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حاضرالتحديات في الماضي و ال: تعليم المرأة في السعودية  

 أملي ستوكس

 

خمسة و عشرين ألف مدرسة في البلد و أربعة و عشرين جامعة عامة و  بوجود تتباهىالمملكة السعودية 

دي بدأ بدون النساء و والتعليم السع لكنجامعات خاصة و التعليم هو مفتوح لكل المواطنين في البلد و ةثماني

نساء تنفصل من لا بداية التعليمو منذ  رن العشرينتعليم العام للنساء السعوديات بدأ في الستينيات في القال

دية والسع المملكة .مل أيضا  سوق العية و في سالنظام ما زال يحدد المرأة في مجاالت الدرا و .تعليم الرجال

ينفصل األوالد و البنات للتجربة التعليمية الكاملة من المدارس اإلبتدائية هي الدولة الوحيدة في العالم حيث 

عليم من المعروف أّن الوضع للمرأة هو يتغير ولكن بداية ، أريد أن أناقش تاريخ الت. التعليم العالي خالل

سوق المرأة في  أركّز علىو أيضا  أريد أن . االتعليم العالي داخل الدولة نفسه ات و بعد ذلكللبنات السعودي

على المرأة تأثّر  التي في البلد التعليمية و الظروف عليم السعوديتنظام البعد وقتها في  مل بشكل عامالع

  .السعودية

 تجاربها فما هي الظروف التي. و من الضروري أن نفهم الوضع للمرأة في السعودية قبل أن نبدأ المناقشة

كل يوم العالم . لنساء داخل و خارج المملكة السعوديةنسبة لالمهم ب قضايا الحقوق هي موضوعالمرأة ؟ أوال  

بسبب . القضايا تشهد األحداث و التحديات في الشرق األوسط و المرأة السعودية هي عادة  على رأس

المملكة السعودية تصبح دولة مثيرة في احداث الشرق  التغيرات الكثيرة في السنوات الخمسين الماضية

. لوقت الحالياالوسط في ا  

مثل الثقافة و الوضع االقتصادي و االجتماعي  النفط في المنطقة أثّر على كل اجزاء في البلد طبعا  اكتشاف

ودية هي دولة عاآلن الس. و أيضا  هذا االكتشاف أثّر على وضع المرأة بشكل كبير. موقفها في العالم و

ن تحاول أن تندمج مع العالم الحالي و هذا االندماج فاآلن من الالزم أ. متقدمة و ليست من العالم الثالث



2 
 

في  جدا  في البداية و هي جربت تغيرات كثيرة ةمختلف تالدولة كان .مسرح العالمة السعودية في مرأتضمن ال

  . كل جانب ولكن األهمية من الدين تبقي جزء مركزي للدولة

 تاريخ تعليم البنات السعوديات:

بعض من المدارس األولى في السعودية كانت الكتاتيب و هذه الكتاتيب رّكزت على أمور الدين. "ومن 

أولويات التعليم في الكتاتيب النسائية تعليم المرأة الكبيرة مبادئ القرآن الكريم، وحفظ بعض السور القصيرة 

  وعدد من األحاديث النبوية الشريفة إضافة إلى تدريس ما يتعلق في األمور الدينية" )د.الجديد(. 

. هذه الجملة تصف التركيز على الدين و دوره في حياة النساء فمع أن كان هناك "تعليم البنات" التعليم كاد 

أن يكون محدودا  إلى الدراسة من الدين فقط و ليس الدراسة في العلوم أو أي استعداد للسوق العمل. و حتى 

الكتاتيب كانت معارضات برعية من الناس في السعودية في ذلك الوقت ما زالوا معرضين في المملكة 

السعودية إنهم ال يؤيدون تعليم البنات في بلدهم. يقول دكتور فهد بن ناصر الجديد في مقالته إّن هناك ثالث 

اسباب للمعرض ضد التعليم البنات. أوال  ال يحّب المعرضين الفكرة من البنات يدرسن المواضيع مثل 

الموسيقى و الرياضة ألن هذه المواضيع عادة  تدّرس من قبل الرجال و المشاركة فيها تطلب أنشطة خارج 

من البيت. ثانيا  ال يريد أن تصبح الدولة مثل مصر و سوريا حيث يسمعون المعارضون أنّ  النساء هناك أال 

يغطين و ال يلبسن الحجاب. ثالثا  من الممكن أن يجيء المدّرسون من دول عربية أخرى و يحملون معهم 

عدات و تقاليد مختلفة ليست مع الثقافة المناسبة للمجتمع السعودي. واجههن النساء السعوديات هذه األسباب 

من البداية و المعارضة و التحديات تستمر حتى اليوم ولكن رغم من المعارضة، الملك فيصل و زوجته 

الملكة عفت أسّ سا المدرسة األولى من نوعها اسمها دار الحنان و أهدافها كانت تخريج األمهات اللواتي 

يفهمن اإلسالم و تدريس الدين ألطفالهن. الملكة عفت حاربت مع األحزاب المحافظة لتأسيس مدارس 

البنات. يناقش دمحم عبده يماني جهودها في مقالته القصيرة اسمها >الملكة عفت الثنيان كانت رمزا وطنيا 

 كريما< و يقول إنّ :
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 "وال شك ان التحديات المختلفة التي قابلتها كانت كفيلة أن تثنيها عن مواصلة المسيرة ولكن الملكة اإلنسانة 

المؤمنة بأهمية تعليم الفتاة صمدت وصارعت ووقفت في وجوه كثير من الذين حاولوا عرقلة مسيرة التعليم 

الخاص بالمرأة في المملكة العربية السعودية" )دمحم عبده يماني(. يماني يرشح الملكة و أفكارها كسبب لتعليم 

  .سيكون مختلفة جدا  وضع البنات في المملكة و بدون جهودها ربما البنات 

ت اللغة شملء في مدينة الرياض و المواضيع للنسا جامعة ملك سعود جامعة خاصةفتحت  9191في عام 

 و هذه الجامعة كانت الجامعة األولى التي عندها حرم للنساء جغرافيةال العربية و اإلنكليزية و التاريخ و

.ولكن بعض من الجامعات في المملكة قبلت عدد من النساء في بعض من البرامج بل ليست كلها   

 التعليم العالي:

 .تحديات كثيرة تبقي للتعليم العالي في بلدهن يات السعوديات عندهن فرصالمعروف أن الفت رغم أنه

الفرص في النظام الحالي تحدد إلى مواضيع خاصة فالمنهج في التعليم العالي ال يساعد المرأة في حياتها بعد 

و . استراتيجيات جديدةو  ا  يجدد المنهج ليعكس افكار المجتمع التعليمي دراستها و كذلك من الضروري أن

تشير المقالة >التحديات التي تواجه المرأة السعودية في مجالي التعليم والعمل< إلى هذه القضية حيث تناقش 

اإلحصاءات من األمم المتحدة بالنسبة للتعليم الفتاة في السعودية التي "أشارت إلى التحيز الواضح ضد 

المرأة في مجال التعليم التقني والمهني بحيث يكاد يكون هذا القطاع حكرا  على الرجل" كالما  خاصة  عن 

القطاعين العلم و التكنولوجي. هناك أيضا  تحديات بالنسبة للبنايات و الموارد في الكليات النسائية و اإلدارة 

بشكل عام مثال  المتطلبات. من المؤّكد أن المتطلبات للقبول جزء مهم لنجاح الكلية و الطالبات. إذا المتطلبات 

منخفضة فسوف نجد كلية ال ترضي االحتياجات للطالبة و ال ترضي الكلية ايضا  . مناسبة  كلية مع متطلبات

ستساعد الكلية و التعليم في البلد بشكل كبير و هي ستساعد التعليم أن يصبح تعليما   معترفا   بالمسرح العالمي 

 باالضافة إلى إدارة فعالية. 
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ولكن في . معظم الوقتر من جامعة رجالي و اإلدارة هي بدون التمثيل من النساء عادة  الكليات النسائية تدا

و هذه  .سكوتيبوابها كلية من بريطانية في المملكة السعودية اسمها كلية نأستفتح  3102سبتمبر في عام 

كليات في تقبل القريب للفتايات السعوديات و واحدة من عشرة ستفتح في المس الكلية واحدة من أربعة كليات

مستوى و السبب لها هو رفع " ت التميّزكليا"تسمي عة من الكليات والمملكة كلها من خارج المملكة والمجم

الموقع لكلية . نسائية تكونس و قيادة اإلدارة في كلية نيسكوت .التعليم في البلد لكل الطالب في المملكة

وهذه  تجميلالزياء و األاألعمال و واإلدارة و  تقنية المعلومات: نيسكوت ينظز ثالثة تخصصات

الت سائدة في لمرأة أن تستخدم درساتها داخل البيت بسسب الثقافة المحافظة التي ما زتسمح لالتخصصات 

بين النساء و الرجال في اليد العاملة و مع أن النساء السعوديات  االنفصال .ملالبلد و خاصة  في سوق الع

و لذلك هناك مؤهالت . بالمئة من اليد العاملة 31يمثلن أكثر من نصف الخريجين في المملكة فيمثلن أقل من 

  . عاطالت هنّ دات ولكناكثيرات في المملكة اللواتي حمالت الشه

 المرأة في سوق العمل بعد التعليم العالي:

 ألن و يعليم السعودتنظام اليخلق تجربة مختلفة للمرأة في  بين الرجال و النساء االنفصالسابقا   كما نُِقش  

يات بعد الفت ارات التي عندتفيد من المهسوق العمل ال يسمر بعد التخرج ولكن ليس انتاجي االنفصال يست اهذ

مل في مناخ حيث هناك رجال و لسوق العالخريجين أيضا  و  ريجاتدراستهن و النظام يفشل باستعداد الخ

دكتورة فوزية . حافظللمرأة و للمجتمع السعودي الم يدجد هذه البيئة الجديدة تمثل تحدي. نساء في نفس العمل

تحدث عن و ت< تحديات مطروحة: التعليم و العمل: المرأة السعودية>البكر تقدمنا مع هذه الفكرة في تقديمها 

و االيجابية ما بين تفاق واضح في أدبيات التنمية على العالقة الهيكلية هناك ا: "ة بين التعليم و العملالعالق

عليم للمرأة في اليد العاملة و و هي تستمر أن تناقش األهمية من الت" رأةنسبة للمالالتعليم و العمل و خاصة ب

عد لنقطة السابقة حيث التعليم ال يدكتورة البكر إلى ا تشير .تحسين الظروف في الحياة و في البلد بشكل عامل

إيمان سليمان ميمش من جامع أم القرى تتوسع في هذه المشكلة في  و دكتورة. الدراسة لحياة خارجلالنساء 
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 على يساعد إذ واالجتماعية، االقتصادية التنمية في كبير دور له الجامعي فالتعليم : "مقالتها عندما تقول

 سليمان إيمان.د ")المختلفة المهارات من الالزم العدد وتوفير األداء، مستوى وتحسين اإلنتاجية الكفاية زيادة

سوق العمل و تغير في المجتمع ستساعد الخريجات فرص أكثر في : ير إلى نقطة مهمةميمش تش. د(. ميمش

. القضية التعليمية تأّثر على كل جزء في المجتمع السعودي من االقتصاد إلى حياة االطفال. و المجتمع كامال    

 الخاتمة:

من الواضح أن تعليم البنات شُِهد   تغيرات و حركات منذ تاريخه القصير و الحركات تستمر إلى اليوم مع 

الجهود من الحكومة السعودية لتحسين التعليم في المملكة بشكل عام و مع التأسيس من جامعات و كليات 

جديدة. ولكن من الواضح أيضا  أن الثقافة المحافظة تقدم تحدي كبير للمرأة السعودية في اليد العاملة داخل 

بلدها و في العالم المعصر. ما دام من المهم أن نفهم السياق الذي يأتي منه نظام التعليم من المهم أيضا  أن 

نعترف على التغيرات الالزمة التي ستساعد المملكة أن تبلغ مرتبة مناسبة في كل قطاع و ليس فقط في ثراء 

النفط. االستثمار في تعليم البنات من المدارس االبتدائية خالل التعليم العالي شيء أساسي لتطويرالبلد و 

العالم االسالمي. المملكة السعودية تمثل العالم االسالمي بشكل كبير و بال شك أن التغيرات في المستقبل 

ستؤثر على كل البالد االسالمية. المملكة السعودية عندها رعية من مؤهالت ولكن ال عندهن هؤالء النساء 

موقف مناسب في المجتمع السعودي. من المعروف أن إذا مستوى التعليم و مستوى المرأة ترفع فظروف 

الحياة ستحسّن و من الممكن أن المرأة تسهم بشكل كبير في إيجاد لقمة العيش لعائلتها و مجتمعها فالتقدم 

الذي حدث خالل السنوات الخمسين الماضية يجب أن يستمر. السعودية جعلت خطوات كبيرة مهمة و هذه 

 الخطوات ستسهم لتحسين المملكة و المنطقة. 
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 المصادر:

 0. د. فهد بن ناصر الجديد
 >بداية تعليم البنات في المملكة العربية السعودية <

 باحث في المنهجية الدعوية للمملكة العربية السعودية
http://lojainiat.com/main/Content/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 

يدمحم عبده يمان. 2  

<الملكة عفت الثنيان كانت رمزا وطنيا كريما>  

http://dryamani.com/ar/News.aspx?NID=155 

 
 

دكتورة فوزية البكر . 2  
<تحديات مطروحة: التعليم و العمل: السعوديةالمرأة >  

http://www.undp.org.sa/sa/documents/newsroom/2005/un_week/women&mdgs_readingkit/ppts/Faw
ziaAl-Bakr.pdf 

 
 4. >التحديات التي تواجه المرأة السعودية في مجالي التعليم والعمل<

http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?4107-%C7%E1%CA%CD%CF%ED%C7%CA-
%C7%E1%CA%ED-%CA%E6%C7%CC%E5-%C7%E1%E3%D1%C3%C9-%C7%E1%D3%DA%E6%CF%ED%C9-

%DD%ED-%E3%CC%C7%E1%ED-%C7%E1%CA%DA%E1%ED%E3-%E6%C7%E1%DA%E3%E1 

  

إيمان سليمان ميمش.د. 5  

<واقع ومستقبل عمل المرأة السعودية>   

http://uqu.edu.sa/page/ar/142304 

http://lojainiat.com/main/Content/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://lojainiat.com/main/Content/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://lojainiat.com/main/Content/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://lojainiat.com/main/Content/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://lojainiat.com/main/Content/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://dryamani.com/ar/News.aspx?NID=155
http://www.undp.org.sa/sa/documents/newsroom/2005/un_week/women&mdgs_readingkit/ppts/FawziaAl-Bakr.pdf
http://www.undp.org.sa/sa/documents/newsroom/2005/un_week/women&mdgs_readingkit/ppts/FawziaAl-Bakr.pdf
http://www.dr-saud-a.com/vb/showthread.php?4107-%C7%E1%CA%CD%CF%ED%C7%CA-%C7%E1%CA%ED-%CA%E6%C7%CC%E5-%C7%E1%E3%D1%C3%C9-%C7%E1%D3%DA%E6%CF%ED%C9-%DD%ED-%E3%CC%C7%E1%ED-%C7%E1%CA%DA%E1%ED%E3-%E6%C7%E1%DA%E3%E1
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