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 مستخلص الدراسة
 .مدى إسهام املرأة يف اإلصالح التربوي باململكة العربية السعودية من وجهة نظر عضوات هيئة التدريس  :عنوان الدراسة 

ل تطوير التعليم ، وجمال الدعوة واإلرشاد معرفـة مدى إسهام املرأة السعودية يف اإلصالح التربوي يف اململكة العربية السعودية ، يف جما :موضوع الدراسة 
 .الديين ، وجمال خدمة اتمع وحل مشكالته 

ر دف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع مشاركة املرأة السعودية يف النهضة التنموية ومسامهتها يف جمال اإلصالح التربوي يف جمال تطوي :هدف الدراسة 
 .ة والوعظ واإلرشاد الديين ، ويف جمال خدمة اتمع وحل مشكالته ، وإبراز ااالت اليت كان هلا دور بارز فيها العملية التعليمية ، يف جمال الدعو

 .استخدمت الدارسة املنهج الوصفي املسحي  :منهج الدراسة 
وإعداد استبانة موجهة إىل جمموعة عشـوائية مـن   حتليل الوثائق اليت عاصرت فترة بدايات إسهام املرأة السعودية يف اإلصالح التربوي  :أدوات الدراسة 

 .عضوات هيئة التدريس جبامعة أم القرى مبكة املكرمة وجامعة امللك عبد العزيز جبدة 
دور املرأة يف اإلصـالح مـن   : بعنوان  الفصل الثاينأما . يشمل خطة الدراسة :  الفصل األولتتكون هذه الدراسة من ستة فصول ،  :فصول الدراسة 
تناول دور املرأة ومكانتها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ، وتناول بعض مسـامهات املـرأة    املبحث األول: ور إسالمي وينقسم إىل مبحثني منظ

ايات فتناول مفهوم اإلصالح يف القرآن الكرمي والسنة النبوية ، مث مفهوم اإلصالح التربـوي وبـد   :املبحث الثاين أما . خالل التاريخ اإلسالمي 
 عـن  اإلصالح التربوي ، مث ذكر منوذجني من مناذج اإلصالح يف الغرب ، األول عن اإلصالح التعليمي يف الواليات املتحدة األمريكية ، والثـاين 

قع دور املـرأة  وا :الفصل الثالث اإلصالح التعليمي يف اليابان ، وعرض نبذة خمتصرة عن اإلصالح التربوي يف اململكة العربية السعودية ، ويتناول 
املبحـث  : ي النهضة التنموية يف اتمع السعودي بصفة عامة ، ومسامهتها يف جمال اإلصالح التربوي والتعليمي ، ويتكون من ثالث مباحث ـف

 مجيـع قطاعـات   إسهام املرأة يف جمال تطوير العملية التعليمية من حيث العمل واإلشراف والتخطيط ، وقد تناول املبحث عمل املرأة يف :األول 
إسهام املرأة يف جمال الدعوة والوعظ واإلرشاد الديين ، وقد تنـاول   :املبحث الثاين التعليم العام واخلاص ، ومجيع التخصصات األدبية والعلمية ، 

عـن   :املبحث الثالث والكتابة ، أمهية الدعوة وجماالا مثل املرتل واتمع واملدرسة واملسجد واملستشفيات والسجون ومراكز الرعاية االجتماعية 
: مثـل   إسهام املرأة يف جمال خدمة اتمع وحل مشكالته ، وقد تناول مقومات إصالح املرأة ، وألقى الضوء على بعض مسامهات املرأة يف اتمع

ات املرأة يف ثقافة اإلصالح التربوي والعمـل  العناية باألسرة ، وصيانة اتمع ، واحملافظة على أمن الوطن وهويته ، كما تناول عرضاً لبعض مسامه
ة ا املرأة املكيـة ،  التطوعي ، واجلمعيات اخلريية ، ويف دور التربية االجتماعية ، ودور رعاية الفتيات ، وأيضاً إسهام املرأة يف مهنة الطوافة املتفرد

والفصـل  فتناول إجـراءات الدراسـة ،   :  الفصل الرابعة ، ويف الربيد ، أما وتناول إسهام املرأة يف البنوك ، واملوانئ ، ويف إدارة األحوال املدني
 .يظهر ملخص النتائج ، والتوصيات ، واملقترحات :  والفصل السادستناول عرض نتائج الدراسة وتفسريها ، :  اخلامس

 :أهم النتائج 
األسباب اليت تدفع املرأة إىل العمل ، وتوصي الباحثة بإتاحة الفرصة لدى املـرأة  اإلصالح التربوي واحلياة العملية وتنمية وخدمة الوطن تأيت يف أولوية  -١

 .لإلسهام يف ذلك 
 .الندوات الدينية والتوعية الدينية تأيت يف أولوية ااالت اليت تساهم ا املرأة يف جمال الدعوة واإلرشاد الديين  -٢
 .ية تأيت يف أولوية ااالت اليت ميكن أن تساهم ا املرأة يف جمال خدمة اتمع وحل املشكالت املعامل واملختربات والتدريس والرعاية االجتماع -٣

 :أهم التوصيات واملقترحات 
 .االهتمام بتعليم املرأة التطبيقي ؛ ملا له من دور كبري يف إسهام املرأة يف اإلصالح التربوي  -١
 .شارك املرأة بدورها يف اإلسهام يف عملية اإلصالح التربوي ؛ مثل حضور جلسات جملس الشورى إتاحة الفرصة وتوفري الظروف املالئمة لكي ت -٢
 .ميكن للمرأة املشاركة يف جمال الدعوة واإلرشاد الديين ، وجيب إتاحة الفرصة أمامها للمشاركة والقيام بدورها  -٣
 -على سبيل املثال  -الت ، وجيب إتاحة الفرصة أمامها يف مجعيات مراكز األحياء إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة يف جمال خدمة اتمع وحل املشك -٤

 .للمشاركة والقيام بدورها 
فظ عليهـا  إن املرأة السعودية ما زالت حتتاج إىل دعم من ذاا ، ومن الرجل ، ومن والة األمر ؛ لتؤدي دورها يف اإلصالح التربوي ، وفق ضوابط حت -٥

 . وكرامتها ، وخصوصيتها كأنثى دينها ، وعفتها ، 
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Abstract 
Title : Woman contribution in educational reform in Saudi Arabia from female staff 
members point of view.  
Subject : Realization of Saudi Woman contribution in educational reform at the field of 
educational and invocation development, society service and problem solving .  
Objective : This study aims at recognition of Saudi woman contribution in educational 
reform and enlargement of her role of in these fields.  
Study chapters : This study consisted of six chapters chapter one : The study plan-chapter 
two : entitled with woman’s role in reform from Islamic perspective it has two themes. 
First theme : Woman’s role and position in Holy Quran, it delt with some of women’s 
contributions through Islamic History . Second theme : reform definition in Holy Quraa’n 
and prophetic sunnah, It’s befinings, two models of western reform, the first is about 
educational reform in Japan and brief note about educational reform in Saudi Arabia. 
Chapter three : Woman’s reality in Saudi society in general and her contribution in 
educational reform, it consists of there themes : first them : woman’s contribution in 
educational development through work, planning and supervision, it included woman work 
in public and private sectors. Second theme : woman’s contribution in religious and 
invocation guide as in house, school, society, hospitals, prisons and social care centers. 
Third theme : woman’s contribution in society service and problem solving , it delt with 
woman reformation in society as family care, society banks and ports, civil a fairs and 
posts. Chapter four : delt with study procedures. Chapter five : Results discussion . Chapter 
Six: summary of results, recommendations and suggestions.  
Results :  
١- Educational reform, practical life, patriotic development are the prior reasons that push 

woman to work, the graduator recommends to give the woman an opportunity to 
share.  

٢- Religious missions are the prior fields that contribute in religious invocation.  
٣-  Laboratories, teaching and social care are the prior fields through which woman 

can contribute in society service and problem solving .  
Recommendations and suggestions :  
١- Caring about woman’s practical education as it has a great role in educational 

reform.  
٢- Giving opportunity and suitable conditions for woman to share in educational 

reform as attendance of council sessions.  
٣- Woman can share in religious glide and must have her opportunity to share .  
٤- Giving woman an opportunity to share in society service and problem solving, and 

must have opportunity in living centers associations to have her role.  
٥- Saudi woman steels needing support from herself, from man and quthority to share 

in educational reform according to religious and honor controls.  
 

Graduator : El-Ham Bint Abdul Wahab Bin Abdulwahed Maghrabi Fteih.  
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 : 
نستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ، وسـيئات  إن احلمد هللا ، حنمده ونستعينه و

أعمالنـا ، من يهده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إلـه إال اهللا ،  
 .وأن حممداً عبده ورسوله 

ىٰ     {: قـال اهللا تعالـى يف كتابـه الكريـم  ٍر َأْو ُأْنَث ن َذَآ ـِٰلحًا مِّ َمْن َعِمَل َص

ْؤِم َو ُم ًةَوُه وًٰة َطيَِّب ُه َحَي اُنوْا  "ٌن َفَلُنْحِيَينَّ ا َآ ِن َم َرُهم ِبَأْحَس ِزَينَُّهْم َأْج َوَلَنْج
 . )١(}َيْعَمُلوَن

ورخاء اتمـع  وإىل خري إعمار األرض وعدم اإلفساد فيها كل األعمال اليت تؤدي إىل 
فينال كل منهما األجر ؛ رأة تعد يف نظر اإلسالم عبادة يتساوى فيها الرجل واملوأمنه واستقراره 

 .والثواب من عند اهللا تعاىل يف اآلخرة ، واحلياة الطيبة يف الدنيا 

ومنـه إىل كافـة    خطاباً مباشراً يف سورة األحزاب لنسـاء الـنيب    ويوجه اهللا 
: مبضاعفة األجر فيقـول اهللا تعـاىل   ؛ وحماسبتهن عليه ، املسلمات لتكليفهن بالعمل الصاحل 

ا   َوَمن { ْدَنا َلَه َيْقُنْت ِمنُكنَّ ِللَِّه َوَرُسوِلِه َوَتْعَمْل َصـِٰلحًا ُنْؤِتَهـآ َأْجَرَها َمرََّتْيِن َوَأْعَت

 . )٢( }ِرْزقًا َآِريمًا

ن أدوارهـا  وعهد اخللفاء الراشـدي  ولقد أدت املرأة املسلمة يف عهد الرسول حممد 
وقامت بأعمال مشهورة ، الدعوة اإلسالمية  مهت جبهود كبرية يف نشراساألسرية واجلهادية ، و

يف ميادين التعليم والتثقيف والطب والزراعة والصناعة والتجارة والرعـي والغـزل والنسـيج    
 .واحلرف 

                                                 
 . ٩٧: سورة النحل ، آية  ) ١(
 . ٣١: سورة األحزاب ، آية  ) ٢(



 

 ،لقد أدركت املرأة املسلمة من خالل أعماهلا رسالة اإلنسان املسلم ذكـراً وأنثـى   و
مما أدى إىل ظهور نساء ؛ يف كل امليادين ويعزز أعماهلا الرائدة ، يدعمها  وكان رسول اهللا 

 . )١(شهريات يف احلضارة اإلسالمية 

القـراءة   فهذه الشفاء بنت عبد اهللا العدوي تعلم حفصة بنت عمر زوج رسول اهللا 
وذكر ، وأسلمت وهاجرت ، وهي معلمة وراقية قبل اإلسالم  والكتابة وقد بايعت الرسول 

قد ويل شيئاً من احلسبة يف سوق املدينـة    عمر بن اخلطاب أن اخلليفة الثاين "ابن اجلوزي 
 وكانت السيدة عائشة زوج رسـول اهللا  . ) ٢(" وكان يقدمها يف الرأي ويفضلها . للشفاء 

 .واإلفتاء ، والشعر ، باإلضافة إىل األدب ، متارس الطب واملداوة 

تلف جماالت احليـاة ، وهلـا   يف اتمع ، له أمهيته وضرورته يف خم فاملرأة هلا دور رئيس
أيضاً دورها يف العمل الوطين ويف العمل السياسي ، ويتأثر الدور الذي تقوم به املرأة بطبيعـة  

 . )٣(واملفاهيم السائدة فيه ، واملعتقدات ، وتاريخ نضاله ، اتمع الذي تعيش فيه 

، ة وعبادة ومنهج حياة تدين باإلسالم عقيد؛ مسلمة ململكة العربية السعودية واملرأة يف ا
، حيث تؤدي املرأة السعودية منذ القدم دوراً حيوياً يف األسرة واتمع  ؛وتلتزم بقيمه وتعاليمه 

هذا الـدور وملـا   ولتزايد أمهية ، وتشارك بفعالية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اململكة 
فقـد  مؤهلة ومدربـة  ه عناصر نسائية تقتضيه حاجات اتمع السعودي من أن تتوىل خدمة نسائ

يف إطار الشريعة اإلسـالمية  ؛ هيأت حكومة اململكة فرص التعليم والتدريب والتوظيف للمرأة 
يف ضة وإصالح هذا اتمع الـذي   إسهامحىت تكون ؛  )٤(والتقاليد الثقافية والرؤية املعاصرة 

 .نتيجة االنفتاح العاملي  اليت مشلت مجيع جوانب احلياة؛ طرأ عليه بعض التغريات 

ويعترب امللك عبد العزيز بن عبد ، وحتتل قضية اإلصالح مركز الصدارة يف العامل العريب 
  .الرمحن الفيصل آل سعود مؤسس اململكة العربية السعودية من أوائل من نادى باإلصالح 

                                                 
 . ٢٥٥، ص ١ج ،العربية السعودية ة والتحدي منوذج املرأة يف اململكة املرأة اإلراد: علي عبد العزيز  عبد القادر ، ) ١(
 . ١١٥ص،  ٣مناقب أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ، ط: ابن اجلوزي ، علي بن حممد  ) ٢(
 . ٣ص قيادية ،بعض السمات الشخصية للمرأة يف املراكز ال: أبو زيد ، نبيلة أمني علي  ) ٣(
 . ٣٩٥، صمرجع سابق : عبد القادر  ) ٤(



 

رأة ، فإصـالح  وتتعدد جماالت اإلصالح اليت يف حاجة إىل دعم فئات اتمع مبا فيها امل
بإرساء قواعد اإلميان والعلم الشرعي على أسـاس  ؛ العقائد ضروري إلزالة البدع واملنكرات 

الكتاب والسنة ، وإصالح أسس التربية ومناهج التعليم وطرق االختبـارات والعمـل علـى    
عياً حنو النهوض بأسس التعليم واالرتقاء باملعلم الذي يعد رأس اهلرم وأساس العملية التعليمية س

التقدمية واللحاق بركب املدنية ، وإصالح اتمع وذلك بدراسة مشاكله والعمل على حلـها  
 .للرفع من مستواه ، كل هذه اإلصالحات حيتاجها اتمع وتشارك فيها املرأة السعودية 

املرأة السعودية يف كل جمـال مـن جمـاالت     إسهاموهذه الدراسة تسعى ملعرفة مدى 
 .اإلخفاق لتداركها بوي وما هي نواحي اإلصالح التر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مشكلة الدراسة 

ولكن يظـل  ، اتمع مطلباً أساسياً يف وقتنا الراهن يف يعد اإلصالح يف مجيع اجلوانب 
حيث ال يتقدم اتمع إال بتربية أبنائه ورفع مسـتويام  ؛ اإلصالح التربوي أهم تلك اجلوانب 

 .ذا سعت معظم الدول باملناداة باإلصالح التربوي وهل، يف كافة التخصصات 

ولقد نادى خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهللا بن عبد العزيز آل سعود وويل عهده 
وقد قـام  ) ١(وضرورة مشاركة كافة فئات اتمع فيه ، حفظهما اهللا بأمهية اإلصالح التربوي 

وشـجعهم علـى العطـاء    ، ويني رجاالً ونساًء خادم احلرمني الشريفني باستقبال العلماء الترب
، والتطـور  ، مؤكدة على حسن العطـاء  ؛ وقامت املرأة السعودية باملبايعة جلاللته . والتطور 

 .يف بناء األمة  املسامهةو

ودور . وال شك أن املرأة هلا دور مهم يف عملية اإلصالح كإحدى فئـات اتمـع   
ى تغيري اتمع واالرتقاء به يف تكوين وحـدة وطنيـة ،   املـرأة يف اإلصالح التربوي يعمل عل

ومسئولية بناء اإلنسان القادر على هذا التغيري احملب لوطنه احملافظ على أمنه واملنتمي إليه حيث 
منذ  ؛يكون تأثريها يف توجيهاته السلوكية الفكرية من خالل اخللفية اإلدراكيـة لتنشئة الطفل 

تلقمه مع قطرات احلليب أوىل بذور التربية والتوجيـه ، مث طفـالً   مث رضيعاً ، أن يكون نطفة 
تشكله مبمارستها ، وتغرس يف صدره وعقله قيم ومبادئ اإلسالم وحب الوطن ، هي مسئولية 

 .كبرية وخطرية ، باعتبارها نصف اتمع والنصف اآلخر يترىب يف أحضاا 

وخاصة النخبة املستنرية مـن رجـال   ، وحتظى املرأة السعودية بتقدير واحترام اتمع 
ـ  ؛الفكر والعلم والثقافة  الل عملـها يف  حيث استطاعت أن تستجيب ملتطلبات اتمع من خ
تعليم الكبـار  مهت يف تنمية املوارد البشرية كالتعليم العام واجلامعي ، واسخمتلف ااالت ، ف
، الطب ، التمريض ، التوعية مهت يف القطاع الصحي واخلدمات الطبية اسوحمو األمية ، كما 

والوقاية ، ويف التنمية االجتماعية كالرعاية االجتماعية واجلمعيات النسائية ، ومراكز التنميـة ،  
حيث عملت يف دور الرعاية االجتماعية ، ومراكز التأهيل ، ودور املسنني ، ورعاية األيتـام ،  

تماعية وعلمية وثقافية لتعلـيم  واإلشراف على اجلمعيات النسائية ، حيث يقدمن خدمات اج

                                                 
 .هـ ١٨/٧/١٤٢٥، بتاريخ  ٣٠٧٣١الح ، العدد جريدة الرياض ، امللك عبد اهللا واإلص ) ١(



 

املرأة وتدريبها على األعمال اإلنتاجية ، وتدريب املتطوعات للعمل االجتمـاعي يف جمـاالت   
وإقامة املعارض واحلفالت التروحيية ، واإلشراف علـى األربطـة ، ودور   ، اخلدمة االجتماعية 

سوية يف اإلدارات احلكوميـة ،  احلضانة ، وأسهمت يف التنمية اإلدارية ، واخلدمات اإلدارية الن
واألعمال الكتابية ، فقد مارست العمل اإلداري يف وظائف متعددة ابتداء من عميدة كليـة ،  

إىل أبسط األعمال اإلداريـة ،  .. وكيلة كلية ، ومديرة مدرسة ، ومساعدة ، ومشرفة مدرسة 
حيث  ؛النشاط االقتصادي  وكما سامهت املرأة السعودية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف

عن طريق الصـحافة حيـث ظهـرت    ؛ عملت يف البنوك النسائية ، ويف جمال اإلعالم وذلك 
صفحات ومالحق بأكملها للمرأة ، وتعترب مشاركة املرأة السعودية يف الصحافة مـن أقـدم   

الكتـب  و، أنشطتها اإلعالمية ، باإلضافة إىل السيدات املشتغالت بالتأليف للكتب املدرسـية  
 .األدبية مثل الشعر والقصة 

مهت املرأة السعودية يف احلركة الثقافية يف اململكة ، حيث صدرت بعض الكتب اسكما 
ملؤلفات سعوديات ، كما مت إشراف عدد من الفتيات السعوديات على كـثري مـن الـربامج    

ضافة إىل أعمال الترمجة من اإلذاعية والتلفزيونية اخلاصة باملرأة واألطفال والربامج الثقافية ، باإل
املرأة السعودية يف األمن العام  إسهاماإلجنليزية إىل العربية ومن الفرنسية إىل العربية وبالعكس ، و

ن املرأة السعودية العاملة بعد أن أثبت وجودها يف اال إحيث ؛ واملطارات واجلمارك والربيد 
جماالت أخرى هلا يف إطار تعاليم الشـريعة  التعليمي والصحي واالجتماعي واالقتصادي مت فتح 

حيث أثبت أنه بإمكاا القيام بدورها يف كثري من ااالت دون التفريط بقيمهـا  ؛ اإلسالمية 
 . اإلسالمية 

إال أن هناك فئة من اتمع ال تزال تقلل من أمهية مشاركة املرأة يف النهضة التنموية اليت 
، تجاهلها متاماً ، ويعزى ذلك إىل عوامل نفسية واجتماعيـة  تعيشها البالد ، والبعض اآلخر ي

 .نتيجة للموروثات من العادات والتقاليد 

فقد ن الدارسة امرأة سعودية ومعلمة مشاركة يف كثري من مناشط اتمع السعودي ألو
 ، ولكن قلة من اتمع من يعرف شـيئاً ات املرأة السعودية امهسكان هناك من يقر ويعترف مب

اا ، لذا نبعت فكرة هذه الدراسة حلاجة اتمع السعودي إىل مصدر يرصد تطـور  امهسمن ع



 

ي نظـرة الرجـال إىل   ـواليت تؤثر ف، لتصحيح بعض املفاهيم عنها ؛ املرأة السعودية وضتها 
 .النساء 

ملعرفة ااالت الـيت  ؛ لقد تكونت لدى الدارسة رغبة ملحة للكتابة يف هذا املوضوع ف
إىل النهوض مبستوى هذا الوطن الغـايل ، ومعرفـة    تأد إسهامت فيها املرأة السعودية مهاس
حىت يتبني لنا اجلوانب اليت هي حباجة إىل إصـالح   ؛حقها  االت اليت أخفقت فيها ومل تعطا

وذلك يف مجيع جماالت اإلصالح التربوي وأمهها العملية التعليمية  ،لتمتد إليها األيدي بالدراسة 
تطـوير نظـام   أو سواء تطوير عملية التعليم وأداء املعلـم ،   ؛النهوض ا من مجيع اجلوانب و

التخطيط التربـوي ،   وأمرونة األداء الوظيفي ،  وأتطوير املناهج التعليمية ،  وأاالختبارات ، 
اتمــع ، ويف   تكاليف الدراسات اليت تم بإصالح مشويف جمال البحث العلمي مسامهتها 

ال التربية الدينية قيامها بعملية الوعظ واإلرشاد الديين ، وأيضاً دور املرأة يف جمـال الطـب   جم
ومدى مسامهتها يف ، ودورها يف جمال خدمة اتمع . ومدى مسامهتها لرفع املستوى الصحي 

 .إعـداد الكوادر النسائيـة العاملة 

هداف املرجوة يعد عـامالً  والشك أن طموح املرأة السعودية وإصرارها على بلوغ األ
املرأة السعودية يف عملية اإلصالح  إسهامأيت يأساسياً يف املضي يف عملية اإلصالح التربوي ، و

كلكـم راع وكلكـم    " من أمهها االلتزام بقول املصطفى ، التربوي نتيجة لعوامل عديدة 
نهضة التعليمية يف عهـد  إىل جانب  ال، حباً يف خدمة الوطن الغايل .  )١(" مسئول عن رعيته 

 .وعياً وإلزاماً وممارسة وتطويراًالقادة الربرة آل سعود ، تأهيالً وإعداداً وتدريباً ، والثقافية فكراً و

وما ، التربوية املرأة السعودية يف هذه اإلصالحات  إسهاموهذه الدارسة أوضحت مدى 
 . يف عملية اإلصالح التربوي  دوراً كبرياًالسعودية هي ااالت اليت لعبت فيها املرأة 

املرأة  مسامهاتكل هذا حاولت الدارسة معرفته من خالل البحث املستفيض عن مدى 
 طبقت عن طريق االسـتبيان ومن خالل الدراسة امليدانية اليت  ؛اإلصالح التربوي السعودية يف 

امللك عبد العزيز  وجه إىل عضوات هيئة التدريس يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ، وجامعةامل
 .على خمتلف التخصصات دف التغيري والتطوير 

                                                 
 . ٢٨٠، ص ٦مجشرح صحيح البخاري ،  العسقالين ، ابن حجر ، فتح الباري ) ١(



 

 :الدراسة  أسئلة
 :السؤال الرئيس التايل  نحتاول الدراسة اإلجابة ع

ويتفرع من هذا السـؤال  " .  ؟يف اإلصالح التربوي السعودية املرأة  إسهامما مدى " 
 :األسئلة الفرعية التالية 

يف جمال اإلصـالح   ومسامهتهانهضة التنموية يف اتمع السعودي بصفة عامة ما واقع دور املرأة يف ال -١س
 التربوي والتعليمي بصفة خاصة ؟

 املرأة يف جمال الدعوة والوعظ واإلرشاد الديين ؟ إسهامما مدى  -٢س
 املرأة يف جمال خدمة اتمع وحل مشكالته ؟ إسهامما مدى  -٣س
املرأة يف جمـال   إسهامبإحصائية بالنسبة إلجابات العينة فيما يتعلق هل توجد فروق معنوية ذات داللة  -٤س

 تطوير العملية التعليمية ؟
املرأة يف جمـال   إسهامبهل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بالنسبة إلجابات العينة فيما يتعلق  -٥س

 الدعوة واإلرشاد الديين ؟
املرأة يف جمـال   إسهامبالنسبة إلجابات العينة فيما يتعلق هل توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية ب -٦س

 خدمة اتمع وحل مشكالته ؟

 :أهداف الدراسة 

 :دف هذه الدراسة إىل 

يف جمال  مسامهتهاالتعرف على واقع مشاركة املرأة يف النهضة التنموية بصفة عامة و .١
 .اإلصالح التربوي والتعليمي بصفة خاصة 

 .املرأة يف جمال الدعوة والوعظ واإلرشاد الديين  إسهامالتعرف على مدى  .٢

 .املرأة يف جمال خدمة اتمع وحل مشكالته  إسهامالتعرف على مدى  .٣

 :أمهية الدراسة 

 :تكتسب هذه الدراسة أمهيتها مما يلي 

وذلك بعد الرجوع إىل مراكز ؛ ترجع أمهية هذه الدراسة إىل حداثتها وجديتها : أوالً 
يف اإلصـالح  السـعودية  والسيما دور املرأة ، ات السابقة ـي من الدراسوث والتقصـالبح

 .التربوي 

 



 

مير اتمع اإلسالمي مبرحلة من أخطر املراحل ، نتيجة للـتغريات والتفـاعالت   : ثانياً 
يف  سهاملإلوهذه الدراسة حماولة ، االجتماعية والثقافية النامجة عن التقدم يف ااالت املختلفة 

ور املرأة السعودية يف جمال اإلصالح التربوي الذي من شأنه الوقوف يف وجـه تلـك   معرفة د
 .التيارات والتغريات احلائدة عن التربية اإلسالمية 

تفيد هذه الدراسة يف زيادة وعي املرأة املسلمة عامة والسعودية على اخلصـوص  : ثالثاً 
 .ربوية على اختالف أنواعها بأدوارها املختلفة يف اإلصالح التربوي يف املؤسسات الت

من الدراسات الـيت   تثري هذه الدراسة املكتبة العربية واإلسالمية بتلك النوعية: رابعاً 
 .وخاصة يف اتمع السعودي يف عملية اإلصالح التربوي ، املرأة  إسهامتربز مدى 

لتخطـيط  هم هذه الدراسة يف تزويد األجهزة املعنية كوزارة االقتصاد وااتس: خامساً 
ووزارة العمل ووزارة التعليم العايل ووزارة التربية والتعليم وغريها من الوزارات باملعلومات عن 

مبا يتفق مع مقتضيات احلاضر واملستقبل ، لوضع اخلطط والربامج ذات العالقة ؛ املرأة السعودية 
 .بشأا

املرأة  إسهامة مدى تفيـد هذه الدراسـة وزارة التربيـة والتعليم يف معرفـ: سادساً 
 . يف مجيـع جماالت العمليـة التعليميـة

هم يف حتقيق ما ينادي به خادم احلرمني امللك عبد اهللا بن عبد اهذه الدراسة تس: سابعاً 
ز آل سعود يف إبراز دور املرأة السعودية يف عملية البناء والتطوير ملؤسسـات اتمـع   ـالعزي

 . )١(والدولة 

 :حدود الدراسة 

 :تحدد طبيعة الدراسة احلالية يف التايل ت

 مسـامهات تقتصـر الدراسـة علـى التعـرف على مـدى  :  احلـد املوضوعي -١
املـرأة السعودية يف اإلصالح التربوي يف جمال تطوير العملية التعليميـة ، يف جمـال   

 .التربية الدينية الدعوية ، يف جمال خدمة اتمع وحل مشكالته

                                                 
 .هـ ٢٦/١/١٤٢٦،  ١٣٦٧١تطوير مؤسسات اتمع ، العدد الرياض ، جريدة  ) ١(



 

ـ ١٤٢٨لعام  األولالدراسي يف الفصل ت الدراسة امليدانية طبق:  احلد الزمين -٢  /هـ
 .هـ١٤٢٩

عضوات هيئة التـدريس السـعوديات يف   عينية تقتصر الدراسة على :  احلد املكاين -٣
 .امللـك عبـد العزيـز جبـدة جامعة كليات جامعة أم القرى مبكة املكرمة و

 :مصطلحات الدراسة 

 :املرأة  -١

املرأة السعودية يف اإلصالح  إسهام هذه الدراسة أن تقيس مدى مبا أن الدارسة حتاول يف
التربوي فيمكن بيان أن املقصود باملرأة السعودية بصفة عامة سواء متعلمة أو غـري متعلمـة ،   

 .عاملة أو ربة مرتل 

 :اإلصالح التربوي  -٢

ت التربيـة  هو السعي حنو التغري والتطوير وتاليف اخللل مبا تدعو إليه احلكمة يف جمـاال 
للنهوض بالفرد الذي هو حمـور  ؛  اإلرشاد وحل مشكالت اتمع وخدمتهوالتعليم والدعوة و

 .العملية التربوية ، وبالتايل النهوض باتمع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الدراسات السابقة 

يف دليل الرسائل اجلامعية باململكـة العربيـة السـعودية     الدارسةيف حدود ما أطلعت عليه 
وكذلك يف قائمـة الرسـائل   صل للبحوث والدراسات اإلسالمية من قبل مركز امللك فيواملنشورة 

ـ  ة وجامعـات  املقدمة إىل قسم التربية اإلسالمية واملقارنة بكلية التربية جبامعة أم القرى مبكة املكرم
اتضح للدارسة أنه مل يسبق وأن تناولت أي دراسة موضوع البحـث بـنفس   مجهورية مصر العربية 

يف  ور املـرأة ومسـامهتها  من الدراسات العلمية اليت ترتبط بد اًإال أن هناك عدد، ن واحملتوى العنوا
 :ودراسات عن اإلصالح وهى على النحو التايل  .اململكة العربية السعودية 

 :الدراسة األوىل 

ات دراسة تقوميية لتعليم البن –التعليم ومشاركة املرأة يف التنمية "  )١() زيدان ( دراسة 
 " .يف مدينة جدة 

التعرف على أثر التعليم على مشاركة املرأة يف التنمية يف اتمع  يفهم هذه الدراسة اتس
دف التعرف على مدى مشاركة املرأة يف العمل من خالل عدة متغريات ، منـها   ؛السعودي 

. يف العمـل  واملبادرة واالبتكار وإحداث طرق جديـدة  . متغري احلاضر الجناز العمل بكفاءة 
 .ومدى طموحها للوصول إىل مراكز قيادية 

على استخدام املنهج الوصفي التحليلي ، كما استخدمت املنهج  الدارسةوقد اعتمدت 
 .املقارن 

 :ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا 

وجيعل مشاركتها يف التنمية أكثـر  ، ن التعليم له تأثري جوهري على وعي املرأة العاملة إ •
 . إجيابية

من أجل الوصول ؛ ن التعليم ضروري إلكساب األفراد القدرة على املثابرة على العمل إ •
 .وتدعم املشاركة بشكل أفضل ، إىل مراكز قيادية حتقق الطموح 

                                                 
حبـث  " ية لتعليم البنات يف مدينة جـدة  دراسة تقومي –التعليم ومشاركة املرأة يف التنمية : " زيدان ، عفاف حممد  ) ١(

مكمـل للحصول على درجة املاجستري ، جامعة امللك عبد العزيز ، كية اآلداب والعلـوم اإلنسـانية ، ختصـص    
 .هـ ١٤٠٨االجتماع ، 



 

ن هناك عالقة طردية بني النظرة للعمل كشيء ضروري وبني املشـاركة يف العمليـة   إ •
 .التنموية 

قبل العامالت ، أما األعمال التطوعيـة فيعتربهـا   ن العمل الرمسي يشكل اهتماماً من إ •
مع إقرارهن بـدورها  ؛ حيث ال يوجد لديهن الوقت الكايف للقيام ا ؛ البعض مرهقة 

 .الفعال يف اتمع 

والعمل الرمسي يشكل ، التعليم حيفز املرأة للعمل  اعتبارهاهذه الدراسة يف كما أفادت 
ويزيد من مشاركتها يف التنمية بصورة ، عند املرأة السعودية اهتماماً أكثر من األعمال التطوعية 

 .ومشاركة املرأة يف العملية التنموية جزء من اإلصالح  ؛إجيابية 

 :الدراسة الثانية 

 " .دور املرأة يف الدعوة إىل اهللا يف ضوء الكتاب والسنة "  )١() القويفلي ( دراسة 

رأة يف الدعوة إىل اهللا ، وأن البيت هو جماهلا دف هذه الدراسة إىل بيان حقيقة دور امل
 .األرحب هلذه الدعوة ، وكذلك يف وسط بنات جنسها حيثما وجدت من غري اختالط

 .املنهج الذي استخدمته يف دراستها  الدارسةمل توضح و

 :ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا 

ودور التربيـة   مؤسسـات  إنو، أمهية دور املرأة يف اتمع وانعكاس تصرفاا عليـه   •
 .وأن املرأة تكمل دور الرجل يف الدعوة ، واحلضانة مهما كثرت ال تغين عن األم 

والتخلـي عـن   ، باإلحياء إليها بتقليد الرجل ؛ ن أعداء املرأة حيرصون على مسخها إ •
 .فأفشلوها يف االني ؛ دورها 

ليها مازالوا يتـرددون يف تطبيـق   إن واقع املرأة املسلمة املعاصرة يؤكد أا والقائمني ع •
 .الشريعة تطبيقاً كامالً يف حيام 

 .ن الغاية اليت ضّحت من أجلها املرأة يف القرون األوىل ال تزال مطلوبة من املرأة اليومإ •

                                                 
علـى   حبث مكمل للحصول" دور املرأة يف الدعوة إىل اهللا يف ضوء الكتاب والسنة : " القويفلي ، لؤلؤة عبد الكرمي  ) ١(

 .هـ ١٤٠٩درجة املاجستري ، جامعة أم القرى ، كلية الدعوة وأصول الدين ، قسم الكتاب والسنة ، عام 



 

هذه الدراسة يف معرفة أمهية دور املرأة يف اتمع ، ومعرفة الغاية اليت من أجلها  وأفادت
 .األوىل ، ومعرفة واقع املرأة املعاصرة يف سبيل الدعوة إىل اهللا  ضحت املرأة يف القرون

 :الدراسة الثالثة 

تعليم املرأة السعودية ومدى إسهامه يف التنميـة االقتصـادية   "  )١() قناديلي ( دراسة 
 ." واالجتماعية يف عهد خادم احلرمني الشريفني 

تمع وهلـا دور أساسـي يف   ن املرأة نصف اإ: ينطلق هذا البحث من مسلمة قوامها 
الذي تقـوم به املرأة السعوديــة يف   راحلياة ويف تنميـة اتمع ، ولذا جاء أمهية إبراز الدو

 .عهد خادم احلرمني الشريفني امللـك فهـد بن عبد العزيز آل سعود  خاصة يفاتمـع ، 

 :ومن أهم النتائج اليت توصلت هلا 

ـ ؛ دية فرص العمل ن التعليم يوفر للمرأة السعوإ • اد أو بـذل  ـدون التعرض لالضطه
 .الكرامة ، وهي تعيش يف رفاهية وفرا هلا احلكومة الرشيدة 

من احترام وتقدير من قبل أسرا ومن ؛ للمرأة السعودية مكانتها االجتماعية اخلاصة ا  •
 .اتمع 

لة بشكل كامل ؤوا مستشارك املرأة زوجها يف رعاية األسرة واألبناء ، ونادراً ما جتده •
 .عن رعاية املرتل واألوالد 

تفوق املرأة السعودية مثيالا يف الدول النامية بالنسبة لنسبة املتعلمات إذا ما قورنـت   •
 .بالفترة الزمنية القصرية 

املرأة السعودية سامهت مع الرجل يف التنمية االقتصادية واالجتماعية يف عهـد خـادم    •
 .ظل التعاليم اإلسالمية ويف ؛ احلرمني الشريفني 

 

                                                 
تعليم املرأة السعودية ومدى إسهامه يف التنمية االقتصادية واالجتماعيـة يف عهـد   : " قناديلي ، جواهر أمحد صديق  ) ١(

يف التعليم اجلامعي غري دورية حمكمة وخمصصـة ، العـدد    حبث منشور يف جملة دراسات" خادم احلرمني الشريفني 
 .م ، جامعة عني مشس ، مركز تطوير التعليم اجلامعي ٢٠٠٣اخلامس ، ديسمرب  



 

 :الدراسة الرابعة 

تقييم مسامهات املرأة السعودية يف سوق العمل بعد مضي ربع " ) ١() احلسيين ( دراسة 
 . "قرن على تعليم البنات 

دف هذه الدراسة إىل بيان مدى العالقة بني التعليم وتنمية املوارد البشرية والتغريات و
مما يوضح مدى أمهية تضافر اجلهود بـني املهـتمني    ؛عملية التنمية  االقتصادية واالجتماعية يف

إىل  يؤديترابط تلك اجلهود  إذ إنتكامل جهودهم ، تبالتعليم والتخطيط والقوى البشرية حىت 
 .حتقيق أفضل قدر من االستفادة باإلمكانيات البشرية يف اتمع 

ألساسية للتخطيط التعليمي بصـفة  وميثل ختطيط القوى العاملة النسائية أحد العناصر ا
 .عامة ، باعتبار أن املرأة نصف اتمع 

؛ لي فعوتفسري الواقع ال، بالتعرف على واقع املرأة السعودية العاملة  الدارسةقامت وقد 
مث حتليل تلك اآلراء وإجراء االرتباطات املناسبة وانتهت إىل ، من خالل آراء املبحوثني أنفسهم 

 :مهها عدة نتائج من أ

من إمجايل القـوى  % ٥إن معدل مشاركة املرأة يف قوة العمل باململكة ال يكاد يتعدى  •
 .العاملة املشاركة يف خطط التنمية 

لذا فهي يف حاجة إىل  ؛إن عمل املرأة باململكة قد بدأ يف بدايته دون ختطيط أو توجيه  •
 .ترشيد 

االجتماعية العاملة النسائية التقاليد من أهم املعوقات اليت حتول دون االستفادة من القوى  •
والقيود اليت حتول دون مشاركة املرأة يف كثري من ااالت ، وكذلك عدم التنسـيق بـني   

 .مؤسسات التعليم العايل للنساء واحتياجات اتمع من العمالة النسائية 

نظام للعمل دور احلضانة لألطفال جبميع املؤسسات ، وإتاحة  إن إفراد النساء بالعمل يف •
إعطاء إجازة أمومة أطول للمرأة من الدعامات اليت جيـب أن  ونصف أو بعض الوقت 

 .أفضل يف سوق العمل  إسهامتعطى للمرأة تساعدها على 
                                                 

حبـث  " تقييم مسامهات املرأة السعودية يف سوق العمل بعد مضي ربع قرن على تعليم البنات : " احلسيين ، عائشة  ) ١(
 .هـ ١٤٠٩العزيز ، كلية التربية باملدينة املنورة ، عام غري منشور ، جامعة امللك عبد 



 

تفيد هذه الدراسة يف أمهية التنسيق بني التعليم والتخطيط لالستفادة مـن خمرجاتـه ،   و
مثل التقاليد ؛ االستفادة عن القوى العاملة وكذا يف حل املعوقات والصعوبات اليت حتول دون 

 .والنظرة التقليدية من الرجل للمرأة ، وهي من جماالت اإلصالح التربوي ، االجتماعية 

 :الدراسة اخلامسة 

 " .تطوع املرأة يف أعمال اهليئات االجتماعية "  )١() عيد ( دراسة 

واالجتماعيـة والثقافيـة   دف الدراسة إىل إلقاء الضوء على الظـروف االقتصـادية   
سواء عضوات اهليئات االجتماعية النسائية أم اهليئات املشتركة اليت يـربز فيهـا   ؛ للمتطوعات 

 .النشاط النسائي 

 .منهج املسح االجتماعي  الدارسةوهي دراسة تطبيقية استخدمت فيها 

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن استعراض خلصائص النسـاء املتطوعـات ، ودوافـع    
طوعهن ، والعوامل املؤثرة على نشاطهن ، والعوامل املشجعة على انضـمامهن للتطـوع ،   ت

 .والتخلي عنه 

وتفيد هذه الدراسة يف معرفة الظروف االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للنسـاء    
املتطوعات ، كما تلقي الضوء على خصائص النساء ، ودوافع قيـامهن باألعمـال اخلرييـة    

ا أا قد تثري الدراسة احلالية مبعرفة العوامل املؤثرة على نشـاطهن ، وكـذا   اإلصالحية ، كم
 .العوامل املشجعة على انضمامهن للتطوع 

 :الدراسة السادسة 

 " .املشاركة التطوعية للمرأة يف اجلمعيات اخلريية "  )٢() أشرف ( دراسة 

                                                 
حبـث مكمل للحصـول علـى درجـة    " تطوع املرأة يف أعمال اهليئات االجتماعية : " عيد ، هدى عبد الفتاح  ) ١(

 .م ١٩٧٢املاجستري ، مقدم لقسم اخلدمة االجتماعية ختصص تنظيم جمتمع ، جامعة أم القرى ، عام 
حبث مكمل للحصول علـى درجـة   " املشاركة التطوعية للمرأة يف اجلمعيات اخلريية : " ف أسعد أشرف ، عواط ) ٢(

 .هـ ١٤٠٨املاجستري يف اخلدمة االجتماعية ، جامعة أم القرى ، عام 



 

شاركة التطوعيـة يف  دف الدراسة إىل وصف الدور الذي تقوم به املرأة من خالل املو
للكشف ؛ اجلمعيات اخلريية ، والتعرف على العوامل اليت تساعد املرأة على املشاركة التطوعية 

 .عن العوامل اليت تؤدي إىل إحجام املرأة عن املشاركة التطوعية 

وقد وضعت الدارسة وضع إطار مقترح لدور طريقة تنظيم اتمـع يف اسـتثارة املشـاركة    
، وقيمـه  ، وظروفـه  ، يف ضوء إمكاناته ؛ اجلمعيات اخلريية يف اتمع السعودي التطوعية يف 

 .واحتياجاته ، وعاداته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




