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ملخص

النظام التعميمي بالمممكة العربية  تيدف ىذه الدراسة الى معرفة واقع السمم التعميمي في
السعودية والقوى والعوامل المؤثرة فيو، واستخدمت الباحثات المنيج المقارن، لممقارنة بالسمم 
يجاد أوجو الشبو واالختالف لوضع  التعميمي في فنمندا واليابان واالمارات العربية المتحدة وا 

مي السعودي في ضوء خبرات الدول تصور عام لكيفية االستفادة في تطوير السمم التعمي
عادة النظر في المرحمة الثانوية ومرحمة رياض األطفال، وتوصمت الباحثات الى  المقارنة وا 
العديد من النتائج حيث تعددت أنماط المرحمة الثانوية في اليابان. وركزت دولة فنمندا عمى 

المرحمة المتوسطة، وتفردت  مرحمة ما قبل االبتدائي بشكل كبير وعمى الجانب الميني ما بعد
دولة اإلمارات العربية المتحدة بسمم تعميمي مختمف، واستحداثيا لمسارات جديدة لمتعميم 
الثانوي. وأوصت الدراسة بأىمية إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات حول تطوير السمم 

 التعميمي في المممكة العربية السعودية.
 ميمي، التعميم اإللزامي، مراحل التعميم، فنمندا، اليابان(كممات مفتاحية: )السمم التع

 
 

Summary of research: 
  

This study aims to know the reality of the educational ladder in 

the educational system in Saudi Arabia and the forces and factors 

affecting it, and the researchers used the comparative method, to 

compare the educational ladder in Finland, Japan and The United 

Arab Emirates to find similarities and differences to develop a 

general perception of how to benefit the development of the Saudi 

educational ladder in light of the experiences of comparative 

countries and the review of secondary and kindergarten levels, and 

the researchers reached many recommendations, most notably, 

conducting studies and research and holding conferences on the 

development of educational ladder in Saudi Arabia.                          
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مقدمة:

يواجو العالم في القرن الحادي والعشرون العديد من التحديات وفي كافة المجاالت، ويعد 
التسارع و التطور في عالم المعمومات والتكنولوجيا من ابرز تمك التحديات، وألن التعميم من 
ابرز المجاالت الحيوية في بناء الفرد والمجتمع فان النظام التعميمي يصبح مصدرا لإلليام 

داع واإلنتاج إذا ما تناغم وتكامل مع األنظمة السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة واإلب
لمواجية تمك التحديات، ولذا تمجأ غالبية الدول بعد كل نكبة أو انكسار إلى النظر بعناية 
لنظاميا التعميمي، ودوره في إيجاد أنسب الوسائل وأنجح البدائل لمخروج من األزمات. )بدران، 

(. ولقد آمنت المممكة العربية السعودية بأىمية النظام التعميمي في تحقيق 317م، ص2004
التنمية الشاممة في كآفة المجاالت، وبأن العنصر البشري ىو األساس في ذلك؛ لذا أولتو 

( في بابيا الثامن 229ىـ( التي نصت مادتيا رقم )1389اىتماميا في سياستيا التعميمية )
تعد الطاقة البشرية ىي المنطمق في استثمار سائر طاقاتيا، وأن العناية بيذه  عمى أن الدولة

الطاقة عن طريق التعميم والتثقيف ىي أساس التنمية العامة. وإليمانيا بذلك، وحرصيا عمى 
( في وثيقة سياسة التعميم عمى أن التعميم مجاني في 233تحقيقو، فقد نصت المادة رقم )

م( ويعد السمم التعميمي، من المعايير الميمة التي 2019)البابطين،  كافة أنواعو ومراحمو.
ُيعول عمييا في االرتقاء بجودة التعميم، وىو يختمف من بمد آلخر، وفقــًا لمرئيات خبراء 
ذا كانت بعض الدول قد اعتمدت سمما تعميميا بعينو واستقرت عميو دون  التربية في كل بمد، وا 

ناء السمم التعميمي وتحديد مراحمو تحكمو أسس عممية تربوية، تعديل، لسنوات طويمة، وب
وسيكولوجية ترتبط بخصائص النمو ومتطمبات النضج العقمي والنفسي، وبناًء عمييا يتم تنمية 
االستعداد واكساب المعارف والميارات، مما ينعكس مردوده عمى العممية التعميمية إذ انو 

م(. وبالنظر إلى وضع السمم التعميمي في 2018مد ،مكونا ىاما في منظومة التعميم. )أح
( 76م صدر القرار الوزاري رقم )2003بعض دول الجوار نجد أنو في دولة الكويت عام 

بشأن تعديل السمم التعميمي والذي أصبح خمس سنوات لممرحمة االبتدائية وأربعة سنوات 
م( ويسير نظام التعميم 2020 سنوات لممرحمة الثانوية )مجمس األمة، 3لممرحمة المتوسطة و

العام في سمطنة عمان عمى أساس ثالثة مراحل، مرحمة التعميم قبل المدرسي التي توليو 
سنوات، ومرحمة التعميم بعد األساسي  10الوزارة اىتماما بالغا، ومرحمة التعميم األساسي 

ربية السعودية فإن م(، أما في المممكة الع2020سنتان. )مكتب التربية العربي لدول الخميج، 
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السمم التعميمي كتقسيم لممراحل لم يطرأ عميو أي تغيير منذ انشاء مديرية المعارف عام 
وىي أول مؤسسة تعميمة في المممكة العربية السعودية حيث تنقسم سنوات الدراسة  1373

ألىمية  عمى ثالثة مراحل المرحمة االبتدائية، والمرحمة المتوسطة، والمرحمة الثانوية. ونظراً 
االطالع عمى تجارب الدول المختمفة من خالل الدراسات التربوية المقارنة والتي تبرز أىميتيا 
في إضافة ابعاد جديده في ضوء الخبرات والتجارب اإلصالحية لمنظم التعميمية المختمفة، 
ر وليساير السمم التعميمي السعودي التطوير تم الوقوف عمى تجارب رائدة في اصالح وتطوي

السمم التعميمي مثل االمارات وفنمندا واليابان والتي تسعى الباحثات الى دراسة السمم التعميمي 
مكانية االستفادة من ذلك لتطوير السمم التعميمي والذي عانى الجمود عمى مر السنوات  فييا وا 

 الماضية.
مشكلةالدراسة:

األىمية لتنظيم سنوات الدراسة،  ان الُسَمم التعميمي في جوىره، استراتيجية لمتخطيط عالية
ضمن ما ُيعرف بـمراحل التعميم، وتحديد الروابط بين ُكل مرحمة وُأخرى، بما ُيحقق التطوير 
واالرتقاء بمستوي التعميم، واالستفادة من ُمعطيات العصر، واالستجابة لمطالب الُمجتمع 

تطبيقو في ُكل البيئات، وحاجات التنمية، وليس ىناك من سمم تعميمي مثالي، بحيث ُيمكن 
وتستجيب لو كافة المجتمعات، ومن ثم كان االختالف في نظام السمم التعميمي، من دولة إلى 

م( ىذا ويتراوح عدد سنوات الدراسة في السمم التعميمي 2010ُأخرى، أمًرا منطقيــًا. )البغدادي، 
إلى المرحمة االبتدائية  سنة، تمتد من سنة االنتساب 12-11العام في الوطن العربي ما بين 

وتنتيي بنياية المرحمة الثانوية. وقد اكتسبت ىذه المراحل طوليا الثابت من نظرة جامدة ترى 
أن المعرفة ثابتة وأن تحصيميا يقاس بالسنوات والمراحل، وأن المدرسة ىي المؤسسة الوحيدة 

وقد نادت المنظمة العربية م( 1981لممربي. )مؤتمر توحيد السمم التعميمي في البالد العربية، 
ه( عمى التأكيد عمى استحداث أنماط جديدة من التعميم 1406لمتربية والثقافة والعموم )

الثانوي تجمع بين فكرة العمم والعمل والخدمة عمى غرار المدارس الثانوية الشاممة أو المدرسة 
لدراسة العممي واألدبي. الثانوية الفنية إلمكان إزالة الفوارق في توجيو الطمبة بين فرعي ا
م بإلغاء نظامي 2018وعمى غرار ىذا االقتراح قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عام 

العممي واالدبي واستحداث مساري العام والمتقدم، لمواكبة خططيا المستقبمية في التقدم 
)البوابة الرسمية  العممي التي كان من أثارىا انتياج سمم تعميمي جديد في نظاميا التعميمي.
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م( ومع ىذا ال يزال السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية 2020لحكومة اإلمارات، 
ه،  وتؤكد 1389يعاني من الجمود منذ صدور وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية عام 

كة ه( عمى أىمية البحث عن صيغ جديدة لمسمم التعميمي في الممم1416دراسة العباد )
العربية السعودية في الشكل أو في المحتوى أو في كمييما من أجل إعادة توجيو مسار 
التعميم، فجاء التركيز عمى مرحمة التعميم الثانوي الذي يذكر أنيا بعيدة كل البعد عما ىو 
خارج المدرسة فمم تزل تعنى بالدراسات النظرية األكاديمية فيي مفتوحة عمى التعميم 

ة عن سوق العمل والدراسات المينية والحرفية، ويشير أيضا إلى أن مرحمة الجامعي، مغمق
رياض األطفال مرحمة ذات أىمية بالغة في تكوين الجانب التعميمي والنفسي لألطفال، فعممية 

 تضمينيا لمسمم التعميمي الرسمي في المممكة العربية السعودية بات حاجة ممحة.
 الية في السؤال الرئيس ومن ىنا تبمورت مشكمة الدراسة الح

ما واقع السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية وبين دولة االمارات العربية المتحدة 
 واليابان وفنمندا؟

 وتتفرع منو األسئمة التالية:
 ما واقع السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية؟ -
 العربية المتحدة؟ما واقع السمم التعميمي في دولة اإلمارات  -
 ما واقع السمم التعميمي في دولة اليابان؟ -
 ما واقع السمم التعميمي في دولة فنمندا؟ -
ما أوجو الشبو واالختالف بين السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية وبين السمم  -

 التعميمي في الدول المقارنة؟
العربية السعودية في ضوء خبرات دول  ما إمكانية تطوير السمم التعميمي في المممكة -

 المقارنة؟ 
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أهدافالدراسة:

 تيدف ىذه الدراسة إلى:
  .التعرف عمى واقع السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية 
 .التعرف عمى واقع السمم التعميمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  اليابان.التعرف عمى واقع السمم التعميمي في دولة 
 .التعرف عمى واقع السمم التعميمي في دولة فنمندا 
  تحديد أوجو الشبو واالختالف في السمم التعميمي لكل من دولة االمارات العربية المتحدة

 واليابان وفنمندا والمممكة العربية السعودية.
 السعودية. االستفادة من خبرات الدول المقارنة لتطوير السمم التعميمي في المممكة العربية 

أهمٌةالدراسة:
األهمٌةالنظرٌة:

قد تسيم ىذه الدراسة المقارنة في إثراء المعرفة من خالل وصف واقع السمم التعميمي  -
وبيان أوجو الشبو واالختالف بين السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية وبين 

 السمم التعميمي في الدول المقارنة.
وتضيف لممتخصصين والباحثين الميتمين في مجال األبحاث قد تساعد ىذه الدراسة  -

 المقارنة. 
األهمٌةالتطبٌقٌة:

قد تفيد ىذه الدراسة في معرفة التطور القائم في الدول المقارنة وأثرىا عمى السمم  -
 التعميمي.

حداث  - قد تساعد ىذه الدراسة القائمين عمى التعميم في االستفادة من التجارب الناجحة وا 
  ر المناسب عمى السمم التعميمي.التغيي
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منهجالدراسة:

تعتمد الدراسة الحالية عمى المنيج المقارن باستخدام اسموب جورج بيريداي ذو الخطوات    
م، 2004األربع )الوصف، والتفسير، والمناظرة والمقارنة(، لمناسبتو مشكمة الدراسة. )بدران، 

 (25ص
 من خالل الخطوات التالية:

حيث يتم في ىذه المرحمة وصف السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية  الوصف:
ودولة اإلمارات العربية المتحدة واليابان وفنمندا، من خالل جمع المعمومات والبيانات 

 التفصيمية في تمك الدول.
سعودية التفسير: يتم تفسير العوامل المؤثرة عمى واقع السمم التعميمي في المممكة العربية ال

ودولة اإلمارات العربية المتحدة واليابان وفنمندا، وتحميل المعمومات في ضوء االعتبارات 
 الثقافية والسياسية التربوية.

المقارنة: حيث يتم الوقوف عمى أوجو التشابو واالختالف بين المممكة العربية السعودية ودولة 
م التعميمي، والتعرف عمى كيفية اإلفادة من اإلمارات العربية المتحدة واليابان وفنمندا في السم

 أنماط السمم التعميمي في دول المقارنة بما يتفق مع النظام التعميمي السعودي.
حدودالدراسة:

الحدود الموضوعية: دراسة واقع السمم التعميمي من حيث توزيع سنوات كل مرحمة،  -
ي كل من المممكة العربية ومسارات المرحمة الثانوية، ودور الحضانة ورياض األطفال ف

 السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة واليابان وفنمندا. 
 مبررات اختيار دول المقارنة  -
حصول دولة اإلمارات عمى مراتب متقدمة عمى المستوى العربي في اختبارات تقييم  -

مة دولة المعرفة والميارات في القراءة والرياضيات والعموم. )البوابة الرسمية لحكو 
 م(.2020االمارات العربية المتحدة،

تصدرت اليابان الرابعة دوليا وفق تصنيف بيرسون لمخدمات التعميمية، في الميارات -
 (.117م، ص2015م.  )الدخيل، 2012المعرفية والتحصيل لمعام 
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أعوام عمى التوالي في الدراسات واالختبارات  10حقق طالب فنمندا مراتب متقدمة في  -
م فنمندا من أعمى الدول في مستوى 2012لية، وفي تقرير بيرسون الصادر عام الدو 

 م(2013الميارات المعرفية والتحصيل العممي. )بكر، 
 م2020 -ىـ 1442الحدود الزمانية: ستجرى ىذه الدراسة خالل العام -

مصطلحاتالدراسة:
السلمالتعلٌمً:

التي تتبعيا الدولة، لترتيب المراحل الدراسية يعرف السمم التعميمي بأنو البنية أو التركيبة 
 8-2-2أو  4-4-4أو  6-3-3في التعميم العام، وفق منظور يتم االتفاق عميو. كنظام 

 م(2016أو أي نظام آخر تتوافق عميو الجيات المعنية في الدولة وتقره. )كدوك، 
في كل دولة من دول  م( بأنو: نظام التعميم السائد1981وتعرفو وزارة التربية في الكويت)

العالم من حيث مراحمو المختمفة، وعدد سنوات الدراسة في كل مرحمة، وما يرتبط بذلك من 
 سن القبول في كل مرحمة من ىذه المراحل.

وُتعرف الباحثات السمم التعميمي بأنو: ُجزء من كل في النظام التعميمي، يتكون من مراحل 
مييا وتسبقيا ارتباطا وثيقا، وىي عممية رأسية متدرجة، عدة، كل مرحمة ترتبط بالمرحمة التي ت

 تقرىا الدولة وتحدد ليا عدد السنوات المناسبة. 
اإلطارالنظريللدراسة:

أوال/مفهومالسلمالتعلٌمًوالتعرٌفاتذاتالعالقة:

السمم التعميمي: ىو تنظيم سنوات الدراسة وتقسيميا إلى مراحل تعميمية مرتبطة ومتتالية في 
شكل ساللم رأسية، وما يترتب عمى ذلك من تحديد لعدد سنوات الدراسة، وسن القبول وخطة 

 (.2م، ص1981الدراسة ومجاالتيا في كل مرحمة. )فالح ،
م( أن السمم التعميمي ىو مراحل الدراسة وفروعيا وكيفية توزيعيا 2018وذكر أنطون )

والسن الذي ُتحدد لدخول التخصص رأسيًا إلى مراحل أو فترات أو حمقات ومدة كل منيا، 
 واجتيازه، وكذلك توزيعيا أفقيًا إلى فروع التعميم المختمفة.

م( مع تعريف أنطون لمسمم التعميمي حيث يعرفو بأنو: تدرج العممية 2018ويتفق أحمد )
التعميمية التربوية في التعميم النظامي، وتوزيعيا رأسيا إلى مراحل وفترات زمنية وحمقات في 

 حل دراسية، وسن الدخول لكل مرحمة، وما يتبع ذلك من تخطيط وتنظيم وقوانين.مرا
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 التعميم اإللزامي:
ىو "صيغة تعميمية تيدف إلى تزويد كل طفل ميما تفاوتت ظروفو االجتماعية  

واالقتصادية والثقافية بالحد األدنى الضروري من المعارف والميارات واالتجاىات والقيم التي 
 م(.2018مبية حاجاتو وتحقيق ذاتو وتييئتو لإلسيام في تنمية مجتمعو". )بكر، تمكنو من ت

 التعميم األساسي:
يقصد بو التعميم السابق لممرحمة الثانوية، والذي ييدف إلى الوفاء بالحاجات التعميمية  

 والتربوية األساسية وىي المعارف والقيم واالتجاىات. 
ثانٌا/أهمٌةالسلمالتعلٌمً:

 يعمل عمى تنظيم بناء المحتوى الدراسي لممناىج.-1
 يقسم فترة التعميم النظامي إلى مراحل تعميمية مترابطة بما بعدىا من مراحل.-2
يحدد نواتج التعمم المعرفية والميارية والوجدانية المراد إكسابيا لمطالب في كل مرحمة -3

 تعميمية.
 لمعممين لكل مرحمة دراسية.يحدد المواصفات التي ينبغي أن تنطبق عمى ا-4
 م(2018تأثيره عمى كم التعميم وكيفو في كل مرحمة دراسية. )أحمد، -5

ثالثا/المدىالزمنًللسلمالتعلٌمً:

ال يوجد ىنالك مدى زمني موحد لمساللم التعميمية، ال بين المراحل الدراسية المختمفة، وال 
ئية وحتى نياية المرحمة الثانوية. وال توجد في جممة المدى الزمني من بداية المرحمة االبتدا

سنوات وال يوجد اتفاق  5/6/7كذلك فئة عمرية تحدد سن الدخول لمتعميم، فيي تتراوح بين 
 م(2016حول سنوات اإللزام ومداىا الزمني. )كدوك، 

رابعا/مراحلالتعلٌم"السلمالتعلٌمً":

األطفال في سن ما بين الثالثة : ىي مؤسسات تربوية تعميمية تستقبل رياض األطفال
والسادسة من العمر، لتوفر ليم الرعاية الشاممة، وتضمن ليم النمو المتكامل والمتوازن 

 جسميًا وعقميًا ونفسيًا.
 مرحمة التعميم األساسي: 

يقصد بيا التعميم السابق لممرحمة الثانوية )االبتدائي والمتوسط(، وىذه المرحمة تيدف الى 
 التعميمية والتربوية األساسية وىي: المعارف والميارات والقيم واالتجاىات. توفير الحاجات
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يقصد بيا المرحمة التعميمية، التي تأتي بعد المرحمة األساسية بفروعيا المرحمة الثانوية: 
 م(.2018األدبية والعممية والصناعية والتجارية. )أحمد، 

الدراساتالسابقة:

ترتبط بالدراسة الحالية ارتباطا وثيقا، ودراسات أخرى مرتبطة  ىناك العديد من الدراسات التي
 ارتباطا غير مباشر ونستعرض منيا الدراسات التالية:

م( بعنوان: )السمم التعميمي في السودان( ىدفت الدراسة إلى تسميط 2016دراسة خميل ) .1
ساس الضوء عمى السمم التعميمي في السودان، وضرورة إضافة عام دراسي لمرحمة األ

 .لتصبح تسع سنوات
م( بعنوان: )نظام التعميم في فنمندا واإلمارات العربية المتحدة(. 2018دراسة األحمدي ) .2

ىدفت ىذه الدراسة إلى وصف وتحميل نظام التعميم في كل من فنمندا واإلمارات العربية 
ربة المتحدة، واستخدمت الدراسة المنيج المقارن، وأوصت الدراسة باالستفادة من التج

 الفنمندية في توظيف التعميم في خدمة االقتصاد.
م( بعنوان: )السمم التعميمي في السودان في ضوء تجارب 2018كذلك دراسة أحمد ) .3

الدول العربية وبعض الدول األجنبية( استخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي 
وعمى وتوصمت المقارن وتيدف إلى التعرف عمى واقع السمم التعميمي في السودان، 

وأوصت الدراسة أن  3+3+6الدراسة إلى أن السمم التعميمي األكثر شيوعا في العالم ىو 
عمى وزارة التربية والتعميم النظر في تطبيق السمم التعميمي السابق نظرا لمراعاة 

 االعتبارات النفسية فيما يتعمق بمراحل النمو واالستعداد النفسي لمطالب.
بعنوان: )االتجاىات الحديثة في تطوير السمم التعميمي( ىدفت  م(2018ودراسة أحمد ) .4

الدراسة إلى استنباط الخصائص العامة ألشكال السمم التعميمي ومتغيراتو، متضمنة ذلك 
العالم النامي والمتقدم، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وأوصت الدراسة إلى 

ولة تعميم مؤسساتيا واعتبارىا مرحمة االىتمام بمرحمة ما قبل الدراسة االبتدائية ومحا
 تعميمية ضمن مراحل سمم التعميم العام.

م(، بعنوان: )النظام التعميمي في جميورية نيجيريا االتحادية بين 2015ودراسة دياب ) .5
ومراحل  آثار الماضي وتحديات المستقبل(، وتناولت الدراسة السمم التعميمي في نيجيريا
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يدة في تحسين وتطوير السمم التعميمي والبنية التنظيمية تطوره، توصمت الى جوانب مف
 لمراحل التعميم منيا: االىتمام بمرحمة رياض االطفال.

تعقٌبعلىالدراساتالسابقة:ال

يتضح من خالل االطالع عمى الدراسات السابقة أن موضوع السمم التعميمي يعاني من 
م( في ىدف 2016لية مع دراسة خميل )ركود في بعض البمدان العربية، وتتفق الدراسة الحا

التعرف عمى واقع السمم التعميمي في البمدان العربية، واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة أحمد 
م( في دراسة االتجاىات الحديثة في دول العالم لمسمم التعميمي، 2018م( وأحمد )2018)

ليا لمنظام التعميمي في دول م( عن الدراسة الحالية في تناو 2018واختمفت دراسة االحمدي )
م( و أحمد 2018المقارنة االمارات وفنمندا، واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة األحمدي )

م( في استخدام المنيج المقارن، تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 2018)
سات السابقة بتناوليا ألربعة نظم تعميمية مختمفة من حيث ثقافتيا وتقدميا، ساعدت الدرا

الدراسة الحالية في صياغة البنية المعرفية لإلطار النظري ومحاوره، وتحديد المشكمة الخاصة 
بالدراسة، وكذلك التعرف عمى الخمفيات النظرية لموضوع الدراسة من حيث المفيوم واألىمية 

 والتجارب الدولية حولو، تحديد المنيج المستخدم في الدراسة الحالية.
ناقشتها:النتائجوم

 السؤال األول: ما واقع السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية؟
سيتم اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل عرض مختمف جوانب السمم التعميمي في المممكة 

 العربية السعودية مع تناوليا بالتحميل، كما يمي:
عربٌةالسعودٌة:القوىوالعواملالمؤثرةفًالسلمالتعلٌمًفًالمملكةال-

 ىناك عدة عوامل أثرت عمى ىيكل السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية أىميا:
العامل الثقافي: المممكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة دينيا اإلسالم 

لعربية. ودستورىا كتاب اهلل تعالى وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم ولغتيا ىي المغة ا
 (9م، ص2008)النظام األساس لمحكم في المممكة العربية السعودية، 

العامل الجغرافي: تشغل المممكة العربية السعودية أربعة أخماس شبو جزيرة العرب بمساحة 
كيمومتر مربع، والتساع الرقعة الجغرافية واختالف تضاريسيا  2.000.000تقدر بنحو 
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فمناخ المممكة قاري حار صيفا بارد شتاًء. )الييئة العامة يختمف المناخ من منطقة ألخرى، 
 م(2020لإلحصاء، 

العامل التاريخي: تشكل وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية عامل مؤثر في 
 ه. 1389توزيع مراحل التعميم في المممكة العربية السعودية منذ صدورىا عام 

المممكة العربية السعودية اىتماما بالغا بالتعميم، وتخصص العامل االقتصادي: تيتم حكومة 
 م(2020الحكومة الجزء األكبر من االنفاق العام عمى التعميم. )العام المالي، 

العامل السكاني: تشير التقارير واإلحصاءات السعودية إلى أن اجمالي عدد سكان السعودية 
نسمة.  34.218.169مغ م ب2019نسمة وفي عام  16.948.388م بمغ 1992لعام 

م( وىذا التزايد يحتم 2020م( )الييئة العامة لإلحصاء، 2020)المنصة الوطنية الموحدة، 
 عمى الدولة توفير موارد مالية ضخمة لتوفير الفرص التعميمية ألبناء المجتمع.

هٌكلالسلمالتعلٌمًفًدولةالمملكةالعربٌةالسعودٌة:-

( أي ست سنوات لمتعميم 3-3-6العربية السعودية ينتيج نمط )النظام التعميمي في المممكة 
االبتدائي، وثالث سنوات لمتعميم المتوسط، وثالث سنوات لمتعميم الثانوي. وىذا النمط في 
تنظيم السمم التعميمي أعم االشكال وأكثرىا شيوعًا في الوطن العربي، ويتضمن الييكل 

من التعميم الى جانب التعميم العام. فيناك التعميم ما  التنظيمي لمتعميم السعودي أنماطًا مختمفة
قبل المدرسي الذي يتكون من ثالث مستويات وىي: الحضانة والروضة والتمييدي )السنبل، 

 (.120م، ص2004واخرون،
المراحلالدراسٌةفًالمدارس:

مرحلةماقبلاالبتدائً:

مر، وال يعد إلزاميا، ويتم تقديمو التعميم ما قبل األساسي، لألطفال دون السادسة من الع
 عبر الروضات الحكومية واألىمية. 

المرحلةاالبتدائٌة:

سنوات وستة أشير أو ست سنوات.  5تتكون من ست سنوات دراسية، بدءا من عمر    
م( وىي مرحمة مجانية، ويمنع فييا االختالط بين الجنسين 2020)المنصة الوطنية الموحدة، 

 بعد إتماميا بنجاح ينتقل الطالب لممرحمة المتوسطة كبقية المراحل، و 
 (.62م، ص2012)حكيم،
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المرحلةالمتوسطة:

المرحمة المتوسطة ىي الحمقة الوسطى من حمقات التعميم العام، يمتحق بيا الطالب بعد 
 (.76م، ص2012سنوات دراسية )حكيم، 3اجتياز المرحمة االبتدائية، ومدة الدراسة بيا 

نوٌة:المرحلةالثا

تتكون من ثالث سنوات دراسية، كما تقدم المعاىد الصناعية ومعاىد العمارة والتشييد 
م( في الصف الثاني يختار الطالب أحد المسارين 2020الثانوية. )المنصة الوطنية الموحدة، 

 العممي أو األدبي، وىناك نظام المقررات الذي يشمل المرحمة الثانوية بأكمميا.
ية والعمارة والتشييد الثانوية ىي خيار تضعو برامج التدريب التقني والمعاىد الصناع

والميني لمطالب الذي أنيى المرحمة المتوسطة في أن يمتحق في مسارات فنية وصناعية. 
 م(2020)المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني، 

عرضوتحلٌلومناقشةنتٌجةالسؤالالثانً:-8

 لسمم التعميمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟السؤال الثاني: ما واقع ا 
سيتم اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل عرض مختمف جوانب السمم التعميمي في دولة 

 اإلمارات العربية المتحدة مع تناوليا بالتحميل، كما يمي:
القوىوالعواملالمؤثرةفًهٌكلالسلمالتعلٌمًفًدولةاالماراتالمتحدة:-

العوامل الثقافية: يشكل اإلسالم الدين الرسمي في دولة اإلمارات، كما يسمح بُممارسة 
المعتقدات الدينية األخرى، وتعد المغة العربية ىي المغة الرسمية في المؤسسات والييئات 

 م(.2020الحكومية )حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة،
المتحدة دولة اتحادية دستورية مكونة من سبع العوامل السياسية: تعد اإلمارات العربية 

إمارات وتتمتع بسيادة كاممة، يقوم النظام السياسي لمدولة عمى خمس سمطات: المجمس 
األعمى لالتحاد، رئيس االتحاد ونائبو، مجمس الوزراء، المجمس الوطني االتحادي، القضاء 

ضمنيا السياسة العامة االتحادي، يتولى المجمس األعمى رسم السياسة العامة " ومن 
 م(2020لمتعميم")حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة،

العوامل االقتصادية: تحظى االمارات باقتصاد مستقر ومتنوع، يمتاز بالمرونة في تبنى النماذج 
االقتصادية الجديدة واالستفادة من الشراكات العالمية، بما يكفل االزدىار والرخاء لألجيال 

الحالية والقادمة، تواصل الحكومة في جيودىا في االنتقال إلى اقتصاد قائم عمى االمارتية 
 م(.2018م االمارات العربية المتحدة،2021المعرفة، واالقتصاد الرقمي. )رؤية 
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العوامل الجغرافية: تقـع دولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة فـي قـارة آسـيا، وتبمـغ مسـاحة الدولـة 
، وتتألف دولة اإلمارات العربية المتحدة من سبع إمارات، ومناخ 2كم  710023.6قرابـة 

دولة اإلمارات صحراوي دافئ ومشمس شتاًء، وحار ورطب صيفًا )حكومة دولة اإلمارات 
 م(.2020العربية المتحدة،

العوامل السكانية: وفقًا لممركز االتحادي لمتنافسية واإلحصاء، بمغ العدد اإلجمالي لسكان دولة 
مقارنة بـ  2017نسمة عام  903040277اإلمارات من مواطنين ووافدين مقيمين

 م(.2020م. )حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة،2016نسمة عام  901210167
هٌكلالسلمالتعلٌمًفًدولةاإلماراتالعربٌةالمتحدة:

؛ لذا حرصت دولة يعد التعميم بمناىجو ومؤسساتو وبناه التحتية أساس التنمية البشرية
اإلمارات العربية المتحدة في خططيا التنموية التطويرية عمى وضع التعميم محل الصدارة، 
حيث ان مكانة الدولة وخططيا التنموية وتنوعيا االقتصادي القادر عمى المنافسة إنما تقوم 

م، 2011،جميعيا عمى تحسين كفاءة المخرجات التعميمية. )مركز االمارات لمدراسات والبحوث
( وقسمت وزارة التربية والتعميم السنة الدراسية إلى ثالثة فصول دراسية. )البوابة 11ص

 م(2020الرسمية لحكومة اإلمارات، 
المراحلالدراسٌةفًالمدارس:

 مرحلةرٌاضاألطفال:

تعد الدراسة في مرحمة رياض األطفال غير إلزامية، ويمتحقون بفصول مختمطة مدتيا عامان 
 مي:كما ي

 (KG2السنة الثانية )-( KG1السنة االولى ) -
وفي ىذه المرحمة يتم إعداد األطفال قبل دخوليم الحمقة األولى وما بعدىا، ويجد الطالب 
وقتًا في تنمية مياراتو االجتماعية، والمغوية، والبدنية، واألكاديمية )حكومة دولة اإلمارات 

اإلمارات لمدراسات واألبحاث( أن نتائج التعمم تركز م(، وذكر )مركز 2020العربية المتحدة،
عمى المعرفة والفيم، وسموكيات التعمم، وميارات التعمم التي ستوفر األساس لمتعمم الناجح 

، عّدلت وزارة التربية والتعميم في صفوف 2019-2018(. وفي عام 39م، ص2011)
بعة سنوات، وذلك عمى النحو المراحل الدراسية، بحيث يكون عدد الصفوف في كل مرحمة أر 

 التالي:
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 المرحمة التأسيسية المستوى االبتدائي:
تشمل ىذه المرحمة الصفوف الدراسية من األول إلى الرابع، وتيدف إلى توفير بيئة تعميمية 

 غنية تسيم في تشجيع الطمبة عمى التعمم، وتساعدىم في بداية مشوارىم الدراسي. 
 المرحمة المتوسطة:

ة في ىذه المرحمة الصفوف الدراسية من الخامس حتى الثامن، وتيدف إلى رعاية يكمل الطمب
الطمبة وتأىيميم لممستقبل، ومساعدتيم في تنمية الشعور بالوالء لممجتمع )حكومة دولة 

 م(.2020اإلمارات العربية المتحدة،
 المرحمة الثانوية:

عشر، ويتييأ الطمبة في ىذه تشمل ىذه المرحمة الصفوف الدراسية من التاسع حتى الثاني 
المرحمة التعميمية لبداية حياتيم العممية وتقُمد أدوارىم في المجتمع، وبمجرد االنتياء من ىذه 

عامًا من التعميم اإللزامي،  12المرحمة يتم منح الطالب الشيادة الثانوية، وىي تعني إكمال 
التقنية الدبموم الفني الثانوي.  ويُمنح الطالب الذين أكمموا تعميميم في المدرسة الثانوية

 م(.2020)حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة،
 مسارات التعميم في المدراس الحكومية:
 قسمت التعميم الثانوي إلى أربع مسارات:

المسار العام ويطبق بدًأ من الصف األول، والمسار الميني )التخصصي( ويطبق بدًأ من 
م من الصف العاشر ويحق فيو لمطالب االلتحاق بالمسار الصف التاسع، والمسار المتقد

المتقدم أو البقاء بالمسار العام، مسار النخبة )برنامج العموم والرياضيات المتقدم( وبدًأ من 
الصف السادس يحق لمطالب المميزين عمميًا االلتحاق بو )حكومة دولة اإلمارات العربية 

 م(.2020المتحدة،
 لتعميم األساسي بدولة األمارات:نظام الدراسة بمرحمة ا

م تقسيم الفصول الدراسية في المدارس 2011-2010قررت وزارة التربية والتعميم في عام   
الخاصة والحكومية إلى ثالثة فصول دراسية، مع المحافظة عمى أيام السنة الدراسية في 

 (.117م، ص2019يومًا دراسيًا )غنايم، 180حدود 
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ومناقشةنتٌجةالسؤالالثالثعرضوتحلٌل-0
 السؤال الثالث: ما واقع السمم التعميمي في دولة اليابان؟ -

سيتم اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل عرض مختمف جوانب السمم التعميمي في اليابان مع 
 تناوليا بالتحميل، كما يمي:

 القوى والعوامل المؤثرة في ىيكل السمم التعميمي في اليابان: -
 امل الجغرافية:العو -

تتكون اليابان من ثالثة آالف جزيرة، باإلضافة إلى أربع جزر كبيرة وعدد محافظاتيا 
م( 2020حوالي سبعين محافظة بما في ذلك العاصمة طوكيو. )الموسوعة العربية الشاممة، 

 ( 190م، ص2014كم. )مصطفى، 377.815وتبمغ مساحة اليابان حوالي 
م 2020نسمة لعام 126.618.445د السكان في دولة اليابان يبمغ عدالعوامل السكانية: 

م( واألرض القابمة لحياة السكان عمييا تمثل )خمس( 2020)الموسوعة العربية الشاممة، 
 ( 190م، ص2014مساحة اليابان. )مصطفى، 

: جاءت معجزة اليابان االقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية إلى نظاميا العوامل االقتصادية
التعميمي، وذلك بسبب الصمة المتينة بين التعميم والتنمية الوطنية، حيث أدركت أن االزدىار 

 ( 120م، ص2015المحمي لمبالد يعتمد عمى نتاج المؤسسة التعميمية. )الدخيل، 
العوامل السياسة: بدأت مرحمة بناء اليابان الحديثة عندما تولى االمبراطور "ميجي" التعميم، 

اء نظام عام لمتعميم اإللزامي الشامل الذي يقال أنو السبب في نيضة ورفاىية فعمل عمى إنش
(. ويعد نظام الحكم في اليابان ممكي دستوري. 292م، ص2005اليابان المعاصرة. )مرسي، 

 (194م، ص2014)مصطفى، 
 ىيكل السمم التعميمي في دولة اليابان:

بالتعميم ما قبل االبتدائي الذي يشمل  التعميم في اليابان يتكون من مجموعة مراحل؛ بداية
دور الحضانة ورياض األطفال، ثم التعميم االبتدائي فالتعميم الثانوي الذي ينقسم إلى مرحمتين، 
الثانوية الدنيا )المتوسطة( والثانوية العميا، ويتكون العام الدراسي في اليابان من ثالثة فصول 

 (37م، ص1406)بوشامب  (73م، ص2006دراسية في كل مرحمة. )الزكي، 
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 أوال: التعميم قبل االبتدائي: 
يتكون التعميم قبل االبتدائي في اليابان من مؤسستين مؤسسة رياض األطفال ودور 

 الحضانة، وتقدم رياض األطفال تعميما لألطفال بين سن الثالثة والسادسة. 
ساعدة األطفال عمى ومؤسسات التعميم ما قبل المدرسة ليست إلزامية، حيث ىدفيا ىو م 

أن ينمو عقوليم وأجساميم وذلك عن طريق تنشئتيم في بيئة تعميمية تربوية صالحة 
 (73م، ص2006ومالئمة. )الزكي، 
 رياض األطفال: 

مدتيا ثالث سنوات من سن الثالثة إلى سن السادسة، وىو تعميم اختياري غير مجاني    
( وىي من ضمن السمم التعميمي 205م، ص2014يسبق التعميم اإللزامي. )مصطفى، 

 ه(1406الرسمي في اليابان. )بوشامب، 
 دور الحضانة: 

ىي نظم أعدت كمؤسسات الخدمة االجتماعية لألطفال باالتفاق مع قوانين تنظيم الخدمة    
االجتماعية لرعاية األطفال تحت إشراف وزارة الصحة والخدمة االجتماعية وىي أقل من سن 

 (99م، ص2006الخامسة. )الزكي، 
 مرحمة التعميم اإللزامي:

مرحمة التعميم االبتدائي: مدتيا ست سنوات، يدخميا جميع األطفال عند بموغيم ست سنوات، 
لزامية لجميع اليابانيين منذ   (344-343م، ص ص2004. )بدران، 1908وىي مجانية وا 
 مرحمة التعميم المتوسط )الثانوية الدنيا(

يمتحق األطفال بالثانوية الدنيا بعد إنيائيم لمدراسة بالمدرسة االبتدائية، ومدة الدراسة بيا     
لزامي لجميع  ثالث سنوات من الثانية عشرة إلى الخامسة عشرة، والتعميم فييا مجاني وا 

 ( 202م، ص2014م. )مصطفى، 1947اليابانيين منذ عام 
 يا(مرحمة التعميم الثانوي )الثانوية العم

م( أن ىناك ثالثة أشكال من الدراسة في مرحمة الثانوية العميا ىي 2006يذكر الزكي )     
)دراسة كل الوقت ودراسة بعض الوقت ودراسة بالمراسمة(، وتستمر الدراسة كل الوقت لمدة 
ثالث سنوات بينما تستمر الدراسة بعض الوقت والدراسة بالمراسمة أكثر من ثالث سنوات 
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راسة بعض الوقت في الفترات المسائية في فترة بعد الظير والفترات المسائية. )ص وتقدم الد
 (77-76ص

السؤالالرابع:ماواقعالسلمالتعلٌمًفًدولةفنلندا؟

سيتم اإلجابة عمى ىذا السؤال من خالل عرض مختمف جوانب السمم التعميمي في فنمندا مع 
 تناوليا بالتحميل، كما يمي:

والعواملالمؤثرةفًالسلمالتعلٌمًالفنلندي:القوى -

كيمو متر مربع،  338،145تقع فنمندا شمال أوروبا، تبمغ مساحتيا العوامل الجغرافية: 
وتعد الغابات من اىم مواردىا الطبيعية، وكذلك تمتمك المحاصيل الزراعية والحيوانية ومنتجات 

اء السفن ومنتجات االخشاب وصناعة المعادن االلبان والمحوم، ولدييا النحاس والماكينات وبن
 (.19، ص 2015وغيرىا. )الدخيل،
م وذلك وفقًا 2020في  5،533،390: بمغ عدد سكان دولة فنمندا العوامل السكانية

تمميذا في  564،100م( وبمغ طالب المدارس األساسية 2020إلحصاءات فنمندا الرسمية )
 م.2019عام 

مميون من السكان بالمغة االم وىي المغة الفنمندية 4،9ا يتحدث في فنمندالعوامل الثقافية: 
: من 70الف مواطن، ويعتنق  300ويقدم التعميم بيا، ويمييا المغة السويدية يتحدث بيا 

السكان الديانة المسيحية، والبقية من مختمف األديان، وتتعدد داخل المجتمع الفنمندي 
ات، لذلك سعت الحكومة الفنمندية الى توفير الفرص الثقافات في ظل وجود المياجرين واألقمي

م( )عبدالنبي 2020التعميمية لمجميع مع احترام مختمف الثقافات. )إحصاءات فنمندا، 
 (.100م، ص 2012وآخرون، 

: خالل فترة النمو االقتصادي في الثمانينات أصبحت فنمندا من أغنى العوامل االقتصادية
 1990( دوالر أمريكي عام 27400اتج اإلجمالي المحمي )دول العالم، حيث وصل معدل الن

( دوالر، وتحولت الى 2250بالنسبة لمفرد الواحد، أي أن معدل دخل الفرد شيرًيا يصل إلى )
بمد قائم عمى المعرفة الحديثة، مسخرًا التعميم لمتنمية الشاممة واالستثمار في الموارد البشرية 

 م(2018(. )احمد.447م، ص2018واعدادىم لسوق العمل. )االحمدي، 
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: تقوم دولة فنمندا عمى أسموب الديمقراطية في سياستيا، ولدييا عالقات العوامل السياسة
خارجية جيدة، ساىمت في تطوير التعميم وسيمت ليا المشاركة في البرامج والمسابقات 

 الدولية.
هٌكلالسلمالتعلٌمًفًدولةفنلندا: -

م( 2020مندا وفق موقع وكالة التعميم الوطنية الفنمندية )ييدف التعميم األساسي في فن
إلى دعم نمو الطالب نحو اإلنسانية والعضوية المسؤولة أخالقيا في المجتمع وتزويدىم 
بالمعرفة والميارات الالزمة في الحياة، ويتم توفير التعميم االلزامي ضمن ىيكل واحد يسمى 

 كافة مراحمو وىو كالتالي: التعميم األساسي، وىو مجاني لمتالميذ في
( حيث يعد ECECجزء من النظام التعميم الفنمندي )التعميم ورعاية الطفولة المبكرة: -1

األساس وفق مبدأ التعمم مدى الحياة، مع التركيز الخاص عمى أصول التدريس، ويتمتع 
 10-9جميع األطفال دون سن المدرسة في التعميم والرعاية في ىذه المرحمة، فعند عمر 

أشير يكون لدى الوالدين عدة خيارات اما مراكز الرعاية النيارية وانشطة النوادي او يختارا 
 م(.2020رعاية طفميما في المنزل. )الوكالة الوطنية الفنمندية لمتعميم،

 التعميم اإللزامي:-2
التعميم قبل االبتدائي: يعد جزء من التعميم األساسي وىي مرحمة ميمة في مسار نمو 

لطفل وتعممو، تيدف إلى تنمية الطفل بالتعاون مع أولياء أمورىم، من خالل المعب، تعزيزا ا
إلمكانية التعمم بالمعب التربوي وتحقيق الرفاىية والتعمم، وىو امر ضروري في ىذه المرحمة، 

 وىي لمدة عام واحد لألطفال في سن السادسة، وىي مرحمة غير إلزامية، ومجانية. 
اسي: وتمثمو المدرسة الشاممة وتمتد ىذه المرحمة إلى تسع سنوات وقد التعميم األس 

يشتمل عمى سنة إضافية، وىو مجاني لمن تتراوح أعمارىم بين السابعة إلى السادسة عشر 
 -سنو18وقدمت الحكومة اقتراحا الى البرلمان في ىذا العام لتمديد التعميم االلزامي الى  -

 وحاليا ىو كالتالي:
سنوات يبدأىا التالميذ من عمر السابعة الى الثانية عشر  6: تستمر نحو االبتدائيةالمرحمة 

سنة، وتيدف إلكساب التالميذ المعارف والميارات األساسية والالزمة في الحياة مما يعزز من 
 فرص نجاحيم في المراحل الالحقة لتعميميم.
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 التعميم بعد االلزامي:-3
وعندما يكمل الطالب منيج المدرسة الشامل يتم قبولو في التعميم التعميم الثانوي العام:  -  

الثانوي حيث يتوفر لمطالب معرفة عامة استعدادا لمجامعة ويمتد لثالث سنوات، وىو 
مجاني، باستثناء الكتب والمواد التعميمية، وعند اتماميا يكون مؤىل المتحان القبول 

 الوطني الفنمندي.
التعميم والتدريب في سبع مؤىالت مختمفة يخضع فييا الطالب  التعميم الميني: يقدم فيو -

 م(.2020لالختبار والحصول عمى دبموم ميني. )وزارة التعميم والثقافة، 
تحميل وتفسير القوى والعوامل المؤثرة في السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية 

 ودول المقارنة:
معوامل الجغرافية والسكانية فتضاريس اليابان في اليابان تتعدد أنماط الدراسة تبعا ل -

الجبمية تشكل عائق في وصول الطالب إلى المدارس بشكل منتظم ومع التعداد 
السكاني الضخم؛ دعا األمر إلى وجود نمط لمدراسة وىو الدراسة بالمراسمة، والدراسة 

 بعض الوقت، وذلك ليتسنى لمجميع الحصول عمى فرصتيم في التعميم.
المممكة العربية السعودية مع دولة اإلمارات في تأثير العوامل الثقافية عمى تتشابو  -

النظام التعميمي، فالدين اإلسالمي والمغة العربية يشكالن ركائز ميمة في التعميم في 
كال البمدين، ويشكل الدين اإلسالمي بسنتو النبوية مصدر يستقى منو في تأصيل مبدأ 

فالعدل ونشر العمم والعمل عمى تنمية النشء أمور تنادي  اإللزامية في مراحل التعميم،
بيا الشريعة اإلسالمية، وتختمف اليابان وفنمندا مع المممكة العربية السعودية واالمارات 
المتحدة في أىمية الجانب الديني في مراحل التعميم وذلك يرجع لديمقراطية النظام 

 لمختمفة.واحترام تعددية األعراق بدياناتيا ومذاىبيا ا
تختمف دولة المممكة العربية السعودية عن دول المقارنة في العامل االقتصادي،  -

فاالقتصاد في الدولة المحمية قائم عمى النفط وال يرتبط االقتصاد ىنا بتوزيع مراحل 
التعميم بخالف اقتصاد دولة االمارات القائم عمى مصادر متعددة منيا النفط واالتجاه 

قمي واالقتصاد القائم عمى المعرفة، شجع االىتمام باالقتصاد الرقمي نحو االقتصاد الر 
واالقتصاد القائم عمى المعرفة دولة اإلمارات في تغيير ىيكل السمم التعميمي ضمن رؤية 

حتى يتسنى ليا اإلتكاء عمى رأس المال الفكري في تنويع مصادر الدخل، أما  2021
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واالبتكار، ولعل ىذا األمر لو عالقة بجعل في فنمندا فاالقتصاد قائم عمى المعرفة 
المرحمة الثانوية مرحمة مينية بامتياز تعد فييا الكوادر البشرية باكرا، وفي اليابان 
فاالقتصاد قائم عمى التصنيع، وىو بالتالي قد ال يشكل تأثير عمى توزيع السمم 

 التعميمي في النظام التعميمي الياباني.
تساعيا في المممكة تأثير في عممية انتشار رياض األطفال تشكل البقعة الجغرافية وا -

في أنحاء المممكة العربية السعودية، وفي توزيع برامج التدريب التقني والميني في 
اليجر والمحافظات، بينما ساعدت المساحة فنمندا مع تعدادىا السكاني القميل في 

ألطفال وتعميميا، وأما دولة تجويد عممية التعميم واالىتمام بمرحمة الحضانة ورياض ا
اإلمارات فقد يكون تعدادىا السكاني وتعدد أماراتيا ساىم في التركيز عمى تجويد 

 المرحمة الثانوية وجعميا مرحمة لتخريج كفاءات يقوم عمييا اقتصاد الدولة. 
تشكل وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية عامل تاريخي مؤثر في ركود  -

السمم التعميمي وانعدام التفكير في إجراء التغييرات التحولية لشكمو الخارجي، وأما في 
 دول المقارنة ال تشكل الجذور التاريخية أي تأثير في ىيكل السمم التعميمي. 

السؤا-8 نتٌجة وتحلٌل السلمعرض بٌن واالختالف الشبه أوجه ما الرابع: ل
التعلٌمًفًالمملكةالعربٌةالسعودٌةودولالمقارنة؟

أوال/أوجهالتشابهواالختالف:

لزامية التعميم لممراحل  تتشابو المممكة العربية السعودية مع دول المقارنة في مجانية وا 
 الدراسية لمتعميم العام.

السعودية مع فنمندا من حيث وجود جانب ميني بعد المرحمة  وتتشابو المممكة العربية
المتوسطة. إال أن الجانب الميني في المممكة اختياري وليس أمر رسمي، عمى خالف فنمندا 

 فيذه المرحمة مرحمة أساس في السمم التعميمي.
وتتشابو كل من المممكة العربية السعودية وفنمندا واليابان في توزيع مراحل السمم 

 لتعميمي، وتتشابو الدولة المحمية مع فنمندا في نمط التعميم الميني الغير إلزامي.ا
وتتشابو اليابان مع دولة اإلمارات العربية المتحدة في وجود ثالثة فصول دراسية لمعام 

 الواحد، بخالف المممكة العربية السعودية وفنمندا.
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رٌاضاألطفالودورالحضانة:

 (أوجو التشابو:1
في المممكة العربية السعودية واإلمارات المتحدة واليابان وفنمندا التعميم ما قبل األساسي غير 
إلزامي يقوم عميو القطاع الحكومي والخاص، إال أن اليابان وفنمندا ركزوا عمى ىذه المرحمة 
ن من حيث اإلعداد في المناىج واالتجاىات اإليجابية حوليا، أيضا اليابان وفنمندا جعمت م

 تمك المرحمة جزء أساس في السمم التعميمي. 
 المرحمة االبتدائية:

 (أوجو التشابو:1
 المرحمة االبتدائية في المممكة وفي اليابان وفنمندا عدد سنوات تحقيقيا ىو ستة أعوام. 

 ( أوجو االختالف2
 سنوات.  4عدد سنوات المرحمة االبتدائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ىو   

 المرحمة المتوسطة:
 (أوجو التشابو:1

في المممكة العربية السعودية وفي اليابان وفي فنمندا عدد سنوات المرحمة المتوسطة ىو 
 ثالثة أعوام وتسمى في اليابان الثانوية الدنيا، وفي فنمندا تسمى التعميم الثانوي العام. 

 (أوجو االختالف:2
 نوات المرحمة المتوسطة ىو أربعة أعوام.في دولة اإلمارات العربية المتحدة عدد س

 المرحمة الثانوية:
 (أوجو التشابو:1

 المممكة العربية السعودية واليابان يتشابيان في عدد سنوات المرحمة الثانوية.
 ( أوجو االختالف:2
في المممكة العربية السعودية وفي المرحمة الثانوية ىناك مسار المقررات لسائر المرحمة،  -  

مسار األدبي والعممي بعد السنة األولى من المرحمة الثانوية يستمر لمسنتين  وىناك
 االخيريتين.

وىناك المعاىد الصناعية والعمارة والتشييد وىي اختيارية بعد المرحمة المتوسطة، تعنى  
 بالجانب الميني المياري.



 م0202 أبريل(    7عدد  )                     .........          السلم التعليمي في المملكة العربية السعودية

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)-32- 

 

وىناك أربع مسارات في في دولة اإلمارات التعميم في المرحمة الثانوية يمتد ألربعة أعوام، -
 تمك المرحمة تركز عمى تميز الطالب وتجويد مخرجاتيم االكاديمية.

الدراسة -بعض الوقت-كل الوقت-في اليابان ىناك ثالثة أشكال لدراسة المرحمة الثانوية-  
  -بالمراسمة

 في فنمندا يحل الجانب الميني محل المرحمة الثانوية تقدم فييا سبع مسارات اختيارية- 
 لمطمبة بغرض تقديميم لسوق العمل بشكل مبكر، وتندرج تحت مسمى الدبموم الميني.

ثانٌا/ماتمٌزتبهدولالمقارنةوالدولةالمحلٌة:

 تميزت الخبرة اإلماراتية بـ
دولة االمارات من بين دول المقارنة والدولة المحمية المتفردة بشكل السمم التعميمي - 

( وتميزت عن المممكة بتخمييا عن مسار األدبي والعممي واستحداث 4-4-4الظاىري )
 مساري الميني التخصصي والنخبة. 

 تميزت خبرة اليابان بـ
تفردت في تنويع أنماط الدراسة في المرحمة  اليابان من بين دول المقارنة والدولة المحمية التي

 الثانوية. 
 تميزت الخبرة الفنمندية بـ

تميزت فنمندا عن المممكة وبقية دول المقارنة باالىتمام بمرحمة رياض األطفال والحضانة 
مع وجود مناىج تقوم عمى تعميم الطفل ما يحتاجو من المعارف والعموم، ومع وجود سنة 

 التعميم األساسي.إلزامية قبل مرحمة 
واختمفت المممكة العربية السعودية وجميع دول المقارنة في السن االلزامي لمدخول 
لممدرسة، فالمممكة العربية السعودية سن الدخول لمرحمة االبتدائية في عمر الخمس سنوات 

 6سن وستة أشير، واإلمارات واليابان يستمزم دخول الطالب فييا إلى المرحمة االبتدائية عند 
 سنوات.  7سنوات، وفي فنمندا الدخول لممرحمة االبتدائية عن عمر 
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السؤالالخامس:ماإمكانٌةتطوٌرالسلمالتعلٌمًفًالمملكةالعربٌةالسعودٌةفً
ضوءخبراتدولالمقارنة؟

من خالل استعراض واقع السمم التعميمي في كل من المممكة العربية السعودية ودولة االمارات 
العربية المتحدة واليابان وفنمندا، وتحديد أوجو الشبو واالختالف بينيا يمكن القول ان السمم 

 التعممي في المممكة العربية السعودية يمكن تطويره من خالل:
االسترشاد بخبرة فنمندا في إدراج دور الحضانة في السمم الرسمي لمنظام التعميمي في  -

ا بضوابط معينة، كأن يكون الوالدان منشغالن المممكة، وجعل االلتحاق بيا محدود
 بالعمل في الفترة الصباحية.

عداد مناىج عممية مبسطة تقوم عمى تطوير الطفل  - االىتمام بمرحمة رياض األطفال، وا 
وتنمية مياراتو المغوية واألكاديمية واالجتماعية، مما يخفف الحمل عن عاتق معمم 

استقبال الروضة لألطفال من سن الرابعة إلى سن الصف األول بالمرحمة االبتدائية، مع 
السادسة، في ثالثة صفوف دراسية، واتفق ىذا االقتراح مع ما أوصت بو دراسة أحمد 

م( بضرورة التركيز عمى مرحمة ما قبل المرحمة االبتدائية ومحاولة تعميم 2018)
 مؤسساتيا واعتبارىا مرحمة تعميمية ضمن مراحل سمم التعميم العام.

 سترشاد بخبرة اليابان في ضم رياض األطفال ضمن السمم التعميمي الرسمي.اال -
 وتكون بالشكل التالي: 4-2-6إلى  3-3-6تعديل الشكل الظاىري لمسمم التعميمي 

 االبتدائية: ستة أعوام كما ىي.
المتوسطة: سنتان، تعد ىذه المرحمة حساسة النتقال الطالب من مرحمة الطفولة إلى مرحمة 

 ىقة، فيقترح أن تكون ىذه المرحمة مكثفة عمى إعداد الطالب.المرا
الثانوية: تكون ضمن شقين، السنتان األولى منيا تسمى بالثانوية العامة ويقدم فييا برامج 
أكاديمية وأخرى حرفية عامة، مع التركيز عمى اإلمكانات والتقنيات الحديثة في التعميم حتى 

 من معرفة ميوليم.يستطيع الطالب خالل ىذه المرحمة 
الشق الثاني: يقترح أن تسمى السنتان المتبقية بالثانوية المتخصصة، فمن خالل المرحمة 
العامة قد استطاع الطالب تحديد ميوليم واىتماماتيم، ويتم في ىذه المرحمة تكثيف الجانب 

، مع النظري والميني من خالل المعامل والوسائل التعميمية، وفصول المختبر في المدرسة
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انتياء ىذه المرحمة باختبار يحدد مدى إتقان الطالب في التخصص المختار ومن ثم تأىيمو 
 لمجامعات أو يكتفي بشيادتو ألن تقدمو إلى سوق العمل مباشرة.

االسترشاد بخبرات دول المقارنة في تقنين المسار الميني في المرحمة الثانوية وجعمو  -
ة مع تنوع وتعدد المسارات التي تساعد الطالب عمى االنطالقة في إعداد الكوادر البشري

 اختيار ما يالئم ميولو. 
االسترشاد بخبرة دولة اإلمارات في التخمي عن مساري األدبي والعممي في المرحمة  -

عادة النظر في مسارات المرحمة الثانوية في المممكة العربية السعودية.  الثانوية، وا 
 النتائج:

 ما قبل االبتدائي بشكل كبير وعمى الجانب الميني ما بعد  ركزت دولة فنمندا مرحمة
 المرحمة المتوسطة.

  دولة اإلمارات العربية المتحدة تفردت بسمم تعميمي مختمف، واستحدثت مسارات جديدة
 لمتعميم الثانوي.

 .تعددت أنماط المرحمة الثانوية في اليابان 
  اسة تمتد لثالثة فصول دراسية.دولة االمارات العربية المتحدة واليابان السنة الدر 

التوصٌات:

  إجراء الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات المحمية والدولية حول تطوير السمم التعميمي
 في المممكة العربية السعودية.

  توظيف اقتصاد المممكة في إجراء الخطط والتعديالت الالزمة لمسمم التعميمي من قبل
 المختصة. وكالة التخطيط والتطوير والجيات

  االىتمام بمرحمة رياض األطفال في السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية، لما
ليذه المرحمة من أىمية في تكوين القيم واالتجاىات، في نفس الطفل وباألساليب 

 المناسبة ليذه المرحمة العمرية كأول درجة في السمم التعميمي.
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المراجع
 م( حقائق وأرقام مسترجع من:2222اإلمارات العربية المتحدة ) لحكومة دولةالبوابة الرسمية 

https://2u.pw/DWHkF 
م( مراحل ومسارات التعميم المدرسي 2222اإلمارات العربية المتحدة ) البوابة الرسمية لحكومة دولة

 https://2u.pw/n2SBT مسترجع من:
 م( نظام التعميم وسياستو، القاىرة: إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع.2212حكيم، عبدالحميد عبدالمجيد )

 https://cutt.us/LLMzf م( مسترجع من:2218م االمارات العربية المتحدة )2221رؤية 
م(. نظام 2224السنبل، عبدالعزيز، والخطيب، محمد، ومتولي، مصطفى، و عبدالجواد، نور الدين. )

 ، الرياض: دار الخريجي لمنشر والتوزيع.3التعميم في المممكة العربية السعودية. ط
 . مصر: دار الفكر العربي.2م( التربية المقارنة ونظم التعميم. ط2221ضحاوي، بيومي. )

م( التربية المقارنة 2212في، محمد طو ورشاد، عبدالناصر محمد ونصر، أماني محمد. )عبدالنبي وحن
 ونظم التعميم. الرياض: مكتبة الرشد.

م( التربية 2221عبود، عبدالغني وضحاوي، بيومي وسالمة، عادل عبدالفتاح وبكر، عبدالجواد السيد. )
 العالمي الجديد. مصر: دار الفكري العربي. المقارنة واأللفية الثالثة االيدلوجيا والتربية والنظام

 م( التربية المقارنة ونظم التعميم. القاىرة: دار الفكر العربي. 2219غنايم، ميني. )
م( واقع التعميم واآلفاق المستقبمية لتطويره في دولة اإلمارات 2211مركز اإلمارات لمدراسات واألبحاث)
 http://edl.libraries.ae/system/files/eb694.pdf العربية المتحدة مسترجع من:

م( المدخل في التربية المقارنة ونظم التعميم. الرياض: مكتبة 2214مصطفى، صالح عبدالحميد. )
 الرشد.

م مسترجع من: 2222ن م( كم ىو عدد سكان اليابا2222الموسوعة العربية الشاممة. )
-the-is-experts/what-an-https://www.mosoah.com/references/ask

japan-of-population/ 
عربية السعودية مسترجع من: م( معمومات عامة عن المممكة ال2222الييئة العامة لإلحصاء. )

https://www.stats.gov.sa/ar/4025 
 https://2u.pw/HL5LL ىـ( مسترجع من:1416وثيقة سياسة التعميم في المممكة العربية السعودية )

اسة التعميم في المممكة العربية السعودية. مسترجع من: (. سي1995وزارة المعارف )
https://www.almekbel.net/PolicyofKsa.pdf 

https://2u.pw/DWHkF
https://2u.pw/DWHkF
https://2u.pw/n2SBT
https://cutt.us/LLMzf
http://edl.libraries.ae/system/files/eb694.pdf
https://www.mosoah.com/references/ask-an-experts/what-is-the-population-of-japan/
https://www.mosoah.com/references/ask-an-experts/what-is-the-population-of-japan/
https://www.stats.gov.sa/ar/4025
https://www.stats.gov.sa/ar/4025
https://2u.pw/HL5LL
https://www.almekbel.net/PolicyofKsa.pdf
https://www.almekbel.net/PolicyofKsa.pdf
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م( مبادرة التدريب المجتمعي أتقن. مسترجع من: 2222المؤسسة العامة لمتدريب التقني والميني. )
https://ctc.tvtc.gov.sa/#/home/faq 

م(. االتجاىات الحديثة في تطويرا لسمم التعميمي: دراسة تحميمية، المجمة 2218أحمد، أحمد محمد. )
 .149-122(،7)2الدولية لمبحوث النوعية المتخصصة. 

م(. نظم التعميم في الواليات المتحدة 2212اح. )األحمدي، أمل رجاء والرحيمي، تغريد بنت عبدالفت
األمريكية والمممكة العربية السعودية: دراسة مقارنة. دراسات تربوية واجتماعية جامعة حموان: 

 .455-452(، 4)14كمية التربية، 
رنة م(. نظام التعميم في فنمندا واإلمارات العربية المتحدة: دراسة مقا2218األحمدي، فؤاد الفي مسفر. )

 .461-437(، 8) 34تحميمية. مجمة كمية التربية. 
. اإلسكندرية: دار المعرفة 4م( التربية المقارنة دراسات في نظم التعميم. ط2224بدران، شبل. )

 الجامعية. 
م( السمم التعميمي نماذج عربية وعالمية. مجمة المعرفة مسترجع من: 2212البغدادي، فاطمة. )

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=377&Model=M&S
ubModel=160&ID=825&ShowAll=On 

امي في فنمندا وكيفية اإلفادة منو في م(. إصالح النظام التعميمي اإللز 2218بكر، عبدالجواد السيد. )
 325-334(، 2)18مصر. مجمة كمية التربية. 
م(. السمم التعميمي في السودان في ضوء تجارب الدول العربية 2218حاج أحمد، السماني عبدالسالم )

 .86-33(، 16وبعض الدول األجنبية. مجمة دراسات مجتمعية. )
 ن جويعد وزيادة، مصطفى عبد القادر ومتولي، نبيل الحامد، محمد بن معجب والعتيبي، بدر ب

  (.4التعميم في المممكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف المستقبل. )ط م(.2227عبدالخالق.)
 مكتبة الرشد ناشرون. :الرياض

 (. الرياض.16م(. نظام وسياسة التعميم في المممكة العربية السعودية. )ط2211الحقيل، سميمان. )
 مكتبة الممك فيد.

( 39م( السمم التعميمي في السودان: نظرة تقويمية. مجمة الدراسات األفريقية. )2216خميل، فوزية طو. )
245-288 

م(. الممك خالد بن عبدالعزيز آل سعود دراسة تاريخية وحضارية )رسالة 2223الخياط، نوال )
ماجستير(.مسترجع من: 

https://ctc.tvtc.gov.sa/#/home/faq
https://ctc.tvtc.gov.sa/#/home/faq
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=377&Model=M&SubModel=160&ID=825&ShowAll=On
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=377&Model=M&SubModel=160&ID=825&ShowAll=On
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http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?view=tree&B
ookID=7&cntrlId=1#1 

م(، تعمو معيم: نظرة في تعميم الدول العشر األوائل في مجال التعميم عبر 2215الدخيل، عزام، )
 ، بيروت: الدار العربية لمعموم ناشرون.4يميم األساسي طتعم

السنبل، عبدالعزيز بن عبداهلل والخطيب، محمد شحات ومتولي، مصطفى محمد وعبدالجواد، نور الدين. 
، الرياض: دار الخريجي لمنشر 3م(. نظام التعميم في المممكة العربية السعودية. ط2224)

 والتوزيع.
 م(. مدخل إلى التربية المقارنة. األردن: دار المعتز لمنشر والتوزيع.2217) العامري، محمد عمر عمي.

م(. التعميم الجامعي من منظور إداري )قراءات 2211العبادي، ىاشم فوزي والطائي، يوسف حجيم. )
 وبحوث(. عمان: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

م في جميورية اليند والعوامل المؤثرة فيو. مجمة م(. تطور نظام التعمي2218عبد األحد، ظيير أحمد )
 .399-382(، 38كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية. )

يناير(. التعميم العالي والجامعات -2212العوىمي، محمد بن عبد العزيز وعبدالقادر، عبد اهلل )
الجامعات  -العربي الثالث السعودية: التحديات وبرامج التطوير. ورقة مقدمة إلى المؤتمر

 م.2212يناير، 11-9العربية: التحديات واآلفاق. المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية. شرم الشيخ،
 292-281( 1م( السمم التعميمي. مجمة الدراسات العميا، )2216كدوك، عبدالرحمن محمد. )

. مسترجع من: 2217م(. مسح الخصائص السكانية لعام 2217الييئة العامة لإلحصاء )
sttsp://rrr.ptwtp.tsl.pw/ptt/p////w.vt//tv/p/sss.vwttstahsw:wht/:tptth 

م(. التعميم الجيد. مسترجع من: 2222ولة االمارات العربية المتحدة. )البوابة الرسمية لحكومة د
-one-no-uae/leaving-the-ae/about-https://u.ae/ar

behind/4qualityeducation 
(. نشأة السم التعميمي وتطوره في دولة الكويت. ندوة توحيد السمم م1981الكويت، وزارة التربية. )

 .129-113، 41726التعميمي في البالد العربية عمى ضوء استراتيجية تطوير التربية العربية، 
م(. النظام التعميمي في جميورية نيجيريا االتحادية بين آثار الماضي 2215دياب، عبدالباسط محمد. )
 .964-817، 824669دراسة تحميمية مقارنو. المجمة التربوية،  وتحديات المستقبل:

م( مراحل ومسارات التعميم المدرسي. مسترجع من: 2222البوابة الرسمية لحكومة اإلمارات. )
-services/education/school-and-ae/information-https://u.ae/ar

http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?view=tree&BookID=7&cntrlId=1#1
http://www.kingkhalid.org.sa/Gallery/Text/ViewBooks.aspx?view=tree&BookID=7&cntrlId=1#1
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/population_characteristic
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/population_characteristic
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/leaving-no-one-behind/4qualityeducation
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/leaving-no-one-behind/4qualityeducation
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/school-education-k-12/joining-k-12-education/stages-and-streams-of-school-education


 م0202 أبريل(    7عدد  )                     .........          السلم التعليمي في المملكة العربية السعودية

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)-33- 

 

-of-streams-and-education/stages-12-k-12/joining-k-education
education-school 

http://note-م( تقرير بيرسون ألفضل النظم التعميمية مسترجع من: 2214موقع نوت. )
mag.com/archives/2476 

م( تنويع مصادر نظام تمويل التعميم في المممكة العربية السعودية 2219البابطين، أماني أحمد. )
في ضوء التجربة االمريكية. المجمة الدولية التربوية المتخصصة. 2232لمواكبة تطمعات رؤية 

8 (9 )55-69. 
عاما.  92م( لمحات من المسيرة التعميم السعودي خالل 2213رومي، أحمد وعامر، السويداني. )ال

مجمة المعرفة. مسترجع من: 
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?SubModel=&ID=2063 

م( التعميم الحكومي في الكويت مشكالتو وسبل الحل. مسترجع من: 2222االمة. )مجمس 
html5/run.asp?id=1414-http://www.kna.kw/clt 

من: م( التعميم والتدريب في سمطنة عمان. مسترجع 2222مكتب التربية العربية لدول الخميج. )
https://www.abegs.org/displaysystems/6263255781605376 

ه( نموذج مقترح لتطوير السمم التعميمي في المممكة العربية السعودية. 1417العباد، عبداهلل بن حمد. )
 66-58( 19مجمة المعرفة. )

 https://cutt.us/rVJZTم(. التعميم األساسي. مسترجع من: 2222تعميم والثقافة. )وزارة ال
م( العام الدراسي بنظام الثالثة فصول. 2222البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. )

 https://2u.pw/Rx9dCمسترجع من: 
 

https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/school-education-k-12/joining-k-12-education/stages-and-streams-of-school-education
https://u.ae/ar-ae/information-and-services/education/school-education-k-12/joining-k-12-education/stages-and-streams-of-school-education
http://note-mag.com/archives/2476
http://note-mag.com/archives/2476
http://note-mag.com/archives/2476
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?SubModel=&ID=2063
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?SubModel=&ID=2063
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1414
http://www.kna.kw/clt-html5/run.asp?id=1414
https://www.abegs.org/displaysystems/6263255781605376
https://www.abegs.org/displaysystems/6263255781605376
https://cutt.us/rVJZT
https://2u.pw/Rx9dC

