرها
 .ملجتمععليها إعدادهم لالنضامم للمجتمع ومتكينهم من التجانس والتعاون مع أفراد ا

وكانت بدايته يف صورة التعليم األهيل , والتعليم الثانوي يف اململكة حديث النشأة
 .ومدرستا الفالح, من خالل مدرسة الصولتية
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عندما تم افتتاح املعهد , هـ١٣٤٥وكان ظهور التعليم ما بعد االبتدائي يف عام 
لب بعد خترجه الذي يعد الطا, وكانت بداية التعليم الثانوي, العلمي السعودي

عند تأسيس مدرسة حتضري البعثات بمكة , لاللتحاق باجلامعات واملعاهد العليا
 .هـ١٣٥٥املكرمة عام

ولقد مر التعليم الثانوي بتطورات عديدة من حيث مدة الدراسة واخلطة 
 .منذ قيام مدرسة حتضري البعثات. الدراسية وأنواع الدراسة

  

  العموميةمعارفالتعليم الثانوي في عهد مديرية ال

فهو السالح ملحاربة اجلهل , لقد اهتم امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل بالتعليم
  .وحتقيق النهضة املنشودة املهتدية بنور اإليامن والعلم, واألمية

ًولذا أصدر امللك املؤسس قرارا بإنشاء مديرية املعارف العمومية قبل صدور 
وعهد , القصاب من سوريا لتويل إدارة املديريةالنظام األسايس للحكم واستقدم كامل 

 . إليه بوضع منهج التعليم االبتدائي
عند قيام مدرسة , هـ١٣٥٥وإن تأخر ظهور التعليم الثانوي احلكومي إىل عام 

توفرت , إال أنه وجدت مرحلة فوق املرحلة االبتدائية, حتضري البعثات بمكة املكرمة
 .ودي بمكة املكرمةمن خالل إنشاء املعهد العلمي السع

وذلك من خالل , كذلك كان يوجد التعليم الثانوي عند قيام مديرية املعارف
 .والتي حظيت بعناية واهتامم امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل, املدارس األهلية

هـ مدرسة الفالح ٢٨/٦/١٣٤٤فقد زار امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل يف يوم 
كام زار يف التاريخ ذاته . وستة أكياس من الرز,  ذبائحوعرش, وتربع هلا بامئة جنيه

 وأربعة أكياس من الرز, وست ذبائح, ًوتربع هلا بخمسني جنيها, املدرسة الفخرية
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ودعم كل السبل املحققة لذلك ومن , ًوذلك حرصا منه يرمحه اهللا تعاىل عىل نرش العلم
 .بل قيام مديرية املعارف العموميةأشهر املدارس األهلية التي توفر هبا التعليم الثانوي ق

 : املدرسة الصولتية−١
هـ ١٣٢٥وهي التي أحدث هبا نظام الفصول واملراحل الدراسية ابتداء من عام

 :وأصبحت املدرسة تضم األقسام التالية
 . ومدة الدراسة به أربع سنوات. القسم التحضريي−١
 . ومدة الدراسة به أربع سنوات. القسـم االبتدائي−٢
 . ومدة الدراسة به أربع سنوات. القســم الثانـوي−٣
 . ومدة الدراسة به سنتان. القســـم العالـي−٤

, هـ باسم القسم الديني الثانوي١٣٧٢ًولقد عرف القسم الثانوي ابتداء من عام 
اللغة العربية , م الدينية العلو− :وكانت تدرس فيه املواد التالية, أو قسم العلوم الدينية

 .اجلرب واملقابلة, التاريخ, الفلك, الفلسفة اإلسالمية املنطق
 ١٣٤٦واملنطق عام , حيث حذفت الفلسفة, وطرأ عىل املواد بعض التعديالت

 ويف عام, وجغرافية البالد اإلسالمية والعربية, واهلندسة, حل حملهام احلساب هـو
ا مرة أخر ثم أعيد تدريسه, إضافة ملادة الفلك, هـ حذف تدريس تلك املواد١٣٦٨

 .هـ١٣٧٥عام 
 : مدرستا الفالح− ٢

 −:وهي التي مرت فيها املراحل الدراسية بعدة مراحل عىل النحو التايل
وكانت املراحل الدراسية خالل . هـ١٣٥٥−هـ١٣٣٠من عام . املرحلة األوىل )أ

 − املرحلة املتوسطة , املرحلة االبتدائية,  املرحلة التحضريية:تلك الفرتة مقسمة إىل
 − ثم سميت باملرحلة الثانوية, هـ باملرحلة الرشدية١٣٣٤وكانت تسمى إىل عام 
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وكان يدرس يف ,  وكانت املدة الدراسية يف كل مرحلة ثالث سنوات.واملرحلة العالية
 −  التاريخ واجلغرافيا−واللغة العربية واملواد االجتامعية ,  املواد الدينية:املرحلة الثانوية

 ويف بعض السنوات كانت تدرس مادة .ومسك الدفاتر, واهلندسة, واحلساب
 .واخلطابة, واملطالعة, والرسم, الفرائض
 حدث يف تلك املرحلة .هـ١٣٦١هـ إىل عام ١٣٥٦ من عام .املرحلة الثانية )ب

ومدة الدراسة ببعض , واملناهج الدراسية, تعديل ألسامء بعض املراحل الدراسية
 : املراحل عىل النحو التايل

ولكن أضيفت بعض املواد ,  ظلت مدهتا ثالث سنوات:رحلة التحضرييةامل −
 .للمنهج الدرايس

وأضيفت مواد جديدة ,  أصبحت مدة الدراسة أربع سنوات:املرحلة االبتدائية −
 .للمنهج

حيث قلصت إىل سنتني ,  أصبحت مدة الدراسة هبا أقل:املرحلة الثانوية −
 .والصحة, ريةوالس,  البالغة:وأضيفت بعض املواد مثل

وظلت مدة , وهي التي كانت تعرف باملرحلة العالية: املرحلة الثانوية العالية −
علم النفس : ولكن أضيفت بعض املواد للمنهج مثل, الدراسة كام هي
 .ومادة الرصف, وحذفت مادة أصول احلديث, واألدب العريب

  :هـ١٣٧١هـ إىل عام ١٣٦٢ من عام :املرحلة الثالثة )جـ
حيث تم دمج , ت فيه املراحل التي اختطتها مديرية املعارف العموميةانتهج

يف مرحلة واحدة مدهتا ست سنوات عرفت , املرحلة التحضريية مع املرحلة االبتدائية
تليها املرحلة ,  تليها املرحلة اإلعدادية ومدهتا سنة واحدة.باسم املرحلة االبتدائية

ها املنهج املتبع يف املعهد العلمي السعودي ذي اتبع في, الثانوية ومدهتا ثالثة سنوات
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هبدف , ومدهتا سنتان, ثم املرحلة األخرية وهي مرحلة التخصص. الثالث سنوات
 .ورياضيات, واجتامعيات, إعداد مدرسني لغة عربية

  ويف هذه املرحلة طورت املناهج الدراسية:هـ١٣٧٢ من عام .املرحلة الرابعة )د 
الذي تعقده وزارة , ن دخول امتحان الشهادة الثانوية العامةليتمكن طالب املدرسة م

 حيق ملن جيتازه بعد ذلك االلتحاق باجلامعات يف اخلارج , املعارف
املناهج التي تقرها وزارة , انتهجت بمدرستي الفالح, هـ١٣٨٤ومنذ عام 

 . املعارف
ليم الثانوي كانت نواة للتع, تلك اجلهود األهلية املدعمة بجهود الدولة الرشيدة

الذي ظهرت نواته احلكومية عند تأسيس مدرسة حتضري البعثات بمكة املكرمة عام 
والذي يتيح خلرجييه , والتي تعد البداية للتعليم الثانوي بمفهومه احلديث, هـ١٣٥٥

وهي أول مدرسة ثانوية حكومية بمكة , االلتحاق باجلامعات ملواصلة الدراسة
  . السعوديةوباململكة العربية, املكرمة

وتعود فكرة إنشاء مدرسة حتضري البعثات إىل العقبة التي واجهت طالب البعثة 
 حيث مل يتم قبوهلم − مجهورية مرص العربية −السعودية إىل اجلمهورية العربية املتحدة 

 ًباملعاهد املرصية العالية نظرا ألن الشهادات التي حيملوهنا ليس فيها لغة انجليزية
مما اضطرهم إىل القيام بدراسات خاصة ليتسنى هلم , ة والكيمياءوعلوم الطبيع

 فكان احلل هو إنشاء مدرسة ثانوية يوضع هلا منهج .االلتحاق باجلامعات املرصية
مع استقدام عدد من , وقد استمد من منهج الدراسة باملدارس الثانوية املرصية, خاص

 . ك من مواصلة دراستهليتمكن اخلريج بعد ذل, املدرسني املرصيني األكفاء
ويتأكد ذلك من خالل اإلعالن الذي نرش باجلريدة الرسمية والذي جاء فيه تعلن 
مديرية املعارف أنه تقرر فتح مدرسة باسم مدرسة حتضري البعثات والغرض منها إعداد 
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  .الطلبة الذين يرغبون يف االلتحاق بالكليات اآلتية باخلارج
 :اط التاليةولقد حدد اإلعالن السابق النق

 .مدة الدراسة ثالث سنوات −
 .يشرتط للقبول حصول الطالب عىل شهادة املعهد العلمي السعودي أو ما يعادهلا −
 .أن يكون الطالب سعودي اجلنسية −
 .أن يتعهد الطالب باخلضوع لنظام االبتعاث −
 .هـ١٣/٧/١٣٥٥سوف تبدأ الدراسة يف  −

/ وأول من توىل إدارهتا , هـ٧/١/١٣٥٦ولكن الدراسة مل تبدأ بالفعل إال يف 
 .وجاء من بعده إبراهيم نوري, أمحد العريب

وتعد مدرسة حتضري البعثات من أهم التجارب التعليمية التي متت عىل يد امللك 
 :وذلك لسببني رئيسيني مها, املؤسس يرمحه اهللا تعاىل

لتي واجهت جهود واملنظم ملواجهة العقبة ا, والرسيع, أهنا كانت احلل الناجح )١
 خاصة يف −التي كانت حتتاجها الدولة بشدة , الدولة يف سبيل تنمية القو البرشية

 . لتحقيق بناء الدولة العلمي احلديث−تلك الفرتة
أهنا كانت خطوة جادة نتج عنها تطوير التعليم الثانوي يف اململكة العربية  )٢

واالنتهاء  ومرحلة التعليم الثانوي, ووضع األساس ملرحلة التعليم املتوسط, السعودية
هبام إىل مرحلة من التنظيم بدأت بعد وفاة امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل وتأسيس 

 . عندما بدأ إعادة تنظيم التعليم الثانوي, هـ١٤٠٥وزارة املعارف إىل عام 
وإن كانت مدرسة حتضري البعثات اشرتطت يف أول أمرها حصول الطالب عىل 

منها سنة , إال أهنا وبعد أن أصبحت مدة الدراسة فيها ست سنوات, د العلميشهادة املعه
  .عن قبول طالب حيملون الشهادة االبتدائية أو ما يعادهلا, هـ١٣٥٨أعلنت عام , إعدادية
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 :هـ اشتملت الدراسة الثانوية عىل مرحلتني مها١٣٦٤ويف عام 
 .ث سنوات ومدة الدراسة فيها ثال. مرحلة الكفاءة الثانوية− ١
  يلتحق هبا الطالب بعد حصولــه. ومدة الدراسة فيها سنتان. املرحلة الثانوية−  ٢

 .عىل شهادة الكفاءة الثانوية
ثم أضيفت سنة ثالثة من جيتازها , ومن جيتاز الثانوية يمنح شهادة الثقافة العامة

 هـ١٣٧٣وظل األمر كذلك إىل قيام وزارة املعارف عام , يمنح الشهادة التوجيهية
عندها كان الطالب بعد انتهاء الصف األول الثانوي يتجه إىل مواصلة الدراسة يف أحد 

  .التخصصني العلمي أو األديب
وبدأت الدراسة , ثم صدر األمر السامي بافتتاح مدرسة ثانوية باملدينة املنورة

حممد سعيد / وتوىل إدارة املدرسة, هـ١٢/١١/١٣٦٢بمدرسة طيبة الثانوية يف 
ًويف العام نفسه افتتحت مديرية املعارف عددا من الفصول الثانوية ملحقة . رتداردف

  .وهي نواة املدارس الثانوية بجدة, باملدارس االبتدائية
طبق هبا منهج املدارس , هـ افتتحت مدرسة ثانوية بمدينة اهلفوف١٣٦٧ويف عام 

هـ افتتاح ١٣٦٩ عام وتم يف. الثانوية الذي وضعته مديرية املعارف يف تلك الفرتة
 . مدرسة متوسطة ثانوية يف مدينة أهبا

ومل يقترص اهتامم مديرية املعارف العمومية عىل التوسع يف افتتاح املدارس الثانوية 
 . واملعهد العلمي السعودي, العامة

خيتلف هدفه عن أهداف املعهد , فلقد ظهر نمط جديد للتعليم فوق االبتدائي
وذلك من خالل إنشاء مدرسة دار , ة حتضري البعثاتومدرس, العلمي السعودي
وهدفها إجياد املتخصصني يف الرشيعة اإلسالمية ليحقق اخلطة التي , التوحيد بالطائف

 رسمتها مديرية املعارف بقصد إعداد طالب يواصلون دراساهتم العالية داخل اململكة
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من تأسيسها عام حيث إنه بعد خترج أول دفعة من طالب املدرسة بعد مخس سنوات 
هـ وكان يدرس الطالب ١٣٦٩تأسست كلية الرشيعة بمكة املكرمة عام , هـ١٣٦٤

وكان يشرتط .واحلساب والتاريخ, واللغة العربية, بدار التوحيد مواد الدين اإلسالمي
حصوله عىل شهادة إمتام الدراسة االبتدائية أو , اللتحاق الطالب بمدرسة دار التوحيد

وعند اجتياز الطالب , راسة جمانية إىل جانب توفري السكن والتغذيةوالد, ما يعادهلا
وعند اجتيازه السنة اخلامسة حيصل عىل , السنة الثالثة يعطى شهادة كفاءة دار التوحيد

 .شهادة خامسة دار التوحيد
 ومل تقف توجيهات امللك املؤسس يرمحه اهللا تعاىل عند افتتاح املدارس الثانوية

ًبل أمر يرمحه اهللا تعاىل باختيار مخسني شابا من .  إحلاق أبنائهم هباوحث األهايل عىل
واقترص األمر عىل اثني , وإدخاهلم املعهد العلمي السعودي بمكة املكرمة, أهل نجد

فكان منهم بعد خترجهم القايض , وتوفري السكن والغذاء هلم, عرش تم إحلاقهم باملعهد
  .تعث بعضهم إىل مرص إلكامل الدراسةواب, واملدرس كغريهم من خرجيي املعهد

ولقد عمدت مديرية املعارف العمومية بعد إدخال نظام الكفاءة الثانوية الذي نفذ 
مقسمة إىل , هـ إىل جعل مدة الدراسة باملرحلة الثانوية العامة ست سنوات١٣٦٥عام 

ا واملسامة وهي مرحلة قائمة بذاهت, الثالث األوىل منها مرحلة الكفاءة الثانوية, قسمني
والثالث الثانية منها مرحلة ثانوية أخر منها سنتان حيصل الطالب , باملرحلة الثانوية

 ةـوالسنة الثالثة للحصول عىل شهادة التوجيهي, بعدها عىل شهادة الثقافة العامة
وأصبحت مرحلة , هـ ألغي نظام شهادة الثقافة العامة٧٢/١٣٧٣ًواعتبارا من عام 

  . األوىل الثانوية مبارشةالتخصص بعد السنة
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 التعليم الثانوي في عهد وزارة المعارف 

املرحلة األوىل لبذر بذور , هـ١٣٤٤يعد إنشاء مديرية املعارف العمومية عام 
رغم الصعوبات املعوقات , وفتح الطريق لبداية االنطالقة التعليمية, التعليم النظامي

قيادة الرشيدة بفضل اهللا تعاىل من جتاوزها التي متكنت ال, التي وجدت يف تلك الفرتة
فبعد أن كان عدد املدارس عند بداية عهد املديرية أربع . والتغلب عليها بشكل كبري

والليلة , منها النهارية, موزعة عىل إنحاء اململكة,  مدارس٣٠٦وصل العدد إىل 
م العايل حيث بل إهنا سامهت يف وضع لبنات التعلي. وبعض املدارس املهنية, والقروية

وكلية املعلمني بمكة املكرمة عام , هـ١٣٦٩أنشئت كلية الرشيعة بمكة املكرمة عام 
 . هـ١٣٧٢

والتي حتولت فيها اجلهة , مرحلة القفزات التعليمية, ثم جاءت املرحلة الثانية
فمنذ أن توىل امللك فيصل يرمحه اهللا تعاىل اهليئة . املسئولة عن التعليم إىل وزارة

وذلك , سية التي شكلت لوضع جهاز احلكم لينهض باحتياجات الدولة اجلديدةالتأسي
وأصبح االجتاه يف تكوين الوزارات , هـ وهو يتابع تطوير ذلك اجلهاز١٣٤٥عام 

واإلدارة مع زيادة , نتيجة التساع نشاط اململكة يف جمال اخلدمات واإلنتاج, ًرضوريا
املؤسس يرمحه اهللا تعاىل صدرت التوجيهات املوارد املالية وقبل شهر من وفاة امللك 

وزارة , وزارة املعارف, وزارة الداخلية: السامية بإنشاء مخس وزارات جديدة هي
  .وزارة الزراعة, املواصالت وزارة الصحة

وصاحب إنشاء وزارة املعارف استكامل اململكة العربية السعودية لشكلها 
 خاصة بعد تعدد مهام مديرية املعارف, ديدوبدأ التعليم عهده اجل, احلديث يف اإلدارة

 ومواجهة تطوراته الرسيعة, ومل يعد بوسعها الوفاء بكافة متطلبات التعليم املتزايدة
مما استلزم وجود جهاز يكون أكثر قدرة , والتغلب عىل ما يواجهها من معوقات
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  يف٥/٣/٢٦/٤٩٥٠تبلور ذلك بصدور األمر امللكي رقم , ًوأوسع اختصاصا
األمري فهد بن عبد العزيز هـ القايض بتأسيس وزارة املعارف وتعيني ١٨/٣/١٣٧٣

التي  فكان ذلك بداية النهضة التعليمية الكرب الشاملة ًوزيرا للمعارفيرمحه اهللا تعاىل 
 . أدت إىل الوثبة التعليمية التي حققت وال زالت حتقق الكثري يف جمال نرش التعليم وتطويره

 معوقاتـوىل من عمر وزارة املعارف مكتظة باملشاكل والوكانت السنوات األ
فال تكاد ختلو أي مدرسة , يرمحه اهللا تعاىل إدارة مثقلة باملشاكل فلقد تسلم الوزير األول

ومنها عدم توفر , مع وجود معوقات يمكن أن توقف االنطالقة التعليمية, من مشكلة
تزايد طلبات افتتاح ,  الكتاب املدريسعدم توفر, وقلة األبنية املدرسية, املدرس املؤهل

 . املدارس
ومل يكن يتوفر باململكة العربية السعودية عند قيام وزارة املعارف مقومات العملية 

ثم , ولكن متكن الوزير األول للمعارف يرمحه اهللا تعاىل بفضل اهللا تعاىل, التعليمية
  .بحكمته وحسن إدارته من مواجهة تلك املشكالت

 اخلطوات التي قام هبا الوزير األول للمعارف يرمحه اهللا تعاىل تشكيل وكانت أوىل
وطبق اهليكل , جهاز جديد يتمكن بحول اهللا تعاىل من القيام باملهام املوكلة للوزارة

وقد جر تعديل اهليكل التنظيمي  .هـ١٣٧٤ًالتنظيمي األول للوزارة اعتبارا من عام 
 جديدة للقيام باملهام املتزايدة وملواجهة التوسع بعد فرتة وجيزة نتيجة إحداث إدارات

مما يسهل اإلجراءات ويمكن بعون اهللا تعاىل من اإلنجاز الرسيع وكان مقر . يف التعليم
حيث انتقلت بعد ذلك إىل عاصمة اململكة , هـ١٣٧٦الوزارة بمكة املكرمة إىل عام 

 .العربية السعودية الرياض
 مرحلة الثانوية العامة مدة الدراسة هبا ثالثة مما سبق يالحظ انه بعد أن كانت

والسنة الثالثة للحصول عىل , سنوات منها سنتان للحصول عىل شهادة الثقافة العامة
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 تم إلغاء ذلك النظام منذ العام −أديب /  علمي −شهادة التوجيهية يف أحد القسمني 
 نظام شهادة هـ وأصبح التخصص بعد السنة األوىل الثانوية مبارشة وألغي١٣٧٣

 .الثقافة العامة
وتم تعديل , هـ انفصلت املرحلة املتوسطة عن املرحلة الثانوية١٣٧٨ويف عام 

وتم إدخال مادة اجليولوجيا لألقسام العملية , اخلطة الدراسية باملرحلة الثانوية العامة
 .من الصف الثاين الثانوي

ة الفرنسية يف املرحلة قررت وزارة املعارف إلغاء تدريس اللغ, هـ١٣٩٠ويف عام 
وأضيفت احلصص املخصصة هلا إىل , هـ٨٩/١٣٩٠ًالثانوية اعتبارا من العام الدرايس 

 .وبالتايل تغريت اخلطة الدراسية, بقية املواد
هـ تم اعتامد خطة دراسية جديدة للمرحلة الثانوية من قبل اللجنة ١٣٩٤ويف عام 

, هـ٩٩/١٤٠٠مل هبا إىل العام الدرايسواستمر الع, العليا لسياسة التعليم باململكة
هـ بتخفيض حصص ١٠/٥/١٤٠٠حيث صدر قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم يف 

ًمادة اللغة االنجليزية من ست حصص إىل أربع حصص اعتبارا من العام الدرايس 
 . مما أد إىل انخفاض جمموع احلصص األسبوعية يف كل سنة دراسية. هـ١٤٠٠/١٤٠١

وتوجد بعض املدارس الليلية بمباين , رس هذه املرحلة هناريةومعظم مدا
 والقسم األديب إىل عام, وكانت تضم القسم العلمي, املدارس الصباحية

وال ختتلف املناهج واملقررات . حيث اقترصت عىل األقسام األدبية. هـ١٤٠٠/١٤٠١
ًأقل يف الليلية نظرا يف املدارس الليلية عنها يف النهارية إال أن عدد احلصص األسبوعية 

 . وسن الطالب, لوقت الدراسة
 بل سعت .ومل يقترص اهتامم وزارة املعارف بالتعليم الثانوي العام عند هذا احلد

ًوالتعليم املتوسط عوضا عن االعتامد عىل , الوزارة إىل التنويع يف جمال التعليم الثانوي
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ًأفضلها; متشيا مع متطلبات ولتجربة تلك األنواع واختيار , نوع واحد من التعليم
 ًخطط التنمية وحتقيقا ملبادئ السياسة التعليمية يف اململكة وتلبية الحتياجات املجتمع

وتعده خلوض , لكون املرحلة الثانوية العامة تعد الطالب لاللتحاق بالتعليم اجلامعي
 .احلياة العملية إن أراد ذلك

هـ يف مدرسة ١٣٩٥لشاملة عام لذا قامت الوزارة بتجربة املدرسة الثانوية ا
ومدرسة الدمام الثانوية , ثم مدرسة حراء الشاملة بمكة املكرمة, الريموك بالرياض

ويف العام التايل طبقت التجربة يف مدينة جدة يف مدرسة بدر , هـ١٣٩٧الشاملة عام 
 . الشاملة

 .برزهاومن أ. ولقد توفرت يف ذلك النوع من التعليم الثانوي العديد من املزايا
 .عدم التقيد بسن معني لقبول الطالب )١
 .عدم اخلضوع الختبارات مركزية أو عامة )٢
 .واحتياجات املجتمع, مراعاة ظروف ورغبات الطالب )٣
 .إتاحة الفرصة أمام الطالب لتحمل مسئولياته بنفسه )٤
 .توفري العديد من أنواع النشاط التي ال توفرها الدارس الثانوية العامة )٥
 ساعة معتمدة يف لون أو أكثر من ألوان النشاط ٣٠يشرتط إلمتام الدراسة دراسة و

 ساعة معتمدة يف املواد الدراسية موزعة عىل ١٢٠ودراسة , اإلضايف املتوفرة باملدرسة
 :النحو التايل

 . ساعات معتمدة يف العلوم الرشعية٩
 .)جبارية إ ( ساعة معتمدة يف مواد القسم والشعبة التي خيتارها الطالب٧٦
٣٥ اختيارية (  ساعة معتمدة يف مواد األقسام والشعب األخر(. 
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ولقد جاء تطبيق املدارس الثانوية الشاملة يف املرحلة الثانوية بعد توصية اخلطة 
بأمهية التعليم الشامل يف املرحلة , اخلمسية الثانية للتنمية باململكة العربية السعودية

 . ةالثانوية خالل سنوات اخلط
 .ثم أوقف العمل هبذا النوع من املدارس الثانوية

بل إهنا , ومل تقف جهود الوزارة يف تنويع وتطوير التعليم الثانوي عند هذا احلد
هتدف إىل حتقيق , ًأوجدت نوعا آخر من التعليم الثانوي يعد جتربة جديدة من نوعها

حة الفرصة له ملواصلة وإتا, العديد من األهداف منها مراعاة قدرات الطالب وميوله
وإخفاق الطالب يف مواصلة , وتقليص مشاكل التخلف بالدراسة, دراسته اجلامعية

فالتعليم الثانوي املطور أدخل برامج ومناهج . دراستهم وتوفري املرونة يف التنظيم
ويساعد يف إعداد الطالب للدراسة , جديدة تواكب النهضة التي يعيشها املجتمع

  .ق وقدراته وميولهاجلامعية بام يتف
ولقد عرض مرشوع التعليم الثانوي املطور عىل اللجنة العليا لسياسة التعليم 

وبدأ , وشكلت العديد من اللجان لدراسته, هـ١٤٠٣وحظي باملوافقة عليه يف عام 
ًتطبيق ذلك النوع من التعليم الثانوي املطور بعد إقراره من قبل جملس الوزراء اعتبارا 

 ومدة الدراسة بالتعليم الثانوي املطور ستة ..هـ١٤٠٥/١٤٠٦رايس من العام الد
وتنقسم السنة الدراسية إىل , فصول دراسية تزيد أو تنقص بحسب قدرات الطالب

ويفتح فصل صيفي بحسب احلاجة , ًمدة الفصل سبعة عرش أسبوعا, فصلني دراسيني
 ساعة كحد أدنى ١٨٠ويلزم الطالب ليتخرج دراسة , ً أسبوعا١٢واإلمكانات مدة 

 :موزعة عىل النحو التايل
 . ساعة موزعة يف الربنامج العام٤٤
 . ساعة موزعة يف الربنامج الذي خيتاره الطالب١٠٠
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 . ساعة موزعة يف الربنامج االختياري٣٦
 .وأن ال يقل معدله عن مقبول

وتوفري قو , ولكن ملا يتطلبه ذلك النوع من التعليم الثانوي من مبان مدرسية
وتوفري العديد من الوسائل , رشية مدربة ومؤهلة لإلرشاد األكاديمي واإلداريب

مما , إضافة إىل سوء فهم الطالب لذلك النوع من التعليم, واملعدات واألجهزة واملعامل
هـ بإيقاف العمل ٢/٨/١٤١١صدر قرار معايل وزير املعارف يف . أد إىل رسوهبم

 .هـ١٤١١بنهاية العام بنظام الساعات يف املرحلة الثانوية 
 

  
  

  -الحالي-النظام الثانوي الجديد 

هـ بافتتاح أربعة أقسام يف التعليم ٢٨/٢/١٤١١صدر قرار جملس الوزراء يف 
  :الثانوي العام عىل النحو التايل

 . قسم العلوم الرشعية والعربية− ١
 . قسم العلوم اإلدارية واالجتامعية− ٢
 . قسم العلوم الطبيعية− ٣
 . قسم العلوم التقنية− ٤

وتكون الدراسة عامة يف الصف األول , هـ١٤١٢وبدأ العمل بموجبه منذ العام 
 وقد تأجل تنفيذ القسم الرابع إىل .ثم يبدأ التخصص منذ الصف الثاين الثانوي, الثانوي

ويشرتك طالب كافة األقسام يف دراسة مواد أساسية ترتبط بالتكوين . هـ١٤١٤عام 
  .وحي للطالب يف العلوم اإلسالمية واللغة العربية واللغة االنجليزيةالثقايف والر
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ويالحظ من خالل ذلك التقسيم أنه حيقق مبادئ السياسة التعليمية يف اململكة 
ومواكبتها ملتطلبات سوق العمل , العربية السعودية من خالل تنوع االختصاصات

 .والتنمية التي تنشدها البالد
لتي مر هبا التعليم الثانوي العام باململكة العربية السعودية تلك هي التطورات ا* 

األمر الذي يوضح مد العناية واالهتامم الذي , منذ قيام مديرية املعارف العمومية
 .حظي به التعليم الثانوي باململكة العربية السعودية

ل من تؤه, حيث تأيت أمهية هذه املرحلة من كوهنا هناية املطاف يف التعليم العام
 فهي مرحلة تشكل .جيتازها ملواصلة التعليم العايل أو الدخول إىل واقع احلياة العملية

وتزويد املرافق احلكومية واألهلية بام , قاعدة أساسية لتزويد التعليم العايل بالطالب
فجميعها ,  وهذا ال يقلل من أمهية مراحل التعليم األخر.حتتاجه من األيدي العاملة

 وإن كانت املرحلة الثانوية العامة تشكل قاعدة .يف جمملها البناء التعليميلبنات تشكل 
 .فإن املرحلة االبتدائية تشكل قاعدة للتعليم العام, للتعليم العايل

 .وإن كانت املرحلة الثانوية تشكل حلقة الوصل بني التعليم العام والتعليم العايل
 .والتعليم الثانوي, تعليم االبتدائيفإن املرحلة املتوسطة تشكل حلقة الوصل بني ال

 .كام أن التعليم الثانوي العام يقوم عىل خمرجات ما يسبقه من مراحل التعليم العام
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 أنواع التعليم الثانوي 
  

 .  ثانويات حتفيظ القرآن الكريم−
 ٣ومدة الدراسة هبا , هـ٩٦/١٣٩٧افتتحت أول مدرسة بمكة املكرمة عام  
هـ ٢٢/١٤٢٣وبلغ عدد املدارس عام , عىل مكافأة شهريةوحيصل الطالب  سنوات

 . للبنات هـ فتحت أول مدرسة للتحفيظ١٤١١ويف عام ,  مدرسة٦١
  . ثانويات املعاهد العلمية−

وهي امتداد ملتوسطات املعاهد , ترشف جامعة اإلمام حممد بن سعود عليها
 . هـ١٣٧٠العلمية وكان أوهلا عام 

 .  الثانويات العامة−
 ٣ومدة الدراسة , ًوهي األكثر انتشارا, ي التابعة لوزارة الرتبية والتعليم وه

   سنوات السنة األوىل عامة ثم يتخصص الطالب يف واحد من التخصصات األربع
 ومنها ما يتبع وزارة الدفاع والطريان, −علوم تطبيقية, علوم طبيعية, رشعية إدارية−

 .واألمن العام, واحلرس الوطني
 . ات العامة الليليةالثانوي −

 احلرس الوطنيرئاسة و, وزارة الدفاعوترشف عليه وزارة الرتبية والتعليم 
وتنخفض اخلطة الدراسية باملدارس , وهي امتداد للمتوسط اللييل واألمن العام

  .الثانوية الليلية كام هو احلال يف املرحلة املتوسطة
 

  



١٠٠ نظام احكعليم وسياسته 

 المستجدات بالتعليم الثانوي

 . نوية الشاملة املدارس الثا−
 لتطوير التعليم الثانوي بام يتناسب متطلبات احلياة االجتامعية واالقتصادية

هـ بافتتاح ثانوية شاملة ٩٥/١٣٩٦فقامت الوزارة عام , والتطورات العلمية والتقنية
هـ افتتحت ثانوية مماثلة بمكة ١٣٩٧ويف عام , بمدرسة الريموك للبنني بالرياض

ثم مدرسة بدر الشاملة , ية حراء وبالدمام ثانوية الدمام الشاملةاملكرمة من خالل ثانو
هـ مراعاة للفروق ٤٠٢/١٤٠٣ مدارس عام ٤ثم افتتحت , هـ١٣٩٨بجدة عام 

فكان الطالب خيتار , ومقابلة احلاجات واإلمكانات املختلفة, الفردية بني الطالب
 من شعبة ألخرو, ويمكنه التحويل من قسم آلخر, القسم والشعبة التي يدرسها

قسم اللغات , قسم العلوم االجتامعية, قسم العلوم الرشعية: وكانت التخصصات هبا
 الفيزياء, الفيزياء والرياضيات( قسم العلوم الطبيعية) لغة انجليزية, لغة عربية( 

ومل تتح , قسم العلوم التجارية, قسم الدراسات العامة) الفيزياء والكيمياء, األحياء
 .ُكام لو تقوم بدراسات علمية, دارس الشاملة للتطويرالكافية للم

  . املدارس الثانوية املطورة−
يتيح , طبق نظام الساعات,  مدارس للبنني٧هـ افتتحت الوزارة ١٤٠٥يف عام 

وتقرر إيقاف العمل بنظام , للطالب فرصة السري يف الربنامج وفق قدراته واستعداداته
  .هـ١٤١٢الساعات عام 

وجود نظام , ستحدثات يف التعليم الثانوي العام للبنني والبناتومن آخر امل •
جديد للتعليم الثانوي يتكون من برنامج مشرتك يدرسه مجيع الطالب والطالبات 

ويتكون من مسارين , ويف تعليم البنات بنظام املقررات, يعرف يف تعليم البنني باملطور
 خيتار الطالب أو الطالبة أحدمها, واآلخر للعلوم الطبيعية, أحدمها للعلوم األدبية



١٠١نظام احكعليم وسياسته  

 −:ويتضمن هذا النظام جوانب عديدة منها
نظام الساعات الدراسية املقننة التي يسجلها الطالب أو الطالبة يف كل فصل  .١

 .درايس
 .نظام املعدالت الفصلية والرتاكمية .٢
هتتم باجلوانب املهارية واإلعداد , املنهج فيها يعتمد مقررات هلا بعد تكاميل .٣

 .والتهيئة لسوق العمل, حياةلل
ويتبع ذلك تطوير يف , وتعتني مجيع هذه املقررات باجلوانب التطبيقية والوظيفية

 .والتقويم, أساليب التعليم والتعلم
وهتدف اخلطة اجلديدة للتعليم الثانوي املطور إىل إحداث نقلة نوعية يف التعليم 

 أجل إعداد الطالب والطالبة من, بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه, الثانوي
 −:ومن خالل ذلك تنبثق جمموعة من األهداف الرئيسة التالية, للحياة
 حتقيق مرامي سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية من التعليم الثانوي .١

 −:ومن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم هبا نظرة الطالب والطالبة للكون = أ

 .ياة يف الدنيا واآلخرةواإلنسان واحل
 .تعزيز قيم املواطنة والقيم االجتامعية لد الطالب والطالبات= ب
 املسامهة يف إكساب املتعلمني القدر املالئم من املعارف واملهارات املفيدة=  ج

وفق ختطيط منهجي يراعي خصائص الطالب والطالبات يف هذه 
 .املرحلة

وتنويع اخلربات التعليمية , ًياتنمية شخصية الطالب والطالبة شمول= د
 .املقدمة هلام



١٠٢ نظام احكعليم وسياسته 

وذلك بتخفيف حاالت الرسوب والتعثر , تقليص اهلدر يف الوقت والتكاليف .٢
 يف الدراسة وما يرتتب عليهام من مشكالت نفسية واجتامعية واقتصادية

وكذلك تقليل عدد املواد الدراسية التي يدرسها الطالب أو الطالبة يف الفصل 
 .حدالدرايس الوا

مما  تنمية قدرة الطالب والطالبات عىل اختاذ القرارات املتعلقة بمستقبلهم .٣
طاملا أهنم , ويزيد إقباهلم عىل املدرسة والتعليم, يعمق ثقتهم يف أنفسهم

 .ويف املدرسة التي يريدوهنا, ًيدرسون بناء عىل اختيارهم ووفق قدراهتم
الب و الطالبات اجلدية حتسني خمرجات التعليم الثانوي من خالل تعويد الط .٤

واملواظبة واحلرص عىل املستو التحصييل والسلوكي منذ بداية الفصل 
 .ًنظرا الحتساب املعدل الرتاكمي للطالب, الدرايس األول

ًالتي تساعدهم مستقبال يف , اكتساب الطالب و الطالبات املهارات األساسية .٥
بتقديم مقررات مهارية وذلك , ًالتهيئة ملتطلبات عامل العمل واحلياة عموما

 .ِيتطلب دراستها من قبل مجيع الطالب والطالبات
توفري مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام اسرتاتيجيات تعليم  .٦

 .وتعلم متنوعة تتيح للطالب فرصة البحث واالبتكار
  التعلم الذايت ومهارات التفكري:تنمية املهارات احلياتية للطالب والطالبة مثل .٧

والتفاعل مع , املختلفة ومهارات التعاون والتواصل والعمل ضمن فرق
يف إطار من القيم , اآلخرين واحلوار واملناقشة وقبول الرأي والرأي اآلخر

 .املشرتكة واملصالح العليا للمجتمع والوطن
تطوير مهارات التعامل مع التقنية ومصادر املعلومات وتنظيمها وتقويم  .٨

 .دة منها يف حياته الواقعيةمصداقيتها واالستفا
واإلخالص يف  تنمية االجتاهات اإلجيابية املتعلقة بحب العمل املهني املنتج .٩

 .واكتساب مهارات العمل املنتج و أساليبه, العمل وااللتزام به



١٠٣نظام احكعليم وسياسته  

  الجديد لتعليم الثانويامزايا 
 -المقررات/المطور-

ررات يكافئ الواحد وذلك من خالل تقديم مق, األخذ بمنحنى التكامل الرأيس
منها مقررين أو أكثر من املقررات التي يدرسها الطالب يف الفصل الدرايس الواحد من 

وتصبح بحد , الطالبوبالتايل يقل عدد املقررات التي يدرسها , التعليم الثانوي احلايل
 −:ونتج عن ذلك,  مقررات٧أقىص 
نهام من مشكالت وما ينتج ع, احلد من حاالت التعثر والرسوب يف الدراسة .١

ألن النظام يتيح للطالب أو الطالبة الذي يرسب , نفسية واجتامعية واقتصادية
دون إعادة , أو يعيد دراستها يف فصل الحق, يف مادة أو أكثر أن خيتار غريها

 .كاجلامعة. سنة بكاملها
االهتامم باجلانب التطبيقي املهاري من خالل تقديم مقررات مهارية ضمن  .٢

 .مع مراعاة اجلنسني, ملشرتك يف اخلطةالربنامج ا
يف ,  املقررات التي يرغب يف دراستهاإعطاء الطالب أو الطالبة فرصة اختيار .٣

 .ضوء ضوابط وأنظمة تراعي رغباهتم وقدراهتم واإلمكانات املتاحة
يستطيع الطالب أو الطالبة تعجيل خترجه أو تأخريه وفق قدراته حيث يمكنه  .٤

 . سنوات٣أو أكثر من , ني ونصفإهناء املرحلة خالل سنت
واملزيد من الصالحيات , توفري مزيد من املهام اجلديدة للمدرسة الثانوية .٥

 .واملرشدين واملعلمني, والوكالء, ملديري املدارس الثانوية
 

 



١٠٤ نظام احكعليم وسياسته 

 .املراجع** 
 . مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف

 .مرجع سابق,  احلامدحممد بن معجب/ د.أ
 .مرجع سابق, عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل/ د.أ
 . مرجع سابق, محد إبراهيم السلوم/ د



١٠٥نظام احكعليم وسياسته  

 
 
 

  
  

 
 
 
 
  مقدمة−

 من أقدم املدارس األهلية −
 املدرسة الصولتية −

 مدرستا الفالح −

 



١٠٦ نظام احكعليم وسياسته 

 مقدمة

 كة املكرمةوكانت منترشة يف م, كانت الكتاتيب القاعدة األوىل للتعليم األهيل
إبراهيم / وكتاب الشيخ, عبد املعطي النوري بالشبيكة/ ومن أشهرها كتاب الشيخ

وكان من أمهها عام , أمحد محام بحارة الباب/ وكتاب الشيخ, فودة بأجياد
 ). محدوه( عبد اهللا السناري/ كتاب الشيخ هـ١٣٢٦/١٣٣٠

 ادس اهلجريولقد عرفت مهبط الوحي املدارس منذ الربع األخري للقرن الس
كام أسس , عبد اهللا حممد األرسويف/ ومن أقدم املدارس مدرسة األرسويف التي أسسها 

 .هـ٧٨٩والثانية عام , هـ٧٧٢األوىل عام , األرشاف يف القرن الثامن مدرستني
وأسسوا هبا عدد من , كام أظهر بعض احلكام املسلمني باهلند عناية بمكة املكرمة

 غياثية أو البنغالية وأسسها امللك املنصور غياث الدين بن املظفراملدارس منها املدرسة ال
كام أسس السلطان أمحد شاة أحد سالطني دولة كجرات بغرب اهلند مدرسة كان 

 وكانت تدرس الفقه احلنفي, أسمها املدرسة الكنبائية
خليل بن إبراهيم كام أمر / ويف عهد املامليك ظهرت املدرسة الباسطية أسسها

واكتمل البناء ,  اململوكي قايتباي ببناء مدرسة بمكة تدرس املذاهب األربعةالسلطان
 .ـه٨٤٤عام 

ويف عهد الدولة العثامنية قامت بعض املدارس من أشهرها مدارس السلطان 
 .مدراس تدرس كل واحدة منها أحد املذاهب٤سليامن فقد أمر ببناء 

  اهللا تعاىل عنايته بالتعليم ولقد أوىل امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود يرمحه 
وصدر يف ,  وأرشفت مديرية املعارف عىل املدارس األهلية−وقد سبق اإلشارة لذلك−

تعلن مديرية املعارف العمومية أنه : ما نصه هـ١٨/١/١٣٤٧صحيفة أم القر بتاريخ 



١٠٧نظام احكعليم وسياسته  

ومنحهم , جيب عىل مجيع معلمي املدارس األهلية مراجعة إدارة املعارف لقيد أسامئهم
 . وال حيق هلم مزاولة املهنة قبل احلصول عىل الرخصة, صة التعليمرخ

هـ ١٣٧٣ويف,  مواد٧هـ صدر نظام املدارس األهلية تضمن ١٣٥٧ويف عام 
ًأصدر جملس الوزراء قرارا خاصا باملدارس األهلية تضمن   . مواد٣ً

 
  

 من أقدم المدارس األهلية

  بن خليل الرمحن اهلنديأسسها الشيخ حممد رمحة اهللا. املدرسة الصولتية .١
 بأموال امرأة هندية أسمها صولت النساء بمكة املكرمة) هـ١٣٠٨−١٢٢٣(

 .وال تزال مستمرة, هـ١٢٩١وكانت بداية الدراسة عام , هـ١٢٩٢عام 
درسة الصولتية نتيجة الستحسان األهايل قيام امل. املدرسة الفخرية العثامنية .٢

عبد احلق قاري / قام الشيخ. لمعليها من قبل طالب العولشدة اإلقبال 
وكان اسمها املدرسة الفخرية أسسها . هـ١٢٩٦بإنشاء مدرسة أهلية عام 

وقد تربع امللك  هـ١٢٩٨ بمكة املكرمة عام − هندي−عبد احلق قاري/الشيخ
 .أكياس رز ٤و ذبائح ٦و ً جنيها٥٠عبد العزيز يرمحه اهللا تعاىل عند زيارته هلا 

حممد حسن خياط بمكة املكرمة عام /  الشيخ أسسها. املدرسة اخلريية .٣
 .فقد كانت تنافس املدرسة الصولتية, هـ وكانت هلا مكانة بارزة١٣٢٦

 عام عبد اخلالق حممد حسني البنغايل/  أسسها الشيخ :مدرسة دار الفائزين .٤
وذلك بعد أن أشار عليه , وكان من طالب املدرسة الصولتية, هـ١٣٠٤

هللا بافتتاح مدرسة تساعد املدرسة الصولتية يف أداء أستاذه الشيخ حممد رمحة ا
ويف , وكانت تسمى باملدرسة اإلسالمية فكان ذلك بفضل اهللا تعاىل, رسالتها



١٠٨ نظام احكعليم وسياسته 

 .عهد الرشيف احلسني بن عيل أصبح اسمها مدرسة دار الفائزين
عبد الكريم الطرابليس الشامي بمكة املكرمة عام / أسسها . مدرسة الطرابليس .٥

 .هـ١٣٢٧
 . هـ١٣٣٩حممد أمني املاحي بمكة عام / أسسها. ة املاحيمدرس .٦
أمحد العجيمي بمكة املكرمة عام / أسسها الشيخ. مدرسة الرتقي العلمية .٧

 .هـ١٣٤٢
 .هـ١٣٤٦جنان حممد طيب بمكة عام / أسسها الشيخ. مدرسة أندونيسيا املكية .٨
 .هـ١٣٥٠عبد اهللا أمحد خوجه بمكة عام /أسسها األستاذ. مدرسة النجاح الليلة .٩
أسسها عدد من علامء املسجد احلرام وأبرزها إىل حيز . مدرسة دار احلديث .١٠

 .هـ١٣٥٣عبد الظاهر أبو السمح بمكة عام / الوجود الشيخ
 .هـ١٣٥٣حمسن عيل املساو بمكة عام / أسسها السيد .مدرسة العلوم الدينية .١١
اعده  وس−ً مدير األمن سابقا−مهدي املصلح /أسسها. مدرسة دار األيتام .١٢

 هـ١٣٥٥العقيد عىل مجيل بمكة عام 
حممد عارف البنغايل بمكة املكرمة عام / أسسها . املدرسة اخلريية العارفيه .١٣

 .هـ١٣٥٨
 .هـ١٣٦٥بمكة املكرمة عام  حممد سالمة اهللا/  أسسها.مدرسة دار السالم .١٤
مولوي صديق أمد مطيع الرمحن بمكة املكرمة / أسسها. املدرسة التوحيدية .١٥

 .ـه١٣٧٠عام 
أسسها عدد من املليباريني املقيمني بمكة املكرمة عام . املدرسة اخلريية املليبارية .١٦

 .هـ١٣٧١
عبد اهللا القحطاين بمكة املكرمة / أسسها الشيخ. مدرسة املهاجرين السلفية .١٧

 .هـ١٣٧٥عام 



١٠٩نظام احكعليم وسياسته  

 −:ويف جدة وجد عدد من املدارس منها •
 ء مدرسة أهليةهـ بإنشا١٣١٧عام, ة قام نفر من أهايل جد:مدرسة النجاح .١

  .وكان اسمها مدرسة النجاح
 .مدرسة عبد الرحيم طرابليس بجدة .٢
 . مدرسة الشيخ شاهني بجدة .٣
 . مدرسة الشيخ شمس بجدة .٤
 : ومن املدارس األهلية باملدينة املنورة •

 .عمر لطفي أفندي/ وكان يرشف عليها . املدرسة اجلليلية
 .توفيقحممد سعيد / وكان يرشف عليها . املدرسة احلميدية
 . عمرو أمحد زاهد/  وكان يرشف عليها .مدرسة بشري آغا
 .عىل أفندي/ وكان يرشف عليها. مدرسة الشفاء

 .هـ١٣٤١محد الفييض عام أ/  وكان يرشف عليها.مدرسة العلوم الرشعية
 .هـ١٣٤٤باملدينة املنورة عام .املدرسة النارصية

لذا نستعرض , ت احلارضًونظرا ألن تلك املدارس وغريها مل تستمر إىل الوق
 .ومن أقدم املدارس, ومدرسة الفالح لكوهنا مستمرة لآلن, مدرسة الصولتية

 
 



١١٠ نظام احكعليم وسياسته 

  المدرسة الصولتية

وال تزال تعمل , فهي من أقدمها,  تعد املدرسة الصولتية أم املدارس بأم القر
ل امرأة بأموا, حممد رمحة اهللا بن خليل الرمحن بمكة املكرمة/ لآلن ولقد أسسها الشيخ

ألداء فريضة املكرمة قدمت ملكة , صولت النساء من مقاطعة كلكتا/ هندية أسمها 
ولكن ,  املكرمة األوضاع سيئة فقررت بناء رباط بمكةتهـ وشاهد١٢٩٠احلج عام 

 هبا عدد من األربطةحممد رمحة اهللا أشار عليها عن طريق زوج ابنتها بأن مكة / الشيخ
حممد رمحة / واشرت الشيخ, فوافقت, اجتها لرباطبحاجة ملدرسة أشد من حوهي 

واكتمل البناء , هـ٢٩١ومن شدة حرصه قام بالتدريس عام , اهللا أرض بحارة الباب
ًحممد رمحة اهللا مديرا / نسبة للمتربعة وظل الشيخ, وسميت بالصولتية, هـ١٢٩٢عام 

وخلفه ابنه , هـ١٣٤٤حممد سعيد إىل عام / فخلفه ابنه, هـ١٣٠٨هلا إىل وفاته عام 
 ., وموقعها احلايل بحي الكعكية بمكة املكرمةحممد سليم رمحة اهللا

ومدة الدراسة ال , هـ منذ الصباح حتى أذان العرص١٣٢٥كانت الدراسة إىل عام 
بل يقرر كل طالب الكتب املناسبة له , ومل تكن هبا فصول دراسية, ساعات٧تقل عن 

س هبا العلوم العقلية إضافة للعلوم وكان يدر, عىل ضوء ما لديه من معلومات
 .وكان هبا, هـ أحدث نظام الفصول الدراسية١٣٢٥ويف عام , الرشعية

 .  سنوات٤ ومدة الدراسة به .القسم التحضريي
 .  سنوات٤ ومدة الدراسة به .القسم االبتدائي
 .  سنوات٤ومدة الدراسة . القسم الثانوي
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ويبدو أن منهج .ومدة الدراسة سنتان. القسم العايل وكان يعرف بالقسم التكمييل
وكانت املدرسة هتتم , املدرسة الصولتية كان يتأثر بمناهج املدارس اإلسالمية باهلند

وكان نظامها يتسم باملرونة بالنسبة للفرتة الزمنية التي ينبغي , باالختبارات الشهرية
  .للطالب أن يتم فيها دراسته

تحضريية مع االبتدائية أسوة باملدارس هـ تم دمج املرحلة ال١٣٧١ويف عام 
نت وكا ومدة الدراسة باألقسام املتقدمة وحدثت عدة تعديالت عىل املناهج, احلكومية

 . ً طالبا٢٧١هـ ١٣٩٢تضم عام 
 

  



١١٢ نظام احكعليم وسياسته 

  الفالح مدرستا

 عام مدرسة الفالح بجدةفقد افتتح , من رواد التعليم  يعد احلاج حممد عيل زينل
 وافتتح مدرسة يف ديب, هـ١٣٣٠ عام  املكرمةبمكةومدرسة الفالح , هـ١٣٢٣

فقد كان , كام أنه من رواد البعثات اخلارجية, ومدرسة ببمبي, ومدرستني يف البحرين
يبتعث الطالب الذي يكمل الدراسة يف مدارسه بتفوق للدراسة اجلامعية عىل حسابه 

 قرون قرابة ٣م خالل وبلغ ما أنفقه عىل التعلي,  للدراسة اجلامعية بمرص ولبناناخلاص
ويعد افتتاح مدرستي الفالح أهم حدث تعليمي ,  ألف جنيه انجليزي ذهب١٣

 عبد اهللا السناري/ ن كتاب الشيخوكا شهدته والية احلجاز يف مطلع القرن العرشين
وكان , طالب٢٠٠التحق هبا أكثر من , نواة مدرسة الفالح بمكة املكرمة) محدوه(

 .  هلاًحممد حامد مديرا/ الشيخ
 ذبائح ١٠و, ولقد تربع امللك عبد العزيز يرمحه اهللا عند زيارته هلا بامئة جنية

وتقع يف قلب مدينة جدة بالقرب من ميدان , وال تزال املدرسة مستمرة, أكياس رز٦و
 .ويف مكة املكرمة بساحة إسالم, البيعة

 : نحو التايل فرتات عىل ال٤ويمكن تقسيم احلقبة التي عاشتها مدرسة الفالح إىل 
كانت الدراسة مقسمة إىل أربع مراحل ) هـ١٣٥٥ −هـ١٣٣٠( الفرتة األوىل= ١

 ٣ومدة الدراسة يف كل منها , عالية, متوسطة, ابتدائي, حتضريي: هي
 .سنوات

وعدلت , تغريت أسامء بعض املراحل) هت١٣٦١ −هـ١٣٥٦( الفرتة الثانية= ٢
والثانوي , والثانوي, دائيواالبت, التحضريي: فكان هناك, بعض املناهج

 . العلمي
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 معارفـسارت عىل هنج مديرية ال) هـ١٣٧١ −هـ١٣٦٢( الفرتة الثالثة= ٣
 واملتوسط ومدة الدراسة سنة واحدة, فدجمت التحضريية مع االبتدائية

ثم مرحلة التخصص , عىل منهج املعهد العلمي  سنوات٣والثانوي ملدة 
 واالجتامعيات, لم للغة العربيةإلعداد مع, ومدة الدراسة هبا سنتان

 . والرياضيات
طورت الفالح مناهجها ليتمكن طالهبا من ...) .−هـ١٣٧٢( الفرتة الرابعة= ٤

هـ أصبحت تسري عىل ١٣٨٤ومن العام , االلتحاق بمدرسة حتضري البعثات
ة يف مباين حديثة يف حمافظة جدة وتقع املدرس, سنوات ومناهج وزارة املعارف

 . وبمكة بساحة إسالملبيعة اقرب ميدان
فقد خصص , ولقد حظي التعليم األهيل بنصيب يف سياسة التعليم السعودية

  − :وتضمن املواد التالية, الفصل السادس من الباب اخلامس للتعليم األهيل
وخيضع إلرشاف اجلهات ,  تشجع الدولة التعليم األهيل يف كافة مراحله−١٧٥

 . ويوضح ذلك النظام اخلاص به, ياًالتعليمية املختصة فنيا وإدار
 الرتخيص بافتتاح املدارس واملعهد األهلية خاص باجلهات التعليمية −١٧٦

  .وال يسمح به لغري السعوديني, املختصة
والواجبات ,  يوضح نظام التعليم األهيل الرشوط التي جيب توافرها فيه−١٧٧

 . التي يلتزم هبا
 .ح الشهادات العامة يف مجيع مراحل التعليم ال حيق للتعليم األهيل أن يمن−١٧٨
 :  حيقق إرشاف الدولة عىل التعليم األهيل األهداف التالية−١٧٩
والرشوط الصحية ال يقل عن , ضامن مستو مناسب من الرتبية والتعليم/ أ

 . مستو مدارس الدولة
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 . ضامن صحة اجتاه املدرسة وفق مقتضيات اإلسالم/ ب
ة املالية التي تقر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن تقدير مد املساعد/ ج

 . بني خمتلف مدارس األهلية
مساعدة املدارس واملعاهد األهلية عىل حتقيق أهداف الرتبية والتعليم من / د

 . ناحية اإلرشاف والدعم الفني
 

  
 

 : املراجع** 
 . قمرجع ساب, لعربية السعوديةسياسة التعليم باململكة ا, وزارة املعارف

 .مرجع سابق, عبد الرمحن صالح عبد اهللا/ د
 .مرجع سابق, د بن عبد املجيد حكيمعبد احلمي/ د
 .نني يف مكة املكرمةالتعليم األهيل للب, فيصل بن عبد اهللا مقادمي/ أ
 .العربية السعوديةالتعليم األهيل يف اململكة , منيع بن عبد العزيز املنيع/ د
 .مرجع سابق, مد عبد الرمحن الشامخحم/ د
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  مقدمة−
 
 تطور مؤسسات إعداد املعلم باململكة العربية السعودية −

 

 



١١٦ نظام احكعليم وسياسته 

 مقدمة

يتوقف تطور وازدهار املجتمع عىل مد فاعلية النظام التعليمي مع متطلبات 
 .العرص واملستجدات االقتصادية والفكرية واالجتامعية

ليتناسب مع العملية الرتبوية , بإعداد املعلموحتسني النظام التعليمي يتطلب االهتامم 
ًفهو أكثر أعضاء املدرسة قربا من الطالب , املنشودة فاملعلم هو قائد ورائد العمل املدريس

 . ومن خالل تعامل املعلم مع الطالب يتم التأثري يف الطالب, ًوتفاعال معهم
دة اإلسالمية  عىل تربية الطالب عىل العقيفاملعلم الكفء قادر بحول اهللا 

ويسهم يف حتقيق , ويزودهم بالعلم واملعرفة واخلربة, واخللق الفاضل والسلوك احلسن
 . خطط التنمية

وتسعى الستقطاب العنارص املتميزة , لذا حترص الدول عىل إعداد املعلم الكفء
وتبذل اجلهد لتحسني املستو املادي واملعنوي للمعلم , من املتقدمني ملهنة التعليم

 .وم برسالته يف إعداد الطالب بجد وفاعليةليق
ومع هناية القرن التاسع عرش بدأ إعداد املعلم يتم وفق برنامج علمي مهني ثقايف 

 . متوازن
واململكة العربية السعودية حريصة كل احلرص عىل توفري املعلم الوطني الكفء 

ًتربويا وثقافيا بكافة ًوحتقيق االكتفاء الذايت من املعلمني الوطنيني املؤهلني علميا و ً
ًمراحل التعليم وبالتايل تبذل اجلهد لعملية إعداد املعلم كام كيفا لتوفري املعلم املحقق  ً

 .لالجتاهات احلديثة يف الرتبية والتعليم
فاملعلم الكفء يتمكن بحول اهللا تعاىل من خالل علمه وسلوكه أن يؤثر يف 

وهو يبتكر , احة إىل أقىص حد ممكنالطالب وغريهم ويستثمر كافة اإلمكانات املت
  .ويطور العملية الرتبوية
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وتتحقق عملية اإلعداد للمعلم بشكل ناجح إذا تم االختيار عىل ضوء جمموعة 
وعىل برنامج اإلعداد الذي يعدهم للقيام برسالتهم الرتبوية , من الصفات الشخصية

 .خري قيام
فعىل سبيل املثال اشرتط , املعلمولقد كان لعلامء اإلسالم منذ قرون عناية خاصة ب

ًحاذقا وقورا رزينا , ًبصريا برياضة األخالق, ابن سينا أن يكون املعلم ذا دين وعقل ً ً
 . ًلبيبا ذا مرؤة ونزاهة ونظافة, ًبعيدا عن اخلفة والسفه

ًوير ابن مجاعة أن عىل املعلم أن يكون مراقبا هللا تعاىل دائام يف الرس والعلن وأن , ً
ًوأن ال جيعل العلم سلام يتوصل به لألغراض , علم كام صانه علامء السلفيصون ال

 وأن يعامل الناس بمكارم األخالق, الدنيوية من جاه أو مال أو منصب أو شهرة
 . ويشتغل بالتصنيف واجلمع والتأليف

  −:كام أن املعلم يقوم بالعديد من األدوار املتداخلة فيام بينها ومنها
 . موجه للتعليم −    . البمرشد وموجه للط −
 . عضو يف مجاعة املدرسة −  .ناقل للرتاث الثقايف بعد تنقيته −
 . مواطن مؤمن يف املجتمع −    . عضو يف مهنة التدريس −

ولقد حظي إعداد املعلم يف سياسة التعليم بعدد من املواد تضمنها الفصل الرابع 
 .من الباب اخلامس

 
  



١١٨ نظام احكعليم وسياسته 

 تطور مؤسسات إعداد المعلم 
 المملكة العربية السعوديةب

لقد كانت املشكلة األوىل التي واجهة مديرية املعرف العمومية توفري العدد الالزم 
ولكن كيف يتسنى توفري املعلم , حيث يمكن فتح املدارس وجتهيزها, من املعلمني

 الكفء? 
ولكن إىل أي مد ,  بالبالد العربية الشقيقةولذا استعانت املديرية بعد اهللا 

 يمكن االستمرار عىل ذلك احلال?? 
لذلك حرصت مديرية املعارف العمومية عىل توفري املعلم الوطني املؤهل من 

 .خالل
 .  املعهد العلمي السعودي بمكة املرمة−١

 ٤٠التحق به , هـ١٣٤٥افتتحت مديرية املعارف املعهد العلمي السعودي عام 
ثم أغلق ملدة عام وأفتتح عام , هانًطالبا كانت ترصف هلم مكافأة شهرية قدرها جني

  هـ١٣٤٧
جييد القراءة , وكان يشرتط لاللتحاق باملعهد أن يكون الطالب سعودي اجلنسية

 .لديه إملام بالعلوم الرشعية, والكتابة
هـ أصبحت ١٣٦٥ويف عام ,  سنوات تسبقها سنة متهيدية٣وكانت مدة الدراسة 
هـ عندما أصبح معهد ابتدائي ١٣٨١ومتت تصفيته عام , مدة الدراسة مخس سنوات

 . للمعلمني
 .  معاهد املعلمني االبتدائية−٢

واشرتط , هـ افتتحت معاهد املعلمني االبتدائية١٣٧٣بعد قيام وزارة املعرف عام 
واجتياز مقابلة شخصية , لاللتحاق هبا حصول الطالب عىل شهادة املرحلة االبتدائية
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عدها اخلريج عىل شهادة كفاءة معاهد املعلمني حيصل ب,  سنوات٣وكانت مدة الدراسة 
ولقد , هـ١٣٨١ً معهدا عام ٣٠ معاهد أصبح عددها ٣وبعد أن كان عددها , االبتدائية

ولذا متت تصفيتها عام , ًوجه هلا الكثري من االنتقاد نظرا لصغر سن اخلريج
 . ً معلام٩٦٠٠بعد أن خرجت , هـ٨٨/١٣٨٩

 .  معاهد املعلمني الليلية−٣
ًصا من الوزارة عىل تأهيل معلم الرضورة من املعلمني الني ال حيملون حر

 ٣هـ وكانت مدة الدراسة ١٣٧٥مؤهالت قامت بافتتاح معاهد املعلمني الليلية عام 
 .هـ بعد أن حققت الغرض منها١٣٨٥ومتت تصفيتها عام  سنوات
 .  الدورات الصيفية−٤

ف ملعلمي الرضورة وخرجيي كام أقامت وزارة املعارف دورات صيفية بالطائ
كل ,  يوم موزعة عىل عامني١٠٠كانت مدة الدراسة , هـ١٣٧٥عام , املعاهد الليلية

 . هـ١٣٨٥ يوم ومتت تصفيتها عام ٥٠عام 
 .  معاهد املعلمني للمرحلة االبتدائية−٥

قامت , للنهوض بمستو املعلم والرقي بمستواه العلمي والرتبوي والثقايف
تقبل احلاصلني عىل , هـ١٣٨٥ معاهد املعلمني للمرحلة االبتدائية عام الوزارة بافتتاح

وكانت تعرف يف بداية األمر ,  سنوات٣ومدة الدراسة هبا , شهادة الكفاءة املتوسطة
 ثم استقر األمر عىل تسميتها بمعاهد املعلمني االبتدائية, بمعاهد املعلمني املتوسطة

تم , ً معهدا٦٣هـ بلغ عددها ١٤٠٥ عام ويف, ً معهدا١٥هـ ١٣٩٤وبلغ عددها عام 
 . هـ١٤١١إغالق آخرها عام 

 .  معهد الرتبية الرياضية للمعلمني−٦
قامت الوزارة بافتتاح معهد الرتبية , لسد العجز يف عدد معلمي الرتبية الرياضية
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 هـ يلتحق به احلاصل عىل شهادة الكفاءة املتوسطة٨٤/١٣٨٥الرياضية بالرياض عام 
حيصل بعدها اخلريج عىل شهادة الثانوية ملعهد الرتبية ,  سنوات٣اسة ومدة الدر
بعد أن قامت بوظيفته الكلية املتوسطة للرتبية , هـ١٤١٢ومتت تصفيته عام , الرياضية

 .هـ١٤٠٨الرياضية عام 
 .  إعداد معلم املواد الدينية والقرآن الكريم−٧

ن الكريم افتتحت الوزارة عام ولسد العجز يف معلمي املواد الدينية وحتفيظ القرآ
هـ أول مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض إلعداد معلم املواد الدينية ٨٤/١٣٨٥

أو , يلتحق هبا احلاصل عىل الشهادة االبتدائية من مدارس التحفيظ, والقرآن الكريم
 سنوات ٣ومدة الدراسة , االبتدائية العامة مع حفظ املقرر من سور القرآن الكريم

 . حيصل بعدها اخلريج عىل شهادة الكفاءة املتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم
هـ افتتحت أول ثانوية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة املكرمة ٩٦/١٣٩٧ويف عام 

مع حفظ , أو الكفاءة العامة, يلتحق هبا احلاصل عىل شهادة الكفاءة املتوسطة حتفيظ
حيصل بعدها اخلريج عىل شهادة , نوات س٣ومدة الدراسة , املقرر من القرآن الكريم

 . الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم
 .  معهد الرتبية الفنية للمعلمني−٨

قامت الوزارة بافتتاح معهد الرتبية الفنية , لسد العجز يف عدد معلمي الرتبية الفنية
ومدة , هـ يلتحق به احلاصل عىل شهادة الكفاءة املتوسطة٨٥/١٣٨٦بالرياض عام 

ومتت   سنوات حيصل بعدها اخلريج عىل شهادة الثانوية ملعهد الرتبية الفنية٣سة الدرا
 .هـ١٤١١تصفيته عام 

 .  مراكز الدراسات التكميلية−٩
هـ ٨٦/١٣٨٧وللنهوض بمستو خريج املعاهد القديمة افتتحت الوزارة عام 
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دة وكانت تقبل من هم عىل رأس العمل من محلة شها, مراكز الدراسات التكميلية
 ٣ومدة الدراسة سنتان عىل , معاهد املعلمني االبتدائية أو شهادة الكفاءة املتوسطة

 .هـ١٤٠٨ومتت تصفيتها عام ,  شهور ونصف٧فرتات مدة كل فرتة 
 .  برامج إعداد معلمي اللغة االنجليزية−١٠

وملواجهة العجز يف عدد معلمي اللغة االنجليزية قامت وزارة املعارف بافتتاح 
يقبل احلاصل عىل الثانوية العامة , هـ١٣٩٣ إعداد معلمي اللغة االنجليزية عام برنامج

ومدة ,  سنوات عىل تعينهم٣أو من هم عىل رأس العمل بعد ميض , وما يف مستواها
يبتعث بعدها الناجح إىل بريطانيا للدراسة ملدة ,  فرتات متساوية٣الدراسة عام عىل 

 . تدريس اللغة االنجليزية باملدارس املتوسطةحيصل بعدها عىل دبلوم ,  أسبوع١٠٠
 .  مراكز العلوم والرياضيات−١١

وملواجهة العجز يف عدد معلمي العلوم والرياضيات قامت الوزارة بافتتاح مراكز 
ً طالبا ١٤٣التحق به , هـ١٣٩٤وكان أول مركز بالرياض عام , العلوم والرياضيات

أو القسم ,  الثانوية العامة القسم العلمييقبل احلاصل عىل,  سنوات٣ومدة الدراسة 
 . أو دبلوم املعلمني رشيطة النجاح يف املستو التأهييل, األديب

 .  الكليات املتوسطة−١٢
افتتحت الوزارة عام , وللنهوض بمستو معلم املرحلة االبتدائية بدرجة أكرب

هـ ٩٧/١٣٩٨ويف عام , هـ الكلية املتوسطة بمكة املكرمة وبالرياض٩٦/١٣٩٧
ويف عام , وبالرس, وبأهبا, وبالدمام, افتتحت كلية متوسطة باملدينة املنورة

هـ افتتحت ٤٠١/١٤٠٢ويف عام , هـ افتتحت كلية متوسطة بالطائف٩٨/١٣٩٩
هـ افتتحت كلية متوسطة ٤٠٣/١٤٠٤ويف عام , كلية متوسطة باجلوف وجازان

ويف , ة متوسطة ببيشةهـ افتتحت كلي٤٠٦/١٤٠٧ويف عام , بحائل وأخر باإلحساء
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ويف هذا العام , وأخر بالقنفذة, هـ افتتحت كلية متوسطة بتبوك٤٠٧/١٤٠٨عام 
ويف عام  حتول معهد الرتبية الرياضية إىل كلية متوسطة للرتبية الرياضية

وأخر بالباحة , وأخر بعرعر, هـ افتتحت كلية متوسطة بجدة٤٠٩/١٤١٠
 . إلعداد املعلمني كلية متوسطة ١٨وبالتايل بلغ عددها 

أو من هم عىل رأس العمل ممن حيملون , وكانت تقبل احلاصل عىل الثانوية العامة
ومدة الدراسة سنتان عىل أربعة فصول , شهادة إعداد املعلمني للمرحلة االبتدائية

 . ومخسة فصول لطالب القسم األديب
 . كليات املعلمني−١٣

وحتسينه طورت وزارة املعارف برنامج ًواستمرا منها يف النهوض بمستو املعلم 
 سنوات حيصل بعدها اخلريج عىل ٤ومددت فرتته إىل , الدراسة بالكليات املتوسطة
حتولت الكليات املتوسطة إىل كليات للمعلمني مع العام , بكالريوس التعليم االبتدائي

 .هـ وهي املؤسسة الوحيدة املسئولة عن إعداد معلم املرحلة االبتدائية١٤٠٩
 هـ استحدث ببعض الكليات مسار العلوم ومسار الرياضيات١٤١٩ويف عام 

ثم وجد مسار اللغة , ليعد الطالب للتدريس باملرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية
 . العربية

وكانت مدة الدراسة لعام , كام تنفذ الكليات دبلوم حمرضي املختربات املدرسية
واحد ثم زيدت سنة أخر. 

وبرامج أخر يف احلاسب , الكليات بتقديم دورة ملديري املدارسكام تقوم بعض 
من خالل مركز التدريب وخدمة , اآليل واللغة االنجليزية وغري ذلك من دورات

 . املجتمع
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 . ومن أهداف الكليات
ًإعداد معلم املرحلة االبتدائية تربويا وأكاديميا −  .واملتمسك بتعاليم اإلسالم, ً
 . بوي واألكاديمي للمعلمني عىل رأس العملرفع مستو التأهيل الرت −
 . اإلسهام مع اجلهات املختصة بالوزارة يف تطوير املناهج واملقررات −
 . التعاون مع إدارات التعليم يف حل املشكالت الرتبوية −
 . التعاون مع املؤسسات الرتبوية داخل اململكة وخارجها لتطوير التعليم −
الربامج والدورات ملعلمي املراحل املشاركة يف إعداد وتنفيذ وتطوير  −

 . التعليمية
 وكليات  صدرت التوجيهات الكريمة بإحلاق كليات املعلمنيهـ١٤٢٧يف عام و

 ل إحلاق كل كلية بأقرب جامعة هلاوتم ذلك من خال, املعلامت بوزارة التعليم العايل
مني بالرياض وكلية املعل, وعليه احلقت كلية املعلمني بمكة املكرمة بجامعة أم القر

 .وكلية املعلمني بجدة بجامعة امللك عبد العزيز, احلقت بجامعة امللك سعود
 

 
 

 .املراجع** 
 .مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف

 .مرجع سابق,  السنبلعبد العزيز بن عبد اهللا/ د.أ
 .لمنيالكتاب الوثائقي لكليات املع, وزارة املعارف
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 مرحلة البدايات −
 مرحلة القفزات يف التعليم العايل −
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 مقدمة

فهي جتمع أكثر من , وهو واقع اجلامعة, إن كلمة جامعة اسم فاعل من مجع
وتقوم , ختصص علمي وجتمع أكثر من جنسية بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس

من خالل . بل ختدم املجتمع ككل, الطالب فقطبأعامل ووظائف شتى فهي ال ختدم 
 − البحث العلمي − والوظيفة األساسية− التدريس −قيامها بالوظيفة التقليدية

  .− خدمة املجتمع−والوظيفة احلديثة 
وذلك ملا , بل إن العالقة بني التعليم العايل وتطور املجتمع أصبحت عالقة طردية

  .االقتصاديةو, له من دور يف التنمية االجتامعية
فاجلامعة تدل عىل اجتامع طالب العلم وأساتذهتم يف مجاعة واحدة بغرض طلب 

 .ومبادرة خاصة, ويف استقاللية تامة, العلم بشكل موسع
 مجعت الطالب والعلامء, وتعد دار احلكمة يف القاهرة أول جامعة إسالمية

ألوربية التي بنيت عىل وكانت أول اجلامعات ا, وكذلك احلال يف بيت احلكمة يف بغداد
 .م١١جامعة بولونيا يف ايطاليا يف القرن, غرار اجلامعات اإلسالمية

 م١٩٠٨التي تأسست عام , ومن أقدم اجلامعات يف العامل العريب جامعة القاهرة
ثم , م تأسست جامعة دمشق١٩٢٣ويف عام , م١٩٢٤ثم يف عام , وكانت جامعة أهلية

  .م١٩٥٧م وجامعة امللك سعود عام ١٩٥٦م جامعة اخلرطوم وجامعة بغداد عا
 أو ما يعادهلا, ويقصد بالتعليم العايل كل أنواع التعليم الذي ييل املرحلة لثانوية

 . ويقدم هذا النوع من التعليم يف الغالب الكليات واجلامعات واملعاهد العليا
طوع ونشأ مق, والتعليم العايل بمعناه احلديث يف الوطن العريب حديث النشأة

ًالصلة بالتعليم العايل الذي كان معروفا قديام ً . 
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ولقد حظي التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية باهتامم خاص من قبل 
 .ولتحقيق التنمية, الدولة ويعود ذلك الستشعارها بواجبها جتاه أبناء املجتمع

أسست بمكة هـ عندما ت١٣٦٩وتعود البداية للتعليم العايل باململكة إىل عام 
 لعموميةاوتتبع مديرية املعارف , وكانت نواة التعليم العايل, املكرمة كلية الرشيعة

 هـ١٣٨٢ام ـوالتي حتولت إىل كلية للرتبية ع, هـ١٣٧٢وكلية امللمني بمكة عام 
هـ ١٤٠١إىل عام , وكانت هي وكلية الرشيعة تتبعان جامعة امللك عبد العزيز بجدة

 . رمة جامعة أم القر فأحلقتا هباعندما تأسست بمكة املك
هـ عندما تأسست جامعة ١٣٧٧وتعود بداية ظهور اجلامعات السعودية إىل عام 

 .امللك سعود بالرياض
 .هـ١٣٨١ ثم اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 

وقد كانت أهلية ويف عام , هـ١٣٨٧ ثم جامعة امللك عبد العزيز بجدة عام 
 .يةهـ أصبحت حكوم١٣٩١

 .هـ١٣٩٤ ثم جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض عام 
هـ والتي أصبح أسمها جامعة ١٣٩٥ ثم جامعة البرتول والثروة املعدنية عام 

 .هـ١٣٨٣وقد كانت كلية للبرتول واملعادن عام , امللك فهد للبرتول واملعادن
 .هـ١٣٩٥ ثم جامعة امللك فيصل باإلحساء عام 

 .هـ١٤٠١مكة املكرمة عام  ثم جامعة أم القر ب
 وكان آخر اجلامعات القديمة إن صح التعبري جامعة امللك خالد باهبا عام 

 .هـ١٤١٩
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  −:جتسدت بإنشاء, هـ حدثت قفزة يف التعليم العايل١٤٢٤ومنذ العام 
 .هـ١٤٢٤ جامعة القصيم عام 

 .هـ١٤٢٤ وجامعة طيبة باملدينة املنورة عام 
 .هـ١٤٢٤ام  وجامعة الطائف بالطائف ع

 . هـ١٤٢٦عام  تال ذلك إنشاء جامعة حائل بحائل
 . هـ١٤٢٦ وجامعة اجلوف باجلوف عام 

 .هـ١٤٢٦وجامعة جازان بجازان عام 
 

  

 

 مرحلة البدايات

هـ واملعاهد ١٣٥٥وكانت بإرسال عدد من خرجيي مدرسة حتضري البعثات
هـ وكلية ١٣٦٩ عام وتأسيس كلية الرشيعة بمكة, الثانوية إىل اجلامعات للدراسة

وكلية , هـ١٣٨٢والتي أصبحت كلية للرتبية عام , هـ١٣٧٢املعلمني بمكة عام 
هـ وكلية ١٣٧٤ هـ وكلية اللغة العربية بالرياض عام١٣٧٣الرشيعة بالرياض عام 
 .هـ١٣٧٥امللك عبد العزيز احلربية

هـ ١٣٧٧ جامعة امللك سعود بالرياض عام بظهور هور اجلامعاتوكانت بداية ظ
 .هـ١٣٩٥وكان ظهور وزارة التعليم العايل عام , ثم توالت اجلامعات بالظهور
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 مرحلة القفزات في التعليم العالي

فقد , وهي املرحلة التي شهدت التوسع الكبري والزيادة يف عدد اجلامعات
وجامعة , وجامعة طيبة, هي جامعة القصيم هـ١٤٢٤ جامعات يف عام ٣تأسست 
 .الطائف

جامعة اجلوف ,  هي جامعة حائل−هـ ١٤٢٦ −امعات أخر بعد عامني ج٣ ثم 
 .جامعة جازن

جامعة البنات بالرياض  −هـ١٤٢٧ − ثم انتهى األمر بجامعتني بعد عام واحد
 .  أعوام٤ جامعات خالل ٨وبالتايل يكون تم إنشاء , وجامعة نجران

  −:ًواجلامعات املوجود حاليا هي
 .هـ١٣٧٧جامعة امللك سعود بالرياض  .١
وهي اجلامعة الوحيدة التي . هـ١٣٨١اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام  .٢

 .ترتبط بمجلس الوزراء
ويف عام , وقد كانت أهلية, هـ١٣٨٧جامعة امللك عبد العزيز بجدة عام  .٣

وكانت كلية املعلمني وكلية الرشيعة تتبعان .هـ أصبحت حكومية١٣٩١
هـ عندما تأسست بمكة املكرمة ١٤٠١ عام إىل, جامعة امللك عبد العزيز بجدة
 .جامعة أم القر فأحلقتا هبا

 .هـ١٣٩٤جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض عام  .٤
والتي أصبح أسمها جامعة , هـ١٣٩٥جامعة البرتول والثروة املعدنية عام  .٥

 . هـ١٣٨٣وقد كانت كلية للبرتول واملعادن عام , امللك فهد للبرتول واملعادن
 .هـ١٣٩٥امللك فيصل باال حساء عام جامعة  .٦
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 .هـ١٤٠١جامعة أم القر بمكة املكرمة عام  .٧
 .هـ١٤١٩/ ٩/١جامعة امللك خالد باهبا  .٨
 . هـ١٤٢٤جامعة القصيم بالقصيم عام  .٩
 . هـ١٤٢٤جامعة طيبة باملدينة املنورة عام  .١٠
 . هـ١٤٢٤جامعة الطائف بالطائف عام  .١١
 . هـ١٤٢٦جامعة حائل بحائل عام  .١٢
 . هـ١٤٢٦وف باجلوف عام جامعة اجل .١٣
 . هـ١٤٢٦جامعة جازان بجازان عام  .١٤
 . هـ١٤٢٧جامعة البنات بالرياض عام  .١٥
 .هـ١٤٢٧جامعة نجران بنجران عام  .١٦
 .هـ١٤٢٧جامعة تبوك بتبوك عام  .١٧
 .هـ١٤٢٧جامعة األمرية نوره بنت عبد الرمحن بالرياض عام  .١٨
 .هـ١٤٢٩جامعة احلدود الشاملية بعرعر عام  .١٩
 .هـ١٤٣٠ بالدمام عام جامعة الدمام .٢٠
 .هـ١٤٣٠جامعة األمري سلامن باخلرج عام  .٢١
 . هـ١٤٣٠جامعة شقراء بشقراء عام  .٢٢
 . هـ١٤٣٠جامعة املجمعة باملجمعة عام  .٢٣
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 −:وهناك عدد من اجلامعات األهلية منها •
 . هـ١٤٢١جامعة األمري سلطان بالرياض عام  .١
 .هـ١٤٢١اجلامعة العربية املفتوحة بالرياض عام  .٢
 .هـ١٤٢٣املدينة العاملية باملدينة املنورة عام جامعة  .٣
 .هـ١٤٢٣جامعة الياممة بالرياض عام  .٤
 .هـ١٤٢٨جامعة امللك عبد اهللا للعلوم والتكنولوجيا عام  .٥
 هـ١٤٢٨جامعة امللك فيصل بالرياض  .٦
 . هـ١٤٢٩جامعة األمري حممد بن فهد باخلرب عام  .٧
 .هـ١٤٢٩جامعة األمري فهد بن سلطان بتبوك عام  .٨
 .هـ١٤٩معة دار العلوم بالرياض عام جا .٩
 −: منها وبعضها ال يزالوإن كان هناك جهات أخر كانت تقدم تعليم عايل •

وكليات للمعلامت ,  كلية للمعلمني١٨وزارة الرتبية والتعليم التي كان يتبعها 
 .قبل إحلاقها باجلامعات, وكليات تربية

 . كذلك باجلامعاتقتوأحل,  وكذلك وزارة الصحة التي تتبعها كليات صحية
 . وكذلك املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني التي تتعبها عدة كليات تقنية

التي تتبع القطاعات , والكليات العسكرية, ذلك اهليئة امللكية للجبيل وينبع وك
ومعهد اإلدارة , رئاسة احلرس الوطني, رة الداخليةوزا, منها وزارة الدفاع, ريةالعسك

 .ووزارة الربق والربيد واهلاتف, عامةال
هـ ١٣٨٩ ولقد كانت بداية التعليم العايل للفتاة يف رئاسة تعليم البنات عام  •

 . مدارس الرئاسة يف مجيع التخصصاتلسد حاجة, عندما أنشئت أول كلية للبنات
  



١٣٢ نظام احكعليم وسياسته 

 
 . املراجع** 
 . مرجع سابق, لواسععبدالوهاب أمحد عبد ا/ معايل ا

 .مرجع سابق, الغامدي وآخرمحد محدان أ/ د
 .مرجع سابق, نبل وآخرونعبد العزيزبن عبد اهللا الس/ د.ا
 .مرجع سابق, حلامد وأخرونحممد بن معجب ا/ د.ا
 



١٣٣نظام احكعليم وسياسته  

 
 
 

  
  

 
 
 
 

  مقدمة−
 التعليم الزراعي −    التعليم الصناعي −
  التدريب املهني−    التعليم التجاري −
  إعداد املعلم الفني−

 الفني مشكالت التعليم −
 

 



١٣٤ نظام احكعليم وسياسته 

 مقدمة

فهناك العديد , عىل العمل بشكل يوضح أمهيتهاحلنيف لقد حث الدين اإلسالمي 
 .التي حتث عىل العمل وإتقانه واألحاديث النبوية الرشيفة من اآليات الكريمة

ذلك النوع من التعليم : ولقد حددت منظمة اليونسكو مفهوم التعليم الفني بأنه
ويتضمن دراسة التقنيات والعلوم املرتبطة , لية الرتبويةالذي يشمل مجيع ميادين العم

بالرتبية عىل اختالفها واكتساب املهارات واالجتاهات واملعارف املتسمة كلها بالطابع 
وهو جزء ال يتجزأ من التعليم , العميل يف كافة القطاعات االقتصادية واالجتامعية

هو نوع من أنواع الرتبية و, وهو السبيل لاللتحاق بالقطاعات املهنية, العام
  .املستديمة

 فهو السبيل إىل التقدم والتطور واالزدهار, وهتتم الدول املتقدمة بالتعليم الفني
حيث يبلغ نسبة , وعىل سبيل املثال انجلرتا حيظى فيها التعليم الفني بمكانة متميزة

 الصناعي ويف اليابان يتكفل القطاع, من مجلة طالب املرحلة الثانوية% ٣٣طالبه 
ويف أمريكا تتفاعل مؤسسات , بتقديم غالبية برامج التعليم الفني والتدريب املهني

 .التعليم الفني والتدريب املهني مع احتياجات سوق العمل
وال يزال هناك , ولكن يف الدول النامية فال يزال اهتاممها بدون املستو املطلوب

 .الفني والتدريب املهني مما يعيق خطط التنميةضعف يف العالقة بني التعليم العام والتعليم 
وعىل سبيل املثال فهناك طالب واحد يف التعليم الفني مقابل ستة طالب يف 

 . التعليم العام
وهناك العديد , هتقانإوحث اإلسالم عليه وعىل , والعمل يف اإلسالم له قيمة عظيمة

 ) È≅è%uρ (#θè=yϑôã$# “uz|¡sù ª!$# ö/ä3n=uΗxå …ã&è!θß™u‘uρ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ®: قوله تعاىل من اآليات البيانات منها



١٣٥نظام احكعليم وسياسته  
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ًما أكل أحد طعاما قط خري من «: ×وهنالك العديد من األحاديث منها قوله 
إن اهللا حيب إذا عمل « :×وقال , )كتاب البيوع, البخاري (»أن يأكل من عمل يده

لعديد من اآليات وهناك ا, )شعب اإليامن, البيهقي( »ًأحدكم عمال أن يتقنه
 .واألحاديث ال يتسع املجال لذكرها

التعليم الفني والتدريب املهني يف اململكة العربية السعودية بمنزلة خاصة  وحيظى
حيث تعاين اململكة من شح يف عدد الفنيني واملهنيني التي حتتاجها أألنشطة االقتصادية 

 .ية املؤهلة لتنفيذ خطط التنميةكام أنه حجر الزاوية إلعداد الكوادر الوطن, املختلفة
ولقد حظي هذا النوع من التعليم بعدد من مواد السياسة التعليمية تضمنها الباب 

 .اخلامس الفصل الثالث
وإن كانت هناك مواد يف الباب األول يف السياسة التعليمية حتث عىل العمل ومنها 

 .  التي تبني أن احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل٤املادة 
  التي تؤكد عىل التناسق املنسجم مع العلم واملنهجية التطبيقية١٤واملادة 

 . وغريها.)التقنية(
 

  
 



١٣٦ نظام احكعليم وسياسته 

 التعليم الصناعي

فقد ظهر هذا النوع من , ً كان التعليم الصناعي أقدم أنواع التعليم الفني ظهورا
 نة جدةهـ عندما افتتحت أول مدرسة متوسطة صناعية بمدي١٣٦٩التعليم يف اململكة عام 

هـ افتتحت ١٣٧٩ويف عام , هـ افتتحت مدرسة متوسطة صناعية بالرياض١٣٧٤ويف عام 
وتقرر جعل الدراسة هبا , و اإلحساء, وبريده,  مدراس صناعية بكل من اهلفوف٣الوزارة 

عن طريق , وقد اهتمت وزارة املعارف بالتعليم الصناعي.  سنوات٣ً سنوات بدال من ٤
ًدعمه ماليا وعلميا وقيام مرشوع عرف بمرشوع السنوات الست لتطوير وتنمية املدارس , ً

 ٤وأنشأت , وبقيام هذا املرشوع متت تصفية املدارس املتوسطة الصناعية. الصناعية
 .واملدينة املنورة واهلفوف ٍبكل من الرياض وجدة, مدارس مهنية ثانوية

 
  

 التعليم الزراعي

كانت تابعة , هـ١٣٧٥ة باخلرج عام ظهر التعليم الزراعي بظهور متوسطة زراعي
هـ افتتحت وزارة ١٣٨٠ويف عام , ثم نقلت تبعتها لوزارة املعارف, لوزارة الزراعة

بريده , املجمعة, بلجريش,  مدارس زراعية متوسطة بكل من جازان٥املعارف 
وللتشجيع عليه وضعت له عدة ,  سنوات بعد االبتدائية٤ومدة الدراسة , اهلفوف

هـ تم إنشاء املعهد ٩٧/١٣٩٨ويف عام , هـ٨٥/١٣٨٦ إيقافها منذ عام حوافز وتقرر
 . سنوات٣مدة الدراسة به  النموذجي الفني الزراعي بربيده

 
  



١٣٧نظام احكعليم وسياسته  

 التعليم التجاري

يف , هـ٧٩/١٣٨٠ متوسطات جتارية عام ٤ظهر التعليم التجاري حني تم افتتاح 
 والتعليم باملجان, وكان يؤمن السكن, والدمام, وجدة, الرياض ومكة املكرمة

وتقدم إعانات وكسوة مرة يف الصيف , وترصف هلم الكتب واألدوات املدرسية
ًونظرا لضعف مستو اخلريج .  سنوات٤وكانت مدة الدراسة , وأخر يف الشتاء

ومدة , هـ املدارس الثانوية التجارية٩٠/١٣٩١ًووجد بدال عنها عام , تقرر تصفيتها
وهيدف هذا , صباحية ومسائية, ل املدارس عىل فرتتنيوتعم,  سنوات٣الدراسة هبا 

النوع من التعليم إىل إعداد القو البرشية ملزاولة األعامل املالية والتجارية والكتابية 
 . ويسمح للخريج بمتابعة تعليمه العايل يف املعهد العايل التجاري أو اجلامعات

هـ عندما ١٤٠١/هـ ١٤٠٠م إىل عا, ولقد كان التعليم الفني يتبع وزارة املعارف
فضم هلا مدارس وعاهد , تأسست املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني

ومراكز التدريب املهني التابعة لوزارة العمل والشئون , التعليم الفني بوزارة املعارف
 .وهي مؤسسة عامة هلا استقالل مايل وإداري مقرها الرياض, االجتامعية
 . ين الفنيني معاهد املساعد−

تابع لوزارة , هـ١٣٨٥تأسس أول معهد للمساعدين الفنيني بالرياض عام 
 روعهاـوهيدف لتخريج فنيني لسد حاجة الوزارة وف, الشئون البلدية والقروية

 واجلهات احلكومية األخر من الفنيني يف جمال مساحة األرايض ومراقبة اإلنشاءات
هـ احلقت باملؤسسة ١٤٠٤ويف عام , رسم املعامريوإنشاء الطرق وال, واملراقبة الصحية

 . العامة للتعليم افني والتدريب املهني
  



١٣٨ نظام احكعليم وسياسته 

 التدريب المهني

ويف عام , هـ عندما تأسس أول مركز بالرياض١٣٨٣كان ظهور التدريب املهني عام 
هـ ١٣٩١ويف عام , والقصيم, والدمام,  مراكز جديدة بكل من جدة٣هـ تم افتتاح ١٣٨٦

هـ افتتح ١٣٩٥ويف عام , ويف العام التايل افتتح مركز بأهبا,  للتدريب باجلوفوجد مركز
 .ويف العام التايل افتتح مركز باملدينة املنورة, وأخر باإلحساء, مركز بحائل

وجدة , هـ افتتحت املؤسسة العامة مراكز اإلعداد املهني بالرياض١٣٩٤ويف عام 
لصغار السن ممن ترتاوح أعامرهم مابني والدمام وكان هدفها إتاحة فرصة التدريب 

 .  سنة ومل تسمح ظروفهم باالستمرار يف الدراسة١٧−١٤
ولقد قامت املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني بتطوير الكليات 

وكانت أول الكليات الكلية التقنية , التقنية املتوسطة إىل كليات تقنية متنح البكالريوس
 كليات يف كل من جدة ٣هـ افتتحت ١٤٠٨ويف عام , هـ٤٠٣/١٤٠٤بالرياض عام 
وبلغ عدها , وكلية باالحساء, هـ افتتحت كلية باهبا١٤١٠ويف عام , والدمام وبريده

 . كلية ١٢هـ ٤٢١/١٤٢٢عام 
 ه إسهاماته يف التعليم الفنيـكان ل, وكام أسهم القطاع األهيل يف التعليم العام

  .قية للتعليم والتدريب األهيلهـ البداية احلقي١٤٠٤وكان عام 
 

  
 



١٣٩نظام احكعليم وسياسته  

 إعداد المعلم الفني

وهو معهد , هـ املعهد الفني العايل بالرياض١٣٩٢افتتحت وزارة املعارف عام 
وكان يلتحق به املتفوق من خرجيي العاهد الفنية واملهنية , إلعداد املعلمني العمليني

عليمي الذي يعد له  سنوات بحسب املستو الت٣−٢ومدة الدراسة من . الثانوية
كام قامت الوزارة بتنظيم دورات تدريبية لرفع مستو املعلمني ملوجودين عىل , الطالب

واستقدمت خرباء , ملانيا وفرنساأمنهم إىل بريطانيا و وابتعثت الكثري, رأس العمل
 . لتدريب املعلمني واإلرشاف عليهم

  

 مشكالت التعليم الفني والتدريب المهني

 −:لنوع من التعليم من العديد من املشكالت منهايعاين هذا ا
حيث يفض الطالب التعليم الثانوي . قلة اإلقبال عىل املعاهد الثانوية الفنية −

 . العام عىل هذا النوع من التعليم
مما , هم من الطالب املتدنية معدالهتم عدد من امللتحقني هبذا النوع من التعليم −

 .يؤدي إىل ضعف مستو اخلريج
 . رة غري اجليدة للتعليم الفني والتدريب املهنيالنظ −
 . عدم توافق مناهج هذا النوع من التعليم مع متطلبات سوق العمل −
 . االفتقار إىل وجود املعلم الوطني املؤهل الكفء −
 . وحمدودية القبول باجلامعات, ضعف القدرة االستيعابية للكليات التقنية −
 . مما حيد من التعامل مع التقنية,  من التعليمضعف التكوين الثقايف خلريج هذا النوع −

  



١٤٠ نظام احكعليم وسياسته 

 . املراجع** 
 .مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف

 .مرجع سابق, محد إبراهيم السلوم/ د
 .مرجع سابق, محدان أمحد الغامدي وآخر/  د
 .مرجع سابق,  السنبلعبد العزيز بن عبد اهللا/ د.أ
 .مرجع سابق, مد بن معجب احلامدحم/ د.أ
 



١٤١نظام احكعليم وسياسته  

 
 
 

  
  

 
 
 
 

  مقدمة−
 جهود اململكة العربية السعودية يف مكافحة األمية وتعليم الكبار −

 جهات تشارك يف حمو األمية وتعليم الكبار −
 

 



١٤٢ نظام احكعليم وسياسته 

 مقدمة

كانت حياته يسرية ال حتتاج إىل تعلم القراءة والكتابة , ًعندما عاش اإلنسان قديام
وتقليد الصغار للكبار , كان احلديث والنقاش واالتصال املبارش باآلخرينو, واحلساب

 وعليه مل تكن األمية تنقص من قيمة ومركز الشخص, يكفي متطلبات احلياة اليومية
 .وال تعد مكافحتها من متطلبات تلك الفرتة الغابرة

ري أصبح من الرضو, ولكن مع تعقد احلياة وتغري نمط احلياة يف شتى املجاالت
 اجلهل بالقراءة والكتابة −وأصبحت األمية , تعلم الكتابة والقراءة واحلساب

  مشكلة من أكرب املشاكل التي تعيق حتقيق التطور واالزدهار يف املجتمع−واحلساب
 . األمر الذي يتطلب مكافحتها

من فقر ومرض وارتفاع نسبة , فاألمية وثيقة الصلة بكل صور ختلف املجتمع
ومظاهر االضطراب , والتمسك بعادات وأفكار بالية,  بني األطفالالوفيات خاصة

 .والعنف وانخفاض مستو اإلنتاج
 وخاصة الدول النامية, لكل ذلك حترص الدول عىل مكافحة األمية بشتى السبل

 . ورغبتها يف اللحاق بركب الدول املتقدمة واملتطورة, حيث ترتفع نسبة األمية
فقد كانت أول , مية مع ظهور الدين اإلسالميولقد كانت بوادر مكافحة األ
&ù ® :ًآيات الذكر احلكيم نزوال قوله تعاىل tø% $# ÉΟó™$$ Î/ y7În/ u‘ “Ï% ©! $# t, n= y{ 〈 ]ثم تكرر , ]١: العلق

&ù ®: األمر بالقراءة بعد آية قال تعاىل tø% $# y7š/ u‘ uρ ãΠtø.F{$# 〈 ]مع أن القرآن الكريم . ]٣: العلق
 . شت فيه األميةنزل يف زمن تف

وهناك العديد من اآليات البينات واألحاديث النبوية الرشيفة حتث عىل طلب 
 . ال ختفى عىل القارئ, وتبني فضل العامل عىل العابد العلم والتعلم

ولقد أشارت السياسة , بل إن طلب العلم يف اإلسالم يعد فريضة عىل كل مسلم
 .١٠التعليمية لذلك يف املادة 



١٤٣نظام احكعليم وسياسته  

 جعل فداء األسري بعد غزوة بدر الكرب تعليم عرشة من ×ول اهللا كام أن رس
إذ بدأ , وليس كام كان احلال يف الغرب, وكان التعليم للصغار والكبار, أبناء املسلمني

والتعليم , ثم بعد ذلك تنبه الغرب إىل أمهية تعليم الكبار, بتعليم الصغار دون الكبار
 .املستمر جلميع أبناء املجتمع

 دار األرقم بن أيب األرقم بمكة املكرمة أول مدرسة لتعليم الكبار أمور دينهموتعد 
واملسجد , ومن أبرزها املسجد احلرام بمكة املكرمة, ثم برز دور املسجد يف تعليم الكبار

 .وغريها من املساجد بالعامل اإلسالمي, واجلامع األزهر, النبوي باملدينة املنورة
, ة من أوائل الدول التي اهتمت بمكافحة األميةواململكة العربية السعودي

وتبذل كل وسعها يف سبيل , وحترص عىل أن تربط بني تعليم الكبار وخطط التنمية
 .مكافحة األمية

ولقد اهتمت اململكة العربية السعودية بتعليم الكبار وحمو األمية كام اهتمت 
 .يف شتى املجاالتبالعليم النظامي وذلك حلرصها عىل بناء املجتمع السعودي 

ًولقد تضمنت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية عددا من املواد التي 
 .هتتم بمحو األمية وتعليم الكبار وردت يف الباب اخلامس الفصل السابع

  

 جهود المملكة العربية السعودية 
 في مكافحة األمية وتعليم الكبار

 سبيل مكافحة األمية وتعليم الكبار مرت جهود اململكة العربية السعودية يف
  −:يمكن تقسيمها إىل, بالعديد من املراحل

 . اجلهود الفردية.املرحلة األوىل .١
من خالل ختصيص , وهي اجلهود التي بذهلا نفر من املعلمني بالقر واملدن
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 يدرس به جمموعة من الصغار والكبار, أو حجرة أو بيت املعلم, حلقات باملساجد
ًومع الوقت تطورت تلك اجلهود وأخذت طابعا , سيات القراءة والكتابةلتعليم أسا

تأسست عام , ًأكثر تنظيام ومن تلك اجلهود مدرسة النجاح الليلية بمكة املكرمة
وكانت تسري , هـ إلتاحة الفرصة ملن حرموا التعليم النهاري لظروف خاصة هبم١٣٥٠

 .وفق منهج املدرسة االبتدائية احلكومية
والتي أوجدت , هـ١٣٥٨اك مدارس التشجيع الليلية بمكة املكرمة عام وكانت هن

ًبناء عىل طلب األهايل ملديرية املعارف لتكوين جلنة لتشجيع املدارس الليلية وملساعدهتا 
ًماليا وإداريا بجنوب غرب اململكة العربية  عبد اهللا القرعاوي/ ومدارس الشيخ, ً
 الصولتية : القديمة بجهود يف هذا املجال ومنهاوقد شاركت املدارس األهلية, السعودية

 دار احلديث, الفخرية العثامنية )هـ١٣٣٠مكة , هـ١٣٢٣جده ( الفالح, )هـ١٢٩١(
 .وكانت الدولة متد تلك املدارس بالعون)هـ١٣٥٣( مدرسة العلوم الدينية, )هـ١٣٥٣(

 . هـ١٣٦٩جهود الدولة قبل عام  .٢
هـ قسم لييل باملعهد العلمي ١٣٣٥افتتحت مديرية املعارف العمومية عام 

وهي أول , لتعليم املوظفني الذين لدهيم الرغبة وال تساعدهم ظروفهم السعودي
ويف , اجلهود للتعليم اللييل ويمكن اعتبارها أول اجلهود لتعليم الكبار وحمو األمية

 هـ افتتحت ١٣٦٨ويف عام , نجليزيةهـ افتتحت مدرسة لتعليم اللغة اال١٣٥٦رجب 
هـ افتتحت مدرسة املعلمني ١٣٦٩ويف عام , مدرسة لتحسني اخلطوط واآللة الكاتبة

 .ً رياال٦٠الليلية وكانت ترصف لكل طالب 
 . هـ١٣٦٩جهود الدولة بعد عام  .٣

هـ أطلق ١٣٧٤أنشأت وزارة املعارف إدارة خاصة بتعليم الكبار وحمو األمية عام 
وبلغ عدد مدارس حمو , ربطت بإدارة التعليم االبتدائي, ة الثقافة الشعبيةعليها إدار

هـ انفصلت ١٣٧٨ويف عام , هـ١٣٧٥ مدرسة عام ١٣األمية وتعليم الكبار 
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هـ ١٣٩٢ويف عام , عرفت باسم إدارة الثقافة الشعبية, وأصبحت إدارة مستقلة بذاهتا
وعدل اسم اإلدارة عام , و األميةصدرت املوافقة الكريمة عىل نظام تعليم الكبار وحم

ليتناسب مع طبيعة عملها , لتعليم الكبار وحمو األمية العامة هـ إىل اإلدارة١٣٩٧
 هـ أصبح أسمها األمانة العامة لتعليم الكبار وحمو األمية١٤٠٥ويف عام , وأنشطتها

 . هـ٨٠/١٣٨١ مدرسة عام ٨٨وبلغ عدد مدارس حمو األمية وتعليم الكبار 
 عىل تعليم الكبار ومكافحة −ً الرتبية والتعليم حاليا−من وزارة املعارف ًوحرصا 

برئاسة معايل وزير املعارف , تم تشكيل اللجنة العليا ملحو األمية وتعليم الكبار األمية
ًوعضوية كل من وكيل الوزارة عضوا ونائبا عن الرئيس وأمني عام تعليم الكبار وحمو , ً

ًاألمية عضوا ومقررا ووزارة الثقافة , وية وزارة الدفاع والطريان واملاليةوعض, ً
 .−ً سابقا−واإلعالم ورئاسة احلرس الوطني والرئاسة العامة لتعليم البنات 

ولقد تضمنت سياسة التعليم السعودية يف الفصل السابع من الباب اخلامس عدد 
 .من املواد حول مكافحة األمية وتعليم الكبار

  

 مية وتعليم الكبارجهات تشارك في محو األ

  واجلدير بالذكر أن هناك عدد من اجلهات تشارك وزارة الرتبية والتعليم 
 : جهودها يف مكافحة األمية وتعليم الكبار وأبرز تلك اجلهات− ًاملعارف سابقا−

 .−ً سابقا−رئاسة تعليم البنات  −
هـ مخس مدارس ملحو أمية ٩٢/١٣٩٣افتتحت رئاسة تعليم البنات عام 

 . هـ١٤١٨ مدرسة عام ١٩٣٣وتزايد العدد إىل أن بلغ , ات من النساءالكبري
 .رئاسة احلرس الوطني −

عندما افتتح املدارس , هـ١٣٨٤اهتم احلرس الوطني بتعليم الكبار منذ عام 
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وافتتح يف العام , هـ١٣٩٥وتأسست إدارة الثقافة الشعبية والتعليم عام, العسكرية والفنية
ولقد , ً مركزا٥٧هـ بلغ عدد املراكز ٢٠/١٤٢١ويف عام,  الكبار مدرسة لتعليم١٢نفسه 

 هـ مراكز صباحية ملحو األمية١٩/١٤٢٠افتتحت رئاسة احلرس الوطني منذ عام 
 . هـ٢١/١٤٢٢ مراكز عام ٨وحققت نتائج جيدة مما أد إىل زيادة عددها فبلغت 

 .−ًسابقا− وزارة العمل والشئون االجتامعية −
مل والشئون االجتامعية من خالل مراكز اخلدمة االجتامعية تشارك وزارة الع

كام تقوم اجلمعيات اخلريية الرجالية, باملدن ومراكز التنمية االجتامعية يف القر 
 .والنسائية بجهود يف جمال مكافحة األمية

 . −ًسابقا− وزارة الدفاع والطريان −
مية بني منسوبيها تشارك كذلك وزارة الدفاع والطريان يف جهود مكافحة األ

 .هـ١٤١٨ مدرسة عام ١٣وعائالهتم وقد بلغ عدد املدارس التابعة للوزارة 
 . وزارة الداخلية −

 .تشارك كذلك وزارة الداخلية من خالل حمو أمية النزالء
 .ويف جمال تعليم الكبار والتعليم املستمر

واملؤسسات , ومعظم الوزارات, وكليات املعلمني, فتشارك اجلامعات
من خالل , واملؤسسات التعليمية األهلية, والرشكات والغرف الصناعية والتجارية

  .أو ثقافية, أو تدريبية, برامج متنح درجات علمية
  

 .املراجع** 
 .مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف

 .مرجع سابق, براهيم السلوممحد إ/ د
 .مرجع سابق, غامديد المحدان أمح/ د.أ
 .مرجع سابق,  اهللا السنبلعبد العزيز بن عبد/ د.أ
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  مقدمة−

 التعليم اخلاص باملعوقني −

 التعليم اخلاص باملوهوبني −
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 مقدمة
  

التعليمية التي  هو ذلك النوع من الربامج الرتبوية أو, إن املقصود بالتعليم اخلاص
وقد تكون فئة ,  قد تكون فئة املتفوقني−غري العاديني −تقدم لفئات خاصة باملجتمع 

ليتمكنوا , داخل مؤسسات تتناسب مع إعاقتهم, املصابني بإعاقات عقلية أو جسمية
وبراجمهم هتتم باجلوانب التعليمية والنفسية , من التعايش والتفاعل مع جمتمعهم

 التي تقدم للعاديني بعكس الربامج التعليمية األخر, واالجتامعية واملهنية والصحية
 .والتي تركز عىل اجلانب األكاديمي

فالتعليم اخلاص تطبق فيه أساليب تربوية تعليمية تركز يف املقام األول عىل 
وإتباع أساليب , فهو يراعي الفروق الفردية, وميوله وقابليته, رغبات الفرد وقدراته
 . التعلم املبنى عىل احلاجة

  

  التعليم الخاص بالمعوقين

له , وهو أمر كتعليم الكبار, إن إتاحة فرصة التعليم والتدريب للمعوقني حق هلم
فاملعاق فرد من أفراد املجتمع له حق كام , عالقة قوية بعملية تطوير وتنمية املجتمع

فاملعاق , كام أنه حيتاج إىل املزيد من الرعاية واالهتامم, لغريه من أفراد املجتمع حقوقهم
 أو يقل مستو أداءه عن املتوسط العادي,  حاسة من حواسهفقد أحد أعضاءه أو

 −  العاديني−بحيث ال يتمكن من التعلم أو التدريب كام يمكن لغريه من األصحاء 
ًويعد إمهاهلم خروجا , تتاح له الفرصة يف املشاركة يف عملية تنمية املجتمعن ولذا جيب أ

كام أنه خمالفة , الفردية بني الطالبومبدأ مراعاة الفروق , عن مبدأ التكافل االجتامعي
 .ملطلب إنساين خلقي حتث عليه األديان
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  أصم− أعمى−ًوإن كان يطلق عليهم قديام ألفاظ تدل عىل اإلعاقة كقولنا كفيف 
  وهو لفظ»ذوي االحتياجات اخلاصة«الخ أصبح يطلق عليهم اآلن عبارة ...أبكم

 .هل هو معاق أو متفوقكام أنه مل حيدد , ًأكثر لطفا ومراعاة حلاهلم
عمليات تتميز بنوعية غري عادية أو غري شائعة أو  « بأهناwebesterويعرفها 
 . »أو تستخدم لغرض خاص باإلضافة إىل األغراض العادية,  هو معتادإضافة إىل ما

وهو املصطلح املعتمد من  »الطالب غري العادي«ًويطلق عليهم أيضا مصطلح 
وهو يدل عىل , سات والرتبية بالواليات املتحدة األمريكيةقبل اللجنة القومية للدرا

الطالب الذي تقل أو تزيد خصائصه اجلسمية أو العقلية عن املستو الطبيعي بشكل 
ختتلف عام يقدم , إىل احلد الذي حيتاج معه إىل عناية وخدمات تعليمية خاصة, عام

 راته التي يتمتع هباًلينمو صحيحا وفق قد, لغريهم من الطالب من خدمات وعناية
ًويكون عضوا فاعال من أعضاء املجتمع, ويتمكن من التكيف مع اآلخرين ً . 

حيث كان ينظر هلم نظرة , ًولقد عاين املعاق قديام من سوء معاملة من املجتمعات
بل إن بعض املجتمعات , شؤم وحيرم من مجيع احلقوق التي يتمتع هبا غريه من العاديني

وإحصائهم لكي ال يتمكنوا من , ًقليا يف مؤسسات خاصةكان يسجن املعاق ع
لالعتقاد بأن األرواح الرشيرة , ويف بعض املجتمعات كان تزهق أرواحهم, التزاوج

 .اختلطت هبم
 متكن الراهب األسباين بيدروبون دي ليون من تعليم عدد ١٦ويف أواخر القرن 

ي غري موقف الكنيسة من األمر الذ, من األطفال الصم التحدث والكتابة والقراءة
آيب  م أسس١٧٦٠ويف عام , املعاق مما شجع عدد من الفرنسيني من تعليم تلك الفئة

 وجودـوظهر عندها هذا النوع من التعليم إىل ال, دي ليبي مدرسة للصم بفرنسا
وأسس بعد ذلك املعهد الوطني للشباب , وقام بتعليم املكفوفني وتشجع فلنتني هيواي

 . ذي كان نقطة حتول يف تعليم تلك الفئة يف املجتمع الفرنيسوال املكفوفني
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بتعليم  فقد قام ايتارد, ًولقد تأخر تعليم املتخلفني عقليا عن األنواع السابقة
وتطور ,  وإرجاعه إىل حالته البرشية الطبيعية− طفل غابة أفريون املتوحش−فيكتور 

ًرسة لتعليم املتخلفني عقليا الذي أسس أول مد أسلوب ايتارد عىل يد تلميذه سيجون
 فأسست مؤسسة خاصة ١٩ثم جاءت منتسوري أواخر القرن , م١٨٥٠عام 

 .وكانت تر أن مشكلة اإلعاقة كانت تربوية أكثر منها طبية, ًباملتخلفني عقليا
الكسندر جرهام بل باملطالبة بأن تكون برامج / م وقام د١٨٩٨إىل أن جاء عام 

من خالل إجياد مبنى يتعلم فيه الطالب , نظام كل مدرسةًتعليم املعوقني جزءا من 
م ١٩٠٢املعاقني وكان لذلك أثره يف قيام أول إدارة لتعليم املعوقني بأمريكا عام 

 . واستحداث فصول يف غالبية املدارس األمريكية لتعليم الطالب املعوقني
افة أنواعهم ًوحاليا هتتم مجيع املجتمعات بالربامج التي ختدم فئة املعاقني بك

وكان , ًكام اهتمت املجتمعات العربية هبذا النوع من التعليم مؤخرا, ومستوياهتم
شاركت فيه , هـ١٤٠١للمؤمتر العريب اإلقليمي للمعوقني الذي عقد بالكويت عام 

 . كبري األثر يف االهتامم بالتعليم اخلاص,  منظمة عربية ودولية١٤ عربية إضافة إىل ١٧

  

 العربية السعودية جهود المملكة 
 في هذا النوع من التعليم

وزارة الرتبية  هتتم اململكة العربية السعودية هبذا النوع من التعليم من خالل
 .واملؤسسة العامة للتعليم الفني للتعليم الفني والتدريب املهني والتعليم

م فقد قا, وقد كانت هناك جهود أهلية فردية كام كان احلال يف التعليم العادي
هـ بتعليم عدد من طالب املعهد العلمي ١٣٧٢مواطن سعودي عائد من العراق عام 

وبعد إتقاهنم هلا تولدت لدهيم الرغبة , بالرياض من فاقدي البرص الكتابة بطريقة برايل
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وأثمرت جهودهم بموافقة إدارة املعاهد , يف نرش هذا األسلوب يف الكتابة بني زمالئهم
لدراسة املسائية بكلية اللغة العربية بالرياض للتدريس والكليات عىل فتح فصول ل
 . هـ١٣٧٧بطريقة برايل وكان ذلك عام 

هـ افتتحت وزارة املعارف مدرسة جربة االبتدائية بالرياض ١٣٧٨ويف عام 
 . وكانت الدراسة مسائية, عبد اهللا حممد الغانم/ لتدريب وتعليم املكفوفني عىل يد أ

املدرسة إىل معهد النور واحلق بوزارة املعارف هـ حتول اسم ١٣٨٠ويف عام 
 .وأصبحت الدراسة صباحية

هـ عندما تأسست إدارة التعليم ١٣٨٢وقد بدأ االهتامم بالتعليم اخلاص منذ عام 
وافتتحت الوزارة معهد , لتتوىل تقديم هذا النوع من التعليم للمعوقني اخلاص

ويف عام , م التايل افتتح معهد باهلفوفويف العا, للمكفوفني بعنيزة ومعهد بمكة املكرمة
 ومعهد األمل للبنات, هـ افتتح معهد األمل للصم والبكم بالرياض للبنني١٣٨٤

 . ومعهد الكفيفات بالرياض
وافتتح أول معهد للمعلامت , هـ افتتح معهد النور بالقصيم للبنني١٣٨٨ويف عام 

 للبنني وآخر للبنات بجدةهـ افتتح معهد األمل ١٣٩١ويف عام , الكفيفات بالرياض
وبدأ القسم املتوسط  هـ افتتح معهد األمل املتوسط املهني بالرياض١٣٩٢ويف عام 

إىل مديرية عامة لربامج  و حتولت إدارة التعليم اخلاص, بمعهد األمل للبنات بالرياض
 .التعليم اخلاص
 .ومعهد النور باهبا, هـ افتتح معهد األمل باإلحساء١٣٩٥ ويف عام 

هـ صدر قرار جملس الوزراء الذي يتيح للكفيف احلاصل عىل ١٤٠٠ عام ويف
وكانت ترصف هلم , ثانوية معاهد النور االلتحاق باجلامعات يف التخصصات املناسبة

 . إعانة بدل قارئ ووسائل معينة إضافة إىل املكافأة التي يرصف مثلها للمبرص



١٥٢ نظام احكعليم وسياسته 

معهد الرتبية الفكرية باملدينة و, هـ افتتح بجدة معهد األمل للبنني١٤٠١ويف عام 
 .املنورة

ويف عام , هـ حتول أسمها إىل األمانة العامة للتعليم اخلاص١٤٠٤ويف عام 
هـ تم نقل اختصاصات معاهد التعليم اخلاص للبنات إىل الرئاسة العامة لتعليم ١٤١٣
هـ حتول مسمى األمانة العامة للتعليم اخلاص إىل مسمى ١٤١٧ويف عام , البنات

وتعمل األمانة عىل اكتشاف ذوي االحتياجات اخلاصة , مانة العامة للرتبية اخلاصةاأل
هـ متت موافقة املقام السامي عىل نظام رعاية ١٤٢١ويف عام , من موهوبني ومعاقني

 . املعوقني من مجيع النواحي
فوضعت , ولقد اهتمت السياسة التعليمية السعودية هبذه الفئة من فئات املجتمع

 . املواد خاصة هبم تضمنها الباب اخلامس الفصل الثامنعدد من
 

  

 التعليم الخاص بالموهوبين

يتميزون بقدرات ومواهب ال تتوافر لد , إن وجود أشخاص غري عاديني
وقاموا , أمر اسرتعى انتباه الفالسفة واملفكرين منذ القدم, الغالبية العظمى من البرش

 . خارج قدرة األفرادتفسريات خمتلفة ارتبطت بأمور غيبية 
ومع بداية هذا القرن ظهر تفسري علمي يرجع تلك القدرات واملواهب غري 

 وبنية جهازه العصبي, ت وقدرات يف التكوين الذهني للفرداستعدادالعادية لال
 . وخصائصه وسامته الشخصية
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ثم حتول ملصطلح املتفوق العقيل , وكان يطلق يف بداية األمر مصطلح العبقري
وتعد الدراسة التي قام هبا تريمان , ًا أصبح يعرف الفرد من تلك الفئة باملوهوبوأخري

فقد طبق اختبار , م الدراسة الرائدة يف جمال التعرف والكشف عىل املوهوب١٩٢٥عام 
 بينية وبعد احلرب العاملية الثانية وظهور التنافس بني الدول يف سباق –ستانفورد 

أو التكوين العقيل الذي اقرتحه جيلفورد , البناء الذهنيظهرت مفاهيم , التطور التقني
 . م١٩٥٩عام 

بل أضيف له , ًوعليه فقد تم توسعة مفهوم املوهبة ومل يعد قارصا عىل الذكاء
 وأصبح هلا اختبارات مستقلة بجانب اختبارات الذكاء, القدرة عىل التفكري االبتكاري

ة مضطردة بني الذكاء والتفكري وقد أثبتت العديد من الدراسات عدم وجود عالق
 . االبتكاري

 . ثم أضيف بعد ثالث للموهبة وهو التميز يف التحصيل واألداء
بعد ذلك أضيف بعد رابع للموهبة وهو التميز يف بعض القدرات اخلاصة 

 .واملهارات
 هو تلك الربامج الرتبوية والتعليمية واإلرشادية التي :وعليه فإن التعليم اخلاص

 األفراد الذين يتمتعون بقدرات عالية وغري عادية يف أي جمال من جماالت تقدم إىل
  احلياة

كذلك توجد فئة , فكام أن املجتمع يوجد به أعضاء من املعاقني جيب أن يرعاهم
حيث يعتمد تقدم املجتمع ورقيه , من املوهوبني جيب أن تقدم هلم الربامج املناسبة هلم

وبالتايل عليه رعايتهم لكي ال يفشل , ثر قدرة وكفاءةعىل جهود وإنجازات أفراده األك
ويفتقد قدرات وطاقات مبدعة كان يمكن أن , يف حتقيق الواجبات املرتتبة لتلك الفئة

  .ترقى باملجتمع
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 ولقد تضمنت السياسة التعليمية السعودية عدد من املواد تنطبق عىل تلك الفئة
 االهتامم باكتشاف املوهوبني ورعايتهم  التي تؤكد عىل٥٧ًبعضها كان مبارشا كاملادة 

وبوضع , وإتاحة اإلمكانيات والفرص املختلفة لنمو مواهبهم يف إطار الربامج العامة
 .برامج خاصة
التعرف عىل  واملوهوب حيث تؤكد عىل رضورة,  تتضمن املعاق٥٤واملادة 

 وفق ومساعدهتم عىل النمو, الفروق الفردية بني الطالب توطئة حلسن توجيههم
 .قدراهتم واستعداداهتم وميوهلم

فمن خالل التعرف عىل الفروق الفردية يمكن التعرف عىل املوهوب ومساعدته 
 .عىل النمو وفق قدراته واستعداداته وميوله

ًويف هذا املجال أسست وزارة املعارف برناجما خاصا للكشف عن املوهوبني  ً
دينة امللك عبد العزيز للعلوم ورعايتهم بعد أن متت دراسته من قبل الوزارة وم

ومن صور االهتامم هبذه الفئة إنشاء مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله لرعاية , والتقنية
 .ًوإنشاء إدارة عامة لرعاية املوهوبني ترتبط بالوزير مبارشة, املوهوبني

 .وجاء يف الباب اخلامس الفصل التاسع عدد من املواد التي هتتم هبذه الفئة

  
 .راجعامل** 

 .مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف
 .مرجع سابق, محد إبراهيم السلوم/  د
 .مرجع سابق, عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل وآخرون/ د.أ
 .مرجع سابق, محدان أمحد الغامدي/ د



١٥٥نظام احكعليم وسياسته  

 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

  مقدمة−
 معنا السعودي من أمثلة التجديد الرتبوي يف جمت−
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 مقدمة

يمر العامل يف السنوات األخرية بفرتة تذخر بالتحوالت التقنية واالقتصادية 
ومن بينها املجتمع , واالجتامعية طالت معظم املؤسسات واملجتمعات والشعوب

 .بشكل هيدد اقتصاد الدول النامية, وأشتد التنافس يف سوق التجارة العاملية, السعودي
يف حماولة , نتفاعل مع تلك التغريات املتعددة بشكل أو بآخر ونحن وغرينا 

كام اقتحمت الثقافات الغربية عىل الناس بيوهتم , ًللحاق بركب الدول املتقدمة حضاريا
 .وراحت تؤثر يف عقول الناشئة

من هنا كان الرتكيز عىل النهوض بمستو اجلودة يف كافة املجاالت خاصة 
 .ك بأمر اهللا تعاىل ثم من خالل الرتبية والتعليموحتقيق ذل, االقتصادية منها

ًلذا كان لزاما عىل نظم الرتبية والتعليم أن تنهض بمستو أداءها وتسعى إىل 
إن التجديد . التجديد واإلصالح يف نظم ومؤسسات وأساليب الرتبية والتعليم

ًالرتبوي واجبا حتميا فالرتبية , متسارعملواجهة حتديات املستقبل املتطور املتغري بشكل , ً
 . ًأداة التغيري والتكيف معا

ونحن نالحظ أن الدول املتقدمة مع أهنا متقدمة إال أهنا تدرس نظامها الرتبوي 
ومن ذلك التقرير الذي أراد حتويل أمريكا من أمة يف , والتعليمي والقيام بالتجديد فيه

الذي , ح التعليمي آليات التخطيط الشامل لإلصال:بعنوان, خطر إىل أمة من الطلبة
 البد أن نصبح أمة من الطلبة: قدم للرئيس بوش األب والذي استهله بكلمة قال فيها

 . وأن ندرك أن التعليم هو عملية تستمر طول احلياة
 : وهناك العديد من الدراسات التي قامت هبا بعض دول العامل منها

 ). هـ١٤٠٦(  الرتبية يف اليابان املعارصة −
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 ). هـ١٤٠٧(  واطن األمريكي من اجل املستقبلتعليم امل −
 ).هـ١٤٠٨(  تطور الرتبية يف الصني −
 ).هـ١٤٠٨(  ملانيا االحتاديةأالتعليم العايل يف مجهورية  −
 ).هـ١٤٠٨(  ملانيا الغربيةأالرتبية يف  −
  ).هـ١٤٠٨(  اإلصالح الرتبوي يف الواليات املتحدة −

 .املتقدم يف سباق التنافس العاملي بني الدولكل ذلك من أجل احلفاظ عىل املوقع 
وإذا كانت التجديدات الرتبوية تعتمد يف خططها عىل التعاون الدويل ليتم من 

فإن ذلك يستلزم تبني رؤ , خالله تبادل اخلربات والتجارب الناجحة بني الدول
وقاعدة , اواسرتاتيجيات تقوم عىل عودة كل دولة إىل هويتها الثقافية لتكون مرجعية هل

 . تنطلق منها اجتاهات اإلصالح والتجديد الرتبوي
من خالل إجياد , إن التجديد املنشود هو أحد البدائل املتقدمة يف إصالح التعليم

مع , وخفض تكلفته, ورفع مستو كفاءة التعليم, احللول املالئمة ملشكالت التعليم
 .زيادة فاعليته
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 عنا السعوديمن أمثلة التجديد التربوي في مجتم

 وأبناءه الطلبة لتعليم مرشوع امللك عبد اهللا بن عبد العزيز حفظه اهللا  −
 .احلاسب اآليل

 .إنشاء مؤسسة امللك عبد العزيز يرمحه اهللا تعاىل ورجاله لرعاية املوهوبني −
توحيد اإلرشاف اإلداري عىل تعليم البنني والبنات من خالل دمج الرئاسة  −

 .هـ١٤٢٣رف عام ازارة املعالعامة لتعليم البنات بو
 . املرشوع الشامل لتطوير مناهج التعليم العام يف وزارة املعارف −
 . إنشاء املركز الوطني للقياس والتقويم −
 . دمج ذوي االحتياجات اخلاصة يف املدارس العادية −
 . التقويم الشامل للمدرسة −
 .عليةوصياغة ضوابطه ولوائحه وآليات اإلرشاف , التعليم العايل األهيل −
 . تطوير خطة التعليم الثانوي −
 . تطبيق الالئحة اجلديدة لتقويم الطالب يف التعليم العام −
وغري ذلك من سبل التجديد  .الئحة تقويم الطالب يف التعليم العام −

 .واإلصالح التعليمي

 
 .املراجع** 

  .مرجع سابق, مد وآخرونحممد بن معجب احلا/ د.أ
 . إلصالح التعليميشامل لآليات التخطيط ال,  بدر الديب
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  مقدمة−
  من أمثلة التجديد الرتبوي يف جمتمعنا السعودي−
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 مقدمة

وذلك ينبع من ختوف اإلنسان , من طبيعة اإلنسان االهتامم و التفكري باملستقبل
وزاد االهتامم يف الفرتة األخرية يف املنطقة , ومصري من يعوهلم, وقلقه عىل مصريه

ودراسة املستقبل أو استرشاف املستقبل أو الرؤية , عربية مع التطور التقني املتسارعال
فالتخطيط للمستقبل أمر حث , املستقبلية ليست من الغيب الذي ال يعلمه إال اهللا 

 أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وأعمل ألخرتك :عليه اإلسالم ومن ذلك القول املأثور
 . كأنك متوت غدا

 ف املستقبل من خالل النظر يف احلارض ومتغرياته ومشكالتهفنحن نسترش
 −:فعنارص االسترشاف أو الرؤية املستقبلية هي, واملايض بكل دروسه وجتاربه

 .تدبر املايض بكل أحداثه وجتاربه ودروسه −
 . دراسة احلارض وتقويمه بكل متغرياته ومشكالته −
 .أهدافنا وتطلعاتنا للمستقبل −

فهو , ال يمكن احلديث عن رؤية مستقبلية له يف صفحات, إن التعليم نظام ضخم
نظام مع جمموعة من النظم األخر داخل منظمة كبرية هي اململكة العربية السعودية 

 .وهي بدورها منظومة ضمن منظومة أكرب هي الدول العربية واإلسالمية وهكذا
نا عمله يف الوقت وماذا جيب علي, ًلذا البد من النظر إىل جوانبه واحدا بعد اآلخر

 .احلايل لنصل إىل الصورة التي نريد أن نكون عليها يف املستقبل بحول اهللا 
 الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم عام بسياسة التعليمولتكن البداية 

 .هـ١٣٩٠
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فهي ليست بحاجة إىل التعديل أو , إهنا سياسة مستمدة من الدين اإلسالمي
 وك الطالبـسل جة إىل حتويل أهدافها إىل واقع حي يتجسد يفالتغيري ولكنها بحا

لتكون خمرجات النظام التعليمي السعودي يف مستو السياسة التعليمية التي أشاد هبا 
 .املؤمتر العاملي األول للتعليم اإلسالمي

 . ثم املناهج
 .عرص احلاسب اآليل, عرص التقنية املتطورة, إننا نعيش يف عرص املعلوماتية

وتعوده , لذا عىل املناهج أن تعد الطالب للتعامل مع املعلومات بشكل فعال مثمر
وفهم األفراد , وفهم البيئة البرشية, وكيفية االتصال الفعال, التفكري بوضوح

 .واجلامعات والتمكن من امتالك الكفايات الشخصية
كيفية العمل و, أي أن منهج املستقبل جيب أن يعلم الفرد ويدربه عىل كيفية التعلم

 . والقدرة عىل االستقالل الذايت وحتمل املسئولية, ومهارات التعاون
 جتارب −التعليم من حولنا: ويمكن الرجوع إىل كتاب املعرفة احلادي عرش بعنوان

 .هـ١٤٢٢شعبان ,  الطبعة األوىل−من دول العامل
لزيارات من واقع تقارير ا, مالمح من نظم التعليم يف بعض دول العامل: وكتاب

الصادر عن اإلدارة العامة للبحوث الرتبوية التطوير , الدولية ملسئويل وزارة املعارف
 .هـ١٤٢٤, وزارة املعرف, الرتبوي

 . ثم متويل التعليم
فازدهار أحدمها يؤثر عىل , إن العالقة بني التعليم واالقتصاد عالقة طرية تبادلية

بية السعودية حريصة عىل اإلنفاق ولذا كانت اململكة العر, اآلخر والعكس صحيح
 ونرش مظلة التعليم لتشمل كافة أفراد الوطن ليس باألمر اليسري, بسخاء عىل التعليم

وفتحت الوزارة قنوات , وقد أنشئت وزارة املعارف إدارة عامة القتصاديات التعليم
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وسوف يشهد املستقبل , مشاركة القطاع اخلاص يف مرحلة البناء التنموي للبالد
  −:لقريب يف متويل التعليما

وقبول التربعات من األهايل ,  تشجيع املشاركات األهلية يف متويل التعليم−
 . واملؤسسات

وتدعيم برامج التعليم ,  االجتاه جلعل املدارس واجلامعات مراكز لإلنتاج−
 . التعاوين

بخفض معدالت الرسوب ,  االرتقاء بالكفاية الداخلية لنظام التعليم−
 .بوالترس

 . وإجياد نوع جديد من املدارس شبه حكومي,  تشجيع التعليم األهيل−
  . تشجيع املحسنني لوقف جزء من أمواهلم لصالح التعليم−

 . ثم إدارة التعليم
وهذا اجلهاز حيقق من األهداف , يعد جهاز التعليم من أضخم أجهزة الدولة

مل مهم ومؤثر يف نجاح أو فشل واإلدارة عا, واإلنجازات بقدر ما يتوافر له من إدارة
إن البلدان الفقرية ال يعود فقرها إىل ندرة املوارد ,  أو مرشوع أو نشاطزأي جها

 . بل من أهم األسباب لفقرها سوء إدارة و مواردها واستغالهلا, االقتصادية فحسب
  −:ويتمثل استرشاف التعليم يف اململكة العربية السعودية

والتواصل بني الطالب واملعلم ,  يف العملية التعليمةاستخدام التقنية احلديثة −
 .من خالهلا

للحد من العمليات اإلدارية , استخدام أوسع للتقنيات املعارصة يف اإلدارة −
 . وزيادة الفاعلية من ناحية أخر, التقليدية البالية
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 . واإلدارات التعليمية, منح مزيد من الصالحيات لألجهزة داخل الوزارة −
ومنح العديد , مما يؤدي إىل تقلص دور اإلدارة املركزية,  الالمركزيةالتوسع يف −

 . من الصالحيات لإلدارات التعليمية واملدرسية عىل وجه اخلصوص
 . ثم تأهيل املعلم

فاملبنى احلكومي املتميز واملنهج , من املسلم به أن املعلم هو عصب العمل املدريس
ًاملدرسة لن جتدي نفعا مع معلم غري كفء واألجهزة املتطورة ب, الفريد يف حمتواه
لذلك حترص الوزارة منذ كانت مديرية للمعارف عىل توفري املعلم , والعكس صحيح

ومراحل النهوض , ولقد سبق أن استعرضنا مراحل تطور إعداد املعلم, الكفء
ًثم املعلم املعد إعدادا غري كافيا, بمستو معلم الرضورة  من خرجيي معاهد املعلمني, ً

أو من خرجيي الكليات , االبتدائية ممن التحق هبا وهو حيمل الشهادة املتوسطة
  −ورؤيتنا املستقبلية إلعداد املعلم تتمثل يف , املتوسطة

وذلك إلثراء , سيكون إعداد و تدريب املعلم عملية مستمرة وإلزامية -
 . معلومات وقدرات املعلم يف جمال ختصصه

 . مما يستلزم جتديد الرخصة كل فرتة, مهنة التعليمأنشاء نظام للرتخيص ملزاولة  -

  
 . املرجع** 

 .مرجع سابق, محدان أمحد الغامدي/ د
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 خصائصها, أهدافها, أمهيتها, مفهومها −

 مراحل إعداد السياسة التعليمية −
 العوامل املؤثرة يف السياسة التعليمية −
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 مفهوم السياسة التعليمية

  .يسوس, إن كلمة سياسة هي املصدر الرصيح للفعل ساس
 . أي توىل رياستهم وقيادهتم. ساس الناس سياسة:ومعناها يف اللغة
ّومجعه ساسة وسواس, فهو سائس,  أي دبرها وقام بإصالحها.وساس األمور ُ . 

  طويلة وقصريةفهي بني, وتتعدد مفاهيم السياسة التعليمية من حيث اللفظ
 ولكنها مجيعها تصب يف مفهوم مشرتك, واالختالف يعود لالختالف التخصصات

 .ولقد مجعها حكيم يف كتابه
 −:ومن تلك املفاهيم

أن مفهوم السياسة التعليمية يعني يف مجلته حتديد الشكل العام للمراحل  )١
ملراحل وأهداف كل مرحلة من هذه ا, التعليمية التي ينتظم فيها املتعلم

وكذلك القوانني والقواعد والنظم , وجمموعة اخلطط والربامج واالجتاهات
 .واألسس العامة التي تتيرس عىل ضوئها وهبدهيا عملية الرتبية والتعليم

أن السياسة التعليمية تكون اإلطار العام الذي يوجه العمل اإلداري والفني يف  )٢
ر الذي تقوم عىل أساسه إنجازات كام أهنا اإلطا, النظام التعليمي ومؤسساته

  .هذا النظام بصفة عامة
أهنا جمموعة من األهداف واالجتاهات واملبادئ التي يقوم عليها التعليم يف أي  )٣

 .وحتدد إطاره العام ونظمه املختلفة, جمتمع من املجتمعات
لفنية أهنا التنظيم العام الذي تضعه الدولة لقيام أوضاع التعليم فيها بأجهزته ا )٤

  .واإلدارية وفق ما تراه من أسس وقواعد ولوائح منظمة إلمتامه
أهنا عبارة عن املبادئ التي يقوم عليها التعليم وحتدد إطاره العام وفلسفته  )٥

  .وأهدافه ونظمه
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التي تبني األسس العامة التي يقوم عليها , أهنا املواد الدستورية العامة للتعليم )٦
وتبني أهداف العملية التعليمية وحتدد مقاصدها , اتهوالتخطيط إلنشاء مؤسس

إال أهنا , أم غري مكتوبة وال معلنة, سواء أكانت هذه املواد مكتوبة معلنة
واملوجهني , ًمالحظة ذهنيا لد املرشفني عىل مؤسسات التعليم واملنشئني هلا

  .ملسريهتا
 إطاره العام وفلسفته جمموعة من املبادئ التي يقوم عليها التعليم وحتدد أهنا )٧

وأهدافه ونظمه من خالل البيانات والوثائق الرسمية واإلجراءات التي تتخذ 
  .فيها اجتاهات الدولة يف التعليم

أهنا عبارة عن جمموعة من العبارات التي صممت لتنظيم عملية التعليم  )٨
ا إهن, وتعدل مظاهره املختلفة, ًوصممت لتعطي اجتاها للتعليم وحتافظ عليه

جمموعة من املبادئ العامة التي توجه القرارات التنظيمية اخلاصة واملتعلقة 
 .بالوسائل املختلفة للوصول إىل األهداف املرجوة

ومن خالل تلك املفاهيم حول السياسة التعليمية يمكن تعريف السياسة 
وضح والذي ي, ومؤسساته املختلفة,  اإلطار العام للنظام التعليمي:التعليمية بأهنا

ومن خالله , وما ينبغي أن تقوم به املؤسسات التعليمية, العالقة بني ما حتتاجه البالد
 ويصاغ ذلك اإلطار بواسطة إدارات خمتصة, يمكن تقويم عمل تلك املؤسسات

  .وبمشاركة بعض أفراد املجتمع
 .أهنا اإلطار املحدد واملوجه للنظام التعليمي: ويمكن تعريفها باختصار

 تضح أن السياسة التعليمية تعرب عن االختيارات السياسية للمجتمعومن ذلك ي
 .وعن تصوراته املستقبلية, وثرواته املادية والبرشية, وعاداته, وعن قيمه

أي عند االنتهاء من حتديد األهداف الرتبوية الكرب وحتديد الفلسفة الرتبوية 
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سياسية املستمدة من فهي تعرب عن االختيارات ال. يكون وضع السياسة التعليمية
األهداف الرتبوية واالجتامعية الكرب.  

ًولذا إذا أريد للنظام التعليمي أن يسري قدما وحيقق أهداف املجتمع يف ضوء 
فال بد من وضع سياسة تعليمية , وأقرص فرتة زمنية, اإلمكانات املتاحة بأقل جهد

 .وتوجه النظام التعليمي يف ذلك املجتمع, حتدد
الهتامم بالسياسة التعليمية عىل مستو الدول العربية يف أواخر عقد ولقد ظهر ا

حيث قامت عدة دول , السبعينات بعد صدور تقرير إسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية
فاختذت األسلوب العلمي يف شئون التعليم . عربية باالهتامم بالسياسة التعليمية

فات واألهداف يف ضوء ما هو وصاغت السياسات واالسرتاتيجيات وحتديد الفلس
 .وهذا ما أكدت عليه املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .متاح هلا من إمكانات

  

 أهداف السياسة التعليمية

سواء يف ذلك األهداف , ختتلف أهداف السياسة التعليمية من دولة ألخر
 تقدات والقيماملع: وذلك لالختالف بني املجتمعات من حيث, العامة أم اخلاصة

 .الخ...والثروات الطبيعية والبرشية, والعادات والنظرة للطبيعة البرشية
وتعد عملية حتديد أهداف السياسة التعليمية من اخلطوات اهلامة لتنفيذ السياسة 

  ولذا جيب أن تكون أهداف السياسة التعليمية حمددة وعملية.ّالتعليمية بطريقة فعالة
ومن تلك االعتبارات التي ينبغي , وتنري هلا الطريق, عليميةلتوضح مسار السياسة الت

 −:مراعاهتا عند وضع أهداف السياسة التعليمية ما ييل
 .ومن ضمنها السياسة التعليمية, أخذ السياسة العامة للدولة بعني االعتبار )١
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فالسياسة التعليمية جزء من السياسة العامة للدولة ال تنفصل عنها تؤثر فيها 
ًيعد عنرصا , حيث إن إعداد القو البرشية وما يتطلبه من تعليم وتدريب, ر هباوتتأث

وكذلك هي األساس يف خطط , والتخطيط هلا, ًخطريا يف بناء السياسة العامة للدولة
 . التنمية االقتصادية واالجتامعية التي تنشدها الدولة

ملختلفة حتقيق االنسجام والتكامل بني األهداف األخر للنشاطات ا )٢
وهذا اهلدف رضوري وحتمي لضامن سري اجلهود التعليمية , واألهداف الرتبوية

 يف اجتاه −اقتصادية , اجتامعية, صناعية, صحية,  زراعية−وجهود األنشطة األخر 
 .واحد
ترابط األهداف الرتبوية مع األهداف األخر العامة يف الدولة والتي تتعلق  )٣

 بحيث تتكامل معها, والثقافية, والعمرانية, قتصاديةواال, بالنشاطات االجتامعية
 .ًوذلك ضامنا لتحقيق اهلدف النهائي للسياسة العامة يف الدولة

توفري املرونة الكافية يف اختيار األهداف وتعديلها بحسب ما تقتضيه املصلحة  )٤
العامة املعلنة للدولة عىل شكل خطط موضوعة من قطاعات أخر. 

التي , سة التعليمية يف وضع بعض املبادئ التوجيهية العامةوال تنحرص السيا
األهداف  بل ال بد من أن تشمل جمموعة من, تستخلصها من السياسة العامة للدولة

 ةـومنها األهداف ذات الصبغة الروحية والفلسفي, اخلاصة املرتابطة بينها بقوة
 .لكي تقدم فكرة واضحة عن مفهوم اإلنسان, والثقافية

لك يتم حتديد األهداف السياسية املتمشية مع االختيارات املجتمعية وبعد ذ
الكرب ومن ثم يمكن حتديد األهداف االجتامعية واالقتصادية التي تتكامل فيام بينها 

وبعد ذلك , ومتطلبات التنمية, وفق فلسفة املجتمع يف احلياة, لتحقيق الغاية املنشودة
ية التي هي الرشط األسايس لتحقيق األهداف حتدد اخلطوط العريضة لألهداف الرتبو
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ويف النهاية حتدد األهداف املحصورة يف النطاق , األخر املوضوعة لتنمية الدولة
الرتبوي والتي جيب أن تعرب بصدق عن االجتاهات السائدة يف املؤسسات التعليمية 

سب األسبقية بل ال بد من ترتيبها ح, وبعد حتديد األهداف ال يكفي يف البيان تسجيلها
حتى يمكن أن نطلق عليه اسم السياسة التعليمية . وتسجيلها ضمن خمطط متامسك

 . للدولة
ألهنا تستند , وتعد عملية حتديد أهداف السياسة التعليمية عملية علمية موضوعية
والسياسية , إىل بحث ميداين يشمل معظم ميادين النشاط يف املجتمع االقتصادية منها

 .واملهنية, لثقافيةوا, والعمرانية

  

 أهمية السياسة التعليمية

فهي ليست جمرد . تتضح أمهية السياسة التعليمية من خالل الوظائف التي تقوم هبا
أو جمرد نقطة البداية يف , واملؤسسات التعليمية, توجيهات واضحة للنظام التعليمي

 −:لوظائف من أمههابل تقوم بالعديد من ا. والنظام التعليمي للدولة, املجال الرتبوي
 ففي ضوء السياسات التعليمية .ًتشكل أساسا لتقويم اخلطط القائمة واملقرتحة )١

 . حيث تتخذ كمعايري للتقويم.يتم قياس األداء الفعيل
وذلك من خالل توفريها . تيسري عملية صنع القرارات عىل املستو اإلداري )٢

 .ملا يقع من مشكالت خمتلفة ل املقرتحةللمعايري احلاكمة التي تبني أمهية وقيمة احللو
تقيض عىل التذبذب وعدم االتساق واالزدواجية ملا يصدر من قرارات تصدرها  )٣

 وبالتايل يتحقق االتساق يف األعامل, األجهزة املختلفة حيال املشكالت املتشاهبة
 .وما يتخذ من قرارات
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. ن االستقرار النسبيودرجة م, ًتوفر نوعا من الشعور باألمن لد العاملني )٤
ولو , ال تتغري بتغري املسئولني;كذلك تساعد عىل استقرار العمل والتنفيذ ألهنا

وقواعد توضح طريقة , حيث حتتوي عىل مواد حتكم العمل, تغري املسئولون
وضامن  تطبيق تلك املواد; مما يؤدي إىل الفهم الصحيح ملتطلبات العمل الرتبوي

 .ًحدد مسبقاعدم االنحراف عن اخلط امل
 .توفر الوقت واجلهد واملال عىل كافة املستويات اإلدارية والفنية )٥
 وهي وظيفة خطرية إن مل حيسن استخدامها أو إن .توجيه النظام التعليمي )٦

 القنصل العام −فقد اعتمدت سياسة كرومر, استخدمها أعداء الدولة املحتلة
 −:ئيسة من أمههام عىل عدة مبادئ ر١٩٠٧−م١٨٨٣بمرص مابني عام 

 .وإحالهلا حمل اللغة العربية, استخدام اللغة االنجليزية لغة للتعليم − أ
 .جتميد النمو التعليمي −ب

  .تقييد الفرص التعليمية بفرض الرسوم املدرسية −جـ 
  .وتفيش اجلهل,  ولقد تسببت تلك السياسة التعليمية يف ارتفاع نسبة األمية

ويبني بالتايل أمهية , يفة من وظائف السياسة التعليميةوهذا يوضح أمهية هذه الوظ
 .والتأثري الذي حتدثه يف املجتمعات, السياسة التعليمية ومكانتها
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 خصائص السياسة التعليمية

التي متكنها من حتقيق الوظائف , تتسم السياسة التعليمية بالعديد من اخلصائص
 −:ومن تلك اخلصائص. التي تؤدهيا بفاعلية

 :هنا توجيهية وليست تفصيليةأ )١
فهي تركز عىل األسس الثابتة الواضحة التي تتيح للعاملني حرية صنع املقررات 

ويف الوقت ذاته تشكل اإلطار الذي يوجه , املناسبة ملا يواجههم من مواقف ومشكالت
 . تلك القرارات املناسبة; لتحقيق األهداف املنشودة

 :أهنا ثابتة ومتطورة )٢
 ومستقرة ال تتغري بتغري املسئولني لكوهنا مقبولة من جانب أكرب عدد من فهي ثابتة

إضافة إىل ذلك فإن عنرص الزمن أمر رضوري لتحقيق , أطراف العمل الرتبوي
مما يتطلب الثبات . األهداف الرتبوية التي تتعلق بالناشئني والشباب والكبار

يرها وتنميتها وفق الظروف وال يقصد بذلك اجلمود فهي ال بد من تطو, واالستقرار
 .املتغرية واملتجددة

وذلك لكي تتمكن السياسة التعليمية من التكيف والتوافق مع املتغريات التي 
 ولكي يتحقق للسياسة التعليمية .خاصة يف عرص االزدهار الثقايف واملكتشفات حتدث

 −:الثبات واالستقرار البد هلا من مقومات أساسية من أمهها
وأن تتسق مع خمططات ,  بصدق الصورة التي ينشدها املجتمعأن تعكس − أ

 − وعينية وبرشية,  مادية−وأن تتناسب مع اإلمكانيات املتاحة, الدولة للتنمية
 .وأن تتفق واالجتاهات النابعة من تاريخ املجتمع وفلسفته وتقاليده وآماله

 يب ألقىص ماوالتدر, والتعليم, أن تستغل كل اإلمكانات املتاحة يف الرتبية −ب
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ومبدعة ختدم العاملني أنفسهم , لكي تقدمها طاقات جديدة واعية, يمكن
 .وتنهض بالبيئة واملجتمع يف مجيع مقومات حياهتام, وختدم اإلنتاج

أن تراعي السياسة التعليمية يف كل اخلطط واملناهج الدراسية تعميق املفاهيم  −جـ
والعملية يف حياة , والنظرية, االجتامعية الصحيحة بكل الوسائل التطبيقية

لكي تتكامل املقومات التي , واملجتمع الذي حييط هبا, واملدرسة, املعلم
تعمل عىل تدعيم السياسة التعليمية وتتحقق الصورة التي رسمها املجتمع يف 

 .سعيه لتوفري احلياة الكريمة ألفراده
أ تكافؤ الفرص ومبد, واالتزان, أن تتحقق يف السياسة التعليمية العدالة −د 

 .لينتفع هبا كل مواطن بحسب قدراته
ومركز , أن تتضح فيها وظيفة املدرسة باعتبارها مؤسسة تربوية اجتامعية − هـ 

والعالقة بني املدرسة , وأن تتضح فيها كذلك رسالة املعلم, إشعاع للبيئة
 واملجتمع; ليتحقق بذلك املزيد من العناية بجهود كل من املدرسة والبيئة يف

 .صناعة جيل الغد
وتقرتب , أن هتتم السياسة بكل رشحية يف املجتمع; لريتفع بذلك الوعي − و

وتتاح الفرص لالكتفاء , ويرقى مستو القو العاملة, القرية من املدينة
 .وتتسع املجاالت أمام ذوي املواهب, الذايت

حركة ونشاط ًأن تبني بوضوح أمهية العمل واإلنتاج; ليصبح التعليم حيا فيه  − ز
ولذا وجب عليها االهتامم بالتعليم الفني بأنواعه ومراحله املتعددة; لتلبية 

 .مطالب خطط التنمية
فتقترص مهمة , أن تتجه السياسة التعليمية يف جماالهتا التنفيذية إىل الالمركزية −ح 

ذ وتقوم اإلدارات املحلية بتنفي, الوزارة عىل التخطيط العام واملتابعة والتقويم



١٧٦ نظام احكعليم وسياسته 

 .مواد السياسة بحسب حاجة كل بيئة
 أن حتقق السياسة التعليمية يف إنتاجها النهائي اعتزاز الفرد بالقيم الروحية − ط

واالنتامء له; ليندفع بعد ذلك إىل العمل , واعتزازه بوطنه, ومتسكه بدينه
 .واحلفاظ عىل تراثه وأجماده, واحرتام قيمه, لرفعة وطنه

لتعليمية متمشية مع حاجات املجتمع وتطلعاته ومواكبة وبالتايل تكون السياسة ا
 .مما حيقق هلا خاصية الثبات واالستقرار, للتطور احلضاري

 :أهنا قابلة للتسجيل) ٣
ومفهومة من , ال يكفي إعالن السياسة التعليمية وإذاعتها لكي تكون واضحة

ك لضامن االلتزام بل ال بد أن تكون مسجلة يف صورة مكتوبة; وذل, قبل مجيع العاملني
 .هبا ومراجعتها واإلضافة إليها

 واإلطالع عليها سواء, كام أنه بذلك يسهل الرجوع ملوادها وفقراهتا عند احلاجة
 .ورجال التعليم, أكان ذلل للباحثني أو ألفراد املجتمع أو املهتمني بقضايا التعليم

 :أهنا قابلة للتطبيق )٤
عىل واقع املجتمع واحتياجاته وإمكاناته املتاحة إن اختيار السياسة التعليمية يبنى 

وهذا يدل عىل مرونة , برشية ومادية; ولذا فهي تنطلق من أهداف قابلة للتحقيق
كام أن , السياسة التعليمية وتكيفها مع التغريات التي قد حتدث للمجتمع والتعليم
ل الرتبوي أهداف السياسة التعليمية قد سبق أن اتفق عليها من قبل أطراف العم
 .وبالتايل فهي لن تتعرض للجدل والنقاش مما ييرس تطبيق السياسة التعليمية

 :أهنا متكاملة )٥
تتكامل السياسة التعليمية مع السياسات األخر داخل الدولة نتيجة لتكامل 
أهداف السياسة التعليمية مع أهداف سياسات النشاطات األخر داخل الدولة 



١٧٧نظام احكعليم وسياسته  

مع النشاطات األخر ونجاح سياسته يتطلب تكاملها مع فالتعليم نشاط اجتامعي 
كام أهنا متكاملة فيام بينها من خالل التكامل القائم بني أهداف . السياسات األخر

 .ًمراحل التعليم املتعددة واملتنوعة سعيا لتحقيق غاية التعليم وأهدافه العامة
 :أهنا علمية )٦

وذلك , ختريت من بني عدة بدائلتنبع علمية السياسة التعليمية من كوهنا ا
ومن  االختيار يعتمد عىل التفكري العلمي الذي يراعي مالءمتها لظروف املجتمع

  .ستطبق عليهم من متعلمني ومعلمني هلم خصائص الفردية واالجتامعية
 بل هي نتاج أبحاث ودراسات .فهي ليست ارجتالية عفوية أو اجتهادات شخصية

 .علمية يف اختصاصها
 :ا واقعيةأهن )٧

أي أهنا انعكاس للواقع االجتامعي . وذلك ألهنا تنبثق من واقع املجتمع وظروفه
بل تعكس البناء االجتامعي الذي توجد يف ,  فال تفرض من أعىل;الذي توجد فيه

 . وتكون صد له, داخله
والتي من خالهلا تتمكن السياسة , تلك هي أبرز خصائص السياسة التعليمية

 . القيام بوظائفها املنوطة هباالتعليمية من
 

  



١٧٨ نظام احكعليم وسياسته 

 مراحل إعداد السياسة التعليمية

تنفذ السياسة التعليمية من خالل القيام بعدة مراحل تبدأ بمرحلة وضع األهداف 
وتنتهي بمرحلة التخطيط وتوفري الوسائل واإلمكانات الالزمة لتنفيذ , وحتديدها بدقة

 .مواد السياسة التعليمية
إال أهنا مراحل متداخلة ومتكاملة , اسة التعليمية متعددةومع أن مراحل السي

ًوذلك لضامن سري النظام الرتبوي سريا مطردا نحو األفضل, ومتالئمة فيام بينها ً. 
 − :وتتجىل مراحل السياسة التعليمية فيام ييل

 .مرحلة االختيارات الرئيسة للسياسة التعليمية )١
بحسب أمهيتها , كثرية املتوفرة يف الدولةوفيها يتم االختيار من بني البدائل ال

 .واجلدو املتوقعة منها, والوقت الالزم لتنفيذها, وأولويتها
وهذه هي املرحلة األوىل التي تبني عليها السياسة التعليمية ختطيطها وحتديد 

ويتم حتديد االختيارات من قبل اجلهات املختصة أو من قبل من يتم , أهدافها
  .لكتفويضهم للقيام بذ

ويف دراسة حتليلية ألوضاع اإلدارة ومشكالهتا يف الوطن العريب أشارت ردود 
الدول العربية إىل أن إعداد السياسة التعليمية يعترب من اختصاص أجهزة وجمالس 

 وتكون البداية من خالل الدراسات التي تقوم − املعارف−تربوية يرأسها وزير الرتبية 
 . ًتصة سواء كانت جمالس للتعليم أم جلانا للتخطيطهبا هيئات تربوية وختطيطية خم

 :− مرحلة اإلسرتاتيجية−مرحلة اختيار الطرق العملية الالزمة للتنفيذ  )٢
ويف هذه املرحلة تتم صياغة االختيارات السياسية يف جمموعة من اإلجراءات 

أي حتويل . ًلتحديد ما جيب عمله وفقا للحاالت التي قد تعرض يف املستقبل



١٧٩نظام احكعليم وسياسته  

ًختيارات السياسية إىل خطوات عملية منظمة لتبدو أكثر وضوحا وأقرب إدراكااال ً 
ليسهل عىل القائمني عىل العملية الرتبوية ختطيط العنارص التي تسهم يف إنجاز 

مع مراعاة العوامل التي قد تطرأ , األهداف واالختيارات املوضوعة لسياسة التعليم
 لوضعها موضع التنفيذ, مل الزمن الذي تتطلبهواحتامالت حدوثها وعا, أثناء التنفيذ

 واالعتامدات املالية املخصصة كام أن ذلك التحديد يساعد عىل حتديد اهلدف املنشود
  .ومعايري احلكم

ًوتعرف اإلسرتاتيجية بأهنا جمموعة من األفكار واملبادئ التي تتناول ميدانا من  ّ
تكون ذات داللة عىل وسائل العمل و, ميادين النشاط اإلنساين بصورة متكاملة شاملة

 . واحتياجاته واجتاهات مساراته بقصد إحداث تغيريات فيه للوصول إىل أهداف حمددة
 :ويشمل مفهوم اإلسرتاتيجية ثالثة مبادئ أساسية هي

 .تنظيم العنارص يف كل متامسك − ١
 .أخذ املخاطرة واحتامالت وقوعها بعني االعتبار − ٢
 . املشكلة الناجتة عن تلك املصادفة للتحكم فيهاالعزم عىل معاجلة − ٣

 إن مفهوم اإلسرتاتيجية يتضمن ثالثة مبادئ − بعبارة أخر −ويمكن أن يقال 
 .مبدأ اإلرادة, مبدأ االحتامل,  مبدأ الرتكيب:أساسية تتمثل يف

ومن ذاك يتضح أن اإلسرتاتيجية إن هي إال حلقة وسيطة تربط بني السياسة 
والتخطيط بأساليبه وبراجمه من جهة ,  تتضمنه من أغراض وبدائل من جهةالتعليمية بام

أخر . 
حيث ال تقترص وظيفتها عىل جمرد حتويل السياسة التعليمية إىل خطوات إجرائية 
بل متكن املخططني كذلك بام يساعدهم عىل إدراك السبل املختلفة التي تساعد يف حتقيق 

 .أغراض السياسة التعليمية



١٨٠ نظام احكعليم وسياسته 

ًكن اإلسرتاتيجية من القيام بوظيفتها األساسية وهي امليض قدما ولكي تتم
 :بالسياسة الرتبوية يف سبيل النجاح; ال بد أن تتصف باملميزات التالية

 ويراد به انطباق اإلسرتاتيجية عىل مجيع أشكال التعليم ومراحله : الشمـول−أ 
 .ومستوياته

, ة مع األهداف االجتامعية ويراد به تكامل أهداف اإلسرتاتيجي: التكامـل−ب
بحيث ال . واالقتصادية; ملا بينها من ارتباط وثيق, والسياسية

 .يمكن استقالل بعضها أو فصل بعضها عن بعض
 ويراد به أن تكون اإلسرتاتيجية مسايرة من حيث الرسعة :ً طول املد نسبيا−جـ

 .يف اإلنجاز لتطور االختيارات السياسية
وهي السري , اتيجية من القيام بوظيفتها الثانيةومن أجل أن تتمكن اإلسرت

 :جيب أن تتصف بصفات أخر متعددة تتضح فيام ييل. بالتخطيط يف طريق النجاح
ً فال بد أن تكون اإلسرتاتيجية مضبوطة ضبطا دقيقا حتى يقوم :الضبط − أ ً

 .وذلك إن توفرت فيها الرشوط التقنية, التخطيط عىل أسس علمية صحيحة
خشية أن تتغري املعطيات ,  فيجب أن تراعى عملية التطور والتجديد:نةاملرو −ب

يمكن أن تنجح  وبخاصة إذا عرفنا أن اإلسرتاتيجية ال. األساسية أثناء مرحلة التنفيذ
  .إال من خالل وجود صلة قوية بينها وبني طموحات وإمكانات املجتمع

 :مرحلة التخطيط )٣
وفيها يتم تسهيل العمل . لطرق أو األساليبًوتسمى هذه املرحلة أيضا بمرحلة ا

فام عليهم إال تطبيق التعليامت , عىل املختصني الذين تناط هبم عملية اختاذ القرارات
التي تضمنتها اإلسرتاتيجية باستخدام طرق حسابية لصياغة االختيارات التقنية بلغة 

 .وكذلك توفري مجيع الرشوط الالزمة للتنفيذ, األرقام



١٨١نظام احكعليم وسياسته  

إضافة إىل , م يف هذه املرحلة حساب ما يلزم من مصاريف وميزانياتأي أنه يت
 وأجهزة ووسائل نقل, ذلك يتم توفري مجيع املتطلبات الالزمة للتنفيذ من قو برشية

  .وآالت وغري ذلك مما حيتاجه التنفيذ
بل البد , ومن ذلك يتضح أن التخطيط ال يقترص عىل حتديد األهداف والسعي لتحقيقها

مع مراعاة أن التخطيط , وتوفري الوسائل الالزمة لضامن النجاح, اع أساليب معينةمن إتب
 .عملية مستمرة وذلك لتغري الواقع االجتامعي وحتسن وتطور وسائل التحليل والتقييم

كام أنه جيب أن خيرج التخطيط الرتبوي عن نطاق املدرسة ليشمل مجيع ميادين 
إلدارة التوجيهية املستبدة وأن ال حيدث خلط بني الرتبية رشيطة عدم الوقوع يف نظام ا

 . والتخطيط الكيل االستبدادي املرض, التخطيط الشامل املفيد
 جيب أن .تلك هي مراحل السياسة التعليمية وهي حلقات يف سلسلة واحدة •

واالنتقال من , مع مراعاة التسلسل فيام بينها, ترتابط مع بعضها بصورة منسجمة
ة التي تليها بحسب تسلسلها; لضامن االستمرار والفاعلية للقرارات مرحلة إىل املرحل

إذا أريد أن ,  فال يمكن الفصل بينها أو تنفيذ واحدة قبل األخر.املتخذة يف كل مرحلة
ًيسري النظام الرتبوي سريا حسنا وأن يتقدم إىل األمام ذلك أن عدم مراعاة التسلسل بني  ً

ثر الرتبية يف كثري من بالد العامل ألن توجيهها كان املراحل السابقة هو السبب يف تع
  .ًاعتباطيا ارجتاليا

فهي كل متكامل يشكل وحدة واحدة , ومل يتبع التسلسل عند تنفيذ تلك املراحل
إذا أريد للنظام الرتبوي أن يسري نحو , وال يمكن تنفيذ واحدة منها قبل األخر

 .وحيقق الثامر املرجوة منه, األفضل
  

  



١٨٢ نظام احكعليم وسياسته 

 عوامل المؤثرة في السياسة التعليميةال

وإنام تشكل وفق أهداف معينة يشارك يف وضعها , السياسة التعليمية ال تنبع من فراغ
وتوضع عىل أساس إدراك عقالين وإرادة قوية منبعثة من البيئة , جمموعة من املختصني

  . تنميتهااالجتامعية والثقافية واالقتصادية التي سوف تسهم السياسة التعليمية يف
 .وتكون صد له, فالسياسة التعليمية تعكس الواقع االجتامعي الذي تعيش فيه

ولذا يتوقف نجاح السياسة التعليمية عىل عدد من العوامل السياسة واالجتامعية 
وحتديد , التي تؤثر يف صياغة السياسة التعليمية والتخطيط لتنفيذ موادها, واالقتصادية

 −:لك العوامل ومن ت.مسارات التنفيذ
 : العوامل السياسية− ١

 حيث .يؤثر العامل السيايس بشكل كبري يف تشكيل النظام التعليمي والتخطيط له
كان النظام التعليمي بأنواعه ومراحله حيدد وفق رغبة احلاكم أو السيطرة االحتاللية 

وانب ًأما اآلن فإن التخطيط للتعليم أصبح شامال لكافة اجل. خالل فرتة االحتالل
 .واالجتامعية بحيث أصبح يتأثر بكل تلك العوامل, والسياسية, االقتصادية

 −:وتؤثر العوامل السياسية يف النظم التعليمية من جانبني مها
 .أو ما يطلق عليه األيدلوجية السياسية, النظرية السياسية ) أ

والقيم إن األيدلوجية عبارة عن خليط من الرتاث الثقايف واالجتامعي واحلضاري 
 . ًواملتفاعلة معا لشعب من الشعوب

وعندما ظهرت األيدلوجية السياسية يف فرنسا خالل القرن الثامن عرش كانت 
 فعلم األفكار .; ولذلك كانت صلتها وثيقة بالرتبيةIdealogyتعني علم األفكار 

 . بحياة اإلنسان والقواعد األساسية لتعليمه وتعلمهيرتبط



١٨٣نظام احكعليم وسياسته  

مية باأليدلوجية السياسية السائدة يف املجتمع لكون رسم وتتأثر السياسة التعلي
السياسة التعليمية ال يتم بنجاح إال إذا كانت الصورة عن املواطن الذي يتمناه املجتمع 

وهذا يتطلب رضورة وجود نسق فكري عام يتبناه , يف ضوء تطلعات املستقبل واضحة
 .وحيدد معايري السلوك والتفكري, املجتمع

ر النظم التعليمية بنمط األيدلوجية السائد يف املجتمع بشكل مبارش ونتيجة تأث
 −:يمكن تصنيف النظم التعليمية املعارصة بصورة عامة يف جمموعتني كبريتني مها

 .النظم التعليمية الشمولية *
 .النظم التعليمية الديموقراطية* 

بنية التعليمية ال, األهداف, السياسة التعليمية: واالختالف كبري بينهام من حيث
 .املحتو التعليمي

 .الظروف السياسية الطارئة أو املؤقتة )ب
وهي الظروف التي تفرض نفسها عىل الدولة فتجربها عىل التخيل عن سياستها 

وتقوم تلك الظروف بالتأثري يف . ومنها احلروب واالحتالل واالضطرابات, التعليمية
أو فرض لغة غري لغة الدولة ,  عىل التعليمالسياسة التعليمية من حيث احلد من اإلنفاق

أو تغيري بعض مواد السياسة التعليمية أو تعطيلها كلية وصياغة سياسة تعليمية , املحتلة
 .جديدة
 : العامل االقتصادي− ٢

ًيعد العامل االقتصادي من أهم العوامل املؤثرة يف السياسة التعليمة سلبا وإجيابا ً .
 ثر يف ميزانيات التعليم التي يقوم عليها حتديد مدة اإللزامفللعامل االقتصادي كبري األ

واألعداد التي تقبل من التالميذ ومستو املعلم , وأعداد املباين املدرسية ونوعيتها
 .الخ..... .ونوعية األنشطة التعليمية
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وأصبح , بل إن املفهوم اجلديد للتعليم عىل مستو العامل أنه عملية استثامرية
 .تعليم يعتمد عىل املؤرشات االقتصاديةالتخطيط لل

والعناية الصحية , ومستو إعداد املعلم, فالتوسع األفقي والرأيس يف التعليم
والقيام باألبحاث الرتبوية وغري ذلك مما يتعلق بالنظام التعليمي , بالتالميذ وتغذيتهم

  .يتوقف عىل العامل االقتصادي املحدد ملقدار األموال املخصصة للتعليم
 −:وتتضح العالقة املتبادلة بني االقتصاد والتعليم من خالل النقاط التالية

أمكن زيادة ميزانية التعليم مما يساعد عىل , كلام زاد معدل التنمية االقتصادية − أ
 .نرش التعليم وحتسني مستواه

 .العامل االقتصادي هو الدعامة التي يستند عليها التوسع يف التعليم −ب 
ل االقتصادي هو الذي يوفر فرص العمل لأليدي العاملة املتعلمة العام −جـ

 .وبالتايل فهو مصدر رئييس للدخل
التعليم هو السبيل إلعداد القو البرشية املتعلمة واملدربة الالزمة لتحقيق  −د 

 .النمو االقتصادي
زادت التطلعات إىل , كلام زادت دخول األفراد نتيجة للتنمية االقتصادية −هـ

 .تويات تعليمية أعىل وأرقىمس
وحتسنت معدالت , كلام زادت فرص العمل, كلام حتققت التنمية االقتصادية − و

 .األجور
  .التعليم تشكل األنشطة االقتصادية قوة ضاغطة يف اجتاه الطلب عىل −ز 

وذلك , ومن ذلك يتضح أن االقتصاد ذو قيمة حمدودة إن مل يسخر يف سبيل التقدم
والذي هو بدوره السبيل إىل إعداد القو العاملة الالزمة لتطوير , يممن خالل التعل
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ًوبالتايل يصبح التخطيط للتعليم وسياسته ركنا ودعامة يف صميم هذا . االقتصاد
ًالتخطيط وليس نشاطا مكمال للتخطيط االقتصادي ً. 

ومن هذا يتضح دور العامل االقتصادي يف صياغة السياسة التعليمية وحتديد 
 .ات التنفيذمسار
 : العوامل اجلغرافية− ٣

ذلك أن اقتصاديات أي دولة تعتمد , يرتبط العامل االقتصادي بالعامل اجلغرايف
فهي التي حتدد بإذن اهللا تعاىل مصادر , بشكل مبارش عىل العامل اجلغرايف لتلك الدولة

 .الثروة فيها
ثيقة الصلة وهي و, واملناخ, ويقصد بالعوامل اجلغرافية طبيعة سطح األرض

وال بـــد أن يكون صورة للبيئة , فال يمكن أن ينعزل عن املجتمع, بالنظام التعليمي
 . التي يوجد فيها

 :وتؤثر العوامل اجلغرافية يف النظام التعليمي من ثالث زوايا هي
وموسم اإلجازات الدراسية ,  فاملناخ حيدد السن املالئم لبدء اإللزام:املناخ − أ

 وأنواع مواد البناء واألثاث واملختربات وما حتتويه من مواد, املدرسيةوشكل املباين 
 ول اليوم الدرايسـوكذلك ط, والوسائل التعليمية جيب أن ختضع لظروف املناخ

  .وأنواع األنشطة التعليمية
 فالبيئة اجلغرافية تلهم اإلنسان . فالفرد يتأثر بالبيئة ويؤثر فيها:طبيعة البيئة −ب 

 .والتي تعد خربات مربية,  من الكثري من الظواهر الطبيعيةحتتويه بام
لذا جيب أن يفسح املجال لدراسة تفاعل اإلنسان مع بيئته ضمن الربامج الرتبوية 

  .ويؤثر فيها, ويستجيب هلا, ليلم املتعلم ببيئته ودقائقها فيتكيف معها
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 . وذلك من خالل األنشطة الرتبوية
ومواد الدراسة واملؤسسات , تويات الربامج الدراسيةكام أن طبيعة البيئة حتدد حم

 .وحتدد شكل اإلدارة التعليمية, التعليمية الالزم إنشاؤها
كام أهنا ختتلف من ,  ختتلف الثروات الطبيعية من بيئة ألخر:مصادر الثروة −جـ 

وباختالف الثروات خيتلف حجم اإلنفاق عىل . حيث مردودها وقيمتها االقتصادية
  .ًوخيتلف أيضا متويل التعليم, التعليم

وترتبط هذه الزوايا من زوايا العوامل اجلغرافية بشكل أكرب من غريها بالعامل 
ومن ذلك يتضح دور العوامل اجلغرافية .  فهي املصدر للعامل االقتصادي.االقتصادي

 .يف حتديد مسار السياسة التعليمية
 : العوامل االجتامعية− ٤

ف تصورها ملفهوم الفرد وعالقته بأفراد املجتمع ومنظامته ختتلف الرتبية باختال
 .ًواملجتمع يعد بعدا من أبعاد الرتبية, وذلك لكون الرتبية يف أساسها عملية اجتامعية

هو أحد التنظيامت الفرعية املنبثقة عن السياسات , فالنظام التعليمي يف جوهره
يه الدولة يف تغطية احتياجاهتا من والنظام التعليمي هو الذي تعتمد عل, العامة للدولة

وهو وسيلتها يف , فالتعليم أمر يتصل بمستقبل الدولة, القو البرشية بجميع مستوياهتا
  .ولذا جتعل بعض مراحله إلزامية, تشكيل رجال الغد

 −:وتؤثر العوامل االجتامعية يف النظم التعليمية من خالل
ليمية يف كثري من بلدان العامل  يعد الدين من موجهات النظم التع:الدين − أ

ً فهو يؤثر يف النظم التعليمية تأثريا مبارشا.اإلسالمية وغري اإلسالمية بل إن نرش , ً
التعاليم الدينية كان من أهم الدوافع إلنشاء املدارس حيث تر املجتمعات يف احلفاظ 



١٨٧نظام احكعليم وسياسته  

لنظام التعليمي ولذلك يتم بناء ا, ًعىل معتقداهتا الدينية حفاظا عىل تراثها وأصالتها
ليتمكن من اإلسهام يف بناء , وفق األسس الدينية التي يود املجتمع تقديمها للنشء

  .املجتمع وتقدمه وليحافظ عىل معتقداته الدينية
وحتديد حمتويات املنهج أسهم , وكام أسهم الدين بشكل بارز يف إنشاء املدارس

 .وإلزامهم بنوع معني من السلوك, الدين كذلك بفاعلية يف اختيار املعلمني وتعيينهم
 توجه اللغة نظم التعليم; فهي األداة التي يتم هبا التخاطب ونقل :اللغة −ب 

 . فهي وسيلة العلم يف التعبري عام حيتويه.املعلومات وتدوين املعرفة
. وهي دعامة الثقافة والفكر, واللغة هي من أهم العوامل يف شخصية األمة

وليس الرتكيب اللغوي موجه للنظام التعليمي فحسب بل , باءيتوارثها األبناء عن اآل
ًيرتبط ارتباطا وثيقا ومبارشا باملشكالت الرتبوية ً إذ أنه يمثل البؤرة األساسية جلميع , ً

 وتظهر املشكالت اللغوية يف الدول التي يتكلم سكاهنا .اإلصالحات واخلطط الرتبوية
 .أكثر من لغة

 :الرتكيب االجتامعي −جـ 
والفرص , ونوعه, ونظمه, عكس الرتكيب االجتامعي للمجتمع عىل التعليمين

وباختالف ,  حيث ختتلف النظم الرتبوية باختالف عالقة الفرد باملجتمع.التعليمية
كام يمهد التعليم ملسرية , املفاهيم والفلسفات التي تبلور هذه العالقة وحتدد إطارها

طلباته من القو البرشية بالكم والكيف املجتمع نحو املستقبل من خالل إعداد مت
 .ولذا فإن النظام التعليمي يعكس درجة تقدم املجتمع, املطلوبني

ويتضح أثر , ويتوقف الرتكيب االجتامعي للمجتمع عىل طبيعة املجتمع نفسه
الرتكيب االجتامعي عىل نظام التعليم من خالل حتول نظام التعليم من احتكار النبالء 
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ًام له حيث جعلوه خاصا هبمواألثرياء قدي واستخدموه لتحقيق أغراضهم , ً
وكان ذلك نتيجة للتغري , إىل أن أصبح من احلقوق املعرتف هبا لإلنسان, ومصاحلهم

والتحسن النسبي املستمر يف مستويات املعيشة وازدياد الطلب , االجتامعي املستمر
  .االجتامعي عىل التعليم

 .جتامعية عىل مسرية السياسة التعليميةومن هذا يتضح آثار العوامل اال
 .فمخرجات السياسة التعليمية تعمل عىل حتقيق مطالب املجتمع

 : العوامل السكانية− ٥
ونتيجة , تؤثر العوامل السكانية يف النظم التعليمية والرتبوية بدرجة كبرية

 .الختالف العوامل السكانية من جمتمع آلخر ختتلف النظم التعليمية
 :امل السكانيةومن العو

 ويرتبط Race أي العنرص أو اجلنس أو الساللة :التكوين العنرصي للسكان − أ
ًالتكوين العنرصي للسكان ارتباطا كبريا بالناحية البيولوجية التي تؤدي إىل ظهور  ً

 .ساللة متميزة متثل اجلنس األصيل أو نتيجة المتزاج أجناس أصيلة متعددة
حتديد  ية مشكلة قديمة باقية إىل اليوم هلا أثرها يفواملشكلة العنرصية أو اجلنس

 .وخاصة يف الدول التي توجد هبا جمموعات عنرصية, النظم التعليمية
 هو أحد االنفجارات التي يشهدها العرص احلايل ومنها :االنفجار السكاين −ب 

ملؤثرة يف أو من العوامل ا, وال يعد االنفجار السكاين مشكلة تعليمية, االنفجار املعريف
ًولكن نظرا لتخلف , النظم التعليمية إذا سارت معه معدالت التنمية بالرسعة نفسها

مما , الثانية عن األوىل تظهر املشكلة وخاصة يف الدول النامية ذات املوارد املحدودة
فتنخفض معدالت قبول , يؤدي إىل فقدان التوازن بني النمو السكاين والتنمية التعليمية
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وتتكدس الفصول بالتالميذ مما يؤثر عىل مستو , املراحل التعليمية املختلفةالتالميذ ب
  .التعليم ونوعيته

وتوزيع السكان ما بني املدينة ,  خيتلف نمو السكان:نمو وتوزيع السكان −جـ 
وتوزيع , ولذا جيب مراعاة نمو السكان, وذلك داخل كل دولة, والقرية والريف

اخلدمات التعليمية بحسب توزيع السكان وانتشارهم السكان عند التخطيط لتوزيع 
 . ًداخل الدولة من منطقة ألخر وفقا ألعداد الطالب

 .ومن هنا تؤثر العوامل السكانية يف التخطيط لتنفيذ السياسة التعليمية
والتخطيط لتنفيذ , وهناك عوامل أخر تؤثر يف صياغة السياسة التعليمية •

ومنها , ال تقل أمهية عن العوامل السابقة, ذوحتديد مسارات التنفي, موادها
  .والعوامل احلضارية, العوامل التارخيية

وهي عوامل متداخلة ومتكاملة , ومجيع تلك العوامل تؤثر يف السياسة التعليمية
فهي ليست منفصلة أو متباعدة وكلام حدث التكامل . كل منها يؤثر يف اآلخر

 .يوالتقارب بينها تكامل النظام التعليم
, فالسياسة التعليمية ترتجم السياسة العامة التي ينتهجها القادة واملسئولون

 .وتعمل عىل حتقيق طموحات الدولة وأهدافها من خالل برامج التعليم والرتبية
ولذا كان عىل السياسة التعليمية أن تستجيب ملا حيدث يف املجتمع من تغريات 

وابتكار فروع , ملعريف نتيجة لتزايد العلومفالعامل اآلن يشهد عرص التفجر ا, وحتوالت
والتوصل الخرتاعات واكتشافات علمية جديدة يف شتى املجاالت , معرفية جديدة

 .ومنها جمال الرتبية والتعليم
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وأساليب تربوية , كل تلك املتغريات والتحوالت تتطلب مقررات جديدة
واستخدام , ملخرتعاتووسائل تعليمية جديدة متكن الناشئة من التعامل مع تلك ا

 . وسائل اإلنتاج التي ستظهر عند خروجهم للحياة العملية بصورة أفضل
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  مقدمة−
  النظام التعليمي قبل دخول امللك عبد العزيز يرمحه اهللا تعاىل−

 مكة املكرمة
 ة التعليمية حتليل مبادئ السياس−
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 مقدمة

متتد اجلذور التارخيية للسياسة التعليمية الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم 
هـ إىل القرار السامي الذي أصدره مؤسس اململكة العربية السعودية ١٣٩٠يف عام 

القايض بإنشاء مديرية املعارف العمومية يف  امللك عبد العزيز آل سعود يرمحه اهللا 
 .ومقرها مكة املكرمة, ومهمتها اإلرشاف عىل التعليم وتنظيمه, هـ١/٩/١٣٤٤

وقد صدر ذلك األمر قبل صدور نظام التعليامت األساسية للدولة يف 
هـ الذي حددت املادة الثالثة والعرشون منه مهام مدير املعارف ٢١/٢/١٣٤٥

ومحاية , اتب واملدارسوافتتاح املك, والصنايع, واملعارف, نرش العلوم: العمومية بأهنا
 ..املعاهد العلمية واالعتناء بأصول الدين احلنيف يف كافة اململكة احلجازية

ومن هذا يتضح مد حرص مؤسس اململكة العربية السعودية يرمحه اهللا تعاىل 
حيث صدر األمر بإنشاء مديرية املعارف العمومية قبل صدور , عىل التعليم ونرشه

ولقد , الذي يوضح نظام احلكم واإلدارة يف الدولة, ة للدولةنظام التعليامت األساسي
 .اختري نظام املديريات لرفع مستو اخلدمات التي تقدمها الدولة وتقوم هبا

وكان صدور قرار إنشاء مديرية املعارف العمومية بعد انعقاد أول مؤمتر تعليمي يف 
حضور امللك املؤسس الذي عقد بمكة املكرمة ب, تاريخ الدولة السعودية احلديثة

الذي حث فيه جاللته األهايل عىل نرش التعليم , هـ٨/٥/١٣٤٣يف . عبدالعزيز آل سعود
 . ألمهية التعليم ورضورته للفرد واملجتمع ًإدراكا منه يرمحه اهللا, والتوسع فيه

هـ ١٣٤٥وتعد املادة الثالثة والعرشون من نظام التعليامت األساسية الصادر عام 
فقد حددت مهام وصالحيات , بنة األوىل يف سبيل بناء السياسة التعليميةبمثابة الل

  .مديرية املعارف العمومية
ومن خالل املادة ذاهتا يتضح وجود نظام تعليمي قبل دخول امللك املؤسس يرمحه 

 .اهللا تعاىل إىل مكة املكرمة
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 الجذور التأريخية للسياسة التعليمية

الذي يعترب , تم وضع النظام التعليمي السعودي, يةبإنشاء مديرية املعارف العموم
حيث تعد املادة الثالثة والعرشون من نظام التعليامت , النواة األوىل للسياسة التعليمية

 .األساسية اللبنة األوىل يف سبيل بناء السياسة التعليمية
رقم وجاءت اللبنة الثانية يف سبيل بناء السياسة التعليمية بصدور األمر امللكي 

 والذي كان من مهامه, باملوافقة عىل نظام جملس املعارف, هـ٢٧/١/١٣٤٦ يف ١٣٧
واملوافقة عىل تعيني املدرسني الذي ,  إقرار موازنة إدارة املعارف العمومية

وتقديم تقرير عنها , يرشحهم املدير واإلرشاف عىل املدارس ودراسة حالة الكتاتيب
  .وسن األنظمة التعليمية, احلكوميةثم انتخاب الكتب املدرسية للمدارس 

ومن خالل صالحيات جملس املعارف يتضح االهتامم املبكر بسن األنظمة 
ًوحيتل مكانا خاصا يف تاريخ التعليم مما جيعل , وهو أول جملس للمعارف. التعليمية ً

 .أعضاءه من رواد االنطالقة التعليمية يف اململكة العربية السعودية
افق جملس الشور عىل نظام املدارس الذي قدمته هـ و١٣/٧/١٣٧٤ويف 

هـ ٩/٨/١٣٤٧وأقره املقام السامي يف , ١٤٦بالقرار رقم , مديرية املعارف العمومية
 :ويتكون النظام املذكور من ثامن وثامنني مادة موزعة عىل سبعة أبواب هي

 .٣٦ − ١ يشمل املواد من . مديرو املدارس. الباب األول− ١
 .٤٤−٣٧ ويشمل املواد من . معاونو مديري املدارس.اينالباب الث − ٢
 .٥٦−٤٥ ويشمل املواد من . أساتذة املدارس.الباب الثالث − ٣
 .٦٤ − ٥٧ ويشمل املواد من . التالميذ.الباب الرابع − ٤
 .٧٠ − ٦٥ ويشمل املواد من . اجلزاء.الباب اخلامس − ٥
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 .٧٩−٧١ويشمل املواد من . االمتحان. الباب السادس − ٦
 . ٨٨−٨٠ ويشمل املواد من . أحكام عامة.الباب السابع − ٧

ثم صدر نظام جديد ملجلس املعارف وملديرية املعارف وكان ذلك يف 
وأحد , صاحبه صدور نظام جديد للمدارس يتكون من مقدمة, هـ١٧/١/١٣٥٧

إضافة إىل فصل أخري يتحدث عن واجبات املراقبني ,  مادة١٩٦تتضمن , ًعرش فصال
 : عىل النحو التايل.تضمن أحد عرشة مادةي

 . وتشتمل عىل أربع مواد.املقدمة −
 .٢٧−١ ويشمل املواد من . أحكام عامة.الفصل األول −
 .٣٨−٢٨ويشمل املواد من .  رشوط القبول.الفصل الثاين −
 .٤٥− ٣٩ ويشمل املواد من . حتديد األوقات عامة.الفصل الثالث −
 .٦٧−٤٦ ويشمل املواد من .ار يف االختب.الفصل الرابع −
 .٨٣− ٦٨ ويشمل املواد من .واجبات التالميذ. الفصل اخلامس −
 .١٠٤− ٨٤ويشمل املواد من . يف الرتبية والتعليم. الفصل السادس −
 .١١٣−١٠٥ويشمل املواد من . يف سري التعليم. الفصل السابع −
 .١٥٤−١١٤ ويشمل املواد من.  يف حقوق وواجبات املدير.الفصل الثامن −
 .١٦٧−١٥٥ويشمل املواد من . واجبات املعاون. الفصل التاسع −
 .١٨٢−١٦٨ ويشمل املواد من .واجبات املعلمني. الفصل العارش −
املواد  ويشمل. أحكام احلضور والغياب هليئة التدريس. الفصل احلادي عرش −

 .١٩٦− ١٨٣من 
 . مادة١١ ويشمل عىل .واجبات املراقبني. الفصل الثاين عرش −
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والنظام الصادر , هـ١٣٤٧ومن أبرز االختالفات بني نظام املدارس الصادر عام 
 :ما ييل, هـ١٣٥٧عام 

 .هـ بصياغة األحكام واملبادئ العامة وتقريرها يف مطلعه١٣٥٧اهتامم نظام  − ١
 .وفرتة االمتحانات, حتديد سنوات الدراسة − ٢
هـ العقاب ١٣٤٧ام املدارس عام  حيث يمنع نظ.املوقف من العقوبة البدنية − ٣

ًالبدين منعا باتا  .٦٥كام ورد يف املادة , ً
هـ إىل نظام الدور الثاين الذي مل يرش إليه يف ١٣٥٧يشري نظام املدارس عام  − ٤

 .النظام السابق
كام هو احلال يف , ولقد شمل اهتامم مديرية املعارف العمومية املدارس األهلية

ح هذا من خالل صدور نظام خاص باملدارس األهلية يف ويتض, املدارس احلكومية
 . مادة٢٥ويتكون من , هـ٤/٥/١٣٥٧

هـ بند لتقديم ٤٧/١٣٤٨ كام خصص يف ميزانية مديرية املعارف العمومية عام
 . اإلعانات للمدارس األهلية

 ًوانطالقا من مسئولية مديرية املعارف العمومية جتاه مراحل التعليم وأنواعه
ًا خاصا بالبعثاتأصدرت نظام ويتكون , هـ٤/٨/١٣٥٥وافق عليه نائب امللك يف , ً

 .ّعرف يف املادة األوىل منه مفهوم البعثة, النظام من أربع وثالثني مادة
 هبدف نرش التعليم وفتح املدارس .هـ نظام املدارس القروية١٣٦٤كام صدر عام 

 .لقر واملدن الصغريةوليضبط املدارس التي فتحت يف ا, يف القر واملدن الصغرية
نتيجة للنهضة , هـ١٣٧٤وتم إلغاء هذا النظام عام , ويقع النظام يف ثالث عرشة مادة
  .التعليمية التي تشهدها اململكة

تلك هي البدايات األوىل واجلذور التارخيية لسياسة التعليم يف اململكة العربية  •
 . السعودية
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 تحليل مبادئ السياسة التعليمية

التعليم يف اململكة العربية السعودية أحد البنى األساسية التي يقوم عليها يعد نظام 
والتعليم يف اململكة العربية السعودية , النظام االجتامعي يف اململكة العربية السعودية

حق توجبه الرشيعة اإلسالمية وواجب تتعهد به اململكة العربية السعودية بقدر وسعها 
 .وإمكاناهتا

ر السياسة التعليمة قد غرست عند قيام مديرية املعارف العمومية وإن كانت بذو
ًإال أهنا اتضحت نوعا ما من خالل املادة الثالثة والعرشين من نظام , هـ١٣٤٤عام 

 .هـ١٣٤٥التعليامت األساسية للمملكة العربية السعودية والصادر عام 
ًوأخذت معامل السياسة التعليمية تتحدد شيئا فشيئا إىل أن  صدرت وثيقة سياسة ً

  .عن اللجنة العليا لسياسة التعليم. هـ١٣٩٠التعليم يف اململكة العربية السعودية عام 
وكانت تلك الوثيقة بمثابة اإلعالن الرسمي الذي يتصل باألسس واملبادئ 

 .وكل ما يتعلق به, وأهداف النظام التعليمي باململكة
 عىل تسعة أبواب تشكل اإلطار  موزعة− بند − مادة ٢٣٦واحتوت الوثيقة عىل 

خصص الباب األول لألسس , العام الذي يتعلق بنظام التعليم يف احلارض واملستقبل
 .والباب الثاين لغاية التعليم وأهدافه العامة, العامة التي يقوم عليها التعليم

  −:ولقد حرصها احلقيل يف عرشة مبادئ هي
  :املبدأ اإليامين :ًأوال

حيكم اإلسالم , السعودية منذ قيامها وهي تدين بالدين اإلسالمياململكة العربية 
/ فمنذ اللقاء التارخيي الذي تم يف منزل ابن سويلم بني الشيخ, مجيع جوانب احلياة فيها
حممد بن سعود يرمحهام اهللا تعاىل حدث / وأمري الدرعية األمري, حممد ابن عبد الوهاب

  .ام بعد دولة عظم شأهناالتقاء بني الدين والسياسة نتج عنه في



١٩٧نظام احكعليم وسياسته  

َّكام أن اململكة العربية السعودية من اهللا تعاىل عليها بقيامها عىل األرض التي شع  َ
 . نور اإلسالم منها

ولذا حترص اململكة العربية السعودية عىل تنشئة األجيال عىل األسس اإليامنية 
خ الدين وذلك لرتسي, وخيصص يف اجلدول الدرايس جزء كبري للمواد الدينية

وتؤكد عىل مبادئ الدين اإلسالمي يف , اإلسالمي واملحافظة عليه وتقويته يف النفوس
حيملها بعد , ًاملراحل التعليمية املتقدمة لكي تصبح بعد ذلك خلقا وطبيعة للمتعلم

 ويتأكد هذا االهتامم يف اعتناء اململكة العربية السعودية بمدارس .ذلك رسالة للعامل
كام أن املعاهد العلمية السعودية الدينية , والعمل عىل انتشارها, لكريمحتفيظ القرآن ا

وعىل مستو التعليم العايل كانت , كانت أسبق يف ظهورها من املدارس الثانوية العامة
 كلية الرشيعة بمكة املكرمة من أقدم مؤسسات التعليم العايل باململكة العربية السعودية

 .ملكرمةهـ بمكة ا١٣٦٩حيث أنشئت عام 
أوضحت , وعندما صدرت وثيقة السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية

املادة األوىل أن السياسة التعليمية هي اخلطوط العامة التي تقوم عليها عملية الرتبية 
تنبثق من اإلسالم الذي تدين  وأهنا, والتعليم أداء للواجب يف تعريف الفرد بربه ودينه

ًونظاما متكامال للحياة, ً وعبادة وخلقا ورشيعة وحكامبه األمة عقيدة وذلك لكون . ً
السياسة التعليمية يف أي جمتمع تشتق من الفكر العام أو الفلسفة العامة التي يقيم عليها 

ومن املبادئ والقيم التي يؤمن هبا وذلك لتنشئة األجيال عليها لكي , املجتمع تصوراته
وذلك من خالل ما تلقته من معارف وعقائد , املجتمعتستطيع أن تتفاعل مع البيئة و

 . وقيم
 وملا كان الدين اإلسالمي هو العقيدة التي تدين هبا اململكة العربية السعودية

حرصت السياسة التعليمية عىل ترسيخ الدين اإلسالمي يف نفوس الناشئة من خالل 
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ويكون , م باهللا تعاىلباألسلوب الذي يقوي إيامهن, مراحل التعليم بأنواعه املختلفة
وهيذب سلوكهم , واحلياة, والكون, لدهيم التصور اإلسالمي الصحيح لإلنسان

ًباالقتداء باملثل العليا لإلسالم وذلك ليتمكن الناشئة من فهم اإلسالم فهام صحيحا  ً
 .ًمتكامال

وال تستطيع أي , يتوفر هلا األمن والسعادة, ومتى استقر هذا املبدأ يف النفوس
ًبل إهنا كانت سببا يف زيادة املآيس التي تعاين منها , دة وضعية أن تصل إىل ذلكعقي

الذي زاد من املشكالت والقلق الذي تشكو منه , رغم التقدم املادي, البرشية
ويعرف قدره يف , ولكن من خالل هذا املبدأ يتصل اإلنسان بخالقه, املجتمعات الغربية

 . وبالكون, ن حوله وباحلياةالوجود وعالقته بنفسه وباآلخرين م
ًوتدريسا بالوجهة , ًوتأليفا, ًويلزم لرتسيخ هذا املبدأ صبغ املواد الدراسية منهجا

ومادة الثقافة , إضافة إىل الرتكيز عىل املواد الدينية يف مراحل التعليم العام, اإلسالمية
 ١١ خالل املادة وهذا ما تؤكده السياسة التعليمية من, اإلسالمية يف التعليم اجلامعي

  .من مواد الباب األول, ١٢واملادة 
 ةـولكي يتحقق هذا املبدأ البد من توفر العديد من الرشوط يف املعلم خاص

وجتسد تلك الرشوط , وداخل املؤسسات التعليمية عىل اختالف أنواعها ومراحلها
لذي ال خاصة يف العبادات بمعناها الشامل وا, تطبيقات يرتبط فيها القول بالعمل

وصبغ ,  فال يكفي تلقني املتعلم املواد الدينية.يقترص عىل جمرد أداء الشعائر التعبدية
بل ال بد من قيام إيامنه عىل قناعة , العلوم صبغة إسالمية لضامن غرس اإليامن يف نفسه

ليلتزم هو , جتسدها قدوة يراها املتعلم, وعاطفة روحية يف الوقت نفسه, عقلية منطقية
ويكون عندها التزامه عن قناعة ويقني ال يامزحه .  بتعاليم الدين اإلسالميبعد ذلك

 .ال التزام عن تلقني أو تقليد, ريب وال خيالطه شك
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 :املبدأ اإلنساين :ًثانيا
إذ أمر احلق تبارك وتعاىل , وقدره عند اهللا , وهو املبدأ الذي يبني مكانة اإلنسان
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 يتضح من اآلية الكريمة الكرامة العظيمة التي امتن هبا احلق تبارك وتعاىل عىل آدم
 .| تبارك وتعاىل أنه أمر املالئكة بالسجود آلدم حيث خيربنا,  وذريته|
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وتكريمه  |ففي هذه اآلية الكريمة خيربنا تبارك وتعاىل عن ترشيفه لبني آدم 
وزودهم بالسمع والبرص , عىل أحسن هيئة وأكملها هلم سبحانه حيث خلقهم 
, فيتحقق هلم االنتفاع والتفريق بني األشياء نافعها وضارها, والفؤاد ليفقهوا بذلك كله

وقد استدل هبذه اآلية الكريمة عىل أفضلية , م سبحانه موجودات هذا الكونوسخر هل
كل ذلك ليعلم اإلنسان أنه ليس من الذلة واملهانة . جنس البرش عىل جنس املالئكة

 فيخضع أمام موجودات اهللا تعاىل يف هذا الكون من حيوان أو نبات أو مجاد والتي ير
 وليعلم أنه ليس أكرب وأعظم كائن .ىل نفعه أو رضهفيها لسوء فهمه ملكانته أهنا قادرة ع

وقارون وغريهم ممن أصاهبم , كام فعل فرعون, يف الكون فيمأل نفسه أنانية وغطرسة
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والشكر له , ولتتحرك يف نفسه عاطفة العرفان بفضل اهللا تعاىل, ومكانته يف هذا الكون

وهذه خطوة تربوية ينشئ هبا احلق تبارك وتعاىل , سبحانه ويزداد خشوعه هللا تعاىل
فمن الثابت يف , والشعور بفضل اهللا , رامة وعزة النفساإلنسان عىل الشعور بالك

 . علم النفس أن نظرة اإلنسان إىل نفسه من أقو املؤثرات يف تربيته
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فقد , ولكون السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية تنبثق من اإلسالم
 اإلنسانية التي أكدت املادة السابعة من مواد السياسة التعليمية عىل اإليامن بالكرامة

 .أقرها القرآن الكريم وأناط هبا القيام بأمانة اهللا يف األرض
قامت الرشيعة اإلسالمية , وليكتمل املبدأ اإلنساين وتكريم اإلنسان يف اإلسالم

, بحامية رضوريات مخس تكتمل هبا شخصية اإلنسان ومكانته وهي حفظ الدين
وأحكام رضورة حفظ , ملالوحفظ ا, وحفظ العرض, وحفظ النفس وحفظ العقل
فاهللا تعاىل يريد أن يسود , واالبتداع, والفسق, وحد الردة, الدين مثبتة يف أبواب اجلهاد
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 .ًاجليل ملحاربة أعداء اهللا دفاعا عن الدين احلق
وذلك من , سواء بيد صاحبها أم بيد غريه, قتل النفس بغري حق كام حرم اهللا 

والقصاص , والديات,  أحكام القتل بأنواعه:خالل أبواب احلدود يف الفقه اإلسالمي
جة الرتبوية لتدريس تلك املوضوعات غرس احرتام األرواح يف النفوس والنتي

 ولقد أشار القرآن الكريم بذوي .وعدم إتالفها أو إحلاق الرضر هبا, واملحافظة عليها
يستخدمون عقوهلم يف الوصول إىل  وندد بالذين ال يفكرون وال, العقل املفكر املتأمل
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 وللحفاظ عىل سالمة العقل حرم اإلسالم كل ما من شأنه إحلاق الرضر واألذ
 .بالعقل

فأحاطها بسياج قوي يربط بني , كام محى اإلسالم نواة املجتمع وهي األرسة
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فقرر اإلسالم , أفرادها ليحميها من التشتت واالعتداء من ذوي النفوس املريضة
فحفظ النسل من , ت التي تكفل هلا السالمة بإذن اهللا تعاىلاألنظمة واحلدود والعقوبا
 .وتوفرت البيئة املناسبة لرتبية األجيال, الضياع وعرفت األنساب

اعتنى الفقه اإلسالمي بأحكام املال وذلك من , وألن املال وديعة يف أيدي العباد
املال أو وحرم كل مصدر لتنمية , وسائر املعامالت, والزكاة, خالل أبواب البيوع

مما جيعل الناشئ خيشى اهللا تعاىل يف هذا املال , احلصول عليه يتم بغري الصور املرشوعة
 . وحيرتم مال اآلخرين

ولقد أكدت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية عىل هذا من خالل 
 محايتها احرتام احلقوق العامة التي كفلها اإلسالم ورشع املادة العرشين حيث تؤكد عىل

ًحفاظا عىل األمن وحتقيقا الستقرار املجتمع املسلم يف الدين والنفس والنسل والعرض  ً
  .والعقل واملال

ًكام أن السياسة التعليمية إحساسا منها باملسئولية امللقاة عىل عاتق اململكة العربية 
ومن أرضها شع نور اإلسالم تؤكد عىل رضورة , السعودية من أهنا مهبط الوحي

التي  وإىل هذا تشري املادة السادسة والعرشون, وأنه سنة متبعة إىل يوم القيامة, اجلهاد
تؤكد عىل أن اجلهاد يف سبيل اهللا فريضة حمكمة وسنة متبعة ورضورة قائمة وهو ماض 

 . إىل يوم القيامة
فينطلق , ومن خالل املادة السابقة يشعر الناشئ بقدره ومكانته يف هذا الكون

فال يذل وال , ويف تكامل وشمول, يته من كافة جوانبها بشكل متوازنينمي شخص
وما , ليتمكن بعد ذلك من القيام بام أنيط به من مهام, خيضع وال خياف إال اهللا تعاىل

ثم ما زوده اهللا , ًوليعرف حقوقه ويتمتع هبا معتمدا عىل اهللا تعاىل, عليه من واجبات
  .تعاىل به من أدوات وقدرات
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فهو مطالب باعامرها , تحقق معنى خالفة اإلنسان يف األرضوبذلك ي
بام  وفق رشع اهللا , بعد السيطرة عليها وتسخريها وما فيها من خملوقات, وإصالحها

ًوهذا املبدأ اإلنساين ليس مقترصا عىل الذكور دون , يمكنه من حتقيق عامرة األرض
دة التاسعة والتي تؤكد عىل تقرير وهذا ما تشري إليه املا, بل يشمل كال اجلنسني اإلناث

بام يالئم فطرهتا ويعدها ملهمتها يف احلياة عىل أن يتم هذا بحشمة  حق الفتاة يف التعليم
 . فإن النساء شقائق الرجال, ويف ضوء رشيعة اإلسالم, ووقار

وإتاحة , وإدارة املدرسة كافة للطالب, ويتحقق هذا املبدأ من خالل احرتام املعلم
وتقديم االقرتاحات , ه للتعبري عن رأيه بحرية ملتزمة باخللق اإلسالميالفرصة ل

وال تتفق مع تعاليم , واحللول ملا يوجد باملجتمع من مشكالت أو ظواهر غري جيدة
مع , أو لتسهيل بعض اإلجراءات سواء داخل املدرسة أم خارجها, الدين اإلسالمي

ليشعر الطالب بمكانته وتقديره من ومصدرها , اإلشادة باألفكار واملقرتحات اجليدة
مع رضورة تبصريه بالرضوريات اخلمس التي كفلها له اإلسالم واملحافظة , اآلخرين

ليتحقق بذلك التطبيق العميل هلذا املبدأ , عليها وعدم االعتداء عىل واحدة منها
 .اإلسالمي من مبادئ السياسة التعليمية

 :مية بني املواطننيمبدأ العدل وتكافؤ الفرص التعلي :ًثالثا
يقرر الدين اإلسالمي التساوي بني الناس فهم سواسية كأسنان املشط ال فضل 
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 .وجيهد نفسه
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ولكن يقر بالتفاوت بني الناس كل , لذا فاإلسالم يقر بالتساوي أمام حكم الرشع
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قد يغلب جانب منها عىل و, وقدرات واحدة فلكل طبيعة قدرهتا واستعداداهتا اخلاصة
 .غريه من اجلوانب

فلكي تستمر احلياة البد , وتكافؤ الفرص مبدأ ينبثق من واقعية الدين اإلسالمي
فال يعقل أن يكون , فيها من التنوع واالختالف الذي يسمح بالتكامل والتعاون

ًيامرس عمال واحدا, املجتمع عىل وترية واحدة  عىل ًوالتنوع يف العمل يقوم أساسا, ً
وهذا يستلزم رضورة العناية بالناهبني من . تنوع الطبيعة اإلنسانية واختالف قدراهتا

ورضورة النهوض بمستو املتخلفني , التالميذ وأصحاب املواهب والقدرات اخلاصة
 .وبناء جمتمعهم, ليمكن االستفادة منهم يف بناء أنفسهم, ًواملعاقني جسديا ًعقليا

لتي برزت أثناء الندوة التي أقر املؤمتر العام للمنظمة ولقد كان من االجتاهات ا
 االجتاه الثالث .العربية للرتبية والثقافة والعلوم عقدها يف دورهتا العادية السادسة

والذي يؤكد عىل رضورة العدل يف التعليم وتكافؤ فرصه ورفض التمييز الثقايف بكل 
 الكبار وحمو األمية أم يف تعليم صوره سواء أكان ذلك يف التعليم العام أم يف تعليم

  .أم التعليم اجلامعي, البنات واملوهوبني واملعوقني
ذلك إن إغفال ما بني الناس من فوارق جسمية وعقلية ومزاجية له أسوأ األثر 

وعند إغفال تلك الفوارق لن يمكن حتفيزهم عىل , بالفرد وباملجتمع الذي يعيش فيه
بل لن يمكن , أو العدل يف إثابتهم ومعاقبتهم, نأو معاملتهم بام يستحقو, العمل

مما ينتج , أو إىل املهن أو األعامل املالئمة هلم, توجيههم إىل نوع التعليم الذي يناسبهم
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واضطراب الصحة النفسية للفرد الذي يكلف بتعليم , عنه اتساع اإلخفاق يف التعليم
 .تو الفرد واملجتمعوهبوط وختلف مس, يقو عليه أو ال يميل إليه أو عمل ال

حرصت السياسة , ًواسرتشادا باملصدر الذي تنبثق منه السياسة التعليمية
التعليمية يف اململكة العربية السعودية عىل حتقيق مبدأ العدل وتكافؤ الفرص التعليمية 

ويف كل نوع , فالتعليم بمختلف مراحله فرصة متاحة للذكور واإلناث, بني املواطنني
فرصة متاحة ألفراد اجلنس املخصص له التعليم بام يتفق وتعاليم الدين من أنواعه ال

وتشري املادة الثامنة من مواد السياسة التعليمية إىل أن , اإلسالمي وخصائص كل جنس
ومن ثم , فرص النمو مهيأة أمام الطالب للمسامهة يف تنمية املجتمع الذي يعيش فيه

 .اإلفادة من هذه التنمية التي شارك فيها
وتؤكد املادة العارشة عىل أن طلب العلم فرض عىل كل فرد بحكم اإلسالم 

فلم , وبنرشه وتيسريه يف املراحل املختلفة واجب عىل الدولة بقدر وسعها وإمكانياهتا
 حتدد املادة نوع الطالب بل أكدت أنه فرض عىل كل فرد عىل اختالف قدراهتم

ب الثاين من السياسة التعليمية وهذا ما وضحته مواد البا. ومواهبهم وصحتهم
حيث تنص املادة الرابعة واخلمسون عىل , واخلاص بغاية التعليم وأهدافه العامة

التعرف عىل الفروق الفردية بني الطالب توطئة حلسن توجيههم ومساعدهتم عىل النمو 
  .وفق استعداداهتم وميوهلم

ًيا والعمل عىل إزالة ما يمكن وتنص املادة التالية هلا عىل العناية باملتخلفني دراس
 .ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجاهتم, إزالته من أسباب هذا التخلف

وتنص املادة السادسة واخلمسون عىل رضورة الرتبية اخلاصة والعناية بالطالب 
ًاملعوقني جسميا أو عقليا ًعمال هبدي اإلسالم الذي جيعل التعليم حقا مشاعا بني مجيع , ً ً ً

 .بناء األمةأ
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وتنص املادة التالية هلا عىل وجوب االهتامم باكتشاف املوهوبني ورعايتهم وإتاحة 
وبوضع برامج , اإلمكانيات والفرص املختلفة لنمو مواهبهم يف إطار الربامج العامة

 . خاصة
إال أن البنات يندرجن ضمن , ومجيع تلك املواد وإن كانت صيغتها موجهة للبنني

وهذا ما سبق وأكدته املادة التاسعة من تقرير حق , لنساء شقائق الرجالفا, النص نفسه
الفتاة يف التعليم بام يالئم فطرهتا ويعدها ملهمتها يف احلياة عىل أن يتم هذا بحشمة ووقار 

 . فإن النساء شقائق الرجال, ويف ضوء رشيعة اإلسالم
رص التعليم عىل ويوفر ف, وإن كان نظام التعليم حيقق العدل بني املواطنني

وخاصة أثناء تعامله مع , فإن عىل املعلم حتقيق هذا املبدأ. اختالف مراحله وأنواعه
فهم أبناء له وعليه أن ال يفضل أحدهم دون , الطالب سواء داخل الفصل أم خارجه

وكان القصد هو حثهم عىل إتباع ذلك السلوك من , إال إذا امتاز بسلوك معني, البقية
مع  مشاركة وجتاوب أثناء الدرس أو إنجاز ما يسند إليهم من واجباتأو , حسن مظهر

كي يمكن االستفادة اجليدة , عدم هضم حقوق اآلخرين التي يكفلها هلم نظام التعليم
بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة مواصلة , ممن يتخرج من ذلك النظام التعليمي

عاملة عادلة ساعدته عىل تنمية ويف ظل م, التعليم الذي يناسب قدراته ويتفق وميوله
, قدراته واستعداداته تساعده عىل تكوين شخصيته بشكل سوي لينفع نفسه وجمتمعه

 .وأمته املسلمة
 :مبدأ التنموي :ًرابعا

يؤكد هذا املبدأ عىل مد العالقة بني الرتبية والتنمية الشاملة التي تسعى اململكة 
 فالتنمية ال تتحقق إال بجهود .حمور التنميةفاإلنسان هو حمور الرتبية و, إىل حتقيقها

كام أن الرتبية ال , الرتبية والتعليم والتدريب لتنمية القو البرشية التي حتتاجها التنمية
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وما توفره , تتحقق ثامرها إال من خالل ما تقدمه التنمية من موارد وإمكانات
حتقق هلم فرصة للمتخرجني من مراحل التعليم بأنواعها من فرص عمل واستثامر 

 .االستمتاع بثمرات جهودهم
إضافة إىل أن الرتبية تتناول الفرد من مجيع جوانبه ليتمكن من تطوير نفسه 

 .واإلنسان هو وحده ذلك املجتمع, والتنمية تتناول املجتمع من مجيع جوانبه
فالرتبية ختدم اجلهود واخلطط التنموية يف كافة املجاالت واألنشطة اإلنسانية 

  .ادية واملعنوية منها عىل السواءوامل
  .كام أن اجلهل خيلق التخلف ويعوق تنفيذ خطط التنمية وبراجمها

ألنه , حيث هيتم املجتمع بالتعليم, من هنا تتضح العالقة بني التعليم والتنمية
وال شك أن ما نلمسه يف , يشكل القوة املحركة إلحداث التنمية يف شتى املجاالت

وكلام توفرت الطاقة , ن تقدم وارتقاء تقني هو ثمرة من ثمرات التعليمعاملنا املعارص م
ًاملادية جنبا إىل جنب مع االنطالقة التعليمية ظهرت مرشوعات التنمية إىل الواقع 

 .بفعالية وكفاءة عالية
كلام حصلنا عىل مردود أفضل , أي أنه كلام زاد النشاط التعليمي والتدريب العميل

وهو الوسيلة ,  فالتعليم صناعة املستقبل.حقق التنمية املنشودةومن ثم تت, لألداء
فهو ينمي العنارص الذهنية والروحية , إلعداد القو البرشية عىل اختالف أنواعها

لذا فهو , كام ينمي املوارد البيئية التي تتأثر بالقو البرشية, واجلسامنية للقو البرشية
ولذا جيب أن تكون العالقة , ية واالجتامعيةعنرص أسايس من عنارص التنمية االقتصاد

 .بني التعليم وتطوير األيدي العاملة عالقة عضوية متواصلة
ألن التعليم , ًومهام كان العمل الذي يؤديه اإلنسان بسيطا فهو بحاجة إىل التعليم

ًسيجعله أكثر إطالعا وأكثر استعدادا يف العمل مة كام أن التعليم سيعيل من قي, ًوفهام له, ً
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بل .مما يؤثر بالتايل بصورة إجيابية عىل إنتاجيته, أم خارجه, احلياة عنده سواء أثناء العمل
إن وسيلة التنمية الرئيسية للقو البرشية وزيادة فعاليتها وكفاءهتا تعتمد إىل حد كبري 

ويف قطاعات , عىل السياسات والربامج التعليمية والتدريبية يف مراحل التعليم املختلفة
 .تدريبال

ولذا فقد وازنت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية بني الرتبية والتنمية بام 
حيث , ويتضح هذا من خالل مواد السياسة التعليمية, يعود بالنفع عىل الفرد واملجتمع

. تنص املادة اخلامسة عرش عىل رضورة ربط الرتبية والتعليم بخطة التنمية العامة للدولة
) التقنية(د املادة السابقة هلا عىل التناسق املنسجم مع العلم واملنهجية التطبيقية كام تؤك

باعتبارمها من أهم وسائل التنمية الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والصحية لرفع 
 .مستو أمتنا وبالدنا والقيام بدورنا يف التقدم الثقايف العاملي

هـ ١٣٧٨لتخطيط الوطني املنظم منذ عام ولقد عرفت اململكة العربية السعودية ا
ثم , كان من بني أعضائها مدير عام اإلدارة بوزارة املعارف, عند إنشاء أول جلنة للتنمية

وتشكيل اهليئة املركزية للتخطيط والتي , هـ١٣٨٠إنشاء املجلس األعىل للتخطيط عام 
للتعليم خالل وكان ينظر . هـ١٣٩٥كانت بداية قيام وزارة التخطيط بعد ذلك عام 

وانعكس ذلك يف اعتباره من االسرتاتيجيات , تلك املراحل عىل أنه استثامر وطني
وبالتايل مل ينفصل , هـ١٣٩٠األساسية يف مجيع خطط التنمية الست املتوالية منذ عام 

ًبل كان دوما عامال , التعليم خالل تارخيه النظامي يف اململكة عن التطور العام للدولة ً
وكان من أهم وسائل حتقيق السياسات , ذا التطور الذي تعيشه اململكةًأساسيا هل

 . واالسرتاتيجيات الوطنية
أو أنه يقترص عىل فئة من فئات املجتمع , ومل يعد التعليم من املهام املناطة باألفراد

 وهو فرض عىل كل فرد يف ظل اإلسالم, بل هو حق مشاع جلميع أفراد املجتمع
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الرتباطه بعملية اإلنتاج وحركة , فريه قدر وسعها وإمكاناهتاوالدولة مطالبة بتو
من خالل بناء الشخصية املتكاملة يف , من شأنه النهوض باملجتمع وكل ما, التصنيع

 . كل املجاالت
, وذلك ملا للتعليم من قيمة اقتصادية إىل جانب قيمته االجتامعية واحلضارية

وخاصة الدين اإلسالمي قد دعت , سامويةًعرفتها الدول حديثا وإن كانت األديان ال
 .ًوذلك ملا له من آثار وقيم شتى تكتشف حينا بعد آخر, إىل التعلم والتعليم

 :املبدأ العلمي :ًخامسا
فقد حظي العلم يف اإلسالم بعناية , إن شأن العلم يف اإلسالم شأن هام وعظيم

  .ليه اإلسالموليس هناك دين حث عىل العلم كام حث ع, فائقة ومكانة عالية
, ليمد يف عمره, وسالح قوي زود اهللا تعاىل اإلنسان به,  ذلك العلم طاقة هائلة

وفهم املستقبل , وحتليل احلارض, ويتمكن من خالله النفاذ إىل املايض, ويوسع يف كيانه
ومنذ أن انترش اإلسالم وشع نوره انترش املسلمون يف مشارق , عىل ضوء احلارض

كان , وبعد االستحواذ عليه واستيعابه والتمكن منه, لب العلماألرض ومغارهبا لط
وإضافة ما هو جديد يف ضوء ما توصلت إليه , عليهم القيام بصبغه بالصبغة اإلسالمية

 . دراساهتم واستنتاجاهتم
والقرآن الكريم حيث بوضوح ورصاحة عىل إعامل العقل والتفكري يف خملوقات 

دع سبحانه يف النفس البرشية من عجائب قدرته وعظيم اهللا تعاىل يف هذا الكون وما أو
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ÇÚö‘ F{$# uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ 〈 ]وغريها من اآليات التي حفل هبا القرآن ]١٦٤ :البقرة 
الكريم دعوة واضحة ومتكررة إىل النظر والتفكر والتأمل يف آيات اهللا تعاىل وخملوقاته 

والتي ,  يف هذا الكونالكتشاف السنن التي أودعها اهللا تعاىل, سبحانه يف هذا الكون
ونتج , نتج عنها حضارة إسالمية بسطت خريها عىل العامل رشقه وغربه يف ذلك الوقت

واالنتفاع , عن اكتشاف السنن اإلهلية يف الكون أن متكن اإلنسان من تسخري هذا الكون
 . بام فيه وفق التوجيهات اإلهلية

 ات اجلامعات األخربل اإلسالم يدعو إىل االنفتاح عىل خرب, ليس هذا فحسب
ألن ذلك , وبالد فارس, والصني, واهلند, فقد كانت هناك حضارات مادية يف اليونان

 :يساعد عىل أمرين مها
واالستفادة منها وتنميتها , التعرف عىل مكامن اخلري وأصوله يف كل مجاعة ) أ

 .تتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي طاملا ال
ومعرفة , اف واملرض يف كل مجاعة لتشخيصهاالتعرف عىل أسباب االنحر )ب

 . العالج لتاليف الوقوع فيها
  .»الكلمة احلكمة ضالة املؤمن فحيث وجدها فهو أحق هبا« :×قال رسول اهللا 

 الذي :أي عبادك أعلم? فقال أنه سأل اهللا تعاىل |ويف حديث عن موسى 
 .ن رديطلب علم الناس إىل علمه ليجد كلمة تدل عىل هد أو ترده ع

من ذلك حرصت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية عىل االهتامم 
 واالستفادة من التطورات احلديثة, واالنفتاح عىل الثقافات األخر, بالعلوم احلديثة

مما , ًوذلك للحاق بركب الدول املتقدمة حضاريا, بام يتفق وتعاليم الدين اإلسالمي
 ويستفيد من منتجات العلوم احلديثة, تز بعقيدته اإلسالميةيمكنها من ختريج جيل يع

ًحمققا ملهمة إعامر األرض , ويف الكون من حوله, ًليزداد برصا بآيات اهللا تعاىل يف نفسه
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 .والقيام بمهام االستخالف فيها
ختتلف عن , واملكتشفات احلديثة, ألن نظرة املسلم يف دراسته للعلوم الطبيعية

وال , بل هلدايته,  فنحن ال ندرس العلوم الطبيعية للسيطرة عىل العامل.نظرة غري املسلم
إذ أن دراسة العلوم , وال ندرسها مفخرة أو من باب التعايل, ندرسها لتدمريه بل لبنائه

 . الطبيعية عندنا واجب رشعي
والتي حتث العقل عىل , ٍويستمد هذا املبدأ من تعاليم الدين اإلسالمي وتوجيهاته

  .والتدبر يف آيات اهللا تعاىل يف األنفس واألفاقالتفكر 
 ولذا فقد تضمنت السياسة التعليمية العديد من املواد التي تؤكد عىل هذا املبدأ

االستفادة القصو من مجيع أنواع املعارف  ادة الثالثة عرش والتي تؤكد عىلومنها امل
فاحلكمة , تو حياهتاللنهوض باألمة ورفع مس اإلنسانية النافعة عىل ضوء اإلسالم

وتؤكد املادة التالية هلا عىل التناسق . أنى وجودها فهو أوىل الناس هبا, ضالة املؤمن
باعتبارمها من أهم وسائل التنمية ) التقنية(املنسجم مع العلم واملنهجية التطبيقية 

دورنا لرفع مستو أمتنا وبالدنا والقيام ب, الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والصحية
 .يف التقدم الثقايف العاملي

وهناك العديد من املواد وردت يف الباب الثاين من السياسة التعليمية تؤكد عىل 
والتي حتث عىل تشجيع وتنمية روح البحث والتفكري , ٤١ومن أبرزها املادة , هذا املبدأ

 يف الكون وماالعلميني وتقوية القدرة عىل املشاهدة والتأمل وتبصري الطالب بآيات اهللا 
 لتمكني الفرد من االضطالع بدوره الفعال يف بناء ;وإدراك حكمة اهللا يف خلقه, فيه

 .ًاًاالجتامعية وتوجيهها توجيها صحيحاحلياة 
وإطالعهم , وهنا يمكن للمعلم توجيه أنظار الطالب إىل آيات اهللا تعاىل يف الكون

ة منها يف ضوء تعاليم الدين وكيف يمكن االستفاد, عىل املنجزات العلمية احلديثة
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وبيان اآلثار الضارة عن استخدام تلك , اإلسالمي لتعود بالنفع عىل الفرد واملجتمع
إضافة إىل تدريب الطالب عىل , املكتشفات إن تركت بدون ضوابط ترشد استخدامها

واالستفادة من ذلك يف حل املشكالت التي تواجههم أو , البحث والتفكري العلميني
وكيف يمكن التغلب عىل ما يصادفهم من عقبات باستخدام ذلك , غريهمتواجه 

 والتأمل والتجديد واالبتكار, وتنمية قدراهتم واستعداداهتم عىل املشاهدة. األسلوب
وليكون , من خالل غرس حب العلم والتعليم لد الناشئة ويتحقق ذلك بإذن اهللا 

وال يكون إقباهلم حتت تأثري , هاإقباهلم عليه بدافع منهم ألنه فرض كالصالة وغري
تتفق وقدراهتم مما يعيق سريهم يف موكب  رغبات األهل أو أهواء شخصية قد ال

وإن متكن بعضهم من اجتياز مراحله فسيتخرج وأحدهم وهو يفتقد للقيمة , التعليم
 .احلقيقية هلذا املبدأ

 :مبدأ الرتبية للعمل :ًسادسا
ومل يفصل بني العلم , اقرتن العلم بالعمل, الممنذ بدء انطالقة التعليم يف اإلس

ذلك ألن اقرتان العلم بالعمل من املبادئ اهلامة التي صبغت , وحاجات احلياة الواقعية
فنتج عن ذلك آثار تربوية عظيمة مترهتا تلك احلضارة , فلسفة التعليم يف اإلسالم

د من اآليات القرآنية  ويف العدي.اإلسالمية التي سامهت يف بناء رصح التمدن البرشي
الكريمة دعوة رصحية للعمل الدؤوب لالستفادة مما يف هذا الكون من خملوقات عديدة 

 قال .ليتمكن من حتقيق مقامه خليفة يف األرض, متنوعة وذلك لتوفري الرفاهية لإلنسان
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فهنا إشارة من احلق تبارك وتعاىل بتسخري ما يف األرض لإلنسان من حيوان ومجاد 
 .ونبات بقدرة اهللا تعاىل
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óΟs9 ® : قال تعاىل.رص التسخري عىل ما يف األرض بل شمل أكثر من ذلكومل يقت r& 
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سخري عىل وجه اإلمجال أو وهناك العديد من اآليات القرآنية التي تذكر الت

 ولكن جتب مالحظة أن اإلنسان يتمكن من تسخري تلك املخلوقات بإذن اهللا التفصيل
راد اهللا تعاىل إن متكن من معرفة السنن الكونية التي تنظم سري تلك املخلوقات كام أ

 . وال يقف اإلنسان عند حد العلم بتلك السنن بل ال بد من أن يعمل ليتمكن من
فهي مزرعة ,  هذه احلياةواإلنسان مطالب بالسعي والعمل يف, تسخري تلك املخلوقات

$ ® : قال تعاىللآلخرة yγ•ƒr'¯≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# y7̈ΡÎ) îyÏŠ% x. 4’ n<Î) y7În/ u‘ % [n ô‰x. ÏµŠ É)≈ n= ßϑsù 〈 ]٦ : نشقاقاال[. 
وال صلح هلا , ألن احلياة لو اقترصت عىل النوايا والتصديق القلبي ملا قام هلا أمر

  .وملا متكن اإلنسان من إعامر الكون وحتقيق اخلالفة يف األرض, حال
ولذا فمنذ أن دخل مؤسس اململكة العربية السعودية يرمحه اهللا تعاىل مكة املكرمة 

وبدأ العمل اجلاد لبناء الدولة , تقرار يف ربوع الدولةحرص عىل توفري األمن واالس
وسار القادة من بعده عىل ذلك النهج , واالستفادة بام حباها اهللا تعاىل به من خريات

والتخصص يف شتى املجاالت , وكان الشغل الشاغل هلم هو االهتامم بالتعليم ونرشه
ة أنواعها ومراحلها للجنسني من فتم توفري الفرص التعليمية بكاف, التي حتتاجها الدولة
وأنه من أقو األسلحة ملكافحة , ًوذلك إيامنا منهم بأمهية التعليم. الطالب والطالبات

ألن الفقري اجلاهل أضيق حيلة وأضعف وسيلة وأعجز عن , اجلهل والفقر واملرض
 .مقاومة البؤس من املتعلم

السعودية عىل إعداد ومن هنا حرصت السياسة التعليمية يف اململكة العربية 
لكوهنام ركيزتني أساسيتني يف اخلربة , املتعلمني للعمل والربط بني الفكر والعمل
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ألن تنفيذ . وحتقيق التنمية املنشودة, الدولةاإلنسانية ومها السبيل لتنفيذ مرشوعات 
تلك املرشوعات وحتقيق التنمية يتطلب توفري مستويات خمتلفة من العامل والصناع 

 .وهذا يتحقق من خالل التعليم عىل خمتلف أنواعه ومراحله, همومن فوق
فهناك أغراض , وبالتايل مل يعد يقترص الغرض من التعليم عىل املعرفة املجردة

وأن تبذل , أخر من أمهها أن تتاح للشباب كل الفرص املمكنة ليتعلموا ويتقدموا
 .فاهية املجتمعًاجلهود وتفتح هلم أبواب العمل تأمينا ملستقبل الفرد ور

ولقد استمدت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية هذا املبدأ من تعاليم 
وتأمر بالسعي يف طلب الرزق , وحتث عىل إتقانه, التي تقدر العمل, الدين اإلسالمي

ويوفر , واالستفادة من نعم اهللا تعاىل لتحقيق عامرة األرض وليثبت اإلنسان وجوده
 .ريمة له وألبناء جنسه من خالل التعاون معهم والتكافل يف أداء األعاملاحلياة الك

ويتضمن هذا املبدأ إقرار السياسة التعليمية بأمهية العنرص البرشي يف إدارة اإلنتاج 
التي تتطلب , خاصة بعد ظهور آالت اإلنتاج احلديثة والدقيقة, وتقدم املجتمع ورقيه

  .مهارات فنية متخصصة
منت السياسة التعليمية العديد من املواد التي تؤصل مفهوم حب لذا فقد تض

واحلث عىل إتقانه واإلبداع , وذلك باإلشادة بأمهية العمل, العمل يف نفوس املتعلمني
 ويوضح مكانة هذا املبدأ يف ظل السياسة التعليمية أن .وبيان أثر ذلك يف بناء األمة, فيه

احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل  ليمية تؤكد عىل أناملادة الرابعة من مواد السياسة التع
يستمر فيها املسلم طاقاته عن إيامن وهد للحياة األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة فاليوم 

 .ًوغدا حساب وال عمل, عمل وال حساب
وأشارت أيضا املادة السادسة إىل هذا املبدأ وإن مل يكن بذكر اللفظ حيث أشارت 

يا التي جاء هبا اإلسالم لقيام حضارة إنسانية رشيدة بناءة هتتدي برسالة املثل العل إىل
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 . والسعادة يف اآلخرة, لتحقيق العزة يف الدنيا, ×حممد 
والسعادة يف اآلخرة بدون عمل , ويتحقق العز يف الدنيا, فكيف تقام احلضارة

 .اإلنسان وسعيه يف هذه احلياة وفق رشع اهللا تعاىل
 ٨ :ومنها املواد, ًمواد الباب األول تتضمن هذا املبدأ ضمنياوهناك العديد من 

 التي يتطلب حتقيقها القيام بعمل فكري .٢٧, ٢٦, ٢٥, ٢١, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٢
 وهناك تفصيالت لذلك املبدأ تضمنتها بعض مواد الباب الثاين .أو جسدي أو هبام معا

والتي تنص عىل تدريب , ٥٨ملادة ومن أبرزها ا, واخلاص بغاية التعليم وأهدافه العامة
وأكدت  وتنويع التعليم مع االهتامم اخلاص بالتعليم املهني, الطاقة البرشية الالزمة

واإلشادة به يف سائر صوره , غرس حب العمل يف نفوس الطالب  عىل٥٩املادة 
 .والتأكيد عىل بيان أثره يف بناء كيان األمة, واحلض عىل إتقانه واإلبداع فيه

املعلم أن يبني تلك املبادئ اإلسالمية التي تشيد بالعمل وأمهيته يف نفوس وعىل 
كتنظيف فناء , مع القيام ببعض األعامل اخلفيفة داخل املدرسة وخارجها, الطالب
أو القيام ببعض األعامل اليدوية امليرسة أثناء حصص , أو املسجد املجاور هلا, املدرسة
 .درسيةأو أثناء القيام برحالت م, النشاط

 :مبدأ الرتبية للقوة والبناء :ًسابعا
فهو يدعو إلشباع مطالب , حرص الدين اإلسالمي عىل سالمة اجلسد وقوته

وذلك , وأمور الغريزة التي حيتاجها, اجلسد التي حيتاجها من مأكل ومرشب وملبس
 ّوحرم عليه, فأباح له األكل والرشب مما أحل له, للمحافظة عىل صحة اجلسد وسالمته

بعض األطعمة واألرشبة ملا فيها من أرضار تتلف اجلسد الذي حيرص اإلسالم عىل 
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, ن اآليات التي حترم بعض أنواع الطعام أو بعض أنواع الرشابوهناك العديد م
, وكل ما من شأنه أن يلحق الرضر باجلسد, أو بعض العالقات أو السلوك اجلنيس

ًوذلك للمحافظة عليه ألنه يريده صحيحا قويا ً . 
وليتمكن من , لكي يتمكن من القيام بمهام اخلالفة يف األرض وإعامر الكون

. والعمل عىل نرشها بالدعوة ملن تقبل وباجلهاد ملن عاند, دة اإلسالميةالدفاع عن العقي
  .وكل هذا ال يتحقق مع جسد مريض هزيل ضعيف

ولذا فقد حرصت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية عىل بيان أمهية 
شمل  والتي توضح أن القوة يف أسمى صورها وأ٢٧كام جاء يف املادة , القوة بأنواعها

 فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا  وقوة اجلسم, وقوة اخللق,  قوة العقيدة:معانيها
 .ويف كل خري, من املؤمن الضعيف

كام عملت السياسة التعليمية عىل بيان املكانة املميزة التي تتمتع هبا اململكة العربية 
ريه بترشيف اهللا وتبص, وربط الناشئة بتاريخ األمة اإلسالمية وحضارهتا, السعودية

وما , تعاىل لوطنه اململكة العربية السعودية بأن جعلها تقوم بخدمة احلرمني الرشيفني
لتقوي ثقة املتعلمني باألمة املسلمة وعقيدهتا , حباها اهللا تعاىل به من خريات وثروات

 واالعتزاز بام, وتارخيها املجيد وشعورهم بالثقة يف وطنهم اململكة العربية السعودية
 . ووطنهم, وذلك للقيام بواجبهم جتاه عقيدهتم وأمتهم حباه اهللا تعاىل به

ًوهذا يشعرهم بأمهية التكافل بني أفراد املجتمع حتقيقا للتضامن بني أفراد األمة 
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وإىل هذا تشري العديد من مواد , املسلمة لتتجه تلك القوة بعد ذلك لنرش اخلري والبناء
 والتي تؤكد عىل الثقة الكاملة ١٧ومنها املادة , ألولالسياسة التعليمية يف الباب ا

واإليامن بوحدهتا عىل اختالف , بمقومات األمة املسلمة وأهنا خري أمة أخرجت للناس
 .أجناسها وألواهنا وتباين ديارها

 التي تنص عىل االرتباط الوثيق بتاريخ ١٨ويتأكد هذا املطلب من خالل املادة 
ًمي واإلفادة من سري أسالفنا ليكون ذلك نرباسا لنا يف أمتنا وحضارة ديننا اإلسال

 .حارضنا ومستقبلنا
 والتي تنص عىل اجلهاد يف سبيل اهللا ٢٦وتتضح احلاجة للقوة من خالل املادة 

 وينتج عن القوة .فريضة حمكمة وسنة متبعة ورضورة قائمة وهو ماض إىل يوم القيامة
 التي تنص عىل الدعوة إىل ٢٥ إليه املادة وهو ما تشري, نرش اخلري والبناء والتقدم

اإلسالم يف مشارق األرض ومغارهبا باحلكمة واملوعظة احلسنة من واجبات الدولة 
ًواألفراد وذلك هداية للعاملني وإخراجا هلم من الظلامت إىل النور وارتفاعا بالبرش يف  ً

 .جمال العقيدة إىل مستو الفكر اإلسالمي
 التي تؤكد عىل أن ٢٣لعربية السعودية من خالل املادة وتتضح مكانة اململكة ا

به من حراسة مقدسات  شخصية اململكة العربية السعودية متميزة بام حباها اهللا 
واختاذها اإلسالم عقيدة وعبادة ورشيعة , اإلسالم وحفاظها عىل مهبط الوحي

م وهدايتها إىل واستشعار مسئوليتها العظيمة يف قيادة البرشية باإلسال ودستور حياة
 .اخلري

 عىل رضورة التضامن اإلسالمي, ٢٢واملادة , ٢١واملادة , ١٩كام تؤكد املادة 
 .والنصح املتبادل بني الراعي والرعية, والتكافل االجتامعي

وعىل املعلم إبراز أمهية هذا املبدأ ورضورته للفرد املسلم لينشأ صحيح اجلسد 
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والقيام بام تتطلبه منه تعاليم الدين , إلسالمليتمكن من محل رسالة ا, قوي البنية
 .اإلسالمي

واألساليب الصحيحة إلشباع حاجات اجلسد , فيبرصهم بتاريخ أمتهم ووطنهم
 .والنصح واإلخالص للحاكم والرعية, وبيان أمهية التكافل والتعاون االجتامعي

 :مبدأ الرتبية املتكاملة املستمرة :ًثامنا
فالدين . م عليها الفكر الرتبوي اإلسالمي ركيزة التكاملمن أهم الركائز التي يقو

بل يؤكد التكامل بني اجلسم , اإلسالمي ال يقر الفصل بني أجزاء الطبيعة اإلنسانية
والتكامل بني الفرد واملجتمع وبني , وأثر كل من الوراثة والبيئة عىل اإلنسان, والروح

 . الذكر واألنثى وبني حرية الفرد وإجباره
وهتتم هبم بدرجة , جسمه وعقله وروحه, بية اإلسالمية تريب اإلنسان كلهفالرت

كام أهنا ال تقترص عىل اجلانب , واحدة فال هتتم بجانب وهتمل غريه من اجلوانب
فكل واحد منهام , ًبل هتتم أيضا باجلانب العميل التطبيقي, النظري يف الرتبية والتعليم

ولكن ال تفصله عن جمتمعه بل هتتم به , يكمل اآلخر وهتتم بالفرد كوحدة واحدة
كام أهنا مل . وكجزء من الكون الذي يتفاعل معه, كجزء من املجتمع الذي يعيش فيه

 .ًبل تعده للحياتني معا, أو اإلعداد للحياة اآلخرة, هتتم فقط بإعداد الفرد للحياة
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 ولكن احلرية املقصودة هي احلرية املنظمة, فمن باب أوىل يرفض يف غريه من األمور
واحلرية واجلربية , التي ينتج عنها االنسجام بني املصالح العامة والرغبات اخلاصة

فهام غري متناقضتني بل مها متكاملتان . تكمل كل منهام األخر يف داخل اإلنسان ذاته
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وال , فال تندفع إىل الفوىض واإلفساد, فاجلربية تنظم احلرية وهتذهبا, ًوتنسجامن معا
 . تقعدها اجلربية عن العمل والنشاط والطموح

فاإلنسان  والرتبية اإلسالمية تربية مستمرة ال تقف عند عمر معني أو مرحلة معينة
 ولقد طلب هذا من خاتم األنبياء, يف ظلها مطالب بالتعلم وطلب املزيد من العلم
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 ومن خالل تلك اخلصائص التي ينفرد هبا الدين اإلسالمي والرتبية اإلسالمية
 عودية مبدأ الرتبية املتكاملة املستمرةاستمدت السياسة التعليمية يف اململكة العربية الس

وهذا يتضح من خالل املادة . فهي تنظر نظرة متكاملة شاملة لإلنسان والكون واحلياة
وأن الوجود كله , الثالثة والتي تنص عىل التصور الكامل للكون واإلنسان واحلياة

 .خاضع ملا سنه اهللا تعاىل ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب
فقد جاء يف املادة الرابعة , وتتكامل نظرة السياسة التعليمية للحياة الدنيا واآلخرة

يستثمر فيها املسلم طاقاته عن إيامن وهد للحياة , احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل أن
 .ًوغدا حساب وال عمل, فاليوم عمل وال حساب, األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة

فقد جاء يف املادة العارشة أن طلب العلم فرض , لذكر واألنثىكام أهنا تكامل بني ا
خاصة وأن املادة ,  ولفظ فرد يشمل الذكر واألنثى....عىل كل فرد بحكم اإلسالم

السابقة لتلك املادة تنص عىل تقرير حق الفتاة يف التعليم بام يالئم فطرهتا ويعدها 
 .ملهمتها يف احلياة عىل أن يتم هذا بحشمة ووقار

إن كانت املادة العارشة تشري إىل تكامل نظرة السياسة التعليمية للمتعلم و
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فقد أكدت املادة العارشة عىل أن طلب العلم . ًواملتعلمة فهي تتضمن أيضا االستمرارية
فالعلم ال . وبالتايل هو مستمر ال ينتهي إال بنهاية عمر الفرد الواحد, فرض عىل كل فرد

فهو تغذية للروح وعبادة , وال يتحدد بسن معينة, سانحدود له وهو مستمر مع اإلن
ومتى توقف اإلنسان عن , وهو تغذية للعقل, يثاب عليها إن قصد به وجه اهللا تعاىل

 .ًطلب العلم يصبح جاهال لكثري من العلم
وعىل املعلم أن ينظر جلوانب تكوين الطالب نظرة متكاملة فال هيتم بجانب دون 

ينتهي  ًب العلم وطلبه تقربا إىل اهللا تعاىل ال ملصلحة دنيويةآخر وأن يعمل عىل غرس ح
 .عندها سعي الطالب لطلب العلم متى ما حقق تلك املصلحة

 :مبدأ األصالة والتجديد :ًتاسعا
 يقوم الدين اإلسالمي عىل عدد من املقومات الثابتة غري القابلة للتغيري والتطوير

ومن تلك املقومات , ا يف داخل إطارها الثابتفهي ثابتة لتتحرك ظواهر احلياة وأشكاهل
كل ما , التي متثل املحور الثابت الذي يدور عليه املنهج اإلسالمي, الثابتة يف اإلسالم

كام أهنا ثابتة احلقيقة واملفهوم , التي تعد أساس الدين اإلسالمي, يتعلق باحلقيقة اإلهلية
 .وغري قابلة للتغيري والتطوير
خلقه هلدف وغاية سبحانه وتعاىل , كون كله خملوق هللا تعاىلوكذلك حقيقة أن ال

 وحقيقة اإليامن بجوانب العقيدة اإلسالمية وأن الدين عند اهللا, وحقيقة العبودية هللا 
وأهنم  مستخلف يف األرض ومطالب بعامرهتا, وأن اإلنسان خملوق مكرم,  اإلسالم

وأن الدنيا , تقو ال أية قيمة أخرومعيار التفاضل بينهم هو ال, ًمجيعا من أصل واحد
وغري ذلك من , واآلخرة دار حساب وجزاء وال عمل, دار ابتالء واختبار وعمل

ولكن هذا ال يوجب , والتي تشكل مقومات الدين اإلسالمي كلها ثابتة, األمور الثابتة
 بل إن ذلك الثبات يدفع حركة, وجتميد حركة الفكر واحلياة, وعدم التجديد, اجلمود
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وقد تتسع , وحول حماوره الثابتة, ولكن داخل ذلك اإلطار الثابت, الفكر واحلياة
كلام اتسعت جوانب احلياة الواقعية , املساحة التي تتضح فيها مدلوالت تلك املقدمات

 . ًولكن يظل األصل ثابتا, وكلام اتسع جمال العلم اإلنساين
يات عمومه وخلوده ومن آ, بل إن من روائع اإلعجاز يف الدين اإلسالمي

وبني التطوير , أنه مجع بني الثبات واألصالة من جهة, وصالحه لكل زمان ومكان
وذلك ألنه من عند اهللا , والتجديد من جهة أخرالعليم بام يصلح ,  خالق اخللق
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فهو مل يأت ألمة معينة أو , وألن الدين اإلسالمي هو خاتم األديان الساموية

فهو صالح لكل زمان , أو اختص به مكان دون سواه, يتعرض لفرتة زمنية حمددة
والقيم اإلسالمية مع , واملبادئ, ومكان ويتحقق ذلك من خالل التمسك باملقومات

ويعود ذلك إىل سعة , ذي تتعرض له املجتمعاتالدعوة ملواكبة التطور والتجديد ال
  .الرشيعة اإلسالمية

وبالتايل فقد استفادت السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية من هذه 
ويتضح ذلك من خالل عدد , اخلاصية التي يتمتع وينفرد هبا الدين اإلسالمي احلنيف

حيث , وغاية التعليم وأهدافه العامة, من املواد التي تضمنتها أسس السياسة التعليمية
والتي تساهم يف بناء جمتمع قادر عىل حتمل , هدفت إىل تأصيل عدد من األمور اهلامة

املسئولية وأمانة نقل تراث األمة وموروثها الثقايف من اجليل السابق إىل األجيال 
 .الالحقة بمرونة ودون صدام بينها

 −:ية عىل تأصيلهاومن األمور التي حرصت السياسة التعليم
 :تأصيل العقيدة اإلسالمية يف نفوس املتعلمني خالل مراحل التعليم  )١

واألوىل يف الباب األول , حيث تؤكد املادة الثانية من مواد السياسة التعليمية
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ًواخلاص باألسس التي يقوم عليها التعليم عىل رضورة اإليامن باهللا ربا وباإلسالم دينا  ً
 .الً نبيا ورسو×وبمحمد 

واألوىل يف الباب الثاين واخلاص ,  من مواد السياسة التعليمية٢٨وتؤكد املادة 
ًبغاية التعليم وأهدافه العامة عىل أن غاية التعليم فهم اإلسالم فهام صحيحا متكامال ً ً 

وغرس العقيدة اإلسالمية ونرشها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملثل 
 . العليا

 ٤, ٣لعديد من املواد تؤكد ذلك األمر وتؤصله يف النفوس ومنها املواد وهناك ا
٢٧, ٢٥, ١٨, ١١, ٧, ٦, ٥.  

 :تأصيل الوعي االجتامعي لد املتعلمني )٢
وذلك من خالل احرتام احلقوق العامة التي كفلها اإلسالم للفرد واملجتمع 

ًصلحة اخلاصة وصوال إىل وإيثار املصلحة العامة عىل امل, والتعاون بني أفراد املجتمع
ورفع مستو صحته النفسية , مع التأكيد عىل كرامة الفرد, قمة التكافل االجتامعي

ليمكن هلم بعد ذلك , ومراعاة النمو النفيس للمتعلمني, والصحية لسالمة جسمه
 . واالستفادة من التنمية املوجودة, املسامهة يف تنمية املجتمع

 ٨, ٧أصيل الوعي االجتامعي لد املتعلمني املواد ومن املواد التي تؤكد عىل ت
 ٣٥, ٣٤ إضافة إىل بعض املواد التي تضمنها الباب الثاين ومنها املواد .٢١, ٢٢, ٢٠
  − ١ ملحق رقم −. ٥٤, ٥٣, ٥٢, ٥١, ٤٠, ٣٦

تزويد الطالب بالقدر املناسب من املعلومات الثقافية   عىل٣٤حيث تؤكد املادة 
ًالتي جتعل منه عضوا عامال يف املجتمعواخلربات املختلفة  ً. 

تنمية إحساس الطالب بمشكالت املجتمع الثقافية   عىل٣٥وتؤكد املادة 
 .وإعدادهم لإلسهام يف حلها, واالقتصادية واالجتامعية
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 عىل تأكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص املناسبة لتنمية قدراته حتى ٣٦وتؤكد املادة 
 .األمةيستطيع املسامهة يف هنضة 

 عىل رفع مستو الصحة النفسية بإحالل السكينة يف نفس ٤٠كام تؤكد املادة 
 .الطالب وهتيئة اجلو املدريس املناسب

 عىل تعويد الطالب العادات الصحية السليمة ونرش الوعي ٥١وتؤكد املادة 
 .الصحي

إكساب الطالب املهارات احلركية التي تستند إىل القواعد   عىل٥٢واملادة 
رياضية والصحية لبناء اجلسم السليم حتى يؤدي الفرد واجباته يف خدمة دينه ال

 .وجمتمعه بقوة وثبات
 عىل مسايرة خصائص مراحل النمو النفيس للناشئني يف كل مرحلة ٥٣واملادة 

ًومساعدة الفرد عىل النمو الرسيع روحيا وعقليا وعاطفيا واجتامعيا والتأكيد عىل  ً ً ً
سالمية بحيث تكون هي املوجه األول للسلوك اخلاص والعام الناحية الروحية اإل

 .للفرد واملجتمع
 عىل التعرف عىل الفروق الفردية بني الطالب توطئة حلسن توجيههم ٥٤واملادة 

 .ومساعدهتم عىل النمو وفق قدراهتم واستعداداهتم وميوهلم
يقية يف تأصيل حب العلم والتعليم وتشجيع روح البحث وفق املنهجية التطب )٣
مع االهتامم باالجتاه , وذلك بتأكيد وجوب التعليم وأنه فرض عىل كل فرد: التعليم

وتنمية وتشجيع , وربط التعليم بخطط التنمية, العلمي واملنهجية التطبيقية يف التعليم
وتنمية , مع االهتامم باملنجزات العاملية يف شتى املجاالت, روح البحث والتفكري

لغة الفكر والدين , عىل أن يتم كل ذلك باللغة العربية, د املتعلمنيالتفكري الريايض ل
ومتكني املتعلمني من صحة التعبري يف التحدث والكتابة عن طريق تنمية مقدرهتم 
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 .٢٤, ١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٠, ٩: وتؤكد عىل ذلك املواد, اللغوية
  :تأصيل الرعاية اخلاصة لبعض فئات املجتمع )٤

فكالمها من , ًتص فقط باملعوقني بل خيتص أيضا باملوهوبنيوهذا اجلانب ال خي
وتقديم التعليم والتدريب املناسب هلا , جيب االهتامم هبا, فئات خاصة يف املجتمع

ومن املواد التي تؤصل ذلك . ولقدراهتا لالستفادة منها; ولتشعر بأمهيتها يف املجتمع
 عىل العناية ٥٥ حيث تؤكد املادة .وهي من مواد الباب الثاين, ٥٨ إىل ٥٥املواد من 

ووضع , ًباملتخلفني دراسيا والعمل عىل إزالة ما يمكن إزالته من أسباب هذا التخلف
 .برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجاهتم

ً عىل الرتبية اخلاصة والعناية بالطالب املعوقني جسميا أو عقليا٥٦وأكدت املادة  ً 
ًعليم حقا مشاعا بني مجيع أبناء األمةًعمال هبد اإلسالم الذي جيعل الت ً. 

االهتامم باكتشاف املوهوبني ورعايتهم وإتاحة   عىل٥٧كام أكدت املادة 
وبوضع برامج , اإلمكانيات والفرص املختلفة لنمو مواهبهم يف إطار الربامج العامة

 .خاصة
الهتامم وتنويع التعليم مع ا, تدريب الطاقة البرشية الالزمة  عىل٥٨وأكدت املادة 

 .اخلاص بالتعليم املهني
ولقد أشارت املادة الثامنة من مواد السياسة التعليمية إىل مجيع تلك املواد بشكل 
عام حيث نصت عىل أن فرص التعليم مهيأة أمام الطالب للمسامهة يف تنمية املجتمع 

 .ومن ثم اإلفادة من هذه التنمية التي شارك فيها, الذي يعيش فيه
فقد يكون من الفئات اخلاصة أو , شملت كل طالب دون ختصيصفهذه املادة 
كام أن املادة العارشة تؤكد عىل أن طلب العلم فرض عىل كل فرد , الفئات العادية
 .بحكم اإلسالم
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  :تأصيل حب العمل يف نفوس املتعلمني )٥
. مع احلث عىل إتقانه واإلبداع فيه, وذلك ملا للعمل من أمهية وقيمة يف اإلسالم

هذا ما أشارت إليه املادة الرابعة حني وضحت أن احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل و
 يستثمر املسلم فيها طاقاته عن إيامن وهد للحياة األبدية اخلالدة يف الدار اآلخرة

 عىل ذلك حيث ٥٩وأكدت املادة . ًفاليوم عمل وال حساب وغدا حساب وال عمل
واإلشادة به يف سائر صوره , س الطالبنصت عىل رضورة غرس حب العمل يف نفو

 .واحلض عىل إتقانه واإلبداع فيه
ومما سبق يتضح وقوف السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية يف موقف 

وبني االنفتاح , معتدل يتميز بالتوفيق بني التمسك باألصول واجلذور اإلسالمية الثابتة
والدعوة للتجديد يف ضوء تعاليم الدين  ,عىل التطورات احلديثة وجتارب اآلخرين

فهي مل تتمسك باألصول الثابتة وتنغلق عىل نفسها وتعزل النظام التعليمي , اإلسالمي
ومل تنصهر يف جتارب اآلخرين والتطورات , عن تطورات احلياة والتجديد والتغيري

 .احلديثة فتذوب شخصيتها
سة التعليمية يف اململكة العربية ومن خالل هذا املبدأ يف شقه األول امتازت السيا

وبريئة من كل , فهي خالية من كل دخيل, السعودية عن غريها من السياسات التعليمية
ًفال أثر فيها مطلقا ملا جلبه االستعامر الغريب يف سياسات التعليم بدول أخر , مستورد

 .عربية أو إسالمية
حيث تؤكد األوىل ,  السادسة عرشةويتأكد هذا املبدأ من خالل املادة الثانية واملادة

 وجيتمع هذا املبدأ يف املادة الثالثة عرش والتي .وتؤكد الثانية عىل التجديد, عىل األصالة
للنهوض , تؤكد عىل االستفادة من مجيع أنواع املعارف اإلنسانية النافعة عىل ضوء اإلسالم

 .فهو أوىل الناس هبافاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها , باألمة ورفع مستو حياهتا
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فهو , لذا كان عىل املعلم احلرص عىل تطبيق هذا املبدأ داخل املدرسة وخارجها
وعليه تأصيل األمور التي حرصت السياسة التعليمية عىل تأصيلها من , صاحب رسالة

 وتأصيل حب العلم والتعليم, وتأصيل الوعي االجتامعي, تأصيل للعقيدة اإلسالمية
وتأصيل حب , وتأصيل االهتامم بجميع فئات املجتمع,  العلميوتشجيع روح البحث
والتي , ونفوس الطالب لتتحقق غاية التعليم وأهدافه العامة, ًالعمل يف نفسه أوال

 .تسعى الدولة إىل حتقيقها من خالل تنفيذ مواد السياسة التعليمية
 :مبدأ الرتبية للحياة :ًعارشا

 فمنذ أن هبط آدم,  الشعور باملسئولية واجلزاءينظر اإلسالم إىل احلياة نظرة ملؤها

 . باإليامن والكفر, باخلري والرش |بدأ االبتالء لبني آدم ,  وزوجه من اجلنة|
والقرآن الكريم يصف احلياة الدنيا بالعديد من الصفات التي تبني قدرها وأمهيتها 

 :والعمل املطلوب من اإلنسان خالل فرتة حياته فهي
وبالتايل ال جيوز اختاذها غاية , ووسيلة إىل اآلخرة, كان عبورمتاع مؤقت وم )١
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 .] ٣٨: التوبة[
 وحيق .وهذا من متام االبتالء فيها, إهنا مملوءة بالزينة والزخارف والشهوات )٢

وأن يسخر ذلك التمتع لطاعة اهللا , للمسلم التمتع بمتعها وزينتها وفق رشع اهللا تعاىل
ويستمتع بالزوجة , وخيرج زكاته, تع باملال وفق التعليامت اإلسالميةفيستم, تعاىل

ويستمتع بإنجاب الذرية وينشئها عىل حب اهللا تعاىل , ليحصن فرجه ويغض برصه
 . وطاعته سبحانه
⎯z ® :قال تعاىل Îiƒã— Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 =ãm ÏN≡uθyγ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# t⎦⎫ ÏΖ t6ø9 $# uρ Î ÏÜ≈ oΨs)ø9 $# uρ Íο tsÜΖ s)ßϑø9 $# š∅ ÏΒ 



٢٢٦ نظام احكعليم وسياسته 

É=yδ©%! $# ÏπÒ Ïø9 $# uρ È≅ ø‹ y‚ø9 $# uρ ÏπtΒ §θ|¡ßϑø9 $# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{$# uρ Ï ö̂ysø9 $# uρ 3 š Ï9≡sŒ ßì≈ tF tΒ Íο 4θu‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ª!$# uρ … çν y‰ΨÏã 
Ú∅ ó¡ãm É>$ t↔ yϑø9   .]١٤ :آل عمران[ 〉 #$

ا الفانية التي ففي هذه اآلية البيان من احلق تبارك وتعاىل بزهرة احلياة الدنيا وزينته
زين للناس حبها وهي تشمل النساء والبنني واملال اجلزيل واخليل واألنعام من أبل 

 . ولكن عند اهللا تعاىل حسن املرجع والثواب, واألرض املتخذة للغرس, وبقر وغنم
واملسلم , واإلنسان مطالب بالسعي فيها, أن احلياة الدنيا دار تعب وكدح وجد )٣

  . إلرضاء اهللا تعاىل لريبح الدنيا واآلخرةمطالب بتسخري سعيه
$ ®: قال تعاىل yγ•ƒr'¯≈ tƒ ß⎯≈ |¡ΡM} $# y7̈ΡÎ) îyÏŠ% x. 4’ n<Î) y7În/ u‘ % [n ô‰x. ÏµŠ É)≈ n= ßϑsù 〈 ]٦ :االنشقاق[. 

تضمنت السياسة التعليمية يف اململكة , ومن خالل ذلك التصور للحياة الدنيا
 ومنها املادة,  التصور اإلسالمي للحياةالعربية السعودية بعض املواد التي تؤكد عىل

الثالثة والتي توضح التصور اإلسالمي الكامل لإلنسان والكون واحلياة ليقوم كل 
وأكدت املادة الرابعة عىل أن احلياة الدنيا  .خملوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب

بدية يستثمر فيها املسلم طاقاته عن إيامن وهد للحياة األ, مرحلة إنتاج وعمل
 .اخلالدة

 وهناك عدد من املواد التي حتث عىل االستفادة من خمتلف العلوم والتي تؤدي إىل
إضافة إىل  .١٦, ١٥, ١٤, ١٣, ١٢, ١١ومنها املواد , سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة

والتي تؤكد عىل , ٢٠ومن أبرزها املادة, بعض املواد التي حتافظ عىل مقومات احلياة
والتي حتث عىل , ٢٦رات اخلمس للحفاظ عىل حياة اإلنسان واملادة محاية الرضو

 .ونرش الدين اإلسالمي, ًاجلهاد دفاعا عن اإلسالم واملسلمني وحفظ أرواحهم
وهذا املبدأ يؤكد عىل إعداد املواطن املؤمن الذي يشعر بقيمة احلياة ومسئوليته يف 

ًن عضوا عامال يف املجتمع وخدمة بالده والدفاع عن عقيدته ليكو, احلفاظ عليها ً
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 . تتحقق له سعادة الدنيا واآلخرة بإذن اهللا تعاىل
وما جيب عىل , وعىل املعلم أن يوضح للطالب قيمة احلياة وقدرها عند اهللا تعاىل

وكيف يسخرها بالشكل الذي حيقق املتعة له والفوز , اإلنسان املسلم من العمل فيها
 .برضا اهللا تعاىل ليسعد يف الدارين

تلك هي املبادئ التي تستمد من األسس التي تقوم عليها السياسة التعليمية يف  •
والتي يتضح من خالل حتليلها أهنا مبادئ تنفرد ببعضها , اململكة العربية السعودية

 وإن كانت تشرتك يف بعضها اآلخر مع, السياسة التعليمية يف اململكة العربية السعودية
 .غريها من الدول

ليتحقق تفعيل السياسة , املعلم تفعيل تلك املبادئ يف الطالبوجيب عىل 
 .ولتكون خمرجات التعليم يف مستو السياسة التعليمية, التعليمية

 
  

 :املرجع** 
 .نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, سليامن احلقيل/ د
 .مرجع سابق, عبد احلميد عبد املجيد حكيم/ د

 .مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية, وزارة املعارف
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 وثيقة سياسة التعليم 
 بالمملكة العربية السعودية

بعد أن أقرها جملس , هت١٣٩٠صدرت الطبعة األوىل لوثيقة سياسة التعليم عام 
بعة الرابعة يف وكانت الط, هـ١٧/٩/١٣٨٩ يف ليلة ٧٧٩الوزراء املوقر بالقرار رقم 

  − :وتضمن املواد التالية, ًوحج أكرب قليال, يف إخراج جيد هـ١٩٩٥, هـ١٤١٦عام 

 الفهرست

 متهيد
 .٢٧ − ٢املواد من , األسس العامة التي يقوم عليها التعليم: الباب األول
 .٦١−٢٨املواد من , غاية التعليم وأهدافه العامة: الباب الثاين
  − :مخسة فصول هي,  التعليمأهداف مراحل: الباب الثالث
 .٧١ −٦٢من  املواد, دور احلضانة ورياض األطفال وأهدافها: الفصل األول
 .٨١ −٧٢املواد من , املرحلة االبتدائية وأهدافها: الفصل الثاين
 .٩٢ −٨٢من , املرحلة املتوسطة وأهدافها: الفصل الثالث
 .١٠٧ −٩٣من , املرحلة الثانوية وأهدافها: الفصل الرابع

 .١١٥ −١٠٨من , التعليم العايل وأهدافه: الفصل اخلامس
  − :مخسة فصول هي, التخطيط ملراحل التعليم: الباب الرابع

 −١١٦املواد من , التخطيط لدور احلضانة ورياض األطفال: الفصل األول
١١٩. 

 .١٢٣ −١٢٠املواد من , التخطيط للمرحلة االبتدائية: الفصل الثاين
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 .١٢٦ −١٢٤املواد من , خطيط للمرحلة املتوسطةالت: الفصل الثالث
 .١٢٩ −١٢٧املواد من ,  التخطيط للمرحلة الثانوية:الفصل الرابع

 .١٤١ −١٣٠املواد من , التخطيط للتعليم العايل: الفصل اخلامس
 .١٤٨ − ١٤٢املواد من . اجلامعة اإلسالمية

 .١٤٩ املادة .كليات البنات
  −:من تسعة فصول هيويتض. أحكام خاصة: الباب اخلامس
 .١٥٢ −١٥٠املواد من , املعاهد العلمية: الفصل األول
 .١٥٦ −١٥٣املواد من , تعليم البنات: الفصل الثاين
 .١٦٢−١٥٧املواد من , التعليم الفني: الفصل الثالث
 .١٧٢ −١٦٣املواد من , إعداد املعلم: الفصل الرابع

 .١٧٤ −١٧٣ملواد من ا, مدارس القرآن الكريم ومعاهده: الفصل اخلامس
 .١٧٩ − ١٧٥املواد من , التعليم األهيل: الفصل السادس
 .١٨٧ −١٨٠املواد من , مكافحة األمية وتعليم الكبار: الفصل السابع
 .١٩١ −١٨٨املواد من , التعليم اخلاص باملعوقني: الفصل الثامن
 . ١٩٤−١٩٢املواد من , رعاية النابغني: الفصل التاسع
  −: فصول هي٣ويتضمن , سائل الرتبية والتعليمو: الباب السادس
 .١٩٨ −١٩٥املواد من , القائمون عىل التعليم: الفصل األول

 اختيار القائمني عىل الرتبية والتعليم
 .الدورات التدريبية



٢٣٢ نظام احكعليم وسياسته 

 .الوسائل املدرسية: الفصل الثاين
 املدرسة 
 املناهج 

 االمتحانات 
  .٢١٥ −١٩٩من  واحتو املواد, رعاية الشباب

  الوسائل العامة: الفصل الثالث
 املكتبات 

 الكتب والصحف والنرشات
 مناهج التثقيف العام

 .٢٢٦ −٢١٦واحتو املواد من , وسائل اإلعالم
 .٢٢٨−٢٢٧وبه املواد من , نرش التعليم: الباب السابع
 .٢٣٠ −٢٢٩وبه املواد من , متويل التعليم: الباب الثامن
 .٢٣٦−٢٣١به املواد من و, أحكام عامة: الباب التاسع

  
  



٢٣٣نظام احكعليم وسياسته  

 تمهيد 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني سيدنا حممد 
 :وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد فإن

 السياسة التعليمية هي اخلطوط العامة التي تقوم عليها عملية الرتبية والتعليم −١
وتلبية ,  وإلقامة سلوكه عىل رشعهًأداء للواجب يف تعريف الفرد بربه ودينه

وهي تشمل حقول التعليم , ًوحتقيقا ألهداف األمة, حلاجات املجتمع
 والنظم اإلدارية, والوسائل الرتبوية, واخلطط واملناهج, ومراحله املختلفة

 . وسائر ما يتصل به, واألجهزة القائمة عىل التعليم
ية تنبثق من اإلسالم الذي تدين به والسياسة التعليمية يف اململكة العربية السعود

ًاألمة عقيدة وعبادة وخلقا ورشيعة وحكام ونظاما متكامال للحياة ً ً ًً ً وهي جزء أسايس , ً
 : من السياسة العامة للدولة يسري وفق التخطيط املفصل فيام ييل

 األسس العامة التي يقوم عليه التعليم: الباب األول

ً نبيا ورسوال ×ًدينا وبمحمد ً اإليامن باهللا ربا وباإلسالم −٢ ً 
وأن الوجود كله خاضع ,  التصور اإلسالمي الكامل للكون واإلنسان واحلياة−٣

 .ليقوم كل خملوق بوظيفته دون خلل أو اضطراب, ملا سنه اهللا تعاىل
يستثمر فيها املسلم طاقاته عن إيامن وهد ,  احلياة الدنيا مرحلة إنتاج وعمل−٤

ًفاليوم عمل وال حساب وغدا , لدة يف الدار اآلخرةللحياة األبدية اخلا
 .حساب وال عمل

 الرسالة املحمدية هي املنهج األقوم للحياة الفاضلة التي حتقق السعادة لبنى −٥
 .اإلنسان وتنقذ البرشية مما تردت فيه من فساد وشقاء
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تدي  املثل العليا التي جاء هبا اإلسالم لقيام حضارة إنسانية رشيدة بناءة هت−٦
 .والسعادة يف الدار اآلخرة, لتحقيق العزة يف الدنيا, ×برسالة حممد 

 اإليامن بالكرامة اإلنسانية التي قررها القرآن الكريم وأناط هبا القيام بأمانة اهللا −٧
ô‰s)s9 ® :قال تعاىل. يف األرض uρ $ oΨøΒ §x. û© Í_t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈ oΨù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ìós t7 ø9 $# uρ Νßγ≈ oΨø% y— u‘ uρ 
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  فرص النمو مهيأة أمام الطالب للمسامهة يف تنمية املجتمع الذي يعيش فيه−٨

 .ومن ثم اإلفادة من هذه التنمية التي شارك فيها
بام يالئم فطرهتا ويعدها ملهمتها يف احلياة عىل أن  تقرير حق الفتاة يف التعليم −٩

فإن النساء شقائق , ويف ضوء رشيعة اإلسالم, يتم هذا بحشمة ووقار
 .الرجال

ونرشه وتيسريه يف املراحل .  طلب العلم فرض عىل كل فرد بحكم اإلسالم−١٠
 .املختلفة واجب عىل الدولة بقدر وسعها وإمكانياهتا

اسية يف مجيع سنوات التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي العلوم الدينية أس −١١
 .بفروعه والثقافة اإلسالمية مادة أساسية يف مجيع سنوات التعليم العايل

ًتوجيه العلوم واملعارف بمختلف أنواعها وموادها منهجا وتأليفا وتدريسا −١٢ ً ً 
 ثامرهاوجهة إسالمية يف معاجلة قضاياها واحلكم عىل نظرياهتا وطرق است
 .حتى تكون منبثقة من اإلسالم متناسقة مع التفكري اإلسالمي السديد

االستفادة من مجيع أنواع املعارف اإلنسانية النافعة عىل ضوء اإلسالم  −١٣
فاحلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو , للنهوض باألمة ورفع مستو حياهتا

 .أوىل الناس هبا
باعتبارمها من أهم ) التقنية ( نهجية التطبيقية التناسق املنسجم مع العلم وامل −١٤
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لرفع مستو , وسائل التنمية الثقافية واالجتامعية واالقتصادية والصحية
 .أمتنا وبالدنا والقيام بدورنا يف التقدم الثقايف العاملي

 .ربط الرتبية والتعليم يف مجيع املراحل بخطة التنمية العامة للدولة −١٥
 مع التطورات احلضارية العاملية يف ميادين العلوم والثقافة التفاعل الواعي −١٦

واآلداب بتتبعها واملشاركة فيها وتوجيهها بام يعود عىل املجتمع واإلنسانية 
 .باخلري والتقدم

 وأهنا خري أمة أخرجت للناس, الثقة الكاملة بمقومات األمة اإلسالمية −١٧
β¨ ®ا وتباين ديارها واإليامن بوحدهتا عىل اختالف أجناسها وألواهن Î) ÿ⎯ Íν É‹≈ yδ 
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االرتباط الوثيق بتأريخ أمتنا وحضارة ديننا اإلسالمي واإلفادة من سري  −١٨

 .ًأسالفنا ليكون ذلك نرباسا لنا يف حارضنا ومستقبلنا
لمني وتعاوهنم ودرء األخطار  سبيل مجع كلمة املسالتضامن اإلسالمي يف −١٩

 .عنهم
ًاحرتام احلقوق العامة التي كفلها اإلسالم ورشع محايتها حفاظا عىل األمن  −٢٠

ًوحتقيقا الستقرار املجتمع املسلم يف الدين والنفس والنسل والعرض والعقل 
 .واملال

ًبة وإخاء وإيثارا للمصلحة ًالتكافل االجتامعي بني أفراد املجتمع تعاونا وحم −٢١
 .العامة عىل املصلحة اخلاصة

 بام يكفل احلقوق والواجبات, النصح املتبادل بني أفراد الراعي والرعية −٢٢
 .وينمي الوالء واإلخالص

شخصية اململكة العربية السعودية متميزة بام خصها اهللا به من حراسة  −٢٣



٢٣٦ نظام احكعليم وسياسته 

ختاذها اإلسالم عقيدة وا, مقدسات اإلسالم وحفاظها عىل مهبط الوحي
واستشعار مسؤوليتها العظيمة يف قيادة , وعبادة ورشيعة ودستور حياة

 .البرشية باإلسالم وهدايتها إىل اخلري
األصل هو أن اللغة العربية لغة التعليم يف كافة مواده ومجيع مراحله إال ما  −٢٤

اقتضت الرضورة تعليمه بلغة أخر. 
شارق األرض ومغارهبا باحلكمة واملوعظة احلسنة الدعوة إىل اإلسالم يف م −٢٥

ًمن واجبات الدولة واألفراد وذلك هداية للعاملني وإخراجا هلم من الظلامت 
 .ًإىل النور وارتفاعا بالبرش يف جمال العقيدة إىل مستو الفكر اإلسالمي

وهو ماض , اجلهاد يف سبيل اهللا فريضة حمكمة وسنة متبعة ورضورة قائمة −٢٦
 .يوم القيامةإىل 

وقوة , وقوة اخللق,  قوة العقيدة: القوة يف أسمى صورها وأشمل معانيها−٢٧
  .ويف كل خري, اجلسم فاملؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا من املؤمن الضعيف

 .غاية التعليم وأهدافه العامة: الباب الثاني

ً غاية التعليم فهم اإلسالم فهام صحيحا متكامال−٢٨ ً دة اإلسالمية وغرس العقي, ً
وإكسابه , ونرشها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم اإلسالمية وباملثل العليا

وتطوير املجتمع , وتنمية االجتاهات السلوكية البناءة, املعارف واملهارات املختلفة
ًاقتصاديا واجتامعيا وثقافيا ً ً ًوهتيئة الفرد ليكون عضوا نافعا يف بناء جمتمعه, ً ً. 

 :مية العامة التي حتقق غاية اإلسالماألهداف اإلسال
وذلك بالرباءة من كل نظام أو مبدأ ,  تنمية روح الوالء لرشيعة اإلسالم−٢٩

واستقامة األعامل والترصفات وفق أحكامها العامة , خيالف هذه الرشيعة
 .الشاملة
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وتعهد , ورعاية حفظهام,  النصيحة لكتاب اهللا وسنة رسوله بصيانتهام−٣٠
 . عمل بام جاء فيهامعلومها وال

 . تزويد الفرد باألفكار واملشاعر والقدرات الالزمة حلمل رسالة اإلسالم−٣١
والتأكيد عىل الضوابط اخللقية الستعامل ,  حتقيق اخللق القرآين يف املسلم−٣٢

 .»إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق« املعرفة
ويشعر بمسئوليته , مته تربية املواطن املؤمن ليكون لبنة صاحلة يف بناء أ−٣٣

 . خلدمة بالده والدفاع عنها
 بتزويد الطالب بالقدر املناسب من املعلومات الثقافية واخلربات املختلفة −٣٤

ًالتي جتعل منه عضوا عامال يف املجتمع ً . 
 تنمية إحساس الطالب بمشكالت املجتمع الثقافية واالقتصادية −٣٥

 . اواالجتامعية وإعدادهم لإلسهام يف حله
 تأكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص املناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع −٣٦

 . املسامهة يف هنضة األمة
 وعجيب الصنع,  دراسة ما يف هذا الكون الفسيح عن عظيم اخللق−٣٧

واكتشاف ما ينطوي عليه من أرسار قدرة اخلالق لالستفادة منها وتسخريها 
 .لرفع كيان اإلسالم وإعزاز أمته

فإن اإلسالم دين ,  بيان االنسجام التام بني العلم والدين يف رشيعة اإلسالم−٣٨
 . ودنيا والفكر اإلسالمي يفي بمطالب احلياة البرشية يف أرقى صورها

ليصدروا عن تصور إسالمي ,  تكوين الفكر اإلسالمي املنهجي لد األفراد−٣٩
 .  عنها من تفصيالتوما يتفرع, موحد فيام يتعلق بالكون وإنسان واحلياة
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وهتيئة اجلو ,  رفع مستو الصحة النفسية بإحالل السكينة يف نفس الطالب−٤٠
 . املدريس املناسب

وتقوية القدرة عىل املشاهدة ,  تشجيع وتنمية روح البحث والتفكري العلميني−٤١
وإدراك حكمة اهللا يف , والتأمل وتبصري الطالب بآيات اهللا يف الكون وما فيه

لتمكني الفرد من االضطالع بدوره الفعال يف بناء احلياة االجتامعية خلقه 
ًوتوجيهها توجيها سليام ً . 

 واآلداب والفنون املباحة  االهتامم باإلنجازات العلمية يف ميادين العلوم−٤٢
وإبراز ما أسهم به علامء , وإظهار أن تقدم العلوم ثمرة جلهود اإلنسانية عامة

وتبيان , ل وتعريف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمياإلسالم يف هذا املجا
 . نواحي االبتكار يف أرائهم وأعامهلم يف خمتلف امليادين العلمية والعملية

والتدريب عىل استعامل لغة ,  تنمية الفكر الريايض واملهارات احلسابية−٤٣
 . األرقام واإلفادة منها يف املجالني العلمي والعميل

 . ًالقراءة وعادة املطالعة سعيا وراء زيادة املعارف تنمية مهارات −٤٤
 اكتساب القدرة عىل التعبري الصحيح يف التخاطب والتحدث والكتابة بلغة −٤٥

 . سليمة وتفكري منظم
وتساعد عىل ,  تنمية القدرة اللغوية بشتى الوسائل التي تغذي اللغة العربية−٤٦

 .كرةًتذوقها وإدراك نواحي اجلامل فيها أسلوبا وف
وبيان وجهة نظر ,  تدريس التاريخ دراسة منهجية مع استخالص العربة منه−٤٧

وإبراز املواقف اخلالدة يف تاريخ اإلسالم , اإلسالم فيام يتعارض معه
 . تولد لدهيا الثقة واالجيابية, وحضارة أمته حتى تكون قدوة ألجيالنا املسلمة

وحضارة إسالمية , ة تليدة تبصري الطالب بام لوطنهم من أجماد إسالمي−٤٨



٢٣٩نظام احكعليم وسياسته  

وبام ملكانته من أمهية بني , إنسانية عريقة ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية
 . أمم الدنيا

وتوسيع آفاق الطالب التعرف عىل خمتلف ,  فهم البيئة بأنواعها املختلفة−٤٩
مع التأكيد عىل , أقطار العامل وما يتميز به كل قطر من إنتاج ثروات طبيعية

ودورها , واالقتصادي, ومركزها اجلغرايف ت بالدنا ومواردها اخلامثروا
وإظهار , السيايس القيادي يف احلفاظ عىل اإلسالم والقيام بواجب دعوته

 . والعمل عىل ترابط أمته, مكانة العامل اإلسالمي
بجانب لغتهم ,  تزويد الطالب بلغة أخر من اللغات احلية عىل أألقل−٥٠

والعمل , ن العلوم واملعارف والفنون واالبتكارات النافعةاألصلية للتزود م
ًعىل نقل علومنا ومعارفنا إىل املجتمعات األخر وإسهاما يف نرش اإلسالم 

 . وخدمة اإلنسانية
 . ونرش الوعي الصحي,  تعويد الطالب العادات الصحية السليمة−٥١
د الرياضية  إكساب الطالب املهارات احلركية التي تستند إىل القواع−٥٢

حتى يؤدي الفرد واجباته يف خدمة دينه , والصحية لبناء اجلسم السليم
 . وجمتمعه بقوة وثبات

ومساعدة ,  مسايرة خصائص مراحل النمو النفيس للناشئني يف كل مرحلة−٥٣
والتأكيد عىل , ًواجتامعيا, ًوعاطفيا, وعقليا, ًروحيا: الفرد عىل النمو السوي
المية بحيث تكون هي املوجه األول للسلوك اخلاص الناحية الروحية اإلس
 . والعام للفرد واملجتمع

  التعرف عىل الفروق الفردية بني الطالب توطئة حلسن توجيههم−٥٤
 . ومساعدهتم عىل النمو وفق قدراهتم واستعداداهتم وميوهلم



٢٤٠ نظام احكعليم وسياسته 

 هذا والعمل عىل إزالة ما يمكن إزالته من أسباب, ً العناية باملتخلفني دراسيا−٥٥
 . التخلف ووضع برامج خاصة دائمة ومؤقتة وفق حاجتهم

ً الرتبية اخلاصة والعناية بالطالب املعوقني جسميا أو عقليا−٥٦ ًعمال هبدي , ً
ًاإلسالم الذي جيعل التعليم حقا مشاعا بني مجيع أبناء األمة ً . 

وإتاحة اإلمكانيات والفرص ,  االهتامم باكتشاف املوهوبني ورعايتهم−٥٧
 . وبوضع برامج خاصة, ملختلفة لنمو مواهبهم يف إطار الربامج العامةا
وتنويع التعليم مع االهتامم اخلاص بالتعليم ,  تدريب الطاقة البرشية الالزمة−٥٨

 . املهني
واحلض , واإلشادة به يف سائر صوره,  غرس حب العمل يف نفوس الطالب−٥٩

ويستعان , أثره يف بناء كيان األمةوالتأكيد عىل مد , عىل إتقانه واإلبداع فيه
 :عىل ذلك بام ييل

بحيث ,  تكوين املهارات العلمية والعناية بالنواحي التطبيقية يف املدرسة−أ
واإلسهام يف , يتاح للطالب الفرصة للقيام باألعامل الفنية اليدوية

 .وإجراء التجارب يف املخابر والورش واحلقول, اإلنتاج
حتى يرتفع , ة التي تقوم عليها األعامل املختلفة دراسة األسس العلمي−ب

 .املستو اآليل لإلنتاج إىل مستو النهوض واالبتكار
واستعادة , واسرتداد حقوقنا,  إيقاظ روح اجلهاد اإلسالمي ملقاومة أعدائنا−٦٠

 . والقيام بواجب رسالة اإلسالم أجمادنا
 .الم وتربز وحدة أمته إقامة الصالت الوثيقة التي تربط بني أبناء اإلس−٦١



٢٤١نظام احكعليم وسياسته  

 أهداف مراحل التعليم: الباب الثالث

 دور احلضانة ورياض األطفال وأهدافها :الفصل األول
 متثل دور احلضانة ورياض األطفال املرحلة األولية من مراحل الرتبية −٦٢

 .وتتميز بالرفق يف معاملة الطفولة وتوجيهها
 الستقبال أدوار احلياة التالية عىل  الطفل− بالتنشئة الصاحلة املبكرة–وهي هتيئ 

 .أساس سليم
 .أهداف دور احلضانة ورياض األطفال

والعقيل واجلسمي يف ظروف ,  صيانة فطرة الطفل ورعاية نموه اخللقي−٦٣
 .متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم, طبيعية سوية جلو األرسة

 .  تكوين االجتاه الديني القائم عىل التوحيد املطابق للفطرة−٦٤
 أخذ الطفل بآداب السلوك وتيسري امتصاصه للفضائل اإلسالمية −٦٥

 .واالجتاهات الصاحلة بوجود أسوة حسنة وقدوة حمببة أمام الطفل
ونقله برفق من الذاتية , وهتيئته للحياة املدرسية,  إيالف الطفل اجلو املدريس−٦٦

 .املركزية إىل احلياة االجتامعية املشرتكة مع أترابه ولداته
 تزويده بثروة من التعابري الصحيحة وأساسيات امليرسة واملعلومات املناسبة −٦٧

 .لسنة واملتصلة بام حييط به
 تدريب الطفل عىل املهارات احلركية وتعويده العادات الصحيحة وتربية −٦٨

 .حواسه ومترينه عىل حسن استخدامها
رصة أمام حيويته  تشجيع نشاطه االبتكاري وتعهد ذوقه اجلاميل وإتاحة الف−٦٩

 .لالنطالق املوجه
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 . وإسعاد الطفل وهتذيبه يف غري تدليل وال إرهاق,  الوفاء بحاجات الطفولة−٧٠
وعالج بوادر السلوك غري السوي ,  التيقظ حلامية األطفال من األخطار−٧١

 .لدهيم وحسن املواجهة ملشكالت الطفولة
 . املرحلة االبتدائية وأهدافها: الفصل الثاين

 املرحلة االبتدائية هي القاعدة التي يرتكز عليها إعداد الناشئني للمراحل −٧٢
ًالتالية من حياهتم وهي مرحلة عامة تشمل أبناء األمة مجيعا وتزودهم 

واخلربات , واالجتاهات السليمة, باألساسيات من العقيدة الصحيحة
 .واملعلومات واملهارات
 . أهداف التعليم االبتدائي

عقيدة اإلسالمية الصحيحة يف نفس الطفل ورعايته برتبية إسالمية  تعهد ال−٧٣
 . وانتامئه إىل أمة اإلسالم, ولغته, وعقله, خلقه وجسمه متكاملة

 . وأخذه بآداب السلوك والفضائل,  تدريبه عىل إقامة الصالة−٧٤
 واملهارة العددية,  تنمية املهارات األساسية املختلفة وخاصة املهارة اللغوية−٧٥

 . واملهارات احلركية
 . تزويده بالقدر املناسب من املعلومات يف خمتلف املوضوعات−٧٦
ليحسن , ويف بيئته االجتامعية واجلغرافية,  تعريفه بنعم اهللا عليه يف نفسه−٧٧

 . وينفع نفسه وبيئته, استخدام النعم
ليدوي وتنمية تقدير العمل ا, وتعهد نشاطه االبتكاري,  تربية ذوقه البديعي−٧٨

 . لديه
يف حدود سنه ,  تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من احلقوق−٧٩

 . واإلخالص لوالة أمره, وغرس حب وطنه, وخصائص املرحلة التي يمر هبا



٢٤٣نظام احكعليم وسياسته  

 .  توليد الرغبة لديه يف االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح−٨٠
 .احل حياته إعداد الطالب ملا ييل هذه املرحلة من مر−٨١

 . املرحلة املتوسطة وأهدافها: الفصل الثالث
غايتها تربية الناشئ تربية إسالمية , ثقافية عامة  املرحلة املتوسطة مرحلة−٨٢

يراعى فيها نموه وخصائص الطور , شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه
 .الذي يمر به وهي تشارك غريها يف حتقيق األهداف العامة من التعليم

 .اف التعليم املتوسطأهد
 متكني العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه −٨٣

 . وترصفاته وتنمية حمبة اهللا وتقواه وخشيته يف قلبه
حتى يلم باألصول العامة ,  تزويده باخلربات واملعارف املالئمة لسنه−٨٤

 . واملبادئ األساسية للثقافة والعلوم
 . وتعويده التأمل والتتبع العلمي, عن املعرفة تشويقه إىل البحث −٨٥
وتعهدها بالتوجيه ,  تنمية القدرات العقلية واملهارات املختلفة لد الطالب−٨٦

 . والتهذيب
  تربيته عىل احلياة االجتامعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون−٨٧

 . وحتمل املسئولية, وتقدير التبعة
وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة , معه ووطنه تدريبه عىل خدمة جمت−٨٨

 . أمره
واستئناف السري يف ,  حفز مهته الستعادة أجماد أمته املسلمة التي ينتمي إليها−٨٩

 . طريق العزة واملجد



٢٤٤ نظام احكعليم وسياسته 

واستثامر فراغه يف األعامل النافعة ,  تعويده االنتفاع بوقته يف القراءة املفيدة−٩٠
 . اإلسالمية مزدهرة قويةوترصيف نشاطه بام جيعل شخصيته 

  كيف يواجه اإلشاعات املضللة– بقدر سنه – تقوية وعي الطالب ليعرف −٩١
 . واملبادئ الدخيلة, واملذاهب اهلدامة

 .  إعداده ملا ييل هذه املرحلة من مراحل احلياة−٩٢
 . املرحلة الثانوية وأهدافها: الفصل الرابع

ن حيث سن الطالب وخصائص  للمرحلة الثانوية طبيعتها اخلاصة م−٩٣
ًوتضم فروعا خمتلفة , ًنموهم فيها وهي تستدعي ألوانا من التوجيه واإلعداد

يلتحق هبا حاملو الشهادة املتوسطة وفق األنظمة التي تضعها اجلهات 
ودارا لتوحيد , فتشمل الثانوية العامة وثانوية املعاهد العلمية, املختصة

د املعلمني واملعلامت واملعاهد املهنية ومعاهد إعدا, واجلامعة اإلسالمية
, واملعاهد الفنية والرياضية) من زراعية وصناعية وجتارية( املختلفة, بأنواعها

وما يستجد يف هذا املستو . 
وهذه املرحلة تشارك غريها من املراحل يف حتقيق األهداف العامة للرتبية والتعليم 

 .باإلضافة إىل ما حتققه من أهدافها اخلاصة
 أهداف املرحلة الثانوية

 − ومستقيمة, وجعل األعامل خالصة لوجهه,  متابعة حتقيق الوالء هللا وحده−٩٤
 .  عىل رشعه−يف كافة جوانبها

 دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم هبا نظرة الطالب إىل الكون واإلنسان −٩٥
ة اإلسالمية وتزويده باملفاهيم األساسية والثقاف, واحلياة يف الدنيا واآلخرة

ًالتي جتعله معتزا باإلسالم قادرا عىل الدعوة إليه  . والدفاع عنه, ً
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 .  متكني االنتامء احلي إىل أمة اإلسالم احلاملة لراية التوحيد−٩٦
اململكة العربية ( وللوطن اخلاص,  حتقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام−٩٧

وقوة , وتطلع إىل العلياء, قٍمن تسام يف األف, بام يوافق هذه السن) السعودية
 . يف اجلسم

 واستعداداته املختلفة التي تظهر يف هذه الفرتة,  تعهد قدرات الطالب−٩٨
وتوجيهها وفق ما يناسبه وما حيقق أهداف الرتبية اإلسالمية يف مفهومها 

 .العام
وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع ,  تنمية التفكري لعلمي لد الطالب−٩٩

 . والتعود عىل طرق الدراسة السليمة, ي واستخدام املراجعاملنهج
 − وإعدادهم ملواصلة الدراسة,  إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين−١٠٠

يف خمتلف , والكليات اجلامعية,  يف املعاهد العليا−بمستوياهتا املختلفة
 . التخصصات

 .  هتيئة سائر الطالب للعمل يف ميادين احلياة بمستو الئق−١٠١
ً ختريج عدد من املؤهلني مسلكيا وفنيا لسد حاجة البالد يف املرحلة األوىل −١٠٢ ً

من زراعية وجتارية (من التعليم والقيام باملهام الدينية واألعامل الفنية 
 . وغريها) وصناعية

 .  حتقيق الوعي األرسي لبناء أرسة إسالمية سليمة−١٠٣
ًروحيا وبدنيا إعداد الطالب للجهاد يف سبيل اهللا −١٠٤ ً. 
وعالج مشكالهتم الفكرية ,  رعاية الشباب عىل أساس اإلسالم−١٠٥

واالنفعالية ومساعدهتم عىل اجتياز هذه الفرتة احلرجة من حياهتم بنجاح 
 . وسالم
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 إكساهبم فضيلة املطالعة النافعة والرغبة يف االزدياد من العلم النافع −١٠٦
غ عىل وجه مفيد تزدهر به شخصية والعمل الصالح واستغالل أوقات الفرا

 . الفرد وأحوال املجتمع
 تكوين الوعي اإلجيايب الذي يواجه به الطالب األفكار اهلدامة واالجتاهات −١٠٧

 .املضللة
 التعليم العايل وأهدافه: الفصل اخلامس

  التعليم العايل هو مرحلة التخصص العلمي يف كافة أنواعه ومستوياته−١٠٨
ًوسدا حلاجات املجتمع , وتنمية ملواهبهم, اية والنبوغرعاية لذوي الكف

بام يساير التطور املفيد الذي حيقق أهداف , املختلفة يف حارضه ومستقبله
 . األمة وغاياهتا النبيلة

 أهداف التعليم العايل 
 تنمية عقيدة الوالء هللا ومتابعة السري يف تزويد الطالب بالثقافة اإلسالمية −١٠٩

سئوليته أمام اهللا عن أمة اإلسالم لتكون إمكانياته العلمية التي تشعره بم
 .والعملية نافعة مثمرة

ً إعداد مواطنني أكفاء مؤهلني علميا وفكريا تأهيال عاليا−١١٠ ً ألداء واجبهم يف , ًً
ومبادئ اإلسالم , يف ضوء العقيدة السليمة, خدمة بالدهم والنهوض بأمتهم

 . السديدة
م النابغني للدراسات العليا يف التخصصات العلمية  إتاحة الفرصة أما−١١١

 . املختلفة
 القيام بدور إجيايب يف ميدان البحث العلمي الذي يسهم يف جمال التقدم −١١٢

وإجياد احللول السليمة املالئمة , واملخرتعات, العاملي يف اآلداب والعلوم
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 .)التكنولوجية( ملتطلبات احلياة املتطورة واجتاهاهتا التقنية
 النهوض بحركة التأليف واإلنتاج العلمي بام يطوع العلوم خلدمة الفكرة −١١٣

اإلسالمية ويمكن البالد من دورها القيادي لبناء احلضارة اإلنسانية عىل 
وجتنبها االنحرافات , مبادئها األصيلة التي تقود البرشية إىل الرب والرشاد

 . املادية واإلحلادية
وتنمية ثروة اللغة ,  املعرفة النافعة إىل لغة القرآن ترمجة العلوم وفنون−١١٤

وجيعل املعرفة يف متناول ,  بام يسد حاجة التعريب»املصطلحات«العربية من 
 . أكرب عدد من املواطنني

التجديدية التي تنقل إىل اخلرجيني   القيام باخلدمات التدريبية والدراسات−١١٥
 . عوا عليه مما جد بعد خترجهمالذين هم يف جمال العمل ما ينبغي أن يطل

 التخطيط لمرحل التعليم: الباب الرابع

 التخطيط لدور احلضانة ورياض األطفال: الفصل األول
١١٦− تشجع الدولة دور احلضانة ورياض األطفال سعيا وراء ارتفاع املستو ً

 . الرتبوي يف البالد ورعاية للطفولة
ء دور احلضانة ورياض األطفال ُ تعنى اجلهة املختصة بالتخطيط إلنشا−١١٧

 .واإلرشاف عليها
 تضع اجلهة املختصة املناهج واألنظمة واللوائح والتوجيهات الالزمة −١١٨

 . لسري العمل يف هذا الدور
 هلذا النوع −ً تعليميا وإداريا– تعد اجلهة املختصة الكفايات الفنية املؤهلة −١١٩

 . من التعليم
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 لة االبتدائيةالتخطيط للمرح: الفصل الثاين
 .  مدة الدراسة يف املرحلة االبتدائية ست سنوات−١٢٠
 .  التعليم يف هذه املرحلة متاح لكل من يبلغ سن التعليم−١٢١
 تضع اجلهات املختصة اخلطط الالزمة الستيعاب مجيع الطالب الذين هم −١٢٢

 .يف سن التعليم االبتدائي يف خالل عرش سنوات
 : لقر الصغرية واملتقاربة يراعى فيه ما ييل إنشاء املدارس يف ا−١٢٣
 أن تفتح املدارس يف مناطق وسطية مناسبة ينقل إليها الطالب من القر −أ

 . املجاورة
 .  عند احلاجة»املعلم الواحد« أن يؤخذ بنظام −ب

 التخطيط للمرحلة املتوسطة: الفصل لثالث
بدأ بعد نيل الشهادة ت,  مدة الدراسة يف املرحلة املتوسطة ثالث سنوات−١٢٤

 . وتنتهي بنيل الشهادة املتوسطة, أو ما يف مستواها, االبتدائية
 .  الدراسة يف املرحلة املتوسطة متاحة ما أمكن حلاميل الشهادة االبتدائية−١٢٥
 . يراعى فتح املدارس املتوسطة حيث يكثر حاميل الشهادة االبتدائية−١٢٦

 انوية التخطيط للمرحلة الث: الفصل الرابع
وتنتهي بنيل الشهادة ,  مدة الدراسة يف املرحلة الثانوية ثالث سنوات−١٢٧

 . بأنواعها املختلفة− الثانوية
متاحة ما أمكن حلاميل الشهادة  وهي,  الدراسة يف املرحلة الثانوية متنوعة−١٢٨

املتوسطة وتضع اجلهات املختصة رشوط القبول يف كل نوع من أنواع التعليم 
 . وتوجيه كل طالب إىل ما يناسبه, ًضامنا لسد خمتلف احلاجات, الثانوي
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 وفق ختيط مدروس تنسقه −  عىل خمتلف أنواعها− تفتح املدارس الثانوية −١٢٩
 .اجلهات التعليمية وتراعى فيه احلاجات واإلمكانيات وطبيعة املنطقة

  التخطيط للتعليم العايل: الفصل اخلامس
 .  الثانوية العامة أو ما يعادهلا التعليم العايل يبدأ بعد−١٣٠
ً حكوميا كان أو أهليا– خيضع التعليم العايل −١٣١  بمختلف فروعه للمجلس −ً

 . األعىل للتعليم
 . ُ تنشأ اجلامعات والكليات يف اململكة بام يالئم حاجة البالد وإمكانياهتا−١٣٢
ه  يكون للجامعات جملس أعىل ويوضح نظامه واختصاصاته ومسئوليت−١٣٣

 . وطريقة عمله
 ينسق التعليم العايل بني الكليات املختلفة بشكل حيقق التوازن يف −١٣٤

 . احتياجات البالد يف خمتلف مرافقها
كلام توافرت   تفتح أقسام للدراسات العليا يف التخصصات املختلفة−١٣٥

 . األسباب واإلمكانيات لذلك
 . ىل اختف مستوياهتم متنح اجلامعات الدرجات اجلامعية للخرجيني ع−١٣٦
 تتعاون اجلامعات يف اململكة مع اجلامعات األخر يف البالد اإلسالمية −١٣٧

 . لتحقيق أهداف أمة اإلسالم يف بناء حضارة إسالمية أصيلة
 تتعاون اجلامعات يف اململكة مع اجلامعات العاملية يف االهتامم بالبحوث −١٣٨

وتتبادل , ذ وسائل التشجيع املناسبةواختا, العلمية واالكتشافات واملخرتعات
 . نعها البحوث النافعة

 . ُ يعنى باملكتبات واملخابر لتوفري وسائل البحث يف التعليم العايل−١٣٩
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وتقوم برتمجتها , ُ تنشأ دائرة للرتمجة تتابع األبحاث العلمية يف كافة املواد−١٤٠
 . لتحقيق تعريب التعليم العايل

ُجلامعية واملعاهد العالية تاريخ العلوم يف اإلسالم ُ يدرس يف الكليات ا−١٤١
 −ًتعريفا لطالهبا , واحلضارة اإلسالمية بام يوافق اختصاص هذه املستويات

 . بام أنجزه املسلمون−يف ميادين اختصاصهم
 اجلامعة اإلسالمية 

ُ تنشأ جامعة إسالمية كرب إلعداد متخصصني يف العلوم اإلسالمية −١٤٢
وقياما , ًومهال عل ازدهاره, ًلعربية إحياء للرتاث اإلسالميوعلوم اللغة ا

 . بواجب الدعوة إىل اإلسالم
 حتظى اجلامعة اإلسالمية برعاية خاصة لتكون مركز اإلشعاع يف العامل −١٤٣

  .اإلسالمي وغريه ويكون هلا شخصية مستقلة ترتبط مبارشة بعاهل اململكة
وتنظم , وتقوم برتمجتها ونرشها, ميُ تعنى هذه اجلامعة بالبحوث اإلسال−١٤٤

 . العالقة بينها وبني جامعات العامل لسد فراغ الدراسات اإلسالمية والعربية
 تتكون اجلامعة من الكليات ومعاهد التعليم الديني القائمة يف اململكة −١٤٥

وما ينشأ , املتخصصة يف دراسة علوم الرشيعة اإلسالمية وعلوم اللغة العربية
 . ات خلدمة الرشيعة واللغة العربية وشؤون األمة اإلسالميةمن الكلي

ُ تعنى كلية الرشيعة يف هذه اجلامعة بالدراسات احلقوقية لتخريج −١٤٦
 .متخصصني رشعيني حقوقيني لسد حاجة البالد

 تفتح اجلامعة أبواهبا لعدد مناسب من طالب البالد اإلسالمية كي يعودوا −١٤٧
 . لنرش اإلسالم والقيام بواجب دعوته, إىل بالدهم بعد خترجهم
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 تقبل اجلامعة الطالب الذين تتوافر فيهم شوطها من محلة الشهادة الثانوية −١٤٨
 . للمعاهد العلمية ودار التوحيد أ ما يعادهلا

 كلية البنات
ُ تنشأ كليات للبنات ما أمكن ذلك لسد حاجة البالد يف جمال اختصاصهن −١٤٩

 .سالميةبام يتفق والرشيعة اإل

 أحكام عامة: الباب الخامس

 املعاهد العلمية : الفصل األول
وتشارك التعليم ,  النهضة التعليمية يف البالد»املعاهد العلمية « تواكب−١٥٠

وتعنى عناية خاصة بالدراسات اإلسالمية , العام يف مواد الدراسة املناسبة
 . واللغة العربية

رسني فيه للتخصصات يف العلوم الرشعية  يؤهل هذا النوع من التعليم الدا−١٥١
اإلسالمية وفروع اللغة العربية إىل جانب الدراسات يف الكليات النظرية 

 .املالئمة
ً يرعى هذا التعليم أبناءه علميا وتربويا وتوجيهيا ومسلكيا لتحقيق −١٥٢ ً ً ً

أغراضه األساسية يف كفاية البالد من املتخصصني يف الرشيعة اإلسالمية 
 . اللغة العربية والدعاة إىل اهللاوعلوم 
 تعليم البنات: الفصل الثاين

 يستهدف تعليم الفتاة تربيتها تربية صحيحة إسالمية لتقوم بمهمتها يف −١٥٣
وإلعدادها لقيام , ًوأما صاحلة, وزوجة مثالية, احلياة فتكون ربة بيت ناجحة

 . التدريس والتمريض والتطبيب: بام يناسب فطرهتا
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وتوفر اإلمكانيات الالزمة ما أمكن الستيعاب ,  الدولة بتعليم البنات هتتم−١٥٤
وإتاحة الفرصة هلن يف أنواع التعليم , مجيع من يصل منهن إىل سن التعليم

 . املالئمة لطبيعة املرأة والوافية بحاجة البالد
 يمنع االختالط بني البنني والبنات يف مجيع مراحل التعليم إال يف دور −١٥٥

 . نة ورياض األطفالاحلضا
ويكون يف , ُ يتم هذا النوع من التعليم يف جو من احلشمة والوقار والعفة−١٥٦

 . ًكيفيته وأنواعه متفقا مع أحكام اإلسالم
 التعليم الفني : الفصل الثالث

 هيدف التعليم الفني إىل كفاية اململكة من العاملني الصاحلني املؤهلني يف −١٥٧
واخللق , الذين تتوافر فيهم العقيدة السليمة, وياتسائر امليادين واملست

 . وإتقان العمل وحسن القيام بام يوكل إليهم من مهام, الفاضل
وتدعمه , واملهني,  تعنى اجلهات التعليمية املختصة بالتعليم الفني بأنواعه−١٥٨

ًفنيا وماليا ً . 
ت واألنواع  حتدد حاجات اململكة من األيدي الفنية عىل خمتلف املستويا−١٥٩

 ًبشكل جيعلها تكتفي ذاتيا يف مدة تقرر يف ضوء اإلمكانيات املوجودة
وتوضع خطة , واستغالل سائر الطاقات التي يمكن أن تعمل يف هذا املجال

 . حمدودة هلذا الغرض
  توضع مناهج التعليم الفني واملهني وخطها الدراسية بام حقق أهدافها−١٦٠

 لتواجه كافة احلاجات ومجيع التطورات ويراعى أن تكون متنوعة ومرنة
ولتحقق سائر اخلربات واملهارات , املتجددة يف حقول املعرفة والعمل

 . والتطبيقات
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ُ تنشئ اجلهات احلكومية املختصة املعاهد الالزمة لسد احتياجات اململكة −١٦١
  .من العاملني يف امليادين الزراعية والتجارية والصناعية وغريها

اجلهات التعليمية املختصة وسائل التشجيع املمكنة التي تضمن  تتخذ −١٦٢
وتفسح الدولة املجال أمام اخلرجيني , اإلقبال عىل التعليم املهني والفني

وتضع الوزارات , للعمل يف املنشآت والرشكات واملؤسسات واملصانع
 . النظام الكفيل بتشغيل اخلرجيني وتنظيم أوضاعهم

 علم إعداد امل: الفصل الرابع
 تكون مناهج إعداد املعلمني يف خمتلف اجلهات التعليمية ويف مجيع املراحل −١٦٣

وافية باألهداف األساسية التي تنشدها األمة يف تربية جيل مسلم يفهم 
ًاإلسالم فهام صحيحا  . ويبذل جهده يف النهوض بأمته, عقيدة ورشيعة, ً

 معاهد وكليات املعلمني حتى  ُيعنى بالرتبية اإلسالمية واللغة العربية يف−١٦٤
 . يتمكنوا من التدريس بروح إسالمية عالية ولغة عربية صحيحة

ً ُتويل اجلهات التعليمية املختصة عنايتها بإعداد املعلم املؤهل علميا −١٦٥
وفق خطة , حتى يتحقق االكتفاء الذايت, ًومسلكيا لكافة مراحل التعليم

 . زمنية
ويف كليات ,  ففي معاهد املعلمني واملعلامت تتوسع اجلهات التعليمية−١٦٦

 . بام يتكافأ مع سد حاجة البالد يف اخلطة الزمنية املحددة الرتبية لكافة املواد
ً يكون اختيار اجلهازين التعليمي واإلداري منسجام مع ما حيقق أهداف −١٦٧

واملستو , التعليم التي ُنص عليها يف املواد السابقة يف اخللق اإلسالمي
 . والتأهيل الرتبوي, العلمي

 يشجع الطالب الذين ينخرطون يف سلك املعاهد والكليات التي تعد −١٦٨
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 . املعلم بتخصيص امتيازات هلم مادية واجتامعية أعىل من غريهم
ويشجع عىل , يرفع شأهنم) كادر(  يوضع للمعلمني مالك خاص−١٦٩

 يم بأمانة وإخالصاالضطالع هبذه املهمة الرتبوية يف أداء رسالة التعل
 . ويضمن استمرارهم يف سلك التعليم

ًوتوضع لغري املؤهلني مسلكيا خطة ,  تدريب املعلمني عملية مستمرة−١٧٠
كام توضع خطة للمؤهلني لرفع مستواهم وجتديد , لتدريبهم وتأهيلهم
 . معلوماهتم وخرباهتم

راتب أرقى يف جمال  يفسح املجال أمام املعلم ملتابعة الدراسة التي تؤهله مل−١٧١
 . ختصصه وتضع اجلهات التعليمية األنظمة املحققة هلذا الغرض

 ال تقل مدة إعداد معلم املرحلة االبتدائية عن املدة الالزمة للحصول عىل −١٧٢
ًوجيري تطوير مرحلة إعداد املعلامت تدرجييا لتحقيق , شهادة الدراسة الثانوية

لتني املتوسطة والثانوية عن املدة وال تقل مدة إعداد معلمي املرح, ذلك
 . الالزمة للحصول عىل شهادة التعليم العايل

 مدارس حتفيظ القرآن الكريم ومعاهده : الفصل اخلامس
ًقياما , ودراسة علومه,  تعمل الدولة عىل إشاعة حفظ القرآن الكريم−١٧٣

 .وصيانة تراثه, بالواجب اإلسالمي يف احلفاظ عىل الوحي
 :ا الغرض نوعان من املدارس يفتح هلذ−١٧٤
 : مدارس مسائية−أ

وختصص هلم جوائز , للراغبني يف حفظ القرآن الكريم من السعوديني وغريهم
 .تشجيعية وفق الئحة تنظم ذلك
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 : معاهد هنارية−ب
وإعداد أئمة , ومدرسني له وللعلوم الدينية, إلعداد حفظة للقرآن الكريم
والسنوات الدراسية والطاقات , طة التفصيليةواخل, للمساجد وتوضح الئحتها املنهج

  .واجلوائز واملميزات التشجيعية
 التعليم األهيل: الفصل السادس

وخيضع إلرشاف اجلهات ,  تشجع الدولة التعليم األهيل يف كافة مراحله−١٧٥
 . ويوضح ذلك النظام اخلاص به, ًالتعليمية املختصة فنيا وإداريا

رس واملعهد األهلية خاص باجلهات التعليمية  الرتخيص بافتتاح املدا−١٧٦
  .املختصة وال يسمح به لغري السعوديني

والواجبات ,  يوضح نظام التعليم األهيل الرشوط التي جيب توافرها فيه−١٧٧
 . التي يلتزم هبا

 . ال حيق للتعليم األهيل أن يمنح الشهادات العامة يف مجيع مراحل التعليم−١٧٨
 : دولة عىل التعليم األهيل األهداف التالية حيقق إرشاف ال−١٧٩
والرشوط الصحية ال يقل ,  ضامن مستو مناسب من الرتبية والتعليم−أ

 . عن مستو مدارس الدولة
 .  ضامن صحة اجتاه املدرسة وفق مقتضيات اإلسالم−ب
 تقدير مد املساعدة املالية التي تقر للمدرسة لتحقيق العدل والتوازن −ج

 . مدارس األهليةبني خمتلف 
 مساعدة املدارس واملعاهد األهلية عىل حتقيق أهداف الرتبية والتعليم من −د

 . ناحية اإلرشاف والدعم الفني
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 مكافحة األمية وتعليم الكبار: الفصل السابع
وتدعم هذا النوع من التعليم ,  هتتم الدولة بمكافحة األمية وتعليم الكبار−١٨٠

ًفنيا وإداريا وماليا و ً وتعميم الثقافة بني , ًذلك حتقيقا لرفع مستو األمةً
 . أفرادها

 :  تستهدف مكافحة األمية وتعليم الكبار حتقيق األمور األساسية التالية−١٨١
 تنمية حب اهللا وتقواه يف قلوهبم وتزويدهم بالقدر الرضوري من العلوم −أ

 . الدينية
 .  تعليم القراءة والكتابة ومبادئ احلساب−ب
 . توعية العامة يف شؤون احلياة ال−ج

 .ويوضح املنهج مستو الدراسة واخلطة التفصيلية واملواد التدريسية
 توضع من قبل اجلهات التعليمية املختصة خطة زمنية قائمة عىل اإلحصاء −١٨٢

وتتعاون يف تنفيذها الوزارات , والقضاء عىل األمية, الستيعاب األميني
 . واملصالح املعنية

 : ن فرتة املكافحة والتعليم عىل مرحلتني تكو−١٨٣
 .وتنتهي باحلصول عىل شهادة حمو األمية:  املرحلة األوىل−أ

 . املتابعة لنيل الشهادة االبتدائية:  املرحلة الثانية−ب
  تسم وسائل اإلعالم يف التوعية العامة التي تشعر األميني بأمهية التعليم−١٨٤

 . كنةوتساعدهم بالربامج التعليمية املم
 يشجع األفراد واجلامعات عىل اإلسهام يف مكافحة األمية وتعليم الكبار −١٨٥

 . حتت إرشاف اجلهات املختصة



٢٥٧نظام احكعليم وسياسته  

وال ترصف إعاناهتا إال ,  تسهم املدارس األهلية يف هذا النوع من التعليم−١٨٦
 . ًإذا بنصيبها املقرر فيه وفقا لنظام التعليم األهيل

وتكيف , و األمية بني النساء وفق إمكانياهتا تتوىل اجلهات املختصة حم−١٨٧
 . ًبراجمها بام حيقق األهداف اخلاصة بتعليم املرأة وفقا ألحكام اإلسالم

 التعليم اخلاص باملعوقني: الفصل الثامن
ً تعنى الدولة وفق إمكانياهتا بتعليم املعوقني ذهنيا أو جسميا−١٨٨ ً وتوضع , ُ

 . تتفق وحاالهتممناهج خاصة ثقافية وتدريبية متنوعة
وتزويدهم بالثقافة اإلسالمية ,  هيدف هذا النوع من التعليم إىل رعاية املعوقني−١٨٩

وتدريبهم عىل املهارات الالئقة بالوسائل املناسبة , والثقافات العامة الالزمة هلم
 . للوصول هبم إىل أفضل مستو يوافق قدراهتم, يف تعليمهم

 . كفوفني بالعلوم الدينية وعلوم اللغة العربيةُ يعنى يف مناهج تعليم امل−١٩٠
 تضع اجلهات املختصة خطة مدروسة للنهوض بكل فرع من فروع هذا −١٩١

 . كام تضع الئحة تنظم سريه, التعليم حتقق أهدافه
 رعاية النابغني : الفصل التاسع

وإتاحة ,  ترعى الدولة النابغني رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها−١٩٢
 .رصة أمامهم يف جمال نبوغهمالف
 وبرامج الدراسة خلاصة هبم,  تضع اجلهات املختصة وسائل اكتشافهم−١٩٣

 . واملزايا التقديرية املشجعة هلم
مع تعهدهم ,  هتيأ لنابغني وسائل البحث العلمي لالستفادة من قدراهتم−١٩٤

 .بالتوجيه اإلسالمي
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 وسائل التربية والتعليم: الباب السادس

 :ر القائمني عىل الرتبية والتعليماختيا
 يتم اختيار القائمني عىل الرتبية والتعليم من ذمي الكفاية العلمية والرتبوية −١٩٥

 . والفنية واخللق اإلسالمي النبيل
 الدورات التدريبية

 تعطى اجلهات املختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدية −١٩٦
 . ات وكسب املعلومات واملهارات اجلديدةودورات التوعية لرتسيخ اخلرب

  يتناول التدريب كافة جوانب العملية التعليمية واألجهزة العاملة فيها−١٩٧
 وتوضع برامج للدورات حيدد فيها غرض الدورة ومناهجها وطرق تنفيذها

 . والرشوط التي ينبغي أن تتوافر يف القائمني عليها, وتقويمها
وتربز , ُوتوضح معامله وأسسه, هج دورة توعية جتر بعد إقرار أي من−١٩٨

ويشرتك فيها واضعوه مع املفتشني واملدرسني , أهدافه وتبني طرق تنفيذه
 .األوائل ومن يشارك يف تأليف الكتاب املدريس وكتاب املعلم

 الوسائل املدرسية: الفصل الثاين
 املدرسة 
ة وإعدادهم عىل أحسن  املدرسة هي البيئة اخلاصة املقصودة لرتبية الناشئ−١٩٩

 . ُوجه ألفضل ما حيصون له يف خدمة دينهم وأمتهم وبالدهم
 تكون املدرسة بكامل أجهزهتا ونظامها وأوجه نشاطها حمققة للسياسة −٢٠٠

 .خالية من كل ما يتعارض معها, التعليمية واألهداف الرتبوية
   تفصيل مهامهتا وسري العمل فيها»النظام الداخيل «ويوضع
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ِ توفر اجلهات التعليمية يف املدارس واملعاهد والكليات وسائل اإليضاح −٢٠١
 .البرصية والسمعية والتدريبية بام يساعد عىل حتقيق األهداف التعليمية

 تعنى اجلهات التعليمية املختصة بإنشاء املكتبات املدرسية ومكتبات −٢٠٢
ر والكتب وتوفر يف هذه املكتبات املراجع واملصاد, الفصول وتنميتها

عىل أن حتقق كافة الكتب , التعليمية والتثقيفية املناسبة للطالب واملدرسني
 . األهداف املتوخاة من التعليم وختلو من كل ما يتعارض مع اإلسالم

ً يكون البناء املدريس الئقا يف مستواه ونظامه وتوافر الرشوط الصحية فيه −٢٠٣
 . ًوافيا بأغراض الدراسة

 .ألبنية املدرسية بإقامة مسجد يف مكان الئق للصالةُ يعنى يف ا−٢٠٤
 .  توفر العناية الصحية للطالب عالجية كانت أو وقائية−٢٠٥
 املناهج
ُ تعنى الدولة باملناهج الدراسية باعتبارها وسيلة هامة من وسائل الرتبية −٢٠٦

 . والتعليم
  : ينبغي أن تكون هذه املناهج−٢٠٧
 . مقومات األمة وأسس نظامها منبثقة من اإلسالم ومن −أ

 . وترمي إىل حتقيق أهدافها,  موافقة حلاجات األمة−ب
 .  مناسبة ملستو الطالب−ج
 .  حمققة للمستو املطلوب يف الدارسني وألهداف التعليم−د
 .وتوافق خمتلف البيئات واألحوال, ومرنة,  متوازن−هـ
 :  تتضمن املناهج−٢٠٨
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 . ف الدولة من الرتبية والتعليم اهلدف العام وارتباطه هبد−أ
 .  األهداف اخلاصة بكل من املرحلة التعليمية واملادة العلمية−ب
 حتديد املستويات العلمية واملهارات العملية واالجتاهات الفكرية −ج

 . واخللقية التي ينبغي أن حتققها
 .  التوجيهات التي تقود خطوات املعلم يف حتقيق األهداف وتطبيق املنهج−د
 .  النشاط املدريس املرافق للدروس واملحقق ألغراض املنهج−هـ
 .  هدف كل وحدة من وحدات املنهج−و
 .  قياس تقدم الطالب فيه−ز
ًوافيا , سليم اللغة, ً يكون الكتاب املدريس منسجام مع مقتضيات اإلسالم−٢٠٩

 . بأهداف املنهج ومقاصده العلمية والعملية واخللقية
 واإلجراءات " أوصاف الكتاب"لتخطيط لكتاب املدريس  يوضع نظام ل−٢١٠

 . املناسبة ليكون عىل أفضل الوجوه
الذي يساعد ) كتاب املعلم(  بـ −  حسب احلاجة−ً تعنى اجلهات التعليمية −٢١١

ويعني معلم كل مادة عىل , عىل توضيح سياسة الدولة يف الرتبية والتعليم
ًكام يكون دليال , ية والرتبويةحتقيق أهداف املنهج من النواحي التعليم
 .ًمساعدا يف حسن استخدام الكتاب املدريس

 االمتحانات
 عام بلغة – يف دقة ونزاهة − جتري اجلهات التعليمية االمتحانات للكشف −٢١٢

, الطالب من املستو الذي حدده املنهج يف املعلومات واخلربات واملهارات
بام يضمن ,  وكيفية تنفيذهاويوضح النظام اخلاص هبا طرقها ووسائلها

 . سالمتها وحسن سريها ودقة نتائجها



٢٦١نظام احكعليم وسياسته  

 بمختلف −ً تعنى اجلهات املختصة باالختبارات األخر التي تقيس −٢١٣
توطئة حلسن ,  قدرات الطالب ومواهبهم وميوهلم واستعداداهتم−الوسائل

 . توجيههم إىل ما يصلحون له من الدراسات واألعامل
ُ تقوم العملية−٢١٤ َ  املنهج واملعلم والكتاب − التعليمية يف خمتلف جوانبها ُ

 وذلك عن طريق – وغريها »التوجيه الفني«وطرائق التدريس وأساليب 
  .دراسة نتائج االمتحانات واستخدام سائر وسائل التقويم

 رعاية الشباب
 هتتم اجلهات املختصة برعاية الشباب رعاية موجهة حسب ختطيط تضعه −٢١٥

يستهدف التوجيه اإلسالمي , ة من الشخصيات اإلسالمية املعروفةجلنة خمتار
والتدريب عىل حياة القوة , والرعاية اخللقية وتنمية املواهب الفكرية والثقافية

 .والرجولة والنشاط
  الوسائل العامة:الفصل الثالث

 املكتبات
راجع وتوفر يف هذه املكتبات امل, ُ تعنى الدولة بإنشاء املكتبات العامة−٢١٦

 . واملصادر والكتب التعليمية والتثقيفية املناسبة التي تساعد عىل تنمية الفكر
 الكتب والصحف والنرشات

وتساعد كتاهبا ,  تشجع الدولة التأليف املثمر املفيد يف كافة العلوم والفنون−٢١٧
وتعمل عىل إحياء , اإلسالميني عىل نرش الكتاب اجليد وتعميم االنتفاع به

ٍالد كام تسهم بنصيب وافر يف مرشوعات النرش املحققة لذلكتراثنا اخل ٍ . 
 هتتم الدولة بمراقبة الكتب الصادرة أو الواردة من داخل اململكة أو خارجها −٢١٨

 .فال يسمح إال بام يالئم عقيدة األمة واجتاهاهتا الفكرية وأهدافها التعليمية
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نسجمة مع أهداف  م− العام منها واخلاص− تكون الصحف واملجالت −٢١٩
 . والفكرة والغاية, التعليم يف التوجيه والرتبية

  تعمل اجلهات التعليمية عىل االستفادة من الصحف املدرسية يف التوجيه−٢٢٠
ًوتقوم بإصدار جملة خاصة تعرب تعبريا صداقا عن املنهج القويم الذي ارتضته  ً

ًعمال عىل رفع مستو  ,ًوروح الرتبية التي تعنى هبا, لتعليم أبنائها اململكة
 . أرسة التعليم

 النرشات التثقيفية − كلام دعت احلاجة− تصدر اجلهات التعليمية املختصة−٢٢١
والتوجيهية واإلدارية حتى يساعد ذلك اجلهاز اإلداري واجلهاز الفني عىل 

 .تطبيق السياسة التعليمية
 مناهج التثقيف العام 

ية عامة ترفع املستو اإلسالمي للفرد  تضع اجلهات املختصة مناهج تثقيف−٢٢٢
وحتقق التوعية الشاملة , واملجتمع من النواحي الفكرية واخللقية واالجتامعية

 . ملختلف الشؤون يف كافة املستويات
 وسائل اإلعالم والنرش والتوعية واإلرشاد ورعاية الشباب ختدم الفكرة −٢٢٣

وتوجه عن , ة التعليمية للسياس− يف أهدافها ووسائلها−اإلسالمية وختضع
 . طريق املجلس األعىل للتعليم

  ختضع إلرشاف اجلهات التعليمية مجيع الربامج الدراسية والتدريبية−٢٢٤
 . والنوادي واملراكز الثقافية واملعاهد التي تقيمها الوزارات أو املؤسسات

 وسائل اإلعالم
 تحقيق أغراض التعليم تسهم وسائل اإلعالم يف التوعية العامة التي متهد ل−٢٢٥

كام تسهم يف تنمية روح اإلجيابية بني , وإزالة العقبات التي حتول دون تنفيذها



٢٦٣نظام احكعليم وسياسته  

للوصول إىل ما حيقق , املجتمع واملدرسة يف التعاون مع اجلهات التعليمية
 . أهداف الرتبية والتعليم عىل خري الوجوه

 ثقافة الطالب من إلمتام,  تعاون وسائل اإلعالم يف محلة التثقيف العام−٢٢٦
 .وتزويد أفراد األمة بام يرفع مستواهم الثقايف من جهة أخر, جهة

 نشر التعليم: الباب السابع

 .  تعمل الدولة عىل نرش الثقافة اإلسالمية بكافة الوسائل يف أي بلد كان−٢٢٧
 تسهم الدولة يف نرش العلم واملعرفة بني الدول واألمم والشعوب باألمور −٢٢٨

 :ةالتالي
 إجياد منح دراسية حيددها املجلس األعىل للتعليم يف املراحل التعليمية −أ

 .باململكة
 .  تزويد بعض الدول باملدرسني−ب
 تزويد املعاهد واملدارس والكليات واملكتبات العامة بالكتب والصحف −ج

 .والنرشات املفيدة

 تمويل التعليم: الباب الثامن

وأن , برشية هي املنطلق يف استثامر سائر طاقاته تعترب الدولة أن الطاقة ال−٢٢٩
العناية هبذه الطاقة عن طريق الرتبية والتعليم والتثقيف هي أساس التنمية 

 . العامة
 تراعي الدولة زيادة نسبة ميزانية التعليم لتوجيه حاجة البالد التعليمية −٢٣٠

 .املتزايدة وتنمو هذه النسبة مع نمو امليزانية العامة
 



٢٦٤ نظام احكعليم وسياسته 

 أحكام عامة: ب التاسعالبا

 يشكل جملس أعىل للتعليم يرشف عىل شؤون التعليم بكافة أنواعه −٢٣١
ويوضح نظامه أوجه , ومراحله وسائر وسائل التثقيف والتوجيه يف اململكة

 . اختصاصه ومسؤولياته وطريقة عمله
ووسائله يعمل لتحقيق األغراض   التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته−٢٣٢

ويسعى إىل إصالح الفرد , سالمية وخيضع ألحكام اإلسالم ومقتضياتهاإل
ًوالنهوض باملجتمع خلقيا وفكريا واجتامعيا واقتصاديا ً ً ً . 

ً التعليم جماين يف كافة أنواعه ومراحله فال تتقاىض الدولة رسوما دراسية −٢٣٣
 . عليه

ن التعليم  تقوم الدولة برصف مكافآت وقتيه للطالب يف أنواع معينة م−٢٣٤
 . والتدريب

 يكون تقدير تلك املكافآت وحتديد جهاهتا وإعادة النظر فيها بني حني −٢٣٥
وآخر من اختصاص املجلس األعىل للتعليم الذي حيدد نسب املكافآت 

 . ًوفئتها تبعا لنوعية التعليم ولدرجات الطالب يف اجلد واالستقامة
ًختالف أنواعها يف اململكة وفقا  توفر الدولة فروع التعليم العايل عىل ا−٢٣٦

 . حلاجات البالد والسياسة التي يضعها املجلس األعىل للتعليم
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 .املرجع** 

 .مرجع سابق, سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية: وزارة املعارف
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 المراجع

رتبية العريب مكتب ال: يط الشامل لإلصالح التعليميآليات التخط, بدر الديب .١
 .هـ١٤١٢, الرياض, لدول اخلليج

مطابع , ٢ط :عام يف اململكة العربية السعوديةالتعليم ال, إبراهيم السلوممحد  .٢
 .م١٩٩١/هت١٤١١, واشنطن, انرتناشنالكرافيكس

ليم يف تطور نظام التع: نور الدين عبد اجلواد/ د, محدان بن أمحد الغامدي/ د .٣
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦, الرياض, مكتبة الرشد, ٢ط: اململكة العربية السعودية

التعليم االبتدائي يف اململكة العربية : سليامن بن عبد الرمحن احلقيل/ د .٤
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤, الرياض, دار الشبل, ٢ط: عوديةالس

ليم يف اململكة العربية نظام وسياسة التع: محن احلقيلرسليامن بن عبد ال/ د .٥
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ,الرياض, دار الشبل, ٧ط :السعودية

 مبادئمد تنفيذ : عبد احلميد بن عبد املجيد بن عبد احلميد حكيم/ د .٦
 انوية العامة بمنطقة مكة املكرمةالسياسة التعليمية من وجهة نظر معلمي الث

 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١, مكة املكرمة, مطابع رابطة العامل اإلسالمي
 ٢ط  آخر العهد العثامينالتعليم يف مكة واملدينة: حممد عبد الرمحن الشامخ/ د .٧

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢, الرياض, دار العلوم
  دار الرشوق:تاريخ التعليم يف مكة املكرمة: محن صالح عبد اهللارعبد ال/ د .٨

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٣, جدة
ليم يف اململكة العربية نظام التع: وآخرون,  اهللا السنبلالعزيز عبدعبد / د .٩

 . م١٩٩٦/هـ١٤١٧, الرياض, دار اخلرجيي, ٥ ط:السعودية



٢٦٦ نظام احكعليم وسياسته 

التعليم يف اململكة العربية السعودية : عبد الوهاب أمحد عبد الواسع/ معايل أ .١٠
, مكتبة هتامة, ٢ ط:بني واقع حارضه واسترشاف مستقبله

 .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣
كة املكرمة تنظيمه التعليم األهيل للبنني يف م: فيصل بن عبد اهللا مقادمي .١١

 .هـ١٤٢٤, كرمةمكة امل, مطابع هبادر, ٢ ط:واإلرشاف عليه
ة التعليم يف اململكة العربية السعودي: وآخرون, حممد بن معجب احلامد/ د.أ .١٢

 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣  الرياضمكتبة الرشد: رؤية احلارض واسترشاف املستقبل
ة التعليم األهيل يف اململكة العربية السعودي, منيع بن عبد العزيز املنيع/ د .١٣

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤الرياض , الشبل دار :عوامل النهوض به..واقعه..تطوره
 الرياض,  مطابع دار طيبة:لتقرير الوثائقي لكليات املعلمنيا, وزارة املعارف .١٤

 .هـ١٤٢٠
 سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية مطابع البيان, وزارة املعارف .١٥

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦, الرياض



٢٦٧نظام احكعليم وسياسته  

 مراجع ذات عالقة 

امه يف اململكة العربية عليم ونظسياسة الت, عبد اهللا بن عقيل العقيل/ د .١
 .م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦, الرياض, مكتبة الرشد:السعودية

موسوعة تاريخ التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مائة , وزارة املعارف .٢
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣, الرياض, رشكة املطابع األهلية, عام

بية مية يف اململكة العرسياسة التعليم والتن, يوسف مصطفى القايض/ د .٣
 .م١٩٨١/هـ١٤٠١, الرياض,  دار املريخ:السعودية

التعليم األهيل يف املدينة املنورة من , دخيل اهللا عبد اهللا احليدري/ د .٤
 يـ نادي املدينة املنورة األدب:هـ دراسة تارخيية وصفية١٤٠٨هـإىل١٣٤٤

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢, املدينة املنورة
لتعليم االبتدائي دراسة ا, نور الدين عبد اجلواد/ د, سعيد بامشموس/ د .٥

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠, الرياض,  منشورات دار الفيصل الثقافية:منهجية
 دار :مالمح عن التعليم يف مكة املكرمة,  وأخرياتعنربة حسني األنصاري .٦

 . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦, مكة املكرمة, الثقافة
للبنني بجدة دراسة تارخيية التعليم األهيل ,  أمحد بن سامل شفيحاتم بن .٧

 .هـ١٤٢٢, مكة املكرمة,  معهد البحوث العلمية بجامعة أم القر:ةوصفي
خطوات تعليم املرأة يف مكة املكرمة مطابع , شادية حممد باشامخ وأخريات .٨

 .هـ١٤٢٠, مكة املكرمة, هبادر


