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د. علي حورية، هناء ال�سلطان

* تاريخ ت�صلم البحث: 2011/7/7م                                                       * تاريخ قبوله للن�رش: 2012/7/23م

التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية

�مللخ�س

تطرح الدرا�صة روؤية م�صتقبلية لالحتياجات التعليمية للمرحلة الثانوية يف اململكة 

العربية ال�صعودية، با�صتخدام اأ�صلوب ال�صال�صل الزمنية. وتهدف الدرا�صة اإىل حتليل 

واقع اخلم�س ع�رشة �صنة املا�صية ومن ثم مد خط املا�صي واحلا�رش لتقدير الحتياجات 

ا�صتمرار  اإىل  الزمنية  ال�صال�صل  نتائج حتليل  وت�صري  للمرحلة.  امل�صتقبلية  التعليمية 

فبالن�صبة  2020م(.  عام  )حتى  الع�رش  التوقع  �صنوات  مدى  على  التعليم  النمو يف 

اأن يزداد بن�صبة  اأن تزداد بن�صبة 43%، ولعدد الطالب  لتعليم البنني: يتوقع للمدار�س 

45%، ولعدد املعلمني اأن يزداد بن�صبة 57%، ولعدد الف�صول اأن يزداد بن�صبة 266%، وزيادة 

الكلفة الكلية بن�صبة 47%. وبالن�صبة لتعليم البنات: يتوقع للمدار�س اأن تزداد بن�صبة 

51%، ولعدد الطالبات اأن يزداد بن�صبة 52%، ولعدد املعلمات اأن يزداد بن�صبة 81%، ولعدد 

الف�صول اأن يزداد بن�صبة 305%، وزيادة الكلفة الكلية بن�صبة 41%. واأو�صت الدرا�صة 

ب�رشورة ت�صميم مناذج كمية لتقدير احتياجات التعليم بكافة مراحله بحيث يكون 

امل�صاركة  وتو�صيع  )معلمني، طالب....(؛  املتغريات  النمو جلميع  ن�صب  بني  توازن  هناك 

اأكرب مردود وباأقل  املجتمعية يف متويل التعليم، لتح�صني البيئة التعليمية وحت�صيل 

التكاليف. 

العربية  اململكة  التعليمية،  املوارد  الثانوية،  املرحلة  احتياجات،  التنبوؤ؛  �لكلمات �ملفتاحية: 

ال�صعودية.
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

Prediction of the needs of secondary schools in the Kingdom of Saudi
Arabia for Educational Resources during 2010 / 2020

Abstract

The study presents a future vision for educational  needs at secondary stage 
in the Kingdom of Saudi Arabia using Time Series Analysis. The study aimed 
to analyse the reality of the past fifteen years and to link the past with the 
present to estimate the future educational needs for the secondary stage. The 
results of time series analysis showed continued growth in education over the 
ten prediction years (till the year 2020(. As for boys education, it was expected 
for schools to be increased by 43%,  for students to be increased by 45%, for 
teachers to be increased by 57%, for classes to be increased by 266% and 
the increase of total cost by about 47%. As for girls education, it is expected 
that the schools to be increased by 51%, for students to be increased by 52%, 
female teachers to be increased by 81%, for classes to be increased by 305% 
and the total cost to be increased by 41%. Many recommendations have been 
concluded from this study which are the needs to design quantity models to 
estimate the educational needs at all stages so that there is balance between 
the growth rates of all variables (teachers, students,….(, and to expand com-
munity participation in education funding in order to improve the educational 
environment to achieve biggest benefit at the lowest costs.

Key words: predict, needs, secondary stage, educational recourses, kingdom of Saudi 
Arabia.
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�ملقدمة

عليه،  متزايداً  اجتماعياً  باأن هناك طلباً  ال�صعودية  العربية  اململكة  التعليم يف  يحظى 

اإتاحة الفر�س التعليمية املتكافئة للمواطنني كافة، من خالل  وت�صعى اململكة جاهدة اإىل 

عليه،  املتزايد  الطلب  ملواجهة  ال�صتيعاب  قاعدة  تو�صيع  ت�صتهدف  ر�صيدة  �صيا�صات  تبني 

والذي قد يكون - كما يرى املراقبون - على ح�صاب اجلودة ال�صاملة فيه.

وبالرغم من اجلهود املبذولة ل�صتيعاب الطلب الجتماعي وتو�صيع قاعدة القبول يف كافة 

مراحل التعليم، اإل اأن الفجوة مازالت قائمة. ونتيجة لتزايد الطلب مع حمدودية املوارد الالزمة 

تتطلبها  التي  والب�رشية  املادية  املدخالت  على  بدوره  هذا  اأثر  الأعداد،  تلك  مطالب  لتلبية 

امليزانيات  اإىل  اإ�صافة  وتخ�ص�صات،  اأعداداً  املعلمون،  اأهمها  من  التي  التعليمية،  العملية 

والتمويل، واملباين املدر�صية )احلامد، 2007(.

النظام  على  امل�صتمرة  وال�صغوط  الجتماعي  الطلب  اأزمة  حدة  على  التدليل  ويكفي 

التعليمي يف اململكة، عدم قدرة اجلامعات على ا�صتيعاب كافة خريجي املرحلة الثانوية، وهي 

اأزمة تتجدد كل عام، وحتتاج اإىل وقفة من متخذي القرار يف اململكة.  

وحيث اإن معدل اخل�صوبة يف اململكة يرتفع - قيا�صاً باملعدلت العاملية - مع انخفا�س 

معدل وفيات املواليد )اجلابري، 2010(. فاإنه يتوقع ا�صتمرار ارتفاع اأعداد من هم يف �صن التعليم؛ 

)اليو�صف،  عاماً  ع�رشين  من  اأقل  2006م  عام  ال�صعوديني  ال�صكان  عدد  ن�صف  كان  حيث 

2010(. وهذا ي�صري اإىل ا�صتمرارية تدفق من هم يف �صن التعليم؛ مما قد يولد �صغوطاً متزايدة 

على التعليم، الأمر الذي يهدد كفاءة املوؤ�ص�صات التعليمية يف البالد وفاعليتها. لذا و�صع 

املخت�صون عدداً من البدائل حلل اأو لتخفيف حدة م�صكلة تزايد الطلب على التعليم، والتي 

من اأهمها توجيه املوارد، و�صبط مدخالت النظام التعليمي، من خالل حتديد الأعداد املطلوبة 

من املعلمني، اإ�صافة اإىل حماولة تقدير امليزانيات الالزمة للوفاء مبتطلبات التو�صع يف مراحل 

التعليم املختلفة. 
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غاية  اأمراً يف  التعليم  بجودة  الهتمام  بات  والعاملية،  التناف�صية  الع�رش، ع�رش  ويف هذا 

اأن اجلودة ال�صاملة يف التعليم ل  اآراء املخططني الرتبوين، اإ�صافة اإىل  اإىل  الأهمية، وانحيازاً 

تتحقق ما مل يهتم التخطيط التعليمي باجلوانب الكمية والنوعية. وتعد عملية توفري قوى 

عاملة موؤهلة، مبهارات عالية، وباأعداد كافية من اأهم ما يتطلبه جناح العملية التعليمية؛ 

الزوايا  خمتلف  يف  املتعددة  واأ�صاليبها  بطرقها  العلمية  الدرا�صات  اهتمت  ذلك  اأجل  من 

النوعية. ويف هذا  اأم الأ�صاليب  التخطيطية �صواء كانت الأ�صاليب الكمية يف التخطيط 

قا�صم  درا�صة  الق�صية،  هذه  در�صت  التي  العربية  الدرا�صات  اأوائل  من  اأن  اإىل  ي�صار  املقام 

)1980( التي هدفت اإىل تقدير حاجة دولة الإمارات العربية املتحدة من القوى العاملة املوؤهلة 

حتى عام 2000، وللو�صول اإىل هذا الهدف، مت حتليل الو�صع الدميوغرايف يف الدولة، ثم ح�صاب 

احتمالت البقاء على قيد احلياة لكل من الذكور والإناث خالل الفرتة 1975-2000 بالعتماد 

على الرتكيب ال�صكاين للمواطنني ح�صب تعداد 1975م. ثم اأجريت تنبوؤات لأعداد التالميذ 

النجاح  لن�صب  العام  الجتاه  بدرا�صة  2000م،  عام  لغاية  البتدائية  املرحلة  يف  امل�صتجدين 

والر�صوب والت�رشب يف املرحلة البتدائية والإعدادية والثانوية. هذا، ومتكن الباحث من ا�صتخدام 

ال�صنوات  وانتقالهم من  للطالب  املتوقعة  التدفقات  بناء جداول  التعليمية يف  امل�صفوفة 

الدرا�صية احلالية املختلفة واعتبار هذه التدفقات اأ�صا�صاً يف تقدير الو�صع الكلي لقوة العمل 

اجلامعي يف دولة الإمارات. 

اأما الدرا�صات الأجنبية فكانت درا�صة �صتيلز )Styles, 1985) التي هدفت اإىل تطوير منوذج 

لتقدير الطلب على معلمي املرحلة الثانوية يف الفرتة ما بني 1984- 1993 يف ولية جورجيا، 

باعتماد طريقة البقاء كو�صيلة للتنبوؤ بامل�صتقبل، وت�صميم منوذج من خالل معلومات عن 

املواليد وعدد معلمي املراحل الثانوية، والن�صب املئوية للمعلمني ح�صب تخ�ص�صاتهم على 

امل�صتوى القومي. وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن الطلب �صيتزايد على بع�س التخ�ص�صات 

و�صيتناق�س يف تخ�ص�صات اأخرى. 

ويف الأردن قام يا�صني )1994( بدرا�صة لتطوير منوذج تربوي كمي للتنبوؤ باحتياجات تعليم 

الأميني يف الأردن للفرتة 1994/93م وحتى 2000/99م، والذي بتطبيقه �صيتم الو�صول اإىل 

اأعداد الأميني املتوقع التحاقهم يف برامج حمو الأمية يف امل�صتقبل، واحتياجاتهم التعليمية 

من مراكز درا�صية ومعلمني، وتكلفة هذه الحتياجات، وبذلك ي�صهل على امل�صئولني اتخاذ 

بعد  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت  وقد  الأمية.  برامج حمو  تطوير  ب�صاأن  والر�صيد  الأن�صب  القرار 

تطبيق النموذج تزايد احلاجة اإىل زيادة اأعداد الأميني امللتحقني يف برامج حمو الأمية وخا�صة 
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الذكور منهم، واأن هناك نق�صاً يف عدد املراكز الدرا�صية املخ�ص�صة للذكور، اإ�صافة اإىل تدين 192

يف كمية ما ير�صد من اأموال لدعم برامج حمو الأمية.

كما حاول املحي�صن )1994( تطوير خطة تربوية لإعداد الت�صكيالت املدر�صية يف مدار�س وزارة 

الرتبية والتعليم ملرحلة التعليم ال�صا�صي يف الردن لل�صنوات 1994/1993م - 2004/2003م. 

واقع  وت�صخي�س  الردن،  يف  ال�صا�صي  للتعليم  الكمي  التطور  تقدير  اإىل  الدرا�صة  هدفت 

التخطيط الكمي للتعليم ال�صا�صي يف الردن، والتنبوؤ بالكلفة املقابلة ل�صتيعاب طلبة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  مدار�س  املعلمني يف  على  الطلب  وتقدير  ال�صا�صي،  التعليم  مرحلة 

يف �صنوات اخلطة والحتياجات التعليمية الأخرى من مدار�س وغرف درا�صية، ومن ثم حتديد 

وغرف  واملدار�س،  املعلمني،  المثل لحتياجاتهم من  والو�صع  الطلبة،  لقبول  الأمثل  الو�صع 

الدرا�صة. وا�صتخدمت الدرا�صة اأداتني الأوىل منوذج تربوي كمي، والثانية ا�صتبانة درا�صة الكلفة 

العامة يف مدار�س مرحلة التعليم الأ�صا�صي. وجاءت نتائج الدرا�صة لتوؤكد اأن هناك هدراً يف 

مرحلة التعليم ال�صا�صي، ولتوؤكد كذلك وجود فجوات كبرية يف اأعداد امللتحقني من الطالب 

واملعلمني وال�صعب، بني الو�صع املمكن، والو�صع الأمثل يف حال ا�صتمرار الواقع وفق الجتاهات 

املا�صية.

ناق�صت  التي  ال�صعودية  يف  الرائدة  الدرا�صات  من   )2004( واآخرين  اجلابري  درا�صة  وتعد 

والتي  الزمنية،  ال�صال�صل  بتطبيق  املنورة  املدينة  مبنطقة  التعليم  م�صتقبل  ا�صت�رشاف 

اأجريت بهدف ا�صت�رشاف م�صتقبل التعليم العام مبنطقة املدينة املنورة يف اململكة العربية 

ال�صعودية، واتبعت الدرا�صة املنهج الو�صفي التتبعي ولغر�س تقدير الحتياجات التعليمية 

�صتُخدم فيها اأ�صلوب حتليل ال�صال�صل الزمنية، وبالتحديد طريقة التمهيد الأ�صي. وخل�صت 
ُ
اأ

الدرا�صة اإىل توقع وجود زيادة يف مدار�س البنني بن�صبة 29% وزيادة يف اأعداد الطالب بن�صبة 

30% وتوقعت اأن تزداد اأعداد املعلمني بن�صبة 27% وبالن�صبة لتعليم البنات يتوقع لعدد املدار�س 

اأن يزداد بن�صبة  اأن يزداد بن�صبة 37% ولعدد املعلمات  اأن يزداد بن�صبة 35% ولعدد الطالبات 

.%45

العربية  اململكة  اأجريت يف  التي  احلديثة  الدرا�صات  )1430( من  درا�صة مندورة  تعد  كما 

ال�صعودية، والتي هدفت التعرف اإىل القيم التنبوؤية لل�صال�صل الزمنية لأهم عنا�رش التعليم 

العام للبنات يف منطقة مكة املكرمة، خالل الأعوام )1429-1439(، بالعتماد على بيانات 

جمعت من عام 1409هـ اإىل 1428هـ. وتوقعت الدرا�صة زيادة اأعداد املدار�س يف عام 1439هـ 

اأعداد  وبارتفاع   ،%130 اإىل  زيادتها  الأ�صا�س، وبف�صول و�صلت ن�صبة  294% عن �صنة  بن�صبة 

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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الطالبات بن�صبة 129%، وزيادة يف اأعداد املعلمات بن�صبة 194%. وك�صفت الدرا�صة اأن معدل 

النمو الأعلى كان يف املرحلة البتدائية مبعدل 3،72 مدر�صة �صنوياً، وبالن�صبة للف�صول كان 

معدل النمو الأعلى يف املرحلة الثانوية وبلغ 28،5 ف�صل �صنوياً ، وكان معدل النمو ال�صنوي 

الأعلى للطالبات واملعلمات يف املرحلة الثانوية، حيث ارتفع اإىل 938،71 طالبة �صنوياً، ومبعدل 

69.15 معلمة لل�صنة الواحدة.

التعربية  اململكة  يف  التعليم  م�صتقبل  ا�صت�رشاف  م�صرية  لتكمل  الدرا�صة  هذه  وتاأتي 

ال�صعودية من خالل تقدير احتياجات وزارة الرتبية والتعليم من املعلمني واملعلمات للمرحلة 

بافرتا�س  الحتياجات-  بتلك  والتنبوؤ  الثانوي  للتعليم  الكمي  الواقع  وت�صخي�س  الثانوية، 

ا�صتمرارية الجتاه الراهن- ومن ثم تقدير حجم الكلفة التعليمية؛ لتزويد �صناع القرار مبوؤ�رشات 

قد تقارب الواقع حول احتياجات التعليم من املوارد �صواء كانت مادية اأو ب�رشية.      

م�سكلة �لدر��سة

يعتمد تقدم الدول اأ�صا�صاً على مقدار ما يوجد لديها من عنا�رش ب�رشية متعلمة، وعليه 

تظهر الأهمية البالغة للموارد الب�رشية، وتتحدد اأهمية التخطيط اجليد لهذه املوارد بتوفري 

التقدير ال�صليم لالحتياجات الب�رشية امل�صتقبلية )George & John, 1993). وي�صاعد على 

التحديد الدقيق حلجم وم�صتويات القوى العاملة )ال�صيلخي، 2008(.

لذا قامت الدرا�صة احلالية باتباع الأ�صلوب العلمي يف اإيجاد �صيا�صة لإدارة الأفراد، بتطبيق 

تخطيط املوارد الب�رشية من خالل البحوث التطبيقية؛ ووفق ما اأ�صار اإليه زويلف )2003( يوؤدي 

اإىل ت�صليح �صانعي ال�صيا�صات، وقرارات الأفراد باأ�صاليب وطرق البحث العلمي الكمي.

Time-Series- الزمنية  ال�صال�صل  حتليل  اأ�صلوب  بتطبيق  احلالية  الدرا�صة  وقامت 

املا�صي  اأرقام  تتبع  بغر�س   ،SPSS الإح�صائية  احلزم  برنامج  عرب   Analysis Technique
املوارد  الثانوي من  التعليم  امل�صتقبل، وحتديد احتياجات  واحلا�رش وا�صتخدامها لر�صم �صورة 

التعليمية امل�صتقبلية.

�أهد�ف �لدر��سة

وذلك  والبنات،  البنني  ب�صقيه  الثانوي  التعليم  م�صتقبل  ا�صت�رشاف  اإىل  الدرا�صة  هدفت 

بو�صع ت�صور لهذا امل�صتقبل وحاجاته ا�صتناداً اإىل ما�صيه وواقعه. ومبعنى اآخر فاإن الدرا�صة 

�صتحاول حتقيق الأهداف التالية:
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الثانوي يف اململكة العربية ال�صعودية خالل الفرتة 194 1. و�صف واقع التطور الكمي للتعليم 

1995- 2009م.

2. التنبوؤ باأعداد الطالب والطالبات واملعلمني واملعلمات والف�صول واأحجامها ون�صبة )طالب/

معلم( للمرحلة الثانوية خالل الفرتة 2010-2020م.

الثانوية  للمرحلة  والطالبات  والطالب  واملعلمات  املعلمني  كلفة  متو�صط  حجم  تقدير   .3

املتنباأ بهم خالل الفرتة 2010-2020م.

حال  يف  الثانوية  للمرحلة  والطالبة  الطالب  من  كل  يتحمله  الذي  املبلغ  حجم  تقدير   .4

افرتا�س م�صاركة الدولة 10% من الكلفة الكلية للتعليم.

�أ�سئلة �لدر��سة

ميكن حتديد م�صكلة الدرا�صة احلالية يف ال�صوؤال الرئي�س التايل:

ما احتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�صعودية من املوارد التعليمية خالل الفرتة 

2010-2020؟

ويتفرع من هذا ال�صوؤال الأ�صئلة الفرعية التالية:

1. ما واقع التطور الكمي للتعليم الثانوي يف اململكة العربية ال�صعودية خالل الفرتة 1995- 

2009؟

)طالب/ ون�صبة  واأحجامها  والف�صول  واملعلمات  واملعلمني  والطالبات  الطالب  اأعداد  ما   .2

معلم( للمرحلة الثانوية املتوقعة خالل الفرتة 2010-2020م؟

3. ما حجم متو�صط كلفة املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات للمرحلة الثانوية املتنباأ 

بهم خالل الفرتة 2010-2020م؟

4. ما حجم املبلغ الذي يتحمله كل من الطالب والطالبة للمرحلة الثانوية يف حال افرتا�س 

م�صاركة الدولة 10% من الكلفة الكلية للتعليم؟

�أهمية �لدر��سة

املهتمني  كل  على  اأهميتها  بظالل  تلقي  التي  الدرا�صات  من  الدرا�صة  هذه  تعد  قد 

واملخططني الرتبويني ومتخذي القرارات يف ر�صم ال�صيا�صة امل�صتقبلية للتعليم الثانوي العام 

العربية  اململكة  م�صتوى  على  الرائدة  الدرا�صات  من  تكون  وقد  ال�صعودية،  يف  واحتياجاته 

ومن  التدري�صية،  وكوادرها  املدار�س  من  الوزارة  احتياجات  وتقدير  حتليل  ملحاولتها  ال�صعودية؛ 

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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195

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

زيادة  الوزارة من م�صكلة  البعيد، يف الوقت الذي تعاين فيه  الدرا�صية على املدى  الف�صول 

الطلب على التعليم. وتتبلور اأهمية هذه الدرا�صة من اأهمية املرحلة التي تناولتها بالتحليل؛ 

كونها توفر معلومات اأولية عن تكلفة الدرا�صة يف مرحلة التعليم الثانوي العام احلكومي، 

المر الذي ي�صاعد على اتخاذ القرارات لو�صع املوازنات، وتوجيه الأموال لتحقيق اأف�صل العوائد 

التعليم  مرحلة  يف  الأموال  هدر  ظواهر  من  للحد  م�صتقبالً؛  التكاليف  معرفة  خالل  من 

الثانوي العام. ومن املوؤمل اأن ت�صهم هذه الدرا�صة يف تقدير الكلفة امل�صتقبلية املجتمعية 

يف حال اخل�صخ�صة اجلزئية للتعليم الثانوي العام.   

حمدد�ت �لدر��سة

ومدار�س  العامة  الثانوية  املرحلة  مبدار�س  تتمثل  مكانية،  مبحددات  الدرا�صة  نتائج  تتحدد 

حتفيظ القراآن يف اململكة العربية ال�صعودية للبنني والبنات. ومبحددات زمنية، انح�رشت يف 

اقت�رشت  2011/2010م. ومبحددات مو�صوعية،  الدرا�صي  العام  الثاين من  الدرا�صي  الف�صل 

الثانوية  للمرحلة  والف�صول  املدار�س  واأعداد  واملعلمات  املعلمني  على تقدير الحتياجات من 

العامة وحتفيظ القراآن على م�صتوى اململكة العربية ال�صعودية وذلك من خالل التنبوؤ باأعداد 

الطالب والطالبات.

م�سطلحات �لدر��سة

والقومية  املحلية  التاثريات  جلميع  امل�صتقبل  ا�صت�رشاف  عملية  باأنه  التنبوؤ  يعرف  التنبوؤ: 

وعرفه   .)1994 )يا�صني،  وتكنولوجية  وتربوية  واقت�صادية  واجتماعية  �صيا�صية  والعاملية، من 

اأ�صاليب  ال�صلمي )2008( باأنه عملية تقدير حلدث يف وقت معني يف امل�صتقبل با�صتخدام 

اح�صائية مما يوؤدي اإىل زيادة احتمال تو�صل اأفراد خمتلفني اإىل ذات النتيجة، على العك�س من 

احلد�س والتخمني، حيث ل يتوقع اأن ي�صل اإثنان اإىل ذات النتيجة.

التحاقهم يف  املتوقع  والطالبات  الطالب  تقدير عدد  باأنه  التنبوؤ  احلالية  الدرا�صة  وتعرف 

برامج املرحلة الثانوية العامة وبرامج حتفيظ القراآن يف اململكة العربية ال�صعودية، وتقدير 

احتياجاتهم التعليمية من معلمني ومعلمات ومدار�س، وتقدير حجم الكلفة لهذه الحتياجات، 

وذلك بالعتماد على البيانات الطولية )التاريخية(.

االحتياجات: يعرف كوفمان )Kaufman, 1983) احلاجة على اأنها الفجوة بني ما هو كائن 

وما �صيكون عليه الو�صع.
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املتوقع 196 والطالبات  الطالب  اأعداد  بني  الفجوة  باأنها  الحتياجات  احلالية  الدرا�صة  وتعرف 

التحاقهم يف برامج املرحلة الثانوية العامة واحتياجاتهم التعليمية وتكلفة هذه الحتياجات 

يف حالة ما ميكن اأن يكون عليه الو�صع خالل الفرتة 2010-2020م. وتتحدد الحتياجات من 

املوارد التعليمية يف هذه الدرا�صة باأنها متطلبات الطلبة املتوقع التحاقهم يف برامج املرحلة 

الثانوية العامة وحتفيظ القراآن يف امل�صتقبل من املعلمني واملعلمات والتجهيزات من مباين 

وف�صول اإىل جانب تقدير الكلفة الكلية وكلفة رواتب املعلمني. 

الطلبة  بها  يلتحق  العام،  التعليم  �صلم  يف  الثالثة  املرحلة  باأنها  تعرف  الثانوية:  املرحلة 

والطالبات الذين اأمتوا الدرا�صة املتو�صطة بنجاح، ومتتد الدرا�صة بها على مدى ثالث �صنوات، 

اأوفى من التثقيف العام  تتيح لهم قدراً  ويدر�س الطالب بهذه املرحلة مواد اأكرث تخ�ص�صاً 

وتوؤهلهم لاللتحاق باجلامعات )احلامد، 2007(.

منهجية �لدر��سة و�إجر�ء�تها

العاملة  للقوى  التخطيط  عملية  جوهر  هي  الب�رشية  املوارد  من  احلاجة  حتديد  عملية 

واأ�صا�صها )ر�صيد، 2004(. وي�صيف ر�صيد باأن اأ�صاليب التنبوؤ بالقوى العاملة تنق�صم اإىل: طرق 

 Quantitative وطرق التنبوؤ الكمية ،Qualitative forecasting Methods التنبوؤ النوعية

.forecasting Methods
و يوؤكد ال�صلمي )2008( على ذلك باأن هناك العديد من الأ�صاليب التي ت�صتخدم للتنبوؤ 

باحلاجات من القوى العاملة ترتاوح بني اأ�صاليب مب�صطة؛ تعتمد على التخمني القائم على 

احلكم ال�صخ�صي اخلال�س )الأ�صاليب النوعية(، واأ�صاليب تت�صمن مناذج ريا�صية واإح�صائية 

با�صتخدام احلا�صب الآيل )الأ�صاليب الكمية(.

�لأ�ساليب �لكمية

التنبوؤ  يف  ا�صتخدامها  ميكن  التي  والإح�صائية  الريا�صية  الأ�صاليب  من  العديد  هناك 

بالقوى العاملة، لعل من اأ�صهرها )زويلف، 2003؛ ر�صيد، 2004(:

Work load Analysis  )1. الأ�صلوب املبا�رش )حتليل عبء العمل

Time – Series Analysis 2. حتليل الجتاهات وال�صال�صل الزمنية

Regression straight Line 3. مناذج معادلة انحدار اخلط امل�صتقيم

Survival Rate )4. ح�صاب ن�صبة الناجني )معدلت البقاء
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197

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

Time-series Analysis حتليل االجتاهات وال�سال�سل الزمنية

يعد اأ�صلوب حتليل ال�صال�صل الزمنية من الأ�صاليب الإح�صائية اجلديرة بالهتمام، والتي 

تطورت كثرياً واأ�صبح بالإمكان ا�صتخدامها لغايات العر�س والطلب على خدمة اأو �صلعة ما 

)اجلابري واآخرون، 2004(.

ويف الغالب يتنباأ املخت�صون باأحداث امل�صتقبل من خالل ا�صتقراء اجتاهات املا�صي، فهم 

يرون نظاماً معيناً للتغيري، يتحرك يف اجتاه معني، ويعزون اإليه، بطريقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة، 

.(George & John, 1993( قوة دافعة تدفعه قدماً حتى الو�صول اإىل حدود معينة

ويعتمد اأ�صلوب حتليل ال�صال�صل الزمنية كما ي�صري ر�صيد )2004( على تتبع الجتاهات خالل 

فرتة زمنية معينة يف ال�صنوات املا�صية، للتنبوؤ بالحتياجات التي يعتقد اأنها �صت�صتمر يف 

 Y = a + bx ،  Y= an + b ∑ x∑ ، :امل�صتقبل، وذلك با�صتخدام معادلت اإح�صائية مثل

.∑Y = a ∑ x + b ∑ x2
اأ�صا�صاً  تكون   ،Longitudinal Data بيانات طولية  تلزمها  الزمنية  ال�صال�صل  فاإن  وعليه 

ال�صال�صل  الطرق لحت�صاب  من  عدداً   )2011( حورية  ا�صتعر�س  وقد  امل�صتقبل.  ل�صت�رشاف 

الزمنية متثلت يف الآتي:

-  طريقة التمثيل اليدوي.

-  طريقة املربعات ال�صغرى )خط الجتاه العام(.

-  طريقة املتو�صطات املتحركة.

منهج �لدر��سة

انتهجت الدرا�صة اأ�صلوب حتليل ال�صال�صل الزمنية، با�صتخدام طريقة املربعات ال�صغرى، 

والإح�صاءات  )الأرقام  التعليمية  املوؤ�رشات  تتبع  اأجل  من  طولية  بيانات  على  اعتمدت  وقد 

اجلزء  هذا  يف  الدرا�صة  اتبعت  وبذلك  املا�صية،  �صنة  ع�رشة  اخلم�س  فرتة  خالل  التعليمية( 

املنهج الو�صفي. كما انتهجت الدرا�صة اأ�صلوب تطبيقي من اأجل التنبوؤ باملوؤ�رشات التعليمية 

امل�صتقبلية، وذلك با�صتخدام منهج البحث ال�صت�رشايف "لت�صور امل�صتقبل من منظور ما 

يحتمل اأن يكون" )غنامي، 2010(. وقد و�صف هذا املنهج من قبل ال�صايغ )1999( باأنه يت�صمن 

ثالث مراحل رئي�صية متداخلة:

- ر�صد الجتاهات واملوؤ�رشات، حيث يتم ر�صد بع�س الجتاهات احلا�رشة واملا�صية التي قد تو�صح 

بع�س الأدلة امل�صتقبلية من عنا�رش الظاهرة اأو املجال مو�صع الدرا�صة. 
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- التوقع امل�صتقبلي، حيث حتاول بعد ر�صدها للموؤ�رشات اإيجاد العالقات الثنائية اأو املتعددة 198

التوقعات  ببع�س  اخلروج  اإىل  بها،  املحيطة  والتحديات  باملتغريات  ربطها  ثم  بينها،  فيما 

امل�صتقبلية املبنية على اخللفية العلمية واخلربة املتميزة.

- الو�صول اإىل البدائل امل�صتقبلية، وفيها يتم جتميع املوؤ�رشات والتوقعات امل�صتقبلية وحتليلها 

وفح�صها من اأجل الو�صول اإىل عدد من البدائل اأو امل�صاهد امل�صتقبلية.

ويف �صوء ذلك مت تق�صيم الدرا�صة احلالية اإىل حمورين: تناول املحور الأول واقع اأعداد الطالب 

الطالب  اأعداد  فتناول  الثاين  املحور  اأما  2009م،  1995م-  الفرتة  خالل  واملدار�س  واملعلمني 

والطالبات واملعلمني املتنباأ بهم خالل الفرتة 2010م-2020م.

�لأدو�ت و�لأ�ساليب �لح�سائية

من  م�صتمدة   (Longitudinal Data( طولية  بيانات  اإىل  احلالية  الدرا�صة  ا�صتندت 

م�صلحة الإح�صاءات العامة التابعة لوزارة القت�صاد والتخطيط )وزارة القت�صاد والتخطيط، 

2009(. وبالرجوع اإىل اأ�صاليب التنبوؤ بالقوى العاملة، وعلى وجه اخل�صو�س ال�صال�صل الزمنية، 

متخ�ص�صي  بني  عليها  املتعارف  العام(  الجتاه  )معادلة خط  ال�صغرى  املربعات  با�صتخدام 

مرحلة  واملعلمات( يف  )املعلمني  العاملة  القوى  منو  ا�صت�رشاف  مت  العاملة،  القوى  تخطيط 

التعليم الثانوي خالل فرتة التنبوؤ املحددة، واأجريت املعاجلة الإح�صائية لنتائج التنبوؤ للح�صول 

على موؤ�رش متو�صط كلفة املعلم، ون�صبة )طالب/معلم(، وحجم الف�صل. 

واأختري اأ�صلوب التنبوؤ با�صتخدام ال�صال�صل الزمنية، وبالتحديد طريقة املربعات ال�صغرى 

)خط الجتاه العام(؛ لتميزه عن الأ�صاليب التقليدية التي حت�صب فرق القيمة بني زمنني فقط 

من ال�صل�صلة ويبنى التوقع امل�صتقبلي على اأ�صا�صه، بدون مراعاة للنمط العام لل�صل�صلة اأو 

لالرتفاع والنخفا�س الذي يحدث لقيم ال�صل�صلة )اجلابري واآخرون، 2004(.

ونتيجة لأن متغريات التعليم يف ال�صعودية تتميز بعدم ال�صتقرار؛ جراء ا�صتمرار اعتماد 

احلالية  الدرا�صة  تطبيق  فاإن  التعليم؛  على  املتزايد  الطلب  ملواجهة  التو�صعية  ال�صيا�صة 

الواقع،  اأرقام م�صتقبلية قريبة من  ن من احل�صول على  الزمنية قد مُيكِّ لأ�صلوب ال�صال�صل 

الأ�صلوب  اإتباع  الدرا�صة �صاعدت على  بها  اأجريت  التي  الزمنية  الفرتة  اأن ق�رش  اإىل  اإ�صافة 

الكمي، رغم اأن ا�صت�رشاف م�صتقبل التعليم يلزمه طرق كمية ونوعية ل�صمان احل�صول على 

نتائج قريبة من الواقع.

 وبذلك اعتمدت الدرا�صة على مد الجتاه الذي كان �صائداً خالل الفرتة من 1995-2009م. 

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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با�صتخدام معادلت اإح�صائية تعتمد على اأ�صلوب ال�صال�صل الزمنية وبالتحديد خط الجتاه 

العام لتوقع احل�صول على نتائج قريبة من الواقع، وفق ما اأ�صار اإليه املخت�صون يف تخطيط 

من خالل   ”»SPSS القوى العاملة. ومتت معاجلة البيانات با�صتخدام برنامج احلزم الإح�صائية

حل  خالل  ومن  الثوابت  قيم  واإيجاد   ،Y = a + bx امل�صتقيم:  اخلط  معادلة  حل  تطبيق 

املعادلتني: 

اإىل الزمن اأو ال�صنة، وت�صري
 
Y= an + b ∑ x∑  ، ∑Y = a ∑ x + b ∑ x2، حيث ت�صري

Y اإىل عدد العاملني، اأوعدد الطالب، اأوعدد املدار�س، اأوعدد الف�صول؛ لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين 

من اأ�صئلة الدرا�صة، املتعلق بـ )التنبوؤ باأعداد الطالب واملعلمني واملدار�س والف�صول للمرحلة 

الثانوية ل�صقي البنني والبنات(.

    وللح�صول على ن�صبة )طالب/معلم( مت ق�صمة اأعداد الطالب على املعلمني، وللو�صول 

حلجم الف�صل مت ق�صمة اأعداد الطالب على اأعداد الف�صول.

عر�س �لنتائج ومناق�ستها

هدف الدرا�صة تقدير احتياجات وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�صعودية من 

املوارد التعليمية للمرحلة الثانوية لل�صنوات الدرا�صية 2010-2020م، بهدف م�صاعدة متخذي 

القرار واملهتمني يف هذا املجال على اتخاذ قراراتهم ب�صورة عقالنية، من خالل الإجابة عن 

اأ�صئلة الدرا�صة على النحو التايل:  

نتائج �ل�سوؤ�ل �لأول

والذي ن�س على: ما واقع التطور الكمي للتعليم الثانوي يف اململكة العربية ال�صعودية؟

التاريخية، واحل�صول على معلومات كمية عن تطور  البيانات  اإجراءات جمع  بعد تطبيق 

اأعداد الطلبة،  لتطور  النتائج ت�صنيفاً  اأظهرت  1995-2009م،  الثانوي خالل الفرتة  التعليم 

واأعداد املعلمني، واأعداد املدار�س، واأعداد الف�صول يو�صحها اجلدول التايل:  

 

اجلدول رقم )1(

 اأعداد الطلبة واملعلمني واملعلمات واملدار�س والف�سول )ذكور/اإناث(

للمرحلة الثانوية خالل الفرتة 2009-1995

ال�سنة

اأعداد 

الطلبة

اأعداد 

املعلمني

اأعداد 

املدار�س

اأعداد 

الف�سول

ن�سبة 

طالب/

معلم

حجم 

الف�سل

اإناث *ذكور *اإناثذكوراإناث*ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

199523288220201614598169701054948naNa1612NaNa
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ال�سنة

اأعداد 

الطلبة

اأعداد 

املعلمني

اأعداد 

املدار�س

اأعداد 

الف�سول

ن�سبة 

طالب/

معلم

حجم 

الف�سل

اإناث *ذكور *اإناثذكوراإناث*ذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

1996266407232168167031909112541064naNa1612NaNa

1997299821267519191972227513471171naNa1612NaNa

1998335576306529210102679214821361naNa1611NaNa

1999366661338445229723068816221497naNa1611NaNa

2000390418365559248033051617211571naNa1612NaNa

2001407178387001231703208918041650naNa1812NaNa

2002433438408734305973467819201784naNa1412NaNa

2003442201413324325723582019801869naNa1412NaNa

2004465822426309362493887220601974131891333713113532

2005504241448923373894236521362079137121400913113732

20065383504624514537422062189144951457114103732

2007541849471225411084671522502266149001504913103631

2008567025491489436034688823232408149091540113103832

2009608285493982449963898824582427203151809414133027

* ال تتوفر بيانات الفرتة 1996-2003م، امل�سدر: وزارة االقت�ساد والتخطيط )2009م( منجزات خطط التنمية حقائق واأرقام، االإ�سدار 
 .26

التعليم يف  ارتفاع عدد من هم يف �صن  ال�صكان وما نتج عنه من  اأعداد  لتزايد  نتيجة 

تعداد عام 2006، حيث بلغ معدل عمر ن�صف عدد ال�صكان ال�صعوديني اأقل من ع�رشين عاماً 

والطالبات يف جميع مراحل  الطالب  اأعداد  ارتفاع يف  اإثره  ترتب على  مما   .)2010 )اليو�صف، 

الطلبة  تزايداً مطرداً يف عدد  الثانوي �صهد  التعليم  اأن  )1( يظهر  واجلدول  العام.  التعليم 

)ذكوراً واإناثاً(، حيث ارتفع من نحو 232882 طالباً عام 1995م اإىل حوايل 608285 طالباً يف عام 

2009م، وبزيادة بلغت 161%، ومن نحو 202016 طالبة يف عام 1995م اإىل ما يقارب 493982 

طالبة يف عام 2009م و�صكلت الزيادة ما ن�صبته 145% ، ونتيجة التو�صع ال�رشيع يف نظام 

التعليم ازداد عدد املعلمني من 14598 معلماً عام 1995م اإىل 44996 معلماً يف عام 2009م، 

بزيادة قدرها 208%، يف املقابل كان عدد املعلمات 16970 معلمة عام 1995م ثم ت�صاعف 

ليبلغ 38988 معلمة يف عام 2009م بن�صبة زيادة مقدارها %130.

ويالحظ اأن منو املعلمني واملعلمات يتزايد ب�صكل خطي، اإل اأن اأعداد املعلمات تراجع عام 

2009 عن 2008 بن�صبة قدرت بنحو 20%، وقد يكون ذلك نتيجة ظهور التوظيف على بند 

ال�صاعات واإلغاء بند حمو الأمية؛ ل حت�صب املعلمة على بند ال�صاعات �صمن اأعداد املعلمات، 

تابع اجلدول رقم )1(

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

وبالتايل حركة املد واجلزر متذبذبة وفق نوع التوظيف والتقاعد.

اأعداد مدار�س البنني  اأعداد املعلمني تفوق ن�صبة النمو يف  اأن ن�صبة منو      كما يالحظ 

والطالب، حيث اإن هناك زيادة يف ن�صبة منو اأعداد املعلمني مبعدل اأعلى من ن�صبة منو اأعداد 

املعدل  هذا  انخفا�س  يعزي  وقد  معلم(،  )طالب،  معدل  انخفا�س  اإىل  ي�صري  وهذا  الطالب، 

مقارنة باملعدلت العاملية، اإىل ح�صابات دميوغرافية، ا�صطرت وزارة الرتبية والتعليم اإىل توفري 

مدار�س ومعلمني لتجمعات �صكنية �صغرية.

اآلف  2009م قرابة خم�س  بعد عام، حتى بلغ عام  اأعداد املدار�س عاماً  تزايد  كما ويظهر 

اأن  اإىل  القيم  130% للذكور و156% لالإناث. وت�صري  والبنات بن�صبة منو قدرها  مدر�صة للبنني 

ن�صبة النمو يف اأعداد مدار�س البنات اأعلى من ن�صبة الزيادة يف اأعداد الطالبات. ويدل ذلك 

على اأن متو�صط اأحجام املدار�س الثانوية كان يقل، والأدبيات جتمع على وجود عالقة عك�صية 

بني حجم املدر�صة وكلفة الطالب )Taylor & Bradley, 2000)، مما يدل على اأن الكفاءة 

الت�صغيلية ملدار�س املرحلة الثانوية عند البنات منخف�صة، وت�صكل جانباً من الهدر يف كلفة 

التعليم، يف املقابل كانت الكفاءة الت�صغيلية ملدار�س الذكور للمرحلة الثانوية اأف�صل حالً، 

فقد كانت ن�صبة الزيادة يف اأعداد الطالب اأعلى بفارق 28% من اأعداد املدار�س، وذكر اجلابري 

واآخرون )2004( اأن اإ�صدار حكماً كهذا يتطلب اإجراء درا�صات متخ�ص�صة لختبار اقت�صاديات 

احلجم وخا�صة على م�صتوى اململكة العربية ال�صعودية.           

وعلى اجلانب الآخر قدرت ن�صبة منو الف�صول لدى البنني بنحو 54% ، ولدى الإناث قرابة %36 

مما ي�صتدعي النتباه اإىل اأن املدار�س حققت ن�صبة منو اأعلى بكثري من ن�صبة منو اأعداد الف�صول 

رغم اأن الف�صل جزء من املدر�صة. وهذا ي�صري اإىل وجود ف�صول غري مفعلة اأو اأن الف�صول بنيت 

باأحجام كبرية؛ مما �صبب ظهور م�صاحات يف املدر�صة غري م�صتغلة ب�صكل فعال، وهذا ي�صري 

اإىل وجود هدر خالل الفرتة املا�صية. ولكن ما يلفت النظر وجود قفزة يف اأعداد الف�صول يف 

مدار�س البنني والبنات من عام 2008 اإىل 2009م، ولعل �صبب ذلك هو التوجه نحو اقت�صاديات 

احلجم بغر�س تخفي�س الإنفاق، واأن الوزارة جلاأت اإىل التو�صع يف اإن�صاء ف�صول باملدار�س القائمة 

على م�صاحات الف�صاء داخل املدر�صة؛ وذلك نتيجة الرتفاع ال�صديد يف ثمن الأرا�صي، والذي 

�صاحبه ارتفاع يف كلفة البناء املدر�صي اجلديد.

نتائج �ل�سوؤ�ل �لثاين

ن�س هذا ال�صوؤال على: »ما اأعداد الطلبة والطالبات واملعلمني واملعلمات املتنباأ بهم خالل 

الفرتة 2010-2020؟.
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للتنبوؤ 202 �صابقاً؛  اإليها  اأ�صري  ريا�صية  معاجلات  -الطولية-   )1( اجلدول  بيانات  على  اأجري 

اأحجام  ثم ح�صاب  ومن  والف�صول،  واملدار�س،  واملعلمني،  الطلبة،  لأعداد  الكمية  بالتطورات 

الف�صول ون�صبة )طالب/ معلم( لتعليم املرحلة الثانوية ب�صقيه البنني والبنات. وجدول )2( 

يو�صح تلك النتائج. 

اجلدول رقم )2(

 اأعداد الطلبة والطالبات واملعلمني واملعلمات واأعداد املدار�س والف�سول ون�سبة

)طالب/معلم( املتنباأ بهم خالل الفرتة 2020-2010 

ال�سنة

اأعداد الف�سولاأعداد املدار�صاأعداد املعلمنياأعداد الطلبة
ن�سبة )طالب/

معلم(
حجم الف�سل

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

2010628140544500479585024225852606306843015113112018

2011653323564932502175228826782713350423445813111916

2012678506585364524765433427712820394003876513111715

2013703689605796547355638028642927437584307213111614

2014728872626228569945842629573034481164737913111513

2015754055646660592536047230503141524745168613111413

2016779238667092615126251831433248568325599313111412

2017804421687524637716456432363355611906030013111311

2018829604707956660306661033293462655486460713111311

2019854787728388682896865634223569699066891413111211

2020879970748820705487070235153676742647322112111210

يت�صح من اجلدول )2( توقع حدوث تطور خالل الع�رش �صنوات القادمة تتعلق باأعداد جميع 

املتغريات )الطالب، واملعلمني، واملدار�س، والف�صول( للمرحلة الثانوية يفوق ما هو قائم الآن. 

و�صوف يتم مقارنة ن�صب الزيادة للع�رش �صنوات القادمة خالل الفرتة 2010-2020م )جدول 2(، 

بالع�رش �صنوات املا�صية 2000-2009م )جدول 1(، ليتعادل بذلك عدد ال�صنوات.   

بداية يتوقع اأن يزداد عدد الطالب من 608285 طالباً عام 2009 اإىل ما يقارب 879970 طالباً 

عام 2020 بن�صبة زيادة نحو 45%. وقد �صجلت خالل الع�رش �صنوات املا�صية )2000 - 2009( 

ن�صبة منو قدرها 56%. ويف اجلانب الآخر يتوقع اأن ت�صجل ن�صبة النمو يف اأعداد الطالبات قرابة 

52% يف حني كانت ن�صبة الزيادة للع�رش �صنوات املا�صية %35.

من خالل موؤ�رشات النمو ال�صابقة يتوقع اأن ن�صبة النمو يف اأعداد الطالب �صوف ترتاجع 

قليالً عما كانت عليه يف الع�رش �صنوات املا�صية. يف املقابل يتوقع اأن ت�صهد ال�صنوات املقبلة 

زيادة مرتفعة نوعاً ما يف ن�صبة منو اأعداد الطالبات مقارنة بالفرتة من 2000-2009م. قد يعزى 

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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2010م  للتنبوؤ  الأوىل  وال�صنة  2009م  الأخرية  الواقعية  ال�صنة  الفرق بني  اأن ن�صبة  اإىل  ذلك 

كانت اأكرب عند الطالبات من البنني. ن�صبة الفرق عند الطالبات 10% بينما عند الذكور 3%؛ 

لذا فقد يكون لهذه الزيادة تاأثري على املوؤ�رشات.   

وزيادة الطالب والطالبات بال �صك يرتتب عليها زيادة يف اأعداد املدار�س واملعلمني واملعلمات 

اإذ اأن نتائج التوقعات امل�صتقبلية ت�صري اإىل اأن اأعداد املعلمني �صوف تتحول من 44996 معلماً 

عام 2009 اإىل نحو 70548 معلماً يف عام 2020م، بن�صبة منو 57%. وقد �صجلت الن�صبة خالل 

 70702 نحو  اإىل   2009 عام  38988 معلمة  ومن   .%81 قدرها  زيادة   2009-2000 من  الفرتة 

معلمة عام 2020م، بن�صبة منو حوايل 81% وتقدر خالل ال�صنوات الع�رش املا�صية بنحو %28. 

اإن ن�صبة منو  لإنخفا�س ن�صبة )طالب/معلم(، حيث  ال�صابقة �صبباً  املوؤ�رشات  وقد تكون 

املعلمني واملعلمات يتوقع اأن تكون اأكرب من ن�صبة النمو للطالب والطالبات وهذا كما اأ�صري 

اآنفاً، يوؤثر على كفاءة ا�صتغالل مدخل املعلم مما يزيد يف مقدار الكلفة.

كان  حيث  التفاوؤل،  من  �صيء  فيها  يبدو  التوقعات  نتائج  فاإن  املا�صية  بالفرتة  ومقارنة 

الفارق كبرياً خالل الع�رش �صنوات املا�صية. وتر�صد ن�صبة )طالب/معلم( �صناع ال�صيا�صات 

اإىل ا�صتمرار م�صادر الهدر التي ما فتئ القادة يبحثون عن �صيا�صات لرت�صيدها ويتوقع لها 

ال�صتمرار يف النخفا�س، لتقف حائالً دون تخفي�س اأي جزء من الكلفة التعليمية.

)طالب/ ن�صبة  متغري  لتح�صني  فّعالة  �صيا�صة  باإتباع  للم�صتقبل  التاأهب  يجدر  وعليه 

معلم(، حيث يعترب اأحد اأهم موؤ�رشات ا�صتغالل املوارد، خا�صة واأنه يرتبط باملعلم الذي ميثل 

اأعلى املدخالت الرتبوية كلفة.

وعلى �صعيد اآخر يتوقع اأن يزداد اأعداد مدار�س البنني للمرحلة الثانوية بن�صبة منو قدرها 

43% وقد �صجلت يف الع�رش �صنوات املا�صية 47%، ويف املقابل رمبا يزداد اأعداد مدار�س البنات 

بن�صبة منو قدرها 51% يف حني كانت 54% خالل 2000-2009م. ينبئ ذلك برتاجع ن�صبة النمو 

قليالً باأعداد املدار�س ب�صقي البنني والبنات م�صتقبالً.

البنني  ف�صول  منو يف  زيادة  ن�صب  عن  النتائج  ك�صفت  فقد  الف�صول  لأعداد  وبالن�صبة 

قدرها 266% وللبنات 305% يف حني كانت 54%، 36% للبنني والبنات على التوايل، وهذا يك�صف 

عن مبالغة تقديرية قد تكون نتيجة اأن الدرا�صة اعتمدت على بيانات طولية ل�صنوات �صت 

ما�صية بخالف املوؤ�رشات الأخرى التي اعتمدت على بيانات خلم�س ع�رشة �صنة ما�صية؛ نتج 

عنه وجود فارق وا�صح بني ال�صنة الأوىل للتنبوؤ، وال�صنة الأخرية من ال�صنوات الفعلية، حيث 

اإن ن�صبة الزيادة قدرت بنحو 51%، 67% على التوايل، وقد يكون يف هذا مبالغة خلف�س موؤ�رش 
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حجم الف�صل.204

وبق�صمة اأعداد الطالب والطالبات على اأعداد الف�صول، يالحظ من اجلدول )2( ا�صتمرار 

انخفا�س حجم الف�صل، الذي يعد من اأهم املتغريات، باعتباره اأحد موؤ�رشات ا�صتغالل املوارد 

اقت�صاديات  لختبار  احلجم  اقت�صاديات  يف  املخت�صني  من  العديد  به  اهتم  وقد  املدر�صية. 

احلجم، بافرتا�س اأن زيادة حجم املدر�صة يوؤدي اإىل خف�س وحدة الكلفة )اجلابري، 2010(.

الرتبية  وزارة  اإىل حد ما؛ نتيجة �صيا�صة تو�صع  التقدير منطقية  نتائج  باأن  القول  وميكن 

والتعليم يف فتح مدار�س مبعظم املناطق، ل �صيما املناطق القروية التي تفتقر يف الغالب اإىل 

التعليم الثانوي. واإذا ما ا�صتمرت اململكة يف هذا التوجه؛ يتوقع اأن يكون هناك انخفا�س يف 

الكفاءة الت�صغيلية، �صببه تراجع ن�صبة )طالب/معلم(، وحجم الف�صل. 

نتائج �ل�سوؤ�ل �لثالث

ن�س هذا ال�صوؤال على: "ما حجم متو�صط كلفة املعلمني واملعلمات والطالب والطالبات 

للمرحلة الثانوية املتنباأ بهم خالل الفرتة 2010-2020؟"

لالإجابة عن ال�صوؤال الثالث املتعلق بحجم متو�صط كلفة املعلمني واملعلمات املتنباأ به 

خالل الفرتة 2009-2020م، مت تتبع ميزانية التعليم اخلا�صة بالتعليم العام على مدى اخلم�صة 

التي   )1990( غنامي  درا�صة  على  اعتماداً  منها،   %80 �صحب  مت  ثم  ومن  املا�صية،  �صنة  ع�رش 

اإجمايل  من  و%85   %79 بني  ترتاوح  ن�صبة  ت�صكل  واملكافاآت  والأجور  الرواتب  اأن  اإىل  تو�صلت 

الإنفاق على التعليم، لذا مت اأخذ ن�صبة 80% كن�صبة �صمن املدى الذي اأظهرته الدرا�صة. 

ثم متت ق�صمة 80% امل�صحوبة من امليزانية العامة للتعليم على اأعداد املعلمني لكل �صنة 

متو�صط  مت ح�صاب  الكلفة  مبتو�صط  وللخروج  الثانوية.  املرحلة  تكلفة معلم  اإىل  للو�صول 

الإنفاق خالل اخلم�صة ع�رش �صنة املا�صية، ومت �رشب الناجت باأعداد املعلمني واملعلمات املتنباأ بها 

واأ�صيف على القيم 5% للعالوة ال�صنوية يف رواتب املعلمني.

وللو�صول اإىل تكلفة تقريبية لكل طالب وطالبة للمرحلة الثانوية مت ق�صمة 20% املتبقية 

من امليزانية الكلية للتعليم على جميع الطلبة للو�صول اإىل متو�صط الإنفاق على الطالب 

والواحد، ثم �رشب متو�صط تكلفة الطالب الواحد باأعداد الطلبة للمرحلة الثانوية الفعلي 

واملتوقع، ومن ثم اأ�صيف للناجت متو�صط تكلفة املعلمني لكل �صنة، وبذلك مت احل�صول على 

متو�صط التكلفة الكلية للتعليم الثانوي؛ وللح�صول على متو�صط تكلفة الطالب الواحد 

الفعلي  الطلبة  اأعداد  على  الكلية  لتكلفة  املتو�صط  قيمة  ق�صمة  مت  الثانوية  للمرحلة 

واملتوقع. اجلدول )3( يبني نتائج الإ�صقاطات لكلفة املعلمني واملعلمات وطالب والطالبات.

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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اجلدول رقم )3( 

متو�سط حجم الكلفة الفعلية والتقديرية ملعلمي ومعلمات وطالب

وطالبات املرحلة الثانوية خالل الفرتة 1995-2020م

ال�سنة
متو�سط تكلفة الوحدة لكل طالب/ةمتو�سط تكلفة املعلمني/ املعلمات

اإناثذكوراإناثذكور

199514529584412018634509748711991

199616861875412229872551759511525

199719194166402441110594768210950

199821526457402652348636769810383

199923858748402863586678780810153

200026191039393074824721805010094

200128523330393286062763840610189

200230855621383497300806854310268

200333187912383708538848900610767

200435520203383919776890915011034

200537852494374131014933900811042

200640184785374342252975895711268

200742517076364553491018941611596

200844849367364764729060949211633

200947181658364975967102930812088

201049513949355187205145945911432

201151846240355398443187952311467

201254178531345609681230958211500

201356510822345820919272963711530

201458843113346032157314968811559

201561175404336243395357973511586

201663507695336454633399978011611

201765839986326665871442982211635

201868172277326877109484986111657

201970504568327088347526989811678

202072836859317299585569993311698

)2009م( منجزات خطط  والتخطيط  وزارة القت�صاد   :2009-1995 الفرتة  بيانات  م�صدر 

التنمية حقائق واأرقام الإ�صدار 26.

التعليمية  ال�صناعة  الأثمن يف  املدخل  يعد  املعلم  اأن  اإىل  الدولية  املقارنة  اأدبيات  ت�صري 

واملوؤثر الرئي�س يف الكلفة؛ كون مرتبات واأجور املدر�صني متثل اجلزء الأكرب من جمموع امل�رشوفات 
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الدورية للتعليم. وتعد طريقة تقدير الحتياج من املعلمني، وح�صاب الإنفاق املتوقع عليهم، 206

اأحد مقايي�س تقدير موؤ�رشات امل�رشوفات التعليمية املهمة )فهمي، 2008(. 

وتف�صح البيانات التاريخية خالل ال�صنوات 1995 - 2009م، عن وجود زيادة م�صتمرة �صنوياً 

يف كلفة املعلمني واملعلمات قدرت بنحو 225% للمعلمني و147% للمعلمات، و�صوف ت�صتمر 

الزيادة خالل �صنوات التنبوؤ يف كلفة املعلمني واملعلمات بن�صب زيادة بلغت 47% للمعلمني 

و41% للمعلمات. وقد يعزى الفارق يف ن�صبة النمو بني املعلمني واملعلمات اإىل ارتفاع اأعداد 

املوظفات ال�صعوديات مقارنة مع ال�صعوديني اإذ العاملون الأجانب عند البنني فاق العامالت 

الأجنبيات يف مدار�س البنات حتى عام 1995م. ل�صيما واأن غري ال�صعوديني يعملون وفق بنود 

ال�صعوديني  بنظرائهم  مقارنة  ومنخف�صة  اخلدمة،  ب�صنوات  ترتبط  ل  مبخ�ص�صات  تعاقد 

)اجلابري، 2010(. ثم زاد الرتفاع يف اأعداد املعلمني ال�صعوديني، مما ترتب عليه زيادة يف ن�صبة 

منو حجم كلفة املعلم.

ويالحظ من خالل البيانات الطولية وجود ارتفاع ن�صبي مقارنة بال�صنوات املا�صية؛ وميكن 

اأن يعزى ذلك اإىل زيادة قدرها 15% يف اأجور جميع موظفي الدولة مع �رشف مرتب �صهر عام 

2004 )اليو�صف، 2010(. ويف عامي 2008 و2009 مت اإ�صافة 5%، و10% على التوايل اإىل اأجور 

اأن  )1996( على  واخلنيزي  )2006(؛  اأخ�رش  واأكدت   .)2008 )احلميدي،  بدل غالء  العاملني متثل 

ملرتبات العاملني تاأثري كبري يف زيادة الإنفاق.

القادمة تقدر  النمو خالل الع�رش �صنوات  زيادة  اإىل   )2( التوقعات يف اجلدول  نتائج  وت�صري 

بحوايل 57% يف اأعداد املعلمني، و81% يف اأعداد املعلمات، وهوؤلء يلزمهم تكلفة عالية تزيد 

ارتفاع يف حجم  الزيادة يف كلفة املعلمني  اأن يرتتب على تلك  من كلفة التعليم. ويحتمل 

تكلفة الوحدة الواحدة )طالب/ة(؛ اإذ ا�صت�رشافية امل�صتقبل تُلِمح اإىل زيادة قدرها قرابة 5% يف 

تكلفة الطالب الواحد و2% يف تكلفة الطالبة الواحدة.

والفرق يف الن�صبة بني املعلمني واملعلمات والطالب والطالبة؛ رمبا يعود لتوقع زيادة منو عدد 

املعلمني اكرب من املعلمات. والختالف الظاهر بني ن�صبة النمو الفعلية ون�صبة النمو املتوقعة 

ميكن اإرجاعه اإىل اأن ال�صنوات اخلم�س الأخرية املا�صية قد �صهدت كما اأ�صري �صابقاً زيادات يف 

�صلم رواتب املعلمني.     

 والروؤية امل�صتقبلية ت�صري اإىل احتمال وقوع ت�صخم يف كلفة املعلمني؛ مما ي�صع �صناع القرار 

التعليم لأنه كما هو معلوم  زيادة الإنفاق على  اإىل �رشورة  اأمام م�صكلة م�صتقبلية تعزى 

اأ�صبح التعليم امل�صدر احلقيقي لقت�صاد املناف�صة الدولية، ولكن ارتفاع الكلفة للتعليم 

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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�صوف يوؤثر على الإنفاق على القطاعات الأخرى يف الدولة )كال�صحة، والقطاع الع�صكري...(. 

لأن احلكومة ال�صعودية هي امل�صدر الغالب يف متويل التعليم والقطاع اخلا�س ي�صارك بنحو 

14% من الكلفة فقط. وهذا ي�صتدعي الهتمام للبحث عن م�صادر اأخرى لتمويل التعليم 

ت�صاند الإنفاق احلكومي. فعلى الرغم من اأن املعلمني واملعلمات هم املدخل الأكرث كلفة، اإل اأن 

احلل لي�س التقليل من اأعدادهم لرت�صيد الإنفاق، فالتوجهات احلديثة لطرق التدري�س القائمة 

على زيادة الأن�صطة الطالبية، جتعل من ال�رشوري اإعادة النظر يف العبء التدري�صي للمعلم 

اإىل جانب ا�صرتاكه باأن�صطة يومية قائمة على حل امل�صكالت وغريها من الطرق احلديثة التي 

اأ�صار  اإذ  ترثي جودة التعليم؛ ولكن لبد من البحث عن حلول لرت�صيد الإنفاق على املعلمني 

اجلابري )2010(؛ واأخ�رش )2006( اإىل اأن �صيا�صة ربط العالوة باخلربة �صبب يف زيادة الإنفاق، ويف 

انخفا�س الإنتاجية، وينتج عن ذلك - كما هو متوقع -حتقق الأمان الوظيفي ال�صلبي. ويف 

�صوء ذلك يف�صل ربط عالوة املعلم باأدائه وذلك من خالل ح�صابات القيمة امل�صافة، التي 

قد حتدد بنتائج الطالب يف الختبارات اأو يف و�صع معايري مو�صوعية لرت�صيد الإنفاق مع زيادة 

�صقف املحا�صبية.

املخطط  متد  قد  التي   ،)3( رقم  واجلدول   ،)2( رقم  اجلدول  ال�صابقة يف  البيانات  على  وبناءاً 

مبوؤ�رشات احتمالية للتعليم، والتي ك�صفت عن تزايد وا�صح يف كلفة املعلمني، وللتحقق من 

فاعلية ارتفاع الإنفاق على املعلمني، وبالنظر يف موؤ�رشات جودة التعليم خالل الفرتة املا�صية، 

ترتيب متاأخر يف  الطلبة ح�صلوا على  اأن  اإل  التعليم،  ب�صخاء على  تنفق  اململكة  اأن  وجد 

 The Trends in والعلوم  الريا�صيات  العاملية يف  الجتاهات  و2007 لختبارات   ،2003 دورتي 

International Mathematics and Science Study TIMSS، حيث جاءت اململكة يف 
الدورة  وتراجعت يف  144 نقطة.  بـ  الدويل  املتو�صط  واأقل من  دولة   45 بني  43 من  الرتتيب 

الثانية عن املتو�صط الدويل بـ 171 نقطة. يف املقابل تفوقت عليها دول اأقل منها انفاقاً على 

التعليم مثل: مالطا، وقرب�س، وال�صلفادور، وبت�صوانا )العي�صى، 2009(.

      فالبيانات التنبوؤية ميكن قراءتها بطريقة حتليلية للبحث عن حلول، وعليه ميكن القول باأن 

على اململكة التحول من ال�صيا�صة التو�صعية يف التعليم اإىل �صيا�صة اجلودة بالرتكيز على 

القيمة امل�صافة وجعلها يف قمة الهرم التنفيذي.     

نتائج �ل�سوؤ�ل �لر�بع

ن�س هذا ال�صوؤال على: »ما حجم املبلغ الذي يتحمله كل من الطالب والطالبة للمرحلة 
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الثانوية يف حال افرتا�س م�صاركة الدولة 10% من الكلفة الكلية للتعليم؟«208

ولالإجابة عن ال�صوؤال ال�صابق مت تقدير الكلفة الكلية للتعليم يف املرحلة الثانوية بنني وبنات. 

وذلك من خالل اإخراج قيمة 20% املتبقية - حيث ُقدر اإجمايل تكلفة املعلمني واملعلمات بـ 

80% من الإنفاق الكلي - واإ�صافتها اإىل متو�صط تكلفة املعلمني للخروج بالتكلفة التقريبية 

الكلية للتعليم الثانوي؛ وكانت اخلطوة التالية هي �صحب 10% من التكلفة لكل من البنني 

والبنات؛ ومن ثم ق�صم 10% على اأعداد الطالب والطالبات؛ وذلك لتقدير حجم املبلغ الذي 

يتحمله كل طالب وطالبة يف حال م�صاهمة كل طالب وطالبة بن�صبة 10% من الكلفة 

)4( يو�صح هذه  الدولة، واجلدول  املتوقع توفريه على  باملبلغ  الكلية للتعليم ومن ثم اخلروج 

النتائج:

اجلدول رقم )4(

 الكلفة الكلية للتعليم الثانوي الفعلية والتقديرية وحجم املبالغ التي يتحملها

كل طالب/ة على افرتا�س خ�سخ�سة جزئية للتعليم ثانوي قدرها

10% خالل الفرتة 1995-2020م

ال�سنة
املجموع الكلي لكلفة التعليم الثانوي

الكلفة التي يتحملها

كل طالب �سنوياً

جمموع امل�ساركة 

املجتمعية للدولة

ذكور واإناثذكوراإناثذكوراإناث

1995242236141117435501291199749416591154

1996267584706120234250491153760469927211

1997292933271323032999681095768523263268

1998318281836325831748881038770576599325

1999343630401428630498081015781629935382

2000368978966531429247271009805683271439

2001394327531634227996471019841736607496

2002419676096737026745661027854789943553

2003445024661839825494861077901843279610

2004470373226842624244061103915896615667

2005495721792045422993241104901949951724

20065210703570482217424411278961003287781

20075464189222510204916311609421056623838

20085717674872538192408311639491109959896

20095971160522566179900312099311163295953

20106224646174594167392211439461216632010

20116478131824622154884211479521269968067

20126731617476650142376111509581323304124

20136985103126678129868111539641376640181

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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ال�سنة
املجموع الكلي لكلفة التعليم الثانوي

الكلفة التي يتحملها

كل طالب �سنوياً

جمموع امل�ساركة 

املجتمعية للدولة

ذكور واإناثذكوراإناثذكوراإناث

20147238588777706117360111569691429976238

20157492074428734104852011599741483312295

20167745560079762092344011619781536648352

20177999045730790079835811639821589984409

20188252531381818067327811669861643320466

20198506017031846054819811689901696656523

20208759502683874042311711709931749992580

)2009م( منجزات خطط  والتخطيط  وزارة القت�صاد   :2009-1995 الفرتة  بيانات  م�صدر 

التنمية حقائق واأرقام الإ�صدار 26.

يعد الإنفاق على التعليم من اأكرب التحديات التي تواجه دول العامل؛ اإذ اأ�صبحت متطلبات 

الزيادة  توفريها، خ�صو�صاً يف �صوء  ال�صعب  واأ�صبح من  التكاليف،  باهظة  اجليد  التعليم 

املطردة يف اأعداد الطالب وزيادة الطلب الجتماعي على التعليم، الأمر الذي دفع الكثري من 

احلكومات اإىل البحث عن بدائل اأخرى لتمويل التعليم غري التمويل احلكومي املبا�رش )الرميحي، 

1998(. وطبقاً لنتائج التوقع ال�صابقة التي تظهر زيادة م�صتمرة يف الطلب الجتماعي على 

التعليم الثانوي خالل الع�رش �صنوات القادمة، والتي قد ت�صاعف تكاليف املوارد التعليمية 

الالزمة، حيث يتوقع اأن يكون هناك ارتفاع كبري يف حجم الإنفاق على املعلمني، ومن ثم احلجم 

ارتفاع موؤ�رش امل�رشوفات الفعلية  الثانوي، ويك�صف اجلدول )4( عن  التعليم  الكلي لنفقات 

للتعليم الثانوي بن�صبة منو قدرها 225% لتعليم البنني، و147% لتعليم البنات. ويتوقع لهذا 

النمو ال�صتمرار خالل الع�رش �صنوات القادمة بن�صبة منو تقدر بـ 47% لتعليم الذكور، و%41 

لتعليم الإناث. والأرقام املهولة املتوقعة مل�رشوفات التعليم الثانوي فقط دون غريه من مراحل 

التعليم. تنوه تلك النتائج اإىل اأن احلاجة اأ�صبحت ما�صة لتنويع م�صادر متويل التعليم وتو�صيع 

امل�صاركة املجتمعية لكلفة التعليم.

حيث يقع عبء متويل التعليم يف معظمه على الدولة اإىل جانب الإنفاق على القطاعات 

الأخرى، معتمدة يف م�رشوفاتها على الرثوة النفطية. والدولة لن تكون قادرة على املتابعة 

نتيجة التزايد امل�صتمر يف اأعداد الطلبة امل�صحوب بتزايد الإنفاق. فقد تواجه اململكة –ل قدر 

الله- اأزمة يف متويل التعليم م�صتقبالً.

ارتفاع  الوفرة القت�صادية التي تعي�صها البالد يف الوقت احلايل نتيجة  فعلى الرغم من 

تابع اجلدول رقم )4(
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اأ�صعار البرتول، اإل اأن اأ�صعار النفط معر�صة للهبوط مثل ما حدث يف عامي )1998 و 1999(؛ 210

املوازنات  بخف�س  الدولة  قيام  اإىل  النفط  اأ�صعار  �صهدته  الذي  ال�صديد  التدهور  اأدى  حيث 

املر�صودة ملختلف قطاعات اخلدمات ومن �صمنها التعليم )اجلابري، 2010(.

من  عدداً  اأن  اإىل  بالإ�صافة  التعليم،  على  الإنفاق  يف  احلكومة  عبء  تخفيف  ورغبة يف 

التعليمية  اأن فر�س ر�صوم درا�صية ت�صاعد يف حت�صني م�صتوى اخلدمات  اإىل  اأ�صارت  الأدبيات 

)الرميحي، 1998(.

الكلية  للكلفة   %10 ن�صبته  مبا  املجتمعية  امل�صاركة  احتمال  نتائج  الدرا�صة  افرت�صت 

للتعليم الثانوي؛ لأن عدداً من املوؤ�ص�صات الرتبوية العاملية والإن�صانية ل تدخل التعليم الثانوي 

اأبدت املنظمات املهتمة بالتعليم تنازلت يف الدعوات  �صمن �صلم التعليم الإلزامي. فقد 

املنادية بحق جمانية التعليم )اجلابري، 2011(.

واجلدير بالذكر اأن �صنغافورة خا�صت جتربة فر�س ر�صوم درا�صية يتم حت�صيلها يف النظام 

خمرجاتها  وحققت  اجلارية،  التكاليف  من   %10 بـ  الدرا�صية  الر�صوم  هذه  تقدر  الأكادميي 

م�صتويات جودة عالية نتيجة ظهور �صوق تعليم تناف�صية وتدر�س �صنغافورة حالياً رفع تلك 

 ..)2008  ،Lee، &، Goh( %25 الر�صوم اإىل

واأظهرت النتائج يف اجلدول )4( اأن املبالغ املحتمل م�صاركتها من قبل كل طالبة تراوحت 

ما بني 1009 اإىل 1209 ريالً �صنوياً، ومن قبل الطالب ما بني 749 اإىل 993 ريالً �صنوياً، وقد 

يكون اإرتفاع القيمة لدى الطالبات نتيجة زيادة ن�صبة النمو يف اأعداد الطالب اأكرب من ن�صبة 

النمو يف اأعداد الطالبات، ويف املقابل يالحظ اأن اأعداد املعلمات املتوقعة متقاربة اإىل حد ما 

اأو تزيد قليالً عن اأعداد املعلمني )راجع جدول: 2(. 

وميكن اعتبار اأن هذا املبلغ طفيف، مقارنة مب�صتوى الدخل يف اململكة، وبالتايل يتوقع من 

معظم اأولياء الأمور حتمله على اختالف م�صتوياتهم املعي�صية. مما يوفر على احلكومة ما يربو 

على املليار من تكاليف التعليم. ويف هذه احلالة يتم دفع هذه املبالغ للمدر�صة امللتحق بها 

الطالب اأو الطالبة يف بداية العام الدرا�صي، وباملقابل تقوم املدر�صة بر�صم برامج لالأن�صطة 

التعليمية املختلفة؛ لتح�صني العملية التعليمية وبنيتها التحتية.

نظرياً  باتت  احلايل  الوقت  يف  املجتمعية  للم�صاركة  احلاجة  اأن  اإىل  الإ�صارة  من  بد  ول   

العوملة؛  ذاتها يف ع�رش  تفر�س  التي  الأيديولوجية،  القائمة على  احلديثة  التعليم  لأ�صاليب 

لتح�صني خمرج العملية التعليمية، مبا يتنا�صب مع متطلبات النه�صة ال�صناعية الثانية. 

ولتحقيق تلك الأهداف يتطلب مبالغ عالية. وعلى حد قول عدد من مديرات املدار�س اأن اأهم 

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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م�صكلة تقف حجر عرثة اأمام جتويد العملية التعليمية هي النق�س يف متويل املدار�س.  

وكما اأفرت�س باأن الدولة تنفق على التعليم، ولكن 80%  - كما اأ�رش �صابقاً - من امل�رشوفات 

مبا ل  �صحيحة،  املدر�صة  ملدير  ت�صل  التي  املبالغ  يجعل  الذي  الأمر  املعلمني،  لرواتب  تذهب 

ي�صتطيع من خاللها حتقيق طموحات الدولة والأفراد واملجتمع ال�صعودي ككل. 

بالإ�صافة اإىل اأنه يتوقع عوائد نوعية قد توؤثر ب�صكل اأو باآخر على الطلبة واأ�رشهم. رمبا تكّون 

اإح�صا�صاً لدى الطلبة واآبائهم بقيمة العلم؛ لأن الب�صاعة املجانية لي�صت ذات قيمة؛ وهذا 

بدوره يدفع الآباء اإىل احلر�س على البحث عن جودة التعليم، واملدر�صة التي حت�صن ا�صتغالل تلك 

الر�صوم املدفوعة؛ مما يوجد مناف�صة بني املدار�س على تعزيز العملية التعليمة ل�صتقطاب 

الطلبة، وهذا يرفع من اجلودة ال�صاملة ويزيد فاعلية التعليم وكفاءة املخرج التعليمي.                      

�ل�ستنتاجات و�لتو�سيات

تو�صلت الدرا�صة اإىل ال�صتنتاجات التالية:

- حتليل نتائج املا�صي للبنني والبنات يف املرحلة الثانوية اأظهر اأن منواً كبرياً حدث يف اأعداد 

الطالب والطالبات واملعلمني واملدار�س والف�صول وحجم امل�رشوفات اأي�صاً، ويتوقع لهذا النمو 

التعليم على  النمو يف  ا�صتمرار  اإىل  الزمنية  ال�صال�صل  نتائج حتليل  ت�صري  ي�صتمر حيث  اأن 

مدى �صنوات التوقع الع�رش )حتى عام 2020م(. فبالن�صبة لتعليم البنني، يتوقع للمدار�س اأن 

تزداد بن�صبة 43% )3515 مدر�صة يف عام 2020 مقابل 2585 مدر�صة يف عام 2010( مبعدل 

منو �صنوي نحو 4،3 ولعدد الطالب اأن يزداد بن�صبة 45% )879970 مقابل 628140( مبعدل منو 

�صنوي نحو 4،5 ولعدد املعلمني اأن يزداد بن�صبة 57% )70548 مقابل 47958( مبعدل منو �صنوي 

30684( مبعدل منو �صنوي 26،6  )74264 مقابل   %266 بن�صبة  يزداد  اأن  الف�صول  ولعدد   5،7

وزيادة كلفة الطالب الواحد بن�صبة 5% )9933 مقابل 9459( وزيادة الكلفة الكلية بن�صبة 

البنات،  47% )8740423117 مقابل 5941673922( مبعدل منو 4،7 �صنويًا. وبالن�صبة لتعليم 

مدر�صة   2606 مقابل   2020 عام  مدر�صة يف   3676(  %51 بن�صبة  تزداد  اأن  للمدار�س  يتوقع 

يف عام 2010( مبعدل منو �صنوي 5،1 ولعدد الطالبات اأن يزداد بن�صبة 52% )748820 مقابل 

544500( مبعدل منو �صنوي 5،2 ولعدد املعلمات اأن يزداد بن�صبة 81% )70702 مقابل 50242( 

مبعدل منو �صنوي 8،1 ولعدد الف�صول اأن يزداد بن�صبة 305% )73221 مقابل 30151( مبعدل منو 

�صنوي 30،5 وزيادة كلفة الطالبة الواحد بن�صبة 2% )11698 مقابل 11432( وزيادة الكلفة 

الكلية بن�صبة 41% )8759502683 مقابل 6224646174( مبعدل منو 4،1 �صنويًا. مما ي�صري اإىل 

الآن  التح�صب من  يلزم  لذا  الثانوية.  املرحلة  اأعداد طالب وطالبات  ازدياد مطرد يف  ح�صول 
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الالزمة 212 املوارد  والتقنيات احلديثة وكافة  والو�صائل  املدار�س وتوفري املعلمني  لبناء  بال�صتعداد 

للعملية التعليمية.

- ازدياد اأعداد الطالب والطالبات للمرحلة الثانوية ي�صري اإىل تزايد متوقع يف خريجي التعليم 

الثانوي، وبالتايل طلب متزايد على التعليم العايل، ولذلك فاإن التعليم العايل مطالب بتلبية 

ذلك بتو�صيع طاقاته ال�صتيعابية، ويف حال ا�صتحالة ا�صتيعاب برامج التعليم العايل، وبرامج 

ال�صتعداد  العمل  �صوق  على  فاإن   - وارد  وهذا   – العام  التعليم  خريجي  لكافة  البتعاث 

ل�صتيعاب اأعداد متزايدة �صنوياً من خرجي التعليم العايل، من خالل تو�صيع فر�س ال�صعودة 

حيث اإن اأكرث من 84% من القوى العاملة غري ال�صعوديني يحملون �صهادات ثانوية فقط وغري 

اتخاذ  يجب  لذا  امل�صتقبل؛  من  واخلوف  للقلق  يدعو  وهذا   .)2011 )احلقباين،  متخ�ص�صني. 

اإجراءات وا�صحة وحا�صمة من الآن، لرفد �صوق العمل من الأيدي العاملة ال�صعودية.  

- تزايد منو املعلمني واملعلمات واأعداد املدار�س والف�صول؛ يتوقع اأن يكون اأكرب من ن�صبة منو 

انخفا�س  يتبعه  قد  وهذا  الراهن؛  الو�صع  هو  كما  امل�صتقبل  امتد  اإذا  والطالبات  الطالب 

اأحد موؤ�رشات  باعتبارها  املتغريات  اأهم  تعد  التي  الف�صل،  ن�صبة )طالب/معلم( وحجم  يف 

ا�صتغالل املوارد املدر�صية، فانخفا�س حجم املدر�صة يوؤدي اإىل ارتفاع وحدة الكلفة، مما ي�صاعد 

يف  والتو�صع  التحتية،  للبنية  وتطوير  تدريب،  )برامج  من  التعليمية  العملية  حت�صني  على 

ا�صتخدام التقنية(. وهذه دللة على احتمال ح�صول هدر م�صتقبلي يف حال ا�صتمرار انحدار 

املوؤ�رش.

- الروؤية امل�صتقبلية ت�صري اإىل احتمال وقوع ت�صخم يف كلفة املعلمني ترتب عليها زيادة يف 

تكلفة الوحدة لكل من الطالب والطالبة؛ مما ي�صع �صناع القرار اأمام م�صكلة م�صتقبلية 

تعزى اإىل �رشورة زيادة الإنفاق على التعليم. وتر�صيد الإنفاق على املعلمني من خالل تو�صيع 

عمل امل�صاءلة واحلا�صبية على كافة امل�صتويات، اإىل جانب ربط العالوة ال�صنوية بالإنتاجية 

للق�صاء على الأمان الوظيفي ال�صلبي وحتقيق ا�صتغالل اأف�صل ملدخل املعلم باعتباره اأغلى 

املدخالت والأكرث تاأثريا يف العملية التعليمية. اإذا يفتقر الإنفاق على التعليم ال�صعودي اإىل 

ا�صرتاتيجيات تر�صيد، وتخطيط للجودة. فاإذا ا�صتمر التزايد كما احلال الآن يحتمل اأن يوؤدي اإىل 

فجوة م�رشوعة جراء رغبة �صناع القرار جمابهة الطلب الكمي والكيفي على التعليم. 

- واأظهرت النتائج ال�صت�رشافية اأن املبالغ املحتمل م�صاركتها من قبل الطلبة �صنوياً ترتاوح 

الطالب،  لدى  ريالً  و993  ريالً  بني749  وما  الطالبات،  لدى  ريالً  و1209  ريالً   1009 بني  ما 

وميكن اعتبار اأن هذا املبلغ طفيف، ويتوقع من معظم الأ�رش حتمله على اختالف م�صتوياتهم 

د. علي حورية، هناء ال�سلطان التنبوؤ باحتياجات املرحلة الثانوية يف اململكة العربية ال�سعودية
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املعي�صية. مما يوفر على احلكومة ما يقارب املليار ريال من تكاليف التعليم، وبالتايل ي�صاهم 

يف حت�صني العملية التعليمية. 

بعد ا�صتقراء نتائج الحتياجات املتوقعة من املوارد للمرحل الثانوية قدمت الدرا�صة التو�صيات 

التالية:

- ت�صميم مناذج كمية لتقدير احتياجات التعليم بكافة مراحله مبا يتنا�صب مع كافة املتغريات 

بحيث يكون هناك توازن بني ن�صب النمو جلميع املتغريات )معلمني، طالب، مدار�س، ف�صول(.

وتطبيقها؛  املختلفة  التعليم  مراحل  جلميع  للمدر�صة  الأمثل  احلجم  حتدد  معايري  اإيجاد   -

خلف�س تكلفة الوحدة وحتقيق اجلودة.

- ا�صتحداث طرق لزيادة الطاقة ال�صتيعابية للمرحلة اجلامعية مبا يتفق مع املعايري العاملية 

العايل والطاقة ال�صتيعابية  التعليم  التدفق على  زيادة  للجودة لردم الفجوة املحتملة بني 

للجامعات.

كفايات  لقيا�س  دورية  اختبارات  واإجراء  املعلمني  كفاءة  لتقومي  مو�صوعية  معايري  ر�صد   -

املعلمني، ومن ثم تقدمي العالوات ال�صنوية على اأ�صا�س نتائج تلك الختبارات.

- تو�صيع امل�صاركة املجتمعية يف دعم ومتويل العملية التعليمية على كافة امل�صتويات يف 

املجتمع، لتح�صني البيئة التعليمية وحت�صيل اأكرب مردود وباأقل التكاليف.

من  كثرياً  طياتها  يف  حتمل  لأنها  اجلزئية؛  اخل�صخ�صة  لتنظيم  و�صوابط  معايري  و�صع   -

اليجابيات وال�صلبيات والقابلية على التكيف يف خمتلف البيئات التعليمية، ولكن هذا ل 

يعني اأنها تخلو من العيوب.

- اإجراء درا�صات ملدى اإمكانية اخل�صخ�صة اجلزئية للمرحلة الثانوية، وا�صتطالع الراأي العام 

حول هذه الق�صية.  
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