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 امللخص

تكضيح النشاط العممي لممرأة السعكدية في عيد خادـ الحرميف ىدفت الدراسة إلى 
في ثالث مجاالت ىي: )التعميـ، البحث  -حفظو اهلل-الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد العزيز 

 ،ياكاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي الكثائقي لتحقيؽ أىدافالعممي، المشاركة المجتمعية(. 
 يمي: كمف أبرز النتائج التي تكصمت ليا ما

شمؿ جميع يبؿ  ؛ا عمى تخصصات معينةتنكع نشاط المرأة العممي فمـ يعد قاصرن  -8
 التخصصات النظرية كالتطبيقية.

 ، كالتعميمية في المممكة العربية السعكدية.   أف نشاط المرأة العممي أدل إلى زيا -2
مجاؿ البحث العممي كاالبتكار رشحيا ألف تتقمد حققت المرأة السعكدية تميزا ممحكظان في  -3

 مف خاللو أعمى المناصب المحمية كالدكلية.
أثبتت المرأة قدرتيا عمى تحقيؽ كثير مف النجاحات كالفعاليات كالمبادرات التي تخدـ   -4

المجتمع في مجاؿ المشاركة المجتمعية مف خالؿ الفرص التي أتيجت ليا في ىذا 
 المجاؿ.  
المرأة -: النشاط العممي_ التعميـ_ البحث العممي_ المشاركة المجتمعيةفتاحيةالكممات الم

 السعكدية 
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Abstract 

The study aimed to clarify the scientific activity of Saudi women in the 

era of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz - 

may God protect him - in three areas: (education, scientific research, 

community participation). The study used the documentary descriptive 

approach to achieve its goals, and the most important results it reached are the 

following: 

1- The diversity of women's scientific activity is no longer limited to specific 

disciplines, but includes all theoretical and applied disciplines. 

2- That the woman’s scientific activity led to an increase in her contribution to 

achieving economic, social, health and educational development in the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

3- Saudi women achieved remarkable distinction in the field of scientific 

research and innovation, nominating them to occupy the highest local and 

international positions. 

4- Women have proven their ability to achieve many successes, events and 

initiatives that serve society in the field of community participation through 

the opportunities that have been presented to them in this field. 
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 املقدمُ:  

إف عممية التغير االجتماعي أصبحت ضركرة ممحة يحتاجيا المجتمع؛ لمكاجية   
كثير مف التحديات المعاصرة، كما تحممو مف مرغكب إيجابي كمرفكض سمبي. كيتضمف التغير 
في بعض جكانبو التحكؿ في األنماط االجتماعية السائدة، كاالعتقادات كالسمككيات. كتعميـ 

يات التغير الثقافي كاالجتماعي التي حدثت في المجتمع السعكدم، البنات ُيعد مف أقكل عمم
كىي تجربة فريدة لمالمح التغير االجتماعي المخطط لو بالمممكة العربية السعكدية؛ حيث 
مكنت المرأة مف المساىمة في ازدىار الحركة العممية كالفكرية كاألدبية، كشكمت جيكدىا رافدنا 

المية. كيشيد التاريخ بكجكد كككبة عظيمة مف النساء ميمنا مف ركافد الحضارة اإلس
المسممات الالتي أبدعف في مختمؼ المجاالت، فيناؾ عالمات نابغات منيف؛ الحافظات 

 كالفقييات كالمحدثات كاألديبات كالطبيبات كاإلعالميات...إلخ. 
كتشيد المرحمة المعاصرة نبكغ نساء مسممات في مختمؼ مياديف العمـك كاآلداب 
كالدراسات المختمفة، ككصمت بعضيف إلى مستكل عاٍؿ مف التفكؽ العممي في المجاؿ الذم 
سياماتيا المتميزة في حقكؿ  تخصصف فيو. كسجؿ التاريخ اإلسالمي نبكغ المرأة المسممة كا 
العمـ كالمعرفة في العديد مف األقطار اإلسالمية، في كقت لـ يكف فيو لممرأة في المجتمعات 

سياـ يذكر في أم حقؿ مف حقكؿ النشاط العقمي. مثؿ ىذه الحقائؽ التاريخية األخرل أم إ
تثير في النفس االعتزاز بإسيامات المرأة في بناء الحضارة العربية اإلسالمية كتمجيدىا، 
كتحفز المجتمع إلى تمكيف المرأة المسممة المعاصرة مف كلكج مياديف العمكـ، كتكظيؼ قدراتيا 

مية في إطار قيـ اإلسالـ كمبادئو، كبما يستجيب لمتطمبات التغيير كالتطكر كممكاتيا لدعـ التن
 ىػ(. 8425االجتماعي كاالقتصادم في العالـ المعاصر )التكيجرم، 

ليذا تعد المرأة ىدفنا ككسيمة في خطط التنمية، كىي عنصر ميـ في صنع المستقبؿ 
صالح أكضاعيا ىك إصالح أكضاع ال مجتمع. كبذلؾ فمف غير المنطقي بمجتمعاتنا العربية، كا 

أف تظؿ المرأة أمية في مكاجية التحديات التي تعكؽ مسيرة التنمية، كفي مكاجية تحديات 
القرف الحادم كالعشريف، فالمرأة يمكف أف تقـك بدكر فعاؿ كحيكم في التنمية لمجتمعيا 

لمنكطة بيا في أسرتيا كفي خاصة إذا ما نالت قدران مالئمان مف التعميـ يؤىميا لمقياـ باألدكار ا
 (.813، ص2117مجتمعيا )السعيد، 
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كالمطمع عمى مسيرة التعميـ في المممكة العربية السعكدية يالحظ االىتماـ كالتطكر 
الذم يحظى بو مجاؿ التعميـ عمكمان كتعميـ المرأة بكجو الخصكص. كلما تكلى مقاليد الحكـ 

إلى كضع رؤية لطريؽ النجاح؛ تعتمد عمى  سعى -حفظو اهلل-الممؾ سمماف بف عبد العزيز 
التنمية الشاممة لمكطف مف خالؿ بناء اإلنساف السعكدم المؤىؿ كالقادر عمى اإلنجاز كالعمؿ 
المبدع. كأكلى قضية تطكير التعميـ مف الناحية الكمية كالكيفية عناية كبيرة مف التمكيؿ، 

ه، كذلؾ إدراكنا منو ألىميتو في بناء كالقرارات اإلدارية التي تنصب في مصمحة نمكه كتطكير 
 االقتصاد المعرفي كالرقي باألمة. 

إف تكجو المممكة لمتحكؿ نحك مجتمع المعرفة، كالخطة التي اعتمدتيا الدكلة في ىذا 
الصدد، كالتي تميد لمتحكؿ إلى االعتماد عمى االقتصاد المعرفي، كتقميؿ االعتماد عمى النفط 

فيي جزء مف ىذا مساىمة المرأة كمشاركتيا في جميع المياديف  كمكرد أساسي لمدخؿ؛ تتطمب
عمى ذلؾ  2131كأكدت رؤية المممكة رؤيتو كتنميتو.  المجتمع، كعامؿ أساسي في تحقيؽ

في نصيا؛ عمى "أف المرأة السعكدية تعد عنصرا ميما مف عناصر قكتنا، إذا تشكؿ ما يزيد 
ف. كسنستمر في تنمية مكاىبيا كاستثمار %( مف إجمالي عدد الخريجيف الجامعيي51عمى )

طاقاتيا كتمكينيا مف الحصكؿ عمى الفرص المناسبة لبناء مستقبميا كاإلسياـ في تنمية 
كتسجؿ المرأة (. 37ىػ، ص8437مجتمعنا كاقتصادنا" )مجمس الشؤكف االقتصادية كالتنمية،

تت جدارتيا في مجاالت السعكدية مشاىد حقيقة مف المشاركة التنمكية اإليجابية، التي أثب
 التعميـ، كالطب كالتمريض، كاإلدارة، كالتجارة، كالمجاالت اإلنسانية كالتطكعية. 

سياميا في تنمية المجتمع مف أىـ كبناء عمى  ذلؾ يعد نشاط المرأة العممي، كا 
التحديات التي تكاجو مستقبؿ الكطف؛ الذم يتطمع إلى نيضة عممية تقكده إلى مصاؼ الدكؿ 

 مة، نيضة مزدىرة يشارؾ فييا أفراد الكطف مف الرجاؿ كالنساء جميعا. المتقد
 مشللُ الدراسُ وأسئلتها: 

يعد تقييـ نشاط المرأة العممي، كالكقكؼ عمى مؤشرات نمكه في الكقت المعاصر؛ مف 
أىـ القضايا التي تبرز مدل اىتماـ الدكؿ بمكانة المرأة، كفتح المجاؿ ليا لممشاركة في 

( إلى أف مشاركة المرأة تعد مف 5، ص2187اؼ التنمية. كأشارت )شميكب، تحقيؽ أىد
المؤشرات التي يقاس بيا تقدـ األمـ كنيكضيا، كمف المؤشرات الميمة في ترتيب الدكؿ في 
أدلة التنمية البشرية المختمفة، فقد أصبحت الحاجة ممّحة لتمكيف المرأة مف المشاركة في 
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مات المجتمعية؛ فتمكيف المرأة يعّد أداة ال غنى عنيا لدفع صناعة القرار في جميع التنظي
نتاجية األسر كالمجتمعات كاممة.  عجمة التنمية كالحد مف الفقر حيث يسيـ في تعزيز صحة كا 
ليذا سعت حككمة المممكة العربية السعكدية إلى تنفيذ سياسات تنمكية جديدة، 

جميع المجاالت السياسية كاالقتصادية  كتطبيؽ مبادرات عديدة؛ تيدؼ إلى تمكيف المرأة في
كاالجتماعية، مف خالؿ االىتماـ بالجانب العممي ليا، كذلؾ لككنو األساس الذم يسد الثغكر 

(: "قد يككف تعميـ اإلناث مف 234، ص8996في بقية مجاالت الحياة. يقكؿ الكردكسي )
دؿ نمكه االقتصادم، أفضؿ االستثمارات التي يمكف أف يقـك بيا أحد في بمد ما لرفع مع

كمستكل رفاىيتو حتى في حالة عدـ انخراط الفتيات المتعممات في الحياة العممية". كذلؾ لقكة 
 تأثيرىا عمى أسرتيا كمجتمعيا تأثيران يفكؽ أم تأثير.

ليذا سعت ىذه الدراسة إلى معرفة النشاط العممي لممرأة في عيد الممؾ سمماف بف  
تمثؿ السؤاؿ الرئيس لمدراسة في اآلتي: ما أكجو النشاط العممي ك  -كفقو اهلل –عبد العزيز 

؟ كيتفرع عنو األسئمة -حفظو اهلل-لممرأة السعكدية في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز
 اآلتية:  

ما أكجو النشاط العممي لممرأة السعكدية في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز في مجاؿ  .8
 التعميـ؟

مي لممرأة السعكدية في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز في مجاؿ ما أكجو النشاط العم .2
 البحث العممي؟

ما أكجو النشاط العممي لممرأة السعكدية في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز في مجاؿ  .3
 المشاركة المجتمعية؟

 أهداف الدراسُ:

تكضيح النشاط العممي لممرأة السعكدية في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز في 
 المجاالت التالية: )التعميـ، البحث العممي، المشاركة المجتمعية(. 
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 أهنًُ الدراسُ: 

إبراز جيكد المممكة العربية السعكدية في تحقيؽ التنمية الشاممة المستدامة لمكطف مف  .8
بما فييا المرأة المؤىمة كالقادرة عمى اإلنجاز كاإلبداع  خالؿ تمكيف جميع عناصره

 لممشاركة الفاعمة في النيكض بالمجتمع السعكدم كتطكيره. 
تكضيح أكجو النشاط العممي لممرأة السعكدية في ميداف العمـ كالتعميـ لتمثيميا قمة اليـر  .2

 في قضايا القرف الحادم كالعشريف. 
دكر المرأة في إنتاج البحث العممي كنشره كتكظيؼ نتائجو في تحقيؽ أىداؼ  تعزيز .3

 التنمية. 
معرفة إسيامات المرأة السعكدية في مجاؿ المشاركة المجتمعية تحقيقان لرؤية المممكة  .4

2131 . 
 حدود الدراسُ: 

الحدكد المكضكعية: اقتصرت حدكد الدراسة عمى النشاط العممي لممرأة في عيد الممؾ  -
مف خالؿ: )التعميـ، كالبحث العممي، كالمشاركة  -حفظو اهلل –سمماف بف عبد العزيز 

 المجتمعية(. 
 مصطلحات الدراسُ:  

النشاط العممي: كؿ ما تمارسو المرأة السعكدية مف جيد عممي سكاء عقمي أـ بدني 
ت؛ تؤدم إلى يتناسب مع ما كىبيا اهلل مف طبيعة أنثكية، كقدرات كميكؿ كاستعدادات كاىتماما

 إثبات كجكدىا كقدرتيا عمى المشاركة في رقي الكطف كتطكيره.
عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز: الفترة التاريخية التي تمت فييا مبايعة خادـ الحرميف 

ربيع  الثالث مف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد العزيز ممكنا لممممكة العربية السعكدية في
 ىػ. 8436لمعاـ  الثاني

منيج الدراسة: تستخدـ الدراسة الحالية المنيج الكثائقي؛ لمناسبة ىذا المنيج لمكضكع 
الدراسة القائـ عمى تتبع النشاط العممي لممرأة السعكدية في عيد خادـ الحرميف الشريفيف 

 الفترة.الممؾ سمماف بف عبد العزيز كمدل تطكره خالؿ ىذه 
  

about:blank
about:blank
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 الدراسات السابقُ: 

ـ(: تيدؼ إلى الكقكؼ عمى العقبات التي تتعرض ليا المرأة في 2113دراسة آؿ سعكد )
البحث العممي، ثـ كضع تصكر مقترح لتفعيؿ دكر الدراسات العميا في تحقيؽ التنمية بأبعادىا 

ة المنيج الكثائقي، المختمفة العقمية كالنفسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كاستخدمت الباحث
كتكصمت الدراسة إلى أف ىناؾ مجمكعة مف العكائؽ تعيؽ المرأة في الدراسات العميا منيا: 

دارية كتنظيمية.  عكائؽ اجتماعية كتعميمية كا 
ـ(: تيدؼ إلى رصد مسيرة التعميـ العالي في المممكة 2119دراسة العكىمي كالعقيمي )

ت كاإلنجازات التي حققيا قطاع التعميـ العالي (، كتحميؿ التحديا2118-8998خالؿ عقد )
في ىذه الفترة. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي في معالجة البيانات كالمعمكمات 
كدراسة القضايا. كاستعرضت الدراسة االستراتيجية التي اتخذتيا الكزارة في التعامؿ مع 

ص استراتيجية التطكير مف خالؿ مساريف: المتغيرات كالتحديات المحمية كالدكلية، كتـ تمخي
مسار قصير المدل: تـ التركيز فيو عمى القضايا االستراتيجية الممحة مثؿ قضايا القبكؿ 
كاالستيعاب كالمكاءمة مع سكؽ العمؿ. مسار طكيؿ المدل: تـ فيو مكاصمة االىتماـ بقضايا 

 -عضك ىيئة التدريس -التعميميةالقبكؿ كالمكاءمة كتطكير عناصر البيئة األكاديمية )البيئة 
كالبرامج التعميمية(، تطكير تعميـ الفتاة الجامعي، تعزيز الجكدة، برنامج  -الخطط-الطالب

 خادـ الحرميف الشريفيف لالبتعاث الخارجي، مكاءمة مخرجات التعميـ مع سكؽ العمؿ...الخ.
رأة األمية في مدينة ـ(: ىدفت إلى تحديد االحتياجات التعميمية لمم2181دراسة الدخيؿ )

الرياض بالمممكة العربية السعكدية، كترتيبيا مف حيث األىمية لدل المرأة األمية، كاستخدـ 
( متعممة في مراكز محك 349الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتككنت عينة الدراسة مف )

ف في تعميـ القراءة األمية كتعميـ الكبيرات، كمف نتائجيا أف الغالبية العظمى مف الدارسات يرغب
كالكتابة، كذلؾ الدارسات لدييف رغبة كبيرة في مكاصمة الدراسة إلى مستكيات أعمى في السمـ 

 التعميمي.     
ـ(: ىدفت إلى معرفة مدل تقدـ تعميـ المرأة العالي في السعكدية، 2182دراسة الزىراني )

يمي الجامعي، كاستخدمت ككيؼ يسير كمان كنكعان، كأىـ جكانب القصكر في النظاـ التعم
( عضكة مف عضكات ىيئة التدريس 71المنيج الكصفي، كطبؽ االستبياف عمى عينة بمغت )
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بجامعة الطائؼ، كأـ القرل، كالممؾ عبد العزيز. كتكصمت الدراسة إلى أف التعميـ الجامعي في 
 . تزايد مف حيث الكـ، أما النكعية فتحتاج لمزيد مف الجيكد لتالفي جكانب الضعؼ

ق(: ىدفت إلى التعرؼ عمى التمكيف الذم يسيـ في تحقيؽ المرأة 8436دراسة الباني )
السعكدية لدكرىا التنمكم مف منظكر التربية اإلسالمية، استخدمت الدراسة المنيج الكصفي 

عضكة مف  384الكثائقي كالمنيج الكصفي المسحي، كطبقت االستبانة عمى عينة مقدارىا 
في الجامعات السعكدية. كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج،  أعضاء ىيئة التدريس

مف أبرزىا دعـ المشاريع االستثمارية النسائية مف قبؿ الجيات الحككمية ذات االختصاص 
 كتكعية المرأة بحقكقيا ككاجباتيا التي كفميا اإلسالـ.

ـ(: ىدفت إلى دراسة التغيرات التي طرأت عمى كضع المرأة مف 2185دراسة حسف )
الماضي كالحاضر، كاستشراؼ مستقبؿ التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لممرأة السعكدية خالؿ 

ـ(، كاستخدمت الدراسة المنيج المسحي، كطبقت االستبانة عمى 2135-2185الفترة مف )
كاالتصاؿ بجامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسالمية. كتكصمت  عينة مف طالبات كمية اإلعالـ

الدراسة إلى أف تمكيف المرأة في المجاؿ االجتماعي في المجتمع السعكدم يأخذ المرتبة 
األكلى ثـ المجاؿ االقتصادم ثـ المجاؿ السياسي. كتككف أبرز األعماؿ التي تقـك بيا في 

رجات العممية كالمشاركة في األعماؿ التطكعية المجاؿ االجتماعي ىي الكصكؿ إلى أعمى الد
الخيرية. كفي المجاؿ االقتصادم يككف التمكيف مف خالؿ تكفير فرص عمؿ تتالءـ مع ظركؼ 
المرأة إزالة المعكقات التي تكاجو سيدات األعماؿ. كفي المجاؿ السياسي يككف التمكيف مف 

 كتزايد عضكات مجمس الشكرل. خالؿ تزايد نصيب النساء في تكلي المناصب األكاديمية 
ق(: تيدؼ إلى تحديد أبعاد تمكيف المرأة السعكدية مف خالؿ 2187دراسة شميكب )

تحديد مفيـك التمكيف كمجاالتو كاحتياجاتو كمستكياتو، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج 
ف المسحي، كاعتمدت الدراسة عمى أداتيف ىما: استبانة تـ تكجيييا لمخبراء مف أعضاء لجا

مجمس الشكرل، كاستبانة أخرل تـ تكجيييا لعينة أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات 
السعكدية. كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: أف مف أبرز مالمح مفيكـ تمكيف المرأة 
السعكدية عممية إتاحة الفرصة لممرأة لمحصكؿ عمى حقكقيا الشرعية في المجتمع، كتعزيز 

كاالجتماعية لمنساء لتحسيف حياتيف. كأف مف أىـ مجاالت تمكيف المرأة القكة الشخصية 
السعكدية التمكيف التعميمي كاالقتصادم كحصكليا عمى دخؿ كاؼ لتمبية احتياجاتيا. كمف أىـ 
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احتياجات تمكيف المرأة: االحتياجات التأىيمية )تعميـ كتدريب(، كاالحتياجات االجتماعية، كأف 
ف المرأة السعكدية: مستكل المشاركة الذم يعتمد عمى تحقيؽ مف أىـ مستكيات تمكي

المشاركة اإليجابية لممرأة في عممية صنع اتخاذ القرار، كمستكل اإلمكانية الذم يعتمد عمى 
 رفع قدرة المرأة في التحميؿ المكضكعي كالنقد الكاعي ألنظمة التمييز بيف الرجؿ كالمرأة. 

إبراز دكر المرأة في تطكير منظكمة البحث العممي ـ(: ىدفت إلى 2188دراسة اليكيش )
مف خالؿ تمكنيا مف تكنكلكجيا التعميـ كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي الكثائقي لإلجابة عف 
أسئمة الدراسة. كمف أىـ نتائجيا، أنو يجب عمى المرأة السعي المستمر لتطكير قدراتيا في 

لتعميـ، باإلضافة إلى تكفير البرامج التدريبية البحث العممي مف خالؿ التمكف مف تكنكلكجيا ا
 مف قبؿ الجامعات لتطكير الميارات في استخداـ تكنكلكجيا التعميـ في األبحاث العممية.

 تعقًب علِ الدراسات السابقُ:-

مف خالؿ تحميؿ الدراسات السابقة يتضح أف ىناؾ دراسة تناكلت مسيرة التعميـ العالي 
ية كتقدـ تعميـ المرأة فيو، كدراسة العكىمي كالعقيمي كدراسة الزىراني، بالمممكة العربية السعكد

بينما ىدفت دراسة الدخيؿ إلى تحديد االحتياجات التعميمية لممرأة األمية في مدينة الرياض، 
كتناكلت دراسة كؿ مف سارة آؿ سعكد كاليكيش البحث العممي لممرأة؛ حيث ركزت دراسة 

أة في تطكير منظكمة البحث العممي، بينما تناكلت دراسة سارة آؿ اليكيش عمى إبراز دكر المر 
سعكد العقبات التي تتعرض ليا المرأة في البحث العممي. كتناكلت دراسة كؿ مف شميكب 
كحسف كريـ الباني تمكيف المرأة السعكدية كاستشراؼ مستقبؿ ىذا التمكيف. كتأتي ىذه 

ختمؼ معيا مف حيث ىدفيا المتمثؿ في إبراز الدراسة لتضيؼ إلى تمؾ الحمقات كتكمميا كت
النشاط العممي لممرأة السعكدية في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز في أىـ المجاالت كىي: 

 التعميـ، كالبحث العممي، كالخدمة المجتمعية.  
 اإلطار املفاهًنٌ: 

كاإلجابة  قبؿ البدء في عرض األسئمة المتمثمة في المحاكر الثالثة المحددة سابقنا،
عنيا كفقا لمنيج الدراسة؛ سيتـ أكالن التمييد بأىـ الجيكد التي بذلتيا حككمة المممكة العربية 

لدعـ  -حفظو اهلل-السعكدية بقيادة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد العزيز 
 نشاط المرأة التعميمي. 
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 متهًد: 

تطكرات كنيضة عممية كمية كنكعية شيدت المممكة في عيد الممؾ سمماف حفظو اهلل 
في مجاؿ التعميـ بشقيو العاـ كالعالي، شممت جكانب عدة منيا: تكفير البيئة التعميمية 
المناسبة، نظاـ الجامعات الجديد، كالبرامج المتعددة، كالتخصصات المينية المتنكعة، المراكز 

 نشاط المرأة التعميمي فيما يمي: البحثية. كتبرز أىـ الجيكد التي بذلتيا حككمة المممكة لدعـ 
 هًللُ وسارَ التعلًه اجلديدَ:  -

بدأت الييكمة الجديدة بقرار دمج كزارة التعميـ العالي ككزارة التربية كالتعميـ في كزارة  
كاحدة تحت مسمى كزارة التعميـ في عيد خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف، كذلؾ بتاريخ 

ىػ. كىذا القرار مف القرارات التي أحدثت نقمة نكعية في قطاع التعميـ، حيث تعد 8436/ 4/ 9
كة إيجابية نحك تطبيؽ استراتيجية مشتركة كاضحة المعالـ في تنفيذ السياسات التعميمية، خط

كتحقيؽ التكامؿ بيف مخرجات التعميـ العاـ كالعالي كمتطمبات سكؽ العمؿ، كتكحيد الجيكد 
كالممارسات التعميمية التي تخدـ محكر العممية التعميمية كىـ الطالب كالطالبات عمى حد 

ا أف ىذا الدمج عزز بشكؿ إيجابي دكر كؿ مسؤكؿ عف التعميـ سكاء مف الكادر السكاء. كم
األكاديمي أـ التعميمي أـ مف الييئة اإلدارية كالفنية. كأكجد نكع مف التناغـ كالترابط بيف 
التعميـ العاـ كالعالي ال سيما في زيادة فاعمية البحكث العممية، كاستثمار الكفاءات العممية في 

 داؼ سياسية التعميـ كتحقيؽ أىداؼ خطط التنمية. تحقيؽ أى
 دعه مبادرات ومشاريع وسارَ التعلًه: -

يمر الكطف العربي بكثير مف التحديات التعميمية التي تتطمب قرارات حاسمة لمتغمب 
عمييا، كحظيت المبادرات _التي تسيـ في تغيير كاقع التعميـ كتطكيره_ بدعـ مف حككمة خادـ 
الحرميف الشريفيف. كيعد مركز المبادرات النكعية بكزارة التعميـ شاىدا عمى ذلؾ، كداعمان 

ح التربكم، كمحققا لنجاح األفكار التربكية التي يتبناىا جياز الكزارة، كيسعى لعممية اإلصال
لتطبيقيا في الميداف التربكم. كتركز أىـ المبادرات النكعية التي أطمقتيا كزارة التعميـ لكؿ مف 
الجنسيف )الذككر كاإلناث( في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز عمى دعـ المكضكعات 

مية المينية في الميداف التربكم لكؿ مف الجنسيف، البحث العمي كتطكير مراكزه، التالية:) التن
الجمعيات العممية، االبتعاث، تحسيف أداء العممية التعميمية، تصميـ البرامج كاألنشطة، 

 استثمار التقنية بأنكاعيا في تطكير التعميـ كأنماطو(. 
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 ىاخ(: تلافؤ الفزص التعلًنًُ أماو اجليسني )الذكىر واإل -
بالرغـ مف تأخر تعميـ البنات عف البنيف فترة بست كثالثيف سنة؛ فإف الفرص التعميمية 
في الكقت الحالي متكافئة بيف الجنسيف، كما ذلؾ إال نتيجة االىتماـ المتزايد مف حككمة 

 المممكة لمتعميـ بشكؿ عاـ، كمساكاة البنيف بالبنات. 
التي ترتبط  2121-2186تيجية كزارة التعميـ كمف أىـ األىداؼ التي نصت عمييا استرا

؛ أىمية ضماف التعميـ الجيد المنصؼ كالشامؿ لمجميع، كتعزيز 2131بأىداؼ رؤية المممكة 
جيكد  -كما كضحت االستراتيجية-فرص التعميـ مدل الحياة لمجميع. كيصؼ ىذا اليدؼ 

جميع عناصر المجتمع مف الكزارة في تقديـ فرص تعميمية متساكية بالجكدة كالشمكلية إلى 
مكتب -الجنسيف سكاء كانكا طمبة عادييف أك مكىكبيف أك مف ذكم اإلعاقة.... )كزارة التعميـ

 (. 88ـ، ص 2189تحقيؽ الرؤية، 
ككانت نتيجة ىذا االىتماـ زيادة إجمالي عدد الطالب كالطالبات بنسب متفاكتة، كما كرد 

مة لإلحصاء قد بمغ عدد السكاف السعكديكف لمييئة العا 2187مسح التعميـ كالتدريب في 
الممتحقكف بالدراسة حسب العمر كالمرحمة الدراسية )تمييدم/ ركضة، االبتدائية، المتكسطة، 
دبمـك دكف الثانكم، الثانكية، دبمكـ دكف الجامعة، الجامعة، دبمـك عالي، ماجستير، دكتكراة( 

( طالبنا، بينما بمغ عدد 9814421( طالب كطالبة، يمثؿ عدد الطالب )89228882)
(. كما ىذه النسبة العالية؛ 2189( طالبة )الييئة العامة لإلحصاء، 9487462الطالبات )

إال دليؿ عمى أنو ال تكجد فركؽ بيف الجنسيف سكاء فيما يتعمؽ بالدراسة كالتعميـ، أـ فيما 
النظر عف يخص إتاحة الفرص الكظيفية التعميمية، فيي متاحة لكؿ سعكدم مؤىؿ بغض 

نكعو، كأثبتت المرأة جدارتيا كمينيتيا العالية في كثير مف المجاالت العممية كالطبية كما 
 سيتضح الحقا في ثنايا ىذا البحث. 

 تىفري البًئُ التعلًنًُ للنزأَ السعىديُ:  -
بذلت الحككمة جيكدا كبيرة في سبيؿ تعميـ الفتاة، كتأىيميا ألدكارىا المستقبمية التي  
عمييا طبيعتيا األنثكية بعيدا عف المؤثرات، كذلؾ مف خالؿ تكفير بيئة مناسبة في  تفرضيا

 مختمؼ المراحؿ الدراسية. 
كتعد المباني كالمرافؽ التعميمية أحد أىـ متطمبات العممية التعميمية، كأكلتيا الكزارة 

ـ الحرميف عناية فائقة كأدرجتيا ضمف مبادراتيا النكعية، فمف أىـ المنجزات في عيد خاد
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الشريفيف انجاز مشركع المباني المتعثرة، كالتكسع في إنشاء المباني كالمرافؽ التعميمية 
 كصيانتيا، كالحرص عمى االستغناء عف المباني المستأجرة كاستبداليا بحككمية. 

 متلني املزأَ السعىديُ يف املياصب القًاديُ اإلداريُ:  -
ة في المجتمع كممارسة المسؤكلية؛ لـ ينحصر انطالقا مف الدكر الكطني التنمكم لممرأ

تكلييا لممناصب القيادية في كزارة التعميـ فقط، فنشاط المرأة العممي ليس مقصكرا عمى تكلي 
الكظائؼ التعميمية فحسب، بؿ أتيحت ليا الفرصة لممشاركة في جميع المناصب التي 

مي الذم كصمتو لو المرأة مف تستحدثيا كزارة العمؿ في مختمؼ القطاعات. فالمستكل التعمي
 خالؿ المدارس كالجامعات كاالبتعاث جعميا تنافس الرجؿ في مياديف العمؿ. 

 -حفظو اهلل-كمف اإلنجازات التي تشيدىا المممكة في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز
تشجيع النساء عمى تكلي مناصب قيادية عميا، فاستحدث المسؤكلكف في الدكلة كظائؼ 

إدارية تراعي مصالح المرأة كحاجاتيا العممية، كخصكصيتيا في المجتمع السعكدم. قيادية 
كمف النماذج المشرفة المميمة في المممكة العربية السعكدية: سمك األميرة ريما بنت بندر آؿ 
سعكد سفيرة خادـ الحرميف الشريفيف لدل الكاليات المتحدة األمريكية، خكلة الكريع أستاذة 

ي جامعة ىارفارد، كالبركفيسكرة غادة المطيرم، كالميندسة مشاعؿ زائرة لمطب ف
الشميمرم..إلخ، كغيرىف كثير ممف حققف إنجازات عممية كتبكأنا مناصب قيادية، كتـ 
دارة  دارة البنكؾ الفرعية، كا  تمكينيف مف تكلى رئاسة األقساـ النسائية باإلدارات الحككمية، كا 

دارة  الجامعات، كغيرىا مف المجاالت مدارس البنات، كعمادات الكميات ك  الكظيفية الكتابية ا 
 كاإلدارية كالصحية كخدمة المجتمع. 

ولتىضًح أثز هذه اجلهىد يف سيادَ اليشاط العلنٌ للنزأَ، سيتياول يف احملاور 

 التالًُ اإلدابُ عً أسئلُ الدراسُ علِ اليحى التالٌ:
 األول: أوده اليشاط العلنٌ للنزأَ السعىديُ يف دلال التعلًه:  احملىر

أعطت حككمة المممكة لممرأة جميع حقكقيا التي أقرىا اإلسالـ، كمف أىميا حؽ المرأة في 
التعميـ بمختمؼ مستكياتو كمراحمو، بما فييا التعميـ العاـ )طفكلة مبكرة، ابتدائي، متكسط، 

دراسات العميا، الدبمكمات المكثفة، االبتعاث(. كتكضح )خكرم، ثانكم(، كالتعميـ الجامعي، ال
( أىمية التشديد عمى دكر المرأة في حقؿ التربية كالتعميـ؛ عمى اعتبار أنو 87، ص 2185
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المجاؿ األكؿ لمتكاصؿ مع المجتمع، كلو الفضؿ األكبر في تنمية شخصية المرأة العربية 
نتقاؿ إلى ميداف العمؿ متسمحة بالعمـ كالقيـ كتعزيزىا عمى أسس سميمة كمتينة، ثـ اال 

كالشيادة كالتربية السميمة، كالتأىيؿ كالتثقيؼ كالتدريب المستمر لبناء قدراتيا، ما يساندىا 
ثبات قدراتيا، كمكافحة صكرة المرأة السمبية  عمى إبراز مكانتيا بكرامة، كالتمسؾ بعائمتيا كا 

مسؤكليات رغـ التحديات؛ فمطالما لعبت المرأة كالمشاركة في استنياض مجتمعيا، كتحمؿ ال
 عمى مر العصكر أدكارنا متعددة. 

 كيتطمب تكضيح نشاط المرأة التعميمي الكقكؼ عمى النقاط التالية:  
 أواًل: متلني املزأَ السعىديُ مً التعلًه: 

يقصد بذلؾ "التمكيف التعميمي الذم يركز عمى زيادة مشاركة المرأة في النظاـ 
(.  كمف 33، ص 2187التعميمي كاالستفادة مف برامج تنمية المكارد البشرية" )شميكب،

مؤشرات تمكيف المرأة تعميميان تزايد نسبة التحاؽ الطالبات في مختمؼ مراحؿ التعميـ العاـ 
سنكات فأكثر( بمختمؼ قطاع التعميـ 3بمغ عدد اإلناث مف عمر )كالجامعي كالعالي، حيث 

السعكدم )الحككمي، كاألىمي، كاألجنبي كغيره( الممتحقات حسب المرحمة الدراسية ما يمي: 
(، المرحمة 8888854(، المرحمة االبتدائية )821875(، رياض أطفاؿ )83219حضانة )

(، 558185، الثانكية أك ما يعادليا )(3238(، دبمـك دكف الثانكم )576368المتكسطة )
(، ماجستير 577(، دبمـك عالي )663888(، الجامعة )86187دبمكـ دكف الجامعة )

 _ الييئة العامة لإلحصاء(. 2187(. )مسح التعميـ كالتدريب 8761(، دكتكراة )7546)
غير أف التعميـ الجامعي َحِظي بدعـ سخي تمثؿ في إنشاء جامعات جديدة، ككميات 
عممية كتطبيقية كاعتمادات مالية ضخمة في الميزانيات، حيث بمغ عدد الجامعات في المممكة 
خمسة كعشريف جامعة حككمية كتسع جامعات أىمية كأربعان كثالثيف كمية أىمية، احتكت عمى 

التعميـ العالي تكجيات تخصصات عممية كتطبيقية في مختمؼ المجاالت، كما تبنت كزارة 
ث العممي كالتخطيط المستقبمي. كلك استعرضنا مرحمة التعميـ العالي كمثاؿ حديثة في البح

لنشاط المرأة العممي خالؿ عشر سنكات الماضية، لكجدنا أف نسبة االلتحاؽ بالمراحؿ 
، كيكضح الجدكؿ التالي 8441-8431التعميمية في ازدياد خالؿ عشر سنكات مف عاـ 

 الجامعي كالعالي.  نسبة زيادة اقباؿ الطالبات عمى التعميـ
  



 م2822( 18) -2ج-عدد يناير                                                   ... السعودية شاط العلمي للمرأةالن

 Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                       - 878 - 

 (:1خذٗه )

 خالصخ ئحصبئيخ عِ اىطبىجبد حغت اىَشاحو اىذساعيخ  

 ٓ(1341-1341ىيعبً )

 اىَدَ٘ع خشيدبد اىعبً اىغبثق اىَقيذاد اىَغتدذاد اىَشحيخ اىذساعيخ

 338.49 36331 436,93 146,31 دثيً٘ ٍت٘عظ

 8113,.9 946333 3446913 ,111611 ثنبى٘سي٘ط

 3.,38 1,. 46441 .1691 دثيً٘ عبىي

 .14844 344 ,36.9 46,91 ٍبخغتيش

 18149 144 41, 434 دمت٘ساح

 114 1 114 1 صٍبىخ

 .918.3, 9.8,33 3,481,3 1418133 اإلخَبىي اىنيي

 13318ٓاىَصذس: ٗمبىخ اىتخطيظ ٗاىتط٘يش، 

 (:4خذٗه )

 خالصخ ئحصبئيخ عِ اىطبىجبد حغت اىَشاحو اىذساعيخ  

 ٓ(1343-ٓ.134)ىيعبً 

 اىَدَ٘ع  خشيدبد اىعبً اىغبثق اىَقيذاد اىَغتدذاد اىَشحيخ اىذساعيخ

 ,.3.84 1,4, 43934 14,91 دثيً٘ ٍت٘عظ

 348111. 93..11 9163,9, 11161.3 ثنبى٘سي٘ط

 148431 .431 9419 .3,3 دثيً٘ عبىي

 ,.4489 .,13 1,1,4 ,3,9 ٍبخغتيش

 48334 .. 4.13 31. دمت٘ساح

 314 1 4.3 19 صٍبىخ

 3,18443 1418139 ,31,811 .143814 اإلخَبىي اىنيي 

 13318ٓاىَصذس: ٗمبىخ اىتخطيظ ٗاىتط٘يش، 

( تكضح نسبة عدد الطالبات حسب المراحؿ التعميمية لمعاـ 2( ك)8كالجداكؿ السابقة )
أف مستكل النشاط العممي في الدراسة تغير خالؿ العاـ  ق(.  كيظير8438-ق8431)
ق( مف حيث زيادة اإلقباؿ، كىذه الداللة الرقمية مف أىـ مؤشرات تمكيف 8439-ق8438)

 المرأة السعكدية تعميمينا. 
ًًا: تيىع التخصصات األكادميًُ واملهيًُ يف التعلًه اجلامعٌ للنزأَ:   ثاى

غالبنا بأدكار كٍؿ منيما، كىذا ما فرضتو الفركؽ ترتبط التخصصات المينية لمجنسيف 
الطبيعية بينيما. فميس كّؿ مينة يستطيع أف يقـك بو الرجؿ تستطيع أف تقـك بو المرأة 
كالعكس؛ لذا المجتمع السعكدم راعى ىذه الفطرة كالطبيعة كما يناسبيا؛ فأتيحت الفرصة 

التي تناسب طبيعتيا كفطرتيا التي تزيد لممرأة لتستكمؿ تعميميا الجامعي، كتعمؿ في المجاالت 
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مف قيمتيا، كتكسبيا التكريـ كاالعتزاز بذاتيا. فنجد كثير مف التخصصات المينية التي تؤىؿ 
 المرأة لدخكؿ سكؽ العمؿ، كالجدكؿ التالي يكضح ىذه التخصصات. 

 (: 4خذٗه )

ئحصبئيخ عِ اىطبىجبد اىخشيدبد حغت ٍدبه اىذساعخ ٗاىَشحيخ اىذساعيخ ىيعبً اىذساعي  خالصخ

 ٕـ.1343ٓ-134

 

 ٍدبه اىذساعخ

 

 اىَشحيخ اىتعييَيخ

دثيً٘ 

 ٍت٘عظ 

 اىَدَ٘ع اىنيي  دساعبد عييب  ثنبى٘سي٘ط

 752 0 0 752 اىجشاٍح ٗاىَإٕالد اىعبٍخ

 24,776 3,662 20,786 328 اىتعييٌ

 30,593 339 29,544 710 ٗاىعيً٘ اإلّغبّيخ اىفُْ٘

اىعيً٘ االختَبعيخ ٗاىصحبفخ 

 ٗاإلعالً

0 13,729 184 13,913 

 34,403 996 27,224 6,183 األعَبه ٗاإلداسح ٗاىقبُّ٘

اىعيً٘ اىطجيعيخ ٗاىشيبضيبد 

 ٗاإلحصبء

0 11,680 272 11,952 

تنْ٘ى٘خيب االتصبالد 

 ٗاىَعيٍ٘بد

2,086 5,265 107 7,458 

 542 13 529 0 اىْٖذعخ ٗاىتصْيع ٗاىجْبء

اىضساعخ ٗاىحشاخخ ٍٗصبئذ 

 األعَبك ٗاىجيطشح

0 0 0 0 

 9,563 379 9,149 35 اىصحخ ٗاىشفبح

 2,148 0 1,094 1,054 اىخذٍبد

 89 0 89 0 أخشٙ

ئخَبىي ٍإعغبد اىتعييٌ 

 اىعبىي في اىََينخ

11,148 119,089 5,952 136,189 

 13318ٓٗمبىخ اىتخطيظ ٗاىتط٘يش،اىَصذس: 

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أىـ مجاالت الدراسة المتاحة لممرأة السعكدية، فقد 
تنافست الجامعات السعكدية الحككمية كاألىمية في فتح المجاؿ أماـ المرأة كالتسجيؿ في 

يـ التخصصات التي تناسب طبيعتيا، كتكاكب نيضة المممكة في عيد الممؾ سمماف، مما أس
في زيادة التنافسية بيف الجامعات كما صاحبيا مف ضبط لمعايير الجكدة.  كىذه التخصصات 
تكضح مجاالت نشاط المرأة، كمدل مساىمتيا في سكؽ العمؿ، كتتيح بعضيا أماـ المرأة 
فرص كثيرة لمعمؿ في المؤسسات الحككمية كالقطاع الخاص، كفي الكقت الراىف ككفقا لرؤية 

سع نطاؽ تخصص المرأة، كلـ يقتصر دكر المرأة في كظيفة التعميـ فحسب، ات 2131المممكة
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بؿ تيدؼ الرؤية إلى تكفير كثير مف فرص العمؿ لمكاطنييا بمشاركة القطاع الخاص، كتسعى 
 لتدعيـ المنشآت الصغيرة.

كمّما ينبغي تأكيده إف كؿ ما حققتو المرأة مف تعميـ بمختمؼ مستكياتو كمجاالتو ساعدىا  
أف تكسع مجاالت نشاطيا العممي. فنجد أثر ذلؾ في مساىمتيا الفعالة في إثراء النكادم  عمى

األدبية الثقافية بعضكيتيا، كتقديـ كؿ ما مف شأنو أف يخدـ الثقافة كطبقة المثقفيف في 
 المممكة العربية السعكدية. 

 ثالًجا: ىشاط اللادر األكادميٌ والتعلًنٌ اليسائٌ يف التدريس: 
ساىمة المرأة في عممية التدريس حراكنا عممينا أسيـ في نجاح العممية تعد م

التعميمية. كحرصت كزارة التعميـ عمى جكدة اختيار الكفاءات التدريسية مف معممات لمراحؿ 
التعميـ العاـ كأستاذات لمتعميـ الجامعي؛ بؿ أكثر مف ذلؾ سعت إلى تطكير قدرات العنصر 

ية في الكزارة في مختمؼ المجاالت بما يسيـ في تحسيف النسائي الذم يشكؿ نسبة عال
مستكيات األداء الكظيفي، ككذلؾ تجكيد نكعية المخرجات التعميمية التي تطمح ليا رؤية 

 . 2131المممكة 
كعند الحديث عف نشاط الكادر األكاديمي مف عضكات ىيئة التدريس بالجامعات 

كية لبناء مجتمع المعرفة، بؿ أكثر مف ذلؾ السعكدية نجد أف مستكل أدائيف يمثؿ حجر الزا
تعد مساىمة المرأة في مجاؿ التعمـ كالتعميـ في الجامعات معيارنا لمحكـ عمى مدل جكدة 
الخدمات التي تقدميا المؤسسات التعميمية. كجميع الجامعات الحككمية بالمممكة يكجد بيا 

عة األميرة نكرة بنت عبد قسـ نسائي كشطر طالبات مكازم لشطر الطالب، باستثناء جام
الرحمف التي تعد أكؿ جامعة سعكدية كضع الممؾ عبد اهلل حجر األساس ليا في يكـ األربعاء 

، كىي تعتبر أكؿ جامعة في السعكدية متكاممة 2118أكتكبر  29ىػ/  8429شكاؿ  29
التعمـ خاصة بالبنات. كيتمثؿ النشاط العممي لممرأة في ىذا المجاؿ حكؿ تمكينيا مف مجاؿ 

لماميا مف المحتكل العممي كمياراتو في مجاؿ تخصصيا، باإلضافة إلى حسف  كالتعميـ، كا 
التعامؿ مع المادة العممية باألساليب الحديثة كفقان لطبيعة المكقؼ كالمتمقيف. باإلضافة إلى 
 األدكار التربكية لممعممات المكممة لمعمؿ التدريسي كاإلرشاد النفسي، كاإلشراؼ، كتفعيؿ

 األنشطة ..إلخ. 
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 رابًعا: االبتعاخ اخلاردٌ للنزأَ السعىديُ: 

يعد االبتعاث الخارجي القائـ عمى تأىيؿ كفاءات الكطف في أرقى الجامعات العالمية؛ مف 
الركافد التي تدعـ الجامعات السعكدية كالمؤسسات الحككمية بالكفاءات المميزة مف بنات 

التي تحقؽ التنمية الكطنية كسد احتياجات سكؽ العمؿ، ال الكطف. كما إنو مف االستراتيجيات 
 سيما مف التخصصات العممية التي ال تتكافر في الجامعات السعكدية.

كفي الكقت الحاضر يشكؿ برنامج االبتعاث بأبعاده المختمفة كمستكياتو رافدنا قكينا لتحقيؽ 
المعرفة كتنمية رأس الماؿ  ؛ كذلؾ لدكره الكبير في التحكؿ نحك مجتمع2131رؤية المممكة 

في دعـ االبتعاث مع ما تـ  -حفظو اهلل-البشرم. كتكتمؿ جيكد الممؾ سمماف بف عبد العزيز 
ففي عيده تـ ابتعاث شريحة -رحمو اهلل-مف إنجازات في عيد الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز 

، كدكتكراة(. كانطمؽ كبيرة مف الشباب السعكدم في المراحؿ الثالث )البكالكريكس، كماجستير
مشركع برنامج الممؾ عبد اهلل لالبتعاث الخارجي الذم نفذ عمى ثالث مراحؿ ككانت بدايتو في 

 ىػ، ككاف لنجاحو أصداء كبيرة دفعت كزارة التربية كالتعميـ لمتابعة استمراره. 8426عاـ 
مرحمة الثالثة عاـ إاّل أنو اتخذ شكالن كتنظيمنا مختمفنا في عيد الممؾ سمماف؛ حيث بدأت ال

ىػ( ليذا المشركع كما كضحت ككالة االبتعاث بكزارة التعميـ. كُنفذ البرنامج 8436-8441)
بنمط كأسمكب جديد يقـك عمى الربط المباشر بيف الكظيفة كالبعثة في التخصصات التي يحتاج 

اعد ليا الكطف؛ كفي ىذه المرحمة تُأمف الكظائؼ أكالن؛ ليتـ عمى ضكئيا تحديد المق
كالتخصصات كالمراحؿ الدراسية المطكبة لالبتعاث، كمف ثـ اإلعالف عنيا، لترشيح المتقدميف 
لمبعثة عمييا مف خالؿ المرحمة الثالثة لبرنامج خادـ الحرميف الشريفيف )كظيفتؾ كبعثتؾ(، 
 التي تقـك عمى عقد  شراكات مع مؤسسات كىيئات القطاع العاـ كفقان الحتياجاتيـ الفعمية مف
الككادر البشرية، كالتخصصات كالمستكيات الدراسية المطمكبة، كتكفير فرص االبتعاث في 
ذلؾ. بحيث يضمف الخريج الفرصة الكظيفية التي تـ ابتعاثو مف أجميا )ككالة االبتعاث، 

2189 .) 
كال زالت جيكد المممكة مستمرة في مجاؿ االبتعاث الخارجي كمنيا؛ تدشيف كزارة التعميـ 

سفّير بمراحمو المختمقة لخدمة المبتعثيف كالمبتعثات، كييدؼ إلى حككمة خطكات لنظاـ 
االبتعاث كتسييؿ إجراءاتو. كمثمت المرأة نسبة كبيرة في برنامج االبتعاث ابتداء منذ انطالقتو 
األكلى. كحظيت بدعـ كرعاية كتشجيع مف قيادة المممكة، ككفرت ليا كافة اإلمكانات المتاحة 
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ىا عمى مكاصمة مسيرتيا العممية، كالمساىمة في نيضة كطنيا في مختمؼ التي تساعد
 المجاالت. 

كمف مؤشرات نشاط المرأة العممي ما ىك مالحظ مف زيادة نسبة المبتعثات في 
التخصصات العممية المختمفة. ككفقنا إلحصاءات كزارة التعميـ_ الجامعي لمعاـ الدراسي 

( مبتعث كمبتعثة، بمغ عدد المبتعثات 99.245)ق بمغت أعداد المبتعثيف 8438-8439
دكلة، في المراحؿ الدراسية المختمفة )دبمكـ،  34( يتكزعف عمى أكثر مف 31.929)

بكالكريكس، دبمـك عالي، ماجستير، دكتكراة، زمالة( في جميع المجاالت كالتخصصات العممية 
التنمية الكبرل في مختمؼ  كالطبية كاليندسية كالعممية التي تتطمبيا سكؽ العمؿ كمشاريع

ق(. كالجدكؿ التالي يكضح العدد اإلجمالي 8441مناطؽ السعكدية )ككالة التخطيط كالتطكير،
 مف الذككر كاإلناث الممتحقكف ببرنامج االبتعاث.  
 (:3خذٗه )

 1343ٓ/.134أعذاد اىطيجخ ٗاىطبىجبد اىذاسعُ٘ في اىخبسج ىيعبً  

 خشيد٘ اىعبً اىغبثق  اىَقيذُٗ  اىَغتدذُٗ  اىدْظ

 118333 ,841., ,8,4, اىزم٘س

 383.3 418343 383,4 اإلّبث

 ,.1984 338439 1189.3 اإلخَبىي اىنيي

 13318ٓاىَصذس: ٗمبىخ اىتخطيظ ٗاىتط٘يش،

 : 0202خامًسا: ىشاط املزأَ العلنٌ يف حتقًق رؤيُ املنللُ 
التعميـ كمؤسساتو ركنا أساسينا في برامج التحكؿ الكطني، فقد انطمؽ برنامج  يشكؿ

. كىك أحد البرامج الكطنية 2187مع انطالؽ رؤية المممكة في العاـ  2121التحكؿ الكطني 
بإسياـ قطاعات الدكلة المختمفة بما فييا التعميـ.  2131التي تسعى لتحقيؽ رؤية المممكة 

م في تنفيذ ىذه البرامج بما ىك متاح ليا مف فرص منحتيا إياىا القيادة كلممرأة دكرىا التنمك 
 الرشيدة في المممكة العربية السعكدية. 

حيث يمثؿ كؿٌّ مف السكاف كالتنمية طَرَفي معادلة متكازييف، إذ ال يمكننا إحداث تطكير أك 
تغيير في عممية التنمية كمنجزاتيا المأمكلة دكف أف تؤخذ الخصائص السكانية بتفاصيميا في 
االعتبار، كمؤشرات ككخطكط رئيسية لخارطة الطريؽ التي نرسـ بيا مضمكف مشركعنا 

يمو الدقيقة كمساراتو المختمفة، كبما يحتكيو مف خطط طكيمة المدل أك التنمكم بتفاص
متكسطة كقصيرة، تنفذ خالليا البرامج كالمشركعات التي تستيدؼ التنمية الشاممة 
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بتفاصيميا، كالتي يمثؿ اإلنساف أساسيا المحرؾ كىدفيا المنشكد كنتيجتيا المستثمرة )مرشد، 
2189 .) 

بشرية التي تسعى المممكة لتمكينيا مف خالؿ نشاطيا العممي، كالمرأة كأحد المخرجات ال
خريطة سكؽ العمؿ أماميا، كبادرت الجامعات  2131فقد كضحت كثيقة رؤية المممكة 

كمنارات عمـ إلى فتحت التخصصات التي تفي بمتطمبات المرحمة العصرية القادمة، إذ تسعى 
الستثمار األقكل في رأس الماؿ البشرم، المممكة العربية السعكدية نحك اقتصاد المعرفة كا

كمف أىـ مؤشرات مشاركة المرأة في تحقيؽ رؤية كتقميص االعتماد الكمي عمى النفط. 
 ما يمي:  2131المممكة 

اتساع نطاؽ مشاركة المرأة السعكدية عمى المستكييف العممي كالعممي، كمنافستيا محمينا  .8
سانية كالعممية، كالتقنية كالصحية كالطبية كدكلينا مع شريكيا الرجؿ في التخصصات اإلن

 كغيرىا. 
استثمار طاقة المرأة السعكدية مف خالؿ فتح المجاؿ لتنمية قدراتيا كفقا لما يناسبيا مف  .2

تخصصات مستحدثة في مجاالت عدة مف أىميا: المحاماة كالقانكف كاإلعالـ كاليندسة، 
تاحة فرصة الدراسة كالتدريس ليا في مجاؿ التخصص ات المتعمقة بالقطاع المالي كما كا 

دارة  يتفرع عنو مف تخصصات ميمة مثؿ: إدارة األعماؿ، كالمالية، كاالقتصاد، كالتأميف كا 
المخاطر، كالرياضيات المالية كاالكتكارية، كالعمكـ المصرفية، كالتسكيؽ، كنظـ المعمكمات 

ات، فيناؾ خريجات في اإلدارية. كما ساىمت المرأة في قطاع االتصاالت كتقنية المعمكم
تخصصات ىذا القطاع كالتي مف أىميا: عمـك كبرمجة الكمبيكتر، كىندسة الكمبيكتر 

 كبرمجيات الحاسب، كتقنية المعمكمات، كنظميا. 
تمكيف المرأة اقتصادينا، كتعزيز نشاطيا العممي مف خالؿ؛ سد حاجة سكؽ العمؿ في عدة  .3

يا كافة، كالعمـك الصحية )الطب تخصصات عممية كفنية؛ تتضمف اليندسة بفركع
البشرم، كالطب البيطرم، كالتمريض(، كالطاقة المتجددة، كعمكـ األرض، كتخصصات 
البيئة كالمياه، كالتدريس )العاـ كالجامعي(، باإلضافة إلى التخصصات المصرفية، 

 كالتسكيؽ. 
اال لنشاط التكسع في تخصص الطفكلة المبكرة كرياض األطفاؿ، كتطكير برامجيا؛ استكم .4

 . 2131المرأة العممي في ضكء رؤية المممكة 
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مشاركة المرأة في اتخاذ القرار، كمف صكر ذلؾ؛ كضع الخطط الدراسية كتطكير المناىج،  .5
دارات كزارة التعميـ.  كسعييا لممساىمة في التحكؿ البرامجي في كثير مف الجامعات كا 

لتحكؿ البرامجي كفقا لرؤية المممكة فنجد أف المرأة تمثؿ نسبة في المجاف المشاركة في ا
. كساعد عمى زيادة نشاطيا العممي ما أمر بو خادـ الحرميف الشريفيف مف تعزيز 2131

 لمشخصية الكطنية في المناىج الدراسية.  
 سادًسا: ىشاط املزأَ العلنٌ واملشاركُ يف سىق العنل: 

تقيس مدل نشاطيا  أف مشاركة المرأة في سكؽ العمؿ يعد مف أىـ المقاييس التي
 ، ( إلى أنو قد تزايد 867، ص2119التعميمي بشكؿ عاـ. كقد أشار كؿ مف )الحامد كجمجـك

االىتماـ في السنكات األخيرة بمكضكع عمؿ المرأة في المجتمع السعكدم، كأصبح البحث 
اىتماـ المسؤكليف في الدكلة عمى كافة مستكياتيـ، حيث طالب مجمس الكزراء بزيادة 

نشاء كحدات كأقساـ  مجاالت عمؿ المرأة كمنحيا تراخيص مزاكلة األنشطة االقتصادية، كا 
 نسائية في الدكائر الحككمية. 

كنظرنا لنمك الصناعة كازدىارىا كالستغالؿ المممكة لكؿ مكاردىا الخاـ، ُفتح الباب عمى 
اآلف شريكا  مصراعيو أماـ المرأة لتعمؿ في كافة المستكيات كشتى المياديف. كأصبحت المرأة

أساسينا لمرجؿ في صناعة النيضة الصناعية كالتجارية حيث أظيرت المرأة مدل قدرتيا 
كجدارتيا عمى القياـ باألعماؿ المطمكبة منيا عمى كجو الدقة كالميارة بما يتناسب تككينيا 

 (. 81ىػ، ص 8432الجسماني )الفكزاف، 
العمؿ عمى نحك تدريجي إلى أف كقد تـ تمكيف المرأة السعكدية في مجالي التعميـ ك 

كصؿ بيا إلى قمة اليـر التعميمي كالكظيفي في المؤسسات التعميمية السعكدية كفي مؤسسات 
العمؿ المتباينة، كحازت الكثير مف المراتب الكظيفية العميا، كنائب كزير، كمدير جامعة، 

، ص 2187كتجاكز التمكيف ذلؾ إلى أف كصمت إلى عضكية مجمس الشكرل )الميزر، 
(. كيالحظ أف ىناؾ جيكد مممكسة في الكقت الراىف مف قبؿ حككمة خادـ الحرميف 827

الشريفيف الممؾ سمماف لتكفير مزيد مف فرص العمؿ لمنساء، كمما يدؿ عمى ذلؾ ما نصت 
مف أىمية "رفع نسبة مشاركة المرأة في سكؽ العمؿ مف  2131عميو كثيقة رؤية المممكة 

 (. 39ىػ، ص8437مجمس الشؤكف االقتصادية كالتنمية،%(" )31%( إلى )22)
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كتؤكد البيانات التقديرية مف مسح القكل العاممة التي تصدرىا الييئة العامة 
( سنة فأكثر 85لإلحصاء بأنو بمغ إجمالي معدؿ المشاركة االقتصادية لمسكاف السعكدييف )

( كنسبة اإلناث 63.3جاءت نسبة الذككر ) 2189(، كفي الربع األكؿ مف عاـ 45.1)
(، كنسبة اإلناث 66.1بمغ نسبة الذككر ) 2189(. بينما في الربع الثاني مف عاـ 21.5)
 (. 2189( )الييئة العامة لإلحصاء، 23.2)

( 82.3( سنة فأكثر )85كفي المقابؿ بمغ إجمالي معدؿ البطالة لمسكاف السعكدييف )
(، بينما 38.7( كنسبة اإلناث )6.6، كانت نسبة الذككر )2189في الربع األكؿ مف عاـ 
( 38.8(، كنسبة اإلناث )6.1بمغت نسبة بطالة الذككر ) 2189في الربع الثاني مف عاـ 

(. كيكضح الجدكؿ التالي معدؿ المشاركة االقتصادية 2189)الييئة العامة لإلحصاء، 
 سنة فأكثر( حسب الجنس كالمستكل التعميمي. 85لمسعكدييف )

 (: 9خذٗه )

 عْخ فأمثش( حغت اىدْظ ٗاىَغت٘ٙ اىتعييَي19ٍعذه اىَشبسمخ االقتصبديخ ىيغع٘دييِ )

 االخَبىي اّبث رم٘س اىَغت٘ٙ اىتعييَي
Education Status 

Education level Male Female Total 

 Illiterate 5.0 1.2 19.1 أٍي

 Read & Write 14.3 5.7 42.7 يقشأ ٗينتت

ىٌ ينَو اىَشحيخ 

 االثتذائيخ
41.4 7.7 17.4 

Did not 

complete primary 

school 

 Primary 25.5 7.1 48.7 االثتذائيخ

 Intermediate 20.8 5.2 35.8 اىَت٘عطخ

 43.6 13.0 66.8 اىثبّ٘يخ أٗ ٍب يعبدىٖب
Secondary or 

Equivalent 

 Diploma 82.8 67.8 88.1 دثيً٘ دُٗ اىدبٍعخ

ثنبى٘سي٘ط أٗ 

 ىيغبّظ
91.1 61.6 75.9 

Bachelor 

Degree 

 83.1 67.4 88.9 دثيً٘ عبىي/ ٍبخغتيش
Higher Diploma 

/ Master Degree 

 Doctorate 86.2 100.0 79.6 دمت٘سآ

 Total 45.0 23.2 66.0 اإلخَبىي

 ( 2189الييئة العامة لإلحصاء ) -المصدر: بيانات تقديرية مف مسح القكل العاممة 
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نسبة التعميـ كارتفاع عدد الخريجات مف الجامعات، كمع تزايد متطمبات الحياة  كبتزايد
كالتغيرات االجتماعية، ارتفع إقباؿ المرأة عمى سكؽ العمؿ، كرغبتيا في المشاركة في التنمية، 
كرفع مستكل الدخؿ الالـز لتكفير سبؿ الحياة كالرفاىية ليا كألفراد عائمتيا. كاىتمت الدكلة 

ؿ العمؿ لممرأة، كزيادة فرص العمؿ ليا بفتح مجاالت مختمفة، بدءن مف قطاع التعميـ بفتح مجا
الذم ىك الساس كالركيزة لمجاالت التنمية األخرل، كفي مجاؿ الطب شاركت المرأة بفعالية 

 (. 812، ص2119جنبا إلى جنب مع العمـك الطبية األخرل )اليكسؼ، 
  واملهين:  سابًعا: ىشاط املزأَ يف التعلًه التقين

تمثؿ الجكدة النكعية لمتعميـ بما يرتبط بو مف أىداؼ، كىياكؿ كأساليب كمضاميف خيارنا 
استراتيجينا لممممكة. كتركز مشاريع التطكير التعميمي القائمة حاليا عمى مبدأ التعمـ مف أجؿ 
التمكف كاإلتقاف، كاكتساب الميارات الحياتية، كمكاكبة احتياجات سكؽ العمؿ كالتنمية، مع 

يز بعضيا عمى تحسيف بيئة التعمـ مف خالؿ دمج التقنية في التعميـ كتعزيز تطبيقاتيا ترك
 (. 835، ص2182المتقدمة في كافة مناشطو )حاجي كالتكنسي، 

كبرز االىتماـ في اآلكنة األخيرة بالتعميـ الميني كالتقني لما لو مف دكر كبير في سد 
ا دكره الفجكة بيف ممارسات التعميـ كمخرجاتو كخطط ا لتنمية كاحتياجات سكؼ العمؿ، كأيضن

الكبير في تأىيؿ المكارد البشرية كفتح المجاؿ لإلنتاج كاإلبداع. كأشارت إلى ىذه األىمية 
( في مقاليا: بأف االىتماـ بالتعميـ كالتدريب لممكاطنيف؛ أحد أىـ أسس 2189)مرشد، 

ص عمؿ لتمؾ المخرجات، لممشاركة أكلكيات التمكيف لممكارد البشرية، كيرتبط بذلؾ تكفير فر 
في تحقيؽ التنمية الشاممة بأياد كطنية، كلمتمكيف االجتماعي كاالقتصادم لتمؾ الفئة التي 

سنة(، كالذم ينعكس أثره  65، كفكؽ 85تتحمؿ إعالة الفئات األخرل مف السكاف )ما دكف 
 كطبقاتو كافة. عمى استقرار اجتماعي كنمك اقتصادم، كأمف كطني يشمؿ شرائح المجتمع 

كيأتي دكر المرأة كمساىمتيا في تنمية البالد في مجاؿ ذات أىمية كبيرة، كىك التعميـ 
الميني كالتقني الذم يمثؿ عامالن ميمنا في تحقيؽ التنمية االقتصادية، كىك مجاؿ يزيد مف 

الي تمكيف المرأة كنشاطيا العممي حيث إف مف الضركريات التي تفرضيا متطمبات العصر الح
أف سكؽ العمؿ بحاجة ماسة لمتخصصات التقنية التي تحتاج إلى تأىيؿ كتعميـ المرأة مينيا. 

 ، ( أف ىناؾ تزايدا سنكيا في مشاركة 879ـ، ص2119كقد أكدت دراسة )الحامد كجمجـك
المرأة في القكل العاممة بالمممكة، كأف القطاع العاـ الحككمي ىك المكظؼ األكبر لما يتجاكز 
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يبا مف جممة النساء العامالت، كتتقاسـ قطاعات النشاط االقتصادم األخرل باقي % تقر 91
%. كمف ىنا فإف جيكد المكاءمة لممخرجات الجامعية النسائية ينبغي أف تتركز 81النسبة 

 عمى القطاع الخاص كخمؽ فرص جديدة في القطاع الحككمي.  
في الفترة الماضية لعدة أسباب مف  كاف االقباؿ عمى ىذا النكع مف التعميـ قاصرا كمحدكدا

أىميا؛ نظرة المجتمع الدكنية لو، كأنو تعميـ يناسب فئة ذكم القدرات الضعيفة في التحصيؿ 
العممي. إال إنو مع التغيرات التي يشيدىا المجتمع السعكدم تغيرت األكضاع، كبدأ االىتماـ 

د، ال سيما ما تضمنتو كثيقة رؤية المتزايد بالتعميـ التقني كالميني مف قبؿ الدكلة كاألفرا
مف أىمية مساىمة المرأة في دعـ اقتصاد المعرفة، كتزكيد المتدرب  2131المممكة 

بالميارات كالمعمكمات الالزمة لممارسة العمؿ. كمف صكر اىتماـ المممكة العربية السعكدية 
تقني كالميني إلى بالتعميـ الميني لممرأة أنيا سعت ممثمة في المؤسسة العامة لمتدريب ال

 إتاحة الفرصة أماـ المرأة لمتدريب في مختمؼ التخصصات التي يتطمبيا سكؽ العمؿ.
فتقدـ المؤسسة العامة لمتدريب التقني كالميني ممثمة في قطاع البنات العديد مف البرامج 

( تتمثؿ فيما 2189المتنكعة كىي كما كضحتيا )المؤسسة العامة لمتدريب التقني كالميني، 
 يمي: 

أكالن: برامج تخصصات الكميات التقنية لمبنات، كمف التخصصات المعتمدة فييا ما يمي:  -
اآللي كالمعمكمات كيتضمف مسار دعـ فني، كالكسائط المتعددة كرسكميات  تقنية الحاسب

دارة  دارة أنظمة الشبكات. كالتقنية اإلدارية كتتضمف محاسبة، كا  الكيب، كبرمجيات، كا 
. كتقنية التزييف كالتجميؿ كتتضمف العناية بالبشرة كالمكياج، كالعناية مكتبية، كتسكيؽ

بالشعر. كتقنية إنتاج كتصميـ المالبس كتشتمؿ عمى تخصص تصميـ أزياء، كخياطة 
نتاج المالبس. كتقنية الغذاء كالبيئة كفييا تخصص التصنيع الغذائي.   كا 

مركز خدمة المجتمع بربط قطاع  ثانينا: برامج خدمة المجتمع كالتدريب المستمر: يقكـ -
التدريب التقني لمبنات بالمجتمع بمختمؼ فئاتو )أفراد، قطاع حككمي، قطاع خاص( لتمبية 
احتياجاتيـ التدريبية. كذلؾ عبر تقديـ العديد مف البرامج التدريبية كاألنشطة كاالستشارات 

 ية كالدراسات كالبحكث كالمشاريع في مختمؼ المجاالت التقنية كالمين
كما انتيت إدارة برامج عمؿ المرأة مف اعتماد افتتاح )عشرة( تخصصات في عدد مف 

ىػ، كمف ضمف ىذه 8448ىػ/8441كميات التقنية لمبنات لمفصؿ التدريبي األكؿ لمعاـ 
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التخصصات )سبع( برامج تدريبية جديدة تـ اعتمادىا ألكؿ مرة لقطاع البنات كىي: إدارة 
دمات حج كعمرة، إرشاد سياحي، إدارة فعاليات، السفر كالسياحة، مكارد بشرية، التأميف، خ

السالمة كالصحة المينية. كجاء اقتراح كاعتماد افتتاح ىذه التخصصات كالكميات الجديدة بناء 
عمى دراسة الكاقع االقتصادم كالتعميمي كالتدريبي لممنطقة كمكاكبة احتياجات سكؽ العمؿ 

(. كالجدكؿ التالي 2189العامة لمتدريب التقني كالميني )ـ )المؤسسة 2131كرؤية المممكة 
 يكضح نسبة مشاركة المرأة السعكدية في التدريب حسب مكضكعاتو.

 (: ,خذٗه )

عْ٘اد فأمثش( في اىتذسيت خاله األثْٚ عشش شٖشا  11عذد ٍشبسمبد اىغنبُ اىغع٘ديُ٘ اإلّبث )

 اىَبضيخ حغت ٍ٘ض٘ع اىتذسيت

 Subject of trainingاىتذسيت                                   ٍ٘ض٘ع اىدَيخ

دسٗط 

 أخشٙ

تذسيت 

 ثبىعَو

تَشُ 

 حشفي

ٍْٖي/ 

 حبعت

ىغخ 

 أخْجيخ

 ٍح٘ األٍيخ

212560 23348 98121 7626 52178 27246 4041 

 _ اىٖيئخ اىعبٍخ ىإلحصبء 4113اىَصذس: ٍغح اىتعييٌ ٗاىتذسيت         

كمع التكسع في تدريب المرأة؛ نجد أف نشاط المرأة في ىذا المجاؿ يمحظ تطكرا سريعا 
متمثال في زيادة اقباؿ الفتيات بشكؿ كبير جدنا. كما أف ىناؾ فرص كثيرة أتاحتيا المممكة أماـ 
الػمػرأة السعكدية منيا: دعـ تممكيا لممشاريع التجارية، كتسييؿ اإلجراءات النظامية لعممية 

  ستثمار، كدعـ األسر المنتجة.  اال
 ثامًيا: املزأَ وبزامج ذلى األمًُ:

تعد قضية األمية تحدم كبير يكاجو كثير مف الدكؿ العربية، كمنيا المممكة العربية  
السعكدية. كتتضاعؼ آثارىا السمبية عمى الفرد كالمجتمع في ضكء ما يتميز بو العصر مف 

 يمكف مكاجيتيا إال بالتسمح بالعمـ كالتعمـ. كبما أف المرأة ثكرة المعمكمات كاالتصاالت التي ال
جزء أساسي في تنفيذ خطط التنمية فأف كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية تكلي برامج 

 تعميـ الكبيرات كمحك األمية اىتماما كبيرا. 
 ( أف الفئة العمرية لمدارسات896-895، ص2181كأثبتت نتائج دراسة )الدخيؿ،

%(. كىذا دليؿ أكيد 88.9سنة( تمثؿ حكالي ) 51سنة إلى  31الكبيرات تتراكح ما بيف أقؿ )
عمى شعكر ىذه الفئة مف المجتمع بأىمية العمـ كالتعمـ، كرغبتيف في التزكد منو. كالمحاؽ 
بقطار التعميـ لمف فاتيا في بداية حياتيا العمرية. غير ما أظيرت الدراسة مف رغبة الغالبية 
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ظمى في تعمـ القراءة كالكتابة كمبادئ الرياضيات كمعرفة أمكر الديف كمكضكعات الغذاء الع
 كالتغذية كالصحة كالمحافظة عمى البيئة كالنظافة.  

 احملىر الجاىٌ: أوده اليشاط العلنٌ للنزأَ السعىديُ يف دلال البحح العلنٌ: 

التي تقـك بيا الجامعات بشكؿ  يعد البحث العممي أحد أىـ الكظائؼ كاألدكار األساسية    
عاـ، حيث بات البحث العممي معيار التميز في األداء الجامعي "كىك كسيمة لتطكير المعرفة 
كالتجديد كاالبتكار كاالختراع، كبفضؿ اهلل ثـ االىتماـ بالبحث العممي تمكنت بعض الدكؿ مف 

متقدمة" )سعيد كعبد اهلل، أف تحقؽ تقدمان كبيرا كأف تنتقؿ مف التخمؼ إلى مصاؼ الدكؿ ال
(. كساعدىا البحث العممي في حؿ كثير مف المشكالت االقتصادية 824ـ، ص2184

كالصحية كالتعميمية كالسياسية كغيرىا. كنظرا ألىمية البحث العممي بادرت الجامعات 
السعكدية بإنشاء مراكز بحثية لتشرؼ عمى البحث العممي، ثـ تحكلت بعد ذلؾ إلى عمادات 

ق، ثـ 8415ث العممي بمكجب القرار الصادر مف المجمس األعمى لمتعميـ العالي عاـ لمبح
ىػ، كالمتكجة 8489جاءت الالئحة المكحدة لمبحث العممي في الجامعات السعكدية عاـ 

عمى تعميـ إنشاء  -رحمو اهلل –بمكافقة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ فيد بف عبد العزيز 
 (.  863ـ، ص2182كؿ جامعة )الصقر،عمادة لمبحث العممي في 

في  -حفظو اهلل -كحظي البحث العممي باىتماـ كبير في عيد الممؾ سمماف فمف منجزاتو
 دعـ منظكمة البحث كاالبتكار في الجامعات ما يمي: 

  تخصيص ميزانية كبيرة لدعمو في الجامعات كالمراكز العممية حيث بمغ نسبة االنفاؽ
 مف الناتج المحمي.% 1.8عمى البحث العممي 

  دعكة الجامعات إلى االىتماـ بنشاط البحث العممي كتطكيره في مختمؼ المجاالت
 الطبية كالعممية كاإلنسانية كالدراسات البينية.

   .كضع حكافز كمكافآت تشجيعية لمتطكير التقني كاالبداع كاالبتكار كاالختراع 
ألبحاث في الجامعات السعكدية؛ ق( إلى إنشاء مراكز ل8434كبادرت )كزارة التعميـ، 

تيدؼ إلى تحقيؽ إنجازات بحثية كابتكارية في عدة مجاالت. كمف أىـ ما ذكر في مكقع مراكز 
 أبحاث كاعدة في الجامعات السعكدية، ما يمي: 
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  )جامعة طيبة يكجد مركز لألبحاث الكاعدة في تقنية المعمكمات لخدمة القرآف الكريـ )نكر
مرجعية عممية عالمية في مجاؿ تكظيؼ تقنية المعمكمات في يسعى ألف يصبح  الذم

 خدمة القرآف الكريـ كعمكمو.
   جامعة األميرة نكرة ىناؾ مركز األبحاث في الدراسات االجتماعية كبحكث المرأة، كيعنى

 المركز بدراسة الظكاىر اإلنسانية كاالجتماعية كقضايا المرأة.
  مجسمات اإللكتركنية، كييدؼ المركز إلى فيـ جامعة نجراف يكجد مركز األبحاث في ال

 طبيعة كتطكير البحث العممي في مجاؿ المجسمات كاألجيزة اإللكتركنية.
  جامعة الطائؼ فيكجد مركز األبحاث الكاعدة في طب المناطؽ المرتفعة، الذم

 أمراض الرئة كالقمب التي تصيب بعض المنتقميف لإلقامة في المناطؽ المرتفعة. يدرس
  عة القصيـ ىناؾ مركز األبحاث الكاعدة في المكافحة الحيكية كالمعمكمات الزراعية جام

كيأتي تأسيس ىذا المركز ألىمية الحفاظ عمى المكارد الطبيعية كحمايتيا مف 
كتقييـ تمكث البيئة الزراعية بالممكثات الكيميائية كدكر األسمدة العضكية  النضكب
 .في تمكث البيئة الزراعية كالمعدنية

  ،جامعة الممؾ خالد يكجد مركز األبحاث الكاعدة في عالجات تشكىات الكجو كالفكيف
كيعنى المركز باإلصابات المباشرة بمناطؽ الكجو كحاالت األكراـ كالتشكىات الخمقية 

 كالتدخؿ الجراحي كالعالج التأىيمي كالتعكيضي.
  الخمكية، كييدؼ  جامعة تبكؾ يكجد مركز األبحاث في شبكات االستشعار كاألنظمة

المركز إلى إيجاد مبادرات كفرص مبتكرة لتعزيز التقدـ البحثي كنقؿ التقنية في مجاالت 
 اختصاصو.

   جامعة جازاف يكجد مركز أبحاث في المؤثرات العقمية، كيعنى المركز بالبحكث الكبائية
 كاالجتماعية كاالقتصادية لممؤثرات العقمية. 

إلى مراكز األبحاث المكجكدة بالجامعات السعكدية مسبقان، فنجد أف جامعة  باإلضافة  
الممؾ سعكد تضـ أكثر مف تسعة عشر مركزا بحثيا؛ مكزعة عمى التخصصات العممية في 
الجامعة. ككذلؾ معيد البحكث كاالستشارات بجامعة الممؾ عبد العزيز، كمراكز البحكث بجامعة 

ية. كتكج االىتماـ بالبحث العممي في عيد الممؾ سمماف بف االماـ محمد بف سعكد اإلسالم
بصدكر نظاـ الجامعات الجديد الذم نص عمى تصنيؼ الجامعات  -حفظو اهلل–عبد العزيز 
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إلى جامعات تطبيقية كجامعات تعميمية، كجامعات بحثية تركز عمى الدراسات العميا كالبحث 
 العممي.  

المنظكمة التعميمية كالتثقيفية، كقد بدأت بشؽ  كتعد المرأة السعكدية ركف أساسي في
عباب البحث العممي منذ أكثر مف عشريف عامان عندما افتتحت بعض األقساـ العممية 
كالتطبيقية ليا؛ فكاف مف أىداؼ الدراسات العميا لمبنات "النيكض بالبحث العممي كالتأليؼ 

مى رفع مستكل الحياة بالمممكة كالترجمة في مختمؼ مجاالت العمـك كالتربية بما يساعد ع
" )سارة آؿ سعكد ، ـ، 2113عامة كاإلسياـ في مجاؿ التقدـ العممي في اآلداب كالعمـك

 (. 215ص
كعند النظر إلى أعداد الممتحقات ببرامج الدراسات العميا سكاء كاف داخميا أك خارجيا مف 

ج، كالجدكؿ التالي يكضح ىذه خالؿ االبتعاث؛ نجد أف ىناؾ زيادة في أعداد الممتحقات بالبرام
 الزيادة خالؿ الثالث سنكات األخيرة.   

 (: 3خذٗه )

 أعذاد اىطبىجبد اىَيتحقبد ثجشاٍح اىذساعبد اىعييب 

 صٍبىخ دمت٘سآ ٍبخغتيش  ٍنبُ اىجشّبٍح اىعبً اىذساعي

134,-1343ٓ 
 1 94 ,133 داخيي

 33 44, 4343 خبسخي

1343-134.ٓ 
 43 .. 4441 داخيي

 31 949 4131 خبسخي

134.-1343ٓ 
 1 .. 4493 داخيي

 .,4 19. 13.4 خبسخي

 ,31 4411 13.13 اىَدَ٘ع

 اىَصذس: ٗصاسح اىتعييٌ _ ئحصبءاد اىتعييٌ اىعبىي   

المرأة السعكدية مف خالؿ الدعـ غير المحدكد، كالتشجيع الذم تمقاه مف قبؿ  استطاعت   
حككمة المممكة العربية السعكدية؛ أف تحقؽ تميزان عمميان كبحثيان في مجاالت عممية متعددة، 
كأف تمفت أنظار المراقبيف الدكلييف بمنجزاتيا الرائدة في مجاؿ العمكـ كالبحكث. كمف أمثمة 

 ذلؾ:
 ستاذة فتكف الصايغ عمى درجة الدكتكراه في تقنية الطحالب التطبيقية مف حصمت األ

جامعة ليفربكؿ ببريطانيا، كنجحت في أف تصبح باحثة معتمدة مف ىيئة المقاييس 
 .BCIالبريطانية 
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 مف التكصؿ لطريقة في تحميؿ جينات النبات تمكف مف  تمكنت الباحثة مشاعؿ العرادم
تركيبات لمجيف، كسط اىتماـ دكلي  3إنتاج نفط حيكم خالص، حيث حصمت عمى 

 بأبحاثيا التي ناقشت نتائجيا أماـ خبراء مف جامعات أمريكية ككندية كصينية.
 األكسمة  منح األستاذة ناجية عبد الخالؽ الزنبقي كساـ فارسة البحث العممي مف لجنة

 باحثيف عمى مستكل العالـ. 81الفخرية بركمانيا، كتعد األستاذة ناجية مف أفضؿ 
  منح الدكتكرة فاطمة سمير الغامدم جائزتي أبحاث الدراسات العميا في جامعة دككيف

ببتسبرغ بمسمى جائزة الصحة الدكلية، كجائزة الدراسات األفريقية العالمية عف رسالة 
مف نكعيا بأمريكا عف التكيؼ السمككي كاضطراب ما بعد الصدمات دكتكراة ىي األكلى 

 لدل الالجئيف السكرييف. 
  نالت األستاذة نكؼ الدعجاني جائزة أفضؿ بحث مكتمؿ عمى مستكل طمبة الدكتكراة مف

 المجمس األمريكي لألطفاؿ المكىكبيف بكالية مينيسكتا.
 دلال املىهبُ واالخرتاع:  -

المممكة العربية السعكدية بالمكىبة كاإلبداع كاالختراع؛ تأسيس نتج عف اىتماـ حككمة 
العديد مف المراكز المتعمقة بالمكىبة كدعـ المكىكبيف، كمركز الممؾ عبد العزيز كرجالو 
لممكىكبيف )مكىبة(، كالمركز الكطني ألبحاث المكىبة كاإلبداع التابع لجامعة الممؾ فيصؿ. 

، فقد سعت كزارة التعميـ مف خالؿ الخطة 2121الكطني كتحقيقان ألىداؼ برنامج التحكؿ 
التشغيمية ليا إلى العمؿ عمى تحسيف البيئة التعميمية المحفزة لإلبداع كاالبتكار )كزارة التعميـ 

 .كيكضح الجدكؿ التالي االحصائيات المحمية لدعـ المكىبة مف قبؿ مراكز المكىبة. ق(8438،
 (:.خذٗه ) 

 ىذعٌ اىَٕ٘جخ ٍِ قجو ٍشمض ٍٕ٘جخ اإلحصبئيبد اىَحييخ  

 اىَدبه اىعذد  اىَدبه اىعذد

411 

 أىف

تٌ اختيبسٌٕ في ٍقيبط ٍٕ٘جخ ٍِ خاله 

 اىَششٗع اى٘طْي ىيتعشف عيٚ اىَٕ٘٘ثيِ
ٍٕ٘٘ة ٍٕٗ٘٘ثخ حصي٘ا عيٚ سعبيخ  أىف 93

 ٍنثفخ

اىتحق٘ا ثأفضو  ٍٕ٘٘ة ٍٕٗ٘٘ثخ 1111 ٍششٗع ثحثي ىيطيجخ اىَٕ٘٘ثيِ أىف 1,

 اىدبٍعبد اىعبىَيخ 

ٍْٖح تٌ تصَئَ ىيَٕ٘٘ثيِ في اىعيً٘  131

 ٗاىشيبضيبد اىتقْيخ 

 خبئضح عبىَيخ ٗئقييَيخ ثبعٌ اىََينخ  433

 ثشّبٍح ئثشائي دٗىي تٌ تْفيزٓ 411 اتفبقيبد ٗششامبد ٍحييخ ٗعبىَيخ  111

ٍتذسة في اىَغبثقبد اىعيَيخ اىَحييخ  أىف  139 ثشّبٍح ئثشائي ٍحيي تٌ تْفيزٓ 4.1

 ٗاىذٗىيخ 

 اىَصذس: ٍإعغخ اىَيل عجذ اىعضيض ٗسخبىٔ ىيَٕ٘جخ ٗاإلثذاع 
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كلممرأة نصيب متميز في مجاؿ المكىبة كاإلبداع، فقد تنكعت مشاركاتيا في مختمؼ  
التالي يكضح نشاط الطالبات في مجاؿ المكىبة في  المجاالت العممية كالتطبيقية. كالجدكؿ

 مختمؼ المناطؽ اإلدارية لمممكة العربية السعكدية. 
 (:3خذٗه )

 عْخ( حغت ٍدبه اىَٕ٘جخ 41-4اىغنبُ اىغع٘ديُ٘ اىَٕ٘٘ثُ٘ اإلّبث ) 

 

 اىدَيخ

ٍدبه اىَٕ٘جخ                                                                                            

Field of talent 

سيبضخ  أخشٙ

 ثذّيخ

فُْ٘ 

 تشنيييخ

فُْ٘ 

 اىيغخ

 عيً٘ سيبضيبد تقْيخ اثتنبس

675571 39244 7589 349306 69104 32194 64215 66601 47318 

  _ اىٖيئخ اىعبٍخ ىإلحصبء 4113ٍغح اىتعييٌ ٗاىتذسيت اىَصذس: 

كمع تنكع ىذه المجاالت كتعدد المبادرات في خدمة المكىبة كاالبداع، نجد أف المرأة   
السعكدية مثمت المممكة العربية السعكدية في العديد مف المحافؿ الدكلية المتعمقة بمجاؿ 

 المكىبة كاالبداع كاالبتكار، كمف أمثمة ذلؾ:
  العالمي  2189منح األستاذة سامية الشيرم الميدالية الفضية في معرض أرخميدس

 لالختراعات في مكسكك عف اختراعيا جياز التقكيـ الذاتي ألداء المعمـ داخؿ الفصؿ. 
  العالمي  2189منح الجائزة البركنزية لألستاذة فاطمة العصيمي في معرض أرخميدس

 لالختراعات في مكسكك عف اختراع "طارد األفاعي".  
  منح الدكتكرة ىبة كردم براءة اختراع في التحكـ الذاتي ألسراب الطيارات بدكف طيار

 . MITبالتعاكف مع جامعة 
 ية الفضية في معرض طككيك بالياباف، كميداليتيف منح األستاذة مراـ الصيفي الميدال

ندكنيسيا؛ الختراعيا سماعة لتعمـ المغة لذكم اإلعاقة الفكرية.  ذىبيتيف مف تايكاف كا 
  تسجيؿ األستاذة عبير العمياف براءة اختراع في المكتب األمريكي بالشراكة مع معيد

لمادة صمبة في أقؿ مف عف تطكير مادة ذكية سائمة تتحكؿ  MITماساتشكستس لمتقنية 
 ثانية عند تعرضيا لضغط قكم.

  منح األستاذة جكد السمماني الميدالية الذىبية في معرض إينا األلماني لالختراعات، كذلؾ
 نظير اختراعيا خيمة تمكيو عسكرية.
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نما شكاىد تؤكد ما  كخالصة ما سبؽ عرضو؛ أف ىذه النماذج ليست عمى سبيؿ الحصر، كا 
عكدية في مجاؿ التميز العممي كالبحثي خالؿ ىذه الفترة مف إنجازات عظيمة حققتو المرأة الس

عمى المستكل الدكلي كالمحمي. كما أف ىناؾ كفاءات متميزة مف بنات الكطف السعكدم، 
لدييف الكثير مف العمـ كالمعرفة كالميارة التي تساىـ في خدمة كطنيف، كالرقي بو في مصاؼ 

 الدكؿ المتقدمة.
 الجالح: أوده اليشاط العلنٌ للنزأَ السعىديُ يف دلال املشاركُ اجملتنعًُ:  احملىر

بفعؿ بعض المتغيرات المحمية كالعالمية أصبح لممرأة نشاطيا االجتماعي، مما يدفعيا 
( أف اإلسالـ لـ 812ق، ص8438لمقياـ بدكر إيجابي في المجتمع. فكما ذكرت )جاف، 

بالمسؤكليات؛ بؿ فتح ليا جميع المجاالت لممشاركة كالعمؿ  يجعؿ لممرأة حدان لمعطاء كالقياـ
كالخدمة، سكاء في المجاالت الدينية أك الدعكية أك االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية، 
حيث ألقى عمى عاتؽ المرأة مسؤكلية اجتماعية في القياـ بدكرىا نحك األخريف بدء مف 

 إلى مجتمعيا المحيط بيا كالمجتمع اإلنساني عمكمان.   كالدييا كأبنائيا كزكجيا كأسرتيا كصكالن 
كىناؾ نماذج مشرفة لنساء سعكديات قدمف كثير مف الخدمات االجتماعية التي 
ساىمت في انطالقة عيد النيضة كفي تغيير البنية الثقافية التي كانت سائدة مف قبؿ. 

و عمييا الشرع، كفي حدكد كانطمقت المرأة في تحقيؽ المشاركة المجتمعية في إطار ما حث
 خصكصيتيا كخصكصية المجتمع السعكدم كأعرافو كعاداتو.  

ق( 8448-8441ق إلى8437-8436كحددت الخطة العاشرة لمتنمية )
إستراتيجية التنمية لممرأة السعكدية مف خالؿ عدد كبير مف األىداؼ العامة كالسياسات التي 

 ( كالتالي:73ق، ص8436كضحتيا )كزارة االقتصاد كالتخطيط،
 .زيادة إسياـ مؤسسات المجتمع المدني في جيكد تطكير مشاركة المرأة في التنمية 
 .تشجيع إنشاء الجمعيات التعاكنية النسائية 
 .)زيادة مشاركة المرأة في المجاف كالييئات كالمجالس المتخصصة )المحمية كالدكلية 
 مرأة مف أداء دكرىا االقتصادم تطكير الخدمات المساندة كالتسييالت الالزمة لتمكيف ال

 كاالجتماعي.
 .العمؿ عمى تكفير الخدمات التي تساىـ في قياـ المرأة بالتزاميا كمسؤكلياتيا العممية 
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  إتاحة الفرصة لمكفاءات النسائية المتميزة لمكصكؿ لممراكز اإلدارية في األجيزة الحككمية
 كالجامعات. 

عمى ذلؾ يعد عمؿ المرأة في المؤسسات الخيرية المتاحة تكظيفان لقدرتيا  بناء
االقتصادية، كمؤشرا كاضحان عمى الكعي بدكرىا في بناء المجتمع، كقدرتيا عمى المشاركة 
الحقيقية في التنمية. كتأتي أىمية دكر المرأة العممي مف خالؿ تمكينيا المجتمعي؛ الرتباط 

كرىا االجتماعي بمستكاىا التعميمي الذم يكسبيا كثير مف الميارات ممارسة أىمية المرأة لد
كالقيـ اإلنسانية، كيزيد مف اندماجيا كفرد مع الجماعة. كتمكنت المرأة السعكدية مرحميا مف 
المشاركة في كثير مف مؤسسات المجتمع المحمية، كساىمت بدكرىا الفعاؿ في معالجة قضايا 

مشاركاتيا مجاالت الشراكة المجتمعية، التي مف أىميا:  المجتمع، كشاركت بمبادرات في
الفعالة في األنشطة الخيرية كالتطكعية، كمساىمتيا في عضكية المؤسسات الخيرية 

عداد األسر المنتجة. كالجمعيات كرئيس كمقرر كعضك، ك  المساىمة في المراكز االستشارية، كا 
رأة التنمكية في مجاؿ األعماؿ ( كصفنا لبعض أدكار الم819ق، ص8436كذكرت )الباني،

 الخيرية، منيا ما يمي:
  دكر قيادم يتمثؿ في تأسيس عدد مف المشركعات اإلنتاجية كالمشاركة مع القطاع

 الخاص في تنفيذ العديد مف المشركعات لدعـ االقتصاد، كتحقيؽ التنمية االجتماعية.
  يجاد دكر تفصيمي ألدكار المرأة يتمثؿ في التدريب كحؿ المشكالت ك قامة المشركعات، كا  ا 

 فرص عمؿ متزايدة لقطاع عريض مف النساء.
  ،دكر تنشيطي لبرامج التنمية لالرتقاء بخصائص المرأة مف خالؿ تمكيؿ المشركعات

 كتأسيس عدد مف البرامج لالرتقاء بالخصائص االجتماعية كاالقتصادية لممرأة. 
كبمغ عدد الجمعيات الخيرية النسائية في عيد الممؾ سمماف بف عبد العزيز سبع 
كعشريف جمعية؛ مكزعة عمى مناطؽ المممكة. كيبيف الجدكؿ التالي أماكف تكزيع تمؾ 

 الجمعيات.  
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 (:11خذٗه سقٌ )

 ٍذُ ت٘صيع اىدَعيبد اىْغبئيخ اىخيشيخ في اىََينخ اىعشثيخ اىغع٘ديخ 

 اىَذيْخ اعٌ اىدَعيخ ً ىَذيْخا اعٌ اىدَعيخ ً

اىدَعيخ اىتعبّٗيخ اىْغبئيخ  13 اىشيبض خَعيخ اىْٖضخ اىْغبئيخ 1

 ٍتعذدح األغشاض )حشفٔ(

 ثشيذح

 اىشط اىتَْ٘يخ اىْغبئيخ  اىدَعيخ 19 اىشيبض خَعيخ ثْيبُ اىْغبئيخ 4

 حبئو خَعيخ أخب اىْغبئيخ اىخيشيخ  ,1 اىشيبض خَعيخ اى٘فبء اىخيشيخ 4

اىدَعيخ اىْغبئيخ اىخيشيخ  13 اىذٍبً خَعيخ خ٘دح اىْغبئيخ 3

 دسح

 حفش اىجبطِ

اىدَعيخ اىخيشيخ اىْغبئيخ  .1 اىشيبض سعبيخ اىطف٘ىخ خَعيخ 9

 ثخيجش

 خيجش

خَعيخ سٗافذ اىخيشيخ  13 اىشيبض خَعيخ صٕشح ,

 اىْغبئيخ

اىَذيْخ 

 اىَْ٘سح

خَعيخ اىتَْيخ  3

االختَبعيخ األٕييخ 

 اىْغبئيخ

 ٍنخ اىَنشٍخ خَعيخ ٗاعي اىْغبئيخ 41 اىشيبض

خَعيخ ٍغبعي  .

 االختَبعيخ اىخيشيخ

اىَذيْخ  خَعيخ ٗقبيخ اىْغبئيخ 41 اىشيبض

 اىَْ٘سح

اىيدْخ االختَبعيخ  3

 ىيَشأح ٗاىطفو

خَعيخ اىشائذح اىْغبئيخ  44 اىشيبض

 االختَبعيخ

 خَيظ ٍشيظ

خَعيخ األٍٍ٘خ  11

ٗاىطف٘ىخ اىْغبئيخ 

 اىخيشيخ

 أثٖب خَعيخ اىدْ٘ة اىْغبئيخ 44 اىغبط

خَعيخ عْيضح اىخيشيخ  11

 اىْغبئيخ )قطشٓ(

 أثٖب خَعيخ أفيبء اىْغبئيخ  43 عْيضح

خَعيخ اىَيل عجذ اىعضيض  14

اىخيشيخ اىْغبئيخ 

 )عُ٘(

خَعيخ فتبح اىخييح اىخيشيخ  49 ثشيذح

 اىْغبئيخ 

 اىخجش

خَعيخ سؤيخ اىتَْ٘يخ  14

 اىخيشيخ اىْغبئيخ

 اىقطيف خَعيخ اىعطبء اىْغبئيخ  ,4 اىجنيشيخ

 https://now.ksu.edu.sa/ar/node/6606اىَصذس:اىَشصذ اى٘طْي ىيَشأح 
أف الجمعيات النسائية تساىـ في تككيف رأس ماؿ اجتماعي؛ يتجسد في  حقيقة 

الركابط كالعالقات االجتماعية التي تككنيا المتطكعات نتيجة مشاركتيف التطكعية في 
كتجدر اإلشارة إلى أف مشاركة المرأة في األعماؿ الخيرية لـ تقتصر عمى  الجمعيات النسائية.

ىا لممشاركة في جميع المحافؿ التطكعية كالخيرية، حيث تـ ىذه الجمعيات الخيرية، بؿ تعدا
إنشاء مكاتب نسائية تقكـ باألعماؿ الخيرية في أغمب الجمعيات الخيرية العامة؛ كأشارت 

( إلى أف أكثر المجاالت الخيرية التي تعمؿ فييا المرأة 28ق، ص8437دراسة )الشبيب، 
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التطكع بمجاؿ الندكات كالمحاضرات الدينية  السعكدية تتمثؿ في مساعدة األسر المحتاجة، ثـ
 كالثقافية، ثـ اإلغاثة اإلنسانية كرعاية األيتاـ. 

كأخيرنا كؿ ما تحققو المرأة السعكدية مف أنشطة متميزة في مجاؿ خدمة المجتمع ىك 
بفضؿ اهلل كتكفيقو، ثـ بفضؿ تكجييات حككمة خادـ الحرميف الشريفيف الممؾ سمماف بف عبد 

حفظو اهلل_ كال زالت الجيكد مستمرة في تمكيف المرأة، كدعـ نشاطيا الخيرم العزيز _
تاحة الفرص ليا.     كاالجتماعي كا 

 أهه اليتائج: 

أف نشاط المرأة العممي أدل إلى زيادة مساىمتيا في تحقيؽ التنمية االقتصادية،  .8
 كاالجتماعية، كالصحية، كالتعميمية في المممكة العربية السعكدية.   

تنكع نشاط المرأة العممي فمـ يعد قاصرا عمى تخصصات معينة بؿ شمؿ جميع  .2
 التخصصات النظرية كالتطبيقية.   

حققت المرأة السعكدية تميزا ممحكظان في مجاؿ البحث العممي كاالبتكار رشحيا ألف تتقمد   .3
 مف خاللو أعمى المناصب المحمية كالدكلية.

ى تمكيف المرأة بشكؿ أكبر في جميع المجاالت ساعدت أىداؼ خطة التنمية العاشرة عم .4
 التعميمية، كالصحية، كاالجتماعية، كالسياسية كاالقتصادية.       

أثبتت المرأة قدرتيا عمى تحقيؽ كثير مف النجاحات كالفعاليات كالمبادرات التي تخدـ   .5
المجتمع في مجاؿ المشاركة المجتمعية مف خالؿ الفرص التي أتيجت ليا في ىذا 

 المجاؿ.   
 أهه التىصًات: 

 تطكير البرامجدعـ الجامعات لنشاط المرأة العممي في تحقيؽ االقتصاد المعرفي مف خالؿ  .8
 . 2131رؤية المممكة مع ينسجـ تعميمي  كالممارسات التربكية لتحقيؽ مخرج كالتخصصات

 مزيد مف الدراسات التحميمية كالميدانية لكاقع دكر المرأة اإلنتاجي في تنمية المجتمع.   إجراء .2
إجراء دراسات تتعمؽ بمبادرات المرأة التطكعية كالخيرية عمى مستكل المممكة العربية  .3

 السعكدية.
استشراؼ مستقبؿ تمكيف المرأة السعكدية عمى المستكل االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي.   -5

 ة مساىمتيا في تحقيؽ التنمية االقتصادية، كاالجتماعية، كالصحيةد
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 املزادع:

 أواًل: املزادع العزبًُ:

رسالة دكتوراه  االجتماعي كاالقتصادم لممرأة السعكدية. التمكيف ه(.6341) خميف الباني، ريم -
 . كرسي الشيخ عبد الرحمن الجريسي لدراسات حقوق اإلنسان الرياض: منشورة.

. صكر مف اإلسياـ العممي لممرأة في التاريخ اإلسالميه(. 6341التويجري، عبد العزيز عثمان ) -
 ه من: 61/6/6336، استرجاع يوم الثالثاء بتاريخ 2414جريدة الشرق األوسط، العدد 

27212&issueno=9262#.XXhttps://archive.aawsat.com/details.asp?article=2

FtlCj7Q2w 

دور الجامعة في تنمية مسؤولية المرأة االجتماعية في ضوء التغيرات  ه(.6341سناء ) جان، -
مؤتمر تعزيز دكر المرأة السعكدية في تنمية المجتمع في ضكء رؤية المممكة  المحمية والعالمية.

 . 641-21ص ص  ،جامعة الجوف_ 2131
(. تطور التعميم العام لمفتاة بالمممكة: دراسة م4164) والتونسي، نبيمة طاىرحاجي، خديجة محمد  -

الجمعية المصرية  -مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريسميدانية مقارنة لتجارب راىنة. 
 . 613-641، ص ص614ع ،لممناىج وطرق التدريس

م(. التعميم العالي لمفتاة ومواءمتو لسوق العمل 4112الحامد، محمد معجب وجمجوم، فاطمة بكر ) -
: نحك فضاء عربي لمتعميـ العالي -المؤتمر اإلقميمي العربيفي المممكة العربية السعودية. 

 ،ة والعموممنظمة األمم المتحدة لمتربية والثقاف -القاىرة ،التحديات العالمية كالمسؤكليات المجتمعية
 .114-112ص ص

 مجمة استشراف مستقبل التمكين االجتماعي واالقتصادي لممرأة السعودية. م(.4161حسن، حسن ) -
 .11-61. ص ص 13ع ،الجمعية المصرية لألخصائيين االجتماعيين_ الخدمة االجتماعية

مجمة األمف المرأة العربية في التنمية االجتماعية.  دور -(. أمن األسرة م4161خوري، جنان ) -
 .  18-13ص ص  ،421العدد  ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية -كالحياة

م(. تحديد االحتياجات التعميمية لممرأة األمية في مدينة الرياض 4161الدخيل، محمد عبد الرحمن ) -
الجمعية السعودية لمعموم -رسالة التربية كعمـ النفسبالمممكة العربية السعودية )دراسة ميدانية(. 

 .  411-681، ص ص41ع ،التربوية والنفسية )جستن(الرياض
م(. تفعيل دور تعميم المرأة السعودية: الواقع وسبل التطوير: دراسة 4164)الزىراني، نجمة عبداهلل  -

 .  463-614، ص ص 44ع ،جامعة قناة السويس -مجمة كمية التربية باإلسماعيميةمقارنة. 
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دارة الممؾ عبد المرأة والدراسات العميا في المممكة العربية السعودية.  (.م4114آل سعود، سارة ) -
 . 444-416ص (،4) (، ع41) ، مالعزيز

المؤتمر السنكم . تحديد االحتياجات التعميمية لممرأة األمية بالريف (.م4118) السعيد، سعيد محمد -
مركز تعميم الكبار والمنظمة  -جامعة عين شمس ،الرابع: محك أمية المرأة العربية مشكالت كحمكؿ

 .646– 616ص ص ،العربية لمتربية والثقافة والعموم
(. تطوير البحث التربوي بكميات 4163اهلل، الصديق اسماعيل ) وعبد الوىاب عبدسعيد، فيصل  -

المجمة العربية كميات التربية بالجامعات العربية،  التربية السودانية في ضوء معايير ضمان جودة
 .631-662(، ص 61)8، ملضماف جكدة التعميـ الجامعي

ه(. واقع العمل االجتماعي التطوعي لممرأة السعودية دراسة وصفية عمى 6348الشبيب، ىيا سعد ) -
(، ص 4ع ) ،41، جامعة الممك سعود ممجمة اآلداب عينة من المتطوعات في مدينة الرياض.

 .48 -4ص 
ظر دراسة مسحية من وجية ن (. أبعاد تمكين المرأة السعودية_4168شميوب، ىيفاء عبد الرحمن ) -

عينة من أعضاء مجمس الشورى وعينة من أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية. 
 .  31-4، ص ص (81)، ع (44)مج  ،الرياض _المجمة العربية لمدراسات األمنية

واقع البحث العممي في الجامعات السعودية ومقترحات لمتطوير )دراسة  (.4164عبد اهلل ) الصقر، -
  .683-613( ،ص ص 6(، ع)1جامعة السويس، مج) -كمية التربية بالسكيسمجمة تحميمية(. 

م(. التعميم العالي في المممكة العربية السعودية 4112العوىمي، محمد والعقيمي، عبد المحسن ) -
نحك فضاء عربي لمتعميـ  -المؤتمر اإلقميمي العربينحو بناء مجتمع المعرفة.  6221-4111
منظمة األمم المتحدة لمتربية والثقافة  -القاىرة ،كالمسؤكليات المجتمعيةالتحديات العالمية -العالي

 . 118-141والعموم. ص ص 
. الرياض: مكتبة عمؿ المرأة في المممكة العربية السعكديةىـ(. 6344الفوزان، محمد براك ) -

 القانون واالقتصاد. 
م(. تعميم المرأة في المممكة العربية السعودية دراسة ميدانية 6221، عادل عبد الجواد )الكردوسي -

 .433-444، ص ص16، ع64_الشارقة، مج مجمة شؤكف االجتماعيةبمدينة الرياض. 
 .2131كثيقة رؤية المممكة العربية السعكدية ىـ(. 6348مجمس الشؤون االقتصادية والتنمية ) -

     ه من:6336ربيع الثاني  41الرياض. استرجاع في 
http://vision2030.gov.sa/ar 
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. صحيفة الكطف أكف اليف. المؤشرات السكانية ومتطمباتيا التنموية(. 4162مرشد، عبمة ) -
 من:  4162أكتوبر  46استرجاع في 

https://www.alwatan.com.sa/article/1026522/-ومتطلباتها-السكانية-كتاب/المؤشرات-

 التنمىية

    :م من4141فبراير 64المرصد الوطني لممرأة استرجاع في  -

  https://now.ksu.edu.sa/ar/node/6606 
صفر  41استرجاع في  التدريب التقني لمبنات.(. 4162) المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني -

 ىـ من:6336
https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/gt/aboutGt/Page

s/goals.aspx 

الممف اإلعالمي.  _إدارة برامج عمؿ المرأة (.م4162) المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني -
 ىـ من:6336صفر  41استرجاع في 

https://www.tvtc.gov.sa/Arabic/Departments/Departments/WomenWork/M

ediaCenter/News/Pages/1440news4.aspx 

رجب  1استرجاع  .مكىبة في أرقاـ(. 4162مؤسسة الممك عبد العزيز ورجالو لمموىبة واإلبداع ) -
 ه من:6336

https://www.mawhiba.org/Ar/About/who/Pages/Statics.aspx 

المجمة م(. المرأة السعودية من التيميش إلى التمكين في التعميم والعمل. 4168الميزر، ىند عقيل ) -
 .613-648، ص ص 11، ع44مج ،الرياض-سات األمنيةالعربية لمدرا

م(. دور المرأة نحو تطوير البحث العممي في ضوء تمكنيا من تكنولوجيا 4161اليويش، يوسف ) -
 . 413-434ص ،44ع ، جامعة أسيوط- مجمة كمية التربية التعميم.

ألنظمة كلكائح  المشترككف عمى رأس العمؿ الخاضعكف(. 4162) الييئة العامة لإلحصاء -
 .االقتصادية لألنشطةالتأمينات االجتماعية حسب الجنس كالجنسية كالمجمكعات الرئيسة 

 الرياض. 
سنة فأكثر( حسب  85معدؿ المشاركة االقتصادية لمسكاف )(. م4162الييئة العامة لإلحصاء ) -

 الرياض.   . الجنس كالجنسية
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 الخارجي لالبتعاث الشريفيف الحرميف خادـ برنامج(. م4162وكالة االبتعاث، وزارة التعميم ) -
 من:                                                                               4162نوفمبر  43استرجاع في  ىػ.8441 - 8436 الثالثة المرحمة

RelatedDepartments/KingSalmhttps://departments.moe.gov.sa/Scholarship/

anScholarship/Pages/default.aspx 

 المرأة السعكدية في التعميـ العالي.ىـ(. 6341وزارة التعميم العالي، اإلدارة العامة لمتخطيط ) -
 الرياض: وكالة الوزارة لمتخطيط والمعمومات.

استرجاع في (. ه6343)وزارة التعميم، مراكز أبحاث واعدة في الجامعات السعودية  -
 : من م4141فبراير64

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/news5_11_1434_2.aspx   

 64استرجاع في  شرة كأكلكياتيا.خطة التنمية العا مكجز ه(.6341وزارة االقتصاد والتخطيط ) -
 م من:4141فبراير 

http://www.nationalplanningcycles.org/sites/default/files/planning_cycle_repos

.pdf-plan-development-itory/saudi_arabia/10th 

استرجاع  .2121-2186استراتيجية كزارة التعميـ م(. 4162وزارة التعميم، مكتب تحقيق الرؤية ) -
 ىـ من: 6336صفر  8في 

https://www.moe.gov.sa/ar/about/Pages/MinistryStrategies.aspx 

مبادراتيا في مجاؿ المكىبة عمى مستكل التعميـ تستعرض  ه(.6341وزارة التعميم، األخبار ) -
 ه.من:6336رجب  1. استرجاع في مناطؽ كمحافظات المممكة

regions.aspx-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/mawhba 

إحصاءات التعميـ مركز إحصاءات التعميـ: ه(. 6331)وزارة التعميموكالة التخطيط والتطوير،  -
 ىـ من: 6336صفر  61موقع وزارة التعميم. استرجاع في  العالي.

https://departments.moe.gov.sa/PlanningDevelopment/RelatedDepartments

/Educationstatisticscenter/EducationDetailedReports/Pages/default.aspx 

 .الرياض: مطبعة الممك فيدتمكيف المرأة السعكدية. (. م4112اليوسف، نورة عبد الرحمن ) -
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