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99د�9מ                ���� �����   
  
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
  هائية:كون � الطبعة ا�  

  يصل للكمال Bلو من اAطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فKجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه N ا�وضوع ا�خصص Pلك N منتدى ا�ستوى اAاص با�ذكرة     
  N : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا:نبيه عليها من قبل القائمY Z إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اeواب لd من يعY Z ذلك ويشار`نا فيه

   
                           

  )iموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يعة انتساب مطور  (                          
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  الر8ن الرحيم بسم اهللا
  

  مقدمة
  ....وY آt وصحبه ومن تبعهم بإحسان إq يوم اpين ثم أما بعد، والصالة والسالم Y من ال نm بعده، وحدهاkمد هللا 

 والسياسة ال;بوية مذكرة مادة اإلدارةنضع بZ أيديكم إخواx وأخواw طالب وطا5ات ا�ستوى اeامن 
اإلمام  عدادها طالب وطا5ات 	ية ال�يعة N نظام االنتساب ا�طور با:عليم عن بعد |امعةبعد أن قام Y إ ا:عليمية

  .~مد بن سعود اإلسالمية
:خرج ، وتدقيق، وتنسيق، ومراجعة، من تفريغ وهو طور اإلعداد ،N الطور األول ولقد مرت ا�ذكرة بعدة مراحل

  ،علمال� تعZ طالب ال بالصورة ا�ناسبة
  .ومنقحة، مدققة وهو طور ا:نقيح؛ :خرج N طبعتها ا�ديدة ا�هائية ،ت مراجعة ا�ذكرة N الطور اeاxثم تم

و�علها من ، و�زي � من ساهم فيها خً�ا، و�علها خالصًة لوجهه الكريم، نسأل اهللا تعاq أن ير� بها عنا 
  .تلطا5اوينفع بها طالب العلم من الطالب وا، العلم اPي ينتفع به

نأمل ِمن � َمن اطلع عليها وpيه مالحظات إبالغنا هنا N منتدى ، و الزللألنه جهد ب�ي ال Bلو من اAطأ أو 
  مكتبة 	ية ال�يعة ا:عليم عن بعد

 445http://www.imam8.com/vb/forumdisplay.php?f=1  
  

  .واkمد هللا اPي بنعمته تتم الصاkات
  iموعة إعداد مذكرة اإلدارة والسياسة ا:عليمية للمستوى اeامن
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  األوBاألوBاألوB   ا@لقةا@لقةا@لقة

N  -بإذن اهللا عز وجل-َ�ُسن بنا قبل أن نبدأ بمفردات هذا ا�قرر؛ أن نقف Y بعض أهداف هذا ا�قرر، ونأمل 
ة قد �ققت نهاية هذه اللقاءات ا�بار`ة أن   . تكون األهداف ا�رجو�

Cمن أبرز أهداف هذا ا�قرر:  
  .أن يتعرف ا�تعلم Y نشأة اإلدارة ال�بوية وا�درسية♦
  .ووظائف اإلدارة ا�درسية أن يفهم ا�تعلم أهم عنا�♦
  .أن يدرك ا�تعلم واقع اإلدارة ا:عليمية وا�درسية N ا�ملكة العربية السعودية♦
  .واإلدارة ا�درسية ،واإلدارة ا:عليمية ،ا�تعلم مفهوم اإلدارة العامة أن يعرف♦
ص ا�علم ا�ذور ا:ارBية للعالقات اإلنسانية♦   .أن يلخ�
  .أن يتعرف ا�تعلم Y نبذة تارBية عن مظاهر ا:عليم قبل العهد السعودي♦
  .ة ا:عليميةوالسياس ،والعالقات اإلنسانية ،أن يتعرف Y القيادة ا�درسية♦
  .أن يتعرف ا�تعلم Y نبذة عن تطور ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية♦
  .أن يفهم ا�تعلم أهم معالم وثيقة سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية♦

ا�درسية، واإلدارة  ،واإلدارة العامة ،سوف نتناول مفهوم اإلدارة ا:عليمية -بإذن اهللا عز وجل- و� هذا ا�وم 
  .و�سن بنا أن نتحدث N ا5داية عن نشأة اإلدارة العامة أو اإلدارة بشd �م، ونشأة اإلدارة والعالقة بينهما

CCمH Iمنشأة اإلدارة العامة أو اإلدارة بشH Iنشأة اإلدارة العامة أو اإلدارة بش:  
ن وهو يمارس حياته ، فمنذ أن خلق اهللا عز� وجل اإلنسااإلدارة ليست وSدة اSوم، وQنPما O قديمة قِدم اإلنساننقول أن� 

  .وا�وارد ا�تاحة N t ذلك الوقت ،والطاقات ،ا�ومية، وُيدير أعماt ا�ومية وفق اإلم¢نات
ا  سسأم�

ُ
كما - c يد نشأت \ القرن ا�اسع ع(، ومبادئ فلم تُعَرف إال \ الوقت ا�عا] ،ومفاهيم ،اإلدارة َكِعلم Xا أ

مات، حيث )فيدريك تايلور(وهو " ميةأبو اإلدارة ا�علي" -يُطلق عليه fا أسس ومقوX وبذلك أصبحت اإلدارة وضع ،
  .واإلدارة ا�درسية بشdٍ خاص ،واإلدارة ا:عليمية ،حر`ة ��ية ساهمت N تطّور اإلدارة العامة بشdٍ �م

CC تايلورتايلور((مبادئ نظرية مبادئ نظرية((::  
  :i Yموعة من ا�بادئ) تايلور(تقوم نظرية 

jقيق مبدأ الكlوتكلفة، وربط دخل األفراد بمستوى  ،وجهد ،إ¨از ا�هام بأقل وقت: ، أيواإلنتاجية ،فاءة
  .إنتاجيتهم
jحوث العلميةoجارب وا�راسات اpا Y معلومات وبيانات  ،من خالل االعتماد Y وا:حليل الُمعتِمد

  .إحصائية دقيقة
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jا�ديرين واألفراد qة بSتقسيم العمل وا�سؤو .  
  :لكن عندما نعود مرة أخرى ونسأل ) تايلور(أبرز نظريات هذه 

CCاإلدارة؟ O اإلدارة؟ما O ما  
  .أنP من يعمل \ اإلدارة يقوم zدمة اآلخرين: و� تعª، خدمة: أيservice) (تعv " إدارة"\ األصل *مة 

~د أنP هذه  لكن \ األخ}وتعددت ا:عاريف،  ،هناك مصطلحات كث�ة حول مفاهيم اإلدارة، وتعددت ا�فاهيم
Oقيق أهداف معينة وl عاريف تتفق \ �ملها حول�حقيق : ا�االستفادة من الطاقات واإلم�نات ا�ادية والب(ية 
  .تربوية أو ،صناعية أو ،أهداف، كي�ا �نت هذه األهداف، سواء �نت أهداف زراعية

CCبعض مفاهيم اإلدارةبعض مفاهيم اإلدارة::  
�حقيق أهداف معلنة \ أي مؤسسة  ؛والب(ية، وحشد هذه اإلم�نيات ،توجيه اإلم�نات ا�ادية: يُقال بأنها����

مPة من األمم ،أو زراعية ،�نت صناعية
ُ
  .أو تربوية \ أ

  .والرقابة ،وا�نسيق ،وQصدار األوامر ،وا�نظيم ،وا�خطيط ،ا�نبؤ: وهناك تعريف آخر بأنها����
ليستفيد من هذه  ؛اإلنسان pيه مهارة، pيه قدرةأن يكون وO فن توجيه النشاط اإلنسا�، : تعريف آخر����

  .والب�ية ،الطاقات وهذه اإلم¢نات ا�ادية
 ،وتنظيم �هودات ،وا�وجيه ،وا�نظيم ،تنفيذ األعمال بواسطة اآلخرين عن طريق ا�خطيط :تعريف آخر����

  .والرقابة c هذه ا�جهودات ،وا�تابعة

CCعليمية�عليميةمفهوم اإلدارة ا�مفهوم اإلدارة ا:  
ج Y مفهوم اإلدارة ا:عليمية نP اإلدارة ا�عليمية واإلدارة ا�درسية انبثقت من اإلدارة العامةأ: واألصل   .Pا سنعر�

  :هناك عدد من ا:عريفات لكننا سنذكر أبرز هذه ا:عريفات
، بًقا�حقيق األهداف ال;بوية ا�علن عنها ُمس ؛O �موعة من العمليات ا�تشابكة ال� تت�مل فيما بينها����

  .وبهذا فإنP اإلدارة ا�عليمية ال;بوية وسيلة وليست �ية
اXيمنة العامPة c شؤون ا�عليم \ ا�ولة بقطاHته ا�ختلفة، و�ارسته بأسلوب يتفق مع :من ا:عريفات����

  .متطلبات ا�جتمع والفلسفة ال;بوية السائدة
 
ً
وزارة ال�بية وا:عليم، حيث تُ�ف Y ®يع أنواع  -ناه- يمكن أن نُطلق Y اإلدارة ا:عليمية ون مثال

ا:عليم ا�ختلفة N مدارس ا:عليم العام، N مدارس ا:عليم اAاص، �فيظ القرآن الكريم، ا�دارس العا�ية، إq غ� 
بيل وينبع؛ ®يع هذه ذلك، ا�دارس ا:ابعة للحرس الوطª سابًقا، ا:ابعة لوزارة اpفاع، ا:ابعة للهيئة ا�لكية للج

  . القطا�ت ا�ختلفة تُ�ف عليها وزارة ال�بية وا:عليم
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CCعليمية�عليميةوظائف اإلدارة ا�وظائف اإلدارة ا:  
يتساءل ا5عض عن وظائف اإلدارة ا:عليمية، هل هناك وظائف لإلدارة ا:عليمية؟ وا5عض يُطلق عليها اإلدارة 

  :هناك عدد من الوظائف منها، ال�بوية
jعليميةوضع األهداف الع�ديد االس;اتيجية اlامة للتعليم، و.  
jqعدادهم للحياة \ ا�جتمع ،وا�اشئة ،تربية ا�اشئQو.  
jعلي� ؛واإلم�نات ا�ادية ،توف} القوى الب(ية�حقيق األهداف ؛�فع حر�ة العمل \ ا�جال ا�.  

C وهذا موطن سؤال-هل هناك عنا] مش;�ة-  qاإلدارة العامة وب qعليمية واإلدارة ا�درسية؟ب�اإلدارة ا  
  .نعم، هناك عنا� مش�`ة N اAطوط العامة، ¶:خطيط وا:نظيم وا:وجيه وا�تابعة واµاذ القرارات

CCمفهوم اإلدارة ا�درسيةمفهوم اإلدارة ا�درسية::   
  :كما ذكرت سابًقا هناك عدًدا من ا:عريفات لإلدارة ا�درسية، منها

 يمكنها من lقيق أهدافها من أجل إعداد أجيال نافعة ألنفسهم الكيفية ال� تُدار بها ا�دارس ح¡����
  .و�جتمعهم
تربوي، ¨يث  أو ،وا�وجيه لI عمل تعلي� ،وا�نسيق ،يُبَذل \ �ال ا�خطيط ¦¥ ُجهدٍ : من ا:عريفات����

م ا�عليم فيها أو ،©دث داخل هذه الُمنشأة ا�عليمية   .داخل ا�درسة من أجل تطوير وتقد¥
 ،إداريZ أو ،أو طالب ،، سواًء ¶نوا معلمZا»هود ال� يقوم بها مدير ا�درسة مع ªيع العاملq: تعريف آخر����

ي ا�خت¸ات أو مع ما تهدف ، بُغية lقيق األهداف ا�عليمية وال;بويةمستخَدمZ إq غ� ذلك؛  أو ،ا�عامل أو ،~�¹
  .وc أساس سليم ،يحةإSه هذه األمة من تربية أبنائها تربية صح

CCعليمية واإلدارة ا�درسية؟: سؤال آخر�اإلدارة ا qعليمية واإلدارة ا�درسية؟هل هناك فرق ب�اإلدارة ا qهل هناك فرق ب  
هناك ، هناك بَْون شاسع بq هذين ا�فهومqواإلدارة ا�درسية، علًما بأن�  ،، ا5عض Bلط بZ اإلدارة ا:عليميةنعم

هناك نقاط إq غ� ذلك، لكن  وا�قويم ،والرقابة ،هوا�وجي ،وا�نسيق ،وا�نظيم ،اتفاق \ ا°طوط العامة ��خطيط
  :اختالف ويتضح ذلك من خالل
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   اإلدارة ا�درسيةاإلدارة ا�درسيةاإلدارة ا�درسية   اإلدارة ا�عليميةاإلدارة ا�عليميةاإلدارة ا�عليمية

   تعمل c تنفيذ هذه السياسة ا�عليمية   µتص بِرَْسم السياسة ا�عليمية

، اآلن السياسة العامة للتعليم
ً
 ،واللوائح ،�بية وا:عليم تقوم بِسّن األنظمةأو وزارة ال ،وهذا واقع N مدارسنا مثال

والقواعد ا:نظيمية، واإلدارة ا�درسية «ثلة بمدير ا�درسة والعاملZ معه يقومون بتنفيذ هذه  ،والت�يعات
      .واللوائح ،واألنظمة ،وتطبيق هذه القوانZ ،السياسة

 ،وا�قررات ،ووضع ا�ناهج ،عملية lديد األهداف العامة
   اإلدارة ا�عليمية هذه من اختصاصات؛ األنظمة وسنّ 

   وهذه األنظمة ،تقوم بالعمل c تنفيذ هذه اللوائح

، فنحن ال نتحدث Hدة يطلق عليها وزارة ال;بية وا�عليم
ولكن نتحدث عن اإلدارة ا:عليمية  ؛عن إدارة ا:عليم
  ول عنها عضو \ �لس الوزراءوا�سؤ، وHدةً يرأسها وزير

   ا ناظر أو مدير أو مديرةيرأسه

N  �يها الصالحيات ال�ملة فيما يتعلق بسياسة ا�عليم
   .ا�ملكة العربية السعودية

ليس \ يده ُمطلق ا@ريPة \ ا�¹ف، مدير ا�درسة 
   وQنما ُمقيPد بتعليمات وأنظمة ولوائح ُملَزم بتنفيذها

CCعليمية واإلدارة ا�درسية�اإلدارة ا qعليمية واإلدارة ا�درسيةالعالقة ب�اإلدارة ا qالعالقة ب::  
Iبمع¼ أن� العالقة بينهما عالقة ا»زء بال ،:  

رة من اإلدارة ا:عليمية، ف½ صورة  اإلدارة ا�درسية تعد جزًءا ال يتجزأ من اإلدارة ا�عليمية،♦ و� صورة ُمصغ�
رة للتنظيمات واالس�اتيجية   .ُمصغ�

]ف رواتب : ا�ا�ة من خالل فنية،وال ،وا�ساعدة ا�اSة ،أما اإلدارة ا�عليمية فتقدم للمدرسة العون♦
qجه½ات والوسائل ا�درسية، واألبنية ا�درسية، وا�خت¼ات وم�فآت العامل�إمداد ا�درسة بالقوى الب(ية من ، وا

qوباإل¾اف والرقابة عليها بهدف تنفيذ السياسة العامة ا�رسومة، وبهدف �قيق األهداف ا:عليمية ا�وضوعة،  معلم
  . سالمة ا:نفيذ �ضمن

CCأهداف اإلدارة ا�درسيةأهداف اإلدارة ا�درسية::  
  :ال شك أن� لd عمل أهداف، وت¸ز أهداف اإلدارة ا�درسية من خالل

 علمًيا عقلًيا جسمًيا ثقافًيا اجتماعًيا����
ً

، وذلك من خالل إÀاكه بمناشط بناء شخصية الطالب بناًء مت�مال
  .ا�درسة ا�ختلفة

، ، يُقَصد من ذلك �سZ العالقة بZ العاملN Z ا�درسةاإلدارية \ ا�درسةو ،تنظيم وتنسيق األعمال الفنية����
�تحقق االنسجام بZ العاملN Z ا�درسة ؛ �ضمن س� وسالمة العمل ال�بوي وا:عليÁ  ؛البد أن توز�ع األعمال أوال

  .داخل ا�درسة
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؛ Pا مدير ا�درسة �ب أن يكون pيه وضع ا°طط ا�طويرية الالزمة للمدرسة، وح¹ حاجات ا�درسة����
رؤية مستقبلية، وأن يعمل Y تطوير ا�درسة وذلك من خالل وضع عدد من اللجان ا�درسية داخل ا�درسة، وهناك 
لها داخل ا�درسة، كمجالس اآلباء وا�علمZ، 	جان ا:وجيه واإلرشاد، �نة  �ان �ب Y مدير ا�درسة أن ُفَفع�

�  .نة ر�ية السلوك، والشك أن� هذه اللجان تُسهم N الرفع من ا�ستوى ا:عليÁ وال�بوي N ا�درسةا�درسة، 
���� 

ً
، الشك أن� ا�درسة �تاج إq صيانة مستمرة، �تاج اإل¾اف c صيانة مشاريع ا�درسة حاÀًا ومستقبال

ا:واصل مع مسؤوÅ ا�شاريع والصيانة بإدارة ال�بية و ،وا�تابعة ،إq متابعة وهنا يأw دور مدير ا�درسة باإلÀاف
  .وا:عليم

ا مناسبًا فيه Èء من الرضا الوظيÇ، فيه تهيئة ا»و ا�ناسب \ ا�درسة���� Éفجو ا�درسة �ب أن يكون جو ،
�اح، يبعث È Yء من األمن الوظيÇ، ا�ناخ السائد فيه مناخ يبعث Y الطمأنينة، يبعث Y الÊور، يبعث Y االن

  .العمل وا�دي�ة N العمل
  .ا�خطيط، ا�نفيذ، اإل¾اف، ا�قييم، ا�وجيه، اإلرشاد، ا�راقبة، ا�تابعة، ا�طوير، lديد ا�سؤوSة����

ا فيما يتعلق بعملية ا�خطيط Pأن يست�ف ا�ستقبل، يبتعد عن : أم ،tطط ألعماBُ فمدير ا�درسة �ب أن
  .شd صدفةعن األمور ال� تأY w  ئية، يبتعدالعشوا

  .ال بد أن يُمارس مدير ا�درسة عملية ا:وجيه بشd يوÍ: عملية ا�وجيه
؛ ألن� pيه عدد من العاملZ، وهؤالء العاملZ �تاجون إq متابعة، ا�تابعة ،ا�راقبة، يُمارس عملية اإلرشاد

 ،وينسق ،وBطط ،ن� مدير ا�درسة إذا استطاع أن ينظم العمل�تاجون إq توجيه، �تاجون إq إرشاد، وال شك أ
مدرسة مثا�ة �قق األهداف ا�رجوة  ستكون مدرسة ناجحة، -عز� وجلبإذن اهللا -ويتابع ال شك أن� ا�درسة  ،وي�ف

  .-بإذن اهللا عز� وجل-Îا 
  

   

   ا-انيةا-انيةا-انية   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCعنا] اإلدارة ا�درسيةعنا] اإلدارة ا�درسية:  
  :سية Îا عدد من العنا� و�ذكرنا بأن اإلدارة ا�در

jخطيط�ا      jنظيم�ا        jنسيق�ا  
jوجيه�ا        jا�تابعة        jقويم�ا  

؛ ألهميته
ً
  .وسنُفرد لd عنÏ من العنا� تفصيال
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j¹خطيط سنبدأ بعن�نفيذ أي عمل، يُعد من أهم عنا� اإلدارة ا�درسية :ا�م الالزم  Pفك} الُمنظ�فهو ا ،
H Áي ينتÂب عمله \ ا�ستقبل، و�يف يعملواÃ اذ القرارات ا�تعلقة بماµاإلم�نيات الب(ية، دةً با O وما، 

  .وا�ادية الالزمة �نفيذه
  :يمكن تقسيم ا�خطيط إÄ عدة عنا]

���� 
ً
  . طو~ددة للمخط�  ،ف واضحةالبد أن تكون هناك أهدا، lديد األهداف ا�راد lقيقها: أوال

، �ب أن تكون هناك ثقافة سائدة pى العاملN Z هذه � lكم ت¹فات العاملqوضع السياسات ال����
�ما�ؤسسة، وأن 

ُ
  .تكون معروفة pى ا�ميع و�

  .واضحة للمدرسة وضع اس;اتيجية����
، هناك عدد من ا�ستلزمات للخطة، هناك مستلزمات مادية تتمثل N ما ا°طة Ãب أن Åدد Xا ا�ستلزمات����
 �تاجه ا�

ً
اإلم¢نات  ،ت معينةالعمل Y معامل، أو Óت¸ات، أو وسائل، أو معارض، أو ÑهÐا: درسة، إذا ¶ن هناك مثال

  .عدد ا�علمZ، احتياجاتهم، السكرتارية، ا�ستخَدمZ، إq غ� ذلك:الب�ية
�ب أن  طيط،خطوات تفصيلية لعمل ا:خ، هناك إجراءات وإقرار بإجراءات أو ا°طوات ا�فصيليةهناك ����

  . تكون واضحة ومكتوبة
، وقد �تاج إq فصل lديد الوقت الزمvالبد من ����

ً
؛ ألن� ال¸نامج الزمª للخطة قد �تاج إq �م دراÔ مثال

 ًiقد تاج برنا ،Ôأسبوع، فالبد أن يوضع ال¸نامج ويُرتب و�دد الف�ة  ادرا 
ً
�دة شهر، أو تكون مدة ال¸نامج مثال

ا�درسة قد تمر ، حتماالت اkذف منه واإلضافة إ�هوانتهاًء، ويقتÖ هذا ا:قسيم إq رسم برنامج زمª مع وضع ابدًءا 
 : بظروف معينة، و�أخذ Y سبيل ا�ثال

ً
قد يكون مدير ا�درسة أعد� t خطة معينة، لكن لسوء األحوال ا�وية مثال

ويمكن أن  ،درسة، فهنا �ب أن تكون اAطة مرنة يمكن أن �ذفلم يتمكن الطالب من اkضور ذلك ا�وم إq ا�
 نف�ض أنه أعد� خطة معينة

ً
ثم جاء وفد لم يُرتب t كزيارة للمدرسة، فهنا �ب أن تكون اAطة مرنة  ،يضيف، مثال

  .بإم¢نه أن يؤجل تنفيذ هذه اAطة
عدد الغرف، األثاث، االحتياجات، ال  ، عدد الفصول،ال يمكن أن Æطط إال بعد معرفة إم�نيات ا�درسة����

  .فأبª اAطة ا�درسية Y واقع ا�درسة  Y واقع، ما هو واقع ا�درسة؟يمكن أن أبª خط� إال
 تكوين اللجان ا�تعددة ال� يُناط بها اإل¾اف c األنشطة����

ً
�نة النشاط، هناك �نة رياضية،  :، فهناك مثال

�نة تعمل، ويكون تنسيق بZ هذه اللجان، جنة العامة للمدرسةهناك �نة ر�ية السلوك، الل dف.  

jنظيم العن¹ ا-ا��عطاء ويقصد به هنا : اQال اختصاصه، و� \ Ç¦ ،qالعامل c توزيع األعمال ا�ختلفة
سند إSهم ؛هؤالء العاملq الصالحيات

ُ
  ؛إل~از ما أ

ً
ء العاملZ البد أن أعطي هؤال ألx إذا كنت سأوزع عمال

صالحيات حØ يمارسوا العمل وفق هذه الصالحيات، ووفًقا للمسؤو�ات؛ بهدف أن يُنجز العمل N أقÏ وقت وبأقل 
  :، ومقتضيات هذا ا:نظيم	فة وبأY مستوى لألداء

شخص واقع ا�درسة، ويمكن تشخيص واقع ا�درسة من خالل دقيقة ألوضاع ا�درسةدراسة  ����
ُ
، البد أن أ

  .فة أعداد الطالب، أعداد العاملZ، عدد الغرف، عدد األبنية، اإلم¢نات ا�تاحة، ا�عامل، األجهزة ا�توفرةمعر
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صالحياw أو ليس أنا ال يمكن أن أخطط لعمل ليس من ، Ãب أن ©يط مدير ا�درسة باألنظمة واللوائح����
ومسؤو�ات مدير  ،ح والقرارات ا�تعلقة بصالحياتبمسؤو�اw كمدير مدرسة، وÚنما �ب أن أقف Y األنظمة واللوائ

  . ا�درسة
وما يقصد - سواًء ما يتعلق بالقوى الب(ية، إعداد متطلبات العمل، واµاذ ال;تيبات الÉورية �نفيذه����

: ةت ا�اSأو باالعتمادا -العاملZ وا�علمZ واإلداريZ والكتبة وا�ستخدمZ وغ� ذلك: بالقوى الب�ية N ا�درسة هم
 t صصBُ Ôمن ريع ا�قصف ا�در ،Ôصص للمدرسة ا�قصف ا�درBُ صص للمدرسة، و� بعض األحيان قدBُ ما

  .مبلغ وقدره، فيبدأ N الÏف وفًقا Îذا ا�خصص
، �ب أن نعرف كم عدد حصص الصف األول، وضع دراسة ا°طط ا�درسية ا�ختلفة لI الصفوف����

واد اللغة العربية، N مواد ال�بية اإلسالمية، N مادة الرياضيات، أعرف احتياج الصفوف حصص الصف األول N م
  . ط واقع اAطط اpراسية ا�ختلفة لd الصفوفاألوÜ من ا�علمZ، الصف األول واeاx وهكذا، �ب أن يُدرك الُمخطِ 

N ا�درسة، عندي عدد من ا�علمZ،  ، أنا عندي عدد من العاملZوضع الرجل ا�ناسب \ ا��ن ا�ناسب����
وباألخص عندما نتحدث عن ا�رحلة االبتدائية، هناك معلم متمÐ يُبدع N تدريس الصفوف األو�ة، بينما معلم آخر 

  .يُبدع N تدريس الصفوف العليا، فأحاول أنا كإداري وÓطط أن أضع الرجل ا�ناسب N ا�¢ن ا�ناسب
  . ئةتنظيم برامج خدمة اoي����
وlقيق الغايات  ،حسن توزيع ا�سؤوSات c القائمq بها مع حسن أداء العمل و�ارسة األنشطة Êدية����

  ا، فال أكلف شخًص ا�رجوة
ً
ف شخص باkاسب وهو ال يُتقن مهارة اkاسب، أو يكلف : بعمل ال يتقنه، فمثال

�
يُكل
  .شخص بعمل ا�خت¸ وهو ليس متخصص N عمل ا�خت¸

jنسي�تلف أوجه النشاط \ ا�درسةويقصد به هنا : قاË qقيق االنسجام بl ، نسيق ما�قيق اl وال يمكن
دة ، دقة وتوزع األعمال بكل ،لم lدد أهداف النشاط Pضارب \ االختصاصات الُمحد�نسيق بهدف عدم ا�وا

  .للعاملq \ ا�درسة

jوجيه العن¹ الرابع�التصال با�ويقصد به هنا ا :اqا�درسة ،علم \ qالعامل qدف من ذلك؟ ، واإلداريÎما ا
  .من أجل ا�ساعدة، واالرتقاء بأدائهم، و�قيق اÎدف اPي أنشئت ا�درسة من أجله

  :ومن أهم ا�بادئ ال� يقوم عليها ا�وجيه \ اإلدارة ا�درسية
واألوامر من مصدر واحد،  ،درسة اإلرشاداتفا:وجيه يكون فاعل إذا ما تل�Ý العاملون N ا�وحدة األمر، ����

ا�دير t صالحيات، والو`يل t صالحيات، وا�رشد pيه صالحيات، واإلداري N ا�درسة t صالحيات، Pلك ستكون 
أو ا:وجيه الصادر ؛ ألنه إذا ¶ن صاحب ، تضارب، وسيُقلل من القرار الصادرهذه القرارات عشوائية، وسيكون هناك 

  .احد سيكون أك0 فاعلية، وt قوة وأهميةالقرار و
، أعتقد أن� اإلÀاف أمر Þوري من ا�دير ا�باÀ، وتكمن فاعلية اإلÀاف ا�باÀ إذا اإل¾اف ا�با¾����

ßشخ dالرئيس وا�رؤوس بش Zنت ب¶.  
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� بعض األحيان قد ، مدير ا�درسة �ب أن Bتار األسلوب ا�ناسب، وà مدرسة، وà بيئة، واختيار األسلوب����
وهو اPي �ب أن يكون، لكن N بعض األحيان قد تلجأ إq  ،وهو السائد ،تلجأ إq األسلوب اpيمقراá، وهو األصل

 �Zمن ا�ر`زية؛ ألنك قد �تاجه، وباألخص إذا ¶ن مدير ا�درسة ُق È نما يكون فيهÚأسلوب ال أقول التسلطي؛ و
  . بعض أمور ا�درسة، فتكون القرارات وãà مر`زية pى مدير ا�درسةو�تاج إq أن يقف Y ،حديثًا

j وُيقصد به هنا  :ا�تابعةالعن¹ ا°امسÌ خطيط�ا Pتنفيذ ما تم c الشك أن مدير ا�درسة خّطط اإل¾اف ،
ق بZ العاملZ، وهنا يأw دوره N ،ووّزع ا�سؤو�ات ،مع بداية العام ووّزع األعمال متابعة ما تم ا:خطيط t، سواًء  ونس�

ولÍ تتحقق أهداف ا�تابعة أو � ما تقدمه ا�درسة للعاملZ والطالب،  ،أو اختبارات ،أو أعمال إدارية ،¶نت أنشطة
  :Ãب أن يكون هناك مراHة

���� 
ً

  .وQدارييها ،ومعلميها ،اSقظة ا�امة من إدارة ا�درسة ُ�ثلة \ مديرها: أوال
 ،، ويقصد بذلك أن� مدير ا�درسة يقوم بزيارات إÀافية للمرشد الطالäصال بمجاالت العملمداومة االت����

tأعما Y واالطالع، tومدى تواصله مع أو�اء األمور ،ومتابعة أعما.  
متابعته للمخالفات السلو�ية ال� تقع ، للتأكد من للتأكد من متابعته للطالب ؛االطالع c و�يل ا�درسة����

  .لطالببq ا
  . وتقويمهم ،ومتابعة أدائهم ،زيارة ا�علمq \ صفوفهم����
، ا�ثمر، مØ ما ¶ن العمل فيه شد ، ا�و �ب أن يكون مناخ مناسب للعملتهيئة ا»و ا�ناسب للعمل ا�ثمر����
  .وÓُ Yرجات ا�درسة ،فيه مشåت، الشك أنه سيؤثر Y أداء العمل، فيه حزازية
، فيها اجتماHت فيها �ال للشورى درسة من االجتماHت ا�درسية ال� يعقدها بشI دوريأن Ãعل مدير ا�����

  .iال :بادل الرأي، فيها iال :قبل الرأي اآلخر، أن يكون هناك شفافية ووضوح N اµاذ القرارات

j{قويم العن¹ األخ�ا : Ïيُقال أن� اإلدارة ، فبواسطته يمكن أن من أهم عنا] اإلدارة ا�درسيةوهو عن
Pلك  ا�درسية فشلت N �قيق األهداف؛ ا�درسية ¨حت N �قيق أهدافها، ويمكن أن يُقال ع¸ ا:قويم أن� اإلدارة

، وحØ تكون هذه األح¢م سليمة ودقيقة فهناك يقوم بإصدار أح¢م ا:قويم ،اإلدارة ا�درسية تقوم بإصدار أح¢م
  .الت ا:قويمiامن معاي�، وهناك عدد 

  ::من أبرز �االت ا�قويممن أبرز �االت ا�قويم
  .تقويم ا�نظيم ا�درÏ، وأثره l cقيق رسالة ا�درسة����
من ، وما يُقدم ا�جتمع �عرفة ما تقدمه ا�درسة للمجتمع من خدمات يم العالقة بq ا�جتمع وا�درسة؛تقو����

ُ  ؛مساعدة Îا سهم مع ا�جتمع من خالل إقامة بعض اpورات :حقيق أهدافه ال�بوية وا:عليمية، ا�درسة �ب أن ت
أو ظواهر معينة �تاج إq أن Ñتمع  ،ا:دريبية، من خالل االجتما�ت ألو�اء األمور إذا ¶ن يوجد مشåت معينة

عرفة ما � ؛وا�درسة ،بأو�اء األمور، ا:واصل مع أو�اء األمور جزء مهم، وهنا تاج إq قضية تقويم العالقة بZ ا�جتمع
  .تقدمه ا�درسة للمجتمع، وما يقدمه ا�جتمع للمدرسة
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  .تقويم ا�نظيم ا�درÏ، وأثره l cقيق رسالة ا�درسة����
هناك مباx مر  تقويم أداء خطة ا�با� ا�درسية وا�جه½ات واألدوات ا�درسية ال� تُس}f العملية ا�عليمية،����

درسية مر عليها أربعZ سنة، هناك مباx مدرسية مر عليها ثالث سنوات لكن عليها مثال ثالثZ سنة، هناك مباx م
:قييم هذه  ؛فيها إش¢الت معينة، �تاج إq متابعة، �تاج إq صيانة، �تاج إq ا:واصل مع إدارة ا�شاريع والصيانة

� N هذا ا
ً
أو خطة  ،انب وأن تُسهم N تقويم ا�باxا�باx، وهنا يأw دور اإلدارة ا�درسية، دورها �ب أن يكون فاعال

ا�باx ا�درسية، هناك ÑهÐات عفا عليها الزمن، هناك ÑهÐات ال يمكن أن تستخدم N هذا الوقت، ا:قنية N تطور 
وا:جهÐات ا�توافرة pى ا�درسة، هل � صاkة لالستعمال ؟ هل � مناسبة؟ هل  ،م األدواتو� قَ مستمر، �ب أن غُ 

  .يمكن أن يستفاد منها ؟ أم تاج :طوير وتقويم Îا بشd دائم
  .تقويم أداء ا�علمq ومدى إقباXم c مهنة ا�عليم، وقدرتهم l cقيق ا�مو ا�طلوب لطالبهم����
ابة ومتابعة أدائهم و`ت ،أما فيما يتعلق بتقويم أداء ا�علمZ  من مهام مدير ا�درسة زيارة ا�علمN Z صفوفهم-

وتقويمه  ،وحياديًا N ذلك، وأن يهدف N زياراته ، مدير ا�درسة أن يكون موضوعيًاY قارير عنهم N نهاية العام، Pاا:
و~اولة اkد من الوقوع N ا�شåت، وليس اÎدف من هذه الزيارة تصّيد  ،إq االرتقاء با�علمZ وتالN السلبيات

ا�علم، وذلك من خالل أن نقف Y احتياجات هذا ا�علم، هل هذا ا�علم �تاج إq  األخطاء بقدر ما هو تطوير أداء
 
ً
N  ا مدرسً تدريب؟ هل �تاج إq تأهيل؟ هل هذا ا�علم ال يؤمن بمهنة ا:عليم؟ ال يرغب بمهنة ا:عليم؟ إذا ¶ن مثال

ال تسعفه أن يعمل N ا�درسة اeانوية؟ هل  ا�رحلة اeانوية هل �تاج إq أن يدرس ا�رحلة االبتدائية؟ هل قدراته
 Ðمرحلة أقل، هناك معلم متم N نما �تاج أن يعملÚهذه ا�رحلة ويتعامل مع طالبها؟ و N قدراته ال تسعفه أن يعمل

ب Y مدير مبدع N ا�رحلة االبتدائية، قدراته، إم¢ناته، ويستطيع أن يُبدع وأن يُقدم إذا ما نُقل إq مرحلة أP ،Yا �
  .واإلدارة ا�درسية بشd �م أن تراç هذا ا�انب ،ا�درسة

وزارة ال�بية وا:عليم كثً�ا ما تسهم N تطوير  ،تقويم ا�نهج ا�راÏ من حيث �تواه، تنظيمه، تنفيذه����
ج إq تطبيقها N ا�قررات اpراسية، ونسمع بZ الفينة واألخرى أن هناك مقرر جديد، أن هناك مناهج جديدة �تا

�نة  dوبإم¢ن مدير ا�درسة أن يُش ،Ôراpتقويم ا�نهج ا N دور فاعل t ا�يدان، فمدير ا�درسة �ب أن يكون
وُيرشح Îا خ�ة العاملN Z ®يع ا:خصصات، ويكون دور هذه اللجنة  ،داخل ا�درسة اسمها �نة ا�ناهج اpراسية

ناهج ا�ديدة، رصد ما يرد من أو�اء األمور، الكتابة إq أو�اء األمور لالستفادة «ا رصد ا�الحظات حول ~توى ا�
̧ات وÑارب N هذا ا�انب    .pيهم من خ

، pينا N ال�بية وا:عليم ا�هود 	ها، ا�علمZ، واÑاهات ،وقيم ،مدى تقدم الطالب وما اكتسبه من مهارات����
ا:جهÐات  تصب حول هذا الطالب، فهو ~ور العملية ا:عليمية، Pا �ب أن نعمل Y واإلدارة ا�درسية، والوسائل  و

تقويم أداء العاملN Z ا�درسة، ماذا قدموا Îذا الطالب؟ هل استفاد الطالب؟ هل اكتسب مهارات؟ هل اكتسب 
  .و`يل ا�درسة؟ ويتم هذا من خالل رصد ما pى اإلرشاد الطالä وما pى ااÑاهات؟ هل اكتسب قيمً 
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   ا-ا-ةا-ا-ةا-ا-ة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCأبرز سمات اإلدارة ا�درسية ا�اجحةأبرز سمات اإلدارة ا�درسية ا�اجحة::  
Cأن تكون إدارة هادفة      CابيةÃأن تكون إدارة إ   Cأن تكون إدارة اجتماعية  
Cأن تكون إدارة إنسانية      Cأن تكون إدارة فاعلة  

  :وسوف نتناول بإذن اهللا عز وجل هذه السمات بèء من ا:فصيل

Ò-  يها هدف واضح، فال  دارة ا�درسية هادفة؛اإلأن تكونp تكون اإلدارة ا�درسية هادفة البد أن يكون Øح
وا:خطيط السليم N إطار  ،تها، وÚنما تعتمد Y ا�وضوعيةاتعتمد Y العشوائية، وال تعتمد Y الصدفة N �قيق éي

  .الصالح العام للمدرسة
jحكمة القيادة c وذلك باألخذ تقوم ،áيمقراpماعية ،باألسلوب ا�  .والقيادة ا
jنفيذ�خطيط ال مر�زية ا�ططون، وهنا العمل مر`زي، بينما مر�زية اB Zموعة من العاملiمدير ا�درسة و ،

و®يع منسوê  ،وÚنما يش�ك N ا:نفيذ ®يع العاملZ ،ا:نفيذ �ب أال يكون مر`زًيا من قبل iموعة وفئة ~ددة
  .ا�درسة

Ó- ابية أن تكونÃالسلبيات، اإلدارة إ qوتر`ز عليها  ،وتقف عندها ،ويقصد بذلك أال تر`ن اإلدارة ا�درسية إ
  .و�اول أن تكررها، فتكون هذه السلبيات �ئق أمام الرë وا:طور

jابية وذلك من خالل أن ن أÃوجيهتكون إ�ا ا�ور القيادي الرائد \ �ال العمل واX يكون.  
jقدراتالوق c واستعدادات ،ومواهب ،وف، qم�نيات العاملQوذلك من خالل  ،واالرتقاء بهم ،وتشجيعهم ،و
ومن خالل ا�¢فآت، مدير ا�درسة pيه iموعة من ا�علمZ، هؤالء  ،ومن خالل اkوافز ،ومن خالل ا:طوير ،ا:دريب

:دريب، منهم من يملك مهارة االخ�اع، منهم من يملك ا�بدع، منهم ا�تمÐ، منهم من يملك مهارة ا:ا�علمZ منهم
ن�Á هذ

ُ
سهم N تعزيزها؛مهارة اإللقاء، فيجب أن أ

ُ
ألنه ال شك أن� هذه ا:نمية العائد سيكون Y طالبنا  ه ا�واهب، وأن أ

  .بإذن اهللا عز وجل

Ô-  متجهة للمشورة، مدر`ة تكون بعيدة عن االستبداد، بعيدة عن التسلط،  ،إدارة اجتماعية أن تكون
ستفادة من اA¸ة الشخصية N ¶فة ا�جاالت واeقة ا�تبادلة، واال ،با:عاون للصالح العام عن طريق عمل جاد مشبع

  .والنشاطات

Õ-  وهنا �ب أن تتصف ا�درسة با�رونة دون إفراط ،إدارةً إنسانيةأن تكون،  N وبا:حديد دون إغراق، تُسهم
وحسن ا:فاهم بZ ®يع العاملN Z  ،والطمأنينة ،وي مالئم يساعد Y ماذا؟ يساعد Y االستقرارإ�اد مناخ ترب

  .ا�درسة
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jباغض�عد عن ا°الفات واoعاطف، ا�ا c عاون ،وا@رص�دارة مع ا�قظة ا:امة، وإل واأللفة ،وا�ودة ،وا
  .رة ا�درسية دوٌر فاعل N إثارة عكس ذلكا�درسة دوٌر فاعل N تفعيل هذا ا�انب، كما أن� لإلدا

j ،ُمشبَع با:عاطف وال�احم وا:عاون وا�ودة واأللفة مع ا�قظة ا:امة Íتمع إسالi أن تكون ا�درسة
  .وا:فاهم بZ ا�دير وا�علمZ وا�دير والطالب وا�علمZ والطالب

Ø- يها رؤية، �ب أن ، اإلدامن خالل الرؤية الواضحة إدارةً فاعلة أن تكونp رة ا�درسية �ب أن يكون
وÚنما يكون pيها است�اف للمستقبل، وذلك من خالل  ،يكون pيها است�اف للمستقبل، ال تنظر للمنظور القريب

  .وترتيب آ�اتها ا�طلوبة خالل ا:خطيط ومتابعة األنشطة ا�رحلية، صياغة أهداف �مة ~ددة
j َعند ا�تعلم صفاُين fدينهت ا�واطن الصالح� Y ودينه ،ومعرفته بربه ،وأخالقه ،، وذلك من خالل تربيته، 

وما عليه من حقوق، اkفاظ  ،ونبيه ~مد صï اهللا عليه وسلم، اkقوق والواجبات، حقوق وÅ األمر، ما t من واجبات
  .وا�قدرات العامة ،Y ا�متل¢ت

jلعمل من خالل أن تكون ا�درسة قدوة حسنة \ القول واoواضعو ،ذلا�ب أن يكون مدير ا�درسة ا� ،
أن ، �ب أن نص¸ Y الطالب، والص¸ وأدب اkديث، ،واkلم ،وأن يكون العاملN Z ا�درسة بينهم Èء من ا:واضع

ل الطالب، �ب أن لم Y الطالب، أن يكون هناك  ن يكون هناك من أنفسنا، أ أن نعطي شيئًا ،بذل من أنفسنانتحم�
  .أن نرê أبناءنا تربية إسالمية صحيحة وفًقا �ا جاء به الكتاب والسنة، تضحية i Nال العمل

jÛطالبها روح التشاور اإلسال \ fيقول والعطاء، ،واألخذ ،والسماحة ،أن تُن� qَوَشاوِْرُهْم {: واهللا سبحانه وتعا
ْمرِ 

َ ْ
  . ]ÒØàآل عمران [ }ِ\ األ

jل، قوية االتصال با�جتمعأن تكون ا�âا أن تعمل  واألحداث ا»ارية ،درسة وثيقة الصلة با�Î �¼يتس Øح
وتوعية اآلباء بالواجبات واkقوق، صلة ا�درسة با�ñل جانب  ،واألخطاء ،وتالN العيوب ،وا�جتمع ،Y صالح ا5يت

ز هذه الصلة من خالل االجت وسائل االتصال ويمكن أن  من خالل الزيارات، وتعددت ما�ت،مهم جًدا، فالبد أن تُعز�
  .N ذلك ةتُوَظف ا:قنية اkديث

jيه  -كما ذكرت- الكشف عن ميول الطالب وقدراتهمp يهم مواهب متعددة، ا5عضp ينا من الطالب منp
òاسب اآلkاستخدام ا N انب ،مهارة�حصل N كث� من ويمكن أن يقدم براءات اخ�اع كما  ،ومبدع N هذا ا

اإلدارة العامة للموهوبN Z وزارة ال�بية وا:عليم ال� ونسمع بهم كثً�ا، و، أو طالب ا�توسطة ،طالب اeانوية العامة
  .تُفع�ل هذا ا�انب

ًما لألخبار، يمكن أن  نه يُستفاد مpينا من الطالب من pيه قدرة Y اإللقاء فيكون خطيبًا مفوًها، مذيًعا، ُمقد�
  .إq اهللا عز وجل N هذا ا�انب، داعيًا

ويمكن أن يستفاد منه، وÚدارة ا�درسة إذا pيها  ،�مع أك0 من موهبة ،من الطالب من pيه مواهب متعددة
  .فال تُكبَت ،وتعززها حØ تنمو مع الطالب، وقدراتهم يمكن أن توظفها، القدرة Y الكشف عن ميول الطالب
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j\ غرس روح االطالعqم \ ا�عرفة ، ا�اشئXهناك عزوف عن  وعشق القراءة ا@رة الواعية بما يشبع ميو ،
 اPلك ال ¨د اهتمامً  ،عزوف من الكبار والصغار، وال شك أن الشبكة العنكبوتية أخذت وقتًا كبً�ا من أبنائنا، القراءة

  .كتبة ا�درسيةبالكتاب، وللمدرسة دور فاعل N تعزيز هذا ا�انب من خالل زيارة ا�
jفك} العل��طالبنا روح ا \ fأن نُن� N ياة واالستعداد �واجهتها، أن �د الطالبkأن يُعد الطالب لفهم ا ،

  .وتوجيهه إq اpراسات وا�هن ا�ناسبة لقدراته واستعداداته ،وميوt ،ا�درسة الفرصة :نمية مواهبه
jتطوير العملية ا:عليمية ، ا�درسةاالستفادة من موارد ا�درسة N ف هذه ا�وارد  ،pيها عدد من ا�وارد تَُوظ�
  .وال�بوية
jهناك مؤسسات أخرى �ب أن توطد ا�درسة العالقة مع هذه توطيد العالقة والروابط مع ا�ؤسسات األخرى ،

  .وا:نسيق مع إدارة ال�بية وا:عليم  --ا�ؤسسات با:واصل 
jاء األمورSا@ديث تشجيع أو c، تهم ،واالستفادة من خ¼اتهم ،وا�ناقشةäهناك أو�اء أمور وتقبل مش ،

ونوظفها N  ،أساتذة N ا�امعات، أو�اء أمور مهندسZ، أو�اء أمور أطباء، خ¸اء، �ب أن نستفيد من هذه اA¸ات
ان العامة N ا�درسة، pيهم عدد من وذلك من خالل ا:واصل معهم، من خالل إÀاكهم N بعض اللج ،خدمة ا�درسة
  .وذلك با:واصل معهم ؛وعالجها ،عمل Y حلهاأن ن، تواجههم وتواجه األبناءا�شåت قد 

  

  

      الرابعةالرابعةالرابعة   ا@لقةا@لقةا@لقة

وقبل أن ن�ع N هذا ، سوف نتناول بإذن اهللا عز وجل N هذا ا�وم صفات مدير ا�درسة الشخصية وا�هنية
  :اkديث �ب أن نعرف

CCن هو مدير ا�درسة؟ن هو مدير ا�درسة؟مم    
أو  ،أو إداريZ ،أو طالب ،سواًء ¶نوا معلمZ هو الرئيس ا�با¾ »ميع العاملq \ ا�درسة :مدير ا�درسة

ول األول عن �قيق ا�درسة ألهدافها وبلوغ éياتها، ملY Z مستوى ا�درسة وهو ا�سؤمستخدمZ وحارس، ®يع العا
  .عالقة بZ ا5يت وا�درسةول عن توثيق الا�سؤكما أنه 

CC اختيار مدير ا�درسةاختيار مدير ا�درسةوضوابط وضوابط معاي} و¾وط معاي} و¾وط::  
  :وزارة ال�بية وا:عليم pيها قواعد منظمة Îذا العمل، ولعلنا ن¸ز أبرز هذه الضوابط وهذه ال�وط

Ò. 
ً

  . أو ثانوية ،أو متوسطة ،سواًء ¶نت ا�درسة ابتدائية ، c شهادة جامعيةأن يكون حاصال
Ó.درسة ابتدائية عمل مدرًسا \أن ي� 

ً
عن أربع  ا�رحلة االبتدائية مدة ال تقل كون ا�رشح إذا �ن ا�رشح و�يال

 �درسة متوسطة وثانوية قد عمل مدرًسا N أيô سنوات
ً
تقل عن أربع ال  من ا�رحلتZ ، يُش�ط أن يكون ا�رشح و`يال

  . سنوات
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Ô. ًدرسة اب اأن يكون ا�رشح مدير� 
ً

 \ ا�رحلة ابتدائية مدة ال تقل عن أربع سنوات،مثال
ً

 تدائية قد عمل و�يال
 N أي من ا�رحلتZ مدة ال تقل عن أربع 

ً
ويش�ط أن يكون ا�رشح مديًرا �درسة متوسطة وثانوية قد عمل و`يال

  . سنوات
Õ.ال يكون ا�رشح - 

ً
أو Y تدx  قص}ه \ عملهقد صدر ¨قه عقوبة أو ما يدل c ت -سواء ¶ن مديًرا أو و`يال

 N أدائها�ستوى.  
Ø.عليم�تاز ا�قابلة الشخصية ال� تُعدها إدارة ال;بية واÃ قد يسبقها اختبارات �ريرية ومقابالت ، أن

كما -فنلجأ إq اختيار  اشخصية،  هناك استثناءات N القرى ا�ائية، هناك  قرى نائية قد ال نستطيع أن نوجد Îا مديرً 
  .مدير ال¹ورة وذلك من خالل ا:جاوز عن بعض ا�عاي� -قالي

CCالصفات ا�هنية الالزمة �جاح مدير ا�درسةالصفات ا�هنية الالزمة �جاح مدير ا�درسة : :  
Ò .از بها اإليمانåعليم واالع�تار مديرً  أنه فأعتقد بمهنة ال;بية واõ بهذه ا�هنة  اليس من ا�ناسب أن öال يع

  .ا�هنة فلن يؤدي العمل بشd مطلوب الشك إذا لم يكن معöًا بهذه، وغ� ُمقبل عليها
Ó.عليم \ ا�رحلة ال� يعمل بها�امة بأهداف ا�وثيقة باال، وأنا  هنا أو÷ الطالب والطا5ات ا�عرفة ا Y طالع

سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية نظًرا ألهميتها، وهنا مدير ا�درسة �ب أن يكون مدرøً ومتفهًما ألهداف 
  . �رحلة ال� يعمل بها، ال شك أن لd مرحلة خصائص و�ب أن يتفهم خصائص ا�رحلة ال� يعمل بهاا

Ô.عامل مع اآلخرين بطريقة بناءة�ا c تعاوٍن فعال ،القدرة æو .  
Õ.معرفة خصائص نمو الطالب \ ا�رحلة ال� يعمل بها.  
Ø.يئة ا�حليةoا c عرف�ت اجتماعية؟ �ب أن يقف ما هو وضع ، اåا5يئة ا�حلية؟ هل هذه ا5يئة فيها مش

هل فيها مشåت سلو`ية؟ هل هذه ا5يئة �تاج إq تعامل خاص؟ فهنا �ب أن يقف Y واقع ا5يئة وأن يتفهم 
  . مشåتها و~اولة اإلسهام N حلها باعتبار أن� ا�درسة مر`ز إشعاع

ç.  صفات شخصيةهناك:  
jعدد ر ا�درسة �ب أن يكون واسع االدي، مطالعسعة اال Y طالع من خالل القراءة، من خالل أنه وقف

̧ات بعض اpول، يُسهم N تطوير ا�درسة من خالل اال   .طالع Y نتائج وتوصيات ا5حوث العلميةمن ا:جارب وخ
jاذ القرار \ ا�واقف ا�ختلفةµا c ت، هناك عدد من ، هناك  عدد من القرارات، عدد �يه القدرةåمن ا�ش

  . ا�واقف ال� �تاج من مدير ا�درسة إq قرار حازم يستطيع أن يتعامل معه
jمعه اح;ام اآلخرين Zالعمل، �ب أال يقلل من كفاءة العامل Y ب أن ��م اآلخرين، اإليمان بقدرتهم� ،

، لكن هنا �ب أن يدرك مدير ا�درسة أن هناك من داخل ا�درسة، ا5عض قد يقلل من كفاءة العاملZ داخل ا�درسة
Pا �ب أن ��م  ،العاملZ من هو أقدر منه علًما و`فاءًة وÚدارةً لكن قد ال يكون هذا الشخص رغب i Nال اإلدارة

  .وتوظيفها Aدمة أهداف ا�درسة ،قدرات اآلخرين و�اول أن يعمل Y تعزيزها
j�ضحية وا�عاطفاالستعداد للبذل وا.  
jاكتساب العالقات c القدرة.  
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مها إÄ صفات خُ ، هناك  عدد من الصفات الشخصية Pويقولون بأنها تشمللقية واجتماعيةهناك من قس ،:  
ردرسة �ب أن يكون متعاون مع اآلخرين، أن يكون مدير ا� ا�عاون���� fاجاتهم، أن ُمراعًيا لظروفهم،  اُمقدk

 مستوى ا�درسة، و�أخذ Y سبيل ا�ثال اkصص اpراسية، هناك بعض مديري ا�دارس بZ العاملY Z العدالة�قق 
 Zصة الرابعة بينما معلمkرجون مع نهاية اBو Üصص األوkيأخذون ا Zمعلم ،Ôراpدول ا�من ال يعدل N توزيع ا

ن� هذا فيه Èء من الظلم وفيه Èء من يأتون N اkصص األوÜ وال Bرجون إال بعد نهاية اkصة السادسة وال شك أ
  .من اkزازات بZ العاملZ داخل ا�درسة العدالة وال شك أن هذا سيوp شيئًا عدم

N تعامالته مع اآلخرين؛ ألنه مØ ما  اواضحً  امدير ا�درسة �ب أن يكون صادقًا، أن يكون شفافً : الصدق����
خذ Y مدير ا�درسة أنه غ� صادق N تعامل

ُ
دق N أي Èء وستخشاه ا�اس ؛ألنهم يعرفون بأنه غ� صادق أ ه لن يُص�

N قراراته غ� صادق N أقواt، غ� صادق N أفعاt، وال شك أن هذا سيشكك N ®يع تÏفاته و� ®يع أفعاt «ا 
  .يضعف ا:عاون معه من قبل العاملN Z ا�درسة

  :صفات مزاجيةهناك  ����
jèالتزان االنفعا�    jمن غ� ضعف  الر8ة      jواضع�انبا�  ، يكون لZ ا
jالطالب c م الشفقةÎ ألب¶  jمX ال يتعامل بفوقيةرحيًما منبسًطا ،  jالعطف وا@نان  
jضور  ا�قة \ ا�واعيدkمدرسة با N مؤسسة تعليمية أو N Zطالب العامل

ُ
حضوًرا وانÏافًا؛ أنا ال يمكن أن أ

طالب العاملN Z ا�درسة باالنتظار حØ نهاية اpوام الرسÁ وأنا أخرج مبكًرا مبكًرا وأنا آw متأ
ُ
خًرا، ال يمكن أن أ

tوأقوا tفاته وأفعاÏت N لك �ب أن يكون ~�ًما للمواعيد وهو قدوة حسنةP .  
jمبتسم، ا�رحالبشاشة ،  .  jيتحمل اآلخرين سعة الصدر .  
i Nال ال�بية  يقف Ñ cارب وخ¼ات بعض ا�ول، طالعسعة اال - رت سابًقاكما ذك-، االÑاه �هنة ا�عليم����
يشارك \ ، يشارك N ورش العمل، يشارك \ ا�دوات، يشارك \ ا�ؤتمرات، يتابع نتائج وتوصيات اoحوث، وا:عليم 

  .ا�شاغل ال;بوية
من  اإلدارية والفنية وا�اSة ا�تعلقة بالعمل اإل�ام با�واê، يكون �يه القدرة c إيصال األف�ر لآلخرين����
مة للعمل، قواعد تنظيمية �دارس ا:عليم العام، من خالل د�ل إجراú خالل اال �دير ا�درسة، طالع Y القواعد ا�نظ�

مً  �ب أن يتفهم
�
  . ا بهاا�تعلقة بمجال االختبارات، �ب أن يكون ُمل

أن  ، أن �افظ Y �اقته ا5دنية، ا�ظهر العام �دير ا�درسة �بدنية�للياقة اo: هناك صفات شخصية����
  .من حيث الشdو، من حيث الصحةو ،يكون مظهره العام مناسبًا من حيث اÎندام

، مدير ا�درسة �ب أال يكون فيه Èء من العاهات قد يكون ~ل ازدراء العاملZ معه خلوه من العاهات����
  . واس يسمع مبÏ يكون pيه قدرة Y حسن األداء بشdٍ جيدسالمة اN ،k ا�درسة 

ë.ء ،السمات العقلية¶Pء من اÈ يهp يكون ،ûاالستعداد العق.  

CCكيف يمكن أن نكتشف القيادات ا�درسية؟كيف يمكن أن نكتشف القيادات ا�درسية؟  
  :هناك عدد من األسا�ب
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jqال;بوي qوال شك ا��ف ال�بوي أثناء زيارته للمدرسة الشك أنه يزور  ،تقارير ا�(ف Zعدد من ا�علم
  . أن هذه الزيارات تُسهم N معرفة وتشخيص واقع ا�علمN Z ا�درسة

jنةPء الُمقن�Âاختبارات ا : Y معرفة قدرات وا:عرف N هناك اختبارات ذ¶ء ُمقن�نة يمكن االستفادة منها
ا:عليم تطبق كفايات للمعلمZ و`فايات للمديرين القيادات ا�درسية، اختبارات الكفايات، اآلن بدأت إدارات ال�بية و

  . و`فايات للم�فZ ال�بويZ، ويمكن االستفادة منها واالستئناس بها الكتشاف القيادات ا�درسية
jوار: ا�قابالت الشخصيةkا Y األخذ ، ال شك أنها تعكس قدرة الُمقابل Y ا�قاش، قدرته Y قدرته

األف¢ر ال�بوية، قدرته Y مناقشة األف¢ر، قدرته Y الرد Y بعض األسئلة ال� يمكن أن  والعطاء، قدرته Y طرح
  . تكون ~ل تساؤل و~ل إش¢ل

jìيستطيع أن يتعامل مع اآلخرين الكشف الط Øوا�طق ح Ï5واس ¶لسمع واkقضية ا N هذا  فيما يتعلق .  
jأثناء  مدير ا�درسة يستطيع :الزيارات اإل¾افية ،Zافية أثناء زيارته للمعلمÀأن يكتشف القيادات اإل

 م�ف مواد دراسية أو م�ف إدارة ا��ف ال�بوي سواًء ¶ن ،üء يكون pيه صفات قيادية زيارته الوüء، بعض الو
  . مدرسية يستطيع أن يكشف القيادات ا�درسية سواًء ¶نوا من ا�علمZ أو من وüء ا�دارس

jتقرíات أسا�ب اكتشاف القيادات  :ير األداء الوظيÀمن مؤ Àيعت¸ مؤ Çالشك أن تقرير األداء الوظي
  . ا�درسية

jعليمية�ندوات،  :إسهامات ا�رشح ال;بوية وا N 
ً
ا�رشح قد يكون pيه إسهامات، قد يكون t مشار`ة مثال

Bدم فيه، وباإلضافة �ا  هالت علمية تسعفه ألن يقدم شيئًامؤ pيه مشار`ة N مؤتمرات، pيه كتب، pيه أýاث، pيه
  .pيه من إسهامات وما pيه من صفات قيادية تؤهله للعمل القيادي
  

  

   ا°امسةا°امسةا°امسة   ا@لقةا@لقةا@لقة

N هذا ا�وم عن القيادة ال�بوية، وسبق أن تناو�ا موضوع اإلدارة ال�بوية وسنتناول بإذن اهللا عز وجل  سنتحدث
  :رة والقيادة، ونتناول أبرز مالمح مدرسة ا�ستقبل، يسأل سائل فيقولالفرق بZ اإلدا

CCمفاهيم القيادة ال;بوية؟ O القيادة؟ وما îالقيادة؟ أو ما مع O مفاهيم القيادة ال;بوية؟ما O القيادة؟ وما îالقيادة؟ أو ما مع O ما    
  .O القدرة c ا�أث} \ نشاط اآلخرين :القيادة

  .تأث} ا�دير \ سلوك ا�ابعÌ q \ موقف معq:  تعريف آخر

CC  دة ال;بوية والقائد ال;بويدة ال;بوية والقائد ال;بوييايامتطلبات القمتطلبات الق::  
  

jدراسة تفاعل  فالقائد ال�بوي ا�اجح البد أن يتخذ خطوات إ�ابية: دراسة تفاعل ا»ماعة N حقيقية
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  .ا�ماعة؛ ألن ا�ماعة � متفاعل ومتغ�؛ «ا يلY þ القائد عبء دراسة خصائص ا�ماعة، وبنائها، وتماسكها
jف بذ¶ء ، أن هذا ا�وضوع موضوع مهم جًدا دوأعتق :إقامة عالقات إنسانيةÏفالقائد ال�بوي عليه أن يت
çإدراك ، اجتما Y القدرة N ا�تمثل هذا السلوك çء االجتما¶Pالقائد ال�بوي بسلوك يتسم با Ðحيث �ب أن يتم

çالعالقات االجتماعية و�قيق ا:وافق االجتما. 

jفاعل االجت�أن يكون �يه إتقان اïالة؛ �ا فيه : ما فهو يُعد من أهم متطلبات القيادة اإلدارية ال�بوية الفع�
 .متبادل بZ األعضاءتأث� من 

jاتيةÂالقائد قدر كب� من ا:عليم�ب أن ي :ا°صائص ا N توافر. 

 علمًيا �
ً

 .، ماجست�، دكتوراهس�مل بكالوريو أن يكون مؤهال

�  
ً

 .ا�دريبية \ �ال القيادة واإلدارة c عدد من ا�ورات أن يكون حاصال

أن يكون مارس ا:دريس مارس وøلة ا�درسة ، أن يكون �يه خ¼ة \ �ال العمل اإلداري وال;بوي �
 .وÚدارة ا�درسة واإلÀاف ال�بوي وأعتقد أن هذا جانب مهم N القائد ال�بوي

 .ر واإلبداعأن يكون �يه مهارة القدرة c ا�جديد وا�غي} واالبت� �

فالبد أن يدرك ويستطيع أن يعمل مع فريق عمل وأن ، القدرة c معرفة اÂات ومعرفة الغ} والعمل معهم �
 .وذلك من خالل �فÐ طاقاتهم Y ا:عاون ا�ثمر اPي �قق أهداف ال�بية وا:عليم، يعمل مع iموعة

 . طراب أو انقطاعدون اض تهيئة بيئة العمل بهدف lقيق االستقرار \ العمل �

وارتباطها باإلطار العام اPي يرتبط فيه ا�ظام ا:عليÁ  أن يكون �يه نظرة تصورية شاملة لل;بية �
با�جتمع، وأعتقد أن هذا األمر مهم جًدا، �ب أن يتفهم القائد ال�بوي سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية من 

éات قادمة، ياتهاحيث مفهومها، ومبادئها وأسسها، وÞلقاءات و~ا N انب�  .وبإذن اهللا سنتناول هذا ا
jبه ا�اجحةSدريس وأسا�أن يكون القائد �يه اإل�ام ببعض ا»وانب اإل¾افية ا�تعلقة با،  Y رصkوا

لع Y ، طالع Y أسا�ب تقويم الطالبتطبيقها واال يتعرف  ،أعماÎما��ف ال�بوي يزور ا�علمN Z صفوفهم ويط�
 .Y طرائق ا:دريس ا�اجحة ال� تسهم N تفعيل عملية ا:عليم وا:علم

jqمهنيًا،  البد ،اإل�ام بطريقة تنمية ا�علم Zا�نهج ا�درأن يكون هنالك إ�ام بطرق تنمية ا�علم Zو�س Ô
 .وÚثراؤه، و�سZ طرق العمل

j خطيط اأن يكون القائد �يه�ا c قدرةðفهم ماذا يُقصد بالرؤيا، ماذا يُقصد بالرسالة ؛الس;اتي�. 

jللخطة القادمة ؛أن يكون �يه است(اف للمستقبل Ðللقيام بعملية ا:قويم وا:جه.  
jقويم�ورة ات استخدام الوسائل ا�تنوعة من اÞ بات با -هذه األسا�ب ا:قويمية-صافها معeلصدق وا

Áوا�وضوعية واألسلوب العل . 

jديد االحتياجاlرص  ا�ستقبلية مع إعداد خطة منهجية تkذلك وا qوانب ال� �تاج إ�أو تطويرية N ا
 .Y متابعة تنفيذها

البد أن يتعرف ويقف Y احتياجات ا�درسة واحتياجات ، pيها احتياجات، ا�درسة pيها خطة اس�اتيجية
الغرف، حØ ، من الساحات والقا�ت، من األبنية، اجات من ا:جهÐاتا�علمZ، االحتياجات من الوسائل، االحتي
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  .يستطيع أن يبª اAطة وفًقا Pلك
jة وا�ادية والب(ية والصالحياتSفة ا�وارد ا�ا�ا�الئمة :حقيق ا�تائج ا�رجوة حØ نضمن �قيق  توفر 

الب�ية وبدون صالحيات ال يمكن للقائد ال�بوي أن يقدم أو فبدون ا�وارد ا�ا�ة وا�وارد ا�ادية و، متطلبات القيادة
 .أن يعمل شيئًا

jي يُسهل ويُشجعÂالعمل�و وجود ا�ناخ ا�ناسب ا�الئم ا N م¢ناتهمÚالستخدام أق� طاقاتهم و Zفز العامل ،
اك N  اeقافة ا:نظيمية هن، مناخ مناسب يتحقق فيه الرضا الوظيÇ، هنا البد أن يكون مناخ ا�درسة مناخ تربوي

 .سائدة N ا�كتب متفق عليها أعتقد أن هذه من ا�وانب ا�همة من متطلبات القيادة ال�بوية

jòاÃأث} اإل�يه تأث� فال يمكن أن يكون قائًدا فال بد أن  ،أن يكون �يه حظ من اp القائد إذا لم يكن
طيع أن يتحاور معهم يستطيع أن يتشاور معهم وذلك من خالل �فÐ يستطيع إقناعهم يست، يؤثر N سلو`يات اآلخرين

Ðاألداء ا�تم N بذل أق� جهد «كن ومواصلة االستمرارية qإ Zالعامل. 

jو اإل~ازÅ قدم�وجود تغذية مرتدة توفر للقائد معلومات عن مدى ا،  N عندما يبذل القائد ال�بوي ويساهم
هل هذا العمل اPي قام به مناسبًا؟ هل هو ، ل�بوية N ا�درسة فإنه قد �تاج إq تغذية مرتدةتطوير العملية ا:نموية وا

  يس� بالطريق الصحيح أم ال؟

 .أبرز متطلبات القيادة ال�بوية ال� �ب N  أن تتوفر N القائد ال�بوي 

CCأسس القيادة ال;بويةأسس القيادة ال;بوية : :  
���� 

ً
 اهللاPِ َفُهَو َحْسُبهُ {نفّوض t األمر  وتعاq نهسبحافهو  ا-قة ال�ملة باهللا عز وجل: أوال

َ
cَ ْ Põالطالق }َوَمْن َفَتَو :�  

َماَواِت {وجل ومرا�ة األمانة  ومراقبة اهللا عز�  ا�خلق بأخالق ا�ين اإلسالÛ: ثانًيا���� Pالس 
َ
cَ َمانََة

َ ْ
إِنPا َعَرْضَنا األ

ْن َ©ْ 
َ
َنqَْ أ

َ
َباِل فَأ ِ

ْ
ْرِض َوا»

َ ْ
 َواأل

ً
َساُن إِنPُه َ�َن َظلُوًما َجُهوال

ْ
ن ِ
ْ

ْشَفْقَن ِمْنَها و8َََلََها اإل
َ
َنَها وَأ

ْ
  .ëÓاألحزاب } ِمل

الوضوح ، ، بالوعد؛ عدم إخالف الوعد ممن ا:خلق بأخالق اpين اإلسالÍ ا:خلق بالصدق، ا:خلق بااللöا
  .الشفافية عدم اضطراب اآلراء؛ عدم تقديم هوى ا�فس �صلحته

فالبد أن يكون القائد ال�بوي يتمتع بسياسة مرنة ويكون pيه بعد نظر ، حسن السياسة وبعد ا�ظر :ثا-ًا����
  .لعالج كث� من ا�واقف وا�شåت اإلدارية وال�بوية وا:عليمية

ا�انب  نضخمويعª ذلك أن ال نر`ز Y ا�انب اإلعالÍ و، ال;�½ c اإل~ازات ا@قيقية ا�لموسة :رابًعا����
Íوهناك أشياء حقيقية ملموسة و� ماذا؟ اإلعال  

ن نر`ز Y هذا ا�انب و�ب دائًما أن يكون هناك إ¨از ، ن نر`ز N هذه ا�درسة Y مستوى الطالب
  .ملموس N هذا ا�انب وهناك عدد من ا�قاييس ال� يمكن اكتشاف بها هذه اال¨ازات

وهذه ا�وانب يمكن أن تُن�� من خالل ، فيما يتعلق بالقائد أو فيما يتعلق بغ�هتنمية عوامل القوة سواًء 
  .اpورات وا:دريبات وا�شارøت N ا�ؤتمرات وورش العمل وا�شاغل ال�بوية

و~اولة عالج نقاط الضعف قبل أن تستفحل؛ وتعزيز نقاط القوة  ا�عرف c نقاط القوة والضعف: خامًسا����
  : أخذ Y سبيل ا�ثالوتنميتها و�
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pيه قدرة Y توظيف ا:قنية اkديثة N ، جوانب قوة pى معلم من ا�علمZ امن نقاط القوة ا�درسة هنا فيه
كافئ حØ يعطيª أك0، عملية ا:عليم

ُ
حفز وأ

ُ
عزز هذا ا�انب pى هذا ا�علم، وأ

ُ
  .�ب أن أ

Zى معلم معp ديثة ، دام الوسائل ا:عليميةقضية عدم استخ، وهناك جوانب ضعفkعدم استخدام ا:قنية ا
وذلك من خالل  قضية توجيهه حول االستفادة من ا�وارد واإلم¢نات ا�تاحة داخل ا�درسة؛N وهنا أبدأ معه N ا5داية 

لضعف pى هذا Îدف تنمية هذا ا ؛دورات، زيارته لزميل متمÐ، تبادل زيارات بZ معلمZ، إقامة درس نموذ�ب اkاقه
  .ا�علم

هناك أمور قد �دث داخل ا�درسة أيًا ، االستعداد ا�ام لI طارئ قد ©دث وا�خطيط Ì قبل وقوعه :سادًسا����
  :و�أخذ Y سبيل ا�ثال، ¶ن هذا اkدث

كيف يمكن �دير ا�درسة أن يعالج  ،دخل N ساحات ا�درسة ،مطر شديد وأصاب بعض الفصول األمطار مثال
  .فال بد أن يكون pى مدير ا�درسة خطة يستطيع أن يتعامل معها ýذر وحيطة ويقظة تامة، ذا األمره

وذلك بتحديد األولويات ال� ينت½ العمل فيها بنتائج كب�ة  ال;�½ واالهتمام حول ا�جاالت الرئيسة: سابًعا����
  .مع االلöام بها وÚن ¶نت ~ددة وقليلة

فأنا أبدأ ، األنشطة ا�درسية االختبارات، ا�باx ا�درسية، ،pينا الطالب ،الت ا�درسيةهناك N  عدد من ا�جا
  .باألولويات وأر`ز Y هذه األولويات، هذه تقريبًا أبرز أسس القيادة ال�بوية

 CCاإلدارة والقيادة ال;بوية qاإلدارة والقيادة ال;بويةالفرق ب qالفرق ب : :  
ف بZ هذا خالوهناك ائد مدير وليس � مدير قائد هناك من Bلط بZ اإلدارة والقيادة وهناك من يقول أن � ق

  :أبرز الفروق بZ اإلدارة والقيادةا:فريق ولكن سنُ¸ز  
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   اإلدارةاإلدارةاإلدارة   القيادةالقيادةالقيادة

القيادة قد تنمو مع اإلنسان وقد قد تكون ، القيادة صفة
، هناك من قال أن القيادة غ� مكتسبة وأنها توp مع مكتسبة
ول هذا ا�وضوع كنظرية و هناك نظريات كث�ة ح، اإلنسان

لكن ، الرجل العظيم، ونظرية السمات، وا�ظرية ا�وقفية
  .سنتحدث هنا أن القيادة صفة

  .يتعلمه اإلنسان وفن ومهارةاإلدارة علم 

، أوسع وأشملبه اإلدارة إال أنها  عالقيادة تتمتع بنفس ما تتمت
 بالقدرة c ا�خيل وا�فك} وا�ظرةالفرد القيادة تزّود 

  .ا�ستقبلية الشموSة

 ادائمً ، رة تمد¥ الفرد با�نظور الواقùاإلدا
ا�دير يعايش الواقع ويعالج األمور وفًقا 
للواقع �الف القائد ال�بوي فإن� ا�ظرة 

  .pيه نظرة مستقبلية نظرة شمو�ة

د ا�تاحة اإلدارة O تنسيق بq ا�وار  .القيادة O ا�أث} c ا�وارد ال�منة الصا@ة
  .للوصول إÄ أقú إ~از

أنا pي أسلوب N ، تعî با�غي}، القيادة تزدهر بتوفر الفرص
أريد أرتþ بأسلوب ، االختبارات أريد أغ� N هذا ا�انب

pي عدد من ا�ناشط ا�درسية أريد أن ، االختبارات N ا�درسة
يد أن أنتقل أرتþ بهذه ا�ناشط، أريد أن أوسع دائرة ا�ناشط، أر

  . إq ا�جتمع ا�حû، أريد أن أنتقل إq ا�جتمع اAار� وهكذا

معنية بالواقع ، اإلدارة تنجح باإل~از
Àسبيل ا�ثال ، ا@ا Y فمدير ا�درسة

معª بواقع ا�درسة، االختبارات، الطالب، 
  .األنشطة ا�درسية وفًقا للواقع

وا�طلوب من القائد  ويرالقائد هو داعية للتغي}، داعية للتط
  تدائًما أن ُ�دث تغ�ا

أنه ينظر إÄ رجل اإلدارة c ومن هنا 
مدير ا�درسة  واالستقرار تزانعن¹ اال

  .العمل pيه مستقر مöن يعرف ماذا pيه

القيادة تتعلق بما هو أك¸ من هذا ويتطلب «ن يقوم بدورها أن 
الغايات ا5عيدة �قق مستوى أرفع يمكن من خالt أن يدرك 

 عن يعª هذا أن� القائد ال يكون مسؤواألهداف الك¸ى وال 
ً
وال

األمور ا:نفيذية وا:طبيقية بل عليه أن �مع بZ االثنZ ا5ناء 
  .وا:نظيم

اإلدارة بالنسبة إq رجل اإلدارة ا:عليمة 
تعª ما يتعلق با�وانب ا:نفيذية ال� توفر 

نيات ا�ادية الظروف ا�ناسبة واإلم¢
  والب�ية للعملية ا:عليمية 

يمكن من  القيادة ليست عملية جامدة بل O عملية متغ}ة
وال ، خالÎا أن يقوم القائد بأدوار Óتلفة وفًقا �تطلبات ا�وقف

يمكن أن يُتوقع منه القائد اPي عليه أن يعرف ويدرك ارتباط 
يطور أسا�به  الوسائل بالغايات وأن يقوم برسم السياسة وأن

وطرائقه بصورة Ñعل t قوة وتأث� تساعده Y القيادة الواعية 
  ا�نظمة 
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 CCأنماط القيادةأنماط القيادة : :  
وهناك من  ا�مط ال;سü، وهناك ا�مط ا�يمقراû، وهناك نمط األوتوقراûهناك عدد من أنماط القيادة هناك 

  .ا�مط الفوضوييُطلق عليه 
Y الز�مة، وÚح¢م السلطة، وانتظام العمل ولكن Y حساب ا�رؤوسZ وY  تقوم :القيادة األوتوقراطية����
و�تفظ �فسه بكل صغ�ة ، والقائد N ظل هذا ا�مط يُر`ز Y ماذا؟ �اول Y تر`Ð � السلطات بيده، نفسياتهم
  .و`ب�ة

ر أوامر وتعليمات تتصف با�مود والÏامة و وُي�Ï تنفيذها كما ، الغموض أحيانًامن أسا�ب هذا ا�مط أنه يُصد�
، وال يسمح �رؤوسيه N ا:Ïف دون موافقته ،ال يفوّض سلطته ألحد، � وY ا�رؤوسZ الطاعة فقط بدون ا�ناقشة

�اول توسيع نطاق صالحياته ، عديم اeقة N مرؤوسيه و� أدائهم لألعمال Pا يت�بع األسلوب اإلÀاN ا�حكم واpقيق
  .طاته :كون ®يع األمور �ت تÏفه وسيطرتهوسل

  : و�أخذ Y سبيل ا�ثال
لو أراد طالب أن يستأذن أو Bرج من ا�درسة فال ، مدير مدرسة يستخدم هذا األسلوب فهو ال يفّوض الصالحيات

  .يمكن أن يذهب إq ا�رشد الطالä أو إq و`يل ا�درسة وÚنما يذهب إq مدير ا�درسة
ه إq صف آخر فالبد من موافقة مدير ا�درسةلو أراد   معلم ال�بية ، معلم أن يُغ�� صف�

ً
لو أراد معلم مثال

لو أراد أن يستخدم بعض أجهزة ا�درسة و�أخذ Y ، اإلسالمية أن يُقيم اpرس N ا�سجد البد عن طريق إدارة ا�درسة
؛ فليس للمرشد الطالب وليس لو`يل ا�درسة وليس للمعلم أي فالبد من موافقة مدير ا�درسة" اpاتاشو"سبيل ا�ثيل 

  .صالحية N اµاذ قرار N هذا ا�انب

 برنام
ً
أو �نة من اللجان ا�صغرة لإلرشاد الطالä فال بد عن طريق مدير ، معZ برنامج نشاá جعند إقامة مثال

الشك أن هذا ، عليه أن يوقع ويوافق Y هذه القراراتا�درسة أن يشارك فيها ويكون هو اÎرم N اµاذ القرار وا�ميع 
، ولن يسهم N �سZ األداء، الشك أنه سيوp الضعف N األداء، ا�مط ماذا سيوp؟ الشك أنه سيوp الشحن ا�ف	

خ� ستعود ألنها N األ ؛عدم ا�بادرة من قبل اآلخرين �عا�ة كث� من األمور، عدم إتقان العمل، ضعف ا�ودة N العمل
ال يعطي لآلخرين صالحيات ال  ،األوتوقراá هذا هو مدير، إq مدير ا�درسة وسيتخذ القرار فيها هو مدير ا�درسة

وُيعد هذا األسلوب من أسوأ ، وال شك أن� هذا األسلوب سيقتل اإلبداع، سيقتل ا:فك�، سيقتل اإل¨از، يفوّض اآلخرين
  .األسا�ب اإلدارية

نعم يمكن أن  هل هو دائًما هذا األسلوب Ïء؟ هل �كن أن يستخدم مرةً أخرى؟ائل لكن يسأل س����
  .يستخدم هذا األسلوب N بعض ا�واقف

 ،مدير جديد ُقN �Z مدرسة قد �تاج أن يلجأ إq هذا األسلوب للتعرف Y واقع ا�درسة؛ فيسحب الصالحيات
ثم بعد ذلك يُطّبق أسلوب ، وY بيئة ا�درسة، وY ظروف اآلخرين ،وY إم¢نيات اآلخرين ،ويقف Y قدرات اآلخرين

لكن قد ، ثم بعد ذلك يبدأ بإ�دة توزيع الصالحيات، اإلدارة من حيث ا:خطيط وا:نظيم وا:نسيق وا�راقبة وا:قويم
،Zا�علم Zذا ا�وقف مدرسة غ� منضبطة سلو`يًا فيها إش¢الت كب�ة، إش¢الت بÎ ء  �تاجüالو Zإش¢الت ب
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مدير ا�درسة قد يلجأ Îذا األسلوب أحيانًا  إذنوا�علمZ، إش¢الت بZ الطالب وا�علمZ؛ قد يلجأ إq هذا األسلوب، 
  .لكن ليس هو األسلوب ا�اجح، وعليه دائًما أن يستخدم أسلوًبا آخر

بإذن اهللا عز وجل سنتناول هذين العنÏين N  ،والقيادة ال�سلية الفوضوية ،وهناك أسلوب القيادة اpيمقراطية
  .حاÞة القادمة بإذن اهللا�

   

   

   السادسةالسادسةالسادسة   ا@لقةا@لقةا@لقة

  وسنتناول بعض مشåت اإلدارة ا�درسية ، والقيادة ال�سلية ،سوف نتناول القيادة اpيمقراطية

CCالقيادة ا�يمقراطيةالقيادة ا�يمقراطية::  
إلقناع واالقتناع والقرار ا�هاþ يكون لألغلبية دون كما تقوم c حرية االختيار وا ، اح;ام ا�رؤوسcqتقوم 

  : وهذا ا�مط يرتكز N أداء األعمال Y ما يû ،وهذا عكس القيادة األوتوقراطية، تسلط أو خوف
jة: أوالSمل ا�سئوlاذ القرار وµاذ القرار ،توسيع قاعدة ا�شار�ة \ اµا N ميع�N اجتما�ت إدارة ، يشارك ا
  .يصوت Îذا القرار ويؤخذ باألغلبيةذلك يتم التشاور Y قرار معZ ثم بعد ، علمZة مع ا�ا�درس

jاكهم \ ا�هام القيادية¾Qو qا بأن مدير ا�درسة يفوض جزء من و`ما ذكرت سابقً ، تفويض السلطة للمرؤوس
  .ا:نظيم وا�تابعةوخطيط فرغ القائد ال�بوي للتت� صالحياته لو`يل ا�درسة إل¨از كث� من األعمال

jيه \ ا�هام القيادية� q؛فو`يل ا�درسة يتمتع بقدر من الصالحيات، إ¾اك العامل  Øا يكون قادرً ح Y
  .وقت وأدق مستوى ال¢ملة إل¨از األعمال N أ�ع pيه القدرة، إدارة ا�درسة

jأساسها االح;ام ا�تبادلإقامة عالقات إ :من ا�رتكزات ال� تقوم عليها هذه القيادة qنسانية مع ا�رؤوس 
َناُهْم { :وقال كرم بª آدم سبحانه وتعاq واهللا q القائد وا�رؤوسب

ْ
َْحِر َوَرَزق ْoَوا f¼َ

ْ
َناُهْم ِ\ ال

ْ
ْمَنا بvَِ آََدَم و8َََل Pَولََقْد َكر

ْن َخلَ  Pَكثٍِ} ِمم 
َ
cَ َناُهْم

ْ
ل Pَباِت َوفَضfي Pِمَن الط 

ً
ومرا�ة مشاعره  ،وتقديره ،وهنا البد من اح�ام اإلنسان })�ë(ْقَنا َيْفِضيال

  .واحتياجاته
jqا-قة وروح االنتماء هوزيادة رغبتهم \ العمل \ جو يسود ،ارتفاع الروح ا�عنوية �ى ا�رؤوس.  
j رسو�ا الكريم حيث أمر به ،وهو من أنماط القيادة \ اإلسالم ،ا�مط الشوريا�يموقراطية هو qفقال تعا: 

وا ِمْن َحْولَِك فَاْقُف َقْنُهمْ { ْغَفض¥
َ

ِب ال
ْ
َقل

ْ
ا َغلِيَظ ال  َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاوِْرُهْم ِ\ فَبَِما ر8ٍََْة ِمَن اهللاPِ ِ�َْت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظ�

 َPاهللا Pإِن ِPاهللا 
َ
cَ ْ Põْمِر فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَو

َ ْ
qَِ األ fُمَتَو�

ْ
َوَشاوِْرُهْم ِ\ { وقد جاء هذا ا:وجيه اإلل½ N قوt تعاq} )ÒØà( ُ©ِب¥ ال

ْمرِ 
َ ْ
اقتداء  ا�سلم حيث يلöم بها القائد ؛أو وضع السياسات واAطط ،�جعل من الشورى مبدأ عند اµاذ القرارات }األ

 tاهللا عليه وسلمبرسو ïص.  
، يكره االستبداد بالرأي، رسول اهللا صï اهللا عليه وسلم ¶ن دائم التشاور مع أصحابه أن Yوالشواهد تدل 

  : نش} إÄ بعض منها ةوهناك من األمثلة الكث}ا ما نزل عند حكمهم و`ث�ً 
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  .استشارته ص� اهللا عليه وسلم Xم \ ا°روج لقتال قريش \ غزوة بدر����
  .ليه با°روجعينة أو Æرج للعدو فأشاروا استشارته Xم \ أحد \ أن يقعد \ ا�د����
حول بZ العدو وبZ �فأشار عليه سلمان الفارý Ôفر خندق  ،استشارته ألصحابه قبل غزوة األحزاب����

  .مبدأ الشورىطلق عليها فهذا يدل c أن نمط القيادة ا�يموقراطية O \ األصل مبدأ من مبادئ اإلسالم وي، ا�دينة

CCيةيةالقيادة ال;سلالقيادة ال;سل: Oالقيادة الفوضوية"و".  
jqتفويض ¦ السلطات للمرؤوس c اذ القرار وي;ك لو�يل ، يقوم هذا ا�مطµويتنازل القائد عن حقه \ ا

يستطيع معلم ، تأخر معلم، غياب معلم، عقاب طالب، ا�درسة وللمرشد الطالò وللمعلمq اµاذ القرارات ال� يرونها
من معمل إq آخر بدون أخذ رأي إدارة ا�درسة ، من صف إq آخرطالب ستطيع أن يغ� ي، أن ينتقل من صف إq صف

 Y ،اذهاإلطالقµصنع القرار وا N روج من ا�درسة، هنا القائد يتنازل عن حقهAوقد يأذن ا�علم للطالب با ، t وهذا
  .تأث� سلY m سلو`يات الطالب

jمر c م\ هذا ا�مط القائد ال يسيطرX ملة�وترك أعطاهم الصالحيات ، ؤوسيه وي;ك ا�سؤوSات 
  .ا N �قيقها و� قيادة تتخï عن دورها الرياديا 	يً ويعتمد عليهم اعتمادً ، ا�سؤو�ات

üوهذا ا�مط ينفرد بما يüوهذا ا�مط ينفرد بما ي : :  
واضحة رؤية ألنه ليس pيه  ينظم؛طط وال Bفال ، أن هذا ا�مط من القيادة ال يتصف با�خطيط وال ا�نظيم����
  .العمل N إدارة

فإنه N  ألنه طا�ا فوض الصالحيات وïµ عن ا�سؤو�ات ؛انعدام سيطرته c ا�رؤوسq وهنا تنعدم القيادة����
Zا�رؤوس Y الة ال يستطيع أن يسيطرkهذه ا.  

إذا ¶ن ا�علم ، ش;كالنعدام روح العمل ا»ماï ا� إنتاجيتهمالالمباالة \ العمل من قبل ا�رؤوسq فتقل ����
الشك أنه ، افعل ما شئت-والعمل هنا فردي، Àافإيفعل ما يريد فهو هنا يعرف أنه ليس هناك متابعة وليس هناك 

  .Y العمل ا�ماçو، Y اإلنتاجية سيؤثر
ما أراد  ýيث أن ا�علم يأخذ راحته ومرتاح نفسيًا مØ روح معنوية ��ة وÚنتاج منخفض ي;تب c هذا ا�مط

  .ومØ ما أراد ا��ء يأw وهذا سيؤثر Y اإلنتاجية، اAروج Bرج

CCت اإلدارة ا�درسيةäت اإلدارة ا�درسيةمشäمش::  
jديدات واضحة إلجراءات العمل، عدم وضوح قواعد العمل \ كث} من األمورl وقواعد ~ددة  حيث ال توجد

نعم هناك قواعد جديدة منظمة Pلك ، تعارف عليهاواآلداب ا��حاسبة ا�علم ا�قÏ أو الطالب اPي Bرج عن السلوك 
Ïاسبة ا�علم ا�ق~ N هناك عالوات يأخذها ا�علم � سنة ال ، لكن فيما يتعلق بمحاسبة ا�علم ال يزال هناك ضبابية

من مدرسة إq  نقل، تنبيهات، نعم هناك لفت نظر، Ñاه هذا األمر ئًاتستطيع إدارة ا�درسة وال إدارة ا:عليم أن تفعل شي
ا N ا�درسة ¨د أنهما ا كب�ً وهناك معلم متمÐ ويبذل جهدً ، لكن إذا أردنا أن اسب هذا ا�علم ا�قÏ، مدرسة أخرى

أن يكون Îذا ، والبد أن تكون هناك قواعد واضحة، فال بد أن يكون هناك فرق بينهما، N نهاية العام متساويان
  ح اpراسات العلياا�علم ا�تمÐ األولوية N من

ً
يسمح t ، ال¢ملفرغ يعطى ا: ه،يواصل ا�اجست� واpكتورا، مثال
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ا وBرج معه بعد الظهر با�شار`ة N ا�ؤتمرات واpورات حØ أفرق بينه وبZ هذا ا�علم ا�قÏ اPي يدخل معه صباحً 
واضحة Îذا وÚجراءات هناك قواعد فال بد أن يكون ، الراتب والعالوات وعدد اkصص، ويتساويان È � Nء

  .ا�انب

jة الضغوط ال� تواجه	ت جديدة  هاكäاصة فيما إدارة ا�درسة ووجود مشzلم تكن موجودة من قبل و
  :ا�طرف الفكري و، يتعلق ببعض مظاهر اÅراف بعض الطالب والعنف داخل ا�درسة

ولم نكن ، لم نكن نسمع بالكدش، ر Óلة باآلدابمن ينظر إq واقع الطالب �د مظاه، اهذه نقطة مهمة جدً 
مظاهر لم  ؛تبادل ا5لوتوثات بZ الطالب، لبس ا�البس الضيقة، لبس القالدة، سورةلبس األ، نسمع بالقصات الغريبة
م الطالب اآلن pيه، تاج إq إ�اد قواعد جديدة �را�ة ا�تغ�ات ال� �دث Y الساحة، تكن معروفة N السابق

فهو اآلن ، الفضاء انفتح والشاب يستطيع أن يذهب إq أي م¢ن من خالل ما يرى من القنوات الفضائية، اتغ� كب� جدً 
نعيد N ا:عليم �ب أن ، N طرق ال�بية، N طرق ا:وجيه، N مرحلة ا:قليد فيجب أن نعيد األسا�ب N طرق ا:دريس

أيًضا االراف ، �ب Y الطالب أن يراç تعليمات ا�درسة، ه واجباتالطالب t حقوق وعلي، القواعد ا�نظمة
كما �دث من  نافية لتين اإلسالÍإما أشياء قد تؤدي إq أعمال م، بعض الطالب pيهم غلو زائد إما تكف�الفكري 

هذه 	ها مظاهر ا�درسة  ،وأعمال ليس Îا صلة باإلسالم ،وقتل أخيه ا�سلم ،و�ل السالح، وا:دم� ،حوادث ا:فج�
  .جرائية Îذا األمروطريقة و�Úدة تنظيم القواعد اإل أسلوب�ب أن يعاد ا�ظر Î ، Nا دور كب�

jة، االهتمام بالشعاراتSاآل êا�وا c ½�;فيما يتعلق بالقواعد واللوائح ، وال qعامل مع ا�راقب�وا»مود \ ا
qهناك ®ود فيما يتعلق بالقواعد واللوائحأنا أر`ز أنه مازال ، والقوان.  

jالعمل ،السلطة ا@قيقية جهزة العلياتملك األ c وقراطية{oوسيطرة ا�ر�زية وا ، N هناك ضعف
  .ال تزال الصالحيات ا�سندة �دير ا�درسة أقل بكث� من ا�طلوب، الصالحيات ا�سندة �دير ا�درسة

jت اإلåقليدية \ إ~از األاالدارة ا�درسية من مش�الطرق ا c ب العلمية عتمادSعمال وغياب األسا
هناك أسا�ب علمية ، داريةعمال اإلالزال pينا أسا�ب إدارية N ا:عامل مع كث� من ا�شåت N كث� من األ، ا@ديثة

  .N عالج كث� من ا�شåت ال زالت الطرق العلمية تغيب عن هذا ا�انب

j½�;همال الكيف الQالكم و c،  Zالصف ست N دÑ بعض ا�دارس N ننظر كم تقبل ا�درسة من الطالب
العدد الك0ة وسيحدث مشåت سلو`ية بسبب ، همئY تدx أدا، والشك أن هذا سيؤثر Y مستوى الطالب، طالب

  .بسبب الك0ة ائً اÎائل من الطالب وال يستطيع ا�علم أن يقدم شي

jهرب م�ةاSد أي مش�ة و`يل ا�درسة ، هناك من يتهرب من ا�سؤو�ة وال يريد أن يعالج األمر ،ن ا�سؤوÑ
ومكتب ال�بية يرفعها إq إدارة ، وال يعالج ا�ش�ة وا�دير يرفعها إq مكتب ال�بية، وال يعالج ا�ش�ة يرفعها إq ا�دير
  .ووأدها N مهدها، د pيه استعداد الµاذ قرار لعالج هذه ا�ش�ةوهنا تهرب من ا�سؤو�ة وليس أح ..ا:عليم وهكذا
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jياناتoنستطيع أن دائمً ، نقص ا�علومات وا Øا إذا أردنا أن نعالج مش�ة البد من توفر ا�علومات ا�ت¢ملة ح
Zرص Áذه ا�علومات وهذه ا5يانات ، نعالج ا�ش�ة بأسلوب علÎ ال يستطيع أن فإنه لكن مع غياب وافتقار القائد

  .ايقدم شيئً 

jة القرارات واللوائح ا�نظمة للعمل	وهذا  مشاهد وملموس، اتداخل بعض القرارات وتعارضها أحيانً ، ك، 
إدارة خدمات الطالب تعمم Y ، إدارة النشاط الطالä تعمم Y ا�درسة، دارة ا�درسةإدارة ا�درسية تعمم Y اإل

®يع إدارات ا:عليم تعمم ، إدارة تعليم الكبار تعمم Y ا�درسة وهكذا، األهû تعمم Y ا�درسة إدارة ا:عليم ،ا�درسة
 Yتعميم يتضارب مع تعميم آخر، دارة ا�درسةإ wهذه اإلداراتللجهود فليس هناك تنسيق وتكامل ، وقد يأ Zب، 

  .درسيةجه اإلدارة ا�اتوال� والشك أن هذه معضلة ومش�ة من ا�شåت 

jدريب�أهيل �دير ا�درسة وعدم االستمرار \ ا�نقص ا ، 
ً
وقد ال يتمكن من ا  مدير ا�درسة يعZ حديثً مثال

عالج ما حصل Ñ Yربة ومرت به مشا� فشل N  بعد، إال بعد ع� سنواتN اإلدارة ا�درسية اkصول Y دورة 
حرص عليه أ�ب أن ، ا�درسة حديث ا:عيZمدير  تدريب حرص Yألكن �ب أن ، اآلخر و¨ح N ا5عض، بعضها

ال يتعZ مدير إال بعد أن �صل Y دورة تأهيلية لإلدارة ثم إذا رشح مدير للمدرسة أعطيه دورات ، وأعطيه األولوية
  .دورات مدير ا�دارس كما ينفذ اآلن N ال�يات N ا�امعات السعودية ،طويلة أثناء العمل، قص�ة

jات وزيادة األعباء وقلة الصالحيةتعSيه كث� من األعباء واألعمال مع قلة من ، دد ا�سؤوp مدير ا�درسة
وÚن ¶نت الوزارة تن� N إعداد صالحيات مدير ا�درسة تسهم N تفعيل دوره ، وعدم توافر اإلداري ال¢N ،الصالحيات

  .اإلداري وال�بوي

jا ما يشت� مدير كث�ً ، \ ا�درسة�ادية والب(ية ال� ©تاجها العمل ا�قص \ التسهيالت وا�تطلبات ا
أحتاج إq عمل صيانة N غرف ، أطلب ÑهÐات معينة اتا لإلداريقول كتبت كث�ً و، ا�درسة من ا�قص N ا:جهÐات

رسال فريق إخر اإلدارة N ومع ذلك تتأ، N الصاالت، N الوسائل، N مب¼ ا�خت¸، N بعض ساحات ا�درسة، ا�درسة
أن  Âا من ا@لول، ويعت¸ مش�ة من مشåت اإلدارة ا�درسية، والشك أن هذا سيؤثر Y أداء مدير ا�درسة، الصيانة

لعالج هذا األمر وذلك من خالل إعطائه سلفة أو c األقل أن يتحكم \  فيةيعطى مدير ا�درسة الصالحيات ال�
  .�قصف ا�درÏا�ورد ا�درÏ وهو ا

jعنها لإلدارة ا�درسية îكفايات ال غ Oخطيطي و�اإلداري وا@س ا ïعتقد أن من الكفايات ، أنقص الو
وهذه �ب أن تكون من الكفايات ال� �ب أن تتوافر فيمن ، أن يكون pى مدير ا�درسة وç إداري وحس µطيطي

  .يتقدم إلدارة ا�درسة
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CCة ا�ستقبلة ا�ستقبلاإلدارة ا�درسية ومدرساإلدارة ا�درسية ومدرس::  
ومنها ، تلþ بظالÎا Y شØ ا�جاالتال شك أنها س وهذه ا�تغ�ات، يشهد العالم العديد من ا�تغ�ات ا�تالحقة

وما نسمع من إ�دة ، كب هذه ا:غ�اتاiال ال�بية وا:عليم «ا دفعها إq مراجعة خططها وأهدافها ومناهجها حØ تو
  . :طوير ا:عليم إال �واكبة هذه ا�تغ�ات ا�تالحقةاهللا وم�وع ا�لك عبد، اÎي�ة

و�ة كب�ة لقيادة ا:غي� داخل ؤوÚنما تقع عليها مس، والشك أن اإلدارة ا�درسية ليست بمعزل عن هذه ا:غ�ات
درسة ال ا�، وتطوير العمل بما يتالءم مع سمات العN Ï ضوء السياسة ال� ترسم من قبل ا�هات ا�عنية، رساا�د

إذ أن أي تغي� Y  ؛ولة عن وضع اAطط ومناهجها وتصحيحهاؤيمكن أن تكون بمعزل عن اإلدارة العليا ا�س
  .مستوى اإلدارة ا:نفيذية يتطلب مرونة فائقة واستجابة �يعة من اإلدارة العليا �تطلبات ا:طوير وا:غي�

CC عليم \ ا�ملكة العربية�غ}ات ال� تواجه ا�عليم \ ا�ملكة العربية ا�غ}ات ال� تواجه ا�السعوديةالسعوديةا::  
���� 

ً
بإم¢ن أي طالب أو أي إنسان أن يدخل Y قوقل ، ا�علوماتية بما تمثله من ثورة تقنية وانفجار معرæ: أوال

 
ً
، تعريف إدارة، مصطلح إدارة )إدارة(سيأتيه كم هائل مئات اآلالف حول هذه ال�مة ، )إدارة( ويكتب 	مة مثال

  اسيجد كمً ، إدارة مدرسية، إدارة تعليمية، أسلوب N اإلدارة، اإلدارةمنهج ý ، Nث N اإلدارة، كتاب N اإلدارة
ً
من  هائال

، تريد مصطلح اإلدارة، � ما تريده من اإلدارة) دارةإ(اكتب 	مة ، عر�ا�والشك أن هذا يعد من االنفجار ، ا�علومات
شك أن هذا يعت¸ من االنفجار ا�عر� اPي وال ،إدارة زراعية سيأتيك، إدارة صناعية، إدارة مدرسية، تريد إدارة تعليم

  .�ب أن تتواكب معه اإلدارة ا�درسية

كيف اإلنسان وهو N أي م¢ن يستطيع ومن خالل ا�هاز الكÇ اPي بيده أن يدخل Y  ا-ورة ا�قنية����
هل كنا قبل ، ت وصورةويستطيع أن يتخاطب مع اآلخرين صو، ال¸يد االلك�و� ويعرف من أرسل إ�ه ويراسل اآلخرين

  .أعتقد ال ع� سنوات أو ع�ين سنة نتوقع أن �دث مثل هذه اeورة؟
و�ب أن يواكب ا:عليم هذه اeورة وأن ، نع¢سات كب�ة Y ا:عليماال شك أن Îا  ا-ورة ا�قنية وا�علوماتية

  .يستفيد منها ويس� معها حØ ال تكون هناك فجوة بينهما

كم كتب حول العو�ة وا:كتالت ، و�لم العو�ة، نسمع عن العو�ة، تالت االقتصاديةالعو�ة وا�ك����
  ،وليس منا ببعيد، االقتصادية

ً
، ا وموالت 	ها انع¢س للعو�ةكيف pينا أسواق كب�ة جدً ، منظمة ا:جارة العا�يةمثال

  .دم لك ®يع ا�نتجات وبأسعار مناسبةقك وتøÀت العالم تستطيع أن تأw إ�ك N بت، تستطيع أن تعمل N أي م¢ن
  .متغ� العو�ة وا:كتالت االقتصادية ،ا:عليم �ب أن يتواكب مع هذا ا�تغ�و

هناك iموعة من ، �ب أن نبتعد عن األسا�ب ا:قليدية القديمة، متطلبات ا�عليم ا�وï إلعداد األفراد����
  .�ب أن يتوافق معها ا:عليم ويسايرها ويبدأ N تطبيقهاا أسا�ب ا:عليم ال� Óرجاتها ��ة جدً 

فمثال pينا ا�دارس ، عندما نتحدث عن 	فة ا:عليم وصعوبة تمويله،  ازدياد *فة ا�عليم وصعوبة تمويله����
òمع ا�قل حوا úالصف األول االبتدا N هpأمر يستطيع أن يسجل و Åسبيل ا�ث )ريال����( األهلية كم و Y ال هذا
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Pا سمعنا ، لكن بقدر ما تدفع N ا:عليم بقدر ما يعطيك ا:عليم، كم ست�ف ا�رحلة االبتدائية ،N ا�توسط
  .كيف يستفاد من ا:عليم و`يف يوظف ا:عليم للتنمية االقتصادية، باقتصاديات ا:عليم

   

   

   السابعةالسابعةالسابعة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCاه مدرسة ا�ستقبلÑ اه مدرسة ا�ستقبلواجبات مدير ا�درسةÑ واجبات مدير ا�درسة::  
  :هناك واجبات Y مدير ا�درسة Ñاه مدرسة ا�ستقبل وتتمثل  هذه الواجبات N الشك أن

jمن طرق ووسائل اختياره وانتهاًء بمتابعته وتقويمه  ابدءً  وجود مدير يتمتع بمواصفات خاصة و¾وط معينة
ال� يمكن أن يتم بها ا بأن هناك  عدد من الكفايات وال�وط والوسائل واAصائص ألداء مدرسته، و`ما ذكرنا سابقً 

  .اختيار مدير ا�درسة
jقليدية \ اختيار مدير ا�درسة�عن الطرق ا üخ�دية، وا5حث عن وسائل جديدة، ال اi ؛ حيث أنها لم تعد

 Y فقط، أو عدد السنوات، أو Çتقويم أدائه الوظي Y اآلن أن يتم اختيار ا�درسة أو مدير ا�درسة بناء Çيك
يمكن أن يستفاد بها ألن هناك كما ذكرنا مدرسة  وسائل وطرق ومقاييس الختيار مدير ا�درسةوÚنما هناك   األقدمية،

  .ا�ستقبل ال� �ب أن يتعامل معها مدير ا�درسة
j عليمية�جديد ضمن اإلطار العام للسياسة ال;بوية وا�اإلبداع واالبت�ر وا c دون  تشجيع إدارة ا�درسة
  .وضعها N إطار مقيد kرøتها�جيمها، و
j  ًاذ القرارات اإعطاء إدارة ا�درسة مزيدµا�تعلقة بشؤون وقضايا ا�درسة؛  طا�ا أن  من الصالحيات \ ا

دير ا�درسة أن �إذا أردنا  ؛اkديث عن الصالحيات كما ذكرنا بأن هناك الصالحيات �ب أن تعطى �دير ا�درسة
أن يستفيد من اeورة ا�علوماتية، واالنفجار ا�عر�، وا:قنية اkديثة؛ فيجب أن نعطيه عدد يواكب مدرسة ا�ستقبل، و

  .من الصالحيات ال� يمكن أن يساهم N تطوير مدرسته بدون الرجوع إq اإلدارة ا:عليمية
j حسن أداء العمل c جزء من  ،وجودته فصل األعمال اإلدارية عن اإلعمال الفنية �دير ا�درسة بما ال يؤثر

عمل مدير ا�درسة يكمن N األعمال اإلدارية ومتابعة األعمال اإلدارية من حيث غياب ا�علمZ، تأخرهم، غياب 
الطالب، تأخرهم، االنÏاف، توزيع قضية ا�دول اpراÔ، هناك  أعمال كث�ة تأخذ من وقت مدير ا�درسة والشك 

من حيث إبراز ا�درسة كمر`ز إشعاع،  ،ائه الفª من حيث تطوير أداء ا�علمZأن هذه األعمال اإلدارية ستؤثر Y أد
هناك فصل لألعمال اإلدارية عن األعمال الفنية وذلك أن يكون من حيث مشار`ة ا�درسة N ا�جتمع ا�حû؛ فالبد  

  . من خالل زيادة ال¢در اإلداري N ا�درسة
j c والقدرة ïعلي�  أن تتسلح ا�درسة بالو�ويل أهداف العمل اl Äوأسا�ب  نظم وبرامج ووسائل إ

  . وأنظمة ينعكس مردودها اإل�اY ä الطالب وا�نهج
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j كنولوجيا اإلدارية�قليدية ،إدخال ا�عد عن اإلدارة اoديثة مثل ،واkاستخدام : واستخدام األسا�ب ا
والتزال  بعض اإلدارات ، عن ا�لفات اعوًض  ؛، واkاسب اآلòا�Ðانية ا�¸iة، واستخدام شب¢ت بنك ا�علومات

  .هناك مدرسة ساهمت N توظيف واالستفادة من ا:قنية اkديثةو ،يا�درسية تقوم Y هذا ا�مط ا:قليد
jواإلفادة من إم�نات ا�جتمع ا�ادي والب(ي Ïهناك مؤسسات ترغب أن  ،إ¾اك ا�جتمع \ العمل ا�در
N يها  ،ألمور ا�ادية بالطاقات بالكوادرتفعيل دور ا�درسة كمر`ز إشعاع يمكن أن تدعم باألجهزة بالوسائل با تسهمp

Zا، خ¸ات «كن أن تقدم دورات للمعلم Y الطاقات، ومن هذه اإلم¢نات،  هإلدارة ا�درسية أن تستفيد من هذوهنا
  .وهذه ا�وارد

j ا�درسة أن تفتح أبوابها c بÃ ا�درسة qقامة قنوات اتصال بينها وبQللمجتمع و.  
j وعية األمنية داخل ا�دارس�أن يكون للمدرسة دور رائد \ أن تساهم مع ا�ؤسسات األمنية \ تفعيل ا، 

ة عدد من ا�رائم ا�تنوع ،الكث� من ا�شåت ،هناك كث� من ا�خالفات ا�رورية ،فكم ن ýاجة إq ا:وعية األمنية
بعض األعمال ا�خلة؛ فيجب أن  ،االراف الفكريا pين ،وا�ختلفة وال� بدأت تنمو بصورة غ� طبيعية، pينا العنف

  . نتواصل مع ا�هات األمنية من خالل إقامة ندوات، ولقاءات، و~اÞات، وتفعيل هذا ا�انب
j  ًال وم ،ا لألهداف ال;بويةأن تكون اإلدارة ا�درسية متفهمة تمام Øتفهمة بطبيعة قيم ا�جتمع، وفلسفته ح

  . Îذه السياسة اسية اkدود واAطوط ا�رسومة وفقً تتجاوز اإلدارة ا�در
j راسة وا5حث، وا�علومة  ؛أن تتصف اإلدارة با�ظرة العلميةpيعتمد ا Áأساس عل Y ورسم سياسة ا�درسة

  . ا�وثقة فيما Bص العمل ال�بوي
j ق اعتماد مبدأ�قويم، وا�راحل لألهداف السابقةيا�نوعية ا�خرجات :صحيح يد، وا Y وأثر مدخالتها ،

  .ا�سار واالرتقاء بالعملية ال�بوية وا:عليمية
ننتقل بعد ذلك إq موضوع مهم، ، �ب أن يتمتع بها مدير إدارة مدرسة ا�ستقبلال� ذه أبرز الواجبات ه

  :وموضوع حيوي، وهو موضوع

CCاالالX ية اإلسالميةÆار�اعالقات اإلنسانية وا»ذور اX ية اإلسالميةÆار�عالقات اإلنسانية وا»ذور ا::  
العالقات اإلنسانية، وأهداف العالقات اإلنسانية، وبداية نشأة مدرسة العالقات اإلنسانية،  مفهوم سنتحدث عن

  .والعالقات اإلنسانية N اإلسالم، وأهمية العالقات اإلنسانية

  ماذا يقصد بالعالقات اإلنسانية؟ماذا يقصد بالعالقات اإلنسانية؟��������
  .با-قة، باالح;ام، بالود، با�عاطف  سليم داخل ا�درسة هذا ا»و يكون مفعمنفعاèاO إÃاد جو  

ا؛ عملية إدماج األفراد \ موقف العمل اÂي يدفعهم إÄ العمل سويً بأنها  العالقات اإلنسانيةهناك من عرف 
   .ïجماعة منتجة متعاونة مع ضمان ا@صول c اإلشباع االقتصادي، وا�ف، واالجتماك

تنمية  هو جعل األفراد منتجq متعاونq من خالل ا�يول ا�ش;�ة وا@صول c اإلشباع عن طريق :وهدفها
  .خر وتوحيدهاعالقاتهم بعضهم باoعض اآل
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  ::أهداف العالقات اإلنسانيةأهداف العالقات اإلنسانية��������
j-قيقl qا�علم qعاون وا�شار�ة ب�أنفسهم من ناحية  ،واإلدارة من ناحية ،ا qا�علم qأخرىوب.  
j -قيق أهداف ا�درسةlأداء األعمال و c qحفز ا�علم.   
j -مستويات الرضا cأ Äوالوصول بهم إ qإشباع ا@اجات ا�ختلفة للمعلم.  

  العالقات اإلنسانية؟العالقات اإلنسانية؟  نشأتنشأتم¡ م¡ ��
��ة  ؛ وال� تر`زت N اهتمامها Y �قيق معدالتظهرت العالقات اإلنسانية بعد ظهور ا�درسة الäسيكية

ألن هذا ا�بلغ هو اPي يدفع الفرد إq اإلنتاج وزيادة  ا؛ما�ً  امن اإلنتاجية دون االهتمام بالفرد، ¶نت تعطي الفرد مبلغً 
عليه أن يعمل بدون حواس وعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية؛ «ا ! العمل؛ واعت¸ت العنÏ الب�ي مثل اآللة

هتم اوأول من  ،مدرسة العالقات اإلنسانيةتقادات، نتيجة Îذه االنتقادات ظهرت عرض  هذه ا�درسة لكث� من االن
ال� قام بها مايو À N`ة وس�ن بمثابة نقطة �ول N  األýاثماري بار`ر فولت، وتعت¸ : بدراسة ا�وا� اإلنسانية �

  .الفكر اإلداري، وسميت بتجارب هاوثون

  ::العالقات اإلنسانية \ اإلسالمالعالقات اإلنسانية \ اإلسالم��������
ألي بناء  ا، واPي جعل من كرامة الفرد وحريته أساسً من تعاSم ديننا اإلسالÛ بدأ العالقات اإلنسانية ينطلقم

وا ِمْن َحْولَِك فَاْقُف َقْنُهمْ {اجتماç؛  ْغَفض¥
َ

ِب ال
ْ
َقل

ْ
ا َغلِيَظ ال َ فَبَِما ر8ٍََْة ِمَن اهللاPِ ِ�َْت لَُهْم َولَْو ُكْنَت َفظ� ُهْم  َواْسَتْغِفْر ل

 َqِ fُمَتَو�
ْ
 اهللاPِ إِنP اهللاPَ ُ©ِب¥ ال

َ
cَ ْ Põْمِر فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَو

َ ْ
والشك أن هذا مبدأ مهم من مبادئ العالقات  }َوَشاِوْرُهْم ِ\ األ

 { :ويقول اهللا سبحانه وتعاq ،اإلنسانية
َ
 بَِصَ}ٍة أ

َ
cَ ِPاهللا 

َ
Äِْدُعو إ

َ
نَا مَِن قُْل َهِذهِ َسبِيüِ أ

َ
نَا َوَمِن ايPَبَعvِ وَُسْبَحاَن اهللاPِ َوَما أ

 َqِ�ِ)ُْم
ْ
   }ال

إن ا�قسطq عند اهللا يوم القيامة c منابر عن يمq الر8ن و�تا يديه يمq اÂين يعدلون \ ((: و� اkديث 
   ).)حكمهم وأهليهم وما ولوا

ِيَن آََمُنوا َولَْم {: قال اهللا تعاq الطمئنان واالستقرار \ ا@ياةعالقة الفرد zالقه ال� lقق للفرد أمن ا�فس وا
P

Âا
ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 

َ ْ
َِك لَُهُم األ

َ
و�

ُ
ٍم أ

ْ
بُِسوا إِيَماَغُهْم بُِظل

ْ
ال استغالل، أو  عالقة الفرد بأهداف ا@ياة استجابة �ملة }يَل

 {�صلحة ا�ماعة Y ا�صالح الشخصية  اثارً إية، و بل بتعاون وتبادل N ا�نفع ةانتهازية، أو انتفاعي
َ
cَ َويُْؤثُِروَن

ْغُفِسِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم َخَصاَصةٌ 
َ
   .}أ

،Ì ماعة  و�ما ¶ن سلوك الفرد مهذبًا عالقة الفرد با�جتمع، سلوك الفرد ونوعيته وتقبل ا»ماعة�الشك أن ا
ألنها سمة تربوية يتناقلها األبناء عن  ؛لعالقات اإلنسانية N ا�جتمع عناية كب�ةستقبل هذا الفرد، واإلسالم حينما أوÜ ا

  .اخاًص  اا يتوارثونه ويعطي kياتهم مذاقً باعتبارها تراثً  اآلباء

CCأهمية العالقات اإلنسانية \ العملية ال;بويةأهمية العالقات اإلنسانية \ العملية ال;بوية:  

�درسة طا�ا أن أجد االح�ام ال¢N من أنا كمعلم N ا ؛الرضا الوظيí تضمن للعاملq \ ا�جال ال;بوي: أوال����
، اأجد تقديرً  ،اأجد اح�امً  ،الوظيÇا مدير ا�درسة، ومن و`يل ا�درسة، ومن العاملZ؛ فالشك أن هذا سيحقق ò الرض
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 يَْسَخْر قَومٌ {، ، ال أجد سخرية ال أجد استهزاءً اال أجد غمزً  اال أجد �زً 
َ

ِيَن آََمُنوا ال
P

Âف¥َها ا
َ
ْن يَُكونُوا  يَا ك

َ
ِمْن قَْوٍم َعَ� أ

  .}َخْ}ًا ِمْنُهمْ 
؛ طا�ا أن اإلدارة ا�درسية تقدر� كشخص وتكافئª سيكون فيه أنها تدفع العاملq للعمل واألداء واإلنتاج����

ية؛ زيادة من اإلنتاجية، وا�حصلة N ذلك هم الطالب، وا�ستفيد من ذلك هم الطالب، وÚذا فقدت العالقات اإلنسان
ألنها تعزز العمل إq االنتماء من قبل  ؛اPا أهمية العالقات اإلنسانية N العملية ال�بوية مهمة جدً  ،اAا� هم الطالب

  .ا�ميع
يمكن أن يساهم هذا ا�علم N إ¨اح ا�درسة؛ بأن تكون ا�درسة منافسة من  ،لإل~از وا�قدم اتمنح فرًص ����

Y ة ال� �صلÐم ا�دارس ا�تم� � Ðجوائز ا:م.  
����qترفع من الروح ا�عنوية �ى العامل.  

CCاألسس ال� تقوم عليها العالقات اإلنسانية وأثرها \ األداء ال;بوياألسس ال� تقوم عليها العالقات اإلنسانية وأثرها \ األداء ال;بوي::  
سنتحدث عن أسس العالقات اإلنسانية، وعن مبادئ العالقات اإلنسانية، وأنواع عالقات مدير ا�درسة، ورøئز 

  .العالقات اإلنسانية
j أن يستخدم مدير ا�درسة خ¸ته، وتقديره الصحيح لألمور بإقامة العالقات اإلداري خ¼تهاستخدام ،

  .اإلنسانية ا�يدة، وتطبيقه للعلوم اإلنسانية ومبادئها
j نفيذ العمل�سعادة و8اسة  	علهم أكÃ اذ القراراتµا \ qامهم جدً  ،مشار�ة العامل  N Zأن ت�ك ا�علم

أخذ Y سبيل ا�ثال مدير مدرسة ي�ك منسوê مدرسته N اµاذ قرار معZ، ال Bالف األنظمة، وال اµاذ القرار، و�
 
ً
رأيكم هل يكون اجتماع إدارة ا�درسة : اجتما�ت مدير ا�درسة با�علمZ اجتمع بهم وقال :Bالف اللوائح، مثال

نسب؟ هل ترون أن يكون االجتماع نقتطع حصة من ا�وم أبا�علمN Z الف�ة الصباحية؟ أم يكون N الف�ة ا�سائية 
نسب وقت أا Y ال تضيع الفائدة Y الطالب يمكن أن توضع N وقت الفسحة؟ قد يتفقون ®يعً ن اpراÔ؟ أو أل

 
ً
 اقتطاع حصة من ا�وم اpراÔ فيوافق ا�ميع، أو يتفق ا�ميع Y أن تكون الف�ة ا�سائية، نريد أن يكون مثال

 
ً
ن الشك أن إÀاكهم N اµاذ هذا القرار سيتقبلو ؛اجتماع عمل ثم بعد ذلك اجتماع اجتماç، ونتناول فيه العشاء مثال

وسيح¹ون هذا االجتماع وسيشار`ون بفاعلية بتفعيل هذا االجتماع؛ ألن مدير ا�درسة أعطاهم الفرصة الختيار 
  .الوقت ا�ناسب

j Qقيق األهدافتنظيم االتصال داخل ا�درسة، وl مدير ا�درسة �ب أال يضع حواجز  ،زالة عوائقه ال� تؤخر
بينه وبZ العاملZ، يضع سكرت�، وÚذا جاء ا�علم Îذا ا�دير واهللا ا�دير مشغول، ا�دير N اجتماع، ا�دير معه اتصال؛ 

�قيق األهداف ال�بوية بأ�ع وقت، ا، تواصل مع اآلخرين مباÀة، وال تضع عوائق حØ  نس� إq �كن بابك مفتوحً 
  . وأقل 	فة
j فريق العمل qعاون ب�الزمالء عندما يكون فيه مشار`ة إشاعة روح ا Z؛ �ب أن يكون هناك تعاون ب

الشك أن هذا سيؤثر Y ا�تائج  ؛يكون فيه Èء من ا:عاون ال يكون العمل فيه نوع من الفردية أو Èء من األنانية
  .جاتوY ا�خر
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j قدير واالنتماء وا�شار�ةإرضاء األفراد وارتياحهم أل�م عن طريق الشعور باXعما   pبالعمل الشك هذا سيو
Ðمتم Áرج تعليÓنتاج و.  

jدريب وا�مارسة�عليم وا�عن طريق ا qتنمية العالقات اإلنسانية �ى العامل،  N هناك دورات تدريبية تقام
الشك أن هناك N ا�درسة من ا�علمZ أو  ،حول ا:واصل مع اآلخرين، ة العالقات اإلنسانيةمراكز ا:دريب حول تنمي

Øا:واصل مع اآلخرين، مهارة جانب العالقات اإلنسانية، ويفقد  تصف بها مدير ا�درسة من يفقدي قد يكون ح
من معلÁ مدرسته يفتقد �ثل اه ير وهناك دورات تدريبية يمكن �دير ا�درسة كما يمكن �دير ا�درسة أن يرشح من

هذه ا�وانب أن يلتحق بمثل هذه اpورات، والشك أن العالقات اإلنسانية ومهارة ا:واصل أنها مكتسبة،  فالشك أن 
  .ا:دريب وا:نمية ستوp هذا ا�انب

j األفراد qقدر احتياجاته أو خر، وأن اح�م مشاعرهآلاح�م رأي ا�قابل أ؛ �ب أن أن يكون هناك اح;ام ب
إذا فقد االح�ام وفقد تقدير احتياجاته وعدم االعتداد برأيه؛  ،فإذا فقد ا�علم هذا ا�انب فقدت إدارة ا�درسة � Èء

  . الشك سينعكس ذلك Y أدائه داخل الصف وسيخÊ بذلك الطالب، وسينعكس Y إدارة ا�درسة
j ا�ف�ض أنا كمدير مدرسة قائد تربوي أن أؤمن بأن هذا الشخص  ،اإليمان بقيمة ¦ فرد من أفراد ا�جموعة

  . pيه قدرات ألن هذا الشخص pيه إم¢نات، وبدوري هنا كيف أكتشف هذه القدرات وهذه اإلم¢نات ال¢منة
jمسك بأهداف العمل�م  ،العمل الشك أن هناك أهداف ،اöأنا كمدير مدرسة قائد تربوي �ب أن أتمسك وأل
  .ال�بوي فمن باب أوÜ أن Bل بها  ا�رؤوسZ، فإذا أخل بها القائد فداهبهذه األ

j يقول اتفاق القول والعمل qَيْفَعلُون َ َكُ¼َ َمْقًتا ِعْنَد {: واهللا سبحانه وتعا 
َ

ِيَن آََمُنوا لَِم َيُقولُوَن َما ال
P

Âف¥َها ا
َ
يَا ك

 َيْفَعلُونَ 
َ

ْن َيُقولُوا َما ال
َ
قائد ال�بوي الشك أنه ينظر أو ا�رؤوس ينظر إq القائد ال�بوي إذا تطابقت أقواt مع ال }اهللاPِ أ

 tمع أفعا tتأث�، لكن إن اختلفت أقوا t قبول وسيكون t سيكون  tلل سيكون هناكأفعاAء من اÈ  
  فشيمة أهل اpار الرقص ***فإذا ¶ن رب ا5يت باpف ضاربا

  .تباع ا�بادئ والقيم السامية ال� أرساها اإلسالماالعمل، واتفاق القول والعمل، وبد من ا:مسك بأهداف  فال
والشك أن لd نظرية ولd منهج ولd أسلوب مبادئ، والعالقات  وهنا ننتقل إÄ مبادئ العالقات اإلنسانية؛

   .اإلنسانية Îا مبادئ؛ سنتناول هذه ا�بادئ بإذن اهللا عز وجل بèء من ا:فصيل
  

   ا-امنةا-امنةا-امنة   لقةلقةلقةا@ا@ا@

CCمبادئ العالقات اإلنسانيةمبادئ العالقات اإلنسانية::  
jو�يل ا�درسة وبقية األفراد qمدير ا�درسة ، من ا�بادئ العالقة الطيبة \ ا�هنة ب Zا�هنة ب N العالقة الطيبة

  .وو`يل ا�درسة و منسوê ا�درسة من معلمZ ومرشدين و أخصائيZ ومستخدمZ إq غ� ذلك
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j األمور الشخصيةتقديم ا�صلحة العامة c ، وىÎوى وينازعه اÎالشك أن هناك أمور شخصية قد يغلب ا
فالشك أن هذا يعد Óالًفا �بدأ من مبادئ العالقات اإلنسانية ، :حقيق بعض مآربه الشخصية لكن Y حساب العمل

  .فيجب Y اإلنسان أن يض� N سبيل ا�صلحة العامة Y أموره الشخصية
jعاون \ ا�إدارة ا�درسة ومعلميهاا qفك} وا»هد ب�الشك أن اإلدارة ا�درسية تمر بمعضالت كب�ة جًدا  ،

  تمر بمتغ�ات تمر بمستجدات، فالبد أن يش�ك مدير ا�درسة ومعلميه N ا:فك� حول عالج هذه ا�شåت، 
  . و«كن استخدام أسلوب العصف اPهª لعالج مثل هذه ا�شåت

 jالص¼ واqالعامل qمن حسن ا�ية ب qأساس ثابت مت c أ� \ أداء العمل�من مدير �تاج ، هناك أعمال 
ا�درسة ا:أx والص¸، و�أخذ Y سبيل ا�ثال عندما تقع مش�ة بZ طالب ومعلم �ب عû أال أحسم هذه ا�ش�ة 

، ومات وأ®ع اkقائق وأ�لج هذه ا�ش�ة بأسلوب علÁمباÀة لصالح ا�علم أو لصالح الطالب �ب أن أتأكد أ®ع ا�عل
  .حØ تكون ا�تيجة بإذن اهللا عز و جل دقيقة وصادقة وموضوعية

jإال تأدية العمل ب¼اعة من خالل ا�مو ا�ستمر 
ً
 وال يمكن أن يقدم عمال

ً
، ال يمكن لإلنسان أن يؤدي عمال

اال:حاق باpورات وا�ؤتمرات، ا�شار`ة N ورش ، ا�ستمر من خالل ا�مو، من خالل االطالع، من خالل القراءة
  . تربوية ومشاغل تربوية، االطالع Y � جديد i Nال االش�اك N بعض ا�معيات N اإلدارة ال�بوية

jqإشاعة سعة األفق ورحابة الصدر عند ا�علم Äرفع الروح ا�عنوية، الشك  تس� إدارة ا�درسة إ Y والعمل
العمل Y رفع الروح ، رحابة الصدر عند ا�علمZ، ن إدارة ا�درسة عليها متطلب ذلك من خالل إشاعة سعة األفقأ

مساعدتهم Y إ¨از بعض  ما�عنوية وذلك من خالل تبادل اآلراء معهم، من خالل تقبل أف¢رهم تقبل اق�احاته
  .Îذا ا�علم -إن وجدت- اkوافز ا�عنوية وا�ادية  تقديم بعض، مشار`تهم N بعض ا�ناشط ا�درسية، األعمال

jقيق العالقات اإلنسانيةl بهدف qا�علم qويمكن أن �قق هذه الروابط من خالل ، تقوية روابط ا�هنة ب
Zا�علم Zإدارة ا�درسة وب Zاالجتما�ت ا�ستمرة ب .  

j بما أن ذلك يساعد qا�علم qإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بvنموهم الشخ� وا�ه c ، الشك أن هناك كث�
Ñده يُر`ز Y شخص معZ دائًما هو اPي يُرشح لتورات هو اPي يُعطى ، من األخطاء تقع من بعض مديري ا�دارس

قد يُرشح  هو اPي، هو اPي يعطى فرصة رئاسة �ان، هو اPي يُعطى اإلجازة، هو اPي يُمنح إلكمال دراساته، الفرصة
والشك أن هذا سيسهم N ، كون هناك مبدأ تكافئ فرص بZ ®يع العاملZ بZ ا�درسة5عض األعمال فيجب أن ي

  .والشك أن هذا من �قيق العدل بZ العاملZ، رفع الروح ا�عنوية
jا�علمون من أعمال جيدة Ìالشك أن ا�علم يبذل أعمال يقدم أعمال يقدم أف¢ر جديدة تقدير ما يبذ ،

مشارøت إسهامات N تطوير ا�درسة �ب أن يقدر هذا ا�انب من قِبل إدارة ، إقامة دروس نموذجية، طروحات جديدةأ
  .ا�درسة وأن يكافأ وأن �فز Y هذا ا�انب

jالصعوبات ال� تع;ضهم c غلب�ا c qيه عدد من الصعوبات و�¹ب مساعدة ا�علمp الشك أن ا�علم ،
معلم تربية إسالمية ُ	ف بتدريس مادة اللغة العربية وقد ال �د نفسه N هذا ا�قرر، فعï إدارة ا�درسة : الY ذلك بمث

 ا:واصل مع مكتب، اد بديل مناسبأن تساعد هذا ا�علم Ñ Yاوز هذه الصعوبة وهذه ا�ش�ة من خالل إما إ�
اللغة العربية ال� يمكن Îذا ا�علم أن يدرسها، إسنادها لشخص إعطاؤه بعض ا�واد N ، ال�بية وا:عليم بإ�اد بديل
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 Zقضية تدريس هذه ا�ادة، الشك أن هناك معوقات كث�ة تواجه ا�علم Y متخصص ويؤخذ منه بعض ا�واد، مساعدته
من يشار`هم �تاجون إq ، �تاجون من يدعمهم، �تاجون إq من يساندهم، N ا�درسة و�تاجون إq من يقف معهم

  .هذه ا�شåت وهذه الصعوبات
jيئة ا»ديدةoأقلم مع ا�ا c ا»دد qمساعدة ا�علم N العمل qريج عندما ينتقل إAالشك أن ا�علم ا ،

مدرسة، الشك أن العمل N ا�درسة انتقل من جو إq جو فهنا �ب أن يتأقلم مع جو ا�درسة، ما � اeقافة ا:نظيمية 
N ا�درسة، ما � اللوائح واألنظمة والقواعد واإلجراءات ا�تبعة N ا�درسة، �ب أن يعرف ما � اkقوق ال�  السائدة

t ، N Zي يُعPريج اAديد، ا�علم ا�وما � اkقوق ال� عليه، ما � الواجبات ال� �ب أن يلöم بها هذا ا�علم ا
، �تاج إq أن يتأقلم مع ا5يئة ال� يعيش بها، نطقة أو N ~افظة أو مر`ز ناúمدرسة جديدة Y سبيل ا�ثال يعN Z م

 إضاءة
ً
Y اإلدارة ا�درسية أن تساعد هذا ، اموحشً  اقد يكون م¢ن بريً ، قد ال يوجد بها سكن، قد ال يوجد فيها مثال

  .واالستقرار ا�علم كيف يتأقلم مع ا�و ا�درÔ وتهيئة ا5يئة ا�ناسبة من حيث السكن
j من ا�قد ا»ارح q8اية ا�علم c ذا ا�علم، ، العملÎ ديد أو ا�علم القديم �ب أال يُساء�الشك أن ا�علم ا

  .وÚذا ما حصل منه خطأ �ب أن يكون ا�قد ً�ا بZ مدير ا�درسة وبZ هذا ا�علم
j ًب أن يكون هذا ا�قد نقًدا بناءÃ ًا، نقد Zدف منه �سÎدف منه توظيف هذه األخطاء ،  ا�ستوىاÎوليس ا

  . والرë بهذا ا�علم، و�سZ، اÎدف منه تطوير، �ب دائًما أن يكون ا�قد بناء، :حطيم هذا ا�علم
jqيدتوف} األجواء ا�فسية ا»يدة للمعلم�ا�¢ن ا�يد سيسهم N توف� أجواء وبيئة ، ، الشك أن ا�ناخ ا

  . للمعلمZتربوية مناسبة 
jqاهاتهم، اكتشاف قدرات ا�علمÑم½ فيهم، وا�اكما ذكرت سابقً ، وجوانب ا  Ðيه جوانب تمp بأن هناك معلم

 Y فصول ا�درسة، يمكن �دير ا�درسة أن يقف Zتوظيف هذه ا:قنية ب N ديثة يمكن أن يسهمkال ا:قنية اi N
 Y صفوفهم يطلع N وهم Zيه أداء ا�علمpيه أف¢ر بناءة وp اÐًمكتبه والسبب أن هناك معلًما متم N م وهوÎأعما

قدرات تم اكتشافها فتم االستفادة منها وتوظيفها لصالح ا�درسة، والشك أن اإلدارة ا�درسية ستستفيد من هذه 
  . القدرات وستوظف هذه القدرات Aدمة العملية ا:عليمية وال�بوية

jا Äذا ا�ظام يمكن �دير ، @رفية \ تنفيذ اللوائح واألنظمةعدم اللجوء إÎ ال ومتسعi الشك أن هناك
ال ، ا�درسة أن يستفيد من توصيفه، ال يُطبق حرفيًا لكن يمكن أن يستفاد وأن يوظف هذا ا�ظام لصالح العمل

  .االستفادة من أخطاء اآلخرين و~اولة االستفادة من ا�ظام ضد العمل

 CCمظاهر المظاهر الÏعالقات اإلنسانية \ ا�جتمع ا�درÏعالقات اإلنسانية \ ا�جتمع ا�در::  
  .ما � إال تأكيد �ا ذكر سابًقاو

  .مبدأ الشورى: أوال����
  .مبدأ اإليمان باهللا واالندفاع �حقيقه����
����qالعامل qعاون ب�ُعْدَوانِ { مبدأ ا

ْ
ِم َوال

ْ
ث ِ

ْ
 اإل

َ
cَ َيَعاَونُوا 

َ
ِ¼f َوا�Pْقَوى َوال

ْ
 ال

َ
cَ َوَيَعاَونُوا{.  
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 أنها طبيعة متقلبة، رHية الطبيعة الب(ية لألفرادمبدأ ����
ً
، Y مدير ا�درسة أن يتفهم Îذه الطبيعة أوال

والسلوك اإلنساx يصعب قياسه ويصعب ا:نبؤ به، سلوك متغ�، فيجب أن نتعامل مع هذا السلوك Y أنه سلوك متغ�، 
��م ، يتعاون مع اآلخرين، يتجاوب مع اآلخرين ،قد يأw إنسان مرتاح ا5ال نفسية متمÐة يضحك مع اآلخرين

قد يتلفظ بألفاظ Y ، ال يتعاون مع اآلخرين ال يأبه باآلخرين، درجة ���اآلخرين وقد يأتيك من الغد وقد انقلب 
أثرت  ةقد يكون pيه مشåت أنت ال تعرفها، إما أن تكون هذه ا�شåت اجتماعية أو متغ�ات فسيولوجي، اآلخرين

لكن كما ذكرت بأن طبيعة ... يه، وÚن ¶ن اإلنسان �ب عليه أن يوطن نفسه Y اkلم واألخالق اkسنة وووعل
  . اإلنسان متغ�ة �ب أن يتعامل مدير ا�درسة Y أنها طبيعة متغ�ة

  .وهو مظهر من مظاهر العالقات اإلنسانية N ا�جتمع ا�درÔ  :مبدأ ا��فل����
  .مبدأ حسن ا»وار����
����Sية وا�سؤوHةمبدأ الر.  
كما -، وال يمكن أن يتحقق هذا الوالء وهذا االنتماء إال من خالل ا�حافظة c والء العاملq بعضهم oعض����

  .أن يكون ا�ناخ مناًخا صحيًا -ذكرت
، أن يكون ا�بدأ واضح وشفاف pى اآلخرين، األهداف واضحة مبدأ عدم ا°داع بq األفراد وا»ماHت����

إذا أساء �ب أن يبلغ بإساءته، إذا قÏ �ب أن يبلغ بتقص�ه ويوجه Y هذا ، ال يُطعن ا�علم من اAلف، اآلخرين pى
ا:قص� مرة مرتZ ثالث مرات، ثم بعد ذلك ينبه، فال يفاجأ هذا ا�علم بأنه أخطأ ثم يفاجأ بأن هناك من �قق معه من 

  .من اAداع بZ األفراد وا�ما�ت الشك أن هذا فيه Èء، قبل إدارة ا:عليم

CCدور مدير ا�درسة \ العالقات اإلنسانيةدور مدير ا�درسة \ العالقات اإلنسانية::  
j 

ً
نؤ`د مرة أخرى Y ، \ القدوة ا@سنة �جتمع ا�درسة \ حسن ا�عامل ور� األخالق واح;ام اآلخرين أوال

إq قضية أن هناك كث� «ن  تفهم اkاجات ا�فسية وخصائص � فرد وا:عامل وفق األسلوب ا�ناسب، ولعû هنا أش�
  .يعمل N مدارسنا وpيه مشåت نفسية �ب أن نتعامل معه وفق هذا األسلوب وهذه اAصيصة

jÏقيق أهداف العمل ا�درl \ أخذ رأي ا�علم فيما يقوم به من أعمال و إ¾اكه .  
jح½ �علم دون آخر�وعدم ا�حاباة أو ا qا�علم qتو� العدالة ب.  
jذلكإ Äاد جو من ا-قة ا�تبادلة واالح;ام و إيضاح ما ©تاج إÃ .  
jنب ا�ساس بشخص ا�علمÑ ،ا»وانب ال� تتصل بالعمل c ½�;وال.  
jنب توجيه ا�علم أو معاتبته أمام اآلخرينÑ به ªمهما أخطأ ا�علم فال تعاتبه أمام اآلخرين، بإم¢نك أن تنح ،

Úذا ¶ن هناك أخطاء وقعت من هذا ا�علم يمكن أن تبلغ هذا ا�علم بأخطائه بأسلوب تربوي و، جانبًا أو N مكتبك
والشك أن ا�علم إذا تلÝ هذه ا:وجيهات وهذه ا:نبيهات وهذه األخطاء بمعزل عن اآلخرين، ورأى من مدير ، مناسب

األخطاء؛ فالشك أن هذا ا�علم سيتقبل هذه ا�درسة أنه حريص عليه ال يريد اإلساءة إ�ه وÚنما يريد أن يتال� هذه 
  . ا�لحوظات وهذه ا:وجيهات وسيعيد ا�ظر N سلو`ه وأسلوبه
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jك¼ والفردية وسلطوية القرار واختيار ا�مط اإلداري ا�الئم لفريق العمل�عد عن اoأعتقد من مبادئ ، ا
، بدأ الشورى ال يمكن أن نستخدم األسلوب ال�سûالعالقات اإلنسانية أن نستخدم مبدأ ماذا ؟ أنسب مبدأ ما هو ؟ م

áوال يمكن أن نستخدم األسلوب األوتوقرا .  
jعد عن الغموض، اعتماد مبدأ ا»وار وا�صارحةoوبعض األحيان قد يكون مدير ، وما يث� الشك والريبة وا

N خطأ ال يريد أن يصارحك به، وهنا تعرف بأن N عينيه خ¸ ال يريد أن يصارحك به، بأنك وقعت ، ا�درسة غ� واضح
عن الغموض وعن الشك وعن الريبة، وأعتقد من أساسيات اإلدارة ا�اجحة أن ، نؤ`د Y ا5ُعد عن هذا األسلوب

  .تكون واضحة وشفافة
jÌ اد حلول مناسبةÃإ c عاون معه�عاطف مع ظروف ا�علم وتفهمها وا�ال شك أن ا�علم يمر بظروف ، ا
اإلدارة ا�درسية �ب أن تراç هذا : ر بها آخرون ظروف اجتماعية ظروف اقتصادية صحية، Y سبيل ا�ثالكما يم

طا�ا أنه ýاجة إq أن تقف اإلدارة ا�درسية ، ا�انب وأن تعتª به وأن تقف مع هذا ا�علم وأن تتعاطف معه N ظروفه
  .معه

jqا»هود ا�، تقدير جهود ا�علم c وا-ناءvعل Iوالطالب تم½ة بش Zا الشك كما ذكرت سابقً ، أمام ا�علم
أنه يمكن لإلدارة ا�درسية أن ت¸ز هذا ا�انب وأن تعزز هذا ا�انب N  قد يبدع i Nال معZ وال شكأن ا�علم 

Y  اإ�ابيً  اتنعكس انع¢سً أو هدية والشك أنها س، اما�ً  اأو مبلغً ، أو شهادة تقدير، االحتفاالت ا�درسية بإعطائه درً� 
Zبقية ا�علم Yهذا ا�علم و.  

jوالطالب qا�علم qابية بÃكوين عالقات إنسانية إ�ومتابعة ذلك من قبل مدير  تهيئة األجواء ا�الئمة 
  . ا�درسة

jالعطف أن تتسم عالقات مدير ا�درسة بطالبها بعالقة أبوية Y رص من قبله، قائمةkام وا:قدير واالح، وا�
  .من الطالب

CC  عليمية�عليميةمفهوم السياسة ا�مفهوم السياسة ا  
  اسة ا:عليمية؟يبعد هذا االستعراض قد يسأل طالب فيقول إًذا ما هو مفهوم السياسة ا:عليمية؟ ماذا نقصد بالس

 ال� تقوم عليها ال;بية -كما أوضحتها وثيقة سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية- O ا°طوط العامة
وQقامة سلو�ه c ¾عه وتلبيًة @اجات ا�جتمع وlقيًقا  للواجب \ تعريف الفرد بربه ودينهوا�عليم با�ملكة أداًء 

وا�ظم اإلدارية ، وا°طط وا�ناهج والوسائل ال;بوية، وO تشمل حقوق ا�عليم ومراحله ا�ختلفة، ألهداف األمة
  . يتصل بهوسائر ما ، واألجهزة القائمة c ا�عليم
بأنها الفكر ا�نظم اÂي يوجه األنشطة \ �ال ال;بية وا�عليم و©قق الطموحات ال� : وهناك تعريف آخر
  .يتطلع إSها ا�جتمع وأفراده

CCعليم�عليماألسس ال� تقوم عليها عملية ال;بية وا�األسس ال� تقوم عليها عملية ال;بية وا::  
  عملية ال�بية وا:عليم  من األسس ال� تقوم عليها
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 Sَِْعُبُدونِ وَ {اإليمان باهللا رًبا ����
P

َس إِال
ْ
ن ِ
ْ

ِنP َواإل
ْ
مُ { وباإلسالم ديًنا، }َما َخلَْقُت ا»

َ
ِْسال

ْ
يَن ِعْنَد اهللاPِ اإل fا� Pإِن{ ،

َحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل اهللاPِ وََخاَيَم ا�Pبِيqfَ { وبمحمد ص� اهللا عليه وسلم نبًيا ورسوال
َ
بَا أ

َ
ٌد أ Pَن ُ�َم�  .}َما َ

َماَواِت {�ب أن يكون هناك تفك� ، ا�صور اإلسالÛ ال�مل للكون واإلنسان وا@ياة����  Pِق الس
ْ
إِنP ِ\ َخل

َاِب 
ْ
o
َ ْ
وِ� األ

ُ
َيَاٍت ِأل

َ
ْيِل َوا�Pَهاِر آل

P
ِف الل

َ
ْرِض َواْختِال

َ ْ
 ُجنُ  )�Òà(َواأل

َ
cََقَِياًما َوُقُعوًدا و َPِيَن يَْذُكُروَن اهللا

P
Âُروَن ِ\ ا

P
وبِِهْم َويََتَفك

 ُسْبَحانََك فَِقَنا َعَذاَب ا�Pاِر 
ً

ْرِض َربPَنا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطال
َ ْ
َماَواِت َواأل Pِق الس

ْ
  .}َخل

 Sَِْعُبُدونِ { ا@ياة ا�نيا مرحلة إنتاج وعمل����
P

َس إِال
ْ
ن ِ
ْ

ِنP وَاإل
ْ
نسان فاهللا سبحانه وتعاq خلق اإل }َوَما َخلَْقُت ا»

  . إلحياء هذا الكون ولعمارة األرض ولعمل يزوده و يرفع من درجته N اآلخرة
الشك أن الصالح وا:قوى بإتباع سنة ، الرسالة ا�حمدية O ا�نهج األقوم للحياة الفاضلة ال� lقق السعادة����

  .رسو�ا ~مد صï اهللا عليه وسلم
، الوفاء بالوعد، الُمثل العليا كث�ة منها الصدق، ارة إنسانية رشيدةالُمثل العليا ال� جاء بها اإلسالم لقيام حض����

  . تشييع ا�نازة ا�ثُل كث�ة لكن Þبنا منها بعًضا من األمثلة، عدم إيذاء ا�ار، صلة الرحم، االلöام ýقوق ا�ار
وعدد ، االقتصاديةفهناك  عدد من ا�شاريع ، فرص ا�مو مهيأة أمام الطالب للمساهمة \ تنمية ا�جتمع����

  .ا�شاريع ا:نموية يمكن للطالب سواًء أثناء دراسته أو بعد دراسته أن يشارك ويسهم N هذه ا:نمية
وأن تعمل N ®يع  ،أُعطيت حقها ونصيبها من ا:عليم N مواصلة دراستها العليا، تقرير حق الفتاة \ ا�عليم����

  .ائصها وبيئتهااألعمال و� ®يع القطا�ت بما يتوافق مع خص
 َغَفَر ِمْن ُ¦f فِْرقٍَة ِمْنُهْم {ون� العلم واجب Y اpولة ، طلب العلم فرض c ¦ فرد ¨كم اإلسالم����

َ
فَلَْوال

ُهْم َ©َْذُرونَ 
P
ِْهْم لََعل

َ
Sُِْنِذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إSِيِن َو fُهوا ِ\ ا� PََتَفقSِ َطائَِفٌة{.  

وهذا  مشاهد وملحوظ ، ينية أساسية \ ªيع سنوات ا�عليم االبتداþ وا�توسط وا-انوي بفروعهالعلوم ا�����
وا-قافة اإلسالمية ، بأن ا�واد ال�عية وهللا اkمد مكثفة N ا�راحل ا:عليمية N ا�رحلة االبتداú وا�توسطة واeانوية

باألخص عندما نتحدث عن ا:خصصات العلمية ¶لطب واÎندسة و لعاèتعت¼ مادة إلزامية \ ªيع فروع ا�عليم ا
  .والزراعة
  .توجيه العلوم وا�عارف بمختلف أنواعها وجهًة إسالمية����
���� 

ً
  .إسالمًيا Ãب أن تؤصل هذه العلوم تأصيال

  
  

   ا�اسعةا�اسعةا�اسعة   ا@لقةا@لقةا@لقة

  سوف نتحدث بإذن اهللا عز و جل N هذا ا�وم حول

CC�ا�بادئ ال� تقوم عليها سياسة ا�عليم \ ا�ملكة العربية السعوديةعليم \ ا�ملكة العربية السعوديةا�بادئ ال� تقوم عليها سياسة ا  
  :و�دثنا عن األسس وقلنا تصنف األسس إq عدة مبادئ و� ع�ة 
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  مبدأ العمل وتكافؤ الفرص ا�عليمية بq ا�واطنq♦    ا�بدأ اإلنسا�♦    ا�بدأ اإليما�♦
  ءمبدأ ال;بية للقوة واoنا♦  مبدأ ال;بية للعمل♦    ا�بدأ العل�♦    ا�بدأ ا�نموي♦
  مبدأ ال;بية للحياة♦        مبدأ األصالة وا�جديد♦  مبدأ ال;بية ا�ت�ملة♦

  الشك أن هذه ا�بادئ �تاج إÈ qء من اإليضاح ولعلنا نبدأ بـ

jياة و`يف  ا، واإليمان هو ا�صدر الوحيد �عرفتنا �القنا جل وعال، وبأنفسنا وبرسا:نا�بدأ اإليما�kهذه ا N
واإلسالم دين جاء إلصالح ، نا بعد اkياة اpنيا، وما �ب علينا عمله :حقيق السعادة N اpنيا واآلخرةنقوم بها وبمص�

و هنا �ب أن ننوه إq أمر مهم وهو أننا لم õلق عبثًا ولم ن�ك ُسًدى، اهللا سبحانه وتعاq خلقنا ، � األفراد وا�جتمعات
 {لغاية 

ْ
ن ِ
ْ

ِنP َواإل
ْ
 Sَِْعُبُدوِن َوَما َخلَْقُت ا»

P
ْن ُفْطِعُموِن  )Øç(َس إِال

َ
رِيُد أ

ُ
رِيُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أ

ُ
زPاُق ُذو  )Øë(َما أ Pُهَو الر َPاهللا Pإِن

 ُqَِمت
ْ
ةِ ال Pُقو

ْ
  . }ال

jاإليمان بالكرامة اإلنسانية ال� قررها القرآن ،ا�بدأ اإلنسا� N ويتمثل هذا ا�بدأ } Pآََدَم َولََقْد َكر vَِْمَنا ب
ْن َخلَْقَنا  Pَكثٍِ} ِمم 

َ
cَ َناُهْم

ْ
ل Pَباِت َوفَضfي Pَناُهْم ِمَن الط

ْ
َْحِر َوَرَزق ْoَوا f¼َ

ْ
َناُهْم ِ\ ال

ْ
 و8َََل

ً
: و� قوt سبحانه وتعاq }َيْفِضيال

ْحَسِن َيْقِويٍم {
َ
َساَن ِ\ أ

ْ
ن ِ
ْ

ْسَفَل َسافِلqَِ  ُعمP َرَدْدنَاهُ  )Õ(لََقْد َخلَْقَنا اإل
َ
، وتأكيد �¢نة اإلنسان N الوجود ونظام ا�جتمع }أ
  . فالشك أن للفرد حقوق وعليه واجبات قد قررها ال�ع 

jعليمية�ا:عليم ذكوًرا أو  مبدأ العدل وتكافؤ الفرص ا Y صولkا N Zا�واطن Zوذلك من خالل ا�ساواة ب
الشك أن ، ب ديª، وهنا �ب أن نؤ`د Y جانب مهم وهو تكافؤ الفرص ا:عليميةأسوياء أو معوقZ، وهو واج، إناثًا

ويستطيع أن يقدم بها شيئًا، فهنا ، pيه عدد من ا�جاالت ال� يستطيع أن يبدع فيها، هناك من pيه عدد من ا�واهب
Zميع ا�بدع�العامة  ةيم أقامت إدارة �مة متمثلة باإلدارو�ميع ا�وهوبZ، ووزارة ال�بية وا:عل، �ب أن يُفتح ا�جال 

للموهوبZ تُع¼ بهذه الفئة، أقامت اإلدارة العامة لل�بية اAاصة و� تُع¼ بالطالب من ذوي االحتياجات اAاصة، 
يوجد بها و�أخذ Y سبيل ا�ثال مدينة الرياض ، Pلك ¨د أن هناك توسًعا كبً�ا N فتح ا�عاهد وبرامج ال�بية اAاصة

  .أك0 من ثالثمائة معهد وبرنامج لل�بية اAاصة للمكفوفZ ولل�بية الفكرية وللطالب الصم و ضعاف السمع

jنموي�يع ا�راحل ا�ختلفة �طة: ا�بدأ ا® N وهنا ربط ال�بية وا:عليم  Zولة فال فصل بpتنمية عمل ا
 qي يس� إPال�بية وا:نمية من حيث ا�ش�ك اZللتنمية، �قيقه ! ا�فهوم ªيهيئ لسوق ، الشك أن ا:عليم يب

يوفر ا:خصصات ا�ناسبة ال� تسهم N إ�اد فرص وظيفية مناسبة وهناك عدد من ا:خصصات ال� قد يطلق ، العمل
:غذية هذه  ؛ةعليها µصصات نادرة، واpولة تس� بقدر ا�ستطاع  لفتح ا�جاالت من خالل iاالت ا:عليم ا�ختلف

  .ا�تخصصة والكوادر ا�ؤهلة را�ؤسسات وهذه ا�راكز وهذه ا�هات بالكواد

jا�بدأ العل� : Áديثة تشجيع وتنمية روح ا5حث العلkاالهتمام بالعلوم ا Y الشك أن هذه يقوم ويؤ`د
مراكز ýث علÁ مراكز ýث  وا:فك� العلميZ، ¨د أن ا�امعات N ا�ملكة العربية السعودية تس� إلنشاء

م�و�ت ýثية تدعم من قبل مراكز األýاث سواء i Nال الطب أو i Nال ، هناك أýاث مدعومة ،متخصصة
اÎندسة أو i Nال العلوم اإلنسانية بشd �م والعلوم الطبيعية بشd خاص، ا:ناسق ا�نسجم مع العلم وا:قنية 

kضارية N ميادين العلوم واeقافة واآلداب ومن خالل ا�هوض ýر`ة ا:أ�ف واإلنتاج ا:فاعل الواç مع ا:طورات ا
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العلÁ، هناك دعم للباحثZ دعم للكتاب دعم للمؤلفZ بهدف إثراء ا�كتبة العربية وا�حلية من جانب؛ وبهدف 
  . جتمعالوقوف Y بعض اpراسات ال� قد تعالج كث� من ا�شåت ال� يعاx منها ا�

jناءoمن أجل بناء اإلنسان   ويقصد بالقوة هنا قوة العقيدة واألخالق والقيم وا»سم :مبدأ ال;بية للقوة وا
أو فقط جانب التسلح  ،فهنا لن ير`ز فقط Y جانب األخالق، اPي سوف يساهم N تطوير واpفاع عن iتمعها�سلم 
  .وÚنما أو" بالقوة ا�سدية ، بالعلم

jيع جوانب شخصية الفرد، سواء : ويقصد بال;بية ا�ت�ملة :ل;بية ا�ت�ملةمبدأ اª ïأي ا�ستمرة وال� ترا
والشك أننا نعيش N �لم ، لÍ يتكيف مع العالم ا�تغ} اÂي يعيش فيه �نت روحية أو فكرية أو ُخلقية أو جسمية

جار معلوماw، من أخبار �تاج إq �ليلها واالستفادة منها من انف، من تقنية جديدة، متغ� N � يوم نصبح Y جديد
والفرد هنا �ب أن يتكيف مع هذه ا�ستجدات ومع هذه ا�تغ�ات ، وتوظيفها والوقوف Y ا�ستجدات ا�ختلفة

  .ا�ختلفة، وسبق أن تناو�ا بعًضا من هذه ا�تغ�ات 

jجديد�مسك :مبدأ األصالة وا�ما \ ا�ا� ويقصد بهذا ا�بدأ ا {z ، وانب�الشك أن N ا�ا# الكث� من ا
إذا ¶نت تتعلق N العراقة واPاتية وتو�د أصول نابعة من  ص�ب أن نعتد بها و �ب أن نتمسك بها وباألخ، اإل�ابية

أن أشيد بسياسة تعليم أنا هنا �ب ، ا�هود اPاتية، متمÐة باالبت¢ر ومستجيبة �طالب اkياة ومنفتحة Y ا�ستقبل
 &�سنة أو  ��% قبل �$��سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية رغم أنها صدرت �م ، ا�ملكة العربية السعودية

وا�بادرة N ذلك ، وا:عاá معها بشd إ�اä، من ا�ستجدات او`ث�ً ، من ا�وانب¨د أنها تناولت كثً�ا ، ة تقريبًاسن
ما تتحدث عن األصالة وتتحدث عن ا:جديد وا:مسك �� ما N ا�ا# من أصول تدل Y العراقة عند، الوقت

ومستجيبة �طالب اkياة ومنفتحة Y ا�ستقبل؛ الشك  رواPاتية وتو�د أصول نابعة من ا�هود اPاتية متمÐة باالبت¢
راعت هذا ا�انب قبل أن يقف  -لكة العربية السعوديةسياسة ا:عليم N ا�م-أن هذا يُعطي ويؤ`د Y أن السياسة 

الكث� Y هذه ا�ستجدات وY هذه ا�تغ�ات أو حØ نسمع بها، لكن هناك رؤية وøن هناك است�اف للمستقبل 
  . أثناء وضع هذه السياسة

jتربية ا�واطن ا�ؤمن �كون 5ن الشك أن هذا ا�بدأ  :مبدأ ال;بية للحياة Y بناء أمته وذلك يؤ`د N ةkة صا
 N ا�جتمع، وأنا 

ً
من خالل تزويده بالقدر ا�ناسب من ا�علومات اeقافية واA¸ات ا�ختلفة ال� Ñعل منه عضًوا �مال

أقول هنا ليس � شخص يتعلم أو يواصل دراساته العليا أو �صل Y ا5¢لوريوس أو يكون أستاًذا N ا�امعة أو 
لكن pيه مواهب وpيه ، لكن هناك من يعمل N قطا�ت Óتلفة لكن ال يستطيع إكمال دراساته ،يكون معلًما

و�ب أن يقف ، لكن هناك قدر مناسب من ا�علومات �ب أن يتعلمها، قدرات يستطيع أن يوظفها N خدمة ا�جتمع
  .عليها حØ يستطيع أن يتعامل ويتواصل مع ا�جتمع وا5يئة ا�حيطة  به

  .ع� مبادئ تم تصنيفها بناء Y أسس ا:عليم N ا�ملكة العربية السعوديةهذه 
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CCدف ال;بويXدف ال;بويتعريف اXتعريف ا::  
ماذا نقصد باÎدف ال�بوي؟ �اذا نتحدث عن اÎدف ال�بوي؟ ألننا نريد أن نتحدث عن مصادر األهداف 

حدث أو أن نعرف ما هو اÎدف ال�بوي أو ما � العامة لل�بية وا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية؛ فيحسن بنا أن نت
  األهداف؟
، إذ ال يمكن تصور أي جهد ®اç منتج بدون أهداف، واألهداف O الغايات ا�راد الوصول إSها األهداف����

ثم تتفرع هذه األهداف إq أهداف خاصة �راحل ا:عليم ، ال�بوية توضع Y مستوى اÎيئات ا:عليمية الت�يعية
أذكر طرفة حول موضوع األهداف وهذه -اد ا�ناهج، ومن الواضح أن �ديد األهداف هو لُب العملية ا:عليمية، ومو

والشك أن � فريق t هدف ، لو µيلنا اآلن ملعب فيه iموعة من الالعبZ يوجد فريق وفريق آخر -دائًما جيد أن تثار
ا�ر' اPي pى الفريق وا�ر' اPي pى اAصم ؛ ، �ا مر' الكرةوهدفه هو الفوز و�قيق هدف، لكن µيلوا لو أننا أز

كيف سيلعب هذين الفريقZ؟ كيف سيصلون إq األهداف؟ هنا نؤ`د Y أن لd شخص ولd فريق ولi dموعة 
  . ل إ�هاولd مؤسسة ولd مدرسة ولd دولة Îا أهداف تريد أن تصل إ�ها وهذه األهداف � الغايات  ا�راد الوصو

CCعليم \ ا�ملكة العربية السعودية�عليم \ ا�ملكة العربية السعوديةمصادر األهداف العامة لل;بية وا�مصادر األهداف العامة لل;بية وا::  
  :أول هذه ا�صادرهناك عدد من ا�صادر لكن 

jا�ملكة العربية العقيدة اإلسالمية N وعندما نتحدث عن العقيدة اإلسالمية مصدر ال�بية وا:عليم ،
  .ل أهم هذه ا�صادرالسعودية الكتاب والسنة ويعت¸ أول مصادر  ب

j نمية واحتياجاتها�فا�ملكة الشك أنها تنفرد بوضع األوضاع االجتماعية، األوضاع االقتصادية، مطالب ا ،
اجتماç واقتصادي خاص Bتلف عن دول العالم األخرى، فا:عليم يلm األهداف االجتماعية مراعيًا العادات 

واkاجة لأليدي العاملة، يُلm اkاجات االقتصادية فا�ملكة كدولة تملك  وا:قا�د والوضع اeقاN للمجتمع السعودي
  . أك¸ احتياá للب�ول N العالم جعلها أك0 عرضة للتحديات

j Hًحاجات ا�جتمع كًما ونو ìعداد جيل يمكن أن يلQريج وµ عليم�قلة األيدي العاملة جعل من أهداف ا، 
و`ث� من اkرف وا�هن ¨د هناك عزوف ، لفنية أو ا�وانب ا�هنية فيما يتعلق با�صانععندنا ما يتعلق با�وانب ا مثال

  . وÚقبال من الشباب السعودي عن هذه ا�هن وهذه اkرف
j اهات الع¹ ومقتضياته وخصائصهÑا .  
jحاجات ا�واطن السعودي ومطالب نموه.  

CCديد األهدافl ديد األهداففوائدl فوائد::  
، إذ ال يمكن تصور iهود ®اç بدون الÑاه العام للمجهودات ا»ماعية©دد االشك أن �ديد األهداف ����
ال يمكن أن يعمل فريق أو iموعة N م¢ن ما إال وأن تكون األهداف واضحة  -او`ما ذكرت لكم سابقً -أهداف 

  . أمامهم وÚال سيكون العمل عشواú غ� موضوç فيه Èء من ا:خبط
  .عدم ال;�½ c األولويات����



 اسعةا� ا@لقة  ا�ستوى ا-امنا�ستوى ا-امن ))  طبعة منقحة ومدققةطبعة منقحة ومدققة((  اإلدارة والسياسةاإلدارة والسياسةمقرر مقرر 
 

- ٤٢ - 
 

ق �هودات األفراد وlدد لI فرد با�ؤسسة ا�عليمية دوره حسب اختصاصه ووظيفتهتُ ���� fوبهذا يعمل نَس ،
  . األفراد متعاونZ بأقل درجة «كنة من ا:عارض وا:داخل N االختصاصات

اسكة حØ تأw هذه اAطة متم lديد األهداف يعت¼ أمرًا Àوريًا \ وضع خطة مت�ملة للمؤسسة ال;بوية����
  .مع بعضها
  .وا�تابعة \ �ال ا�نفيذ أو بعد االنتهاء منه ،والرقابة ،األهداف مقياس ا�قويم ����

CCال(وط الواجب توافرها \ األهداف ال;بويةال(وط الواجب توافرها \ األهداف ال;بوية::  
j 

ً
، وعندما أ�دث أن تكون أن تكون شاملة »ميع جوانب ا@ياة، أن تكون األهداف Hمة لI ا�اس: أوال

اس الشك أن ا�جتمع فيه العدد من ال�ائح فيه عدد من األطياف فاألهداف تكون �مة �ميع األهداف �مة لd ا�
  .آخر اأن تكون شاملة �ميع جوانب اkياة فال تر`ز Y جانب وتغفل جانبً ، أفراد و أطياف ا�جتمع

jعالقة بالعملي Ì من õعليمية  ةأن تكون األهداف واضحة يفهمها ا�ر� والطالب و�فاألهداف ، وال;بويةا
سواء ، �ب أن تكون هذه األهداف من وضوحها يستطيع أن يفهمها ا�رê، إذا ¶نت éمضة سيكون فيها لبس كب�

  .ا:عليمية وال�بوية ة¶ن معلًما أو وÅ أمر أو م�فًا، الطالب ومن t عالقة بالعملي
jطبيق مؤثرة \ سلوك ا�من غ� ا�ناسب أن تكون �ر� والطالبأن تكون األهداف واقعية مي�ة ا ،

ً̧ا Y ورق، فاألهداف دائًما �ب أن تكون واقعية  األهداف مثا�ة ال يمكن تطبيقها، وبهذا الشd فقط تكون ح
  .مثا�ة يمكن تطبيقها وÎا تأث� Y سلوك ا�رê والطالب

jما ¶نت مرنة ا�جتمع قد يمر ، الشك أن األهدأن تكون مرنة مسايرة الختالف الظروف واألحوال	اف 
اقتصادية منعطفات اجتماعية منعطفات سياسية فيجب أن يتعامل هذه األهداف بشd مرن  تبظروف قد يمر بمنعطفا

  . يتوافق مع هذه ا�تغ�ات ومع هذه الظروف
j أيأن تكون صا@ة لالستمرار قدر اإلم�ن N ة تطبيقهاkأي  ، يفضل أن تكون هذه األهداف صا N زمن

  .وقت  بناًء Y ظروف واحتياجات ا�جتمع

CCعليمية�عليميةخصائص السياسة ا�خصائص السياسة ا::  
الشك أن السياسة ا:عليمية N ا�ملكة العربية السعودية تتمÐ �صائص تمÐها عن السياسات ا:عليمة األخرى 

  :ولعل أبرز هذه اAصائص
  . صادر ر`Ðة أساسيةفا�نهج يقوم Y أسس وY م، فا�نهج متZ، أساس ا�نهج����
  .اÎدف معلوم، اÎدف واضح، وحدة اXدف ����
، ا:أصيل اإلسالN Í ®يع ا�ناهج اpراسية، مالحظة � ما يشوب هذه ا�ناهج من أسلمة ا�ناهج ا�راسية����
  .أف¢ر Óلة
العلوم ، العلوم ال�عية ،الفÐيائية، العلوم اÎندسية، ؛ العلوم الطبيةوالعلوم بش¡ أنواعها، االهتمام بالعلوم����
  .اإلنسانية
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، ومن يقرأ مناهج ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية �د أن هذه ا�ناهج �مل N طياتها ا�عوة إÄ اإلسالم����
َمْعُروِف {اpعوة إq اإلسالم وqÚ التسامح وqÚ وسطيته 

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلنPاِس تَأ

ُ
ٍة أ Pم

ُ
ُمْنَكِر  ُكْنُتْم َخْ}َ أ

ْ
َوَيْنَهْوَن َعِن ال

 ِPَوتُْؤِمُنوَن بِاهللا {  
N مناهج ا�ملكة  معينة أو هناك توجهات سياسية أو توجهات فكريةليس هناك أد»ة ، استقالSة ا�وجه����

ªنما ا:وجه مبÚوهما الكتاب العربية السعودية، و Zمصدرين أساسي Y والسنة .  
عدم ما يم½ هذه السياسة عن غ}ها من السياسات  وهوكة العربية السعودية من خصائص ا:عليم N ا�مل����

و`ث� من ، ، وهذا مشاهد N ®يع ا�دارس اkكوميةرياض األطفال ءاالختالط \ ا�عليم \ ªيع مراحله باستثنا
أو ا�رحلة ا�امعية،  ،أو اeانوية ،أو ا�توسطة ،ا�دارس األهلية عدم االختالط N مراحل ا:عليم سواء ا�راحل االبتدائية

وأي Èء �دث خالف ذلك يعت¸ Óالف لسياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية ال� نصت Y عدم االختالط 
  .N ®يع مراحل ا:عليم ا�ختلفة

CCعليم \ ا�ملكة العربية السعودية�ديد أهداف اl عليم \ ا�ملكة العربية السعوديةخصائص ا�مو ال� أخذت باالعتبار عند�ديد أهداف اl خصائص ا�مو ال� أخذت باالعتبار عند::  
j 

ً
، فاإلنسان يستمر N نموه Ó Nتلف جوانبه ا�سمية والعقلية واالجتماعية أن ا�مو عملية مستمرة: أوال

  .واAُلقية والسلو`ية N ®يع مراحل حياته
jيئةoاجاته ا�تنوعةا�مو يتأثر باk �ًفاإلنسان جزء من بيئته فهو يتفاعل معها بصورة مستمرة إشبا ، .  
jتلف  منÆ آخر ا�مو Äمن حيث خصائص الفروق الفردية فرد إ.  
jتاحة الفرصة أمامه الختيارات متعددةQا�مو يتطلب تهيئة ا@رية للمتعلم و N لك تنوعت ا:خصصاتP ،
  . ا:عليم
  
  

   العا¾ةالعا¾ةالعا¾ة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCعليم \ ا�ملكة العربية السعودية�عليم \ ا�ملكة العربية السعوديةاألسس ال� تقوم عليها عملية ال;بية وا�األسس ال� تقوم عليها عملية ال;بية وا::  
jورسوالً  ص� اهللا عليه وسلم نبًيا–وبمحمد ،  وباإلسالم ديًنا، يمان باهللا رًبا من هذه األسس اإل .  
j ال�مل للكون واإلنسان وا@ياة Ûصور اإلسال�ا.  
j عملا@ياة ا�نيا مرحلة إنتاج و.  
j  قق السعادةالرسالة ا�حمديةl ا�نهج األقوم للحياة الفاضلة ال� O.  
j ء بها اإلسالم لقيام حضارة إنسانية رشيدةالُمثل العليا ال� جا.  
j للمساهمة \ تنمية ا�جتمع فرص ا�مو ُمهيأة أمام الطالب.  
jعليم تقرير حق الفتاة�ا \ .  
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jا�ولة c فرد ¨كم اإلسالم ون( العلم واجب ¦ c ًة {،  طلب العلم فرض
P
ُمْؤِمُنوَن Sَِْنِفُروا َ�ف

ْ
َوَما َ�َن ال

 
َ

ِْهمْ  فَلَْوال
َ
Sُِْنِذُروا قَْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إSِيِن َو fُهوا ِ\ ا� PََتَفقSِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم َطائَِفٌة f¦ُ ُهْم َ©َْذُرونَ َغَفَر ِمْن

P
  } لََعل

 ا-قافة اإلسالمية مادةداþ وا�توسط وا-انوي بفروعه والعلوم ا�ينية أساسية \ ªيع سنوات ا�عليم االبت 
èعليم العا�يع سنوات اª \ أساسية .  

j وهنا عندما نقرأ الكث� من كتب مراحل ا:عليم  ،توجيه العلوم وا�عارف بمختلف أنواعها وجهة إسالمية
 
ً
أو N مادة ا:اريخ ¨د أن هناك ربط بZ هذه  ،أو N مادة ا�غرافيا ،أو N مادة العلوم ، N مادة الرياضياتا�ختلفة مثال

وضو�ت وبZ موضو�ت تتعلق N أشبه ما يكون هناك تأصيل إسالÍ لكث� من ا�وضو�ت وباألخص N مادة ا�
  .العلوم و� مادة ا�غرافيا وا:اريخ وغ�ها، من ا�واد األخرى هناك تأصيل لكث� من ا�واد وهنا نؤ`د Y أسلمة العلوم

CCعليمة \ العهد السعودي \ م�عليمة \ العهد السعودي \ مأبرز ا�نجزات ا�يدان السياساتيدان السياساتأبرز ا�نجزات ا::    
والسياسات ، والغايات، نش� هنا بعدما تناو�ا سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية من حيث ا�فهوم

وقبل أن نبدأ N اkديث عن ، واألسس ال� تقوم عليها عملية ال�بية وا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية، وا�بادئ
  : تناول أبرز ا�نجزات ا:عليمة N العهد السعودي N ميدان السياسات و� كما يûمديرية ا�عارف �سن بنا أن ن

���� 
ً

اpولة تكفل وهنا ، �مالً  ية Æضع lت إ¾اف ا�ولة إ¾افًاأن ا�عليم �ينا \ ا�ملكة العربية السعود: أوال
اء ا�ا�ات العربية واإلسالمية وغ�ها N بل وللمقيمZ إقامة مستمرة أو مؤقتة من أبن ،حق ا:عليم � مواطن ومواطنة

ا5الد وهذا وأعتقد أنه واقع ومشاهد و~سوس، من يزور مدرسة حكومية سيجد أن عدد كب� من الطالب من أبناء 
كما يعª ذلك أن ا�دارس األهلية ال� ينشئها القطاع األهû � األخرى �ت إÀاف ، ا�ا�ة العربية واإلسالمية

أنظمتها ولوا(ها حسب سياساتها وتقوم  عم مدرسة أهلية لكن تطبق مناهج ومقررات وزارة ال�بية وا:عليم،اpولة، ن
، قد يكون Îذه ا�دارس Èء العامة لل�بية وا:عليم إÀافًا مباÀًا وت�ف عليها اإلدارة ،لوائح وزارة ال�بية وا:عليم

 
ً
اآلò أو مقررات N اللغة اال¨لÐية، إذا ¶ن pيها عدد من ا�ناشط ال� ال  زيادة مقررات N اkاسب من اkرية N مثال

السعودية Y هذا ا5ُعد  الوطنية ةتتنا� مع العادات وا:قا�د واألنظمة ا�عمول بها N ا5الد، وربما ¶ن تر`Ð سياسي
والقدرة Y ~اسبة ا�قÏين  ،جودة إدارتهن فاعلية وصدق ~تواه ومع اkرص الشديد من قبل اpولة Y ضما منسجًما

ة تضا� اpولة Y نفسها بالوصول با5الد إq مستويات متطور وربما ¶ن العهد اPي قطعتهY أداء مهماته و أدواره، 
سمة هذه الوراء شدة حرص اpولة Y اإلÀاف Y ا:عليم، ومن ناحية أخرى فان   مثيالتها N الساحة سببًا جوهرًيا

ا N تعميم ا:عليم ون�ه وتطويره بصفة مستمرة؛ األمر اPي ساعد اpولة Y اkصول أساسيً  اإلÀافية ¶نت منطلًقا
ا �مل سمة العا�ية خالل عهد ليس Y الكفاءات الب�ية ا�حلية  ال� غ�ت من معالم ا:عليم ا�حلية :جعله تعليمً 

  . ببعيد

وهذا أعتقد مشاهد، ا:عليم N ا�دارس  ايكون �انيً  بأن\ اoالد ذو اÑاه يâع به ا�عليم  أنمن ا�نجزات ����
اkكومية iاN x ®يع ا�راحل N االبتداú وا�توسط واeانوي حN Ø رياض األطفال N بعض ا�دارس اkكومية، بل 

لك من خالل  �ف الكتب وا�قررات اpراسية، وتقوم اpولة Y دعم اpارسZ وحفزهم با�زايا ا�ادية والعينية وذ
Zامعي�  .�ف م¢فآت وحوافز لطالب �فيظ القرآن وطالب ال�بية اAاصة، م¢فآت للطالب ا
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وقد ¶ن �جانية ا:عليم N العهد السعودي دور بالغ األثر N إحداث ا�قلة ا:عليمية الكمية وا�وعية Y ا�حو 
ز وجل N ا�حاÞات القادمة، وøنت هذه الñعة ا�جانية للتعليم م�افقة مع سمو م¢نة اPي سيتضح بإذن اهللا ع

 قد ع ال�ئلثرا وسًدا ا:عليم N تفك� القيادة منذ بداية الطريق ومنسجمة مع السياق اإلسالÍ للخدمة ا:عليمية،
Y أن هذه اAدمة ا�جانية  اوتأكيدً  ذه اAدمة،من أبنائه أو أوصيائه من اkصول Y ه يتذرع بها ا5عض فيمنع بعًضا
لتÊيع ا�هضة واالرتقاء بمستوى الفكر ا�حû �تمكن من ا:غلب Y الظروف  ؛ستعمل Y إفساح الطريق

ية تؤ`د  ا:وجهات ا:عليمية Y أن ا:عليم هو مفتاح ا:نمية وهو أداتها ووسيلتها وéيتها فجاءت iان وحديثًابأنواعها، 
i Nاالت ال�بية  ÎZا N فهم الكتاب، وا5احث بل وتعزيًزا ،مشية مع هذه ا:وجهاتا:عليم منذ ذلك الوقت مت

  .واالجتماع االقتصاد واإلدارة ا�درسية وغ�ها
، من ا�نجزات ا:عليمة N العهد السعودي N ميدان السياسات أن اpولة تكفل ا:عليم �ن بلغ سن ا:عليم 

وسمعت أن هناك دراسة أن يتم قبول الطالب بعد ، +س سنوات وتسعة أشهر pينا الطالب سن ا:عليم تقريبًا لغويب
  .+س سنوات وستة أشهر

 
ً
Pا ¶ن اkرص Y  وهو ا�ستهدف  وأخً�االشك أن ا�واطن جزء أساÔ من الكيان العام لتولة وهو éيتها أوال

القرى Pلك فقد أخذت اpولة Y �تقها توجيه األبناء N ا�دن و وتبًعا، سة السعوديةا N السياجوهريً  تعليمه مطلبًا
فهم ا�غازي ا�بيلة وا5عيدة من وراء ا:عليم، ومع أن جهود اpولة N هذا ا�سار ¶نت واسعة واألرياف :نوير األهاò و

أمور ا:جارة والزراعة والصيد وغ�ها، وøن من بسبب انشغاÎم ب ؛ا�طاق فقد ظل بعض األبناء بمعزل عن ا:عليم
الصعوبة N ذلك الوقت ا:عرف بشY , d ®يع األبناء اPين بلغوا سن ا:عليم ولم يلتحقوا به خاصة عند الس¢ن 

Zولة تتب¼ أنظمة ا:وطpي جعل اP؛ الرُحل؛ األمر اAهذه ا Y صولkدمة:تأكد من أن هؤالء األبناء يمكنهم ا.  
قد Bتلف عنه N  -سياسة إلزامية ا:عليم N العهد السعودي-وÑدر اإلشارة إq أن أسلوب تطبيق هذه السياسة 

:حقيق ا:نمية N ا5الد Y الصعيدين الفردي  pولة تعت¸ هذه اإللزامية مصدًرا طيبًابالد إq أخرى، إال أن ا
  . واالجتماY ç السواء

ونلمس ذلك من خالل كثافة ا�قررات ال�عية  عليم يقوم c روح ال(يعة اإلسالميةأن ا�من ا�نجزات ����
ويعª ذلك ، القراءات، ا:وحيد، مصطلح اkديث N ا�راحل اeانوية، ا:اريخ، الس�ة، ا:فس�، اkديث، القرآن الكريم

ستوياته اkكوÍ منه واألهû، ويعª ذلك أن أن دراسة ال�يعة � دراسة إلزامية N ®يع مراحل ا:عليم وأنماطه وم
 اعتماد الشهادات اpراسية من بالد أخرى ال يتم إال إذا درس الطالب أو الطا5ة مقررات دراسة N ال�يعة اإلسالمية،

  .وÚال فعليه أن يدرسها ~ليًا
مية بهدف أن يöود بشدة بال�يعة اإلسال لة تستهدف من جعل ا:عليم مرتبًطاومن ناحية أخرى فإن اpو

ومن شأن ، الطالب أو الطا5ة بالقدر ا�ناسب وال¹وري من اeقافة اإلسالمية ال� تمكنه من أن يعيش كمواطن مسلم
هذه اeقافة اإلسالمية أن تهيئ  للمتعلم الفرص لألمن الرو� واeقاN N مواجه ا:يارات الفكرية األخرى خاصة تلك 

  .eقافة اإلسالميةا:يارات اpخيلة Y ا
  ال تقل أهمية  أخرى ا مراحل ا�عليم ا�ختلفة أهدافً للتأكيد العل� c دراسة ال(يعة اإلسالمية \كما أن 

  .وهو أحد أهم األهداف السياسية لتولة ا@رص c ا�ماسك وا�الحم االجتماï الوطvمن أبرزها 
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  أن تعليم ا�رأة يعد جزء أساسًيامن ا�نجزات ����
ً

  من كفالة ا�ولة إªاال
ً

، ومن حق الفتاة أن تستفيد وتفصيال
مع مبادئ ال�يعة  اN الوقت نفسه وتمشيً  يتفق مع احتياجاتها وظروفها ورؤىمن الفرص ا:عليمة ا�ناسبة ا�تاحة �ا 

ريم حق الفتاة وحق اإلسالمية أال يكون هناك اختالط N ا:عليم بZ اPكور واإلناث، وأن هذه السياسة من باب تك
ا�رأة N ا:علم دون منغصات ودون مؤثرات Óلة، وقد أثبت ا5حث العلÁ ا�عا� N بالد غربية عديدة صدق االÑاه 
 N اه وهو عزل الطالب عن الطا5اتÑهذا اال ªتب N ا:عليم غ� ا�ختلط، بل إن هناك دول أخرى بدأت N Íاإلسال

  . باالختالط N ا:عليم السعودي إال N مرحلة دور اkضانة و رياض األطفال ا:عليم ولم يسمحمراحل 

وتعمل  أن ا�عليم اÂي يقوم بتبنيه القطاع األهü وت(ف عليه ا�ولة هو تعليم مع;ف بهمن ا�نجزات ����
تمN Ð ا�قررات  يية، وأن t أ، وأنه يتبع ا�ناهج اpراسية القائمة N ا�دارس اkكوماpولة Y تشجيعه ماديًا ومعنوًيا

تكون نفقات ا:عليم با�دارس مناسبة ومعقولة مع حرص اpولة Y أن  ،واألنشطة ووها كما ذكرت سابًقا اإلضافية
  .تنسجم مع اإلم¢نات ا�ادية والب�ية ا�تاحة فيه ومع مستوى اAدمة ا:عليمية ا�قدمة

 òلس ا:عليم العاi وقد أقر ا�ظام ûا�ملكة العربية السعودية أن يقوم القطاع األه N ديثkامعات ا�وا
 عد أن ¶ن ا:عليم األهû مقتÏًابإنشاء 	يات أو جامعات أو معاهد عليا أهلية عند توافر ال�وط والضوابط الالزمة ب

  . ت ورياض األطفالY مستوى ا:عليم العام فقط N مراحله االبتدائية وا�توسطة واeانوية بنZ وبنا

وتنشئ Îذه الغاية ا�ؤسسات  ،غ}همليم الفئات ا°اصة من ا�عوقq وأن ا�ولة تكفل حق تعمن ا�نجزات ����
  .ا:عليمية ا�ناسبة بما يتناسب مع ظروف خصوصيتهم

j qهنا أش� إ ûيع مناطق ا�ملكة العربية الولعª \ وسع \ فتح برامج ال;بية ا°اصة�سابًقا، سعوديةقضية ا 
  .ومعاهد الصم، ومعاهد ال�بية الفكرية، معاهد ا�ور ،¶نت هناك فقط معاهد

jعليم العام�ها الستقبال  أما اآلن ففتحت برامج \ مدارس اÐهÑ و� فصول ملحقة بمدارس ا:عليم العام تم
مدارس دار ا:وجيه هناك ، واألميZ، ثواألحدا، اسة ا�تا'هذه الفئة الغا�ة Y نفوسنا، ويندرج �ت هذه السي

 Zم الفصول ويشار`وا الطالب العاديÎ مدارس األيتام فتفتح N هناك مدارس دار ا�الحظة، وفيما يتعلق ،çاالجتما
  . واألسوياء N مدارس ا:عليم العام

jعلي�تقها توف} الفرص اH c يستفيدوا منها ذاتًياأخذت ا�ولة Íم لX مويس ميةXتفيد منها من حو 
ً
 ، فضال

  . عن أن هذه الكفالة من اpولة :عليمهم تتم- مع متطلبات ا:نمية وبراiها N ا5الد
j ا5الد العربية  ا�ولة تتيح فرص استكمال ا�راسة \ ا°ارج عن طريق االبتعاثأن N سواء ¶ن ذلك

ا:عليمية السعودية اkكومية ع�ات اآللف من اPكور  واإلسالمية أم N ا5الد األخرى، فقد استفاد من ا5عثات
  .عن دعم اpولة 5عض أبناء ا�سلمZ من العرب وغ�هم لتراسة داخل ا�ملكة واإلناث من ا�واطنZ وا�واطنات فضال

 كون إنشاء معاهده ومؤسساته خاضًعاأن ا�عليم العاè يوفر للقادرين عليه من الطلبة ويمن ا�نجزات ����
  .دى حاجة اoالد إSه وقدرتها c الوفاء بالåاماتها�
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   ع(ع(ع(   ا@اديةا@اديةا@ادية   ا@لقةا@لقةا@لقة

منها، ونكمل ونقول  وذكرنا عدًدا، N ميدان السياسات �دثنا عن أبرز ا�نجزات ا:عليمية N العهد السعودي
  :بأن

 N منها اإمعانً  وأنها، ا�بيل Ûاإلسال وا°لق والفنية وال;بوية العلمية الكفاءة ذوي ا�عليم c تقيم ا�ولة����
 ،ومستوياته وأنماطه ا�عليم مراحل ش¡ \ والعلمية اإلدارية لكفاءاتها ا�ستمر ا�دريب فرص توفر السياسة هذه تعزيز

 استقطاب N األسد بنصيب �ظى السعودية العربية ا�ملكة N ا�نت�ة ا:دريب مراكز N اإلدارة معهد أنب وأعتقد
 بشب¢ت االرتباط ترتيبN  امؤخرً  بدأ وقد، مواهبهم وتنمية ،:دريبهم ؛اpولة وظائف مستوى Y واإلداريZ فZا�وظ

 ،األحادية االتصال تقنيات من االستفادة Y اpائم اkرص مع ،هادفة تربوية اأغراًض  µدم ال� ،العا�ية ا�علومات
  .ووها مدiة أقراص Y ا�سجلة ل¸امجا وتقنية  ،واkاسوب ،وا�تعددة ،وا�زدوجة

CCعليم�عليما�ا  þاالبتداþعليم  \\  يُسَتهدفيُسَتهدف  ماذاماذا  ،،االبتدا�عليما�ا  þاالبتداþ؟؟االبتدا  
 بعض Y نقف أن بنا �سن االبتداú ا:عليم عن نتحدث أن قبل ولعلنا، االبتداú ا:عليم إq ننتقل ذلك وبعد

  ؟االبتداú ا:عليم N نريد ماذا أو االبتداú؟ ا:عليم N يُستَهدف ماذا، ا�فاهيم
 ور�يته ،الطفل نفس N الصحيحة اإلسالمية العقيدة تعهد Y السعودية العربية ا�ملكة N ا:عليم سياسة وثيقة نصت
 وأخذه، الصالة إقامة Y وتدريبه، اإلسالم أمة إq وانتمائه ولغته وعقله وجسمه خلقه N مت¢ملة إسالمية ب�بية
 وا�هارات ،العددية وا�هارة ،اللغوية ا�هارة وخاصة ،ا�ختلفةا�هارات األساسية   وتنمية ،فضائلوال السلوك بآداب
 بيئته و� نفسه N عليه اهللا بنعم وتعريفه ،ا�وضو�ت Óتلف N ا�علومات من ا�ناسب بالقدر وتزويده، اkر`ية

، بت¢رياال نشاطه وتعهد، ي.دا5 ذوقه وتربية، بيئتهو نفسه وينفع، ا�عم استخدام �حصل ؛وا�غرافية االجتماعية
 وخصائص سنه حدود N اkقوق من t وما، الواجبات من عليه ما �درك ؛وعيه وتنمية، pيه ا�دوي العمل تقدير وتنمية
، الصالح والعمل العلممن  االزدياد p Nيه الرغبة وتو�د ،أمره لوالة واإلخالص ،وطنه حب وغرس، بها يمر ال� ا�رحلة
  .حياته مراحل من ا�رحلة هذه يû �ا الطالب وÚعداد، فراغه أوقات من االستفادة Y وتدريبه
  

j نقف عندما  
ً

   :األمور من وعدد ا»وانب من عدد c ر�زت أنها ~د ا�رحلة هذه \ اXدف مع قليال
Ò. يةHية الطفل رHجانب هذا ،إسالمية ر.  
Ó. ½�;والفضائل ،والسلوك ،ابباآلد تعريفهو، ال  .  
Ô. العددية وا�هارة ،اللغوية ا�هارة حيث من األساسية مهاراته تنمية .  
Õ. ¹ نعمة، السمع نعمة، وجل عز اهللا بنعم تعريفهoالفؤاد نعمة، ا.  
Ø. عليه اهللا أوجبه فيما ويوظفها ،ويستثمرها ا�عم هذه يستخدم كيف.  
ç.ال� با@قوق تعريفه Ì ،األمر لوالة واإلخالص الوطن حب حيث من، يهعل ال� والواجبات.  
ë. وسلم عليه اهللا ص� �مد وبنبيه ودينه بربه تعريفه .   
        .الصالح والعمل ا�افع العلم من االزدياد .�
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à. الطفل أن شك ال، الفراغ أوقات من االستفادة N الفراغ وقت يوظف  أن فجيدٌ ، فراغ بوقت يمر ا�رحلة هذه ،
 .ودنياه دينه N ينفعه فيما الوقت اهذ من يستفيد و`يف

CCا�رحلةا�رحلة  هذههذه  \\  يستهدفيستهدف    وماذاوماذا، ، ا�توسطةا�توسطة  ا�رحلةا�رحلة::  
 يستهدف  وماذا، ا�توسطة ا�رحلة  إq ننتقل أن فجيد االبتدائية؛ ا�رحلة N يستهدف ماذا عن اkديث أن طا�ا

N ا�رحلة؟ هذه  
 نفس N اإلسالمية العقيدة تمكZ فيها يستهدف أنه Y السعودية العربية ا�ملكة N ا:عليم سياسة وثيقة نصت

 باA¸ات وتزويده، قلبه N خشيته وتنمية وتقواه تعاq اهللا ~بة وتنمية، وتÏفاته لسلو`ه ضابطةً  وجعلها، الطالب
 عن ا5حث إq شويقهوت، والعلوم لثقافةل األساسية وا�بادئ العامة باألصول يلم حيث، لسِنّه ا�الئمة وا�هارات وا�عارف
 با:وجيه وتعهدها، الطالب pى ا�ختلفة وا�هارات العقلية القدرات وتنمية، العلÁ وا:تبع ا:أمل Y وتعويده ،ا�عرفة

، ا�سؤو�ة و�مل ا:بعة وتقدير ،وا:عاون اإلخاء يسودها ال� اإلسالمية االجتماعية اkياة Y وتربيته، وا:هذيب
 ا�سلمة أمته أiاد الستعادة همته وحفز، أمره لوالة واإلخالص ا�صح روح وتنمية، ووطنه iتمعه خدمة Y تدريبهو

 N فراغه واستثمار، ا�فيدة القراءة N وقته من االنتفاع وتعويده، وا�جد العز طريق N َ� الس�  واستئناف، إ�ها ينتÁ ال�
 هن� سِ  بقدر �عرف الطالب وç تقويةو ،قويةً  مزدهرةً  إسالميةً  شخصيته من �عل بما نشاطه وتÏيف، ا�افعة األعمال
  اإلشا�ت يواجه كيف

ّ
  .اkياة مراحل من ا�رحلة هذه يû �ا هوÚعداد ،اpخيلة وا�بادئ، اÎدامة وا�ذاهب، ةلَ ا�ضِل

jدف هذا عند قليال نقفXوراألم من اعددً  تناولت أنها فنجد، ا�توسطة ا�رحلة \ ا  
ً

  : أوال
Ò. qالطالب نفس \ اإلسالمية العقيدة تمك .  
Ó. ا ا�رحلة هذه \ الطالب ت¹فات تكون أنX هذه ضابط هو وما  السلوك؟ هذا ضابط هو وما ،ضابط 

   ا:Ïفات؟
Ô. حث للمعرفة يشوق أن البدoصل و�يف، واالطالع وا© c ا�علومة.  
Õ. ا�رحلة هذه \ الطالب تربية c عاون�تمعه دمةخ \ ا� ،c فراغه أوقات من ةستفاداال.  
Ø. \ األف�ر من و�ث}، الشائعات من الكث} يواجه قد ا�رحلة هذه  fدامة واألف�ر ةلَ ا�ضXهذه يواجه كيف ،ا 
 :إال ا:حصZ هذا يكون أن يمكن وال، �صp Zيه يكون أن فالبد اAاطئة؟ ا�بادئ هذه يواجه كيف األف¢ر؟

 ربطه خالل من، بالعلماء ربطه خالل من، طالعاال خالل من، القراءة خالل من، ال�ç علمالخالل  من/
  .بمجتمعه ربطه خالل من، أمره بوالة

CCا�رحلةا�رحلة  هذههذه  \\  يستهدفيستهدف  وماذاوماذا  ا-انويةا-انوية  ا�رحلةا�رحلة::  
 وماذا ويةاeان ا�رحلة عن نتحدث أن فالبد ا:عليم مراحل عن اkديث طا�ا، اeانوية ا�رحلة إq هنا ننتقل
  :ومنها، الطالب لسن مرا�ةً  خاصة خصوصية مرحلة لd أن و¨د ا�رحلة؟ هذه N يستهدف

 العقيدة ودعم ،Àعه Y جوانبها ¶فة N ومستقيمة لوجهه خالصة األعمال وجعل، وحده هللا الوالء �قيق متابعة
 األساسية با�فاهيم وتزويدهم، واآلخرة اpنيا ةواkيا اإلنسانو الكون إq الطالب نظرة بها تستقيم ال� اإلسالمية
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 اإلسالم ألمة ال� االنتماء مكZوت ،عنه واpفاع إ�ه اpعوة Y اقادرً  باإلسالم امعÑ  ًöعله ال� اإلسالمية واeقافة
 من السن هذا وافقي بما السعودية العربية ا�ملكة اAاص ووطنه اإلسالÍ لوطنه الوفاء و�قيق ،ا:وحيد لراية اkاملة
 ،الف�ة هذه N تظهر ال� ا�ختلفة واستعداداته الطالب قدرات وتعهد ،ا�سم N وقوة ،العلياء إq وتطلع األفق N تسام

 ،الطالب pى العلÁ ا:فك� وتنمية ،العام مفهومها N اإلسالمية ال�بية أهداف و�قق تناسبه ما وفق وتوجيهها
   .السليمة اpراسة طرق Y وا:عود ا�راجع واستخدام ،ا�نه� وا:تبع جريبوا: ا5حث روح وتعميق

مع و بتدائيةاال ا�رحلة طالب مع مغاير بشd تعاملت أنها ¨د وما تهدف إ�ه ا�رحلة هذه خاصية استعراضمن 
 بأن أوصتف ،ةا�تغ� �موا عملية مرحلة تفك� ومرحلة نضج مرحلة ا�رحلة هذه N فالطالب ،ا�توسطة ا�رحلة طالب

  .))نوى ما امرئ لI إنما و با�يات األعمال إنما(( ،لوجهه خالصة قضية تكون
jعله ال� اإلسالمية ا-قافة من ال�\ بالقدر تزويدهÑ  ًåباإلسالم امع،  ًöعنه يدافع أن يستطيع بدينه امع.  
jالطالب N يه ا�رحلة هذهp أن هذه السياسة الوثيقةهذه  حاولت هناو ؛نمو متغ�ات و� متغ�ات ïهذا ترا 

  .اإلسالمية ال;بية أهداف ©قق بما ا�مو
jفك} ين� ما�حث روح تعميقو ،�ى الطالب العل� اoجريب ا�تبع وا�وا ðتربيته خالل من ا�نه 
ا�واد  بعض N وباألخص ،لفةا�خت والكتب  ا�راجع واستخدام ا�ختلفة ا5حث مناهجطرق و استخدام Y وتدريبه
  .مقرر ا�ادةب ا�رتبطة وا�ناهج ا�قررات بعض Y الطالب يتعرف حØ ا�قرراتوبعض 

jعود�ا c السليمة ا�راسة طرق .  
jعدادهم القادرين بلطالأمام ا الفرصة إتاحةQسواءً  ،ا�ختلفة مستوياتها \ ا�راسة �واصلة و N ا�عاهد 

 وµريج ،الئق بمستوى  اkياة ميادين N للعمل الطالب سائر وتهيئة ،ا:خصصات بمختلف ا�امعية اتال�ي أو العليا
  .الفنية واألعمال اpينية با�هام والقيام ا:عليم من األوÜ ا�رحلة N ا5الد حاجة سدل ؛اوفنيً  امسلكيً ا�ؤهلZ  من عدد

jقيقlو ïي الو�  .ةمت�مل إسالمية أ�ة oناء األ
jعدادQاوبدنيً  اروحيً  اهللا سبيل \ أمره ووالة وأمته وطنه عن وا�فاع للجهاد الطالب و.  
j ية الشبابHورc تهموعالج  اإلسالم أساسäة الفكرية مشSومساعدتهم ،واالنفعا Y الف�ة هذه اجتياز 
  .وسالمبنجاٍح  حياتهم من اkرجة

jكسابهمQأوقات واستغالل ،الصالح والعمل ا�افع العلممن  االزدياد \ غبةوالر ا�افعة ا�طالعة فضيلة  و 
 اÎدامة األف¢ر الطالب به يواجه اPي اإل�اä والوç ا�جتمع وأحوال الفرد شخصية به تزدهر ،مفيد وجه c \ الفراغ
  Ñاهاتواال

�
  .لةا�ضل

jب وهنا� qالطالب أن وهو مهم جانب أن أش� إ N ت من عدد يواجه هأن شك ال ا�رحلة هذهåوهنا ،ا�ش 
  والعلماء بالعلم ا�رحلة هذه \ الطالب يربط أنب، ال(ï العلم ،ا�افع بالعلم ا�رحلة هذه \ الطالب يسلح أن Ãب

qالصادق qالربان.  
jمل ال� الكتب قراءة ،ا�افعة الكتب قراءة القراءة من يستفيدكيف  وجهيُ  أن� N مال طياتهاå ا�فيد  ا�افع 

   .العسل N السم تدس ال وال�
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CCعليم�عليما�ا  èالعاèيستهدفيستهدف  وماذاوماذا  العا  ::  
  ؟ يستهدف وماذا العاò ا:عليم عن نتحدث أنو�ب من هنا 

 أمام بمسؤو�ته تشعره ال� ،اإلسالمية باeقافة الطالب لöويد الس� ومتابعة ،هللا الوالء عقيدة تنمية يستهدف
 اوفكريً   اعلميً  مؤهلZ أكفاء مواطنZ وÚعداد ،ومثمرة نافعة والعملية العلمية إم¢نيته :كون ،ماإلسال أمة عن اهللا

 وÚتاحة، السديدة اإلسالم ومبادئ السليمة العقيدة ضوء N بأمتهم وا�هوض، بالدهم خدمة N واجبهم ألداء ا��ً  تأهيال
 ،العلÁ ا5حث ميدان N إ�اä بدور والقيام ،ا�ختلفة العلمية تا:خصصا N العليا اpراسات N ا�ابغZ أمام الفرصة

 اkياة �تطلبات  ا�الئمة السليمة اkلول و�Úاد ،وا�خ��ت والعلوم اآلداب N العالÁ ا:قدم iال NاPي يسهم 
  .ةا:قني  واÑاهاتها ا�تطورة

jب وهناÃ عليم استهداف حول وقفات  نقف أن�ا èعليم يستهدف ماذا وأ العا�؟ اèالعا  
  : األمور من عدد Y ر`زت

Ò. حث قضيةoالعل� ا.  
Ó. العليا لتراسات ا�جال فتح .  
Ô. باألمة ا�هوض.  
Õ. إعداد qأكفاء مواطن.  
Ø. قدم�ت والعلوم اآلداب \ العال� اH;وا�خ. 
ç. ادÃاهاتها ا�تطورة ا@ياة �تطلبات ا�الئمة السليمة ا@لول إÑقن  وا�يةا. 

 إعداد N كب�ة مسؤو�ة وتتحمل اكب�ً  اعبئً  تتحمل ا�امعات N العلÁ ا5حث مراكز أنY  أشيد وهنا
 طالب تواجه ال� ،الطالب تواجه ال� ا�شåت من كث� �عا�ة ا5حثية ا�شاريع دعمو  ،األýاث إعدادو  اpراسات
 جتمعويغذي ا�، للتعليم العام ا�غذي يعت¸ العاò وا:عليم ،العام ا:عليم N الطالب تواجه ال� ،العليا اpراسات

 خالل من إال، سليم علÁ منهج Y بناءً  إال علý Áث يقوم أن يمكن وال، باألýاث ا�جتمع ويغذي ،اpراساتب
 بل وسيقلل سيخفف هذا فإن بدورها قامت إذا ا5حثية ا�راكز هذه أن شك وال، ا�تخصصة ا�امعات N ا5حث مراكز

 حØ أو األخالقية أو السلو`ية ا�شåت أو ا5طالة مستوى Y سواءً ، الشباب تواجه ال� ا�شåت من كث� وستنعدم
  . الفكرية
ë. ف ¨ر�ة ا�هوضSأ�اإلسالمية الفكرة دمة° العلوم يطوع بما العل� واإلنتاج ا، qالد وتمكoدورها من ا 

 ا�ادية االرافات وÑنبها ،والرشاد ال¸ إq الب�ية تقود ال� األصيلة مبادئها Y اإلنسانية ا@ضارة oناء القيادي
 وما العمل iال N هم اPين اAر�Z إq تنقل ال� ا:جريبية واpراسات ا:دريبية دماتاAب والقيام ،واإلkادية

 5ناء والقيادة العلÁ واإلنتاج ا:أ�ف حر`ة عن يثاkد أن طا�ا ،µرجهم بعد جد «ا عليه يطلعوا أن ينب0
 .اإلنسانية اkضارة
 .القرآن لغة إÄ ا�افعة ا�عرفة الفنون ترªة .�
à. عليم حاجة يسد بما ا�صطلحات من العربية اللغة ثروة تنمية�علو اÃ من عدد أك¼ متناول \ ا�عرفة 
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qاجة ن كم ،ا�واطنý qاث نم كث� وتر®ة بيرتع إýالعربية ا�جتمعات وتفيد تصل قد ال� العلمية األ 
 تقوم ا�حلية وا�كتبات العربية وا�كتبات األýاث مراكز ولعل ،ا�انب هذا ينقصنا لكن ،سواء حدٍ  Y واإلسالمية

 اإلنتاج Y ا5احثZ تشجيع N، ال�®ة Y ا5احثZ تشجيع N،  ا:أ�ف Y ا5احثZ تشجيع N الريادي بدورها
Áالعل ،N تشجيعال Y اث وبعض ،وا�قررات ا�ناهج أسلمةýدم قد ال� األµ اإلسالمية األمة.  
  
  

 ع(ع(ع(   ا-انيةا-انيةا-انية   ةةةا@لقا@لقا@لق

CCعليمية  ا�ؤسساتا�ؤسسات�عليميةا�السعوديالسعودي  العهدالعهد  قبلقبل  ا::  
 بأهداف تعليم أي- اkديث بمفهومه للتعليم نظام هناك يكن لم السعودي العهد قبل أن إq نش� هنا لعلنا

 ،باختصار ا�دارس هذه أبرز إq أش� ولعû، ا�رحلةهذه  أخريات N سوى -Óططة ومناهج متدرجة ومراحل ~ددة
  : السعودي العهد قبل ا:عليمية ا�ؤسسات
jا�دارس وهذه العثمانيون شأهانأ مدرسة هناك - 

ً
 ذلك N السبب ولعل، األهاò قاطعهافقد  -قلتها عن فضال

  .األتراك من هممعظم ف¢ن معلموها وأما، ال�`ية اللغة ¶نت بها دريسا: لغة ألن
jن� طو عمرها يدم لم ا�دارس هذه لكن، اXاشمية ا�دارس هنالك 

ً
 عû؛ بن اkسZ عهد Y إغالقها تمف يال

  .-آنذاك اkجاز حاكم- ال�يف عû بن اkسZ صدوأق، االضطرابات و`0ة ا�وارد قلة بسب
jن� الكتاتيب أما، ~دود ا�ساجد N الطالب عدد وøن الكتاتيبو ا�ساجد الوقت ذلك \ السائد �عليما و

 مفروشة غرفةحجرة أو  عن عبارة بأنها الكتاتيب بهذه اpارسZ أحد ويصفها ،السعودي العهد قبيل أحواÎا ساءت فقد
 أحوال سوء جانب qإ، وا�ريض منهم الطيب فالاألط منها ي�ب مكشوفة وأبيار، مراحيض و|وارها، با�ة بفرشة

  .اجدً  ~دودة ¶نت الكتاتيب
jهاشأأنف األهلية ا�دارس أما èن ،األها� ®عوا ،للت¼ع Xا ادافعً  السعودي العهد قبل الرسمية السلطات فشل 
 رواد أكتاف Y قامت أهليةوتعاونوا فيما بينهم إلنشاء مدارس  ،بأرا# منهم بعض وت¸ع، األموال من iموعة
  ا�دارس هذه وخرجت، ا:عليم

ً
 ال� ا�دارس هذه أقدم ومن، كث�ة iاالت N الوطن وخدمت، ا�سؤو�ة �ملت أجياال

  .العثمانية الفخرية ا�درسةو، ادً ج مشهورة و� ،الصو�ية ا�درسة ا�كرمة مكة \ أنشئت

CCعليم  حولحول  اهللاهللا  ر8هر8ه  العزيزالعزيز  عبدعبد  ا�لكا�لك  رؤيةرؤية�عليما�ا::  
 إقليم وفتح مكة دخل أن إÄ ا�قليدية بصوره ا�عليمب اومهتمً  اقائمً  اهتمامه ظل اهللا ر8ه العزيز عبد ا�لك����

 عليها قام ال� لتعوة او�قيقً ، ا5الد تطوير N كمدخل ا:عليم تطوير N برناiه تنفيذ N فبدأ ،هH ÒÔÕÔم ا@جاز
 وأيقن، ا:خلف فوق القفز تستهدف حضارية وثبة إq اkاجة اkجاز دخوtب اهللا ر�ه ا�ؤسس ا�لك دركفأ، اpولة
 وبدخول،  اإلسالم إطار N العÏ خصائص ~تواه Nمل � للتعليم جديد نظام إقامة 	ه ذلك مفتاح أن ا�ؤسس ا�لك
 ت�ف نظام شN d يديةا:قل صوره و�ديث ا:عليم تطوير N برناiه تنفيذ N فرصته ¶نت مكة العزيز عبد ا�لك
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  .اpولة عليه
 ا�ملكة تاريخ \ يعقد تعلي� اجتماع أول إÄ مبا¾ةً  ا@جاز إقليم ضم عقب مكة علماء دعوة ذلك ويؤ`د����

  .فيه وا:وسع وتنظيمه ميعلا: ن� N ا�هد بذل Y العلماء اهللا ر�ه العزيز عبد ا�لك وحث ،هH ÒÔÕÕم
 من أكياس وستة ذبائح وع( اذهبً  جنيه ئةابم لألوB وت¼ع ،الفخرية وا�درسة اهللا ر8ه الفالح مدرسة زار����

 ن� N شديدة رغبة د�ل اللفتة هذه ف¢نت، األرز من أكياس وأربعة ذبائح وست اجنيهً  zمسq للثانية وت¼ع، األرز
  العلم

ً
  إذا الس1 ا:¸ع اهذ وøن، ا�جال هذا N األهاò جهود تشجيع Y ثاx ود�ل، أوال

ُ
 مستويات االعتبار N خذأ

 و� واحدة مدرسة به حظيت اPي ا:¸ع أن ا5احثZ أحد يقدر ،حينها N اpولة وÚيرادات ،الوقت ذلك N ا�عيشة
  .الوقت ذلك N اpولة إيرادات من باأللف اواحدً  حينها N يساوي ¶ن الفالح مدرسة

 نظام وضع ا�جلس c أن ا�عارف �لس إنشاء قرار \ وجاء ،ا�عارف �لس ءبإنشا قرار صدر هH ÒÔÕçم \����
، مراحل أربعة من يتكون وأن ،او�انيً  اإجباريً  عله» والسù ا@جاز \ ا�عليم بتوحيد يلåم، ا@جاز \ تعلي�
  .العليا وا�رحلة، اeانوية وا�رحلة، االبتدائية وا�رحلة، ا:حض�ية ا�رحلة

 قد يكون هH ÒÔÕØم ا@جازيةللمملكة  األساسية وا�عليمات هÒÔÕÕ سنة ا�عارف مديريةقيام  قرار صدوروب
 وا�عارف العلوم ن( وهدفه اإلسالم هويته ،ا�ملكة \ ا@ديث ا�عليم �ظام الفلسí اإلطارو اإلداري اإلطار توفر

 قيام إعالن عقب ا�عارف مديرية صالحيات اتسعت فقد ،اkنيف اpين وأصول اpقة فرض مع ذلك � ،والصنائع
�2� األوÜ ®ادى && N السعودية العربية ا�ملكة�  .للتعليم شامل وطª نظام قيام �قق وبذلك ه

 بمفهومه السعودي ا:عليم تاريخ N ناصعة صفحة آنذاك اهللا ر�ه ا�لك جاللة سطر ::ا�عارفا�عارف  مديريةمديرية  إنشاءإنشاء
�33� N ا�ل� ما�رسو بصدور اkديث  /�  /�، حديث تعليÁ �ظام األساس حجر بمثابة كون: ا�عارف مديرية بإنشاء 
 أاء ¶فة لتشمل امتدت ثم، أوال اkجاز إقليم N ا�دارس ®يع Y اإلÀاف تشمل ا�عارف مديرية  صالحيات وøنت
  .السعودية العربية ا�ملكة قيام إعالن عقب وذلك ا�ملكة

  .هÒ/à/ÒÔÕÕ \ صدر :ا�لÍا�لÍ  ا�رسوما�رسوم  صدورصدور

CCعليم�عليما�ا  þاالبتداþا�عارفا�عارف  وزارةوزارة  نشأةنشأة  منذمنذ  االبتدا::  
، استكملت فيه اpولة ش�ها اkديث ا�ملكة \ اإلدارة �ظام واسع تطوير ظل \ هHÒÔëÔم وزارةال نشأت����

  :واحدة دفعة جديدة وزارات +س قامت Pلك االنطالق رحلةواستعدت �
  ا�عارفو   والزراعة      والطرق    وا�واصالت    ا�اخلية ةارزو

  ،اهللا ر8ه العزيز عبد بن فهد ا�لك ال(يفq ا@رمq خادم هو Xا وزير أول أن ا�عارف وزارة وحظيت����
�5� �م من الف�ة لطول اونظر� Øاإل¨ازات وتعدد اآلن ح  Nهذه نقسم فسوف األوضاع واختالف، الوزارة مس�ة 
  :ا:اò ا�حو Y ف�ات ثالث إq الف�ة

�  ه�����م حØ  ه��5��م من األوÜ الف�ة.
  ه�$�� �م حØ ه���� �م من.&
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� �م من.��$� Øم ح� ��* ه&�3  
ûأقسم هذه ا�رحلة  أناولع qإ Zف�ت:  

�� �م من.�$� Øم ح� �3�  *.ه$
3� �م ومن.&�$ Øم ح� �  *.ه&�3

CCعل  �ال�ال  \\  إ~ازاتإ~ازات�علا�يميما  þاالبتداþاالبتدا  
  :أهمها من االبتداú ا:عليم iال N عدة إ¨ازات عن نتحدث هنا لعلنا

jعليم أن�ا þضمي ا�عارف مديرية ظل \ االبتدا qابتدائية ومدارس، قروية مدارس ا�دارس؛ من نوع ،
 \ امعً الوزارة قد ضمتها فأبناء الوطن؛  �ميع متساوية االبتدائية اpراسةفرص  تكون أن Y الوزارة من اوحرًص 
 سارت، لتراسة جديد منهج إعداد وتم، سنوات ست فيها اpراسة ومدة ،االبتدائية ا�رحلة عليها وأطلق، واحدة مرحلةٍ 
 N عتمدøنت تو، Îم ا�قل وسائل توف� Y والعمل، ا:الميذ من ال¢N العدد توفر 	ما ا�دارس فتح سياسة Y الوزارة
�م  منهًجا جديًدا آنذاك ا�عارف وزارة وطبقت، مدرسة فتح تم طلبب األهاò تقدم �ماف ،األهاò طلبات Y ذلك

�  .السعودية العربية ملكةدارس ا�� اخصيًص  وضع أول ا�نهج هذا ويعد، االبتداú ا:عليم N ه�55
  

jالوزارة عملت c من االبتدائية ا�دارس عدد زاد، االبتدائية ا�رحلة \ وتنظيمها االختبارات تطوير ÓÒ� 
ال�  السنوات \ عليه �نت ما أمثال تسعة نحوب وزارةال م½انية وزادت، ه��H ÒÔم مدرسة ��ç إÄ هH ÒÔëÓم مدارس

 تتاحاف تم، ا:عليم لسياسة العليا اللجنة ثم، ا5نات :عليم العامة الرئاسة ظهرت  ���� �م الف�ة تلك بداية مع، قبلها
 حØ ه���� من، السعودية العربية ا�ملكة N ا:عليم لسياسة العليا اللجنة أنشأت ثم، اتقريبً  ه���� �م ا5نات مدارس

� عنها �دثنا ال� و�، السعودية العربية ا�ملكة N ا:عليمسياسة  وثيقة صدرت السنوات السبع هذه خالل ه،�$�
  .السعودية العربية ا�ملكة N  اآلن حØ عليها نس� ال� و�، اسابقً 

  ::االبتداþاالبتداþ  ا�عليما�عليم  \\  آنذاكآنذاك  الوزارةالوزارة  إ~ازاتإ~ازات  وأهموأهم
Ò.وقوفوال للمسح ا»انً  الوزارة ش!ت c ا�دارس فتح \ القرى وأحقية الفعلية االحتياجات، Øتفتح ال ح 
 .منها أحقية أك0 تكون قرية قبل قرية N ا�درسة
Ó.مسيةا° خطتها الوزارة وضعت Bم منذ تنفيذها وبدأ ،االبتدائية ا�دارس الفتتاح األوH ÒÔ�Òتفتح ¨يث ه 

 يب¼ اPي األساس هو االبتداú ا:عليم أن اAطة مقدمة N وجاء ،ا°طة سنوات خالل Hم ¦ ابتدائية مدرسة ئةام
 العناية من نصيب أك¸ ا:عليم من �وعا هذا ينال أن Y اkرص � حريصة ا�عارف وزارةو ،برمته ا:عليم هيd عليه

  .او`يفً  اكمً  به وا�هوض
Ô.ا�ظام ا�عارف وزارة أصدرت üم االبتدائية للمدرسة ا�اخH ÒÔ�Õعريف وذلك ،ه�مل ¦ H Iشخص ل \ 
  .المتحاناتا ونظام با�جتمع وعالقتها ا:الميذ حقوقو ا�ظام وتضمن ،سليم c أساس بواجباته االبتدائية ا�درسة

                                 
�  .ما ذكره اpكتور N الصو6 سبق لسان وما ورد N ا�ذكرة هو الصحيحلعل  
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Õ.اال تعليملل اجديدً  امنهجً  ا�عارف وزارة أصدرتþا�رحلة أهداف وضحت تربوية توجيهات هذا ويعد ،بتدا 
  .مادة � تدريس وأهداف
Ø.من ا�دارس عدد زاد ç�� م مدرسةH ÒÔه�� Äو إÅ ÒÕ�� الف;ة هذه بنهاية مدرسة.  
ç.عليم العامة الرئاسة بدأت�نات oافتتاحب ا ÒØ م ابتدائية مدرسةHÒÔدارسا هذه عدد وصلو، ه��� ÄإÔÕë 
  .طا5ة آالف �7� من أك0 بها يدرس ه�H ÒÔàم نهاية \ مدرسة

j\ من الف;ةÒÔàمنذ ا�ملكة بدأت إذ، السعودية العربية ا�ملكة بتاريخ متم½ة ف;ة الف;ة هذه تمثل ه� 
 وO السابعة ا�نمية ةخط احاSً  ا�ملكة وتنفذ ،ا°مسية ا°طط خالل من تنميةلل الشامل ا�خطيط بسياسة �$���م
 ،ا�ملكة N اkياة جوانب من جانب � تطور اAمسية اAطة ف�ة الف�ة تلك وخالل ،هH ÒÕÓØم إHÒÕÓ� Äم بدأت ال�
 اونظرً  ،اخصوًص  االبتداú عليما: و� �م بوجه اkياة iاالت شN Ø نوعية نقالت عدة إq ا�ملكة نقل اPي األمر
 Y وذلك نوعية أخرى و كمية إ¨ازات إq تقسيمها وY أهمها ذكر Y نقتÏ فسوف ،الف�ة تلك إ¨ازات :عدد
  :اآلw ا�حو

CCلك  الكميةالكمية  اإل~ازاتاإل~ازات  أهمأهم�لك�للتعليمللتعليم  الف;ةالف;ة    þاالبتداþاالبتدا::  
 Ò.االبتدائية ا�دارس عدد زاد "qمن "بن ÒÔ�Ô م مدرسةH ÒÔàه� Äإ çÒÕ�  م مدرسةH وذلك وفق إحصائية

ÒÕÓه� .  
Ó.من " بنات" االبتدائية ا�دارس عدد زادÔÕë  ممدرسةH ÒÔà�" Äإç��ç  مH مدرسةÒÕÓ�".  

CCلك  ا�وعيةا�وعية  اإل~ازاتاإل~ازات  أهمأهم�لك�الف;ةالف;ة  ::  
�إعداد ا�اشئq للمراحل  حددت وثيقة سياسة ا�عليم طبيعة ا�عليم االبتداþ بأنه القاعدة ال� يرتكز عليها. 

، الصحيحة من خالل تزويدهم باألساسيات من العقيدةا�رحلة تشمل أبناء األمة ®يًعا وهذه  ،ا�اSة من حياتهم
  .واA¸ات وا�علومات وا�هارات، واالÑاهات السليمة

Ó .þعليم االبتدا�كما حددت الوثيقة أهداف ا.  
Ô . من وزارة ا�عارف راسيةا�ناهج والكتب وا°طط ا�تطوير ، �الوطنية للمساهمة \ تطوير وQنشاء األ
  .ا�ناهج

Õ .يئةoعاو# بهدف ا@د من ازدحام السيارات وتلوث ا�ا Ïتطبيق م(وع ا�قل ا�در.  
Ø .òوجيه  الطال�دمات اإلرشاد واz االهتمام.  
ç . مH صدور ال$ة تقويم الطالبÒÕÒقليل من عددها ، السائد عن االختبارات "بهدف تصحيح ا�فهوم��وا
و�Úاد حلول عملية لتارسN Z مادة أو مادتZ ، والتÊب واkد من مشåت الرسوب، الوقت للتفرغ للتعليم:وف� 

Zدراسيت .  
ë .م(وع ال îيتهمتبHور qلر�ية وقد جاء  ،كشف عن ا�وهوب tتأسيس ®عية ا�لك عبد العزيز ورجا

  .ألهمية هذا ال¸نامج تأكيًدا اهللا هوبZ برئاسة السمو ا�ل� آنذاك األم� عبد اهللا بن عبد العزيز وÅ العهد حفظها�و
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� .þمهيدي للتالميذ ا»دد بالصف األول االبتدا�األسبوع ا vاألسبوع األول من � �م، تب N وفيه ، وينفذ
، وزيارة معالم ا�درسة واأللعاب ا�سلية، م اÎدايا وا�سابقات اAفيفةوتقدم Î، �¹ الطالب ا�دد مع أو�اء أمورهم

  .بقصد تعويد الطفل Y ا�درسة
à .عليم�قويم الشامل للمدرسة وذلك بهدف تقويم أهداف سياسة ا�بناء  السعودية العربية ا�ملكة \ ا N

  .شخصية الطالب من ®يع ا�وانب
Ò� .qأثناء ا°دمة االهتمام بتدريب ا�علم.  
ÒÒ .ظاهرة ا�دارس ا�ستأجرة، إقامة ا�با� ا�درسية بعقود طويلة األجل c ال� لم تب¼  وذلك بهدف القضاء

ومن خالل هذا ا�ظام قامت � من وزارة ا�عارف ورئاسة العامة :عليم ا5نات آنذاك باالتفاق مع ، :كون مدرسة
Aا�درالقطاع ا xلعقود إ�ار تنت½ با:مليك واصفات ال�  تضعها الوزارة وفًقاحسب ال�وط وا�سية اص إلقامة ا�با ،

3�ون اآلن N �م �&*�بعض ا�دارس السيما وأن ، إلقامة ا�دارس اkكومية نشاهد أن هناك توسع كب� جًدا 
طالب يدرسون N أماكن غ�  !هناك مدارس طالب يدرسون N مطابخف، للتعليم ا�ستأجرة ال تصلح أن تكون م¢نًا

بال�`P Y Ðلك الوزارة سعت بقضها وقضيضها ، يئة ا�درسيةال يوجد بها اkد األد8 من ا5، ال يوجد بها تهوية، مهيأة
قد يكون هناك ، كحد أY لالنتهاء من ا�باx ا�ستأجرة*3��%�قد وضعت إq �م و، رةاالستغناء عن ا�باx ا�ستأج

 xجرة وا�مو تزدادمباÎراسية، مستأجرة كث�ة ولعل اpا xاستئجار ا�با qاجة إkقضية ، وتزداد ا qلكن تاج إ
  .عن ا�باx ا�ستأجرةمزيد من الوقت لالستغناء نهائيًا 

ÒÓ .م وقد ، م(وع تطوير ا�ناهجH بُدئ العمل \ هذا ا�(وعÒÕÒàمراحل ويتكون هذا ا��وع من أربع، ه:  
  .ا�رحلة ا-انية تأSف الكتب ا�راسية. ب      .ا�رحلة األوB إعداد وثيقة ا�نهج. أ

  .ا�رحلة الرابعة تعميم ا�ناهج ا»ديدة. د    .ا�رحلة ا-ا-ة Ñريب  الكتب ا�راسية. ج
ÒÔ .ريبهاÑمفهوم مدرسة :صبح بداية :طوير  ؛م(وع ا�دارس الرائدة وذلك بهدف توف} ا�ناهج ا�درسية و

  .ال� نس� :حقيقه
ÒÕ .برنامج اإلعالم ال;بوي °دمة العمل ال;بوي.  
ÒØ .عليم العام�وعية الصحية لطالب مدارس ا�غذية وا�ى  ،اتساع نطاق الصحة ا�درسية لتشمل �االتها اpو

  .الصحة N هذا ا�جالإضافة �ا تقدمه وزارة ، µدم طالبها ومنسوبيها، وحدة صحية �2� الوزارة تقريبًا
Òç .ليشمل األنشطة الصفية وا�درسية òواألنشطة االجتماعية وا-قافية والرياضية، اتساع النشاط الطال  qإ
  . غ� ذلك
jص وزارة ا�عارفµ اه \ تطوير مناهجها ، رغم أن هذه اال~ازاتÑا نفس االX ناتoفإن رئاسة تعليم ا

، وتطوير العمل \ �ال الصحة ا�درسية، مدارسها با�كتباتوتزويد ، الطاoات نقلتطوير و، وتدريب معلماتها
  .والوسائل ا�عليمية واoحوث وا�راسات، واإل¾اف ال;بوي

Òë .عليم العام�ومن اال~ازات م(وع دمج األطفال ذوي االحتياجات ا°اصة \ مدارس ا.  

                                 
�  .اpكتور N الصو6 سبق لسان وما ورد N ا�ذكرة هو الصحيح ما ذكرهلعل * 
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Ò� . الوزير \ ا-الث وفتربوية تتضمن خصائص ا�مو للصفإصدار ن(ة èا�رحلة االبتدائية بتعميم من معا.  
Òà .علم�مر�ز من مراكز مصادر ا Äويل ا�كتبة ا�درسية إl تتيح  بهدف توف� بيئة تعليمية مناسبة، م(وع

  .للمتعلم االستفادة من أنواع ا:عليم ا�ختلفة
Ó�.الستخدام ا vري العمل \ هذا ا�(وع وهو م(وع وطÃèاسب اآل@.  

3�إq �م  �$��كما ذكرت لكم بأx أنا �دثت بشd �يع وتسلسل إل¨ازات الوزارة من �م �هناك ، تقريبًا *$
و�ويل ، سيمر بنا دمج وزارة ا�عارف مع الرئاسة العامة :عليم ا5نات، م�و�ت توقفت وهناك م�و�ت استمرت

  .مسماها إq وزارة ال�بية وا:عليم

   ع(ع(ع(   ا-ا-ةا-ا-ةا-ا-ة   لقةلقةلقةا@ا@ا@

CC عليم�عليم مراحل ا�مراحل ا--Ûعليم ا�ظا�قبل اÛعليم ا�ظا�ا�ملكة\ ا�ملكة  --قبل ا \::  
و� دور مشهورة ومعلومة بأنها  ،تُر`ز N ا�ساجد والكتاتيب ثنا بأن النشاطات ا:عليمة قديًماكنا قد �د

  :كة إÄ ثالث مراحل\ ا�مل -قبل ا�عليم ا�ظاÛ-ويمكن أن نقسم مراحل ا�عليم للقراءة والكتابة وقراءة القرآن، 
jBاء  سواء \ حلقات ا�روس \ ا�ساجد أو ،تعليم يتمثل \ الكتاتيب :ا�رحلة األوÅالس العلماء \ أ� \

من حيث انتشار ، N ®يع بتان العالم اإلسالÍ ل مستمًراو ال يزا، وأعتقد أن هذا ا�وع من ا:عليم تعليٌم مبارك ،اoالد
، عربية السعوديةأينما تذهب ألي مسجد سواء N ا�ملكة ال، �ساجد N اkرم ا�� واkرم ا�بويحلقات ا:حفيظ N ا

أو ا�pة N ، هيئة كبار  العلماء أو اللجنة اpائمةقات دروس العلماء سواء من أعضاء حل ،وهللا اkمد و� تنت� كثً�ا
وهو الواقع N الكث� من اpول العربية واpول ، ا�ساجدN  رشاد ¨د أن اpروس تنت� كثً�امراكز اpعوة واإل

  .N ذلك الوقت لكن كتعليم نظاÍ لم يكن معروفًا ،اإلسالمية
jا�رحلة ا-انية: Ûعليم ا@كو�أو يمكن أن نطلق عليه  اÛذل ،نظا Nباللغة ال�`ية و�  ك الوقت ¶ن

  .ن ا:دريس بشd نظاN Í مكة وا�دينةوø، السائدة N ذلك الوقت وøنت السيطرة لألتراك
jأو نوع آخر وقد سبق ا@ديث عنه وهناك تعليم آخر üعليم األه�يتساءل ا5عض هل ¶ن هناك تعليم  ،وهو ا

وÚنما اÎدف منه االع�اض Y بعض ، أهN û ذلك الوقت أو تعليم خاص؟ وهل اÎدف ال�ف أو ا�باهاة بZ ا�اس؟ ال
نشأت بعض  هم با�ناهج وا�قررات ال� تدرس؛عدم قناعتوأيًضا ، ال تدرس باللغة العربية `ية ال�ا�دارس ال�

ُ
وPلك أ

òنت تدار وتدعم من قبل األهاøا�دارس األهلية و.  

 ،مساجد \ ال%، وهل �نت هناك مساجد Ëصصة تقام فيها ا�روس، وæ ما يتعلق با�ساجد ووضعيتها����
  ؟مساجد \ ا�دينة

  .ليس هناك ضابط معq فÁ تعتمد \ حجمها وموقعها ونوعية مرتاديها
ن يتخرج من هذه الكتاتيب أو ا�دارس ا�ينية ويرغب \ إكمال تعليمه \ ذلك الوقت يتجه إÄ �أما بالنسبة 
qال(يف qا@رم ،Íبة من علماء العالم اإلسالõ ا�دارس، فقد ¶ن فيهما N ا�ساجد  فإذا درس اإلنسان N أو
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حØ يسöيد من ، فإنه يذهب إq ا�سجد اkرام أو ا�سجد ا�بويويزداد N الطلب ا�نت�ة وأراد أن يواصل دراساته 
  .العلم ا�افع

  

jأنواع c ويمكن تقسيم هذه ا@لقات: 
Ò.  أهل ا�عرفةوهم  أصحاب الزوايافيهم من يطلق عليهم. 
Ó. توىأهل الفوهم  أصحاب األساطيل. 
Ô.  وفيهم من يطلق عليهمÏظوهم  أصحاب الكراHّال� واعظ �لس ويتحدث يقص القصص ، القصاص أو الو

  .سواء ¶نت من أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو صحيحة ا ¶نت القصصكيÉ  ترقق قلوب ا�اس
dذلك الوقت بهذا الش N ن ال�تيبøو.  

، N اkجاز وøنت مدة اpراسة فيها من +س إq ست سنوات فقد ¶نت تنت� بك0ةلكتاتيب أما بالنسبة ل����
وøنت هناك كتاتيب N منطقة ، ووجدت الكتاتيب N ا�نطقة ال�قية وøنت مدة اpراسة فيها من سنة إq أربعة سنوات

  .N اkجاز ~دودة N ¨د وøنت تنت� كثً�االشما�ة  وا�نوبية ولكن أعدادها  وا�نطقة¨د 

، مع اختالف N بعض مدارسه، من األهاò �د دعًما كبً�ا - و`ما سبق أن قلنا-عود إÄ ا�عليم األهü ون����
با�ا�ة  وøنت متأثرة كثً�ا، �*ه&$&�أسست �م، وتعت¸ من أقدم ا�دارس ،ا�درسة الصو�يةوøنت هناك مدرسة تس� 

د تأسست N �م وق ا�درسة الفاخرية وذكرنا أيًضاها ودعمها، اإلسالمية N اÎند N ذلك الوقت ýكم أنهم من تبنا
�هدفها ن� ، ا�درسة ا°}يةPلك � تعت¸ شبيهة با�درسة الصو:ية، وهناك ، أحد مدرÔ الصو:ية أسسها، %�$&

هناك مدرسة |دة وøنت ، وال يزال Îا اسمها إq اآلن مدرسة الفالحا وأيًض ، و� iانية، العلوم اpينية الصحيحة
  .ثالث سنوات وà مرحلة تقريبًا،  3*مرحلة �ض�ية ومرحلة ابتدائية: وøنت Y ثالث مراحل، كةومدرسة بم

CCقبل  انطالق مديرية ا�عارف Ûعليم ا@كو�قبل  انطالق مديرية ا�عارفا Ûعليم ا@كو�ا::  
Íكوkا:عليم ا qا�ملكة أو بدايات ا:، اآلن �ا انتهينا من نشأة ا:عليم وتطور ا:عليم، نعود مرة أخرى إ N عليم

ون هنا ، وانطالق مديرية ا�عارف، تبZ �ا أن هناك نواة 5داية ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية، العربية السعودية
 .قبل  انطالق مديرية ا�عارفوÍ نت�م عن ا:عليم اkك

 ،ا�ولة العثمانية -ز اkجازقبل دخول ا�لك عبد العزي- ا�عليم ا@كوÛ \ ذلك الوقت �نت ت(ف عليه/
 Íكوkن \ ا@جاز وا�نطقة ال(قيةا:عليم ا�أن اللغة السائدة آنذاك � اللغة ال�`ية  و� وøن هناك سلبية كب�ة، 
  .لألهاò ب قلًقا كبً�اوالشك أنه سب

  :ا@كومة ال;�ية O اومن ا�دارس ا@كومية ال� �نت ت(ف عليه/

                                 
 .والصحيح هو ا�كتوب N ا�ذكرة % والظاهر أنه سبق لسان&$��قال �م  �
  .لم يذكر ا�رحلة اeاeة 3
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 -ا�درسة الرشدية-، ا�رحلة االبتدائية ومدة اpراسة فيها ثالث سنوات: و� Y ثالث مراحل، ا�درسة الرشدية
واeانية مدة اpراسة فيها سبع ، مدة اpراسة فيها +س سنواتاإلعدادية و� نو�ن ، ومدة اpراسة فيها ثالث سنوات

  .سنوات
  .ا�دارس اXاشميةوما يطلق عليها 

النطالق �ديرية وأعطى للتعليم ا@كوN Û ذلك الوقت N منطقة اkجاز  ة وهذا االنفتاحهذه ا�دارس ا�تنوع
، أن هناك نواة تنطلق منها وأن هناك من هو متعلم وقادر Y اإلسهام N تطوير ا:عليم N ا�ملكة العربية ا�عارف

  .وتبÝ أنها ~دودة N ذلك الوقت، السعودية ويمكن االستفادة منهم
jًياا دخل ا�لك ع�Æذ قراًرا تارµا@جاز ا Äذلك  ،بد العزيز إ N Zهذا القرار ®ع العلماء وا�فكرين وا�تعلم

  :ومنه انطلقت الكث� من القرارات، الوقت وعقد أول اجتماع تاريY 1 ا�ستوى ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية
بإنشاء مديرية ا�عارف Hم وتأكد هذا االهتمام ا�بكر  ،يم ا�وسع فيهدH العلماء إÄ ن( العلم و تنظ: أوال����

ÒÔÕÕ"،  إنشاء مديرية ا�عارفوهو وهذا ا:اريخ يعت¸ مفصل.  
، ومديرية ا�عارف، وبعد ذلك نشأ نظام ا:عليم العام N ا�ملكة العربية السعودية، وقد �دثنا عن iلس ا�عارف

ولكن اآلن سنتحدث ، �55%�ثم انتقلنا بعد ذلك إq إنشاء وزارة ا�عارف �م ، يرية ا�عارفوا�راحل ال� مرت بها مد
�33%�وøنت ا5داية �م ، عن نشأة نظام ا:عليم العام N ا�ملكة العربية السعودية.  

وبعد ذلك امتد ، مدرسة باkجاز &�قرابة قامت بافتتاح  ،بعد هذا القرار با¾ت مديرية ا�عارف مهام أعماXا����
  .هذا النشاط إq األحساء ومنطقة ¨د بشd ¶مل

ويتمتع ، با�وافقة c إنشاء �لس ا�عارفصدر قرار  -الحظوا أن هناك فرق سنتZ- هHÒÔÕçم ثم بعد ذلك ����
:عليم اجعل الس. إq و، س توحيد قضية ا:عليم باkجازا�جلهذا ويراN ç ، هذا ا�جلس بعدد من الصالحيات

رغم الظروف ، إلزاi Íاx كنوع من التشجيع N ذلك الوقتإجباري الحظ N ذلك الوقت ا:عليم ، االبتداú إجباري
  .ا�ادية ال� ¶نت تمر بها ا�ملكة العربية السعودية فقد ¶نت N بداية النشأة وقلة ا�وارد

  :تعلي� يتكون من أربعة مراحل نظاموQقامة 
Ò.�حض}يةا�رحلة ا  Ó.ا�رحلة االبتدائية  Ô.ا�رحلة ا-انوية  Õ.ا�رحلة العا�ية  

وال نسمع بمرحلة ، والحظوا الفرق بZ هذه ا�راحل وا�راحل القائمة اآلن ون اآلن ال نسمع بمرحلة �ض�ية
الشك ، وا�توسطة واeانويةفأصبح ا�رحلة االبتدائية ، وحل ~ل ا:حض�ية ا�توسطة، فحل ~ل العا�ية اeانوية، ��ية

 ،أن هذا ا:كوين يمثل ا5دايات األوN Ü نظام ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية السيما Y مستوى ا:عليم العام
عندما نتحدث عن نظام شامل \ ا�عليم \ ا�ملكة لم يتحقق \ الواقع إال عندما قامت ا�ولة ا�وحدة lت اسم 

  ."ÒÔØÒة السعودية \ Hم ا�ملكة العربي
رية ا�عارف قا�ة فقط Y اإلÀاف Y يولم تعد جهود مد ،من ذلك ا�اريخ ازداد توسع مديرية ا�عارف����

N القصيم أو N ، مناطق ا�ملكةY ®يع شؤون ا:عليم N ®يع بل امتد ليشمل اإلÀاف ، ا:عليم N منطقة اkجاز
  . الشمال و� ا�نطقة ال�قية¨د قاطبة و N ا�نوب و�
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%صدرت أو �33�يهمª كيف ¶ن التسلسل ا:اريN 1 تطور i Nال ا:عليم، �م أنا دائًما - هH \ÒÔÕëم ����

نشأت مديرية ا�عارف
ُ
نشأ iلس للمعارف�37��م ، أ

ُ
وقد تضمن هذا ا�ظام  ،صدر أول نظام للمدارس HÒÔÕëم -%أ

ح¡  ،ع( سنوات هذا ا�ظام استمر تقريًبا، ة اpراسة وواجبات ا:الميذ ونظام االختباراتقضية Àوط القبول ومد
ينص i Yانية %أنه ��2��م  أبرز اإلضافات ال� قدمها، يعد استكمال للنظام السابق"ÒÔØÓصدر نظام ا�دارس Hم

N  ا:عليم فأصبحت iانية، ا�دارس االبتدائيةحيث ¶ن يقتN Ï السابق Y  ،ا:عليم N ®يع ا�دارس اkكومية
  .منطقة اkجاز سواء ¶نت �ض�ية أو ��ية أو ثانوية أو متوسطة®يع 

  :"حدث تعديل آخر  �ظام ا�عليم \ ا�ملكةH \ÒÔçÓم����
  .سبع سنوات / من أربع أصبحت ا�رحلة االبتدائية ست سنوات بدال

  .رحلة االبتدائيةود�ت ا�رحلة ا�حض}ية مع ا�
فأصبحت ا�رحلة ا�توسطة ثالث سنوات،  ،وضمت السنة األخ}ة من ا�رحلة االبتدائية إÄ ا�رحلة ا�توسطة

  .وا�رحلة اeانوية مدة اpراسة فيها ثالث سنوات
    ���� N كم طبيعة ا�مفيما يتعلق¨ qقسم Äعليم \ ا�ملكة العربية السعودية تنقسم إ�لكةمراحل ا ،

وذلك يتوافق مع توجهات ، فهناك تعليم للبنZ وتعليم بنات ،اoنq واoنات م القائم c عدم اختالطوسياسة ا�علي
هناك مدارس ابتدائية للبنZ ومدارس ، وما ينطبق N تعليم ا5نZ ينطبق Y تعليم ا5نات، ا�جتمع ا�بنية Y اإلسالم

  .بنفس مراحل ا:عليم، وسطة و ثانويةوهناك مدارس مت، ابتدائية للبنات
وهذا قبيل إنشاء وزارة ، هذا ما يتعلق N موضوع التسلسل ا:اري1 للتعليم N ا�ملكة العربية السعودية 
  .ا�عارف

CCرياض األطفالرياض األطفال::  
jهل هناك رياض األطفال قائمة \ ذلك الوقت؟ هل هناك ! لكن لو يسأل سائل ماذا عن رياض األطفال؟
  طفال ح¡ قبيل إنشاء وزارة ال;بية وا�عليم؟رياض األ
زاد انتشارها مع إنما ، لم تكن منت(ة \ ذلك الوقت ،يئ الطالب للمرحلة ا:ا�ةقلنا أن هذه ا�رحلة ته أوال

  .إنشاء وزارة ال;بية وا�عليم
بأن الطفل  -شاهد ويلمسكما ي. ا�-و�دًة ، و`ما ذكرت بأنها تهيئة للطالب للمرحلة ا:ا�ة و� االبتدائية

Zروضة األطفال ما يقارب سنة أو سنت N Öيم ،xوبعض الروضات قد تطلق عليه ، هناك تمهيدي أول وتمهيدي ثا
  .وهو الطالب اPي يهيأ للمرحلة االبتدائية، تمهيدي متقدم

  .أما مرحلة ا@ضانة فال اعتبار Xا \ موضوع ا�دريس إنما O @فظ الطفل

jب توفرها \ هل هناكÃ حاق بمرحلة رياض األطفال؟ الطفل ¾وط معينة�لال!  
، ال� يمكن أن يقف ويتعرف عليها الطالب وهناك )ء من ا�هارات، هناك ¾وط صحية، ليس هناك ¾وط

ويمكن أن يلتحق الطالب با�رحلة ، و�تاج إq تنمية بعض ا�هارات، والطالب N هذه ا�رحلة �تاج إq تدريب
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وثيقة السياسة ا:عليمية N ا�ملكة العربية السعودية ، االبتدائية من غ� ا�رور Y ا�رحلة األو�ة أو ا:حض�ية
  .حددت هذه ا�قاط و هذه ا�راحل

   

   

  ع(ع(ع(   الرابعةالرابعةالرابعة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCرياض األطفالرياض األطفال::  
ا:فصيل حول رياض من  أهداف هذه ا�رحلة لعû أعطي شيئًا قلنا بأن سياسة ا:عليم أشارت إÈ qء من

  .األطفال
j وقت مديرية ا�عارف أو قبيل إنشاء وزارة ا�عارف- الم يكن منت(ً ذكرت لكم أنه Y ء من  -سواًء(

  .وÚنما كما ذكرت قد يكون اجتهادات شخصية لكن لم يكن Îا حظ ونصيب N ا:اريخ ،رياض األطفال
jرس� Iنات لكن انتشارها مع إنشاء وزارة ا�عارف وبشoعليم ا�ألن كما  ؛مع إنشاء الرئاسة العامة 

تعلمون بأن رياض األطفال مرتبطة بتعليم ا5نات ýكم أن من يقوم بتدريس األطفال هم من ا�علمات، وثيقة سياسة 
N ا�ملكة  أنصح طالä وا�ميع بقراءة سياسة ا:عليم اا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية لم تهمل هذه الفئة، أنا دائم

ا�ستجدات  ما تواكب ها دائًما أو كثً�اجديرة بالقراءة وجديرة با:معن، ومن يقرأها �د أنالعربية السعودية ف½ 
سنة ومع ذلك ما شاء اهللا تبارك اهللا  &�%، وحØ اآلن Îا أك0 �$��وتواكب ا�تغ�ات رغم أن هذه السياسة صدرت �م 

أنها تواكب العN Ï كث� من القضايا سواء N متغ�ات ا:قنية، N ¨د ، قة ¨د أنها متجددةذه الوثيعندما نقرأ بنود ه
ة أخرى ن Îا است�اف للمستقبل،  نعود مر¨د أن Îا ارتباط وثيق و`أ i Nال االقتصاد أمور كث�ة جًداiال ا�عرفة، 

  حول األحداث رياض األطفال
j-بقض -كما ذكرت بأنها îنت تع�أن الرسول ص� اهللا عليه سلم الشك N اkديث  ،ية صيانة فطرة الطفل

، وهنا يأw دور ا�درسة N صيانة فطرة )ما من مولود إال ويو� c الفطرة فأبواه يهودانه أن ين¹انه أو يمجسانه: (قال 
  .هنا تنشئته باآلداب اإلسالمية الكريمة و الطفل وا�حافظة Y هذه الفطرة،

jيHةر�  .ة نموه ا°ل( والعقü وا»س� \ ظروف طبيعية سوية »و األ
jد رياض األطفال تع دائًما، أخذ الطفل بآداب السلوك¨ ªام، بمواضيع اآلداب، قضية السالم، ا:قدير، االحت�

من قبل رأس واpه ألنه سمع من معلمته تقول  ؛من روضة األطفال فيقبل رأس واpه مباÀة بذلك قد يأw الطفل أحيانًا
 Ñده دائًما من قبل رأس واpته، قد يقبل يده، يذهب إq غرفته وينظم أغراضه الشخصية، فنجد أنها تعتª بهذا ا�انب،

يث� بعض القضايا من داخل األ�ة من  ًما�رص Y قضية الصدق وÚثارة هذا ا�وضوع والكذب ال �وز و�اول دائ
جو رياض األطفال والقائمZ  	ما ¶نومهام رياض األطفال، والشك أن رياض األطفال  أشياء تعلمها بèء من أهداف

  .Y رياض األطفال ير`زون Y هذا ا�انب فالشك أن t تأث� إ�اY ä سلوك الطفل
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jÏا»و ا�در c دف تعويد الطالبXالطالب دائًما  ،ا Àد أن هناك مشا� كث�ة عندما يدخل الطفل مبا¨ 
حØ يتكيف مع بيئة ا�درسة،  ا�درسة �تاج إq وقت طويل جًدا إq ا�درسة قبل أن يُهيأ ¨د أنه ال يتكيف مع بيئة

 رياض انزواú يعاx من قلق، لكن لو ¶ن تهيأ t قبل أن يدرس N يكث� الÏاخ كث� ا5¢ء كث� ا�شا� منطو
إال الطالب ورياض األطفال  وأن ا�رحلة االبتدائية ال يدخلها ،االبتدائية سة ويسمع ا�رحلةاألطفال تهيأ لعملية اpرا

يتشجع يأw للمدرسة  ،5نZستدخل N مدرسة خاصة لكم يا اما يكون فيها طالب وطا5ات لكن أنت رجل  5ًéا
ا الèء، لكن أن إال طالب N هذه ا�درسة وسوف يدرسه رجل فيبدأ يكون عنده استعداد Îذ لم يروهو يعرف بأنه 

يدخل مباÀة قد يكون هناك بعض العقبات N بعض ا�دارس السيما إذا ¶نت ا�درسة جافة ينقصها الوسائل، ا5يئة 
  .ا�حفز، ا�علم اpاعم، ا�علم اkنونا�علم ا�درسية، 
jعاب} اللغوية الصحيحة�وة من ا	عبارات فالطالب � ،من أهداف رياض األطفال تزويد الطالب ب qتاج إ

¨د الطفل عندما يأw إq ا5يت أن يقحم 	مات معينة  اPلك دائم �ادفات اللغة العربية كث�ة جًداوهللا اkمد م دائًما
  .ه ال�ماتبهدف أن يسمع واpيه هذ

jعاب} اللغوية الصحيحة�وة من ا	بة وا�علومات ا�ناس ومن أهداف رياض األطفال تزويد الطالب بهذه ال
ألن  ؛لسنه وا�تصلة بما �يط به وُيبتعد عن ال�مات الفصيحة ال� قد يكون فيها Èء من ا:نطع بعض األحيان

يعطى Pا دائًما  الطفل N هذه ا�رحلة ال �تاج وقد ال يستطيع أن يفهمها وقد يرددها وهو ال يمكن أن يعرف معناها،
  .ألنه مقبل Y ثروة من ا�علومات N اللغة العربية ؛بة ال� تناسب سنهبعض ال�مات اللطيفة ا�ميلة ال�مات ا�ناس

j c العادات الصحيحة وتربية حواسه وتربيته c موعة من ا�هارات ا@ر�ية وتعويده� Äالطفل ©تاج إ
ليستخدمها N ما اهللا سبحانه وتعاq أعطاه بÏ يبÏ به وسمع يسمع به ويدين ال �بطش بهما إنما  حسن استخدامها،

يفيد N طاعة اهللا عز وجل N القراءة N الكتابة N اkمل N ا:حرك فيُستخدم هذه ا�هارات وتُوظف هذه ا�هارات 
  .اkر`ية فيما ينفع ويفيد ويتوافق ويتواكب مع السن وا�رحلة ال� يعيشها الطفل

jهذ تشجيع نشاطه االبت�ري N هذه ا�رحلة عنده مبادرات N ه ا�رحلة مبادرات ال نقول أنها مبادرات فوق
سنه وÚنما تتناسب مع أقرانه، عندما نشاهد أقرانه قد يتمÐ عن أقرانه N بعض النشاطات االبت¢رية اول أن نتعهد 

  .ونوجه ذلك ،ذلك ونتيح الفرصة أمامه لالنطالق
jالوفاء ¨اجات الطفولة ا�بكرة Äسعاد  ،تهدف رياض األطفال إQل وال إرهاقوSالطفل وتهذيبه \ غ} تد ،

الطفل �تاج إq أن يمارس براءته وأن يمارس طفو:ه Pلك ¨د أن ال�فيه N رياض األطفال يغلب Y جانب ا:عليم 
وفاء ýاجات وهذا  �الف ا�راحل االبتدائية وا�راحل ا�تقدمة فإن ا:عليم يغلب وال�بية تغلب Y جانب ال�فيه،

األو�ة N الصف طفل والطفل N هذه ا�رحلة �تاج إÈ qء من االنطالق واkر`ة Pلك حØ من يدرس N الصفوف ال
úإال وقت قليل انتقل من رياض األطفال مثال األول االبتدا t رج، ال يزال  وهو ليسB ،ر`ةkد أن الطفل كث� ا¨

ألو�ة يراç هذا ا�انب، وا5عض عندما يدخل للصف يعتقد أن يمارس براءته وطفو:ه، Pلك من يدرس N الصفوف ا
، رف احتياجات هذه الفئة من الطالب، وهذا ليس ضعف N شخصية ا�علم وÚنما هو يعا�علم هذا ضعف N شخصية

ويعرف الظروف فيعطي مساحة من ا:حرك ويعطي مساحة من أن يمارس الطفل Èء من نشاطه، ال شك أن الطفل 
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  ،مشåت �مة ةأو مواجه ،من األخطار سواء ¶ن سلوك غ� سوي اه كث�ً قد يواج
ً
قضية  و�أخذ Y سيبل ا�ثال مثال

د عليها ،بعض ا:Ïفات غ� الالئقة ،قضية ا�ياه ،الكهرباء
�
  .يُوّجه الطفل N هذه ا�رحلة بإشارات يفهمها وُيؤ`

CCا�حاور ال� تر�ز عليها مرحلة رياض األطفالا�حاور ال� تر�ز عليها مرحلة رياض األطفال  
  :تر`ز؟ إنما تر`ز Y ثالثة ~اور هناك هذه ا�رحلة Y ماذا -N هذا ا�وضوع و`نا قد �دثنا-ا5عض  يسأل
والشك أن النشاط N هذه ا�رحلة وال�فيه N هذه ، �ور النشاط اÂي هو مرحلة رياض األطفال �ور نشاط����

  .ا�رحلة يغلب جانب ا:عليم
iموعة من ا�هارات وال0وة اللغوية ال� يمكن  بأن الطالب يعطى يزود وقلنا تر�ز c جانب �ور ا�عرفة����

  .أن يتعامل فيها مع iتمعه وأن يتعامل مع أقرانه وا�حيطZ به
حØ يبتعد  ؛ألن الطالب N هذه ا�رحلة �تاج إq أن يتدرب Y العمل مع الفريق مع أقرانه ؛�ور ا�شار�ة����

مية اÑاهاته و ا�ما�ت ال� زواء، تزويده با�هارات األساسية بالقدر ال� تناسب قدراته تنعن األنانية واالنطواء واالن
  .تعامل ويتفاعل معهاي

  :نشأة رياض األطفال
jن�ن عن رياض األطفال حØ �م وøن األهاò يعت¸ون هم ا�سؤولون الوحيدو جهود من األهاè ت\ اoداية 

���2%!  
j ما�ًا :حقيق[ت وزارة ا�عارف عملية اإل¾اف أخذت \ دعم ا�ؤسسات األهلية بعد أن تولبعدها 
%هذا ¶ن N مدينة ��7�يعت¸ افتتاح أول مدرسة رياض أطفال حكومية �م  ،ا:عليميةÑاه هذه ا�رحلة  امسؤو�اته

  .مناطق ا�ملكةN الرياض، بعد ذلك تم افتتاح عدد من رياض األطفال 
jالرئاسة العامة :عليم ا5ناتأما ما يت N ذلك الوقت  ،علق N أول روضة ¶نت تتبع الرئاسة العامة تعليم ا5نات

Èء تاري1 وÚال ليس هناك Èء اسمه الرئاسة العامة :عليم ا5نات كما تعلمون، تّم دمج الرئاسة  نتحدث عن -
¶ن افتتاح  -ل�بية وا:عليم N ا�ملكة العربية السعوديةالعامة :عليم ا5نات بوزارة ا�عارف وأطلق Y ذلك وزارة ا

مدينة ، N العام ا:اò تم افتتاح عدد من رياض األطفال N هÒÔàØأول مدرسة تتبع أو روضة أطفال تتبع الرئاسة العامة 
  .الرياض 

j مستوى ا�ملكة العربية السعوديةثم بعد ذلك c توسع وانت( افتتاح رياض األطفال.  

¶ن هناك Èء اسمه مرحلة ما قبل ا:عليم االبتداY ú اعتبار أن السن N هذه ا�رحلة ýاجة  :اإل¾اف����
 وزارة ال;بية باإل¾اف c إدارة ما قبل ا�عليم االبتداO þ اÂي يقوم حاSًا�علمة ال� تكون بمثابة األم ا5ديلة، 

فل كما ذكرت بأنه N هذه ا�رحلة �تاج إq أن �د من يتعامل معه ، ال شك أن الطون اoناتلكن بشؤ ،وا�عليم
، فحØ ال يتغ� عليه ا�و مباÀة فيجد تو خرج من ا5يت وال يزال مرتبًطا بواpته كثً�اوهو يعت¸ لل ،والشفقة ،باkنان

مة N ذلك الوقت � ال� ت�ف قريب من اkنان والعطف واالهتمام N هذه الفئة ف¢ن ال�`Ð أن تكون الرئاسة العا
  .هذا يعت¸ ملخص حول رياض األطفال ،Y تعليم ا5نات
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jمستوى ا�ملكة العربية السعودية c ن نتحدث عن مئات رياض األطفال،  انت(ت اآلن رياض األطفال
وبنات ا�علمات �تاجون  اآلن ال تكاد مدرسة أهلية فيها بنات إال وفيها مرحلة رياض األطفال، هناك كث� من أبناء

ا5نات ¨د أن ا5عض منها  ن كث� من ا�دارس اkكومية مدارسإq ر�ية فمباÀة يدخلون N رياض األطفال، ¨د أ
  .فيستفيد منها هذه الفئة ؛ملحق فيها رياض أطفال

ر بأن القرارات ال� تصدمن  اوتهتم به حØ أننا نسمع كث�ً  ،وتر`ز عليه ،واpولة وهللا اkمد تر> هذا ا�انب
ما اكتسب iموعة من ا�عارف iموعة من ا�هارات وiموعة من  ، ال شك الطفل بعديكون رياض األطفال إلزاميًا

،úمرحلة أخرى و� ا:عليم االبتدا qبالنسبة للطفل تعت¸ نقلة نوعية بالنسبة للطفل ينتقل من و النشاطات سينتقل إ
N  ،ةi Nال ا�عرف ،هناك الكث� من االختالفات عليه سواء i Nال ا:دريس فسيكون ،تداúأطفال إq تعليم اب روضة

 ،تغلب جانب النشاطات ؛ ألنها ¶نتعما درسه وتعلمه N رياض األطفال وضع Óتلف ،i Nال ال�فيه ،iال النشاط
  .وجانب ا:دريب Y جانب ا�عرفة ،جانب ال�فيهو

  
  

   ع(ع(ع(   ا°امسةا°امسةا°امسة   ا@لقةا@لقةا@لقة

 qديث عن ا�رحلة االبتدائية، وأهمية هذه ا�رحلة، وأهداف هذه ا�رحلة، باإلضافة إkكنت قد وعدتكم عن ا
  .اkديث عن أهمية ا�رحلة ا�توسطة، وأهداف ا�رحلة ا�توسطة، ولعل اkديث يبدأ بأهمية هذه ا�رحلة

CCا�رحلة االبتدائية وأهميتهاا�رحلة االبتدائية وأهميتها::  
jN داية أنها  تكمن أهمية هذه ا�رحلةoنمية الشاملة �دارك األطفالا@قيقية ا�ألنها تزودهم  ؛لعملية ا

  .ل ال¢مل ا�öن لشخصياتهم روحيًا ، و اجتماعيًا ، وعقليًا، ووجدانيًا و جسميًابكل ما من شأنه �قيق ا�مو الشام
j ها الطفل من بيئتهكما أنهاSيئة ا»ديدة ال� ينتقل إoذاÎ ه ا5يئة من أثر ل، والشك �ا 	لتكوين ا�ف

  .واالنفعاò تستوجب أن تكون تلك ا5يئة سليمة وصحيحة ومناسبة وغنية باA¸ات وا�ث�ات
كث� من أو�اء األمور يعاx من عدم رغبة ابنه N اPهاب إq ا�درسة االبتدائية وال شك أن هذا هنا ¨د أن 

  .!!اسؤال مهم جدً 
��������Âاذا يرفض الطفل ا�Âا�درسة ؟؟�اذا يرفض الطفل ا Äا�درسة ؟؟هاب إ Äهاب إ  

ال ي¹ب، ا�درسة فيها م¢ن فسيح يستطيع الطالب أن يلعب فيه، أقرانه ك0 داخل ا�درسة  علًما بأن ا�علم
لكن إن لم تكن ا�درسة جاذبة Îذا الطفل فال شك أن بيئة الطفل أحب إ�ه من ا�درسة، �الف بعض األطفال 

  .سبب أن بعض ا�دارس ينقصها موضوع ا»اذبيةوالينتظر الصباح حØ يذهب إq ا�درسة، 
، تعامل قاÔ من ا�علم، الفصل اpراÔ غ� بيئة جافة، الطالب ال Ãد أن هناك )ء Ãذبه إÄ ا�درسة 

مناسب، ا:هوية غ� مناسبة، اإلضاءة غ� مناسبة، ا:كييف غ� مناسب، أسلوب وطرائق ا:دريس، يأw الطفل من 
  ..وهو قابع N فصله ال Bرج حØ الساعة الواحدة ظهًراالسابعة الساعة 
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إq ا�صï، ا:نويع Y  ،إq حديقة ا�درسة، إq مكتبة ا�درسة، إq غرفة الوسائل، إq ا�خت¸ ا�نوع هنا مطلب
  .ه N بيته بالنسبة t أفضلشك أن بقاء الطالب N هذه ا�رحلة إن لم تكن هذه ا�رحلة جاذبة للطفل فال

أقرانه وزمالؤه، فرق العمل ال� : ك Èء جاذبقد تكون بيئة ا5يت أفضل لكن هناPلك بعض األطفال الشك 
N مدارسنا أو N بعض  وهذا ما نفقده كثً�ا-يتدرب ويتعلم معها، ا�علم وأستاذ ا�ادة pيه قدرات �ذب الطالب 

ة تكون أفضل من ا5يت، N ا5يت pيه ألعاب، pيه بيئة ألن الطفل قادم من ا5يت ال تعتقد بأن ا�درس؛ مدارسنا
  .مناسبة قد يكون عنده مسبح N ا5يت، عنده ألعاب Óتلفة pيه صاالت، pيه حديقة

قضية Y  ا دائمً  فنؤ`د  ،إن لم تكن ا�درسة c األقل بيئة جاذبة من جانب آخر هذا أقل )ء تقدمه ا�درسة 
قد ا�درسة بيئة طاردة الطالب  ، ال نريد أن تكون°¼ات وا�ث}ات ال� Ñذب الطالبأن تكون ا�درسة غنية با

يصاب بأمراض نفسية من ا�درسة بسبب تعاá بعض ا�درسZ أو إدارة ا�درسة مع بعض سلو`يات الطالب أو بعض 
  .األحداث ال� قد تقع داخل ا�درسة

CCأهداف ا�رحلة االبتدائيةأهداف ا�رحلة االبتدائية::  
ا�رحلة االبتدائية اآلن انتقلنا وأصبح اآلن هناك أهداف Óتلفة عن اÎدف N  ،انب مهموهذا اعتقد أنه ج

  :مدارس رياض األطفال ولعل أبرز هذه األهداف
jيته ب;بية إسالميةHتعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة \ نفس الطالب ور  Y قضية تربيته qهنا تاج إ

وء، تعليمه لكث� من األشياء ال� �تاجها، هو اآلن N سن ا:عليم N اkديث عن الصالة تعليمه للصالة، تعليمه للوض
ن هنا N مرحلة األمر، N مرحلة  ))مروا أبنائكم بالصالة لسبع، واÀبوهم عليها لع(((ا�m صï اهللا عليه وسلم 

ûبعض األحي، ا:عليم، اآلن نعلمه كيف يص N ،يقول كيف يؤدي الصالة، كيف يتوضأ Zان نسمع عن بعض ا�علم
 
ً
  مثال

ً
ال يصû فلما أسأt يقول حN Ø ا5يت ال أصû، ال أحد يأمره بالصالة، هذه  الطالب عندي N هذه ا�رحلة أصال

كث� من اkاالت أن بعض اآلباء بدؤوا ا أن نستثمر هناك إش¢�ة ، فا�درسة دورها هنا تعليم وتربية، فيجب دائمً 
�ه يا بابا ما نروح  ؟بابا الصالة، نصY)û الصالة بسبب أبنائهم عندما يسمع األذان الطفل بكل براءة يقول با�حافظة 
ه باPهاب إq ا�سجد الشك Îا تأث� Y األب �ا طفل N هذا السن و� هذه ا�رحلة يأمر واp!! سبحان اهللا!) للمسجد؟

!مه معت¸ N بعض األحيان يت�م األب يقول ال قال ا�علم، تت�م األم  وا�علم عنده Èء آخر. يسمع من ا�علم أنه
ا ث ا�علمY Z قضية استثمار هذه ا�رحلة من مراحل الطفولة N قضية ال�بية وا:عليم فيقول قال ا�علم، Pلك دائمً 

من صï منكم ما : طي ~فزاتوا:عهد وغرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة N نفس الطفل حØ بعض من اآلباء يع
  .شاء اهللا؟؟ فيعطي هدايا، والقضية قضية نوع من التشجيع

jإقامة الصالة وأخذه بآداب السلوك والفضائلو تعهد هذه العقيدة c الصدق، عدم إخالف الوعد،  :تدريبه
األحيان قد يقول أنها صفة من  يبt Z هذا ا�انب، Pلك حØ الطفل عندما Bلف واpه ا�وعد يذكره بأنه ال �وز بعض

قضية  ،ا الطفل �ب أن يقف وأن يعرف الكث� من آداب السلوك والفضائل N هذه ا�رحلةصفات ا�نافقZ، فدائمً 
اح�ام الكب� وتقدير الكب�، وPلك Ñد N بعض األحيان تÏفات قد نشاهدها طفل N ا�سجد عمره ست سنوات أو 

أو رأى رجل كب� N  ،ألنه سمع توجيه من ا�علم سمع نصيحة من معلم ؛فيأخذ Y يده سبع سنوات يرى رجل كفيف
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نعليه ويقدمها t، هذا الشك أن هذا نوع من أنواع ال�بية ونوع   -أكرمكم اهللا-السن فحاول أن يأخذ بيده أو يأخذ 
 .من أنواع ا:دريب 

jهذه ،وا�هارات ا@ر�ية ،وا�هارة العددية ،ويةخاصة ا�هارة اللغمية ا�هارات األساسية ا�ختلفة تن N الطالب 
، البد أال يتخرج من هذه ا�رحلة إال وأتقن هذه كيف Ãمع ويطرح ويقسم يعرف ©تاج ألن يعرف األعدادا�رحلة 
  .ا�هارات

شتكون من معلÁ ا ¨د أن معلÁ ا�رحلة ا�توسطة يألن دائمً  ؛ا إÄ قضية تأسيسه \ اللغة العربية©تاج أيضً 
ا�رحلة االبتدائية ويقولون أن الطالب يأw إq ا�رحلة ا�توسطة وهو ال يستطيع القراءة، أن الطالب يأw إq ا�رحلة 

لكن ن  ال نريد أن نرÍ األخطاء Y اآلخرين، ومعلم ا�رحلة ، وهذه إش¢�ةا�توسطة وهو ال يستطيع أن يكتب، 
نر�ز c قضية دور وأهمية ا�علم \ يت ال يقوم بواجبه وال يتساعد مع ا�درسة، لكن هنا ن االبتدائية يشت� أن ا5

  . أن يتقن الطالب ا�هارات األساسية سواء �نت \ اللغة العربية أو ا�هارات العددية أو ا�هارات ا@ر�ية
jتالقدر ا�ناسب من تزويده بHتلف ا�وضوË \ قد يث� عددً ا ا5دائمً  ا�علومات Zمن  اعض من ا�علم

القصص، ن ال نريد أن نعطي معلومات فوق مستوى الطالب أو فوق سن الطالب حØ ال نزعجه N ا:فك� فوق 
ا طاقته، وÚنما أن تكون هذه ا�وضو�ت تتناسب مع قدراته وأن تتناسب مع إم¢ناته وأن تتناسب مع سنه، Pلك دائمً 

  .عرف ا�علم خصائص هذه ا�رحلة و � ا�رحلة االبتدائيةقضية ال�`Y Ð أن ي
j تعريفه بنعم اهللا عز وجل عليه \ نفسه،: أيضا جانب مهم  

ً
 ا ورأيت شخًص أنت وأنت تمè بالشارع مثال

 
ً
�مد اهللا عز وجل أن جعلك تبÏ،  اكفيفً  ا، �ا ترى شخًص أعرج �مد اهللا عز وجل أن اهللا أعطاك رجلZ سليمة مثال

ا مشاهدة و~سوسة وملموسة يراها N حياته ال يسمع �مد ربك Y أن جعلك تسمع، فهذه أشياء دائمً  ا�ا ترى شخًص 
الطالب ذوي ن ا�دارس ال� ينت� فيها دمج بعض األحيان N ا�درسة باألخص اآل ا�ومية، يراها N ا�سجد، يراها

طالب ال�بية الفكرية وفيها الطالب الصم وضعاف السمع،  هذه  االطالب ا�كفوفZ وفيه ااالحتياجات اAاصة فيه
َساَن ِ\ {ا نعمة من نعم اهللا عز وجل أن يعرف الطالب نعمة اهللا سبحانه وتعاq عليه بأن خلقه سويً 

ْ
ن ِ
ْ

لََقْد َخلَْقَنا اإل
ْحَسِن َيْقِويٍم 

َ
 { })Õ(أ

ْ
َناُهْم ِ\ ال

ْ
ْمَنا بvَِ آََدَم و8َََل Pْن َولََقْد َكر Pَكثٍِ} ِمم 

َ
cَ َناُهْم

ْ
ل Pَباِت َوفَضfي Pَناُهْم ِمَن الط

ْ
َْحِر َوَرَزق ْoَوا f¼َ

 
ً

  .})�ë(َخلَْقَنا َيْفِضيال
jوتعهد نشاطه االتر ùديoدويبية ذوقه اSبت�ري وتنمية تقديره للعمل ا.  
jمن حقوق وما عليه من واجبات Ìدرك ماS حدود سنه و� تنمية وعيه N  حدود خصائص هذه ا�رحلة ال�
  .يمر بها

j \ د الرغبة �يهSاالستفادة من وقت فراغه االزديادتو c هناك من العلم ا�افع والعمل الصالح ، وتدريبه ،
ا وباألخص معلم اللغة العربية يك0 من إخراج طالبه إq ا�كتبة، ا5عض يعتقد أن بعض ا�علمN Z ا�دارس دائمً 

وي�`هم � طالب يأخذ ما يشاء من كتاب، Pلك تستغرب طالب  ،� حصة فراغ ينشغل فيها ا�علم عن طالبها�كتبة 
 
ً
 صحيح ا5خاري N ا�رحلة االبتدائية حØ القراءة ال يستطيع لكن أراد أن يظهر أخذ قصة، وطالب أخذ t كتاب مثال

 ،ويمكن فهمها ،ويمكن قراءتها ،ناسب مع مستويات الطالبللمعلم اهتمامه، Pلك Y ا�علم أن Bتار الكتب ال� تت
  -عطنا ملخص �ا قرأتأ ؟يا عبد اهللا وش قرأت-ثم بعد ذلك يطلب من الطالب N مادة ا:عب� أو مادة اإلنشاء 
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jمن مكسب 	فهنا  يكسب الطالب أك: 

  .، هذا جانبأن الطالب يتعود c اإللقاء: أوال ♦
  .ب قرأ واستفاد من وقت وزيارته للمكتبةأن الطال: ا�انب اآلخر♦
  .تدريب الطالب c القراءة الصحيحة ♦
Pلك N بعض األحيان تقام  ،تشجيعه c القراءة قد يكون هناك �فزات من إدارة ا�درسة لزوار ا�كتبة♦

 
ً
أو مسابقة وترى مراجع   من يقرأ قصة يلخصها �ا بصفحةمسابقات N ا�درسة إما ألك0 زائر وÚما �لخص، يعطى مثال

طالع Y ب ثم يبدأ الطالب يتنافسون N االا�سابقة الكتاب الفالx والفالx كتيبات تتناسب مع مستوى الطال
- ا�كتبة Y ا5حث عن الكتب ا�ناسبة واإلجابة عليها، Ñد أن هناك تنافس N بعض األحيان Ñد مثال الفسحة 

 الفسحة الطالب � -فسحة ا�درسة
ً
يذهب إq ا�قصف ويتناول وجبته لكنه بما أن هناك ~فز أن �تاج  تاجها مثال

من ا�دارس ¨د أن حصة ا�كتبة ا مع األسف N كث� وبما أن هناك جائزة Ñد ا�كتبة مكتظة بالطالب، Pلك دائمً 
 ُ معلم يريد أن  !لوا طالبه إq ا�كتبةنقمعلم pيه ارتباط ا !éئب انقلوا الطالب إq ا�كتبة شغر ýصص االنتظار، معلمت

 
ً
  ! انقلوهم إq ا�كتبةBت¸ طالبه مثال

يهم حب للقراءة، ليس Pلك الطالب ليس p ؛Xا أهداف وXا تنظيم خاص وÃب أن نعتv بهذا ا»انب ا�كتبة
ا�كتبة أو اآلن كما  أمP  YZلك وما فيها من الكتب، قد ال يعرف عن مكتبة مدرسته شيئًا طالع،pيهم حب لال

ولN Z إدارة ا�كتبات باختيار الكتب ا�ناسبة ال� أن يس� |هده وبا:واصل مع ا�سؤيطلق عليه أمZ مصادر ا:علم 
ا نستفيد من تتناسب مع الطالب، مع أف¢رهم وتوجهاتهم، وال يكون فيها Èء Óل لألدب، Èء Óل للفكر، ودائمً 

  .ية حب القراءة pى الطالبهذه اkصص ونوظفها :نم
jهذه ا�رحلة من مراحل حياته üا:خرج من ا�رحلة االبتدائية،  إعداد الطالب �ا ي Y الطالب اآلن أوشك

اآلن هو يهيأ إq مرحلة أخرى من مراحل ا:عليم و� ا�رحلة ا�توسطة، ا5عض أو كث� من الطالب سيكون pيه تغ� 
ة، ونأخذ Y سبيل ا�ثال اآلن عندنا ا:قويم ا�ستمر N ا�رحلة االبتدائية سينتقل إq مرحلة انتقل من مرحلة إq مرحل

وقد  ليس فيها تقويم مستمر، Pا أقول هنا تأw مش�ة من ا�شåت ال� قد يقول ا5عض أنها نتاج ا:قويم ا�ستمر،
ا�علم N ا:قويم ا�ستمر، وقد يقول ا5عض بأنها عملية  عدم اهتمام وأنتاج تطبيق ا:عليم ا�ستمر يقول ا5عض بأنها 

مش�`ة لضعف الطالب عندما ينتقل ا5عض منهم إq ا�رحلة ا�توسطة، إذا انتقل ¨د تش� الكث� من ا�علمZ من 
راءة و� i Nال الق Z من ا:عليم االبتداú وباألخصضعف مستوى الطالب N ا�رحلة االبتدائية أو ضعف ا�تخرج

  . iال الكتابة، وهذه إش¢�ة كب�ة نأمل أال تكون ظاهرة إنما حاالت
تأخذ هذا ا�وضوع بèء من ا�دية وÈء من االهتمام، هناك كث�  أن وزارة ال�بية وا:عليم دائًمالكن الشك 

سات ونتائج هذه األýاث ت0ي ذا ا�وضوع، ولعل إن شاء اهللا نتائج هذه اpرامن اpراسات الكث�ة وا�ستمرة حول ه
 t ت، و`ما ذكرت أي تطبيق وأي برنامج أي نظام أي م�وع الشك أنåبإذن اهللا عز وجل عالج مثل هذه ا�ش

ا جانب السلبيات ال يط= Y جانب اال�ابيات، لكن كيف نعالج هذه السلبيات إ�ابيات وt سلبيات، لكن دائمً 
  .كث�ة pى الوزارة حول تطوير ا:عليم االبتداú نأمل أن �قق اÎدف ا�نشودو`يف نتدار`ها؟ هناك م�و�ت 
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CCا�رحلة ا�توسطةا�رحلة ا�توسطة::  
 N ء من ا:فصيلèذه ا�رحلة، لعلنا نتناول هذه ا�رحلة بÎ كما ذكرت أن ا�رحلة االبتدائية أن الطالب يهيأ

مدة ا�راسة فيها ثالث سنوات بعدها ينتقل ا�توسطة  ا�حاÞة القادمة بإذن اهللا عز وجل، و`ما ذكرت لكم أن ا�رحلة
  .©ق للطالب دخول هذه ا�رحلة بعد حصوc Ì شهادة إتمام ا�راسة االبتدائية، الطالب إÄ ا�رحلة ا-انوية

   

   

   ع(ع(ع(   السادسةالسادسةالسادسة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCا�رحلة ا�توسطةا�رحلة ا�توسطة::  
وا�رحلة اeانوية ال� تمثل  ،سلم ا:عليم العام ال� تمثل بدايةبZ ا�رحلة االبتدائية  ا�رحلة ا�توسطة تقع ما

نهايته ويلتحق بها الطالب بعد حصوY t شهادة إتمام اpراسة االبتدائية، وذكرنا أن مدة اpراسة N هذه ا�رحلة ثالث 
pشهادة إتمام ا Y صل الطالب فيه� Zراسيpا Zنهايتها امتحان �م بنظام الفصل N ة ا�توسطةراسسنوات يعقد، 

  .الكفاءة ا�توسطة ويطلق عليها أيًضا

CCأهداف ا�رحلة ا�توسطةأهداف ا�رحلة ا�توسطة::  
كنا �دثنا عن أهداف مرحلة رياض األطفال، و�دثنا عن أهداف ا�رحلة االبتدائية، وسنتحدث اآلن عن 

لم ويتفهم خصائص � ما أكرر أن Y ا�علم وا�دير وا��ف ال�بوي أن يعرف ويتع و`ثً�ا أهداف ا�رحلة ا�توسطة،
مرحلة، خصائص ا�رحلة االبتدائية µتلف عن خصائص ا�رحلة ا�توسطة، وا�رحلة ا�توسطة µتلف عن ا�رحلة 

  .عن مراحل ا:عليم األخرى ا جذريًا وجوهرًيااeانوية، وخصائص ا�رحلة اeانوية µتلف اختالفً 
j� ،مةH مرحلة ثقافية O تربية إسالمية شاملة بعقيدته وعقله  النشءيتها تربية أهداف ا�رحلة ا�توسطة

من ا:�يف، ا5عض 	ف وا5عض قريب من   اkمد N هذا السن أصبح قريبًاهنا اآلن الطالب وهللا وجسمه وخلقه،
 ،ûتعزيز هذه  ويعرف كيف يتوضأ ويعرف أيًضاا:�يف يعرف كيف يص qالكث� من األح¢م ال�عية، تاج هنا إ

  .ألح¢م، وتأكيد هذه األح¢م وغرسها N نفس الطالبا

j،العقيدة اإلسالمية \ نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلو�ه وت¹فاته qفالطالب يعرف أن ما يفعله  تمك
وما يفعله هذا حرام فيتجنب هذا kرمته، ويفعل هذا kله، ويفعل هذا لسنته، وي�ك هذا لكراهيته، فيجب  ،هذا حالل
  .هذه األح¢موأن يضبط سلو`ه ب، Y الطالب N هذه ا�رحلة أن يؤ`د

jأن يزود بمجموعة من ا�عارف وا�هارات ال� تالئم سنه ح¡ يلم  ،تزويده با°¼ات وا�عارف ا�الئمة لسنه
بتدائية يعطى Èء أقل من سنه، كقصص لطالب ا�رحلة اال ال يمكن أن يقرأ وأن با�بادئ األساسية للثقافة والعلوم،

نما يعطى معلومات تتناسب مع سنه، ولكن وهللا اkمد ا�كتبات إأو بعض ا�علومات ال� تقدم للمرحلة االبتدائية 
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ا ما ترسل وتوجه مليئة بهذه الكتب ال� تتناسب مع سن الطالب واإلدارة العامة للمكتبات بوزارة ال�بية وا:عليم كث�ً 
  .صائص ا�رحلةب�اء بعض الكتب ال� تتناسب مع خ

jهذيباتنمية قدرات الطالب العقلية وا�هارية وتع�وجيه وا�هدها با.  

jخدمة �تمعه ووطنه وتنمية روح ا�صح واإلخالص لوالة أمره c ربط الطالب با@ياة االجتماعية وتدريبه ،
 
ً
  مشار`ته N هذا يتم من خالل مثال

ً
 هذا نوع من أنواع ا�شار`ة ا�ج الكشافة مثال

ً
 تمعية يشارك بالكشافة يقدم مثال

 ، بعض اAدمات
ً
  أذكر مثاال

ً
  ®يال

ً
أقيم ملتÝ للكشافة N ¨ران و�دثª أحد األخوة القائمY Z :  و� للكشافة مثال

صيانة الكهرباء، صيانة السباكة،  ،من ا5يوت الضعيفة ��&هذا ا�لتÝ بأنهم قاموا ب�ميم أو باألصح صيانة ما يقارب 
  .لقيام ببعض األعمال ال� �تاج إÈ qء من ا�هارات ف¢ن هذا نوع من خدمة ا�جتمعوا

تنمية روح ا�صح واإلخالص لوالة أمره ويتم هذا من خالل اkفاظ Y ا�متل¢ت العامة، اkفاظ Y «تل¢ت 
رك إال بالسمع وبالرقيب سواء ¶ن اpولة، وتدريبه Y أن يكون ناصح لوÅ أمره È � Nء، عدم اAيانة، عدم ا:ح

ألن الطفل N هذه ا�رحلة قد يغرر به أو قد يش�ك مع فئة قد يكون pيها أف¢ر منحرفة، Pا فإن  ؛أو قريبه ،واpه
من علمائه حØ  ونؤ`د Y أن يكون قريب من واpيه، قريب من أساتذته، قريبلطالب N هذه ا�رحلة �ب دائًما ا

عن صدق وموضوعية N هذه  اعن يقZ، أن يكون قراره نابعً  اأن يكون قراره نابعً  ،عن إخالص بًعايكون قراره نا
  .ا�رحلة

jهذه ا�رحلة من مراحل تعليمية أخرى üامعية  إعداد الطالب �ا ي�ويقصد بها ا�رحلة اeانوية وا�رحلة ا
  .واpراسات العليا

وبصفة خاصة  ،لطالب والطا5ة N مرحلة ا�راهقة ومشارفهاويالحظ أن هذه األهداف تناسب خصائص نمو ا
و� ذات الوقت ا:أكيد Y جوانب ا�مو  ،من حيث تزويد الطالب |وانب القيم وتمكZ العقيدة اإلسالمية N نفوسهم

 Áس�  .والعقû واالجتماçاAلþ وا

CCا�رحلة ا-انويةا�رحلة ا-انوية::  
N ا:عليم العام dا�رحلة -ا�ملكة العربية السعودية، حيث تشغل نهاية سلم ا:عليم  أعتقد أنه هنا يكتمل هي

  .-اeانوية
  .افالطالب والطاoة يلتحقون فيها بعد إتمامهم لتراسة ا�توسطة، تمتد ا�راسة c مدى ثالث سنوات تقريبً ����
عام، وتؤهلهم لال�حاق أو* من ا�ثقيف ال  هذه ا�رحلة مقررات أك	 µصًصا تتيح Xم قدًرايدرس الطالب \����
  .با»امعات
عندما نتحدث عن ا�رحلة اeانوية، فهناك اeانوية العامة وهناك مدارس �فيظ القرآن، وهناك تشابه بيد أن ����

مدارس �فيظ القرآن تر`ز Y العلوم ال�عية، تر`ز Y حفظ القرآن الكريم وY تالوته وÑويده، باإلضافة إq بعض 
  .قررات ا�تعلقة بالقرآن وتفس�ها�واد أو ا�
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ا�رحلة اeانوية مرحلة Îا طبيعتها اAاصة من حيث سن الطالب وخصائص نموهم، ف½ ا�رحلة ال� تقابل ����
ألن كث� من مراحل  ؛مرحلة ا�راهقة ومشارف الشباب كما ذكرت أنها مرحلة جوهرية وجذرية ينتقل فيها الطالب

تستدï ألوان من النشاط وا�وجيه واإلرشاد واإلعداد وتضم فروع ا السن، Pا ف½ ا�مو تبدو Y الطالب N هذ
  .Ëتلفة يلتحق بها حاملو الشهادة ا�توسطة وفق األنظمة ال� تضعها ا»هات ا�ختصة

كما ذكرت هناك اeانوية العامة وهناك ثانوية ا�عاهد العلمية ودار ا:وحيد وبعض ا�عاهد، لكن ا5عض منها 
ا�عاهد ا:جارية أعتقد أنها اآلن N آخر مراحلها أغلق ) ا�عاهد الصناعية أو ا:جارية(أغلق وا5عض الزال با< 

  .اkكوÍ وبþ األهû منها و� N آخر مراحلها
  .يةالزراعية أعتقد أنها انتهت ا�عاهد الفنية منها ما هو با< ومنها ما هو منت½، الرياضية �ولت إq 	ية رياض

CCأهداف ا�رحلة ا-انويةأهداف ا�رحلة ا-انوية::   
jعه¾ c فة جوانبها�، تكمن \ متابعة lقيق الوالء هللا وحده، وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة \ 

هللا عز خالًصا أصبح N سن ا:�يف، والعمل �ب أن يكون  ااآلن الطالب N هذه ا�رحلة اختلف عن وضعه تمام
  .-صï اهللا عليه وسلم-ا�m وجل وأن يكون وفق ما جاء به 

j،الكون Äدعم العقيدة اإلسالمية ال� تستقيم بها نظرة الطالب إ  qالكون ونظرته إ qب أن تكون نظرته إ�
اإلنسان ونظرته إq اkياة N اpنيا واآلخرة، Pلك N هذا السن قد يتساءل عن � هذا الكون ويتساءل عن بعض 

ث� من األمور و`ث� من الشبهات فيجب أن تكون ا�ظرة هنا نظرة مستقيمة وأن يُدعم هذا الغيبيات، وقد تُطرح t ك
  .ا�انب N نفس الطالب

j العام Ûقيق الوفاء للوطن اإلسالl-والوطن هنا هو ا�ملكة العربية السعودية-.  

jق ما يناسبه وما ©قق أهداف تعهد قدرات الطالب واستعداداته ا�ختلفة ال� تظهر \ هذه الف;ة وتوجيهها وف
  .ال;بية اإلسالمية بمفهومها العام

jجريب�حث واoفك} العل� �ى الطالب وتعميق روح ا�وهنا ا�كتبة ا�درسية اختلف دورها عن  تنمية ا
 ُ أن  -انويةوهناك مادة اسمها مادة ا5حث N ا�رحلة اe-ستحسن دور ا:عامل مع طالب ا�رحلة ا�توسطة هنا الطالب ي

N ا5حث  كيف يستنتج؟ كيف تكون pيه شخصية كيف يبحث؟ كيف يقرأ؟(يكلف الطالب بإعداد ýوث 
وهنا يأw أستاذ ا�ادة بتوجيه الطالب حول إعداد ا5حوث العلمية، وÚتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين ) العلÁ؟

من ا ما نشاهد كثً�ا Pلك دائمً ) اإلرشاد األكاديÁ(يطلق عليه وÚعدادهم �واصلة اpراسة بمستوياتها ا�ختلفة وهذا ما 
طالب ا�رحلة اeانوية وهم Y وشك ا:خرج يتنقلون بZ جامعة إq جامعة، يزورون جامعة اإلمام وجامعة ا�لك سعود 

احتياجات وسوق  وجامعات Óتلفة بهدف معرفة ا:خصصات ا�توافرة وهل تلm ،األم� نايف ،وجامعة األم� سلطان
العمل، وهل �تاجها، وهل يمكن أن نستفيد منها بعد انقضاء اpراسة، وهنا  هناك من يستقبلهم من ا�رشدين 

  .األكاديميZ ويوجهونهم و ا:خصصات ا�ناسبة ريثما يتخرج ويتقدم لتراسة وتتاح t الفرصة
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j،دف هو أن الطالب بعد انتهائ تهيئة سائر الطالب للعمل \ ميادين ا@ياة بمستوى الئقÎه من دراسة ا
أن ®يع طالب أو خري� ا�رحلة اeانوية سيتوجهون إq ا�امعات، وأعتقد أن هذا األمر  اا�رحلة اeانوية ليس Àًط 

N القطاع اAاص منهم من يرغب N العمل  -ال أقول كب� با�ستوى-ال يمكن ýال من األحوال وهناك تÊب كب� 
ينخرط باألعمال اkكومية، Pا ¨د انتشار كث� من األعمال ا:جارية و`ث� من األنشطة وا�ناشط وسعودة  م منومنه

بعض الوظائف Aري� ا�رحلة اeانوية، Pلك �ب أن تكون هذه ا�رحلة تلm احتياجات سوق العمل ويستطيع بعد 
P ،رج الطالب من هذه ا�رحلة أن يتعامل مع ا�جتمعµ ًراسات ا يقال لك دائمpا N أن ا:¢ملZانوي  بeا:عليم ا

  .وا:عليم الفª حØ إذا ما µرج الطالب من هذه ا�رحلة يكون عنده إ�ام 5عض ا�هارات الفنية

j ًريج عددµعليم ا�من ا Bالد \ ا�رحلة األوoلسد حاجة ا qذلك الوقت ¶ن  من ا�ؤهل N ،ذلك الوقت N
eانوية العامة يتخرج ويلتحق ويدرس N ا�دارس االبتدائية، خريج ا�درسة اeانوية يلتحق N ا:دريس N خريج ا

¶ن هناك معاهد �فيظ القرآن الكريم أو ا�دارس اeانوية :حفيظ  ،بعض مدارس �فيظ القرآن الكريم N ذلك الوقت
القرآن الكريم يعطى بعض ا�واد ال�بوية ثم بعد ذلك يلتحق  القرآن الكريم، ¶ن الطالب فور µرجه من ثانوية �فيظ

  .بوظيفة :دريس الطالب N ا�رحلة االبتدائية

jةSتهم الفكرية واالنفعاäأساس اإلسالم وعالج مش c ية الشبابHاجتياز هذه ا�رحلة  ر Y ومساعدتهم
  .اkرجة من حياتهم بنجاح وسالم

jيÂا òاÃاإل ïاهات ا�ضللة تكوين الوÑدامة واالXيواجه به الطالب األف�ر ا .  

���� 
ً
تكوين الوï اإلÃاò اÂي يواجه به الطالب األف�ر اXدامة واالÑاهات (حول هذا ا�انب  لعû أقف قليال

؟ ما ضللةكيف يواجه الطالب هذه األف¢ر؟ كيف يدافع عن معتقداته؟ كيف يستطيع أن يفند هذه األف¢ر ا� )ا�ضللة
  ا �واجهة هذه األف¢ر الضالة؟ حصينً  الوسائل ال� تكون حصنًا

أما وقد ابتليت هذه ا5الد بèء من هذه األف¢ر ومع عمليات ا:فج�، ومع عمليات ا:خريب ومع عمليات 
يتها و�متها اإلفساد ال� حصلت وøن للعلماء وللمثقفZ ولطالب العلم وللجامعات وللمؤسسات ا:عليمية واألمنية رؤ

ربطه بالعلماء ا�اصحp Zينهم وأمتهم ووالة أمرهم ووطنهم حØ ال  أوالنؤ`د Y قضية  ،ودورها N وأد هذا ا�وضوع
ربطه بأساتذته، ربطه بمجتمعه،  ،نؤ`د Y هذا ا�انب ربطه بالعلماء ،يتÏف أي تÏف غ� ~سوب أو غ� موزون

سيفعل � Èء، إذا ارف عن الÏاط  ن اإلنسان iرد أن ينحرف فكرًياألتعريفه �طورة االراف الفكري 
  .ا�ستقيم أباح � Èء، أباح القتل، السلب، اإلفساد

ِحَها{اهللا سبحانه وتعاq يقول 
َ

ْرِض َنْعَد إِْصال
َ ْ
 ُيْفِسُدوا ِ\ األ

َ
َمْن َقَتَل َغْفًسا {: واهللا سبحانه وتعاq يقول ]27[األعراف  }َوال

ْحَيا ا�Pاَس بِغَ 
َ
غPَما أ

َ
ْحَياَها فََكك

َ
غPَما َقَتَل ا�Pاَس ªَِيًعا َوَمْن أ

َ
ْرِض فََكك

َ ْ
ْو فََساٍد ِ\ األ

َ
  ]&�[ا�ائدة  }ªَِيًعاْ}ِ َغْفٍس أ

، ))\ ُفسحة من دينه ما لم يصب دًما حراًما أن ا�رء ال يزال((و� اkديث عن الرسول صï اهللا عليه وسلم 
يث N ذلك كث�ة حول اkفاظ Y األمن وY ا�قدرات وا�كتسبات، الطالب N هذه ا�رحلة يمكن أن يغرر واألحاد

به، وا:غرير t أسا�ب ووسائل Pلك ¨د من غرر به N هذا ا�انب ومن ضَل N هذا ا�انب، N قنا�ت معينة أصبح 
  .فر، Pا ال يهمه أن يقتل أو يسلب أو يدمرا�ميع pيه كفار إما ¶فر وÚما متواطئ وÚما خباء لل¢
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*ية ا�لك فهد األمنية أقامت ست لقاءات أو ست ندوات حول األمن يطلق عليها : وهنا أش� إq قضية����
ودور اإلعالم N األمن  ،ودور ا:عليم N األمن ،وأهمية األمن ،أقيمت ست لقاءات 	ها حول األمن )ا�دوة األمنية(

  .N األمنودور ا�جتمع 
  .جامعة األم} نايف تقوم Êهد \ هذا ا»انب♦
و� مؤصلة  فتاوى هيئة كبار العلماء \ هذا ا»انبباإلضافة إq  ،هناك دراسات كث�ة حول هذا ا�انب♦
  .ورصينة
  .ون اإلسالمية واألوقاف وا�عوة واإلرشاد \ هذا ا»انبوزارة الشؤباإلضافة إq دور ♦
وتفعيل هذا ا�انب N ملتقياتها، N  \ هذا ا»انب م �مد بن سعود اإلسالمية مشكورةدور جامعة اإلما♦

  .ندواتها، N مؤتمراتها، و� من ا�¸زين N هذا ا�انب
 Y هذه ا�رحلة، وهناك دراسة حول دور  رة ا�درسة تتحمل عبئًا كبً�اأن إداوهنا ا:أكيد N توعية الطالب N

eا:وعية األمنية، دور ا�إدارة ا�درسة ا N انوية Ð`ا:وعية األمنية وال� N انب، هناك مطا5ات بإدخال علم�Y هذا ا
  .مادة حول ا:وعية األمنية، لكن نقول بأن تكون ضمن ا�ناهج أو ضمن مقررات ا:عليم العام

pراسات N هذا ا�انب فيه واهذا ا�انب أعتقد أن هناك من أسهب فيه، هناك من تكلم فيه، هناك من �دث 
  .كث�ة جًدا
  

   

      ع(ةع(ةع(ة   السابعةالسابعةالسابعة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCعليم \ ا�ملكة العربية السعودية�ا c عليم \ ا�ملكة العربية السعوديةا�ؤسسات ا�(فة�ا c ا�ؤسسات ا�(فة::  
سبق وأن �دثنا بأن ا�ظام ا:عليB Áضع بكامله إلÀاف اpولة سواء i Nال ا:خطيط أو ا:نظيم أو 

�ن أراد االستفادة منه، فليس  \ ا�ملكة العربية السعودية مفتوح للجميعوا�عليم وا:مويل،  ،ا:وجيه ،اإلÀاف
ا لفئة دون فئة أخرى، وهناك بعض ا�هات ا��فة Y ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية، قد نقول بأن اللجنة Óصًص 

السياسات ا:عليمية، ويرأس اللجنة ولة عن رسم ا:عليم � السلطة الرئيسة ا�سؤ العليا لسياسةاللجنة ا�ر`زية أو 
خادم اkرمZ ال�يفZ ملك ا5الد ورئيس iلس الوزراء، وينوب عنه ا�ائب اeاx لرئيس iلس الوزراء ووزير 

  اpفاع والط�ان وا�فتش العام، ينوب عنه وÅ العهد أو ا�ائب اeاN x حالة تعذر اkضور، 
شارك N عضويتها عدد من الوزراء N ذلك الوقت، وزير  ه،ÒÔ�Ôيم Hم ش!ت اللجنة العليا لسياسة ا�عل����

ون االجتماعية، ووزير العمل والشؤ ،ن وزير اإلعالما، واpاخلية واpفاع، ثم انضم إq عضوية اللجنة � ما�عارف سابقً 
  . والرئيس العام :عليم ا5نات N ذلك الوقت
� ما يتعلق بقضايا ال�بية وا:عليم، فتقوم بوضع السياسات اAاصة  ا Nهذه اللجنة Îا صالحيات كب�ة جدً 

أو اpائمة N ا5نية ا:عليمية N ا�ملكة العربية السعودية،  ،با:عليم N جوانبه ا�ختلفة، واق�اح ا:عديالت الطارئة
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  أهم مسؤو�ات اللجنة العليا لسياسة ا:عليم ولعلنا ن¸ز

CCات اللجنة أهم مسؤأهم مسؤSات اللجنة وSعليمو�عليمالعليا لسياسة ا�العليا لسياسة ا::  
، ومن هنا انبثقت وثيقة سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية رسم السياسة ا�عليمية العامة لتولة :أوال,

  .السعودية، وال� سبق وأن �دثنا عنها بèء من ا:فصيل
  .إقرار ا°طط ا�عليمية وأنظمتها العامة :ثانًيا,
N ضوء خطط ا:نمية االقتصادية  ا�عليمية الطويلة وا�توسطة والقص}ة إقرار م(وHت خطط ا�نمية :ثا-ًا,

  .واالجتماعية
؛ للحصول Y أك¸ �ئد من ا:عليم ا�نسيق بq مراحل ا�عليم ا�ختلفة والقطاHت ا�عليمية ا�تنوعة :رابًعا,

  .ألبناء ا�ملكة
  .ة من قبل ا�ؤسسات ال�بوية N ا�ملكةا�ق�ح إقرار سياسة �و األمية وتعليم الكبار :خامًسا,
بما �قق  إقرار اإلجراءات ا�تخذة من قبل ا�ؤسسات ا�عليمية �طوير ا°طط وا�ناهج ا�راسية :سادًسا,

  .أهداف ا�راحل ا:عليمية ويتناسب مع بيئة ا�جتمع السعودي ا�اهض
N أجهزة ا:عليم ا�تعددة N  ولqحة من قبل ا�سؤحل ا�عليم ا�ق;إقرار سياسة القبول �ختلف مرا :سابًعا,
  .ا�ملكة

  .اµاذ القرارات ال�بوية ال� تواجه ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية :ثامًنا,
N ضوء سياسة اpولة وخطتها؛ :عميم  توزيع ا°دمات ا�عليمية ª cيع مناطق و�افظات ا�ملكة :تاسًعا,

  .واطنZا:عليم �ميع ا�
  .إقرار لوائح االمتحانات ا�عدة من قبل ا�ؤسسة ا�عليمية \ ا�ملكة العربية السعودية :Hً¾ا,

  . وهذه اللجنة العليا O ا�هيمنة ª cيع قطاHت ا�عليم \ ا�ملكة العربية السعودية����

Y وسنبدأ بإذن اهللا عز وجل با:عرف:  

CCعل�ا c علأهم ا�ؤسسات ا�(فة�ا c يميمأهم ا�ؤسسات ا�(فة::  
jj عليم \ ا�ملكة�ا c عليم \ ا�ملكة أبرز ا�ؤسسات ا�(فة�ا c عليمأبرز ا�ؤسسات ا�(فة�عليموزارة ال;بية وا�وزارة ال;بية وا..    
، وعq خادم هÒÔëÔوزارة ا�عارف Hم \ ذلك الوقت إÄ  مديرية ا�عارفوقد صدر مرسوم ملÍ بتحويل ����

، وøن يطلق Y وزارة ليمأول وزير لوزارة ال;بية وا�عا@رمq ال(يفq ا�لك فهد بن عبد العزيز  ر8ه اهللا، وهو 
؛ حيث أنها ¶نت ت�ف Y قطا�ت ا:عليم العاò والفª، إضافة إلÀافها Y أنواع "أم الوزارات"ا ا�عارف سابقً 

اkرس الوطª، وزارة اpفاع والط�ان، قبل أن :ا:عليم قبل وجود جهات ت�ف Y ا:عليم، نأخذ Y سبيل ا�ثال 
  . Îذه ا�هات وتوحيدها واإلÀاف عليها من قبل وزارة ال�بية وا:عليميكون هناك انضمام 

%¶نت &�5�N �م  ،هHÒÕÓÕم  وزارة ال;بية وا�عليمل وزارة ا�عارفكما صدر مرسوم ملÍ بتغي} مس- ����
عارف، فإذا بها تصبح N العام والحظوا الفارق، فهذه أول مÐانية لوزارة ا�رة N ذلك الوقت اثنا ع� مليون مÐانية الوزا
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  .مليون ��3األول للوزارة ع�ين مليون، حØ أصبحت N اAطة اAمسية 
تعليم ا5نات بعد أن تقرر دمج الرئاسة العام :عليم ا5نات  وت(ف وزارة ا�عارف ª cيع أنواع ا�عليم،

ما ارف وهو ا:عليم العام االبتداú وا�توسط واeانوي، وه، ا:عليم العام ت�ف عليه وزارة ا�ع�&3�سنة بمحرم بالوزارة 
ألنه ال -ا:عليم األهû واAاص واألجنm والكبار ~و األمية، وÚن تغ�ت بعض ا�سميات و ،يطلق عليه ا:عليم ا�وازي

سمها وøلة ا:عليم لكنها بقيت موازية للتعليم العام، فلقد أنشأت الوزارة وøلة ا -يوجد Èء اسمه ا:عليم ا�وازي
ا�وازي، وأنشئت إدارات ال�بية وا:عليم N � إدارة جعلت إدارة للتعليم ا�وازي، ثم بعد ذلك دiت �ت اإلÀاف 

  .ال�بوي
ولعلنا نتذكر أن 	يات ا�علمZ ¶نت إq وقت قريب �ت  ا ت(ف c إعداد ا�علمq،و�نت الوزارة سابقً 

Àأنشأت جامعة ا5نات فضمت  ا:عليم،اف وزارة ال�بية وإ Øيات ا5نات ا:ابعة للرئاسة العامة :عليم ا5نات ح	
  . هذه ال�يات إq جامعة ا5نات

وتتوÜ إدارات ا:عليم Y ا�ستوى ا�حû  إدارة تعليم، ÕÔوبلغت إدارات ا�عليم \ ا�ملكة ما يقارب ����
"أصبح ÒÕÔÒوH æم إدارة تعليمية كما ذكرت،  �3أو  &3عدد اإلدارات   ت بلغليمية N ا�ناطق وا�حافظااإلدارات ا:ع

 –، ولعل الزيادة هذه لكون بعض ا�ناطق للبنq ومثلها للبنات ÕÓأو  ÕÔهناك دمج لإلدارات ف�ن هناك 
ً
~افظة  -مثال

 �3تزيد إدارات ا:عليم فتكون أحيانا الغاط يوجد بها إدارة تعليم للبنات وال يوجد بها إدارة تعليم للبنZ؛ Pلك قد 
  .إدارة للبنZ &3ا أخرى إدارة وأحيانً 
اآلن فوحدت ªيع اإلدارات وأصبحت إدارة واحدة اإلدارة العامة لل;بية وا�عليم، ودمج تعليم اoنات أما 

إلدارة بهذا األسلوب و ، وتتجه اا�عليم ووحدت اإلجراءات والسياسات داخل ¦ إدارة تعليم تباoنq ح¡ \ إدارا
Áي تشهده ا5الد ،نمط الالمر`زية بهدف ا:وسع ا:عليPواالقتصادي ا xومواكبة ا:وسع العمرا.  

 ابدأت تعطي ح¡ مديري ا�دارس شيئً و، وصارت الوزارة تفوض العديد من الصالحيات �ديري ال;بية وا�عليم
 سابقً : ، نأخذ Y سبيل ا�ثال من الصالحيات

ً
 إلغاء الطابور الصبا� إال بعد الرجوع ا ¶ن ال يمكن �دير ا�درسة مثال

ا أمكن مدير وأخذ موافقة مدير ا:عليم، أما اآلن فقد أعطيت الصالحيات �ديري ا�دارس فمØ ما ¶ن الطقس باردً 
أو أمطار وو ذلك، فلمدير ا�درسة إلغاء الطابور الصبا�، أعطي صالحيات N حال تغ� ا�و من وجود رياح شديدة 

  .ا عليهما�درسة أن يÏف الطالب إq منازÎم حفاًظ 
   - نعود kديثنا عن ا�هات ا��فة Y ا:عليم-

jj مH ناتoعليم ا�الرئاسة العامة ÒÔ��"  -ت مسl عليم، لكن بعد د�ها أصبحت اآلن�ا c نت ت(ف�
  . بنq، ونائب للبناتال;بية وا�عليم، وأصبح هناك نائب لل

jj السعودية N ا:عليم Y هات ا��فة�وزارة ا�عارف �نت ت(ف ، و`ما ذكرت أن وزارة ا�عليم العاèمن ا
 اختصاصاته، وحددت cÒÔàØ ا�عليم العاè \ ا�ملكة العربية السعودية إÄ أن أنشئت وزارة للتعليم العاH èم 

  :هذه الوزارة \
والربط بZ االحتياجات ا:نموية اkا�ة وا�ستقبلية للمملكة وبZ  ،وا�تابعة ،وا:نسيق، وا:خطيط ،اإلÀاف♦

  .القوة الب�ية ا�تاحة وا�مكنة
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وا�¢تب ا:عليمية خارج ا�ملكة، Pلك ¨د N � دولة  ،والعالقات ا�امعية اpو�ة ،اإلÀاف Y ا5عثات♦
  .لطالب ا�بتعثZ وتتابع دراساتهم وأحواÎمملحقية تعليمية ت�ف Y ا

 òوزارة ا:عليم العا dوهو أمر معروف لكن من باب الفائدة-ويتكون هي-  
ً
 من الوزير ويأN w قمة يتكون أوال

اÎرم اإلداري ويرتبط به ا�جلس األY للجامعات، أضيف إq الوزير اآلن N التشكيل ا�ديد نائب للوزير يرتبط به 
جلس األY للجامعات، ويتوÜ هذا ا�جلس ويعt Z أمZ ويقوم باإلÀاف ومتابعة عمل ا�امعات، ويتوÜ «ثل ا�

  . ا�جلس األY للجامعات حضور iالس ا�امعات
هناك أمانة N ا�جلس واللجنة العليا البتعاث ا�وظفZ وعدد من اA¸اء وا�ستشارين كما يرتبط بالوزير عدد ♦
  .دارات العامة :طوير ا:عليم العاò، واإلدارة العامة للبعثات والعالقات ا�امعية واpو�ةمن اإل
  .ا N تطوير ا:عليم العاòيرتبط فيه عدد من الوüء واإلدارات ال� تسهم ®يعً ♦
jj ا:عليم Y من ا�ؤسسات ا��فةèعليم العا�ا»امعات ال� تتبع وزارة ا:  
ال� واللبنة ، ف½ ا�واة 	ية ال�يعة تعت¼ اoداية ال� انطلقت منها ا»امعةو�  القرى جامعة أمهناك -

ه، وøنت أول �ح للتعليم العاò بمفهومه اkديث N ا�ملكة العربية �7$�انطلقت منها جامعة أم القرى �م 
  . السعودية
  ، هÍÒÔ�Ò تاريخ ا»امعة اإلسالمية \ ا�دينة ا�نورة أنشئت باألمر ا�ل-
% لكن نواتها � �$2�وقد أنشئت كجامعة �م  هÒÔëÔجامعة اإلمام �مد بن سعود اإلسالمية أنشئت Hم -

  . ه��5�	ية ال�يعة ال� أنشئت �م 
  .هÒÔëëجامعة ا�لك سعود Hم -
ية حØ صدر قرار iلس و� N مدينة جدة، وøنت جامعة أهل هÒÔ�ëجامعة ا�لك عبد العزيز أنشئت Hم -

  . الوزراء بضم ا�امعة إq اpولة
  .هÒÔ�Ôجامعة ا�لك فهد للب;ول وا�عادن أنشئت بموجب مرسوم ملÍ صدر \ Hم -
  .هÒÔàÕجامعة ا�لك فيصل أنشئت Hم -
بن سعود  ا بأنها ¶نت Y قسمZ، قسم يتبع جامعة اإلمام ~مدعلمً "ÒÕÒàوجامعة ا�لك خا� أنشئت Hم -

جامعة ا�لك سعود، ثم بعد ذلك ضمت هذه األقسام وأصبحت جامعة واحدة وت�ف عليه اإلسالمية، واآلخر يتبع 
pأطلق عليها اسم جامعة ا�لك خا.  

  هÒÕÓÕجامعة الطائف أنشئت Hم -    هÒÕÓÔجامعة القصيم أنشئت Hم -
  هÒÕÓçة جازان Hم جامع-  هÒÕÓçجامعة حائل Hم -      هÒÕÓÕجامعة طيبة Hم -
  هÒÕÓçجامعة ا�لك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية -      هÒÕÓçجامعة ا»وف -
ا بأنها iموعة من 	يات الرئاسة ، و`ما ذكرنا سابقً هÒÕÓëجامعة األم}ة نورة بنت عبد الر8ن أنشئت Hم -

رة ال�بية وا:عليم، ثم بعد ذلك صدر قرار من العامة :عليم ا5نات ثم بعد ذلك أصبح اإلÀاف عليها من قبل وزا
  .خادم اkرمZ ال�يفZ بإنشاء جامعة خاصة للبنات، وأصبحت هذه ال�يات نواة �امعة األم�ة نورة بنت عبد الر�ن

  جامعة ا@دود الشماSة-  جامعة ~ران-  هÒÕÓëجامعة تبوك -  هÒÕÓëجامعة اoاحة -
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  .جامعة ا�مام-    جامعة ا°رج-    جامعة شقراء-
  .هذه 	ها جامعات ناشئة وÎا دور N اإلÀاف Y ا:عليم العاN ò ا�ملكة العربية السعودية

jjا�ملكة العربية السعودية \ üعليم األه�ا c م(فة Oامعات بعد  ،ا»امعات األهلية و�انت�ت هذه ا
  :�م، من ذلك للتعليم األهû بشd -حفظها اهللا-ا:وسع ودعم اpولة 

  .ه�ÒÕÓجامعة األم} �مد بن فهد \ ا°¼ بدأت ا�راسة فيها Hم -
  ."ÒÕÓàجامعة الفيصل \ مدينة الرياض بدأت ا�راسة فيها Hم -
  .ه�ÒÕÔالرياض وبدأت ا�راسة فيها Hم مدينة جامعة دار العلوم \ -
  .هÒÕÔÒراسة فيها Hم جامعة ا�لك عبد اهللا للعلوم وا�قنية Êدة بدأت ا�-

jj ا�ملكة N ا:عليم Y هات ا��فة�  :ا@رس الوطv فيتبعه عدد من ال!ياتمن ا
حيث تأسست بناء Y األمر الساÍ وøن اÎدف منها متابعة إعداد وµريج الضباط  *ية ا�لك خا� العسكرية-

، ثم تلته ا�درسة العسكرية :خريج الضباط ال� ه��2�باkرس الوطª، بدأت |ناح ا�رشحZ اPي افتتح �م 
  .%، وبعد ذلك تم افتتاح ال�ية �$��افتتحت �م 

  .ه�52�تم تأسيسها �م  مدارس ا@رس الوطv العسكرية-
ا ه، واkرس الوطª ي�ف Y عدد من ا�دارس العسكرية، وسابقً $$��تم افتتاحها �م  مدارس سالح اإلشارة-

  .Y عدد من مدارس ا:عليم العام حØ صدر قرار بنقل مدارس اkرس الوطª إq وزارة ال�بية وا:عليم¶ن ي�ف 

jj ت إ¾اف وزارة ا�فاعl عدد من ا�دارس منها مدارس ال تزال ح¡ اآلن c وزارة ا�فاع والط}ان ت(ف
  .والط}ان
بمعهد الضباط اPي أنشأ 	ية القيادة واألرøن بدأت  ان*ية القيادة واألر�ن lت إ¾اف وزارة ا�فاع والط}-

  .ه��5��م 
  .ه�23�و� أول مدرسة عسكرية بمكة ا�كرمة N �م *ية ا�لك عبد العزيز ا@ربية -
  .*ية ا�لك فهد اoحرية-
  .و�ية ا�لك فيصل ا»وية-

   

   

      ع(ةع(ةع(ة   ا-امنةا-امنةا-امنة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCع/ / تابعتابع�ا c عأهم ا�ؤسسات ا�(فة�ا c ليمليمأهم ا�ؤسسات ا�(فة  
كنا قد �دثنا عن بعض ا�ؤسسات ا��فة Y ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية، و�دثنا عن وزارة اإلÀاف 
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العام من قبل اللجنة العليا لسياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية، ثم �دثنا عن وزارة ال�بية وا:عليم، ثم �دثنا 
 عن اإلÀاف Y ا:عليم من قبل 

ً
 عن بعض ا�هات ال� ت�ف Y وزارة اpفاع والط�ان، والزال حديثنا موصوال

  .ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية
j ا:عليم Y هات وا�ؤسسات ا��فة�يندرج lتها معهد ا�رور، ومعهد ا»وازات، ، وزارة ا�اخليةومن هذه ا

معهد ا�فاع ا�د� هناك ، "مدرسة ال�طة"ا�كرمة �ت اسم %N مكة �23�وال� نشأت �م و�ية ا�لك فهد األمنية 
  .ه�$3�وتأسس �م 

jيئة العامة للط}ان ا�د�، وهناك األكاديمية السعودية للط}ان ا�د�Xللمالحة ، ا vدريب الف�أنشئ معهد ا
باسم  هÒÕ�çثم أعيد افتتاح ا�عهد Hم ارج، حيث بدأ ابتعاث الطالب إq اA ه��ÒÕ"وأغلق Hم ÒÔ�Óا»وية \ Hم 

  ".األكاديمية السعودية للط�ان ا�دk xملة اeانوية العامة"
jراسة فيها لف�ة ثم يعاد فتحها مرة أخرى، وزارة وزارة ا°ارجيةpبعض ا�عاهد وقد يتوقف ا qوقد أش� إ ،

بدأت ا�راسة فيه Hم  "معهد ا�راسات ا�بلوماسية"ه اAارجية ت�ف Y نوع من أنواع ا:عليم هناك معهد اسم
ÒÔàà بقبول"Ò� qمتفرغ qبرنامج  دارس N"بلوماسيةpراسات اpحاجات " دبلوم ا Y ويقدم دورات قص�ة بناء

Ôبلوماpكومية ذات العالقة بالعمل اkهات ا�  .منسوê وزارة اAارجية وا
من ا�علمZ للتدريس خارج  عندما تريد ابتعاث أو إيفاد بعًضال�بية وا:عليم N وزارة ا: نأخذ Y سبيل ا�ثال

ا�ملكة سواء N مالÐيا أو اندونيسيا أو N إيطا�ا أو أ�انيا أو أمريكا أو بريطانيا فالشك بأن ا�وفد �تاج إq أن يقف 
�ب أن يراعيها أثناء سفره وÚقامته N تلك  Y بعض األشياء اpبلوماسية وبعض األمور وا�وا� وا:عليمات ال�

  .ا5الد
jم  حيث أنشئ" معهد اإلدارة العامة"، وأعتقد أن من أهم معاهد هذه الوزارة وزارة ا°دمة ا�دنيةHÒÔه��  \

بهدف رفع كفاية موظÇ اpولة وÚعدادهم، ويقوم  ؛كهيئة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتباريةمدينة الرياض 
بنشاطات Óتلفة ¶Aدمات االستشارية، وÚعداد ا5حوث ون�ها باإلضافة إq نشاط ا:دريب، حيث يعد ا�عهد  ا�عهد

من ا�عاهد ا�تمÐة والراقية ال� تعد الطالب بدراسات قريبة ومضاهية pراسات ا�اجست�، هناك دراسات عليا 
ا فللجهة أن ترى إضافة أما ا�اجست� أكاديميً " است� وظيفيً تعادل ا�اج"�دة سنتZ ودبلومات تقدم بعد ا5¢لوريوس 

  .اpكتوراه ا ما أراد مواصلة دراسةمواد معينة Y الطالب أو مواد أخرى تكميلية إذ

jvق�ا ¶نت وزارة ا�عارف مسؤ، سابقً ا�ؤسسة العامة للتدريب ا ªولة عن إدارة ا:عليم الف" çالصنا
çذلك الوقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية مسؤ¶ن كما" وا:جاري والزرا N برامج ت Y افÀولة عن اإل

ون االجتماعية Y ا:عليم الفª حØ ؤا:دريب ا�هª، واستمر هذا الوضع N إÀاف وزارة ا�عارف ووزارة العمل والش
ون االجتماعية ا:ابعة لوزارة العمل والشؤعاهد %با�وافقة Y دمج مراكز ا:دريب وا� ��3�صدر مرسوم مل� �م 

وا�عاهد الفنية ا:ابعة لوزارة ا�عارف N مؤسسة واحدة مستقلة تتوÜ إدارة ا:عليم الفª وا:دريب ا�هª، وÎا 
صالحيات ما�ة وÚدارية، ووضع نظام خاص للمؤسسة العامة للتعليم الفª وا:دريب ا�هª، وعندما نريد اkديث عن 

%حيث افتتح ا�عهد الفª العاò لسد حاجة &$���م إq عليم الفª ف¢نت بدايات ا:عليم العاò ا:قN ª ا�ملكة ا:
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م الفª فبإذن ا�دارس اeانوية الصناعية من ا�درسZ واإلداريZ؛ وألهمية ا�ؤسسة العامة للتدريب ا:قª وأهمية ا:علي
  .ما بعد القادم بمشيئة اهللا وهو ةخاص اهللا سيكون t ~اÞة

jيئة ا�لكية للجبيل وينبعXي� ا»بيل وينبع ،ا* c م ، حيث ت(فH وتأسست *ية ا»بيل الصناعية
ÒÔà� مH ه، كما أنشئت *ية ينبع الصناعيةÒÕ�à،لوريوس �دة  ه�oصصية دون اµ توف} برامج Äوتهدف ا�راسة إÔ 

i Nاالت ا:قنية الصناعية، خاصة الصنا�ت ا�وجودة N  امة أو ا�جارية أو الصناعيةسنوات @ملة ا-انوية الع
Zبيل وينبع الصناعيت�  .مدين� ا

  

j،فهناك  مؤسسة ا�قد العر� السعوديæ¹م حيث  ا�عهد ا�H أنشأÒÔ�Øæ¹دريب ا��ت مس- اl" ،
  .ا N العلوم ا�ا�ة وا�Ïفية½ بمنح ا�وظف دبلومً ا  ينتا أكاديميً وøن يقدم N ذلك الوقت تعليمً 

jحفيظ القرآن ، ون اإلسالمية واألوقاف وا�عوة واإلرشادالشؤ وزارة�ا»معيات ا°}ية  c حيث ت(ف
، وذلك N ا�ساجد للبنZ وا�دارس للبنات، وجاء توزيع هذه ا�معيات حسب مناطق ا�ملكة الكريم بمناطق ا�ملكة

وأول تكون ا�معية الرئيسية N �صمة ا�نطقة الرياض، وÎا فروع Óتلفة N عدد من مناطق ~افظات ا�ملكة، وأن 
ا:ابع للجمعية ا�Aية  معهد القرآن الكريم، وهناك هªÒÔ�Óعية خ}ية تعî بكتاب اهللا عز وجل بمكة ا�كرمة Hم 

سنوات،  çومدة ا�راسة فيه ون اإلسالمية، ا من قبل وزارة الشؤمباÀً ا :حفيظ القرآن الكريم يتم اإلÀاف عليه إÀافً 
N ا:دريس فهذا أمر متاح؛ ألن أن يعمل ويمكن للخريج أن يلتحق بال�يات، وÚن رغب  ا�رحلة ا�توسطة وا-انوية،

حيث يقيم ا�عهد  وا°طباء هناك معهد األئمةاpراسة فيه مر`زة N اkفظ وا:الوة والقراءات ودراسة العلوم ال�عية، 
دورات لألئمة واAطباء بهدف إتقان بعض مهارات اAطابة، وتزويدهم بالعلم ا�افع، وبعض ا�وانب الفقهية إq غ� 

c ا»معيات ا°}ية �حفيظ القرآن الكريم، وæ ¦ منطقة ªعية lفيظ القرآن ت(ف الوزارة كما ذكرنا ذلك، 
بإقامة مسابقات سنوية @فظ كتاب ال� ت�ف Y معلÁ اkلقات، كما تقوم الوزارة  ا�راكز الكريم ويتبعها عدد من

سواء Y مستوى ا�نطقة أو ا�سابقات اpو�ة À Yف خادم اkرمZ ال�يفZ، أو تكون ا�سابقات  اهللا عز وجل
  .~لية À Yف ا�ائب اeاx أو À Yف أم� ا�نطقة

jنت سابقً  ،ن االجتماعيةووزارة الشؤ�د فصل الوزارتZ أصبحت وبع ون االجتماعيةا وزارة العمل والشؤو
حيث تعت¸ مراكز ا:نمية  ا�نمية االجتماعية: ون االجتماعية ت�ف Y نوع من أنواع ا:عليم منها وزارة الشؤ

اتهم ا�حلية إq ا�مو وا:طوير، االجتماعية مؤسسات اجتماعية تقوم Y أساس إقناع ا�واطنý Zاجات iتمع
وÀÚاكهم ý Nث احتياجاتهم ومشا	هم، ا�معيات ا:عاونية ا�Aية، ر�ية ا�عوقZ باإلضافة إq ر�ية األحداث، 

، ودار ا:وجيه االجتماç فيها مدرسة ملحقة ، دار ا�الحظة، دار ال;بية"دار ا�وجيه االجتماï"فهناك ما يس- 
ا من قبل االجتماç يتم اإلÀاف عليها من قبل وزارة ال�بية وا:عليم، كما يتم اإلÀاف وا�تابعة عليها أيًض با:وجيه 
ة ون االجتماعية، دور ا�الحظة فيها مدرسة ملحقة باإلصالحية ت�ف عليها وزارة ال�بية وا:عليم باإلضافوزارة الشؤ

شك أن بينهما تنسيق كب� N هذا ا�انب، واÎدف هو خدمة وال ون االجتماعية،إq اإلÀاف من قبل وزارة الشؤ
  .واستصالح هذا الطفل 
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  :باختصار هذه أبرز ا�هات ا��فة Y ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية نعود Îا باختصار
jعليم�ا c ا�ملكة العربية السع»نة عليا مهيمنة N ودية، وال� انبثقت ، و� اللجنة العليا لسياسة ا:عليم

 اهللا بن عبد منها سياسة ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية، ويرأس هذه اللجنة خادم اkرمZ ال�يفZ ا�لك عبد
  .العزيز 

  :ومن ا�هات ا��فة Y ا:عليم 
jعليم�ا:عليم العام بأنواعه ا�ختلفة وزارة ال;بية وا Y وا5نات، األ"، وت�ف Zاصا5نAوا ûه." 

jèعليم العا�امعات السعودية وعددها أك0 من وزارة ا� &�، حيث ت�ف Y ®يع قطا�ت ا:عليم العاò، ا
 .ا، تتوÜ وزارة ا:عليم العاò اإلÀاف Y هذه ا�امعات جامعة تقريبً 

jعدد من ال�يات وا�عاهد العسكرية باإلوزارة ا�فاع والط}ان Y حيث ت�ف ، Y افÀضافة لإل  
 Zمدارس ا:عليم للبن. 

jvالعسكرية،  ا@رس الوط pية ا�لك خا	 qعدد من ا�عاهد العسكرية، باإلضافة إ Y حيث ت�ف
ªرس الوطkاف اÀوجود معهد للقرآن الكريم �ت إ qباإلضافة إ. 

jويتبعها معهد اإلدارة العامة وهو من أك¸ ا وزارة ا°دمة ا�دنية Çعاهد ومراكز ا:دريب :دريب موظ�
 . اpولة

jvعليم الف�ا ªقطا�ت ا:عليم الف Y انويات ا:جارية  ،حيث ي�فeلل�يات ا:قنية، ا�عاهد ا:جارية، ا
 .مراكز ا:دريب ا�هª، 	يات ا�تدربZ 	ها �ت إÀاف ا:عليم الفª -وقد ألغيت وبÎ þا سنوات قليلة-

j ية ا�لك فهد األمنية، وعدد من ا�عاهد ال� ت�ف عليها كمعهد ا�رور، وسالح  ا�اخليةوزارة	هناك 
 .اإلشارة، إq غ� ذلك من ا�عاهد ال� تقوم وزارة اpاخلية باإلÀاف عليها 

  .ما تقدم معنا يعت¸ أبرز ا�هات ال� ت�ف Y ا:عليم N ا�ملكة العربية السعودية

ماذا عن ا�دارس األهلية؟ أو مراكز ومعاهد ا�دريب ا�نت(ة اآلن؟ هل هناك : سائل ويقول قد يتساءل����
 c سبيل ا�ثال؟ حيث ~دها منت(ةإ¾اف مبا¾ عليها؟ c دريب، األكاديميات، هل : معاهد اللغات�مراكز ا

  هناك إ¾اف مبا¾؟
  :هناك c سبيل ا�ثال ،نعم: أقول
ت�ف Y عدد من ال�يات الصحية والطبية، لكن نسمع اآلن با�عاهد الصحية، حيث  وزارة الصحة،♦

واألكاديميات الصحية، فوزارة الصحة هنا � من يعطي الرخصة، وتقوم باإلÀاف Y هذه األكاديميات، وY هذه 
  .ا�عاهد
 مراكز ا�دريب ♦

ً
�ؤسسة العامة للتدريب مراكز تدريب اkاسب اآلò، فهنا يكون اإلÀاف من قبل ا: مثال

ªا:ق.  
تعطى رخصة مزاولة من قبل وزارة ال�بية وا:عليم فتقوم وزارة ال�بية مراكز ومعاهد تعليم اللغة اإل~ل½ية ♦

وا:عليم «ثلة N ا:عليم األهû بمتابعة هذه ا�عاهد واإلÀاف عليها وا:أكد من تطبيقها للضوابط وال�وط، و`ما 
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صحية، وجانب إ�اä، وهناك إÀاف فاعل  هذه ا�عاهد ومراكز ا:دريب واألكاديميات تعت¸ ظاهرةذكرت فانتشار 
 Àية ومباýال يقل أداؤها وتصبح فقط ر Øمن قبل الوزارات أو ا�ؤسسات ا�عنية؛ :قييم أداء هذه ا�عاهد وا�راكز؛ ح

ªأو ا�هاري أو ا:ق Áانب ا:علي�  .ال تر`ز Y ا
، فهناك ثانويات Ñارية ¶نت تتبع ا�ؤسسة العامة للتعليم الفª، صدر ا-انويات ا�جاريةمرة أخرى حول  نعود♦

، و� اآلن N مراحلها األخ�ة، وهناك تقييم Îا إما أن تعود وÚما ا�عاهد ا�جارية األهلية، بقيت �قرار بإلغاء هذه ا�عاهد
  .الفª أن �ول إq نشاط آخر من نشاطات ا:عليم

  

                                 
�  tانويات وقوeا�عاهد سبق لسانلعل الشيخ يقصد ا.  
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  ع(ع(ع(   ا�اسعةا�اسعةا�اسعة   ا@لقةا@لقةا@لقة

CCا�ملكة العربية السعودية \ vعليم الف�ا�ملكة العربية السعوديةا \ vعليم الف�ا::  
c ا�جتمع اإلسالÛ، بل إن ال(يعة اإلسالمية �نت سباقة إÄ االهتمام بهذا ا�وع  طارئًاالعمل الفv لم يكن 

  .من العمل وا@ث عليه ودعوة ا�سلمq إÄ �ارسته واكتسابه
 Äهمن يقرأ ويعود إSالعمل وتدعو إ c نذكر منها قول اهللا كتاب اهللا عز وجل سيجد أن هناك آيات كث}ة تدل ،

ْرِض َواْنَتُغوا ِمْن فَْضِل اهللاPِ {:عز وجل 
َ ْ
وا ِ\ األ ةُ فَانْتَِ(ُ

َ
ال Pفَإَِذا قُِضَيِت الص{qوقول اهللا سبحانه وتعا :} َما يََشاُء ُ

َ
Ì َفْعَملُوَن

ََواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت ِمْن َ�َارِيَب وَ 
ْ
«�ُوٍس لَُكْم }: وقول اهللا سبحانه وتعا{ qَيَماعِيَل وَِجَفاٍن َ

َ
o ْمَناهُ َصْنَعَة

P
َوَعل

ْغُتْم َشاكُِرونَ 
َ
ِسُكْم َفَهْل أ

ْ
  .}ِ�ُْحِصَنُكْم ِمْن بَأ

لطرق للحياة ال(يعة وجاءت األحاديث ا�بوية بالعديد من جوانب تقدير العمل وا�هنة وتُعد من أفضل ا
وقال عليه الصالة  ))من أن يأكل من عمل يده ا قط خ}ًاما أكل أحٌد طعامً (( :ليه وسلم عفقد قال صï اهللا الكريمة
 ((والسالم 

ً
  .))أن يتقنه إن اهللا ©ب إذا عِمل أحدكم عمال

لمون يقدرون العمل وا�هن حيث ¶ن ا�س العمل هو طريق اإل~از \ صدر اإلسالم وæ عصوره ا�تتابعةو�ن 
  ونها بأنفسهم ولم يروا فيها عيبًاويزاول

ً
  :لم ينغمسوا N اkرام، ومن هنا ننطلق إq طيبًا مادام مردودها حالال

CCvعليم الف�مفهوم اvعليم الف�مفهوم ا::  
ª؟ هناك تعريفات كث�ة حول مفهوم ا:عليم الفªأنه هو، ماذا يُقصد با:عليم الف Y لكن نتفق:  

ويتضمن دراسة ا�قنيات والعلوم ا�رتبطة  ،ا�عليم اÂي يشمل ªيع ميادين العملية ال;بويةا»انب من 
واكتساب ا�هارات واالÑاهات وا�عارف ا�تPسمة *ها بالطابع العمü \ القطاHت االقتصادية  ،بال;بية c اختالفها

  .واالجتماعية �فة

CCvق�عليم ا�مفهوم اvق�عليم ا�مفهوم ا::  
باإلضافة إÄ إكساب مهارات وقدرات  ا�ستوى ا»امù، ويتضمن إعداًدا تربويًا وق ا-انوي ودونهو ا�عليم ما ف

تقنية ال تقل مدة ا�راسة وا�دريب فيها عن سنتq، ويستهدف \ إعداد قوى Hملة تقع عليها مسؤوSة التشغيل 
  .واإلنتاج

CCvدريب ا�ه�مفهوم اvدريب ا�ه�مفهوم ا::  
  .عليم الفª وا:دريب ا�هªهناك خلط pى بعض األشخاص حول ا:

ÄQ نوع ا�هارة ال� وهو عبارة عن دورات مهنية Æتلف مدة ا�ورة من ثالثة أشهر إÄ ستة أشهر،  :�دريبا
  .يريد ا�تدرب أن يتدرب عليها ومستوى ا�تدربq واXدف منها

ناك بعض األشخاص pيه مهارة ه، هناك بعض األشخاص pيه مهارة N ا�جارة ،µريج عمال شبه مهرة أو مهرة
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فتن� هذه ، هناك  بعض األشخاص pيه مهارة Y اpيكور، هناك أشخاص pيهم مهارة Y الكهرباء، Y ا�ي¢ني¢
  .ا�هارة وُيعطى دورات مكثفة يستفيد منها i Nال عمله

CCvعليم الف�أهداف اvعليم الف�أهداف ا::  
من هذه األهداف،  بعًضاإq أهداف ا:عليم الفª وحددت وثيقة سياسة تعليم ا�ملكة العربية السعودية أشارت 

  :منها
j ينÂسائر ا�يادين وا�ستويات ا \ qا�ؤهل q@الصا qكفاية ا�ملكة من العامل Äيهدف إ vعليم الف�أن ا

  .وحسن القيام بما يوõ إSهم من مهام، وQتقان العمل، تتوافر فيهم العقيدة السليمة وا°لق الفاضل
jعليم الف�عليمية ا�ختصة با�ا»هات ا îوتدعيمه فنًياتُع vبأنواعه وا�ه v  ًSاوما.  
jتلف ا�ستويات واألنواعË c دد حاجات ا�ملكة من األيادي الفنيةl ذاتيًا Çعلها تكت� dمدة  بش N

وتوضع خطة ~دودة  ،مل N هذا ا�جالواستغالل سائر الطاقات ال� يمكن أن تع ،مقررة N ضوء اإلم¢نيات ا�وجودة
  .بهذا الغرض

jأن تكون متنوعة ومرنة ïوخطتها ا�راسية بما ©قق األهداف ويرا vعليم الف�واجه ¶فة  ؛توضع مناهج ا:
  .:حقيق سائر اA¸ات وا�هارات�تجددة N حقول ا�عرفة والعمل؛ اkاجات و®يع ا:طورات ا

j ا�يادين الزراعية ؛ا�ختصة ا�عاهد الالزمةتنشئ ا»هات ا@كومية \ qلسد احتياجات ا�ملكة من العامل ،
  .وغ}ها، والصناعية، وا�جارية
jعليمية ا�ختصة ا�عاهد وسائل للتشجيع ا�مكنة�وتتيح  تتخذ ا»هات ا ªا:عليم الف Y ال� تضمن اإلقبال

وتضم الوزارة ا�ظام الكفيل بتشغيل ، وا�صانع، وا�ؤسسات، وال�øت، تلتولة ا�جال أمام اAر�Z للعمل N ا�نشآ
  .اAر�Z وتنظيم أوضاعهم

  :؛ لكن يتساءل اoعضرائعة جًداهذه األهداف 

  من أفراد ا�جتمع Ñاه هذه ا�هنة أو Ñاه هذا العمل؟من أفراد ا�جتمع Ñاه هذه ا�هنة أو Ñاه هذا العمل؟ووهل هناك عزوف من ا�جتمع هل هناك عزوف من ا�جتمع ��������
، هل هناك نظرة تشاؤمية أو نظرة سلبية �ن يدرس N هذه ا�ؤسساتÑد أن هناك إقبال ضعيف c اال0راط \ مثل 

سنتناوt بèٍء من ا:فصيل N نهاية ا�حاÞات؛  هذا بإذن اهللا عز وجلهذه ا�عاهد أو من يدرس N هذه ا�راكز؟ 
 يزال اإلقبال اpولة تبذل وهناك م¢فآت �ن يلتحق N مثل هذه ا�عاهد ومن يلتحق N مثل هذه ا�راكز، لكن ال

من هذه ا�راكز ال يريد أن يعمل N ا�هنة ال� درسها أو N ا�هنة  ومن يتخرج من هذه ا�عاهد أو، حول هذه ا�هن اضعيفً 
وال يريد أن يعمل N ، وال يريد أن يعمل N الورشة، ال يريد أن يعمل N ا�صنع، ال� أتقنها وÚنما يريد أن يعمل N مكتب

  :د وظيفة مكتبية، نعود مرًة أخرى إqيري، ا�شغل

CCا�ملكة العربية السعودية \ vعليم الف�وبدايات ا vعليم الف�ا�ملكة العربية السعوديةا \ vعليم الف�وبدايات ا vعليم الف�ا::  
عندما نتحدث عن ا:عليم الفª نريد أن نقيس بداية ا:عليم الفª با:عليم العام N ا�ملكة العربية السعودية، 

�فط  حدث تغّ� N نمط ا�جتمع السعودي، نقله من ا5داوة إq ، لكن مع ظهور ااا�عليم الفv  بدأ متأخرً ¨د أن 
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  .اجة إq القوى الب�ية ا�دربة ملحة N ضوء ا:نمية ال� تشهدها ا�ملكةوأصبحت اk ،والصناعة ،الزراعة
 %جاء N ا:عليمات األساسية نظام اkكم واإلدارة ال� قدمت أول�33�حZ أنشئت مديرية ا�عارف �م  

تعريف ألمور ا�عارف العمومية � عبارة عن ن� العلوم وا�عارف والصنايع وافتتاح ا�¢تب وا�دارس و�اية ا�عاهد 
العلوم وا�عارف ا�تصلة باإلعداد شمل العلمية، ويبدو أن 	مة الصنايع ا�عطوفة Y ن� ا�عارف والعلوم جاءت لت

لوزارة ا�عارف �ت مس�  فإنه تابًعا -كما ذكرنا سابًقا-يم الفª وا:دريب ا�هª الفª وا�هª وا:كنولو�، وøن ا:عل
نشأت �م �5$�اإلدارة العامة للتعليم الفª ال� أنشأت �م 

ُ
�7$%�%كما ¶ن هناك إدارة للتعليم الصناN ç ا�ملكة أ

  .N عهد مديرية ا�عارف

O ثالثة فروع vوللتعليم الفO ثالثة فروع vوللتعليم الف::  
العزيز ر8ه  انطلق مع إنشاء أول مدرسة صناعية متوسطة \ جدة \ عهد ا�لك عبد: الفv الصناï ا�عليم����
، واÎدف من ذلك إعداد مدة ا�راسة فيها ثالث سنوات بعد ا�رحلة االبتدائية،  N ذلك الوقت ¶نت "ÒÔçàاهللا Hم 

 الطاقات الب�
ً
  .نمية ا�جتمع وتطويرهN ت ية ا�دربة يمكن أن تسهم إسهاًما فاعال

حرصت اإلدارة العامة   ،N ا�ملكة وسميت 	ية الصنا�ت فتتحت أول مدرسة ثانوية صناعية%ا����و� �م 
��2�للتعليم الفª بوزارة ا�عارف سنة çتطوير ا:عليم الصنا Y% ، وتنفيذ م�وع السنوات الست :طوير ا:عليم
فع مستوى ا�دارس الصناعية والقبول فيها وÚعداد ا�ناهج واAطط اpراسية وتوف� الصناç ونمّوه وذلك  بهدف ر

Zا�عدات واألجهزة ا�ناسبة وا�علم.  
Y عدد من ا�دارس الصناعية وهناك إحصائيات كث�ة حول كيف توسعت هذه ا�دارس لكن ¶ن هناك 

 ،و� بريدة، و� اÎفوف، و� اpمام، ة ومدرسة N الرياضمستوى ا�ملكة، ¶ن هناك  مدرسة N جدة ومدرسة N ا�دين
  .ا�عاهد الصناعية هذه تقريبًا

3�&ا:حق بها N ذلك الوقت ما يقارب "��ÒÔبدأ بإنشاء أربع مدارس Ñارية سنة : ا�عليم الفv ا�جاري���� 
  .طالب من �لة الشهادة االبتدائية

:جارية وøن هناك معهدين معهد بالرياض ومعهد |دة، هناك  �ت هذه هناك  ا�عاهد العليا للعلوم ا�ا�ة وا
و�  ،منت�ة N الرياض ت¶ن ،للتعليم الفª امن أك0 اeانويات انتشارً تعت¸ ا�عاهد ا�دارس اeانوية ا:جارية وøنت 

  .وا�دينة ا�بوية ،والطائف ،و� مكة ،واÎفوف ،و� اpمام بالقطيف ،جدة

¶نت تابعة N ذلك الوقت لوزارة   هÒÔëØافتتحت أول مدرسة زراعية \ ا°رج Hم : م الفv الزراïا�علي����
¶نت منت�ة N  مدة ا�راسة فيها أربع سنوات%، ¶ن هناك �55�الزراعة ثم بعد ذلك ُضمت إq وزارة ا�عارف �م 
  .واÎفوف، وا�جمعة، و� بريدة ،و� بلجرÈ، بعض األماكن وا�ناطق الزراعية ¶نت N جازان

CCvدريب ا�ه�اvدريب ا�ه�ا::  
تم افتتاح ، ��7%�%N مدينة الرياض N �م ����بداية االفتتاح أول مر`ز للتدريب ا�هN ª ا�ملكة �م  

بوزارة وي�ف Y هذه ا�راكز كما ذكرت اإلدارة العامة للتدريب ا�هª  ،والقصيم ،واpمام ،ثالثة مراكز أخرى N جدة
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العمل والشؤون االجتماعية، كما ذكرت بأن ا�عاهد �ت إÀاف وزارة ا�عارف، وأما ا:دريب ا�هª فتحت إÀاف 
فيما يتعلق N مراكز ا:دريب ا�هª هو كما ذكرنا بأنه يقدم دورات، هذه اpورات ،  وزارة العمل والشؤون االجتماعية
دورات مسائية مدة اpورات  يوجد ، تشتمل Y عدد من ا�هن شهر��هر إq ش&� اصباحية مدة اpورة فيها من تقريب

والسباكة ، واpهان، والعمارة، وا�جارة، وا5الط، والطوب، فيها مقاربة لتورات الصباحية، هناك عدد من ا�هن ¶5ناء
  .وا:كييف، واللحام بأنواعه، والسيارات، وا:مديدات الكهربائية، الصحية

j مراكزvاإلعداد ا�ه  
  ªالشباب ا�لتحق بمراكز ا:دريب ا�ه qوسعة دائرة ا:دريب ليشمل باإلضافة إ: ªأنشئت مراكز اإلعداد ا�ه

3�اPين ت�اوح أعمارهم بZ  ى من الشباب األصغر سننًاiموعة أخر-�5  ªنشأت ثالث مراكز لإلعداد ا�ه
ُ
سنة، أ

Üمع بداية �م ، ا�رحلة األو�  .%N الرياض وجدة واpمام، ثم افتتحت ثالثة أخرى N بريدة واإلحساء وأبها�$3

jرأس العمل c دريب�ا:  
 ¶ن من أهداف ا:دريب Y ر 

ً
يزيد عدد العمال عن مائة  أس العمل أن يكون هناك مؤسسة صناعية مثال

واÎدف الرفع من مستوى مهاراتهم   من iموع العمال،% �2مل ُملزمة بتدريب عمالة وطنية بنسبة ال تقل عن 
ا�هنية، صدر قرار iلس الوزراء نّظم قواعد �ف إ�نات ا:دريب �ستخدÍ ا�صانع الوطنية، وهناك  مراكز تدريب 

فنستطيع أن نقول N ®يع مناطق أو N أك0 مناطق ا�ملكة العربية  � كث�ة جًداا�هª وأماكن وتاريخ افتتاحها 
  .� بعض ا�حافظات ا:عليمية ا:ابعة Îاالسعودية و
3��%��ت إÀاف وزارة ا�عارف ووزارة العمل والشؤون االجتماعية  N �م  ما �دثنا عنه سابًقاهذا يعت¸  
وية و�واكبة  القفزة ا:نم ،واkاجة ا�اسة إq القوى العاملة ،من ا�ملكة ألهمية ا:عليم الفª وا:دريب ا�هª إدرا¶ً 

ªامنًا  ال� تعيشها ا5الد جاء إنشاء ا�ؤسسة العامة للتعليم الفöم ªلس القوى العاملة وا:دريب ا�هi مع إنشاء
  .حيث وافق ا�قام الساY Í إنشاء م�وع ا�ؤسسة اPي تقدمت i tلس الوزراء للجنة الوزارية ا�وحد للقوى العاملة

%ويتوÜ اإلÀاف &�3�العام ا�اò  أعماÎا منبا�وافقة Y إنشاء ا�ؤسسة باÀت  �ا صدر القرار ا�رسوم ا�ل� 
ه من ا�هات اkكومية ذات والشؤون االجتماعية ويُعZ أعضاء Y إدارتها iلس إدارة برئاسة معاò وزير العمل

ُعهد Îذه ا�ؤسسة اإلÀاف Y ، وزراءالعالقة إq جانب «ثلZ اثنZ من القطاع اAاص يتم تعيينهما بقرار iلس ال
  .مراكز ومعاهد ا:دريب ا:ابعة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية وا�دارس وا�عاهد الفنية ا:ابعة لوزارة ا�عارف

إ�اد كوادر وطنية مؤهلة شعرت ب¹ورة  -ا�ؤسسة العامة-هناك ال�يات ا:قنية   :وحداتها ا�عليمة وا�دريبية
 
ً
بعد إجراء عدد من اpراسات ا�ستفيضة إلنشاء 	يات تقنية متوسطة، وبناء Y ذلك صدر مرسوم   تقنيًا ��ًاتأهيال

  .مل� يؤيد باالهتمام وا:وسع بإنشاء ال�يات ا:قنية ا�توسطة
3�بلغت ال�يات ا:قنية حØ �م  �� ،وبريدة ،اماpم ،وجدة ،	ية موزعة Y بعض مناطق ا�ملكة الرياض 7&%
 ،وعرعر ،وبيشة ،واAرج ،وا�وف ،و¨ران ،وتبوك ،وجازان ،ومكة ا�كرمة ،وا5احة ،وحائل، وا�دينة ،واإلحساء ،وأبها

 ،هناك  	ية االتصاالت وا�علومات ،وبريدة ،والقنفذة ،والقويعية ،والقريات ،باإلضافة إq الطائف، والزلÇ ،والرس
  .اإللك�ونية |دة باإلضافة إq 	ية ا:قنية
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C وط للقبول \ مثل هذه ال!يات¾:  
يكون  ،N مرونة N قبول غ� السعوديZ لكن N ال¸امج ا�وازي أن يكون ا�تقدم سعودي ا»نسية  ����

  .أو ما يعادل هذه الشهادات، أو خريج أحد ا�عاهد ا�هنية الصناعية، حاصل Y الشهادة اeانوية العامة
يمكن قبول ا�وظف ا�وفد  للتدريب *ًيا أن يكون متفرً� ، وأن يكون الئًقا طبًيا، ة والسلوكالس} كحسن ����

  .من مؤسسة أخرى
���� ìوط، هناك أال يكون مفصول من *ية أخرى، أال يكون  صدر ¨قه قرار تأديÀ  هات�تُستوA من ا
  .ا�ختصة

CCïعليم ا-انوي الصنا�اïعليم ا-انوي الصنا�ا::  
 فاءة ا�توسطة، مدة ا�راسة فيها ثالثة سنوات، بعد ذلك يمنح ا°ريج شهادة دبلوميقبل ا@اصلc q شهادة الك

مي¢ني¢ اإلنشاءات ا�عدنية والفوالذية ، iموعة من ا:خصصات ¶�ي¢ني¢ العامةفيها  ،الصناعيةا�عاهد ا-انوية 
مي¢ني¢ ، مي¢ني¢ الكهربائية، ديدات الكهربائيةوا:م، الزراعية وÚمداد ا�ياه ومعا�تها تN مي¢ني¢ اآلال، ةيواAفيف

  .إq غ� ذلك  من ا:خصصات ا�ختلفة، السيارات
 ،والطائف ،وجدة ،وا�دينة ،كما ذكرت سواًء N مكة  معهد منت(ة \ بعض مناطق ا�ملكة Óëهناك أك	 من  
  .ك0 مناطق ا�ملكةN أالعال إq غ� ذلك، انتشارها  ،الرس ،ا5احة ،القريات ،واpمام

CCجاري�عليم ا-انوي ا�جاريا�عليم ا-انوي ا�ا::  
إعداد القوى الب(ية القادرة أداء األعمال ا�جارية مصادر  مصدر من هو يعت¼ أيًضاكما ذكرنا بأن هذا ا:عليم 

  .وا�كتبية وا�اSة
 ،رياضية ا�ا�ةال، وÚدارة األعمال، حاسبةا� :هناك عدد من ا:خصصات N هذه ا�عاهد نأخذ Y سبيل ا�ثال

غلقت  ااkاسب اآلò كما ذكرت بأنه، ا�راسالت ا:جارية، مبادئ علم االقتصاد
ُ
منت�ة N عدد من مناطق ا�ملكة وأ

  .®يع هذه ا�عاهد اkكومية وبþ ا�عاهد األهلية
  .و� ا�عاهد األهلية بأنه ال يزال هناك بقية N هذه ا�عاهد علًما انتهت،ن نتحدث عن Àوط القبول فيها ألنها ل

CCïالزرا vعليم الف�اïالزرا vعليم الف�ا::  
 ïإعداد وتدريب األيدي الفنية الشابة الالزمة للقطاع الزرا Äيهدف إ.  
وا�عهد ، وا�عهد اeانوي الزراç بوادي اpوا�، هناك عدد من ا�عاهد مثل ا�عهد اeانوي اآلن N اAرج 

ما تطور هذه ا�عاهد وتطور هذه ا�راكز وقد يصدر  ا�ؤسسة العامة كثً�اك اeانوي الزراN ç جازان، و`ما ذكرت  هنا
  .قرار بإلغاء هذه ا�عاهد ثم ترى اللجان ا�ختصة أن يعاد إنشاء هذه ا�عاهد أو يعاد اpراسة فيها N مواقع أخرى
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qالفني qا�عاهد ا-انوية للمراقب:  
، ا�ياه، ا�راقبة الصحية، الرسم ا�عماري، ومراقبة اإلنشاءات ،احةالس :هذه ا�عاهد فيها عدد من ا:خصصات 

هناك  وعنÐة، ،والطائف ،وتبوك ،وأبها ،الطرق،  هناك  +س معاهد موزعة Y بعض مدن ا�ملكة موجودة N الرياض
  دة، نعود مرة أخرى إqالفيصل األهû للمراقبZ |و، معهد الريان األهû :ان أهليان للمراقبZ الفنيZمعهدان Ñاري

CCvدريب ا�ه�اvدريب ا�ه�ا::  
  .سنةÒØ-ÕØيقبل \ هذه ا�راكز ا@اصلون c الشهادة االبتدائية من أعمارهم بq كما ذكرنا 

والسمكرة ، واpهان، والكهرباء، مي¢ني¢ السيارات: µصص ÒÕفيها أك	 من فيها عدد من ا:خصصات  
  .واkالقة إq غ� ذلك، وا:كييف، اريةوالسكرت، واAياطة، و ا:¸يد، واللحام
 ،والطائف ،والرياض ،هناك عدد من مراكز ا:دريب � منت�ة N ®يع مناطق ا�ملكة موجودة N بيشة 
  .ا%يعت¸  قديم نسبيً ��3�آخر معهد من هذه ا�عاهد أنشئ �م  ،والليث ،وا�ماص ،واAرج ،وجازان ،و¨ران ،واألفالج

   

   ونونونالع(الع(الع(   ا@لقةا@لقةا@لقة

¶ن اkديث عن ا:عليم الفª وÚنشاء ا�ؤسسة العامة للتعليم الفª، وبعض ا�عاهد واeانويات ا:جارية ا�رتبطة 
با�ؤسسة العامة، باإلضافة إq ال�يات ا:قنية، و`نا قد �دثنا عن ا:دريب ا�هª، وسنتحدث N هذه اkلقة ونستكمل 

ªحول ا:دريب الف .  

jناك ما يُس� كما ذكرنا أن هvوجيه ا�ه�اختيار ا�هن ال� ا N Zمساعدة ا�تدرب qوهو برنامج يهدف إ ،
تتوافق مع قدراتهم وميوÎم ورغباتهم، وقد تم إدخال هذا ال¸نامج بمرحلته األوÜ استكشاف ا�هنة، Y شd برنامج 

ـِخمسة و+سZ زة وال¸امج ا�طتدريm بمر`ز اإلعداد ا�هª بالرياض، وتم تأمZ ا�عدات واألجه ، متدرًبا) 22(لوبة ل
¸نامج ُعنيت باpرجة األوÜ بإعداد الكوادر اله، بعد ¨اح ا:جربة أعدت خطة :عميم &�3�وُعِقدت أول دورة �م 

  .الب�ية ا�تخصصة i Nال ا:وجيه ا�هª لإلÀاف

j ومر�ز ،qرأس العمل: برنامج يس�، هناك وسائل بالرياضالمعهد إعداد ا�درب c دريب�وهو برنامج ا ،
استمرار ا:عليم وا:دريب الكتساب ا�هارات ا�ديدة N أثناء العمل بطريقة منتظمة ومستمرة تواكب حاجات العمل 

  . الفعلية، وا�ستجدات ا:قنية للمهنة

jüاأله vدريب الف�عليم وا�نة ش�ت :ع¼ ب¸امج ابرنامج ا�:دريب وا:عليم األهû، ويُ�ف عليها ، هذه 
حدث بدال

ُ
لغيت وأ

ُ
وتقوم ا�ؤسسة العامة منها إدارة للتعليم وا:دريب الفª،  ا:عليم األهû، لكن هذه اللجنة أ

و�ة منح تصاريح إقامة ا�عاهد وا�راكز الفنية األهلية واإلÀاف عليها، ومتابعة مناهجها، واإلÀاف Y بمسؤ
  . ااختباراته

j ء جديد يُعت¸-هناكÈ وهذا- qقسم Äللبنات، وينقسم إ vعليم ا�ه�ا:   
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Ò-  ا�عاهد ا�هنية ا-انوية . 

Ó-  vدريب ا�ه�ومراكز ا . 

  : ا�عاهد ا�هنية ا-انوية للبنات: أوال����
نشئت Hم   
ُ
  ] حديثنا عن ا�عاهد اeانوية ا:جارية[، ه�ÒÕÔأ
ال N �قيق «ا �ظى به ا انطالقًا: أوال :عليم من م¢نة كب�ة N حياة األمم بمختلف أنظمتها، و�ا t من دور فع�

  . ا:نمية الشاملة، أولت ا�ملكة العربية السعودية عناية خاصة بهذا ا�وع يشتمل ا5نZ وا�بات
�$2�وخطة ا:نمية ال� صدرت من �م   qإ�هª للبنات :أهيلهن م ا�%Þ Yورة إ�اد معاهد ثانوية للتعلي��3

 
ً
ناسخات Y اآللة ال¢تبة، وأمينات مكتبات، وموظفات   ذلك الوقت ¶نت تس�، أو Y اkاسب اآلN ،òناسخات مثال

3�إداريات، وøنت باكورة إنشاء ا�عهد اeانوي ا�هª افتتاح ثالثة معاهد N �م �%تتبع الرئاسة العامة :عليم ا5نات 2
 �ٍ N وفروعه ا�ختلفة: من Åñال االقتصاد ا�i N ،مامpالرياض، وجدة، وا .  

رس N هذه ا�عاهد عددً  :نظام ا�راسة \ ا�عاهد ا-انوية من ا:خصصات ا�عتمدة من iلس القوى العاملة،  اتُد�
�وز االنتساب فيها، ا�ناهج N هذه  سنوات بعد الكفاءة ا�توسطة، اpارسة بهذه ا�عاهد نظامية، وال �مدة اpراسة بها 

 ،þللتعليمات ا�عمول بها يكون القبول بهذه ا�عاهد وفًقاا�عاهد نظرية، وفيها جانب تطبي .  

   .مراكز ا�دريب ا�هv، مراكز ا�دريب c ا�فصيل وا°ياطة:  اثانيً ����
األحساء، وا5احة، والرياض، : عاهد العليا N با�عاهد العليا ا:قنية للبنات، افتتح عدد من ا�: هناك ما يس�

  .وا�دينة، وجدة، وحائل، و¨ران، باإلضافة إq ا�عهد العاò للبنات N بريدة

Cت ا@كوميةHى با1 القطا� vعليم الف�ا:  
  :ىأبرز ا�ؤسسات ال� ت�ف Y ا:عليم الفN ª جوانب أخر

jانب، يقدم معهد اإلدارة�تهدف لرفع كفاية مستوى العاملN Z القطا�ت اkكومية،  ابراiً  يُعª بهذا ا
هناك السكرتارية، وا�حاسبة، واkاسب اآلò،  كما ذكرنا سابًقاوهناك عدد من ا:خصصات ال� يقدمها ا�عهد، 

  .باإلضافة إq ال¸امج ال� تقدم باللغة اإل¨لÐية

jكومية، هناك عدد من ا:خصص -كما ذكرت- وزارة الصحةkا�ستوصفات ا N ات الفنية، وا�نت�ة اآلن
  .وا�ستشفيات اkكومية، وا�ستشفيات األهلية، كأخصاú أشعة Y سبيل ا�ثال، وأخصاú تمريض، إq غ� ذلك

jاتفXا�سميات، وزارة ال¼ق وال¼يد وا N ء قديم مع تغ� اآلنÈ تقدم بعض لكن ¶نت ، نتحدث عن
 ا�هارات، 

ً
  . كفارز ال¸يد: العلمية و�أخذ عليها مثال بعض ا:خصصات هناك معهد ال¸يد يقدم مثال

jوزارة الزراعة وا�ياه ،vة واالقتصاد الوطSاسبات اآل�ة وذلك من  وزارة ا�اkا Y Zتدريب العامل Y تسهم
ò �نسوê الوزارة وغ�ها من ا�هات خالل تدريبهم N ا�ر`ز الوطª للحاسب اآلò اPي يقدم خدمات اkاسب اآل

  . اkكومية ا�ستفيدة
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هذا يعª أن هناك مؤسسات غ� ا:عليم الفª تُسهم N تدريب إما منسوبيها أو خارج منسوبيها Y بعض 
  .ا�هارات ا:قنية، وتدريبهم Y بعض ا�هارات الفنية

jيئة ا�لكية للجبيل وينبعXبيل وينبع ا�  .N ا

jسة العامة للموانئا�ؤس.  

jويتبعها مؤسسة ا�قد العر� السعودي ،æ¹دريب ا��ال ا5نوك معهد اi N Zي يقوم بتدريب العاملPوا.  

jأعمال للتدريب  مؤسسات ا°طوط ا»وية العربية السعودية Yختلفة الضيافة والط�ان وبعض ا�جاالت ا�
  .¶لتسويق، واAدمات الفنية ا�ختلفة

jؤسسة العامة للخطوط ا@ديديةا� .  
  . هذه أبرز ا�ؤسسات ال� ت�ف Y ا:عليم الفN ª جوانب أخرى

CCا�ملكة العربية السعودية \ vعليم الف�ت اäا�ملكة العربية السعوديةمش \ vعليم الف�ت اäمش::  
نعود ونقول بأن ا:عليم الفª كغ�ه من أنواع ا:عليم N ا�ملكة ما يزال يعاx من الكث� والعديد من ا�شåت 

  . �ُّد من تطوره، وتُقلل من كفايته اpاخلية واAارجية Y ا�حو ا�راد �قيقه من أهداف وéياتال� 
  : سُنجمل بعض ا�شäت

، ا�ظرة اpونية للتعليم الفª، ا�جتمع ينظر إq ا:عليم الفª الفنية ا-انويةال�حاق با�عاهد ضعف ا :أوال����
N قطاع من القطا�ت ا�هنية، هناك بعض أفراد ا�جتمع من ينظر إq هذه ا�هن يعمل  انظرة قا�ة، عندما يرى شخًص 

Èونية وpء من اÈ راسات بأنها فيهاpهذه ا qوينظر إ 
ً
  .ء من االبتذال مثال

هناك أك0 من دراسة حول أن  ا، كما ذكرت لكم سابقً بُعد مناهج ا�عليم الفv عن متطلبات سوق العمل����
ج اpارس سواء من معهد Ñاري أو من مدرسة  يكون هناك تكامل بZ ا:عليم الفª، وا:عليم العام، حØ إذا ما µر�

ثانوية؛ فممكن أن ينخرط N سوق العمل ويعمل i Nاالت ¶لسكرتارية، وا�حاسبة، وÚدارة األعمال إq غ�ها من 
  . ا:خصصات ا�ختلفة

����vعليم الف�ارتفاع *فة اpا�عاهد ا:قنية، أو ، إذا أراد ا N ة، فهناك اال:حاقÐارس أن يلتحق ب¸امج متم
  .بالنسبة للطالب أو ال�يات ا:قنية م�ف جًداا�دارس ا:قنية، 

����vللتعليم الف vيعطي حافزً  اوجود ا�علم يعطي حافزً أن ، ال شك عدم وجود ا�علم الوط ،Zالتارس  ،Zللمتدرب
  . الõراط N هذه ا�هنةللمتعلمZ ل ايعطي حافزً 

����،èعليم العا�ا c vعليم الف�عدم انفتاح ا  
ً
N ا�عهد ا:جاري، أو يدرس N  عندما يدرس الطالب مثال

ته العليا، ¨د أن بعض ا�امعات ال تقبل امعهد ال¸يد، أو يدخل N ا�عهد الصناç، ثم بعد ذلك أراد أن يواصل دراس
Ñد الطالب يفكر عندما يستش� ويرغب اpخول P  Nلك دائًماقبل خري� هذه اeانويات، خري� هذه ا�عاهد وال ت

نفسك، بعد µرجك لن تقبل Ñد : قد يأتيه من يأتيه ويقولهذه اeانويات الصناعية أو ا:جارية أو هذه ا�عاهد ا:قنية، 
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�امعةN جامعة، لكن لعلك تدرس N ا:عليم العام فيتيÊ لك اpخول N ا.  
 Ðيمكن للطالب ويكون فيها جانب �ف Øذرية ح�وهذه عقبة من العقبات و�ب أن يوجد Îا اkلول ا
للطالب، قد يأتيه ما يأتيه، وقد يع�يه ما يع�يه ف�غب N مواصلة دراساته، فتكون هناك فرصة أنه اكتسب مهارة من 

  .ق بنفس ا�سار لكن عن طريق االبتعاث Y سبيل ا�ثالجانب ويريد أن يواصل ويغ� ا�سار، أو يريد أن يلتح

، يعª عدم االعتماد Y افتقار ا�عليم الفv وا�دريب ا�هv لأل¨اث العلمية ال� يبî عليها تطوير ا°طط����
شفيات أن يكون N � مؤسسة مر`ز أýاث، Pلك ¨د N بعض ا�ست�ب أن ير`ز دائًما : `د Y قضيةدراسات، هنا يؤ

مراكز أýاث، N بعض ا�ؤسسات العسكرية مراكز أýاث، بعض ا�ؤسسات الكب�ة فيها مراكز أýاث تطور العمل، 
 ªارب لكن دائًما يواكب نقلة نوعية،  -كما ذكرت-لكن ا:عليم الفÑتكون هذه ا:جارب وأن وهناك دراسات و

د ال يمكن أن ننقل Ñربة معينة، ثم نريد أن ننقلها N بيئة قد تكون هذه اpراسات تعايش ا5يئة ا�حيطة با�جتمع، ق
  .ال تقبل مثل هذه ا:جربة بسهولة

����vعليم الف�ا ðمن مراكز ضعف االهتمام بمتابعة خري ،Zر�Aوهذه إش¢�ة، هناك كم هائل من ا ،
ليس هناك  -كما ذكرت-أين ذهبوا؟ ا:دريب الفنية، من ا�عاهد ا:جارية، من معاهد اeانوية األهلية، ومع ذلك 

متابعة، �ب أن يكون هناك إدارة �مة تتابع أوضاع اAر�Z، وتوجههم إq ا:خصصات ا�ناسب وأن تنسق مع سوق 
العمل قبل µرجهم، pينا iموعة من اAر�i N Zال السكرتارية، i Nال ا�حاسبة، عندنا خر�N Z مهن معينة 

هناك عدد من الوظائف  ،عة، اkدادة، اللحام، إq غ� ذلك، ما � احتياجاتهم؟ نعرض Y اAر�Z¶�جارة، الصنا
  .ا�طروحة N القطاع اAاص �ب أن يكون هناك متابعة بZ ا�ؤسسات وبZ القطاع اAاص

  . اkضاري الراهنلفهم ا:قنية N السياق  ماPي يهيئه ضعف ا�كوين ا-قا\ °ريð هذا ا�وع من ا�عليم����

هل خري� ا:عليم الفª ، مدى توافق Ëرجات ا�عليم الفv مع متطلبات سوق العمل: وهو جًدا أمر مهم����
مهيئZ لسوق العمل؟ هل ما يُبذل Y هؤالء اAر�Z من إم¢نات، من دعم، من مال يتوافق مع ا�خرجات؟ هل 

 اا�دخالت؟ أنا أعطي وأدفع، لكن ما � ا�تيجة؟ أدرب أشخاًص ا�خرجات توازي ا�دخالت؟ أم ا�خرجات أقل من 
ج ما يقارب من ثالثة آالف متدرب  أنا سنوًياكتB سوق العمل؟ ؟ هل اY مهن وY أعمال، هل أغذي سوق العمل خر�

ُ
أ

¢، N اللحام، N الكهرباء، Y N سبيل ا�ثال N ®يع ا�هن ا�ختلفة، N السكرتارية، N ا�حاسبة، N ا�جارة، N ا�ي¢ني
 N كومية واستقبلتهم؟ وهل وضعوا هؤالءkهات ا�السباكة، هل هؤالء ا�تدربZ ذهبوا إq القطاع اAاص أو إq ا

  :األماكن ا�ناسبة؟ هذا هو ~ور اkديث، لكن من خالل نتائج اpراسات، من خالل األýاث فيقال
ات، واألجهزة والوسائل، واإلم�نات ا»يدة، إال أنها تعا� من ªود \ برا�ها، بالرغم من وجود ا�رافق وا�خت¼
  .وعدم ارتباطها بما تتطلبه خطط ا�نمية

ولعل أوضح د�ل Y ذلك عدم قدرة خري� هذه ال�يات Y اkصول Y فرص وظيفية N القطاعZ العام 
تطلعات اAريج وآماt، فهو يعيش وضع حرج، بZ ما درسه من  واAاص، وÚذا ما وُجد فرصة ف½ فرصة ال تتناسب مع

ال تكÇ مردودها ا�اò لسد حاجاته  ؛ أوالن اkصول Y وظيفة متواضعة جًداسنوات N ال�ية، وما آل إ�ه وضعه م
 استقطاب هيئة يدل Y أن هذه ال�يات بالفعل تعاx من عدم القدرة Y - Y سبيل ا�ثال-و�Úلة أ�ته  ،وتطلعاته
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ا:دريس ا�ؤهلZ سواًء من ا�واطنZ أو غ�هم، كما يفتقر أعضاء هيئة ا:دريس العاملN Z هذه الكيات إq ا:طوير 
  . وا:دريب ا�ستديم

�ب استقطاب نوعية متمÐة من أعضاء هيئة ا:دريس ا�تخصصN Z ا�وانب ا:قنية  :هنا يوجد إش�ل����
Î تدريب مستمر -أعضاء هيئة ا:دريس-ؤالء والفنية، أن يكون.  

ألن سوق العمل بالفعل  ؛اAريج يُفاجأ بعد µرجه وحصوY t هذه الشهادة أنه سيجد مباÀة وظيفة مناسبة
لع Y شهادته، تعرف بأن هذا اAريج من  �تاج، لكن �ا يذهب إq ا�صنع أو يذهب إq ا�ؤسسة، أو إq ال�`ة وتط�

ة قدراته ضعيفة، وÚم¢ناته ضعيفة، ال يمكن أن يعمل N هذا ا�¢ن، وسيؤثر Y إنتاج هذا ا�صنع، وسيؤثر هذه ال�ي
  .Y إنتاج هذه ا�ؤسسة

  اأن ا�ؤسسة سوف تبذل جهدً : مع¼ ذلك
ً
إq ا�صنع،  لكن اPي نريده أن يأw جاهًزا:دريبه مرة أخرى،  وماال

بأن يكون هناك تنسيق بZ ا�ؤسسة وبZ القطاع اAاص للوقوف Y  -و`ما ذكرت-ب، إq مر`ز ا:دري أن يأw جاهًزا
احتياجاتهم، وُيعطي الطالب حوافز من بداية اpراسة بأن هناك øÀت ومؤسسات بانتظارهم، وسوف µتار األقدر، 

أن هناك N  -كما ذكرت-لرغم األفضل، األجود، األنسب، األكفأ، هنا سيكون N نوع من التشجيع ونوع من اkوافز با
هذه ال�يات �وي iموعة من ا�عامل، iموعة من الوسائل، فيها عدد ال بأس به من أعضاء هيئة ا:دريس، لكن هل 
تم توظيف هذه اإلم¢نات؟ هل تم توظيف هذه األجهزة؟ هل تم توظيف هذه ا�واد إلعداد الطالب لسوق العمل ؟ هذا 

قِبَل ا�ؤسسة العامة للتعليم الفª، اإلجابة عليه من قِبَل ال�øت، وال شك أن هناك لقاءات سؤال، اإلجابة عليه من 
من ا�شäت ال� يعا� منها ا�عليم \ ا�ملكة العربية وO واجتما�ت، وورش عمل pراسة هذه ا�شåت، 

  . السعودية

، واpراسة N ج إÄ مهارة إتقان اللغة اإل~ل½يةمن األعمال \ القطاع ا°اص lتاأن كث}ًا : جانب آخر وهو����
مثل هذه ال�يات، و� مثل هذه ا:خصصات �ب ال�`Ð فيها Y اللغة اإل¨لÐية، Pا نفان أن ا�تدرب بعد µرجه 

إتقانه  ،جًداه N اللغة اإل¨لÐية ضعيفة وpيه شهادة هندسة N ا�ي¢ني¢ أو هندسة N الكهرباء، ثم نفان أنه مهارت
¨د أن ا�خرجات ال توازي ا�دخالت، Pا ¨د أن سوق العمل قد يلفظ الكث� من خري� هذه ، :خصصه ضعيف جًدا

وهذه ا�ش!ة تعت¼ من أو القيام بأعبائها وأعماÎا، وسد حاجاتها،  ،ال�يات لعدم قدرتهم Y تطوير مثل هذه ا�ؤسسات
  .ليم الفv \ ا�ملكة العربية السعوديةا�شäت ال� يعا� منها ا�ع

نأمل بإذن اهللا عز وجل أن يُستفاد من اpراسات، ويُستفاد من اA¸ات، ويستفاد من ا:جارب، و`ما ذكرت أن 
، وهناك iال االبتعاث، iال ا:دريب، فتح مراكز ا:دريب، العمل بشd مستمر، طوير pينا مدعوم بشd كب� جًداا:

  .ع ا�امعات، إنشاء مراكز أýاث، لعلها بإذن اهللا عز وجل أن µفف وتقلل من حجم هذه ا�ش�ةا:واصل م
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