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تُعد عملية حتليل قطاع التعليم من العمليات املهمة واحليوية التي تهدف إلى اكتساب قدر كاف من املعرفة حول النظام التربوي لبلد 
ما بكل مكوناته (من مرحلة ما قبل املدرسة إلى التعليم العالي شامًال تعليم الكبار النظامي وغير النظامي)، ويتضمن التحليل السليم 
لقطاع التعليم تفسيراً لالجتاهات السائدة ومحاولة فهم املشكالت والقيود الرئيسة التي تؤثر يف تطوير التعليم، ولكي حتقق هذه 
العملية الهدف املنشود منها، يتم جمع البيانات واملعلومات (الكمية والكيفية) الالزمة لتقييم وضع النظام التربوي من عدة زوايا من 

أهمها: االلتحاق، والنفقات والتمويل، واجلودة، والكفاءة الداخلية، والفعالية والكفاءة اخلارجية، والعدالة، واحلوكمة واإلدارة. 
 

ن القائمني على تلك العملية من  ويشكل حتليل السياسة التعليمية واإلصالح التربوي جانباً مهماً يف حتليل قطاع التعليم حيث ُميِكّ
للبلد  والسياسي  والثقايف  واالقتصادي  االجتماعي  بالوضع  وتقييم صلتها  التعليمية،  السياسة  أهداف  احلكم على مدى متاسك 
السياسة  تلبي أهداف  أي مدى  وإلى  فعاليتها،  لهذه األهداف ودرجة  التعليم  تقييم مدى حتقيق قطاع  املعني، كما يساعد على 

التعليمية احلاجات احلقيقية وتوقعات فئات السكان املعنية. 

وتعد عملية حتليل قطاع التعليم عملية سياسية واجتماعية حساسة ينبغي أن متهد الطريق أمام اإلصالح والتغيير اجلذري. ومن 
ثم، ينبغي أن تسند إليها أية عملية لبناء السياسات التعليمية أو أية خطة لتطوير التعليم من خالل دراسة الواقع وحتديد التحديات 

التي تواجه نظام التعليم. 
  

وعليه، فقد مت وضع مبادرة خاصة يف اخلطة التشغيلية للمركز اإلقليمي للتخطيط التربوي إلعداد دليل متكامل الستراتيجيات 
حتليل قطاع التعليم، وتندرج هذه املبادرة حتت الهدف االستراتيجي األول والثاني من أهداف املركز، والتي تهدف إلى رفع كفاءات 
نة لتخطيط النظم التعليمية.  التخطيط وبناء السياسات التربوية، إضافة إلى إنتاج ونشر املعرفة الداعمة لسياسات التعليم واملُمِكّ

إعداد "دليل استراتيجيات حتليل قطاع التعليم" الذي يهدف إلى مساعدة املتخصصني على فهم أداء النظام التعليمي وقدراته، ثم 
واملهارات  املعارف  إكسابهم  خالل  من  وذلك  التعليمية،  السياسات  وصنع  التربوي  التخطيط  بدورة  التحليل  عملية  ربط  كيفية 

والكفايات التي تساعدهم على إجراء حتليل كمي ونوعي لقطاع التعليم وفقاً لألهداف التالية: 
١- إدراك مفهوم حتليل قطاع التعليم وعالقته بالسياسات التعليمية.

٢- حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
٣- القدرة على حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية، وتتضمن: االلتحاق، والنفقات 

والتمويل، واجلودة، والكفاءة الداخلية واخلارجية، والعدالة، واحلوكمة واإلدارة.
٤- ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية.

بناًء على ما سبق ذكره آنفًا، سيقوم االستشاريون بالتعاون مع املعنيني يف املركز اإلقليمي للتخطيط التربوي ببناء وإعداد "دليل 
استراتيجيات حتليل قطاع التعليم" وفق احملاور التالية: 

اإلطار املرجعي إلعداد دليل استراتيجيات حتليل قطاع التعليم
املقدمة

املهمة املطلوبة
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احملور األول
 حتليل قطاع التعليم وعالقتة بالسياسات التعليمية. 

1.1 حتليل قطاع التعليم: مدخل مفاهيمي

حتليل قطاع التعليم  وعالقته بالسياسات التعليمية 
احملور األول

تشير عملية التحليل Analysis  يف معاجم اللغات العربية واألجنبية إلى معان كثيرة منها: البحث يف البيانات واإلحصاءات لغايات 
التنبؤ للمستقبل، وبيان لألجزاء وشرحها والتعرف إلى وظائف كل منها، وتقسيم الكل إلى أجزائه، ورد الشيء إلى عناصره، ودراسة 
شيء ما أو فحصه بطريقة منظمة ملعرفة املزيد عنه، ودراسة معينة لشيء ما، وفحص مفصل ألي شيء معقد لفهم طبيعته أو 
لتحديد سماته األساسية. وبالتالي ميكن القول بأن التحليل علمية يتم من خاللها تقسيم الكل إلى أجزاء؛ ليسهل دراستها والتعمق 
يف فهمها من خالل مراجعة البيانات واإلحصاءات واملعلومات املتاحة لغايات اتخاذ قرارات تفيد يف بناء اخلطط االستراتيجية 

والتشغيلية.

وجتدر اإلشارة إلى أن هناك اختالف بني التشخيص والتحليل؛ فالتشخيص يبحث يف حتديد طبيعة الظواهر/ األشياء، وأسبابها، 
يف حني يعمل التحليل يف مكونات الظواهر/ األشياء، وأجزاءها من أجل الدراسة والبحث عن أسباب الضعف. ووفقاً لذلك فإن 
الفردية، واحتياجاتهم، واهتماماتهم، وأهدافهم، وغيرها من  اكتشاف قدراتهم  إلى  الطالب، تسعى  التعلم لدى  عملية تشخيص 
متطلبات التعلم املطلوبة، باملقابل فإن عملية حتليل التعلم لدى الطالب، تسعى إلى حتديد أسباب ضعفهم يف جزء من أجزاء التعلم، 

كالقراءة، أو الكتابة، أو احلساب، لغايات املعاجلة من خالل اخلطط التطويرية والتنموية. 

 Cambridge) إلى جزء من أنشطة املجتمع ميكن فصلها عن األجزاء األخرى بسبب طابعها اخلاصSector  ويشير مفهوم القطاع
 Kenton & Boyar,) ًوبالتالي قد يكون أي مجال تشترك فيه املؤسسات يف املنتج أو اخلدمة ذات الصلة قطاعا .(Dictionary, 2020
2020). ومن هذه القطاعات تتشكل أنشطة الدول والكيانات؛ فهناك قطاع صناعي، وزراعي، وجتاري، وسياسي، وتعليمي، وهناك 
قطاع خاص وعام، وقطاع عسكري ومدني، وغيرها من التقسيمات القطاعية، كالقطاع املالي واملصريف، والقطاع املعريف، وقطاع 

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. 

أصغر.  قطاعات  من  منها  كل  يتكون  املستوى،  عالية  قطاعات  أربعة  من  تتشكل  الدول  اقتصادات  أن  االقتصاد  علماء  ويؤكد 
والقطاعات األربع هي: القطاع األساسي، ويشمل الشركات التي تشارك يف استخراج وحصاد املنتجات الطبيعية من األرض ( 
الزراعة والتعدين والغابات)؛ والقطاع الثانوي، الذي يشمل الشركات التي تشارك يف التجهيز واملعاجلة والتصنيع والبناء؛ وقطاع 
واملعرفية  الفكرية  املجاالت  يف  تعمل  التي  واملؤسسات  الشركات  وقطاع  ومالية؛  وترفيهية  خدمات جتارية  تقدم  التي  الشركات 
التصنيف  النظرية وفق  الناحية  الدول من  %25 من اقتصادات  إنه ميثل  إذ  الدليل،  القطاع املستهدف يف هذا  والتعليمية، وهو 
السابق، لكنه يف حقيقة األمرهو احملرك الرئيس جلميع األنشطة الزراعية والصناعية والتجارية واملالية، وال نبالغ يف ذلك إذا قلنا 

.(Kenton & Boyar, 2020) أنه القطاع الوحيد الذي ميتلك مقومات رفع كفاءة وفعالية القطاعات الثالثة السابقة

ويُعرف قطاع التعليم  Education Sectorبأنه مجموعة من املؤسسات (وزارات، وسلطات تعليمية محلية، ومؤسسات تدريب املعلمني، 
وجامعات، ومدارس، ...) يتمثل دورها يف توفير التعليم لألطفال والشباب يف البيئات التعليمية املختلفة . وجتدر اإلشارة إلى أن 
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احلكومية احمللية واالقليمية والوطنية، والهيئات التشريعية، ومقدمي األعمال واخلدمات التجارية التي لديها اتفاقات وعقود للقيام 
.  (UNESCO, 2016). األفراد   لتعليم  الدعم  أشكال  من  شكل  أي  توفير  منها  الغرض  ومسؤوليات،  بأدوار 

أما مفهوم حتليل القطاع Sector Analysis فهو استعراض وتقييم حلالة القطاع الراهنة من أجل الوقوف على كيفية النظرة املستقبلية 
له، إذ إن عملية حتليل القطاع تُعطي فكرة واضحة عن مدى جناح أو فشل وحداته يف أداء املهام املوكلة إليها. كما أن هذا التقييم 
االستراتيجية  اخلطط  بناء  تُسهل  رشيدة،  قرارات  اتخاذ  على  وقادة،  من مخططني  القرار،  ومتخذي  السياسة  يُساعد صانعي 
والتشغيلية، وتضمن سالسة تنفيذها، وُحتقق األهداف والغايات والرؤى املستقبلية للقطاع. وحيث إن حتليل القطاع هو تقييم آلفاق 
القطاع، ووضعه االقتصادي واملالي، فإنه يعمل على تزويد املستثمر املتخصص مبدى جودة أداء املؤسسات أو الشركات التي تعمل 

 .(Kenton & James, 2020) يف ذلك القطاع، بحيث يستطيع من خالله حتديد القطاعات الواعدة واالستثمار فيها

ويُعرف السنبل وآخرون (2018) حتليل النظام System Analysis بأنه دراسة شاملة لنظام معني لتحديد مدى كفاءته يف حتقيق 
أهدافه، واقتراح التعديالت الضرورية يف األساليب واإلجراءات التي تضمنها النظام خلفض التكاليف والنفقات، والوصول إلى 
األهداف بدقة وسرعة. وعليه، ُميكن القول بأن عملية حتليل النظم/ القطاعات تُعنى بشكل رئيس يف تقييم مدخالت ومخرجات 
النظام/ القطاع، وفق مؤشرات ومعايير محددة، من خالل تقييم أداء املكونات الداخلية والتفاعل فيما بينها، وبني بيئتها اخلارجية 

من أجل التأكد من أن النظام يحقق أهدافه وفق املعايير واملؤشرات احملددة سلًفا.

ويهدف حتليل القطاع يف التعليم إلى جمع البيانات واملعلومات، وإلى حتليل نقدي للجوانب املتعلقة بنظام التعليم، يُراجع املخططون 
والتربويون من خاللها كيفية عمل النظام (الديناميكيات الداخلية)، ويفحصون مختلف العوامل السياقية احملددة للبيئة التي يُعد 

   .(Malik et al., 2011) التعليم جزًءا منها، مثل األوضاع والتطورات االقتصادية واالجتماعية والدميغرافية

وتُعد عملية حتليل قطاع التعليم (ESA) Education Sector Analysis من العمليات املهمة واحليوية التي تستهدف احلصول على أكبر 
قدر ممكن من البيانات واملعلومات واحلقائق واملعارف، ذات الصلة بالنظام التعليمي، ومكوناته، ومراحله التي تتضمن مرحلة ما 
قبل املدرسة إلى مراحل التعليم العالي، شاملة مرحلة تعليم الكبار النظامية وغير النظامية. كما تشمل عملية التحليل السليم لقطاع 
التعليم تفسيراً لالجتاهات السائدة يف القطاع، ومحاولة لفهم املشكالت والعالقات والقيود الرئيسة بني األجزاء التي تؤثر يف عملية 
بناء اخلطط التعليمية وتنفيذها؛ ذلك ألن عملية حتليل قطاع التعليم تُعد اخلطوة األولى من عمليات تخطيط القطاع، يليه عملية 

.(IIEP, 2018 2012؛a ،اليونسكو) التخطيط لغايات التطوير والتحسني، ثم متابعة تنفيذ اخلطط ومراقبتها

ونظراً ألن قطاع التعليم قطاع واسع ومعقد، فإن عملية حتليله ليست بالعملية السهلة، بل إنها حتتاج إلى تشخيص متعمق، وقراءات 
شاملة لالجتاهات احلديثة، ومراجعة مستمرة للوضع احلالي، لتحديد التقدم احملرز، والتحديات املتعلّقة به التي حتتاج إلى خطط 
النظام  لتقييم وضع  الالزمة  والكيفية)  (الكمية  واملعلومات  البيانات  يتم جمع  املنشود،  الهدف  العملية  ولكي حتقق هذه  ناجعة. 
اخلارجية،  والكفاءة  والفعالية  الداخلية،  والكفاءة  واجلودة،  والتمويل،  والنفقات  االلتحاق،  أهمها:  من  زوايا  عدة  من  التعليمي 

.(2012a ،اليونسكو) والعدالة، واحلوكمة واإلدارة

ونتائج  اإلحصاءات،  البيانات/  استخدام  ُحسن  على  تعتمد  عملية  بأنها  إجرائًيا  تُعرف  التعليم  قطاع  عملية حتليل  فإن  وعليه، 
الدراسات احلديثة، املتوفرة لدى قطاع التعليم وبيئته، وتوظيفها يف إثراء عمليات التخطيط وبناء السياسات، من خالل نهج جتريبي 
Outputs، وُمخرجات بعيدة التعليمي إلى ُمخرجات قريبة  النظام  يعتمد على األدلة، ويركز على فعالية وكفاءة حتويل ُمدخالت 

Outcomes ، تتعلق بااللتحاق، والنفقات والتمويل، واجلودة، والكفاءة الداخلية ، والفعالية والكفاءة اخلارجية، والعدالة، واحلوكمة 

ميواإلدارة، وغيرها.
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تستهدف عملية حتليل قطاع التعليم تسليط الضوء على الفجوات القائمة على أساس السياقات التي يرتكز عليها تطوير قطاع 
والكفاءة  والفعالية  الداخلية،  والكفاءة  واجلـودة،  والتمويل،  والنفقات  االلتحاق،  مبحاور:  يتعلق  فيما  البشرية،  واملوارد  التعليم 
اخلارجية، والعدالة، واحلوكمة، واملسـاءلة، واالبتـكار، وأمنـاط، والتفكيـر، وغيرها ) لغايات إكساب القوى العاملة يف قطاع التعليم 
الكفايـات واملهـارات والقـدرات والسلوكيات الضروريـة؛ لتحقيـق طموحـات الدولة علـى مختلـف األصعـدة االقتصاديـة واالجتماعيـة 
تُعد عملية مفصلية لإلصالح  التعليم،  فإن عملية حتليل قطاع  وبالتالي  والتعليم، 2018).  التربية  (وزارة  والتربوية   والسياسية 
والتطوير، وقد يتعذر على صانعي السياسة، ومتخذي القرار، واملخططني التربويني، واملعنيني بقطاع التعليم، االنطالق يف عملية 
اإلصالح والتطوير دون التعرف إلى نتائج حتليل الوضع الراهن (نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات)، واألخذ بها 

أثناء التعامل مع مختلف السياقات احمليطة بنظام التعليم. 

وقد تتضح مبررات القيام بعملية حتليل قطاع التعليم وأهميتها يف النقاط التالية (اليونسكو، 2012a؛ اليونسكو، 2012b؛
 :(Kenton & James, 2020 

ُميكن حتليل قطاع التعليم الدول من استخدام األدلة املستخرجة من نتائج التحليل، لتوليد مؤشرات نوعية وكمية للتعليم على 
الصعيد الوطني. 

قد يُستخدم حتليل قطاع التعليم يف تقييم الوضع االقتصادي لقطاعات اقتصادية مختلفة. 

ُميهد حتليل قطاع التعليم الطريق أمام الدول لتبني مشاريع تنموية، لغايات مراجعة السياسات التعليمية، وإعادة صياغتها، وفًقا 
للتغيرات والتطورات املستجدة. 

تستند سياسات وخطط تطوير التعليم على فهم منظم ومعمق للوقائع والتحديات التي تواجه نظام التعليم، وبالتالي فإن حتليل 
قطاع التعليم أساسي لهذه الغاية. 

عندما مير السياق الوطني بظروف طارئة، أو أزمات سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، أو حاالت ما بعد النزاعات، فإن قطاع 
لتطوير  استراتيجيات جديدة  إلى حوار وطني حول وضع  إلى مراجعات شاملة، إضافة  يحتاج  القطاعات  كغيره من  التعليم 

التعليم، وهذا ال يتم إال من خالل حتليل قطاع التعليم. 

التعليم،  قطاع  لتطوير  الدولية  املساعدات  على  للحصول  مبررات  لتقدمي  النامية  الدول  يف  التعليم  قطاع  حتليل  يُستخدم 
واالستثمار فيه. 

يُعزز حتليل قطاع التعليم  قدرات الدول على تنظيم ومأسسة أنظمتها التربوية، من خالل توفير الرصد املتواصل للتقدم اُحملَرز 
يف نوعية التعليم. 

ُميّكن حتليل قطاع التعليم  الدول من التعمق يف تحديد املعوقات األساسية، التي حتول دون قدرة األنظمة التربوية من تأمني 
تعليم عالي النوعية. 

التعليم، قد تعمل بشكل أفضل من قطاع  القطاعي أن قطاعات أخرى غير  التحليل  يعتمدون على  الذين  يعتقد املستثمرون 
التعليم، وأن حتديد هذه القطاعات من خالل التحليل ُميكن أن يساعدهم يف حتديد االستثمارات األكثر ربحية.

حتليل قطاع التعليم  وعالقته بالسياسات التعليمية 
احملور األول



  GDP)Gross Domestic Product) اإلنفاق احلكومي العاملي على التعليم: اإلنفاق على التعليم كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي
واإلنفاق العام احلكومي.

توزيع النفقات حسب القطاع الفرعي/ املستوى التعليمي. 

متوسط اإلنفاق لكل طالب واملقارنة بحسب املستوى التعليمي. 
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تشمل عملية حتليــل قطــاع التعليم خمس محاور رئيسة، ميكن عرضها على النحو التالي (املعهد الدولي للتخطيط التربوي، 2015): 

سياق االقتصاد الكلي: ويشمل البيانات االقتصادية العامة، واملوارد العامة، وآلية توزيعها على القطاعات املختلفة ومنها قطاع 
التعليم. 

السياق الدميوغرايف: ويشمل معدل النمو السكاني، وبيانات السكان املّصنفة بحسب النوع، وتعداد السكان، والهجرة من الريف 
إلى احلضر، وغيرها.

السياقات االجتماعية والثقافية: وتشمل درجة التجانس بني السكان، ووجود املجموعات املهمشة واللغات املتعددة والسكان ذوي 

التعليم املنخفض، والسياقات الثقافية والدينية احملددة كالعادات والتقاليد (كاملناطق ذات مستويات الزواج املبكر املرتفعة). 
السياق السياسي واملؤسسي: ويركز على االستقرار/ عدم االستقرار السياسي، وفاعلية اإلدارة العامة.

واألزمات  والكوارث،  كالصراعات،  املخاطر،  وجود  احتمال  أو  وجود  من  التأكد  خالل  من  للضعف:  التعرض  جوانب  حتليل 
االقتصادية، وتأثيرها احملتمل على قطاع التعليم.

1.3.1 حتليل السياق: يشمل حتليــل الســياق احملاور التالية:

1.3.2 حتليل السياسات احلالية: وتهدف إلى استكشــاف اإلجنــازات التــي تــم حتقيقهــا ضمــن السياســات احلاليــة
وحتديــد املمارســات الفّعالــة، وذلك من خالل فحــص كل ممــا يلــي:

سياسات التنمية الشاملة ذات التأثير املباشر على السياسات التربوية، (على سبيل املثال، السياسات املتبعة يف استراتيجية 
احلد من الفقر، وخطط التنمية الوطنية، واإلصالح اإلداري، والالمركزية).

االلتزامات الدولية التي قدمتها احلكومة ألهداف التنمية املستدامة، وأهداف التعليم للجميع، ومدى تأثيرها على خطط 
قطاع التعليم. 

سياسات التعليم الرسمية وغير الرسمية. 
تنفيذ القرارات احلكومية فيما يتعلق بتوفير اخلدمات التعليمية.

األنشطة واسعة النطاق التي يدعمها الشركاء، مبا يف ذلك القضايا املتعلقة بفاعلية املساعدات.

واخلارجيــة)،  احملليــة  (اإليــرادات  للتعليــم  الوطنيــة  امليزانيــة  يشــمل  والتمويــل:   املاليــة  الكلــف  حتليــل   1.3.3
حــول إنفــاق األســر، والتمويــل مــن أصحــاب العالقــة. ويهــدف إلــى حتليــل مســتوى االســتثمار فــي التعليــم وتوجهاتــه مــع مــرور 

الوقــت. ومن أمثلة االنفاق العام على التعليم ما يلي:

حتليل قطاع التعليم  وعالقته بالسياسات التعليمية 
احملور األول



القضايا اجلوهرية،  إلــى حتديــد  يهــدف  وأن  األدلــة،  على  قائماً  يكــون  أن  يجــب  التعليم:  أداء نظام  حتليل   1.3.4
وطالبات)،  (طالب  االجتماعي  النوع  حــاالت  فحــص  وينبغــي  للنظام.  احلالي  الوضــع  توضــح  التــي  العوامــل  وحتديــد 

واملناطــق املختلفــة (كاملناطــق املتأثــرة بالنــزاعات). كمــا ينبغــي حتليــل املواضيــع الرئيســة التاليــة:
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هــذا  ويفحــص  املنشــود.  الغــرض  لتحقيــق  النظــام  كفــاءة  إلــى  التحليــل  هــذا  يشــير  النظــام:  قــدرة  حتليــل   1.3.5
التحليــل فاعليــة إدارة التعليــم علــى املســتويني املركــزي واحمللــي، وقــدرات أصحــاب العالقــة اآلخريــن. ويغطــي هــذا 

التحليــل مــا يلــي:

اجلوانب التنظيمية: أداء النظام التربوي على مستوى املركز واملديريات واملدارس، وأدوار اإلدارة ومسؤولياتها يف كل مستوى. 
اإلدارة املالية العامة. 

كفايات املوظفني ومؤهالتهم يف اإلدارات الرئيسة. 
القدرة على اإلعداد لألزمات والوقاية منها واالستجابة لها.

اإلضافية  القدرات  وتعزيز  الفئات،  وبني جميع  املستويات  االجتماعي على جميع  النوع  ومعاجلة قضايا  دراسة  على  القدرة 
لتحديد القضايا احلساسة ومعاجلتها كالعنف القائم على النوع االجتماعي باملدرسة.

التعليم،  بقطاع  املعنني  القطاع/ جميع  العالقة يف  إلى حتديد جميع أصحاب  التحليل  يهدف هذا  العالقة:  حتليل أصحاب 
والقطاع اخلاص، واملجتمع املدني، واملنظمات غير احلكومية الوطنية والدولية، والوكاالت متعددة األطراف والثنائية، فضًال عن 

نقاط قوتهم وخبراتهم.

االلتحاق
Access

  

النفقات والتمويل
 Expenditures 
and Finance

اجلودة 
Quality

الكفاءة الداخلية
Internal

 E�ciency

الكفاءة اخلارجية
External

E�ciency

احلوكمة واإلدارة
& Governance

Administration 

  

حتليل أداء 

نظام التعليم
العدالة
Equity

مجموع النفقات وتكاليف الوحدة، ويف العادة تكون الطالب.

حصة اإلنفاق على التعليم (من قبل احلكومة واألسر وغيرهم من أصحاب العالقة).
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تؤثر يف تطوير  التي  الرئيسة  والقيود  لفهم املشكالت  السائدة ومحاولة  التعليم تفسيًرا لالجتاهات  تتضمن عملية حتليل قطاع 
التعليم، ولكي حتقق هذه العملية الهدف املنشود منها، يتم جمع البيانات واملعلومات (الكمية والكيفية) الالزمة لتقييم وضع النظام 
التربوي من عدة زوايا من أهمها: االلتحاق، والنفقات والتمويل، واجلودة، والكفاءة الداخلية، والفعالية والكفاءة اخلارجية، واحلوكمة 

واإلدارة.  

ويعرض هذا اجلزء من الدليل أهم خطوة يف حتليل قطاع التعليم، واملتمثلة يف تشخيص الوضع الراهن، حيث ال يستطيع صانعي 
السياسة ومتخذي القرار واملخططني التربويني واملعنيني بقطاع التعليم االنطالق يف عملية إصالح وتطوير نظام التعليم دون الوقوف 

على نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات/التحديات. 

وتتعدد أساليب التحليل والتخطيط التربوي، ومن أهمها: حتليل بيستل PESTEL Analysis، وحتليل سوات SWOT Analysis ، وحتليل 
الفجوة Gap Analysis ، وحتليل النظم System Analysis  ... إلى غير ذلك من األساليب. وجتدر اإلشارة إلى أنه ليس هناك أسلوًبا 
بعينه هو األسلوب األفضل يف حتقيق أهداف عمليتي حتليل قطاع التعليم والتخطيط التربوي، وأنه ال ميكن االعتماد على واحد 
منها فقط، واإلقرار له باملناسبية املطلقة دون اآلخرين، وغالًبا ما يؤدي التعدد يف استخدام هذه األساليب، والتكامل بينها واملزج 
بني نتائجها إلى نتائج أفضل، بدًال من االعتماد على أحدها. وهناك مرونة كبيرة يف التعامل مع تلك األساليب وتوظيفها وفًقا 

ألهداف عملية التخطيط، والظروف والسياق احمليط (الشرقاوي، 2017).

PESTEL Analysis 1.4.1 حتليل بيستل
يُعد حتليل بيستل أحد أساليب التحليل االستراتيجي الذي يقوم بتحليل البيئة الكبرى للمؤسسة Macro-Environment، وتقوم فكرة 
حتليل بيستل على أنه يوجد العديد من العوامل اخلارجية البيئية التي تؤثر يف أداء املؤسسة أو نظام التعليم أو أحد قطاعاته 
الفرعية، ويصنف بيستل هذه العوامل إلى: عوامل سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وتكنولوجية، وبيئية، وقانونية. وعليه، يُعرف 
حتليل بيستل بأنه أسلوب يستخدم يف حتليل العوامل اخلارجية املؤثرة على املؤسسة، وتتكون كلمة PESTEL من احلروف األولى 
 Political, Economic, Social, Technological, Environmental & Legal) (Downey & Technical Information) لتلك العوامل اخلارجية
Service, 2007 ). ويفيد حتليل بيستل يف إعطاء صورة واضحة عن العوامل اخلارجية يف البيئة التي توجد بها املؤسسة، والتي 

ُميكن يف ضوئها اختيار االستراتيجيات األكثر مالئمة.

منوذج عملي لتحليل بيستل PESTEL Analysis لفتح مدرسة ابتدائية جديدة
فيما يلي مثال الفتتاح مدرسة ابتدائية جديدة يف منطقة ريفية باملقاطعة X. حتتاج إدارة املنطقة التعليمية بتلك املقاطعة إلى إجراء 
حتليل بيستل PESTEL Analysis. يعرض جدول 1 لنموذج عملي لتحليل بيستل PESTEL Analysis الذي قام به اخلبراء واملعنيني 

  .(Malik et al., 2011a) بالتعليم بتلك املقاطعة
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ويتضح من جدول 1 أنه ميكن عمل حتليل بيستل ملؤسسة تعليمية أو لقطاع التعليم أو لقطاع فرعي محدد يف دولة ما يف أي وقت 
لتحليل العوامل املرتبطة بالبيئة اخلارجية التي تؤثر يف أداء املؤسسة أو نظام التعليم أو أحد قطاعاته الفرعية، وتتمثل تلك العوامل 
بالبيئة  املرتبطة  العوامل  يتجاهل  بيستل  أن حتليل   .1 من جدول  ويتضح  والتهديدات/التحديات.  املتاحة،  الفرص  اخلارجية يف 

الداخلية مثل نقاط القوة ونقاط الضعف، ولذلك غالًبا ما يتجه املعنيني بقطاع التعليم إلى حتليل سوات بدُال من حتليل بيستل. 

SWOT Analysis 1.4.2 حتليل سوات
يُعد حتليل سوات (التحليل الرباعي، التحليل البيئي، التحليل االستراتيجي) األسلوب األكثر شيوًعا يف عمليات التحليل والتخطيط 
االستراتيجي، ويُعد األنسب لتحليل الوضع الراهن ألي مؤسسة تعليمية (مدرسة، أو معهد، أو كلية، أو إدارة تعليمية، ... أو وزارة 

التعليم)، أو لتحليل قطاع التعليم أو أحد قطاعاته الفرعية على مستوى الدول. 
 

بدأ حتليل سوات يف الستينيات والسبعينات من القرن املاضي يف قطاع إدارة األعمال، ثم انتقل إلى القطاعات األخرى الربحية، 
وغير الربحية، والقطاعات اخلدمية، ومن بينها قطاع التعليم. ويُستخدم حتليلSWOT  لتحليل كل من البيئة الداخلية واخلارجية 
 ،  Opportunities والفرص   Weaknesses، الضعف  ونقاط   ،Strengths القوة  نقاط  حتديد/تشخيص  بهدف  ما؛  ملؤسسة 

�  كما هو موضح يف شكل 1. reats والتهديدات/التحديات

9

�reats                              التهديداتOpportunities                       الفرص

البيئة اخلارجية

• عدم االستقرار السياسي
• تشكل التغييرات املفاجئة يف األجندات السياسية تهديدا خطيرا 

لتنفيذ املشروع
• نقص الدعم العام والتعاون املجتمعي

• تشكل املصالح التنافسية واملتضاربة للجماعات السياسية املختلفة 
تهديًدا إضافًيا

• نقص املعلمني املؤهلني يف املجتمع احمللي
• ارتفاع معدل انتشار الفقر

• التأخير يف أعمال البناء

• التزام قوي من قبل احلكومة
• زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة

• توفير فرص عمل جديدة
التعليم  نشر  يف   X املقاطعة  سكان  أهداف  لتحقيق  طريقة   •

األساسي، ومحو األمية. 
• جذب املجتمع

• توفير تعليم جيد

Source: Adapted from: Malik et al., (2011a). Use of Data for Educational Planning and Management - Training Manual.  
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ويتضح من شكل 1 أن كًال من نقاط القوة ونقاط الضعف متثل البيئة الداخلية، يف حني متثل الفرص والتهديدات البيئة اخلارجية. 
كما يتضح أيًضا أن كًال من نقاط القوة والفرص متثل اخلصائص اإليجابية - املادية وغير املادية - الواقعة يف بيئة نظام التعليم 
أو خارجها، بينما متثل نقاط الضعف والتهديدات اخلصائص السلبية - املادية وغير املادية - الواقعة يف بيئة نظام التعليم أو 
خارجها. ويُساعد إكمال حتليل SWOT على حتديد طرق لتقليل تأثير نقاط الضعف مع تعظيم نقاط القوة، وُميّكن العاملني يف 
املؤسسة من استخدام نقاط القوة خللق الفرص وكذلك لتقليل التهديدات/التحديات. ومن ثم، ُميكن اعتبار حتليل PESTEL جزًءا 
من حتليل SWOT حيث يركز األول على حتليل البيئة اخلارجية (الفرص والتحديات) فقط دون البيئة الداخلية، ولذا ُميكن املزج 

والتكامل بينهما للوصول إلى حتليل أكثر دقة.  

كما يُعد حتليل SWOT أحد أكثر األدوات فعالية لتقييم الوضع الراهن وحتديد اخليارات االستراتيجية للمؤسسات أو الشركات. 
وتُعد نقاط القوة مورًدا ميكن للمؤسسة استخدامه بفعالية لتحقيق أهدافها، أما نقاط الضعف فهي قيد أو خطأ أو عيب يف املنظمة 

�reats
التهديدات

Weaknesses
نقاط الضعف

Strengths
نقاط قوة

Opprtunities
الفرص

البيئة الداخلية

SWOT+ -

البيئة اخلارجية

SWOT Analysis شكل 1. حتليل سوات

مينعها من حتقيق أهدافها. وتعبر الفرص عن أي وضع مالئم يف بيئة املنظمة، أما التهديد فهو أي حالة غير مواتية يف بيئة املنظمة 
  .(Malik et al., 2011a) من احملتمل أن تلحق الضرر باستراتيجيتها

وتركز نقاط القوة على األشياء التي نقوم بها بشكل جيد كمؤسسة، يف حني تركز نقاط الضعف على األشياء التي نقوم بها بشكل 
غير مناسب ونحتاج إلى حتسينها. وبالتالي تتركز نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية للمؤسسة. وعلى اجلانب اآلخر تعكس 
الفرص والتهديدات العوامل اخلارجية للمؤسسة، والتي غالًبا ما تكون خارج سيطرة املؤسسة. وميكن للفرص أن تخلق الظروف 
التي توفر لنا القدرة على تعزيز وتوسيع نقاط قوتنا، يف حني أن التهديدات قد تشكل حواجز أمام احلفاظ على نقاط قوتنا وتخلق 
ظروًفا تؤدي إلى تفاقم نقاط ضعفنا (Malik et al., 2011b). وعليه، فإن حتليل سوات هو أداة تساعد املعنيني بالتعليم على تقييم 
نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات املتضمنة يف املؤسسة التعليمية، أو قطاع التعليم، أو قطاع فرعي محدد يف دولة ما. كما 
يساعد حتليل SWOT يف اكتشاف املاضي، والتفكير يف احللول املمكنة للمشكالت  احلالية أو احملتملة - سواء ملشروع قائم أو 

مشروع جديد. ولكي يعمل حتليل سوات بشكل جيد، يجب أن يشارك كل أعضاء املؤسسة (أو ممثلني عنهم، إذا كانت املؤسسات
 تضم أعداًدا كبيرة) يف عملية التحليل.

ويعكس حتليل SWOT اخلاص مبؤسستك تصوراتك الشاملة الصريحة والصادقة عن املؤسسة. إنه ليس حتليًال شخصًيا لنقاط 
القوة والضعف لديك أو التهديدات التي تواجهك شخصًيا وال هو حتليل لنقاط القوة والضعف لدى اآلخرين أو التهديدات التي 
تواجههم شخصًيا، بل هو حتليل للمؤسسة. وميكن االستعانة بعدة أدوات لتطبيق حتليل سوات، من أهمها: املقابلة، واملالحظة، 

واستطالع الرأي، واالستبانات، والعصف الذهني ... إلى غير ذلك من األدوات.

ويشمل نطاق العوامل التي ميكن حتديدها يف مصفوفة حتليل SWOT، (والتي ميكن أن تكون اإليجابيات أو السلبيات أو الفرص أو 
التهديدات) على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: (املوارد البشرية واملادية واملالية، السياسات والتشريعات، التقنية، عوامل ثقافية، 
مقدمي  املنافسة،  اجلهات  الوقت،  املوقع،  املرافق،  العمل،  احتياجات سوق  اقتصادية،  عوامل  سياسية،  عوامل  تاريخية،  عوامل 

اخلدمة، الشراكات، االعتماد األكادميي، ... إلى غير ذلك من العوامل).

وال يقتصر الهدف من أسلوب SWOT على حتليل عوامل البيئة الداخلية للتعرف على نقاط القوة والضعف، وحتليل عوامل البيئة 
اخلارجية للتعرف على الفرص والتحديات، بل ميتد الهدف إلى تطوير عدد من البدائل االستراتيجية من خالل إعداد مصفوفة 
سوات للبدائل االستراتيجية SWOT Matrix؛ مبا يسهم يف اختيار االستراتيجية املناسبة. ومصفوفة سوات هي أداة للربط واملقابلة 
بني العوامل الداخلية (نقاط القوة والضعف)، والعوامل اخلارجية (الفرص والتحديات)؛ لتقدمي عدد من البدائل االستراتيجية، 
تقوم على استخدام نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف، واستغالل الفرص، ومواجهة التحديات، واحلد من آثارها. وُميكن أن يتراوح 
عدد البدائل االستراتيجية التي ميكن توليدها من مصفوفة سوات ما بني أربع إلى ثمان أنواع من البدائل االستراتيجية (الشرقاوي، 

:(2017

استراتيجيات القوة/الفرص (ق/ف): وفيها يتم استخدام نقاط القوة لالستفادة من الفرص املتاحة.
استراتيجيات الضعف/الفرص (ض/ف): وفيها تتم معاجلة نقاط الضعف والتقليل من آثارها السلبية بهدف االستفادة من 

الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية.
استراتيجيات القوة/التحديات (ق/ت): وفيها يتم استخدام نقاط القوة لتجنب أو تقليل تأثير السلبيات للتحديات اخلارجية.

استراتيجيات الضعف/التحديات (ض/ت): وفيها يتم تقليل نقاط الضعف والتقليل من آثارها السلبية، وبذل اجلهود املكثفة 
لتالشي اآلثار السلبية للتحديات ومواجهتها.

استراتيجيات القوة/الضعف (ق/ض): وفيها ميكن استخدام نقاط القوة ملعاجلة نقاط الضعف.
استراتيجيات الفرص/التحديات (ف/ت): وفيها ميكن استثمار الفرص املتاحة من أجل احلد من آثار التحديات كلما أمكن.

استراتيجيات تكاملية: وفيها ميكن جمع ودمج متكامل بني أكثر من نوع من االستراتيجيات، فالبديل االستراتيجي قد يكون 
مزيًجا من عدد من االستراتيجيات.

استراتيجيات ُممرحلة: وفيها ميكن تطبيق أكثر من بديل استراتيجي بالتتابع مرحلة بعد مرحلة، والبدء فيها واحدة تلو األخرى، 
أو متداخلة مع األخرى.   
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ويعكس حتليل SWOT اخلاص مبؤسستك تصوراتك الشاملة الصريحة والصادقة عن املؤسسة. إنه ليس حتليًال شخصًيا لنقاط 
القوة والضعف لديك أو التهديدات التي تواجهك شخصًيا وال هو حتليل لنقاط القوة والضعف لدى اآلخرين أو التهديدات التي 
تواجههم شخصًيا، بل هو حتليل للمؤسسة. وميكن االستعانة بعدة أدوات لتطبيق حتليل سوات، من أهمها: املقابلة، واملالحظة، 

واستطالع الرأي، واالستبانات، والعصف الذهني ... إلى غير ذلك من األدوات.

ويشمل نطاق العوامل التي ميكن حتديدها يف مصفوفة حتليل SWOT، (والتي ميكن أن تكون اإليجابيات أو السلبيات أو الفرص أو 
التهديدات) على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: (املوارد البشرية واملادية واملالية، السياسات والتشريعات، التقنية، عوامل ثقافية، 
مقدمي  املنافسة،  اجلهات  الوقت،  املوقع،  املرافق،  العمل،  احتياجات سوق  اقتصادية،  عوامل  سياسية،  عوامل  تاريخية،  عوامل 

اخلدمة، الشراكات، االعتماد األكادميي، ... إلى غير ذلك من العوامل).

وال يقتصر الهدف من أسلوب SWOT على حتليل عوامل البيئة الداخلية للتعرف على نقاط القوة والضعف، وحتليل عوامل البيئة 
اخلارجية للتعرف على الفرص والتحديات، بل ميتد الهدف إلى تطوير عدد من البدائل االستراتيجية من خالل إعداد مصفوفة 
سوات للبدائل االستراتيجية SWOT Matrix؛ مبا يسهم يف اختيار االستراتيجية املناسبة. ومصفوفة سوات هي أداة للربط واملقابلة 
بني العوامل الداخلية (نقاط القوة والضعف)، والعوامل اخلارجية (الفرص والتحديات)؛ لتقدمي عدد من البدائل االستراتيجية، 
تقوم على استخدام نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف، واستغالل الفرص، ومواجهة التحديات، واحلد من آثارها. وُميكن أن يتراوح 
عدد البدائل االستراتيجية التي ميكن توليدها من مصفوفة سوات ما بني أربع إلى ثمان أنواع من البدائل االستراتيجية (الشرقاوي، 

:(2017

استراتيجيات القوة/الفرص (ق/ف): وفيها يتم استخدام نقاط القوة لالستفادة من الفرص املتاحة.
استراتيجيات الضعف/الفرص (ض/ف): وفيها تتم معاجلة نقاط الضعف والتقليل من آثارها السلبية بهدف االستفادة من 

الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية.
استراتيجيات القوة/التحديات (ق/ت): وفيها يتم استخدام نقاط القوة لتجنب أو تقليل تأثير السلبيات للتحديات اخلارجية.

استراتيجيات الضعف/التحديات (ض/ت): وفيها يتم تقليل نقاط الضعف والتقليل من آثارها السلبية، وبذل اجلهود املكثفة 
لتالشي اآلثار السلبية للتحديات ومواجهتها.

استراتيجيات القوة/الضعف (ق/ض): وفيها ميكن استخدام نقاط القوة ملعاجلة نقاط الضعف.
استراتيجيات الفرص/التحديات (ف/ت): وفيها ميكن استثمار الفرص املتاحة من أجل احلد من آثار التحديات كلما أمكن.

استراتيجيات تكاملية: وفيها ميكن جمع ودمج متكامل بني أكثر من نوع من االستراتيجيات، فالبديل االستراتيجي قد يكون 
مزيًجا من عدد من االستراتيجيات.

استراتيجيات ُممرحلة: وفيها ميكن تطبيق أكثر من بديل استراتيجي بالتتابع مرحلة بعد مرحلة، والبدء فيها واحدة تلو األخرى، 
أو متداخلة مع األخرى.   
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منوذج عملي لتحليل سوات Analysis  SWOT لفتح مدرسة ابتدائية جديدة
ُميكن استخدام نفس املثال الذي مت استخدامه سابًقا مع حتليل بيستل (افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة يف منطقة ريفية باملقاطعة 
X) لتوضيح الفرق بني كل من حتليل بيستل وحتليل سوات.  حتتاج إدارة املنطقة التعليمية باملقاطعة X إلى إجراء حتليل سوات 
 Malik et) الذي قام به اخلبراء واملعنيني بالتعليم بتلك املقاطعة SWOT يعرض جدول 2 لنموذج عملي لتحليل .Analysis  SWOT

 .(al., 2011a
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ويتضح من جدول 2 أنه ميكن عمل حتليل SWOT ملؤسسة تعليمية أو لقطاع التعليم أو لقطاع فرعي محدد يف دولة ما يف أي وقت 
لتحديد الوضع الراهن للمؤسسة/لقطاع التعليم، وبناء خطط حتسني وتطوير للمؤسسة/لقطاع التعليم. ولكن، يُفضل حتديد هدف 
تسعى املؤسسة/قطاع التعليم لتحقيقه قبل الشروع يف حتليل SWOT حتى يكون التحليل محدد، ودقيق، ويركز على نقاط القوة، 
ونقاط الضعف، والفرص والتهديدات املرتبطة بذلك الهدف، ومن ثم يسهل عملية اتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق الهدف املتفق 
عليه. على سبيل املثال: قد يكون هدف املؤسسة أو قطاع التعليم يف دولة ما هو: "نشر ثقافة التعلم اإللكتروني، وتطبيق التقنيات 
احلديثة يف حجرات الدراسة والعمل املدرسي". وجدير بالذكر أن حتليل SWOT أداة جلمع البيانات فقط، ويجب حتليل البيانات 
بعد جمعها، والتركيز املستمر على الهدف املرغوب حتقيقه أثناء القيام بتحليل SWOT. ويتضح من جدول 2. أن حتليل سوات يغطي 

العوامل املتعلقة بالبيئة الداخلية والبيئة اخلارجية، وهو بذلك يتفادى العيوب املوجودة بتحليل بيستل. 

Weaknesses              نقاط الضعفStrengths                        نقاط قوة

�reats                          التهديداتOpprtunities                     الفرص

• عدم وجود رؤية وسياسة ثابتة
• لم يتم حتديد الوضع املالي بعد

قبل  من  العليا  اإلدارية  املناصب  يشغل  من  حتديد  يتم   •
األحزاب السياسية وليس وفًقا املؤهالت 

• الفساد هو أكثر ما يقلق
• عدم وجود حملة إعالمية

• وجود فريق من ذوي اخلبرة العالية واملتفانني يف العمل
• توافر املرافق مثل املياه والكهرباء يف املنطقة

• وجود موقع متاح ومناسب ملدرسة جديدة
• موقع جغرايف ممتاز لتقدمي اخلدمة محلياً وإقليمياً  

• متت املوافقة على املشروع بالفعل

• عدم االستقرار السياسي
تهديدا  السياسية  األجندات  يف  املفاجئة  التغييرات  تشكل   •

خطيرا لتنفيذ املشروع
• نقص الدعم العام والتعاون املجتمعي

السياسية  للجماعات  التنافسية واملتضاربة  • تشكل املصالح 
املختلفة تهديًدا إضافًيا

• نقص املعلمني املؤهلني يف املجتمع احمللي
• ارتفاع معدل انتشار الفقر

• التأخير يف أعمال البناء

• التزام قوي من قبل احلكومة
• زيادة معدل معرفة القراءة والكتابة

• توفير فرص عمل جديدة
• طريقة لتحقيق أهداف سكان املقاطعة  Xيف نشر التعليم 

األساسي، ومحو األمية. 
• جذب املجتمع

• توفير تعليم جيد

Source: Adapted from: Malik et al., (2011a). Use of Data for Educational Planning and Management - Training Manual.  

جدول 2. منوذج عملي لتحليل SWOT لفتح مدرسة ابتدائية جديدة

Gap Analysis 1.4.3 حتليل الفجوة
يُقصد بتحليل الفجوة، حتديد الفجوة بني املوقف أو الوضع احلالي للمؤسسة، وبني األهداف املرجوة أو الوضع املرغوب فيه. 
ويتحدد الغرض من هذا التحليل يف حتديد ما يلزم اتخاذه من إجراءات من أجل تقليص هذه الفجوة، مبا يُسهم يف االنتقال من 
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  .(Hinton, 2012) الوضع احلالي إلى حتقيق األهداف املرجوة، والوصول إلى الوضع املستقبلي املرغوب فيه
ويبدأ حتليل الفجوة من خالل تركيز فريق التخطيط االستراتيجي على كل من رؤية املؤسسة، ونتائج حتليل SWOT ، وذلك للتعرف 
 SWOT على الفجوة بينهما. وبعبارة أخرى، يهدف حتليل الفجوة إلى مقارنة األداء احلالي للمؤسسة يف ضوء ما أسفر عنه حتليل
مع األداء املخطط له (الوضع املستهدف)، ويتم حتديد الفروق/الفجوات بني الوضع احلالي والوضع املستهدف، وحتديد اآلثار 
يتم سد هذه  القصور، حتى  وأوجه  االنحرافات  لتصحيح  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  احللول  ثم وضع  ومن  فجوة،  لكل  السلبية 
الفجوات، والوصول إلى الوضع املستهدف، مبا ُميكن املؤسسة من صياغة استراتيجية ناجحة قادرة على حتقيق األهداف املأمولة 

يف ضوء التشخيص والتحليل البيئي للمؤسسة، كما هو موضح يف شكل 2.

ويتضح من شكل 2 أن اإلنطالق يف عملية إصالح وتطوير نظام التعليم ينبغي أن يبدأ برؤية وأهداف واضحة، ولكي حتقق عملية 
اإلصالح الهدف املنشود منها يتم جمع البيانات واملعلومات (الكمية والكيفية) الالزمة لتقييم الوضع الراهن لنظام التعليم، وتُسِفر 
عملية تقييم الوضع الراهن عن مجموعة من نقاط الضعف والتهديدات/التحديات التي قد تعوق عملية اإلصالح أو تعطلها أو 
تنحرف بها عن املسار الصحيح. وتشمل هذه التهديدات - على سبيل املثال ال احلصر: نقص املوارد، وتأخر حتقيق األهداف، 
وجتاوز التكلفة، وعدم اليقني، والتقديرات اخلاطئة، وفقدان السيطرة/ عدم القدرة على التحكم. ومتثل هذه التهديدات الفجوة  
Gap بني الوضع الراهن للمؤسسة/لقطاع التعليم والوضع املستقبلي املرغوب فيه. ومن خالل القيام بتحليل سوات، وحتليل الفجوة، 

بناًء على  الالزمة  القرارات  اتخاذ  التعليم من  بقطاع  واملعنيون  التربويون  واملخططون  القرار  السياسات ومتخذو  يتمكن صانعوا 
التحليلني السابقني، واالنطالق يف عملية إصالح وتطوير نظام التعليم، عن طريق وضع االستراتيجيات املناسبة للتغلب على نقاط 

الضعف والتهديدات، وتعزيز نقاط القوة والفرص.
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  System Analysis 1.4.4 حتليل النظم
تُعنى عملية حتليل النظم/ القطاعات بشكل رئيس يف تقييم مدخالت ومخرجات النظام/ القطاع، وفق مؤشرات ومعايير محددة، 
من خالل تقييم أداء املكونات الداخلية والتفاعل فيما بينها، وبني بيئتها اخلارجية من أجل التأكد من أن النظام يحقق أهدافه وفق 

املعايير واملؤشرات احملددة مسبقاً.
ويُستخدم هذا األسلوب يف حتليل النظم املختلفة، ومن بينها قطاع التعليم. فإذا كان كل نظام يتكون من نظم فرعية؛ فإن قطاع 
التعليم يُنظر إليه على أنه نظام كبير يتكون من مجموعة من النظم الفرعية كالتعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي واجلامعي، وكل 
من هذه النظم تقسم بدورها إلى نظم فرعية. والسبب يف تسمية هذا األسلوب "حتليل النظم" بدًال من "حتليل النظام" أن هدف 
التعليم هو التوصل إلى نظم بديلة للنظام موضوع البحث، وذلك عن طريق حتليل هذا النظام وإعادة تركيب عناصره وتعبئتها، ومن 

هذه النظم البديلة يتم اختيار أفضلها وصوًال بالنظام إلى أعلى درجة من الفعالية.
ويتم تطبيق أسلوب حتليل النظم من خالل اخلطوات التالية:

حتليل النظام القائم من حيث مكوناته (مدخالت - عمليات - مخرجات) ونظمه الفرعية، ثم حتديد مشكلة النظام أو حتديد 
أهدافه/النتائج املرغوبة.

ترجمة األهداف العامة للنظام إلى أهداف فرعية، ميكن إجنازها بواسطة أنظمة فرعية، ستشكل فيما بعد النظام اجلديد.
يتم حتديد مجموعة من البدائل املمكنة لتحقيق األهداف.

إعداد جدول بالتكاليف النقدية للبدائل، واملقارنة بني البدائل.
تقييم البدائل واملفاضلة بينها، واختيار البديل األفضل.

تنفيذ أفضل البدائل مع مراعاة التغذية الراجعة، مبا يضمن حل املشكلة أو حتقيق األهداف/النتائج املرغوبة.

وعليه، ُميكن إيضاح أسلوب حتليل النظم من خالل منظورين: املنظور االول، أنه يتعامل مع املشكلة أو النظام محل البحث برؤية 
متكاملة أو مبنظور كلي؛ وذلك من خالل إدراك طبيعة التفاعل واالرتباطات بني مكونات وعناصر النظام وتأثيراتها على بعضها 
البعض. واملنظور الثاني، يتعلق بإجراءاته يف معاجلة املشكلة ودراسة النظام بداية من حتديد أهداف النظام، والتعرف على البدائل 
املمكنة الالزمة لتحقيق االهداف، واملفاضلة بني تلك البدائل، ثم اختيار البديل األمثل، وتنفيذه، ومتابعته من أجل حل املشكلة أو 

م  حتقيق األهداف املرجوة، مبا يعود بالكفاءة والفعالية على أداء النظام (الشرقاوي، 2017). 
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مثال تطبيقي ألغراض التدريب:
األهداف  أهم  أحد  املدرسي"  والعمل  الدراسة  حجرات  يف  احلديثة  التقنيات  وتطبيق  اإللكتروني،  التعلم  ثقافة  "نشر  يُعد 

الرئيسية التي تسعى وزارة التعليم يف دولة X لتنفيذها. 
يف ضوء هذا الهدف، ويف ضوء منوذج حتليل SWOT لفتح مدرسة ابتدائية جديدة الذي مت عرضه سابًقا، ُميكن للمعنيني 

بالتعليم يف دولة X القيام مبا يلي:

.X لقطاع التعليم يف دولة Analysis SWOT حتليل سوات   
 .X لقطاع التعليم يف دولة Gap Analysis حتليل الفجوة   

   حتديد أهم القرارات التي ميكن أن يتخذها املعنيني بالتعليم يف دولة X بناًء على التحليلني السابقني



يف 25 سبتمبر 2015، اتخذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار (1/70)، املعنون "حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام
2030"، والتزم رؤساء الدول واحلكومات بتوفير تعليم جيد ومنصف وشامل للجميع. فالناس كلهم، والسيما الذين يعيشون يف سياق 
أزمات وأوضاع هشة، ينبغي أن يستفيدوا من فرص التعلم مدى احلياة. وينص الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة على 
 United Nations, General Assembly,) ،"ضمان التعليم اجليد املنصف الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع"

 .(2015

وبالرغم من اجلهود املضنية التي تبذلها احلكومات واملنظمات غير احلكومية يف شتى دول العالم لضمان التعليم اجليد املنصف 
التعليم يف  نظم  تواجه  التي  التحديات/التهديدات  من  عديد  توجد  للجميع،  احلياة  مدى  التعلم  فرص  وتعزيز  للجميع،  الشامل 
السياقات املختلفة، وحتول دون حتقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة. وتختلف طبيعة تلك التحديات من سياق آلخر، 
فمن البديهي أن تختلف التحديات التي تواجه قطاع التعليم من دولة متقدمة، لدولة نامية، ألخرى تعاني من األزمات أو الصراعات 
 IIEP & Global) :واألوضاع الهشة. وداخل كل من تلك السياقات املختلفة، ينبغي حتليل بعض السياقات الفرعية على النحو التالي
والسياق  والثقافية،  االجتماعية  والسياقات  الدميوغرايف،  والسياق  الكلي،  االقتصاد  سياق   (Partnership for Education, 2015
والكوارث،  والصراعات،  احلروب  ملخاطر  املعرضة  (الدول  الهشة  السياقات  يف  الضعف  جوانب  وحتليل  واملؤسسي،  السياسي 

واألزمات).

ة هذه التهديدات وقوتها من سياق إلى  وتتعدد التهديدات/التحديات التي تواجه نظم التعليم يف السياقات املختلفة، وتختلف حَدّ
التخطيط  التعليم، وعلى  التي تؤثر سلًبا على نظام  التحديات  "عدم االستقرار السياسي" من أهم  يُعد  املثال،  آخر، فعلى سبيل 
االستراتيجي. كما يُعد "تباطؤ النمو االقتصادي" من التحديات التي تواجه عديد من الدول، مما يؤثر سلًبا على متويل التعليم، 
تُعد  للجميع. كما  تعليم جيد ومنصف وشامل  ويُعيق توفير  التعليمية،  العملية  التمويل على جودة مخرجات  يؤثر نقص  وبالتالي 
"األزمات" من التحديات التي تواجه دول العالم، وتتعرض نظم التعليم ألضرار كبيرة جراء وقوع األزمات، قد تصل إلى إيقاف التعليم 
وإغالق مؤسساته كما حدث مؤخًرا بسبب جائحة كورونا COVID-19 ، مما جعل التعليم يتعرض لهزة عنيفة تهدد استمراريته من 
ناحية، وجودته وعدالته من ناحية أخرى. ومن اجلدير بالذكر، أن تأثير إغالق مؤسسات التعليم يكون أشد ضرًرا على الفئات 

الضعيفة واملهمشة.   

ويف ظل ما تعانيه دول العالم من جراء تفشي هذه اجلائحة، أعلنت اليونسكو أن إغالق املدارس واجلامعات قد أحلق الضرر بأكثر 
من 1.5 مليار متعلم يف 191 بلداً، أي ما يقرب من %91.3 من الطالب امللتحقني باملدارس واجلامعات على مستوى العالم، مما جعل 
أن شهدنا هذا احلد من االضطراب يف مجال التعليم"  املديرة العامة لليونسكو، أودري أزوالي، تصرح بأنه: "لم يسبق لنا أبداً 
(UNESCO, 2020a). وبالتالي، تتهدد استمرارية التعليم وإتاحته وجودته وعدالته. ويحتم هذا على دول العالم جميًعا، ضرورة 

تخطيط أنظمة التعليم يف أوقات األزمات.

كما تُعد "الفجوة الرقمية" أحد التحديات الضخمة التي تواجه دول العالم، وظهر هذا التحدي جلًيا بعد جائحة كورونا بسبب 
إغالق مؤسسات التعليم واللجوء إلى طرائق التعلم البديلة (التعلم عن بُعد) مما أدى إلى تفاقم أوجه التفاوت، نظًرا إلى الفجوات 
يف القدرة على الوصول إلى التكنولوجيا ويف قدرات وموارد املعلمني واملدارس. ووفًقا للمرصد العاملي إلغالق املدارس الناجم عن 
 ،(UNESCO, 2017) تفشي فيروس كورونا، تضم املنطقة العربية (13) مليون طفل وشاب غير ملتحقني باملدرسة بسبب النزاعات

.(UNESCO, 2020b) وتواجه حتدًيا إضافًيا سببه إغالق املدارس الذي أضَرّ بأكثر من (100) مليون متعلم فة
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1.5 التحديات التي تواجه نظم التعليم يف السياقات املختلفة

11
116
62
41
68
80
55
66
68
72
69
48
65
89
35
113
66
10
62
38
89
105
51
33

5.8
61.4
32.8
21.7
36.0
42.3
29.1
34.9
36.0
38.1
36.5
25.4
34.4
47.1
18.5
59.8
34.9
5.3
32.8
20.1
47.1
55.6
27.0
17.5
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هل العمل احلالي يحتاج إلى مؤهل ...؟

هل العمل احلالي... ؟

كم عدد سنوات االنتظار للحصول على 
العمل بعد التخرج؟

ما درجة االستفادة من املؤهل العلمي يف 
العمل احلالي؟

ما درجة اعتقادك بأن العمل الذي متارسه 
ال يحتاج إلى مؤهالتك؟

ما درجة اعتقادك بأن املهارات التي متتلكها 
تزيد عن التي متارسها؟

ما عدد زمالء العمل الذين يحملون مؤهًال 
أقل من مؤهلك؟

كم مرة غيرت عملك؟
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تُعّد السياسات واخلطط املتماسكة مبثابة حجر األساس، الذي تُبنى عليه نظم التعليم املستدامة، التي تسعى إلى حتقيق أهداف 
التعليم وتطلعاته، واملساهمة بعملية التعلم بفعالية وكفاءة. وحيث إن عملية حتليل قطاع التعليم، كخطوة أولى من خطوات التخطيط 
واالجتماعية،  االقتصادية،  (العوامل  التعليمية  السياسات  صنع  يف  تؤثر  التي  والعوامل  السياقات  جميع  مع  تتعامل  التربوي، 
والسياسية، واجلغرافية، والسكانية)، فإن حتليل السياسات التعليمية لغايات اإلصالح التربوي، تشكل جانباً مهماً يف حتليل قطاع 
ن القائمني على تلك العملية من احلكم على مدى متاسك أهداف السياسة التعليمية، وتقييم صلتها بالوضع  التعليم، حيث ُميِكّ
االجتماعي واالقتصادي والثقايف والسياسي للبلد املعني، كما يساعد على تقييم مدى حتقيق قطاع التعليم لهذه األهداف ودرجة 

فعاليتها، وإلى أي مدى تلبي أهداف السياسة التعليمية احلاجات احلقيقية وتوقعات فئات السكان املعنية. 

ويف هذا السياق، تشير عملية حتليل السياسات يف قطاع التعليم إلى تطبيق ُمنظم للبحوث التربوية يف تفسير ووصف السياسات 
املجتمعات  ووضع تصورات  وتنفيذها،  كيفية وضعها  التعليمية، وحتليل  السياسات  واقع ومشكالت  التعليمية، من خالل حتديد 
املختلفة املتعلقة بالسياسات، والتعرف على كيفية تقييم البرامج العامة يف ضوء التحديات املعاصرة لإلدارة احلديثة مثل العوملة، 
وإصالح القطاع العام واخلصخصة، والتنوع الثقايف، والتدويل، واأليديولوجيات السياسية اجلديدة. وباملقابل تُعد عملية حتليل 
قطاع التعليم عملية سياسية واجتماعية حساسة ينبغي أن متهد الطريق أمام اإلصالح والتغيير اجلذري. ومن ثم تُعد عملية حتليل 
قطاع التعليم مبثابة متطلب قبلي لبناء السياسات، وخطط تطوير التعليم من خالل دراسة الواقع وحتديد التحديات التي تواجه 

النظام التعليمي. 

ومن أجل تطبيق ذلك، ولسد الفجوات التي حتول دون الوصول إلى تعليم جيد، ولغايات وضع رؤية تربوية واضحة للدول، تقدم 
اليونسكو مساعدات تقنية يف مجال حتليل السياسة التعليمية، وتصميم خطط تطوير قطاع التعليم، وبناء القدرات يف املؤسسات 
التربوية الوطنية، ووضع مناذج وصيغ للسياسات التربوية، والقيام بدراسات حتليلية لقطاع التعليم، والتخطيط التربوي، والتعريف 
بأساليب حتليل السياسات التعليمية، ووضع التصورات املمكنة لها، باإلضافة إلى حتديد املوارد، وإدارة القطاع، ومتابعة رصد 
وتقييم البرامج التنموية، والتعاون والتنسيق بني الهيئات املانحة، التي تقدم الدعم لألولويات التعليمية الوطنية، مثل إصالح املناهج 

املدرسية، وسياسات تعيني املعلمني وتأهيلهم، واستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليم. 

حتليل قطاع التعليم وصنع السياسات التعليمية   1.6

ة  
يمي

تعل
 ال

ات
اس

سي
 ال

صنع
م و

علي
الت

اع 
قط

يل 
حتل

 1.
6

16
حتليل قطاع التعليم  وعالقته بالسياسات التعليمية 

احملور األول



مية
علي

الت
ية 

عمل
 ال

ات
رج

مخ
دة 

جو
ني 

حتس
م و

علي
الت

اع 
قط

يل 
حل

 تت
1.7

والعمليات  املدخالت  بدونها، أال وهي  تكتمل  تتكون من ثالثة مكونات، ال  القطاعات واألنظمة  أو شك، فإن جميع  بدون جدال 
واملخرجات، وأن جودة أي نظام أو قطاع، تكمن يف ضبط جودة هذه املكونات، لكن يف الغالب، يتم تقييم جودة املنظمات واملؤسسات 
يف كل القطاعات بناء على جودة مخرجاتها؛ ذلك ألن املنتج النهائي أكثر وضوحاً وأسهل قياساً، كونه يتأثر بشكل مباشر بجودة 
املدخالت والعمليات. وبناء على ذلك، ميكن وصف جودة مخرجات قطاع التعليم بأنها مجموعة املعايير واخلصائص التي ينبغي أن 

تتوفر يف املخرجات التعليمية التي تلبي احتياجات املجتمع ومتطلباته، إضافة إلى رغبات املتعلمني وحاجاتهم (عشيبة، 2000).

وللحصول على مستوى جودة متقدم يف قطاع التعليم ومخرجاته، ينبغي استيفاء النظام التعليمي للمعايير واملستويات املتعارف عليها 
يف كفاءة األنظمة وفعاليتها مبختلف عناصره (املدخالت، والعمليات، واملخرجات، والبيئة الداخلية واخلارجية)، حتى يحقق أعلى 

مستوى من أهداف النظام وتوقعات طالبي اخلدمة التعليمية، سواء كانوا طلبًة أم مجتمًعا (اخلميسي، 2007). 

وهناك ثمة تشابه بني مفهوم حتليل قطاع التعليم ومفهوم حتقيق اجلودة وحتسينها يف النظام التعليمي من حيث أن كالهما يرتكز 
على البيانات واملعلومات واحلقائق حلل املشكالت التي تعترض النظام التعليمي يف احلاضر واملستقبل. فتحليل قطاع التعليم قائم 
أكبر قدر ممكن من  أنه يستهدف احلصول على  باملستقبل، كما  التنبؤ  لغايات  التعليمي ومكوناته  النظام  البحث يف أجزاء  على 
البيانات واملعلومات واحلقائق واملعارف، التي يوظفها يف تشخيص وعالج القضايا املستعصية من خالل بناء اخلطط االستراتيجية 
والتشغيلية وتنفيذها. ونظام جودة التعليم قائم على القرارات املبنية على املعلومات الدقيقة واحلقائق والدراسات الواقعية، ويهدف 
من خالل املراقبة إلى اكتشاف ما يعترض سير العمل من مشكالت وسلبيات، والوقوف على أسبابها والعمل على إزالتها وعالجها 

بأسلوب علمي من خالل التغذية الراجعة للمعلومات، وعملية التخطيط املستمرة (مجلس ضمان اجلودة واالعتماد، 2017). 

وتُعد اجلودة من املدخالت الهامة يف عملية حتليل قطاع التعليم التي تركز على تقييم نوعية املخرجات أو املنتجات التربوية، التي 
عادة ما تُقيم من حيث املعرفة واملهارات والكفايات التي اكتسبها الطالب من خالل التحاقهم ببرنامج تعليمي معني. وتتضمن عملية 
حتسني جودة املخرجات التعليمية مراجعة لنوعية سياق التعليم ومدخالته (مبا يف ذلك املعلمون، واملنهاج، والبني التحتية، واملواد 
التعليمية) باإلضافة إلى عمليتي التعليم والتعلم. وميكن قياس جودة النظم التعليمة من خالل عدد من املؤشرات من أهمها: الكفاءة 

  .,TIMSS, PISA  PIRLS:الداخلية واخلارجية، نتائج االختبارات الوطنية واالقليمية، ونتائج االختبارات الدولية املقننة مثل

حتليل قطاع التعليم وحتسني جودة مخرجات العملية التعليمية  1.7
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احملور الثاني

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، 
ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.

ال بد من اإلشارة يف هذا احملور إلى علم اإلحصاء، الذي يبحث يف جمع البيانات وتنظيمها وعرضها وحتليلها واستقراء النتائج 
واتخاذ القرارات بناًء عليها. وكأن هذا العلم يؤكد على أن عملية اتخاذ القرارات التربوية وبناء سياساتها متر يف أربع مراحل هي: 

مرحلة جمع البيانات، ومرحلة تنظيم البيانات وعرضها، ومرحلة حتليل البيانات، ومرحلة استقراء النتائج واتخاذ القرارات.
ويسعى الباحث أو اإلحصائي أو املخطط التربوي من خالل عملية جمع البيانات للحصول على القياسات أو التعدادات أو قيم 
املشاهدات للحالة التي يستهدفها، وتزداد ثقة االعتماد على البيانات وحتليلها بازدياد الدقة يف جمعها وتنظيمها، إضافة إلى الثقة 

يف مصادر احلصول عليها.  
وعليه، سيعرض احملور الثاني أنواع البيانات واملعلومات (الكمية والكيفية) الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، 

وطرق معاجلتها وحتليلها من خالل النقاط التالية:

بعدما يتم حتديد أهداف قطاع التعليم، واملجاالت الرئيسة لعمليتي التشخيص والتحليل، تبرز احلاجة إلى إجراء تقييم منتظم 
للبيانات واملعلومات املتاحة، وحتديد البيانات واملعلومات اإلضافية الالزمة لتحليل قطاع التعليم. وتوفر تلك البيانات واملعلومات 
صورة شاملة عن الوضع احلالي لقطاع التعليم مثل شروط االلتحاق، وعدد التالميذ امللتحقون باملراحل املختلفة من التعليم، وعدد 
ونسبة  واالجتماعية،  االقتصادية  وعوائده  التعليم،  وكلفة  التحتية،  والبنى  للطالب،  املعلمني  ونسبة  تعليمية،  مرحلة  بكل  املعلمني 
الرسوب والتسرب، ومدى حتقق نواجت التعلم، ومدى رضى الطالب وأولياء األمور عن جودة العملية التعليمية، وأداء النظام بصفة 

عامة. وجتُدر اإلشارة إلى أن هناك حتديني رئيسيني يواجهان عملية حتليل قطاع التعليم، هما:

توافر البيانات واملعلومات الالزمة إلجراء عملية التحليل والتي تتنوع مصادرها بني قواعد البيانات التعليمية وبيانات االحصاءات 
العامة.

وتوظيف نتائج التحليل يف رسم السياسات التعليمية وحتديد األولويات التي من شأنها زيادة كفاءة النظام التعليمي وحتسني جودة 
مخرجاته.

2.1 عملية جمع البيانات واملعلومات الالزمة لتحليل قطاع التعليم

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني
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ومن الضروري قبل البدء يف موضوع أساليب جمع البيانات واملعلومات الكمية والكيفية، توضيح بعض املفاهيم األساسية التي تُشكل 
اإلطار العام لعملية جمع البيانات ومعاجلتها، فكثيًرا ما تترادف كلمة البيانات DATA وكلمة املعلومات INFORAMTION، فيكثر 
استخدامهما مبعني واحد بالرغم من أنهما مختلفني، حيث إن جميع املعلومات تتكون من بيانات بينما ال تؤدي جميع البيانات إلى 

معلومات.
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املعلوماتالبيانات 

حتليل البيانات
أو معاجلتها 

فالبيانات هي مجموعة من املواد اخلام التي تعبر عن مواقف أو 
أفعال سواء عن طريق كلمات أو أرقام أو رموز، وال تفيدنا هذه 
املجردة  احلالية  على صورتها  وهي  معرفة  تكوين  يف  البيانات 
السنة  أعمال  العمل، ودرجات  مثل: درجات احلرارة، وساعات 

للطالب. 

أما املعلومات، فهي املعرفة التي تكونت نتيجة حتليل البيانات 
وإجراء العمليات املطلوبة عليها، واملعلومات عادة ما تكون أكثر 
ومتخذي  السياسة،  تساعد صانعي  كونها  البيانات،  من  داللة 
القرارات                        أنسب  واتخاذ  السياسات،  بناء  على  القرار 

يف ضوء املوارد املتاحة.

إخضاع البيانات للتحليل وإجراء مجموعة من وتعني عملية حتليل البيانات أو معاجلتها 
كمية أو كيفية - بغرض احلصول على معلومات مفيدة العمليات عليها باستخدام وسائل معينة - معاجلات 

التخاذ القرارات.
وللوصول إلى املعلومات والبيانات اجلديدة الالزمة لتحليل قطاع التعليم.، يجب أن يكون التعامل مع البيانات على ثالث مراحل 

أساسية، على النحو التالي:

1- مرحلة جتهيز البيانات، حيث تُعد البيانات املادة اخلام التي تُبنى عليها املعلومات، لذا علينا أن نراعي يف هذه املرحلة أن 
تتميز البيانات التي جنمعها بالصدق والشمول والتوافق فيما بينها، وتتم هده املرحلة من خالل خطوتني.

i. تسجيل البيانات بعد جمعها من مصادرها.
ii. فرز البيانات وترتيبها يف نسق معني إذ تساعدنا هذه اخلطوة أثناء عملية املعاجلة.

2- مرحلة معاجلة البيانات، وتتم من خالل إجراء عمليات حسابية ومنطقية عليها، ثم عرض نتائج املعاجلة يف وسائل عرض 
معينة (على سبيل املثال: جداول وأشكال بيانية).

3- مرحلة حتليل ودراسة نتائج معاجلة البيانات واستخالص النتائج، وإعداد التقارير عنها بشكل واضح، وحفظها بطرقة 
سليمة؛ حتى يتسنى لصانعي السياسات ومتخذي القرار االعتماد على تلك التقارير يف اتخاذ القرارات األكثر مالءمة يف ضوء 

نتائج حتليل الوضع الراهن لقطاع التعليم، ويف ضوء السياقات االقتصادية، والدميوغرافية، واالجتماعية، والثقافية، 
والسياسية.

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني
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حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني

2.1.1 البيانات الضخمة واستخداماتها يف تطوير قطاع التعليم

التي طالها هذا  أبرز املجاالت  التعليم من  ويُعد  تغيير معظم املجاالت بشكل جذري،  إلى  البيانات الضخمة  أَدّي استخدام  لقد 
التغيير، ففي السنوات األخيرة؛ متكنت املؤسسات التعليمية - ابتداًء من املدارس االبتدائية، والثانوية، ووصوًال إلى اجلامعات، 
وُمقدمي اخلدمات التعليمية عبر اإلنترنت - من جتميع واستخدام وتبادل البيانات بسهولة وبسرعة أكبر من أي وقت مضى. ويف 
ظل تدابير إغالق املدارس واجلامعات يف 191 بلًدا للحد من انتشار فيروس كورونا، والذي ترتب عليه تعطل الفرص التعليمية بشكل 
كبير على مستوى العالم، اجتهت معظم الدول إلى تبني طرائق التعلم البديلة، وتطبيق مجموعة متنوعة من احللول من أهمها التعلم 

عن بُعد/التعلم عبر اإلنترنت.

ويشير مصطلح البيانات الضخمة إلى كميات هائلة من املعلومات املختلفة، التي يصعب جمعها وتقييمها عبر التقنيات التقليدية 
باإلضافة إلى أنها تتميز باحلاجة للمعاجلة السريعة، بحيث ميكن من خاللها عرض النقاط املشتركة، والتوجهات، واألمناط يف 
سلوك املجموعة املستهدفة مثل: نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي، ونسب الرسوب والتسرب، ونسبة األمية، ... ومعدل البطالة. 
ويف قطاع التعليم؛ ُميكن لتحليل البيانات أن يكون له تأثير كبير على جميع املعنني بالقطاع، سواء كانوا معلمني، أو طالب، أو أولياء 

.(Codeship, 2020) أمور، أو قادة مدارس، أو مشرفني تربويني

املعلومات بشكل يومي، حيث حتصل على تفاصيل حول احلضور واملشاركة، ونتائج  وتتلقى أي مؤسسة تعليمية قدًرا كبيًرا من 
االختبارات، كما يقوم الطالب بتقييم األساتذة، ويقدمون تفاصيل عن وضعهم االجتماعي واالقتصادي، ويشاركون مستوى رضاهم 
عن التعليم الذي يتلقونه. ومن خالل األساليب العملية جلمع البيانات وحتليلها، ميكن للمؤسسات التعليمية أن تبدأ يف توفير تعليم 

أكثر تخصيًصا.

ولقد أدى استخدام أدوات التعلم عن بُعد / التعلم عبر اإلنترنت، والبرامج القائمة على التفاعل بصورة متزايدة يف مجال التعليم 
إلى زيادة حجم البيانات، واختالف نوعية البيانات الكبيرة التي ُميكن جمعها من بيئات التعلم، فهنا جند بيانات كبيرة عن املتعلمني، 
وخبرات التعلم لدى املتعلمني، كما جند بيانات متعمقة داخل بيئات التعلم، وبيانات حول التفاعالت االجتماعية يف بيئات التعلم، 
وبيانات ُمفصلة عن أنشطة التعلم من نصوص ووسائط ومقاطع فيديو وغيرها، كما تختلف هذه البيانات يف نوعيتها وعمقها بنسب 

متفاوتة (البار واملرحبي، 2018).

وتلعب عملية حتليل البيانات واملعلومات املتاحة دوًرا محورًيا يف تطوير قطاع التعليم، وتعزيز فعالية التعلم، حيث يتعامل املعلم يومًيا 
الصحية،  والقضايا  الشخصية،  والتقييمات  االختبار،  ونتائج  بيانات احلضور،  بالطالب، مثل:  البيانات اخلاصة  أنواع  مع جميع 
وصعوبات التعلم، وأنواع األسئلة التي يسألها الطالب بشكل متكرر، وغيرها من املعلومات. ويقوم املعلم بتحليل هذه البيانات بشكل 
املُخصص التعلم  بأسلوب  ذلك  ويُسمى  الطالب،  احتياجات  حسب  التعلم  عملية  تكييف   / ضبط  من  يتمكن  حتى  تدريجي، 
Personalized Learning ، القائم على مبدأ تفريد التعليم والتعلم Individualized Instruction & Learning (IIL)، وهو منهج تعليمي 

يهدف إلى تخصيص التعلم حسب نقاط القوة لكل طالب واحتياجاته، ومهاراته، واهتماماته، وبناًء على ذلك يحصل كل طالب على 
خطة تعليمية فردية تستند إلى ما يعرفه، وكيف يتعلم بشكل أفضل.

تقدمي  على  يساعده  مما  حدة،  على  طالب  كل  مستوى  فهم  للمعلم  ويُتيح  للطالب،  أكبر  مشاركة  إلى  املُخصص  التعليم  ويُؤدي 
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التوجيهات، واإلرشادات املناسبة، واملوارد اإلضافية لتحسني املستوى الدراسي للطالب. كما أنه يُساعد املعلم على جتريب أساليب 
مختلفة للتدريس واختبار الطالب، مما ُميّكنه من اكتشاف األسلوب األنسب، ويبدأ يف تطبيقه من أجل حتقيق نتائج تعلم أفضل، 

 .(Codeship, 2020) مما يترتب عليه حتسني جودة مخرجات العملية التعليمية

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني

2.1.2 البيانات الكمية، ومصادر احلصول عليها

كما ميكن االستفادة من حتليل هذه األنواع من البيانات الضخمة يف التعليم، لتوفير مجموعة ُمتنوعة من الفرص واخليارات بهدف 
حتسني تعلم الطالب من خالل التعلم التكيفي أو التعلم القائم على الكفاية Competence-based Learning، مما ينتج عنه تعلم أفضل 
نتيجة لتشخيص أسرع وأكثر تعمقاً يف بيانات حقيقية تراكمية الحتياجات التعلم أو املتاعب التي تواجهه أثناء عملية التعلم، مبا يف 
ذلك تقييم املهارات مثل التفكير املنظم، والتعاون، وحل املشكالت يف سياق عميق، والتفكير الناقد، وتقييم أصيل ملجال وموضوع 
املعرفة، باإلضافة لتحديد التدخالت املستهدفة لتحسني نسب جناح الطالب وخفض التكاليف اإلجمالية للطالب واملؤسسات، 
واستخدام البيئات القائمة واملعلومات املعقدة  يف صنع القرارات وحتديد السياسات، وميكن أن توفر هذه البيانات أدوات حديثة 
وفعالة لقياس أداء الطالب للمهام التعليمية، وميكن أن تُساعد كذلك يف تصميم بيئات تعلم ُمصممة خصيصاً وفق احتياجات 
التعليمية وغيرها من  القضايا  الفردية واجلماعية ملجموعة من  الفعل  لردود  تعطي حتليًال واضحاً  أن  للطالب، وميكن  ُمحددة 

املميزات (البار واملرحبي، 2018)، مما يترتب عليه ترشيد اإلنفاق، ورفع الكفاءة الداخلية لنظام التعليم.

وتتضمن البيانات الكمية من بني ما تتضمنه ما يلي: حجم السكان حسب الفئة العمرية، واحليز اجلغرايف للدولة، والنمو 
السكاني، وميزانية احلكومة وميزانية التعليم، ومعدالت منو االقتصاد، وهيكلة العمالة، والعمر املتوقع، والوضع الصحي، والفقر، 

ومعدالت البطالة، ومؤشرات التنمية البشرية، وااللتحاق بالتعليم األساسي، والقيد يف مستويات التعليم املختلفة، واخلريطة 
املدرسية، ونسبة األمية.

مصادر احلصول على البيانات الكمية: ُميكن احلصول على البينات واملعلومات الكمية من مكتب اإلحصاء املركزي، أو مكتب 
التعداد، والسلطات العامة املعنية: وزارة املالية، وزارة التربية، قطاع التربية، وتقارير استراتيجيات احلد من الفقر، كما هو 

موضح يف جدول 3.
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مينعها من حتقيق أهدافها. وتعبر الفرص عن أي وضع مالئم يف بيئة املنظمة، أما التهديد فهو أي حالة غير مواتية يف بيئة املنظمة 
  .(Malik et al., 2011a) من احملتمل أن تلحق الضرر باستراتيجيتها

وتركز نقاط القوة على األشياء التي نقوم بها بشكل جيد كمؤسسة، يف حني تركز نقاط الضعف على األشياء التي نقوم بها بشكل 
غير مناسب ونحتاج إلى حتسينها. وبالتالي تتركز نقاط القوة والضعف يف البيئة الداخلية للمؤسسة. وعلى اجلانب اآلخر تعكس 
الفرص والتهديدات العوامل اخلارجية للمؤسسة، والتي غالًبا ما تكون خارج سيطرة املؤسسة. وميكن للفرص أن تخلق الظروف 
التي توفر لنا القدرة على تعزيز وتوسيع نقاط قوتنا، يف حني أن التهديدات قد تشكل حواجز أمام احلفاظ على نقاط قوتنا وتخلق 
ظروًفا تؤدي إلى تفاقم نقاط ضعفنا (Malik et al., 2011b). وعليه، فإن حتليل سوات هو أداة تساعد املعنيني بالتعليم على تقييم 
نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات املتضمنة يف املؤسسة التعليمية، أو قطاع التعليم، أو قطاع فرعي محدد يف دولة ما. كما 
يساعد حتليل SWOT يف اكتشاف املاضي، والتفكير يف احللول املمكنة للمشكالت  احلالية أو احملتملة - سواء ملشروع قائم أو 

مشروع جديد. ولكي يعمل حتليل سوات بشكل جيد، يجب أن يشارك كل أعضاء املؤسسة (أو ممثلني عنهم، إذا كانت املؤسسات
 تضم أعداًدا كبيرة) يف عملية التحليل.

ويعكس حتليل SWOT اخلاص مبؤسستك تصوراتك الشاملة الصريحة والصادقة عن املؤسسة. إنه ليس حتليًال شخصًيا لنقاط 
القوة والضعف لديك أو التهديدات التي تواجهك شخصًيا وال هو حتليل لنقاط القوة والضعف لدى اآلخرين أو التهديدات التي 
تواجههم شخصًيا، بل هو حتليل للمؤسسة. وميكن االستعانة بعدة أدوات لتطبيق حتليل سوات، من أهمها: املقابلة، واملالحظة، 

واستطالع الرأي، واالستبانات، والعصف الذهني ... إلى غير ذلك من األدوات.

ويشمل نطاق العوامل التي ميكن حتديدها يف مصفوفة حتليل SWOT، (والتي ميكن أن تكون اإليجابيات أو السلبيات أو الفرص أو 
التهديدات) على سبيل املثال ال احلصر ما يلي: (املوارد البشرية واملادية واملالية، السياسات والتشريعات، التقنية، عوامل ثقافية، 
مقدمي  املنافسة،  اجلهات  الوقت،  املوقع،  املرافق،  العمل،  احتياجات سوق  اقتصادية،  عوامل  سياسية،  عوامل  تاريخية،  عوامل 

اخلدمة، الشراكات، االعتماد األكادميي، ... إلى غير ذلك من العوامل).

وال يقتصر الهدف من أسلوب SWOT على حتليل عوامل البيئة الداخلية للتعرف على نقاط القوة والضعف، وحتليل عوامل البيئة 
اخلارجية للتعرف على الفرص والتحديات، بل ميتد الهدف إلى تطوير عدد من البدائل االستراتيجية من خالل إعداد مصفوفة 
سوات للبدائل االستراتيجية SWOT Matrix؛ مبا يسهم يف اختيار االستراتيجية املناسبة. ومصفوفة سوات هي أداة للربط واملقابلة 
بني العوامل الداخلية (نقاط القوة والضعف)، والعوامل اخلارجية (الفرص والتحديات)؛ لتقدمي عدد من البدائل االستراتيجية، 
تقوم على استخدام نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف، واستغالل الفرص، ومواجهة التحديات، واحلد من آثارها. وُميكن أن يتراوح 
عدد البدائل االستراتيجية التي ميكن توليدها من مصفوفة سوات ما بني أربع إلى ثمان أنواع من البدائل االستراتيجية (الشرقاوي، 

:(2017

استراتيجيات القوة/الفرص (ق/ف): وفيها يتم استخدام نقاط القوة لالستفادة من الفرص املتاحة.
استراتيجيات الضعف/الفرص (ض/ف): وفيها تتم معاجلة نقاط الضعف والتقليل من آثارها السلبية بهدف االستفادة من 

الفرص املتاحة يف البيئة اخلارجية.
استراتيجيات القوة/التحديات (ق/ت): وفيها يتم استخدام نقاط القوة لتجنب أو تقليل تأثير السلبيات للتحديات اخلارجية.

استراتيجيات الضعف/التحديات (ض/ت): وفيها يتم تقليل نقاط الضعف والتقليل من آثارها السلبية، وبذل اجلهود املكثفة 
لتالشي اآلثار السلبية للتحديات ومواجهتها.

استراتيجيات القوة/الضعف (ق/ض): وفيها ميكن استخدام نقاط القوة ملعاجلة نقاط الضعف.
استراتيجيات الفرص/التحديات (ف/ت): وفيها ميكن استثمار الفرص املتاحة من أجل احلد من آثار التحديات كلما أمكن.

استراتيجيات تكاملية: وفيها ميكن جمع ودمج متكامل بني أكثر من نوع من االستراتيجيات، فالبديل االستراتيجي قد يكون 
مزيًجا من عدد من االستراتيجيات.

استراتيجيات ُممرحلة: وفيها ميكن تطبيق أكثر من بديل استراتيجي بالتتابع مرحلة بعد مرحلة، والبدء فيها واحدة تلو األخرى، 
أو متداخلة مع األخرى.   
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جدول 3. مثال توضيحي للبيانات واملعلومات الكمية املطلوبة لتحليل قطاع التعليم ومصادرها
املصدر: منقول بتصرف من: اليونسكو (2012a). تشخيص القطاع التربوي - الوحدة التدريبية الثالثة.

إحصاءات مكتب اإلحصاء الوطني، برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي يف الدول العربية، تقارير حول 

استراتيجيات احلد من الفقر 

السكان

املالية

االقتصاد والعمالة

التنمية البشرية

التربية والتعليم

حجم السكان حسب الفئة العمرية، 
واحليز اجلغرايف للدولة، والنمو السكاني

مكتب اإلحصاء الوطني، مكتب تعداد السكان، تقارير 
إحصائية لوزارة الداخلية، ووزارة املالية

وزارة املالية، وزارة التربية والتعليم، قطاع التربية

مكتب تعداد السكان، تقارير إحصائية لوزارة الداخلية، 
ووزارة املالية، ووزارة العمل

ميزانية احلكومة، وميزانية قطاع التعليم

معدالت منو االقتصاد، وهيكلة العمالة

الوضع الصحي، والفقر، ومعدالت 
البطالة، ومؤشرات التنمية البشرية

االلتحاق بالتعليم األساسي، والقيد يف 
مستويات التعليم املختلفة، واخلريطة 

املدرسية، ونسبة األمية

تعداد املدارس السنوي، وغيره من املعلومات املتاحة يف 
وزارة التربية والتعليم، مراجعات نظم التعليم التي 

 ،OECD تعدها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
مراجعات نظم التعليم التي تعدها منظمة خدمات 

التعليم العاملية

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني

من األهمية مبكان أال تقتصر عملية حتليل قطاع التعليم على املعلومات والبيانات الكمية، بل تشمل أيًضا املعلومات والبيانات 
الكيفية/النوعية، وتتضمن البيانات النوعية من بني ما تتضمنه ما يلي: تركيبة السكان اإلثنية/العرقية، واألديان، واللغات 

واللهجات احمللية، وتطور القرائية، واملنهج، واألنشطة الالصفية، وطرق التدريس املتبعة، واجتاهات املعنيني (الطالب، وأولياء 
األمور، واملعلمني، واملشرفني التربويني، وقادة املدارس) نحو التعليم، وجودة العملية التعليمية.

مصادر احلصول على البيانات الكيفية/النوعية: ُميكن احلصول على البينات واملعلومات النوعية من املقاالت العلمية، وبرامج 
القرائية وتعليم الكبار، والدراسات والبحوث العلمية التي يتم إعدادها باجلامعات واملعاهد/املراكز البحثية واملنظمات غير 

احلكومية، واملسوحات واالستشارات، كما هو موضح يف جدول 4.

ويتضح من جدول 3. أن معظم البيانات الكمية ُميكن احلصول عليها من مكتب اإلحصاء الوطني، ومكتب تعداد السكان، وبعض 
الوزارات مثل: وزارة املالية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية، باإلضافة إلى تقارير املنظمات الدولية.

2.1.3 البيانات الكيفية/النوعية، ومصادر احلصول عليها

تاريخ البلد وثقافته

القرائية

التربية والتعليم

األحداث التاريخية الرئيسة، تركيبة السكان 
اإلثنية، األديان، اللغات واللهجات احمللية

أرشيف املعلومات، املقاالت والدراسات والبحوث 
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كل ما سبق يتعلق بالبيانات املتاحة، ثم يتم بعد ذلك حتديد البيانات واملعلومات اجلديدة (غير املتاحة) الالزمة يف ضوء البيانات 
البيانات اجلديدة من خالل مجموعة من األدوات  التعليم. ويتم جمع هذه  املتاحة، ويف ضوء عناصر/زوايا عملية حتليل قطاع 

املتنوعة مثل: املُشاهدات (املالحظات)، واملقابالت، واملسوحات، واالستبانات، والدراسات. 

وجتدر اإلشارة إلى أنه ليس هناك أداة بعينها هي األداة األفضل جلمع البيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم والتخطيط التربوي، 
حيث ال ميكن االعتماد على واحدة من أدوات جمع البيانات، واإلقرار لها باملناسبية املطلقة دون اآلخرين، وغالًبا ما يُؤدي التعدد 
يف استخدام أدوات جمع البيانات، والتكامل بينها واملزج بني نتائجها إلى نتائج أفضل، بدًال من االعتماد على أحدها، وتسمى تلك 
(استمارة مالحظة،  البيانات  أو طريقة جلمع  أداة  من  أكثر  استخدام  وتعني   ،Triangulation بالتثليث  العلمي  البحث  العملية يف 
ومقابالت، واستبانات) لتحليل نفس الظاهرة/الظواهر بهدف التحقق أو التأكد من صحة النتائج يف الدراسة باإلضافة إلى أنها 

ويتضح من جدول 4. أن معظم البيانات النوعية ُميكن احلصول عليها من أرشيف املعلومات، وخطط وبرامج القرائية وتعليم الكبار، 
والدراسات والبحوث العلمية التي يتم إعدادها باجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية الوطنية، واملنظمات غير احلكومية، واملسوحات 
واالستشارات، كما تأتي بعض البيانات النوعية من بيانات وزارة الداخلية. وجتدر اإلشارة إلى أنه يجب إخضاع البيانات واملعلومات 
املتاحة يف الوزارات والهيئات والقطاعات األخرى للمراجعة قبل استرجاعها واستخدامها. وتشمل املراجعة والتحقيق اإلجابة عن 

:(2012a ،اليونيسكو) األسئلة التالية

ما مدى حداثة البيانات؟ وهل تسمح تلك البيانات بإجراء حتليل لالجتاهات واإلسقاطات؟
ما مدى دقة البيانات ووثوق صلتها باملوضوع بالنسبة إلى مختلف مستخدمي املعلومات التربوية؟

على أي مستوى يتم جمع البيانات؟ أي البيانات متاحة على املستوى الوطني فقط؟ وأي منها متوافر على مستوى احملافظات 
واملقاطعات وعلى املستوى احمللي؟

إلى أي مدى تتوافر البيانات املتعلقة باألقليات والفئات احملرومة؟ وما مدى تفكيكها حسب املتغيرات األساسية على غرار الفئة 
العمرية والنوع االجتماعي ... إلى غير ذلك من املتغيرات؟ 

جدول 4. مثال توضيحي للبيانات و املعلومات النوعية املطلوبة لتحليل قطاع التعليم ومصادرها
 املصدر: منقول بتصرف من: اليونسكو (2012a). تشخيص القطاع التربوي - الوحدة التدريبية الثالثة. 
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 تُساهم يف تقليل التحيز Bias  الذي قد تسببه طريقة أو أداة جمع البيانات. وُميكن تطبيق استراتيجية التثليث بطريقة أخرى من 
خالل احلصول على البيانات املطلوبة بنفس أداة جمع البيانات (املقابلة على سبيل املثال) من أكثر من مصدر (املعلمني، واملشرفني 
التربويني، وقادة املدارس، وأولياء األمور). وتكون الغاية هنا رفع مستوى الثقة يف النتائج من خالل جمع البيانات بأكثر من طريقة، 
أو من أكثر من مصدر للنظر يف إذا ما كانت البيانات التي مت جمعها بأكثر من طريقة أو من أكثر من مصدر تُؤدي لنفس النتائج 
وتُعزز أو تُؤّيد بعضها البعض أم ال (Denzin and Lincoln, 2000, Cohen et al., 2007; Yin, 2003) وجتدر اإلشارة إلى أن هناك 

مرونة كبيرة يف التعامل مع تلك األدوات وتوظيفها وفًقا لنوع البيانات واملعلومات الالزمة لتحليل قطاع التعليم. 

فعلى سبيل املثال، تُعد االستبانة طريقة مالئمة جلمع البيانات حول الفعالية اخلارجية ciency�External E للتعليم كالسيرة املهنية 
وتوظيف اخلريجني. لكن البد من اتخاذ القرارات املتعلقة بتتبع املسار التعليمي واملهني لنسبة مختارة من اخلريجني أو للتحقيق 
لدى عينة من أصحاب العمل Employers، وغالًبا ما يكون الوقت ضيًقا جًدا إلجراء دراسات تتبعيهLongitudinal Studies  مماثلة يف 
إطار حتليل قطاع التعليم لدولة ما، ولهذا يلجأ القائمون على حتليل قطاع التعليم إلى استخدام نتائج األبحاث والدراسات املتاحة. 

وتُعد أداة املالحظة (املشاهدات) مالئمة وموثوقة عند احلاجة ملعلومات حول أساليب التعليم والتعلم، وأساليب التقومي املستخدمة 
داخل قاعات الدراسة، وهنا تُقدم املالحظة معلومات أكثر دقة وأكثر تناسًقا من استخدام االستبانات اخلاصة باملعلمني، وقادة 

املدارس، واملشرفني التربويني.       

وجدير بالذكر أيًضا أنه يف بعض األحيان تكون هناك صعوبة يف جمع البيانات من املجتمع األصل Population (جميع أفراد املجتمع) 
ل عادة استخدام عينة ممثلة  Representative Sampleللمجتمع األصل. فعلي  للدراسة/لتحليل قطاع التعليم، ويف تلك احلالة يُفَضّ
سبيل املثال، ال ُميكن استطالع آراء جميع املعلمني، والطالب، واملشرفني التربويني، وقادة املدارس عن جودة أساليب التعليم والتعلم 
يف قطاع التعليم أو أحد قطاعاته الفرعية يف دولة ما، ويكون البديل يف هذه احلالة استطالع آراء عينة ممثلة للمجتمع األصل بحيث 
تغطى كل املتغيرات املطلوب دراستها مثل: البيئات املختلفة (مدارس مختلفة احلجم يف الريف واحلضر)، النوع (ذكور، وإناث)، 
املرحلة التعليمية (ابتدائي - متوسط - ثانوي)، نوع املدارس (حكومي – خاص/أهلي؛ عربي - لغات) إلى غير ذلك من املتغيرات. 
وكلَّما مت اختيار العينة املمثلة للمجتمع األصل بدقة، كلما زادت مصداقية النتائج وموثوقيتها، وتوّلد تلك الدراسات أو املسوحات 
للعينات املصممة بشكل جيد بيانات ومعلومات ًتفيد صانعي السياسة ومتخذي القرار قدر تلك الدراسات الناجتة عن مسح شامل 

للمجتمع األصل، ولكن بكلفة أقل بكثير.
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طرق معاجلة البيانات وحتليلها  2.2
البيانات  معاجلة  عملية  تبدأ  التعليم،  قطاع  لتحليل  الالزمة  والنوعية  الكمية  واملعلومات  البيانات  جمع  عملية  من  االنتهاء  بعد 
وحتليلها، وتتطلب هذه العملية تنظيم البيانات، ومعاجلتها، وعرضها يف جداول منسقة بطرق مناسبة كاألشكال الهندسية والرسوم 

البيانية والتوزيعات التكرارية.

أما حتليل البيانات فهي العملية التي تضفي إلى النتائج من خالل ايجاد مقاييس أو اقترانات أو عالقات أو مؤشرات أو معلومات 
ذات معنى وداللة تتحدد قيمها من البيانات التي مت جمعها وتنظيمها وحتليلها.

وأخيراً مرحلة استقراء النتائج واتخاذ القرارات التي تُعد من أهم أهداف علم اإلحصاء التي تعتمد عليها الدراسات اإلمبريقية 
Empirical Studies والنظريات والتطبيقات العملية. وتعتمد هذه املرحلة بشكل رئيس على االستنتاجات التي يتوصل إليها الباحث 

من حتليل البيانات، ويف الغالب تكون على شكل تقديرات أو تنبؤات أو تعميمات أو قرارات رفض أو قبول للفرضيات اإلحصائية.     
وللحصول على معلومات مهمة من داخل البيانات التي مت جمعها وحتديد مصادرها، ينبغي العمل على معاجلة البيانات وحتليلها 

من خالل إجراءات وعمليات كثيرة من أهمها ما يلي:

من املتعارف عليه أن نتائج التجارب والدراسات يف العلوم اإلنسانية والعلوم الطبيعية تُفضي إلى بيانات ومشاهدات على شكل أرقام 
بأعداد كبيرة، يتعذر عرضها بطريقة إنشائية ضمن تقارير طويلة أو على صفحات اجلرائد واملجالت، إذ يصعب استيعابها واملقارنة 
بني مفرداتها، لذا بات من الضروري عرض هذه البيانات بعد التأكد من صحتها ومنطقيتها بطرق شيقة وسهلة، ومن هذه الطرق: 

اجلداول واألشكال البيانية.

وهذه الطريقة عبارة عن وضع البيانات أو األرقام يف جداول، ويف الغالب تُستعمل لعرض تغير ظاهرة أو أكثر مع الزمن، أو وفق 
مسميات الدول أو املدارس أو املناطق أو غيرها. وقد تكون اجلداول عادية سواء كانت بسيطة أم مركبة كما هو ُموّضح يف جدول 

5 وجدول 6، وقد تكون تكرارية كما يف جدول 7. 

2.2.1 إعداد اجلداول واألشكال البيانية 

2.2.1.1 طريقة اجلداول -
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جدول 5. معدالت البطالة (15 سنة فأكثر) يف السعودية حسب املستوى التعليمي لعام 2018
املصدر: منقول بتصرف من: األحمدي وحورية (2019). مؤشرات بطالة املتعلمني يف اململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030. 

إجمالياملستوى التعليمي
الثانوي أو ما يعادلها
دبلوم دون اجلامعة

بكالوريوس
دبلوم عالي/ماجستير

دكتوراة
اإلجمالي

11.6
8.9
17.2
5.0
1.3

13.42

جدول 6. املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لتطبيق مجاالت اقتصاديات احلجم والدمج يف مدارس املدينة املنورة
املصدر: منقول بتصرف من: حورية (2019). تطبيق وفورات احلجم والدمج يف مدارس القطاع العام  باملدينة املنورة. 

1
2
3
4
5
6
7

11
8
8
10
5
5
11

2.914
2.852
3.247
3.016
2.849
3.043
2.960

0.681
0.793
0.752
0.756
0.809
0.744
0.785

إيجاد فرص التعلم املستمر للعاملني
تشجيع العاملني على احلوار واالستفسار

تشجيع العاملني على التعاون والتعلم اجلماعي
إنشاء أنظمة ملشاركة املعرفة والتعلم بني العاملني

متكني العاملني من رؤية جماعية مشتركة
ربط املنظمة بالبيئة اخلارجية

القيادة اإلستراتيجية الداعمة للتعلم

11
116
62
41
68
80
55
66
68
72
69
48
65
89
35
113
66
10
62
38
89
105
51
33

5.8
61.4
32.8
21.7
36.0
42.3
29.1
34.9
36.0
38.1
36.5
25.4
34.4
47.1
18.5
59.8
34.9
5.3
32.8
20.1
47.1
55.6
27.0
17.5

2.270

2.206

2.069

1.873

2.159

2.545

2.143

1.619

1

2

3

4

5

6

7

8

هل العمل احلالي يحتاج إلى مؤهل ...؟

هل العمل احلالي... ؟

كم عدد سنوات االنتظار للحصول على 
العمل بعد التخرج؟

ما درجة االستفادة من املؤهل العلمي يف 
العمل احلالي؟

ما درجة اعتقادك بأن العمل الذي متارسه 
ال يحتاج إلى مؤهالتك؟

ما درجة اعتقادك بأن املهارات التي متتلكها 
تزيد عن التي متارسها؟

ما عدد زمالء العمل الذين يحملون مؤهًال 
أقل من مؤهلك؟

كم مرة غيرت عملك؟
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املصدر: منقول بتصرف من: حورية (2020). املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة. 

11
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5.8
61.4
32.8
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34.9
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38.1
36.5
25.4
34.4
47.1
18.5
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5.3
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جدول 7. التكرارات والنسب واملتوّسطات احلسابية لدرجة توفر املؤشرات الوظيفية لظاهرة املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة
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ما درجة االستفادة من املؤهل العلمي يف 
العمل احلالي؟
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ما عدد زمالء العمل الذين يحملون مؤهًال 
أقل من مؤهلك؟

كم مرة غيرت عملك؟

شكل 3. نسب القيد اإلجمالية يف رياض األطفال والتعليم األساسي والثانوي حسب اجلنس (2014-2013)

وتتلخص هذه الطريقة يف وضع مسميات على احملور األفقي أو احملور العمودي، ووضع قيم املشاهدات أو البيانات أو األرقام على 
احملور اآلخر وفق مقياس رسم مناسب، وبعد ذلك تتم عملية املقارنة بني قيم الظواهر حسب املسميات املعطاة. وميكن التعبير عن 

هذه الظاهرة من خالل رسم أعمدة، أو خطوط ومنحنيات، أو دوائر كما هو موّضح يف شكل 3، وشكل 4، وشكل 5.    

Source: World Bank Group. (2016). Hashemite Kingdom of Jordan Education Sector Public Expenditure Review.

2.2.1.2 طريقة األشكال البيانية -

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني
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شكل 4. متوسط سنوات الدراسة يف األردن خالل الفترة (2010-1970)
Source: World Bank Group. (2016). Hashemite Kingdom of Jordan Education Sector Public Expenditure Review.

شكل 5.  التركيبة السكانية يف األردن عام 2015
Source: Shamsuddin M., Hui J., Emmanouil K., and Pokar K. (2018). Public Expenditure Review and 

Rationalization: Issues and Reform Options
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من أجل معاجلة البيانات واملشاهدات املرتبطة بالزمن ومن أجل االستفادة منها يف عملية التنبؤ، ال بد من عرضها يف جداول خاصة 
كما هو احلال يف جدول 8، الذي يوضح أعداد العاطلني عن العمل يف اململكة العربية السعودية خالل الفترة 2011-2018م، وجدول 
9، الذي يوضح األعداد املتنبأ بها للعاطلني عن العمل خالل الفترة 2019-2030. كما ميكن عرضها يف رسوم بيانية كما هو ُموّضح 
يف شكل 6. وكما يوحي االسم، فإن هذا النوع من اجلداول أو الرسومات يهتم بقياس ومراقبة االجتاهات والظواهر مبرور الوقت، 

وال بد من التنويه إلى أن اإلطار الزمني للسلسلة الزمنية قد تكون دقيقة أو ساعة أو يوًما أو شهًرا أو سنة أو عقًدا أو قرًنا. 

جدول8. أعداد العاطلني عن العمل يف اململكة العربية السعودية خالل الفترة 2011-2018م
املصدر: حورية (2020). املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة. 

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

585727
602853
622533
651305
647010
751811
773218
781555

2.2.2 بناء السالسل الزمنية-
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احملور الثاني

جدول 9. األعداد املتنبأ بها للعاطلني عن العمل يف السعودية من 2030-2019
املصدر: حورية (2020). املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة. 

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

816617
847643
878669
909694
940727
971746

1002772
1033797
1064823
1095849
1126874
1157900
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حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني

شكل 6. سلسلة زمنية ألعداد العاطلني عن العمل يف السعودية خالل الفترة 2011-2018م 
املصدر: األحمدي وحورية (2019). مؤشرات بطالة املتعلمني يف اململكة العربية السعودية يف  ضوء رؤية اململكة 2030

لغايات تسهيل قراءة البيانات ومعاجلتها والتعامل معها وفقاً ألهداف التحليل أو البحث، قد يلجأ الباحث إلى عرضها مفككة كما 
يف جدول 10، أو مجّمعة كما يف جدول 11.

تكاليف الربع األول من السنة
اسم الدورة 

اللغة اإلجنليزية 
احلاسب اآللي 
اآلمن السبراني 

إدارة الوقت 
التخطيط االستراتيجي 

تكلفة الفرد 
520
100
350
70

400

20
23
12
18
56

10400
1300
4200
3080
7200

إجمالي التكلفة عدد املشاركني 

تكاليف الربع الثالث من السنة
اسم الدورة 

اللغة اإلجنليزية 
احلاسب اآللي 
اآلمن السبراني 

إدارة الوقت 
التخطيط االستراتيجي 

تكلفة الفرد 
520
100
350
70

400

23
18
7
30
12

11960
1800
1450
2100
4800

إجمالي التكلفة عدد املشاركني 

تكاليف الربع الرابع من السنة
اسم الدورة 

اللغة اإلجنليزية 
احلاسب اآللي 
اآلمن السبراني 

إدارة الوقت 
التخطيط االستراتيجي 

تكلفة الفرد 
520
100
350
70

400

9
20
13
42
11

4680
2000
4550
2940
4400

إجمالي التكلفة عدد املشاركني 

تكاليف الربع الثاني  من السنة
اسم الدورة 

اللغة اإلجنليزية 
احلاسب اآللي 
اآلمن السبراني 

إدارة الوقت 
التخطيط االستراتيجي 

تكلفة الفرد 
520
100
350
70

400

13
10
5

40
19

6760
1000
1750
2800
7600

إجمالي التكلفة عدد املشاركني 

جدول 10. منوذج افتراضي لعرض تكاليف برامج تدريبية بشكل مفكك
�ce/microso�https://academy.hsoub.com/apps/productivity/o املصدر: منقول بتصرف من أكادميية حسوب (2020). -excel

2.2.3 جتميع البيانات أو تفكيكها
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احملور الثاني

جدول 11. منوذج افتراضي لعرض تكاليف برامج تدريبية بشكل مجمع 
�ce/microso�https://academy.hsoub.com/apps/productivity/o/ املصدر: منقول بتصرف من أكادميية حسوب (2020).-excel

يف حال عدم توفر بعض البيانات أو األرقام أثناء قراءة البيانات ومعاجلتها، قد يلجأ الباحث واخلبير أو احمللل إلى وضع التقديرات 
السالسل  أسلوب  باستخدام  املتوفرة  بالقيم غير  التنبؤ  التقدير من خالل  يكون  فقد  واضحة؛  منهجية علمية  وفق  لها  املناسبة 
الزمنية، أو معادالت االنحدار، وقد يتم الرجوع إلى اخلبراء واملختصني يف تقدير البيانات غير املتوفرة، أو قد يتم مراجعة أصحاب 

الشأن أنفسهم أو املعنيني بالبيانات غير املتوفرة. 

اسم الدورة 

اللغة اإلجنليزية 

احلاسب اآللي 

اآلمن السبراني 

إدارة الوقت 

التخطيط االستراتيجي 

520
100
350
70

400

65
71
37
130
98

33800
7100
12950
9100

39200

إجمالي التكلفة عدد املشاركني تكلفة الفرد 

تكاليف الربع الثاني من السنة

2.2.4 وضع التقديرات

دوال اإلنتاج، والنماذج الرياضية املنبثقة منها ترتبط ارتباطاً وثيقاً باالستخدام (التوزيع) األمثل للموارد التعليمية، الذي يهدف 
إلى إجناز األهداف التربوية املرسومة بأقل كلفة، وجهد، ووقت، إذ إنها موضع اهتمام صانعي السياسة، ومخططي التعليم؛ ذلك 
ألن التعليم يتكلف مبالغ طائلة تُشكل نسبة كبيرة من امليزانية العامة ألية دولة. وجتدر اإلشارة إلى أن دالة اإلنتاج تبني أن هناك 
عالقة بني عدد من املدخالت وعدد من املخرجات، لكن طبيعة العالقة ومستواها واجتاهها يتحدد من خالل النماذج واملعادالت 
 ،Q من جهة وبني املخرج  S واملدخل X تبني أن هناك عالقة بني املدخل  (F(X/S,Q الرياضية املختلفة، فعلى سبيل املثال الدالة

 cو  bثابت، و a :حيث ، Q= a + bX + cS :لكن طبيعة العالقة ومستواها واجتاهها ميكن أن يوضح من خالل املعادلة التالية
معامالت املدخالت x و S تشيران إلى قوة واجتاه العالقة بني املدخالت واملخرجات.

وللتعامل مع دالة اإلنتاج والنماذج الرياضية، يحتاج الباحث أو املخطط التربوي إلى جملة من البيانات تتعلق بكل من املدخالت 
واملخرجات وهذه البيانات تتحدد وفقاً ملعايير قد تكون على مستوى الطالب كفرد، أو على مستوى الفصل الدراسي، أو املدرسة، 

أو منطقة جتمع مدارس، أو محافظة، أو مرحلة تعليمية أو على مستوى دولة. 

أما األساليب اإلحصائية املستخدمة يف دوال اإلنتاج، قد ال تتعدى يف العادة أساليب االنحدار البسيط Simple Regression أو 
االنحدار املتعدد Multiple Regression. حيث تستخدم هذه األساليب لتحديد العالقة بني املتغيرات التابعة واملتغيرات املستقلة، 

وهذا يفيد يف عملية التنبؤ يف شكل املخرج التعليمي املتوقع. 

2.2.5 دوال اإلنتاج والنماذج الرياضية

لها
حتلي

ت و
انا

لبي
ة ا

جل
معا

ق 
طر

 2
.2

31



حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
احملور الثاني

وبناًء على ما سبق نستطيع معاجلة البيانات والتعامل معها وفقاً لطبيعة العالقة بني املدخالت واملخرجات، وهناك دوال ومناذج 
رياضية كثيرة ميكن االستفادة منها يف صناعة القرارات واتخاذها، وبناء السياسات التعليمية ومراجعتها.  

من خالل عرض البيانات أو املشاهدات يف جداول وأشكال وتوزيعات تكرارية، يكون باإلمكان دراسة شكل التوزيع وطبيعته، كالتماثل 
وااللتواء وعدد املنواالت. ولكن هذا قد ال يكفي يف كثير من الدراسات والتحليالت، بل ال بد من االستفادة من املقاييس العددية 
التي تصف لنا البيانات التي بني أيدينا من عدة جوانب، كما هو احلال يف مقاييس النزعة املركزية أو املتوسطات التي تفيد يف 
دراسة الفروق. ويُعد الوسط احلسابيArithmetic Mean ، والوسيطMedian ، واملنوالMode  من أهم أنواع مقاييس النزعة املركزية 

(املتوسطات) التي ميكن االستفادة منها يف عملية التحليل اإلحصائي وقراءة النتائج وتفسيرها. 
ويف حال عدم قدرة بناء التوزيعات التكرارية واستخدام مقاييس النزعة املركزية يف التحليل، ميكن االستفادة من مقاييس التشتت 
التي تفيد يف تبيان مدى اختالف البيانات فيما بينها ومدى التفاوت والتغير بني مفرداتها، من حيث تقاربها أو تباعدها من بعضها 
 Standard  واالنحراف املعياري ،�e Variance والتباين ، Range البعض. ومن أهم مقاييس التشتت التي ميكن االستفادة منها: املدى

 Measures of Skewness. ومقاييس االلتواء ،Deviation

إضافة إلى ما سبق من معاجلات إحصائية هناك إحصاءات وحسابات على شكل مؤشرات ميكن اللجوء إليها، واالستفادة منها يف 
قراءة وحتليل البيانات أو املشاهدات ومن أهم هذه املؤشرات ما يلي (طالل، 2018): 

1. معدل النمو Growth Rate: هو مؤشر يتّم حسابه كنسبة مئوية للتغيير من فترة إلى أخرى من خالل املعادالت اآلتية:

2.2.6 املعاجلات اإلحصائية املختلفة (احتساب املتوسطات، واالنحرافات املعيارية، ومعدالت النمو، واملؤشرات)

 .Xالقيمة السابقة للمتغير /(Xالقيمة السابقة للمتغير - Xالقيمة احلالية للمتغير) = Xمعدل النمو احلالي للمتغير
 .Xالقيمة احلالية للمتغير /(Xالقيمة احلالية للمتغير - Xالقيمة املتوقعة للمتغير) = Xمعدل النمو املتوقع للمتغير

وإليجاد معدل النمو السنوي للمتغيرX يتّم قسمة النسبة املئوية اإلجمالية للنمو على عدد السنوات.

2.معّدل البطالة Unemployment Rate: هو مؤشر من مؤشرات االقتصاد الكلي الذي يوضح النسبة املئوية من السكان غير القادرين 
على احلصول على فرصة عمل، ويتم حسابه من خالل املعادلة التالية: معّدل البطالة = عدد األفراد العاطلني عن العمل/ عدد 

األفراد احلاصلني على العمل؛ أي قسمة نسبة األفراد العاطلني عن العمل على نسبة األفراد العاملني (محمد، 2017).

3.مؤشرات تربوية تتعلق باملدخالت ومنها: معدل االلتحاق، ومعدل معلم/طالب، ومعدل طالب/فصل، ومعدل كلفة الطالب، ومعدل 
طالب/ جهاز حاسب، ومعدل طالب/ املدرسة. 

4.مؤشرات تربوية تتعلق بالعمليات ومنها: نسبة األنشطة، وعدد البرامج، وتنوع أساليب التدريس، واستخدام التقنية، وأساليب 
التدريب، وعمليات االتصال والتواصل. 

5.مؤشرات تربوية تتعلق بالنتائج واملخرجات ومنها: نسب النجاح والرسوب، مستوى املهارات املكتسبة، مستوى اخلريجني وتقدمهم، 
 .(Ibid) ونسب توظيف اخلريجني يف سوق العمل، مستوى جودة اخلريجني ومدى االستفادة منهم
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قد يلجأ الباحث يف بعض الدراسات االجتماعية إلى التعامل مع بيانات ومعلومات مت احلصول عليها من خالل حتليل محتوى مادة 
تقدمها وسائل االتصال االجتماعي، أو املجالت والكتب، أو أفالم السينما وبرامج التلفزيون، أو اخلطب السياسية والدينية، أو 
يتم استخدام حتليل  السنوية. ويف هذه احلالة  والتقارير  بيانات متوفرة يف السجالت اإلحصائية  أو  املقابالت،  أو  احملاضرات، 
احملتوى، إذ إن املادة املجمعة تفيد الباحثني واملختصني يف الكشف عن القيم واآلراء واالجتاهات الثقافية التي تسود املجتمعات 
سواء يف املاضي أو يف احلاضر. وبالتالي فإنها تفيد يف دراسة اجتاهات الرأي العام احمللي أو العاملي نحو قضية أو مجتمع معني 
من خالل استخدام املالحظة أو االستبانة يف دراسة اجتاهات الصحف واملجالت والكتب التي تصدر يف الدول املختلفة، وكذا برامج 

اإلذاعة والتلفزيون التي متس هذا املجتمع أو تلك القضية أو الظاهرة (عتيق، 2015).

ال يكفي أن يقوم الباحث أو محلل البيانات بجمع البيانات وتنسيقها من خالل أشكال أو جداول، بل قد يكون من أهداف البحث أو 
التحليل إجراء مقارنات محلية أو دولية. وبالتالي ال بد من ضمان اتساق البيانات وترابطها، كأحـد أهـم معاييـر اجلـودة النوعيـة 
فـي البيانـات اإلحصائية، بحيث تكون قابلة للمقارنة من خالل إعـداد وإصـدار إحصـاءات متسـقة فيمـا بينهـا، ومتسـقة عبـر الزمـن، 
البيانات اإلحصائية  للمقارنـة. وميكن جتهيز  قابلـة  مـن خـالل اسـتخدام مصطلحات ومفاهيـم وتصنيـفات موحـدة حتى تصبح 

إلجراء املقارنات من خالل استخدام املعايير التالية (مركز إحصاء أبو ظبي، 2015): 

جتميع اإلحصاءات استناًدا إلى معايير محددة من حيث النطاق، والتعاريف، والوحدات، والتصنيفات وفق املسوح اإلحصائية 
املتعارف عليها.

إعـداد  لضمـان  ويسـر  بسـهولة  إليهـا  الوصـول  وإتاحة  املسـتخدمة  والتعاريـف  واملفاهيـم  والتصنيـفات  املعاييـر  كافـة  توحيـد 
اإلحصـاءات وفـق معاييـر موحـدة.

وجـود منهجيـات وإجـراءات كافيـة للتحقـق مـن اتسـاق البيانـات اإلحصـائية مـن خـالل فحـص ومطابقـة املتغيـرات واملؤشـرات 
واجلـداول يف اجلهـة املنتَجـة نفسـها.

2.2.7 الكشف عن االجتاهات

2.2.8 إجراء املقارنات

إجراء مقارنة بني املفاهيم والتصنيفات واملعايير املستخدمة يف اجلهات احلكومية وتلك املستخدمة يف مراكز اإلحصاء.
وجـود ما يبيـن مـدى االختـالف فـي التغطيـة واملفاهيـم والتصنيـفات اإلحصائية املسـتخدمة وتلـك املطبقـة عاملياً، مـع ضمان 

وجـود آليـات ملعاجلـة هـذه الفروقـات سـعًيا لتحقيـق تطابـق مناسـب فـي املفاهيـم والتصانيـف املسـتخدمة.
إجــراء مقارنــات ومطابقــات ثنائيــة لإلحصــاءات املنتجــة مــع إحصــاءات مناظــرة مــن مصــادر أخــرى، كمــا ميكــن مقارنتهــا 

مــع إحصــاءات ملناطــق جغرافيــة ودول أخــرى.    
         

وال بد من اإلشارة إلى أن جودة البيانات تعتمد جزئياً على الطريقة التي ميكن بها تقدير املعدالت األساسية أو املتوسطات إلجراء 
مقارنات دولية أو تقدمي صور عاملية وإقليمية. وإذا لزم األمر فإنه يتم إما تعديل البيانات ملراعاة تنوع املفاهيم واختالفها باختالف 

املكان والزمان، وإما يتم شرح االختالفات وحتديد أبعادها عن طريق تقدمي مالحظات كافية. 
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ويتضح من جدول 4. أن معظم البيانات النوعية ُميكن احلصول عليها من أرشيف املعلومات، وخطط وبرامج القرائية وتعليم الكبار، 
والدراسات والبحوث العلمية التي يتم إعدادها باجلامعات واملعاهد واملراكز البحثية الوطنية، واملنظمات غير احلكومية، واملسوحات 
واالستشارات، كما تأتي بعض البيانات النوعية من بيانات وزارة الداخلية. وجتدر اإلشارة إلى أنه يجب إخضاع البيانات واملعلومات 
املتاحة يف الوزارات والهيئات والقطاعات األخرى للمراجعة قبل استرجاعها واستخدامها. وتشمل املراجعة والتحقيق اإلجابة عن 

:(2012a ،اليونيسكو) األسئلة التالية

ما مدى حداثة البيانات؟ وهل تسمح تلك البيانات بإجراء حتليل لالجتاهات واإلسقاطات؟
ما مدى دقة البيانات ووثوق صلتها باملوضوع بالنسبة إلى مختلف مستخدمي املعلومات التربوية؟

على أي مستوى يتم جمع البيانات؟ أي البيانات متاحة على املستوى الوطني فقط؟ وأي منها متوافر على مستوى احملافظات 
واملقاطعات وعلى املستوى احمللي؟

إلى أي مدى تتوافر البيانات املتعلقة باألقليات والفئات احملرومة؟ وما مدى تفكيكها حسب املتغيرات األساسية على غرار الفئة 
ليمالعمرية والنوع االجتماعي ... إلى غير ذلك من املتغيرات؟ 
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اخلرائط اإلحصائية هي وسيلة لعرض البيانات وفقاً للمنطقة اجلغرافية، سواء كان ذلك على مستوى املدن واملقاطعات، أم على 
مستوى املناطق واألحياء باملدينة، أم على مستوى املسارات واألنشطة واخلدمات التعليمية والصحية أو غيرها من الوحدات، وميكن 

توضيح الفكرة من خالل املثالني التاليني: 

مثال 1: البيانات املتعلقة بإغالق املدارس واجلامعات جراء تفشي جائحة كورونا، حيث شهد العالم حدًثا جلًال يُهدد التعليم بأزمة 
هائلة رمبا كانت هي األخطر يف الزمان املعاصر؛ إذ فاجأت أزمة تفشي جائحة كورونا العالم كله، دون سابق إنذار، وعطلت نواحي 
احلياة جميعها، ويف مقدمتها التعليم؛ حيث اضطرت الدول إلى إغالق مؤسسات التعليم. ويف ظل ما تعانيه دول العالم من جراء 
تفشي هذه اجلائحة، أعلنت اليونسكو (2020a) أن إغالق املدارس واجلامعات قد أحلق الضرر بأكثر من 1.5 مليار ونصف متعلم 
يف 191 بلداً (وفًقا لتاريخ 20 أبريل 2020، والذي ميثل ذروة األزمة)، أي ما يقرب من %91.3 من الطالب امللتحقني باملدارس 

واجلامعات على مستوى العالم، كما هو موضح يف شكل 7.

شكل 7: الرصد العاملي إلغالق املدارس بسبب فيروس كورونا
.Source: UNESCO (2020c). COVID-19 Educational Disruption and Response

2.2.9 إعداد العروض البيانية أو اخلرائط اإلحصائية 

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
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يف  املنورة  املدينة  أحياء  املدرسي يف  املبنى  ملكية  للبنات حسب  احلكومية  االبتدائية  املدارس  بتوزيع  املتعلقة  البيانات   :2 مثال 
السعودية كما يف شكل 8.

شكل 8. توزيع املدارس االبتدائية احلكومية للبنات حسب ملكية املبنى املدرسي يف املدينة املنورة
املصدر: جابر، انتصار (2014). خريطة مدرسية مقترحة ملدارس البنات االبتدائية احلكومية يف املدينة املنورة باستخدام نظم املعلومات اجلغرافية

- 3.3.1.4 معدل القيد الصايف

تعطي نسبة مقياس أدق ملدى املشاركة يف مستوى تعليمي معني من جانب األطفال أو الشباب املنتمني إلى فئة 
العمر الرسمية املناظرة له.

مجموع عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني ممن هم يف فئة العمر الرسمية املناظرة لهذا املستوى التعليمي، 
معبًرا عنه كنسبة مئوية من مجموع أفراد فئة السكان املناظرة.

يقسم عدد التالميذ (أو الطالب) املسجلني مبستوى تعليمي معني ممن ينتمون إلى فئة العمر الرسمية املناظرة 
له على مجموع السكان يف فئة العمر نفسها، ويضرب الناجت يف 100.

عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني حسب السن؛ السكان يف السن الرسمية لاللتحاق باملستوى التعليمي املعني

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

أو  السن، واإلحصاءات  باملسجلني حسب  البيانات اخلاصة  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
التقديرات السكانية لفئات السن األحادية والتي ميكن احلصول عليها عادة من املكتب املركزي لإلحصاء.

الرسمية  العمر  فئة  املشاركة من جانب  من  عالية  درجة  إلى  املرتفع  الصايف  (التمدرس)  القيد  معدل  يشير 
املناظرة للمستوى املعني. وتبلغ القيمة القصوى للقيد الصايف 100%. وإن ارتفاع معدل القيد الصايف مبرور 
الوقت يعكس حتسنا يف املشاركة يف املستوى التعليمي احملدد. وعندما يقارن معدل القيد الصايف بنسبة القيد 
اإلجمالية، فإن الفرق يعكس تواتر قيد األطفال ممن هم دون السن الرسمية أو فوقها. وإذا كانت نسبة القيد 
الصافية أدنى من 100%، فإن النسبة املئوية لهذا الفرق تقدم مقياسا لنسبة األطفال الذين ليسوا ملتحقني 
باملستوى التعليمي احملدد. ونظرا ألن بعض هؤالء األطفال قد يكونون مسجلني يف مستويات أخرى من التعليم، 
فإن هذا الفرق يف النسبة املئوية ال ينبغي اعتباره بأي حال مشيرا إلى النسبة املئوية الدقيقة لألطفال غير 
املسجلني. ولقياس تعميم التعليم االبتدائي، على سبيل املثال، يتم احتساب معدل القيد (التمدرس) الصايف 
املعدل على أساس النسبة املئوية لألطفال يف السن الرسمية للتعليم االبتدائي والذين هم مسجلني يف التعليم 
االبتدائي أو الثانوي. وثمة مؤشر تكميلي أدق هو الذي يبني مستوى املشاركة يف التعليم من جانب السكان يف 

�age-speci) معدل القيد اخلاص بسن معينة.  c enrolment rate) كل سن بعينها

حتديد املعلومات والبيانات الالزمة لتحليل قطاع التعليم، ومصادر احلصول عليها، وطرق معاجلتها وحتليلها.
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إلى أن هناك عديد من الشركاء/أصحاب  التعليم، جتدر اإلشارة  الرئيسة لعملية حتليل قطاع  العناصر  قبل الشروع يف عرض 
املصلحة Stakeholders يف عملية حتليل قطاع التعليم، وأن التطوير املُراد إجنازه يف قطاع التعليم يحتاج إلى نهج يقوم على الشراكة 
املُجتمعية؛ حيث يلزم تضافر جهود جميع األطراف املعنية بالتعليم، التي تضم إلى جانب وزارة التربية والتعليم كًال من: الوزارات 
العالي  التعليم  العاملة/املوارد البشرية)، وقطاع  بالتعليم (مثل: وزارة املالية/ ووزارة التخطيط، ووزارة العمل/القوى  ذات الصلة 
التعليم  ومسئولي  واإلداريني،  املدارس،  وقادة  واملعلمني،  التربويني)،  واملخططني  واإلحصائيني،  والباحثني،  اجلامعات،  (أساتذة 
واإلقليميني  الدوليني  التنمية  وشركاء  املجتمع،  وقادة  واألسر،  والطالب،  واملعلمني،  اآلباء  ومجالس  املعلمني،  ونقابات  احملليني، 
واحملليني، واحلكومة والشركاء الداعمني (املانحني) للتعليم (رجال األعمال، وممثلي املؤسسات اخلاصة الربحية وغير الربحية)، 
وُمنظمات املجتمع املدني، واملنظمات الدولية املانحة. وُمتثل املشاركة النشطة من جانب هذه األطراف املعنية دوًرا مهًما يف حتديد 

احلاجات والتخطيط والدعم من أجل حتقيق التطوير املُراد إجنازه يف قطاع التعليم.

وبناًء على حتديد البيانات واملعلومات الكمية والكيفية الالزمة لتحليل قطاع التعليم - كما مت عرضها يف احملور الثاني 2.1 - ُميكن 
حتديد مصدر احلصول عليها من األطراف املعنية بقطاع التعليم (الشركاء/أصحاب املصلحة). فعلى سبيل املثال - ال احلصر - 
ُميكن احلصول على البيانات الكمية املتعلقة مبيزانية احلكومة وميزانية التعليم من وزارة املالية؛ وُميكن احلصول على معدالت منو 
االقتصاد، وهيكلة العمالة، والفقر، ومعدالت البطالة، ومؤشرات التنمية البشرية من وزارة التخطيط/وزارة القوى العاملة/املوارد 
البشرية؛ كما ُميكن احلصول على نسب االلتحاق بالتعليم األساسي، والقيد يف مستويات التعليم املختلفة، واخلريطة املدرسية، 
البينات  على  احلصول  ُميكن  اآلخر  اجلانب  وعلى  املدارس.  وإحصاءات  التعليمية،  واإلدارات  التعليم،  وزارة  من  األمية  ونسبة 
البحثية  واملعاهد/املراكز  باجلامعات  إعدادها  يتم  التي  العلمية  والبحوث  والدراسات  العلمية،  املقاالت  من  النوعية  واملعلومات 

واملنظمات غير احلكومية، واملسوحات واالستشارات.    

 World Bank, 2016; Morris & Baddache, 2012; Walker,) ولكي تؤتي هذه اخلطوة ثمارها املرجوة، ينبغي اتخاذ اإلجراءات التالية
 :(2008

حتديد القضايا أو املشكالت التي يعاني منها قطاع التعليم، والتي سيساهم الشركاء/ أصحاب املصلحة من خالل العمل مًعا يف 
البحث عن حلول لها استناًدا إلى البيانات والبحوث. 

رسم مخطط/خريطة أصحاب املصلحة لتحديد جميع الشركاء الذين ميكنهم اإلسهام يف حتليل قطاع التعليم، والبحث عن حلول 
للقضايا واملشكالت التي يعاني منها قطاع التعليم، وإيجاد قنوات اتصال واضحة وضمان التنسيق الشامل معهم، كٌل حسب 

مجاالت اهتمامه وإسهامه.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف 
عليها يف املمارسات العاملية احملور الثالث

3.1 عملية جمع البيانات واملعلومات الالزمة لتحليل قطاع التعليم

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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تؤثر يف تطوير  التي  الرئيسة  والقيود  لفهم املشكالت  السائدة ومحاولة  التعليم تفسيًرا لالجتاهات  تتضمن عملية حتليل قطاع 
التعليم، ولكي حتقق هذه العملية الهدف املنشود منها، يتم جمع البيانات واملعلومات (الكمية والكيفية) الالزمة لتقييم وضع النظام 
التربوي من عدة زوايا من أهمها: االلتحاق، والنفقات والتمويل، واجلودة، والكفاءة الداخلية، والفعالية والكفاءة اخلارجية، والعدالة، 

واحلوكمة واإلدارة.  

ويبدأ حتليل الوضع احلالي/الراهن لقطاع التعليم عادة مبلخص عن اخلصائص والتوجهات الرئيسة التي متيز السكان، والبيئة 
والبيئة  واالقتصاد،   ) البطالة  ومعدل  الفقر،  ذلك  االجتماعي) مبا يف  والرفاه  احمللية،  واللغات  والثقافات،  والتاريخ،  الطبيعية، 
االقتصادية، والتركيبة السياسية، واالستراتيجية الوطنية للدولة، كما يشير إلى التحديات الرئيسة ذات الصلة التي تطرحها هذه 

املعطيات على تطوير التعليم.

وتتم عملية حتليل الواقع على املستوى الكلي؛ من خالل التعرف على: 

الوضع االقتصادي: البيانات االقتصادية وتوزيعها على القطاعات املختلفة، ومنها قطاع التعليم.
الوضع الدميغرايف للسكان: البيانات السكانية ومعدالت النمو والتعداد السكاني. 
الوضع االجتماعي والثقايف: التجانس، اللغات، مستوى التعليم، الثقافات، الدين.

الوضع السياسي واملؤسسي: استقرار أو عدم استقرار.
جوانب التعرض للمخاطر واألزمات: من خالل التأكد من وجود أو احتمال وجود املخاطر، كالصراعات، والكوارث، واألزمات 

االقتصادية، وتأثيرها احملتمل على قطاع التعليم.
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت: إمكانية االستفادة منها يف حتسني جودة العملية التعليمية.

 

حتديد آلية عمل واضحة، وتوزيع األدوار واملهام على جميع األطراف املعنية بالتعليم.
حتديد من يتم إشراكه يف مراحل مختلفة من عملية حتليل قطاع التعليم، حيث ال تتطلب جميع الشركاء/اجلهات الفاعلة نفس 

املستوى أو نفس توقيت املشاركة.
حتسني الشفافية يف صنع القرار، وتعزيز احملاسبية واخلضوع للمساءلة من جانب األطراف املعنية.

االهتمام بأصحاب املصلحة الثانويني مثل املنظمات الدولية أو املنظمات غير احلكومية أو وسائل اإلعالم، حيث يُعدوا عناصر 
متكني مؤثرة يف التغيير املرغوب من خالل التمويل وبناء الدعم العام (التأثير يف بناء الرأي العام).

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

Status Quo (Context) 3.2 الوضع احلالي (السياق) 
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السياسات التربوية
 املتبعة

سياسات التعليم 
الرسمية

سياسات التنمية التي تؤثر
 يف السياسات التربوية 

االلتزامات الدولية (التنمية
 املستدامة والتعليم للجميع) 

تنفيذ القرارات احلكومية 
املتعلقة باخلدمات التعليمية.

األنشطة واسعة النطاق التي
 يدعمها الشركاء احملليني 

واإلقليميني والدوليني، سواًء 
كان الشركاء جهات حكومية 
أو جهات خاصة، ربحية أو

 غير ربحية

(مثل سياسات معاجلة
وتأثيرها على قطاع التعليم.الفقر، والبطالة، ودخل الفرد)

التعليم (االلتحاق،  وجتدر اإلشارة إلى أن هناك عديد من املؤشرات املرتبطة بكل زاوية/عنصر من زوايا/عناصر حتليل قطاع 
النفقات والتمويل، واجلودة، والكفاءة الداخلية واخلارجية، والفعالية، والعدالة، واحلوكمة واإلدارة)، ويتطلب كل مؤشر من تلك 
املؤشرات نوًعا معيًنا من البيانات الكمية والكيفية، ولكل مؤشر طريقة خاصة حلسابه تعتمد على معادلة أو معادالت رياضية 
مختلفة. وعليه، لزم التنويه عن معنى املؤشرات، وتصنيفاتها، وأشكالها، ووظائفها، ومواصفات املؤشرات اجليدة قبل الشروع يف 
عرض مؤشرات قياس كل عنصر من عناصر حتليل قطاع التعليم (معهد اليونيسكو لإلحصاء، 2009؛ املعهد العربي للتخطيط، 
2010؛ دائرة اإلحصاء واملؤشرات، 2012؛ وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء، 2016؛ التخطيط واملعلومات إدارة التعليم مبحافظة 
 �e European Training Foundation, 2003, UNESCO Institute for Statistics, 2009; Ministry of Education, 2018؛  صبيا، 

.(2009

كما تتطلب عملية حتليل الوضع احلالي حتليل عناصر/زوايا عملية حتليل قطاع التعليم، ومؤشراتها على النحو التالي:

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

االلتحاق  
1

النفقات 
والتمويل

2

اجلودة
3

الكفاءة
 الداخلية

4

الكفاءة 
اخلارجية

5

العدالة
6

احلوكمة
واإلدارة

7

         املؤشر
وصف وتعبير شامل وُمفّصل يوضح ويحصر املراد قياسه من قبل اجلهة، ودور هذا املؤشر يف حتقيق الهدف املرتبط به، ويقيس 

املؤشر التقدم نحو حتقيق الهدف. 

ق) 3.2.1 املؤشرات التعليمية: مدخل مفاهيمي
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املصدر: منقول بتصرف من: حورية (2020). املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة. وتتطلب عملية حتليل الوضع احلالي لقطاع التعليم، حتليل السياسات احلالية لتحديد املمارسات الفّعالة، مثل:

11
116
62
41
68
80
55
66
68
72
69
48
65
89
35
113
66
10
62
38
89
105
51
33

5.8
61.4
32.8
21.7
36.0
42.3
29.1
34.9
36.0
38.1
36.5
25.4
34.4
47.1
18.5
59.8
34.9
5.3
32.8
20.1
47.1
55.6
27.0
17.5

2.270

2.206

2.069

1.873

2.159

2.545

2.143

1.619

1

2

3

4

5

6

7

8

جدول 7. التكرارات والنسب واملتوّسطات احلسابية لدرجة توفر املؤشرات الوظيفية لظاهرة املبالغة يف التعليم لدى موظفي جامعة طيبة باملدينة املنورة
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هل العمل احلالي يحتاج إلى مؤهل ...؟

هل العمل احلالي... ؟

كم عدد سنوات االنتظار للحصول على 
العمل بعد التخرج؟

ما درجة االستفادة من املؤهل العلمي يف 
العمل احلالي؟

ما درجة اعتقادك بأن العمل الذي متارسه 
ال يحتاج إلى مؤهالتك؟

ما درجة اعتقادك بأن املهارات التي متتلكها 
تزيد عن التي متارسها؟

ما عدد زمالء العمل الذين يحملون مؤهًال 
أقل من مؤهلك؟

كم مرة غيرت عملك؟



 KPI تصنيفات مؤشرات قياس األداء         
تُوجد تصنيفات متعددة ملؤشرات األداء، فتصنف مؤشرات األداء باعتبار مستوى الهدف إلى نوعني: مؤشرات األداء االستراتيجية 
(SKPIs) وهي مؤشرات طويلة املدى مبنية على النتيجة، وتقيس األداء على املستوى االستراتيجي، وتقيس التقدم احملرز باجتاه 
حتقيق الهدف االستراتيجي؛ ومؤشرات األداء التشغيلية (OKPIs) وهي مجموعة من املؤشرات قصيرة أو متوسطة املدى املوضوعة 

على املستوى التشغيلي، وميكن أن تكون مبنية على املخرج أو النتيجة.

كما تُصنف مؤشرات األداء باعتبار طبيعتها إلى نوعني: مؤشرات نوعية، تعبر عن حالة نظام ما يف شكل عبارات محددة متكننا 
من إصدار أحكام نوعية باستخدام مقياس متدرج تدلنا على بعض خصائص هذا النظام ومدى جودته؛ ومؤشرات كمية، وتدل على 

األحجام والكميات يف شكل أرقام أو نسب تختزل الكثير من التعقيد.
وتُصنف مؤشرات األداء باعتبار موقعها إلى:

KPI

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

مؤشرات املدخالت
Inputs 

مؤشرات العمليات
Processes 

مؤشرات املخرجات
Outputs 

مؤشرات النتائج 
(آثار قريبة املدى)

Outcomes 

مؤشرات التأثيرات 
(بعيدة املدى)
Impacts 

1

2

3

4

5

        طريقة حساب املؤشر

لكل مؤشر معادلة رياضية متكننا من حساب قيمة املؤشر.

        أشكال املؤشرات:
توجد أشكال متعددة للمؤشرات: أرقام، نسب، تصنيفات، معدالت، متوسطات.

 KPI مؤشرات قياس األداء        

تُعتبر مؤشرات قياس األداء                                                   أدوات لتحديد مقدار التقدم نحو حتقيق األهداف، وهي مجموعة 
من املقاييس الكمية والنوعية التي تستخدم لتتبع األداء مبرور الوقت لالستدالل على مدى تلبيته ملستويات األداء املتفق عليها، وهي 

نقاط الفحص التي تراقب التقدم نحو حتقيق املعايير.

KPI

Key Performance Indicators (KPI)
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3.2.2 املؤشرات التعليمية

تُعّرف املؤشرات التعليمية بأنها "داللة كمية تصف بعض مالمح النظام التعليمي يف ضوء معايير معينة محلية أو دولية، وبالتالي 
فهي تُقدم مقياًسا شبه موضوعي البتعاد أو اقتراب النظام التعليمي من حتقيق هدف ما". ومن الواضح أن املؤشرات التعليمية ال 

تخبرنا بكل شيء عن النظام التعليمي، فهي تعطي لقطة عن الظروف الراهنة (املعهد العربي للتخطيط، 2010).

        هدف املؤشرات التعليمية

تهدف املؤشرات التعليمية إلى وضع صورة كلية للنظام التعليمي ومختلف عناصره من خالل الوصف الصادق، وبالتالي تعمل على 
توفير البيئة املناسبة التخاذ القرار التربوي السليم.

وظائف املؤشرات التعليمية
وصف النظام التعليمي، من خالل تقدمي صورة عن الوضع القائم لهذا النظام.

املساهمة مع أدوات أخرى يف تقومي النظام التعليمي، والتعرف على مدى حتقيق النظام التعليمي ألهدافه وبالتالي حتقيق فعاليته.
قياس التغير يف متغيرات النظام التعليمي واجتاهات هذا التغير.

وظيفة رقابية، حيث يتم قياس املؤشرات التعليمية بصفة دورية للتأكد من مدى حتقيق النظام التعليمي ألهدافه.
وظيفة حتذيرية، حيث تُعد املؤشرات التعليمية جرس إنذار للمعنيني بقطاع التعليم يف حال داللتها على بُعد/انحراف النظام 

التعليمي عن حتقيق أهدافه.
تساعد يف عمل مقارنات زمنية ومكانية.

هناك عالقة فعالة بني املؤشرات وقواعد املعلومات باعتبارها إحدى ثمرات بنوك املعلومات، حيث تتوقف درجة صدق وثبات 
ودقة املؤشر على مدى توافر البيانات واملعلومات الالزمة لقياسه، وحداثتها، ودقتها.

خصائص املؤشرات التعليمية اجليدة
ينبغي أن يزودنا املؤشر التعليمي اجليد بإحدى األنواع التالية من املعلومات:

معلومات تصف أداء النظام التعليمي يف الوصول إلى الشروط والنتائج املطلوبة، مثل: نسب التسرب، ونسبة االجتاهات اإليجابية 
نحو املدرسة.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

        مواصفات املؤشرات اجليدة

العالقة الوثيقة باألهداف.
القابلية للتطبيق والقياس والتفسير.

شاملة بحيث تغطي جميع مستويات املنظمة.
عددها يتناسب مع االحتياج.

املؤشرات ليست هدًفا يف حد ذاتها ولكن تفسيرها هو األهم.
الصدق بحيث يقيس املؤشر ما ُوضع لقياسه.

الثبات والدقة بحيث تظهر نفس النتائج إذا مت قياسها لعدة مرات.
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

        األسس املستخدمة لتفسير القيمة املقدرة للمؤشر لنظام تعليمي معني
حتى يستطيع أي نظام تعليمي أن يفسر مؤشر ما، فإنه يخضعه للمقارنة، وهناك عدة طرق للمقارنة:

مقارنة بنظم تعليمية شبيهة: وهي تلك املقارنة مع نظم تعليمية أخرى مماثلة يف نفس الفترة الزمنية، كأن تقوم وزارة التربية 
والتعليم بدولة اإلمارات العربية املتحدة بتفسير مؤشرات النظام التعليمي اإلماراتي من خالل املقارنة مع نظم التعليم بدول التعاون 

اخلليجي يف الفترة ما بني 2015 و2020.

مقارنة تاريخية: املقارنة مع نفس النظام التعليمي ولكن يف فترات زمنية مختلفة، كأن تقوم وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات 

 العربية املتحدة بتفسير مؤشرات النظام التعليمي اإلماراتي يف الفترة ما بني 2015 و2020 من خالل املقارنة مع نفس النظام 
التعليمي يف فترة زمنية مختلفة يف الفترة ما بني 2010 و2015.

مقارنة مثالية: املقارنة مع نظم تعليمية مثالية تكون مستهدًفا يف املستقبل، كأن تقوم وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات العربية 
أو  الفنلندي  التعليم  نظام  مثل  مثالي  تعليم  نظام  مع  املقارنة  خالل  من  اإلماراتي  التعليمي  النظام  مؤشرات  بتفسير  املتحدة 

السنغافوري حيث تهدف وزارة التربية والتعليم يف اإلمارات إلى تبني تلك النماذج املثالية يف املستقبل. 

عليها  يُطلق  والتي  العاملية،  املمارسات  يف  عليها  املتعارف  الرئيسة  العناصر  من  عدد  التعليم حتليل  قطاع  عملية حتليل  تتطلب 
عناصر/زوايا عملية حتليل قطاع التعليم أو زوايا النظر، وميكن توضيح تلك العناصر يف شكل 9.

3.3 العناصر الرئيسة لعملية حتليل قطاع التعليم 3.3 العناصر الرئيسة لعملية حتليل قطاع التعليم 

عناصر/ زوايا عملية حتليل قطاع التعليم

احلوكمة واإلدارةالعدالةاجلودةالنفقات والتمويلااللتحاق الكفاءة اخلارجيةالكفاءة الداخلية

معلومات حول مالمح النظام التعليمي تكون مرتبطة بالشروط والنتائج املطلوبة، مثل: زمن التعلم املرتبط بإجناز الطالب.
واحلصص  الطالب  من  املعلمني  ونصاب  املتاحة،  املالية  املصادر  مثل:  التعليمي،  للنظام  األساسية  املالمح  تصف  معلومات 

الدراسية.
معلومات مرتبطة بالسياسة التعليمية، كمتطلبات تأهيل املعلمني.

التعليم يف ضوء املدخالت/العناصر  التعليمية يف هذا احملور عند حتليل قطاع  للمؤشرات  تتم مناقشة تلك اخلصائص  وسوف 
املتعارف عليها يف املمارسات العاملية، وعند ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية يف احملور الرابع.
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

وتتطلب مؤشرات تقييم وضع االلتحاق مبختلف مستويات التعليم احتساب ما يلي:
النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي

املعدل الصايف لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي
نسبة القيد اإلجمالية
معدل القيد الصايف

معدالت القيد حسب العمر/السن
معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

يُشير مصطلح االلتحاق/الوصول  Accessيف التعليم عادًة إلى الطرق التي تضمن بها املؤسسات والسياسات التعليمية - أو تسعى 
على األقل لضمان - حصول الطالب على فرص متساوية ومنصفة لالستفادة الكاملة من تعليمهم. وتتطلب زيادة الوصول - بشكل 
عام - من املدارس تقدمي خدمات إضافية أو إزالة أي حواجز فعلية أو محتملة قد متنع بعض الطالب من املشاركة العادلة يف بعض 
املستويات التعليمية أو البرامج األكادميية. وهنالك العديد من العوامل التي قد تُسهم يف حصول بعض الطالب على "وصول" أقل 
إلى الفرص التعليمية من الطالب اآلخرين، مما يُخل بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، مثل: العرق، والدين، والنوع، والتوجه 
اجلنسي، واإلعاقة، والقدرات العقلية، واألداء األكادميي السابق، وحالة التعليم اخلاص، والتمكن من اللغة اإلجنليزية، ودخل األسرة، 
 Great) أو مستويات التحصيل التعليمي، باإلضافة إلى عوامل أخرى مثل ثراء املجتمع، أو املوقع اجلغرايف، أو املرافق املدرسية

.(Schools Partnership, 2014

وُميكن قياس االلتحاق/الوصول access إلى التعليم بني السكان مبعدل القيد/التسجيل/القبول enrollment/admission باملدارس، 
وهو ببساطة عدد األطفال املسجلني يف جميع املدارس يف دولة ما. وكمؤشر إحصائي، يتم تعريف معدل القيد/القبول باملدارس 
على أنه نسبة األطفال امللتحقني باملدرسة يف مستوى تعليمي ما معبًرا عنه كنسبة مئوية من السكان يف السن الرسمية لاللتحاق 
باملدرسة يف ذات املستوى التعليمي. ويتم جمع معدالت القيد/القبول باملدارس الوطنية بشكل عام من قبل وزارات التربية والتعليم 
يف تعدادات املدارس السنوية، ويتم تخزينها يف نظم إدارة املعلومات ملتابعة قطاع التعليم. وتُشكل معدالت االلتحاق باملدارس األساس 
ملجموعة متنوعة من املؤشرات التعليمية األخرى، مثل متوسط عدد سنوات الدراسة وسنوات الدراسة املتوقعة، والتي تقيس مدة 

.(Baker and Halabi, 2014) التحاق الفرد باملدرسة

يهتم هذا اجلزء بالتعرف على عدد األطفال - ورمبا الكبار - الذين ميكن اعتبارهم عمالء Clients ملختلف مستويات التعليم يف 
املدراس وخارجها.  ثم حتديد احلد األدنى من التعليم الذي يتطلبه املجتمع لكل أعضاءه، والراغبني يف احلصول على التعليم، ونوع 
هذا التعليم. ويتضمن هذا اجلزء اإلجابة على سؤال هام وحرج جًدا: يف حال عدم كفاية املوارد املتاحة لالستجابة لكل االحتياجات، 

من يُفترض فيه أن يلتحق بالتعليم النظامي أو غير النظامي؟  
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

-3.3.1.1 النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي

مجموع عدد امللتحقني اجلدد بالصف األول للمستوى التعليمي االبتدائي، بغض النظر عن السن، معبًرا عنه 
كنسبة مئوية من السكان يف السن الرسمية لاللتحاق باملدرسة االبتدائية.

يعكس هذا املؤشر املستوى العام لاللتحاق بالتعليم االبتدائي ويشير أيضا إلى قدرة النظام التعليمي على إتاحة 
فرص االلتحاق بالصف األول ملن هم يف السن الرسمية لدخول املدارس.

يعكس هذا املؤشر املستوى العام لاللتحاق بالتعليم االبتدائي ويشير أيضا إلى قدرة النظام التعليمي على إتاحة 
فرص االلتحاق بالصف األول ملن هم يف السن الرسمية لدخول املدارس.

األول)؛  الصف  معيدي  دون  املسجلني  (أو  االبتدائي  التعليمي  باملستوى  األول  بالصف  امللتحقني اجلدد  عدد 
والسكان يف السن الرسمية لاللتحاق باملستوى االبتدائي.

ومسوح  السن،  حسب  اجلدد  بامللتحقني  اخلاصة  البيانات  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
السكان، والتقديرات السكانية لبيانات السكان يف عمر االلتحاق باملستوى االبتدائي.

تشير النسبة اإلجمالية املرتفعة لاللتحاق عموًما إلى درجة عالية من فرص التعليم االبتدائي، وبالنظر إلى أن 
هذا احلساب يشمل جميع امللتحقني بالصف األول، مبا يف ذلك األطفال فوق السن الرسمية ودونها الذين 

يلتحقون باملدرسة االبتدائية للمرة األولى، فمن املمكن أن تتجاوز النسبة اإلجمالية لاللتحاق 100 %.

ينبغي أن تشير البيانات (أو التقديرات) السكانية املستخدمة يف حساب هذا املؤشر، بدقة إلى السن الرسمية 
لدخول املدرسة. وينبغي احلرص على أال يشمل يف احلساب معيدو الصف األول ألن ذلك يؤدي إلى تضخيم 

النسبة اإلجمالية لاللتحاق.

يتأثر ارتفاع النسبة اإلجمالية لاللتحاق بتراكم تسجيل األطفال فوق السن الرسمية الذين لم يلتحقوا باملدرسة 
االبتدائية يف السن الرسمية لذلك.

حسب النوع/اجلنس واملوقع اجلغرايف (اجلهة، الوسط احلضري أو القروي).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

التقييد
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- 3.3.1.2 املعدل الصايف لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي

امللتحقون اجلدد بالصف األول االبتدائي املنتمون إلى السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية، معبًرا عنهم 
كنسبة مئوية من السكان يف نفس السن.

يقيس بدقة فرص االلتحاق بالتعليم االبتدائي املتاحة للمؤهلني له من السكان يف سن دخول املدرسة االبتدائية.

يُقسم عدد األطفال يف السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية الذين يلتحقون بالصف األول االبتدائي على 
عدد السكان يف نفس السن، ويضرب الناجت يف 100 .

لاللتحاق  الرسمية  السن  والسكان يف  السن؛  االبتدائي حسب  بالتعليم  األول  بالصف  اجلدد  امللتحقني  عدد 
باملستوى االبتدائي.

ومسوح  السن،  حسب  اجلدد  بامللتحقني  اخلاصة  البيانات  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
السكان، والتقديرات السكانية لبيانات السكان يف عمر االلتحاق باملستوى االبتدائي.

يُشير املعدل الصايف لاللتحاق املرتفع إلى درجة عالية من فرص التعليم االبتدائي املتاحة لألطفال يف السن 
الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية. ويُعتبر حتقيق معدل صايف لاللتحاق بنسبة 100 % شرًطا أساسيا لتعميم 

التعليم االبتدائي.

ينبغي على البيانات اخلاصة بامللتحقني اجلدد والبيانات اخلاصة بالسكان املستخدمة حلساب هذا املؤشر، أن 
حتدد بدقة السن الرسمية لدخول املدرسة. وينبغي من حيث املبدأ أال تتجاوز قيمة هذا املؤشر املئة يف املئة.

ينبغي احلرص على عدم أخذ معيدي الصف األول يف احلسبان إذ قد يثير ذلك مشكلة، ال سيما فيما يتعلق 
باألطفال دون السن الرسمية الذين يعيدون الصف األول عندما يبلغون هذه السن.

حسب النوع/اجلنس واملوقع اجلغرايف (اجلهة، الوسط احلضري أو القروي).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

التقييد
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باملستوى االبتدائي.

ومسوح  السن،  حسب  اجلدد  بامللتحقني  اخلاصة  البيانات  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
السكان، والتقديرات السكانية لبيانات السكان يف عمر االلتحاق باملستوى االبتدائي.

يُشير املعدل الصايف لاللتحاق املرتفع إلى درجة عالية من فرص التعليم االبتدائي املتاحة لألطفال يف السن 
الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية. ويُعتبر حتقيق معدل صايف لاللتحاق بنسبة 100 % شرًطا أساسيا لتعميم 

التعليم االبتدائي.

ينبغي على البيانات اخلاصة بامللتحقني اجلدد والبيانات اخلاصة بالسكان املستخدمة حلساب هذا املؤشر، أن 
حتدد بدقة السن الرسمية لدخول املدرسة. وينبغي من حيث املبدأ أال تتجاوز قيمة هذا املؤشر املئة يف املئة.

ينبغي احلرص على عدم أخذ معيدي الصف األول يف احلسبان إذ قد يثير ذلك مشكلة، ال سيما فيما يتعلق 
باألطفال دون السن الرسمية الذين يعيدون الصف األول عندما يبلغون هذه السن.

حسب النوع/اجلنس واملوقع اجلغرايف (اجلهة، الوسط احلضري أو القروي).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

التقييد

- 3.3.1.2 املعدل الصايف لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

بيان املستوى العام للمشاركة يف مستوى تعليمي معني والطاقة االستيعابية لهذا املستوى من التعليم. ومن املمكن 
أيًضا استخدام معدل القيد اإلجمالي إلى جانب نسبة القيد (التمدرس) الصافية لقياس مدى تسجيل من هم 

فوق السن الرسمية أو دونها.

مجموع عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني، بغض النظر عن السن، معبًرا عنه كنسبة مئوية من السكان يف 
السن الرسمية لاللتحاق بنفس املستوى التعليمي يف عام دراسي معني. 

يُقسم عدد التالميذ/الطالب املسجلني مبستوى تعليمي معني، بغض النظر عن السن، على عدد سكان الفئة 
العمرية الرسمية املناظرة لنفس املستوى التعليمي ويضرب الناجت يف 100 .

عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني؛ السكان يف السن الرسمية لاللتحاق باملستوى التعليمي املعني.

ينبغي لنسبة القيد (التمدرس) اإلجمالية مبستوى تعليمي معني أن تكون مبنية على مجموع املسجلني يف جميع 
أنواع املدارس واملؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك املؤسسات العامة واخلاصة وغير ذلك من املؤسسات التي 

تقدم برامج تعليمية منظمة.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا. 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

التقييد
من املمكن أحياًنا أن تتجاوز نسبة القيد (التمدرس) اإلجمالية 100% نظًرا لشمولها التالميذ فوق السن املقررة 
ودونها ومعيدي الصفوف. ويف هذه احلالة، يتطلب التفسير الدقيق لنسبة القيد اإلجمالية مزيًدا من املعلومات 

عن مدى إعادة الصفوف وعن حاالت االلتحاق املبكر أو املتأخر. 

التعليمية،  املستويات  باملسجلني حسب  اخلاصة  البيانات  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  ي  املدرس  السجل 
واإلحصاءات أو التقديرات السكانية لفئات السن األحادية والتي ميكن احلصول عليها عادة من املكتب املركزي 

لإلحصاء.

تشير نسبة القيد (التمدرس) اإلجمالية املرتفعة إلى درجة عالية من املشاركة سواء أكان التالميذ ينتمون إلى 
فئة العمر الرسمية أم ال ينتمون إليها. وتدل النسبة التي تقارب قيمتها %100 أو تتجاوزها على أن النظام 
التعليمي يف البلد املعني قادر من حيث املبدأ على استيعاب جميع السكان يف سن التعليم، ولكنه ال يدل على 
نسبة املسجلني فعًال من هؤالء السكان، وعلى ذلك، فإن بلوغ نسبة قيد إجمالية قيمتها 100% أمر ضروري، 
ولكن ليس كافًيا لتحقيق التعليم جلميع األطفال املؤهلني. وتوضح نسبة القيد (التمدرس (اإلجمالية التي تفوق 
90 % أن الطاقة االستيعابية املتوفرة تقارب تلك املطلوبة من أجل تعميم التحاق السكان يف السن الرسمية. وال 
ميكن لهذا التفسير أن يكون ذا مغزى إال إذا مت يف املستقبل تخفيض عدد التالميذ فوق السن املقررة ودونها 

من أجل إفساح األماكن لتالميذ الفئة العمرية املتوقعة. 

-3.3.1.3 معدل القيد اإلجمالي
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مجموع عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني، بغض النظر عن السن، معبًرا عنه كنسبة مئوية من السكان يف 
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واإلحصاءات أو التقديرات السكانية لفئات السن األحادية والتي ميكن احلصول عليها عادة من املكتب املركزي 

لإلحصاء.

تشير نسبة القيد (التمدرس) اإلجمالية املرتفعة إلى درجة عالية من املشاركة سواء أكان التالميذ ينتمون إلى 
فئة العمر الرسمية أم ال ينتمون إليها. وتدل النسبة التي تقارب قيمتها %100 أو تتجاوزها على أن النظام 
التعليمي يف البلد املعني قادر من حيث املبدأ على استيعاب جميع السكان يف سن التعليم، ولكنه ال يدل على 
نسبة املسجلني فعًال من هؤالء السكان، وعلى ذلك، فإن بلوغ نسبة قيد إجمالية قيمتها 100% أمر ضروري، 
ولكن ليس كافًيا لتحقيق التعليم جلميع األطفال املؤهلني. وتوضح نسبة القيد (التمدرس (اإلجمالية التي تفوق 
90 % أن الطاقة االستيعابية املتوفرة تقارب تلك املطلوبة من أجل تعميم التحاق السكان يف السن الرسمية. وال 
ميكن لهذا التفسير أن يكون ذا مغزى إال إذا مت يف املستقبل تخفيض عدد التالميذ فوق السن املقررة ودونها 

من أجل إفساح األماكن لتالميذ الفئة العمرية املتوقعة. 
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

- 3.3.1.4 معدل القيد الصايف

تعطي نسبة مقياس أدق ملدى املشاركة يف مستوى تعليمي معني من جانب األطفال أو الشباب املنتمني إلى فئة 
العمر الرسمية املناظرة له.

مجموع عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني ممن هم يف فئة العمر الرسمية املناظرة لهذا املستوى التعليمي، 
معبًرا عنه كنسبة مئوية من مجموع أفراد فئة السكان املناظرة.

يقسم عدد التالميذ (أو الطالب) املسجلني مبستوى تعليمي معني ممن ينتمون إلى فئة العمر الرسمية املناظرة 
له على مجموع السكان يف فئة العمر نفسها، ويضرب الناجت يف 100.

عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني حسب السن؛ السكان يف السن الرسمية لاللتحاق باملستوى التعليمي املعني

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر).

ينبغي ملعدل القيد (التمدرس) الصايف مبستوى تعليمي معني أن يكون مبنيا على مجموع املسجلني يف املدارس 
أو املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك املؤسسات العامة واخلاصة وغير ذلك من املؤسسات التي تقدم برامج 

منظمة.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

بسبب  املناسبة  العمرية  الفئة  لصعوبة حتديد  نظرا  العالي  للتعليم  بالنسبة  مناسب  غير  املؤشر  هذا  ويبقى 
االختالفات الواسعة يف مدة البرامج يف هذا املستوى من التعليم. أما فيما يخص التعليم االبتدائي والثانوي، 

فقد تنشأ بعض الصعوبات عند حساب معدل القيد الصايف الذي تقارب %100:
املؤهل  الفوج  أفراد  تواريخ ميالد جميع  مع  االبتدائية  املدارس  لدخول  املرجعي  التاريخ  يتزامن  ال  عندما 

للتسجيل يف هذا املستوى من التعليم.
عندما تبدأ نسبة كبيرة من أطفال املدرسة االبتدائية يف وقت أبكر من السن املقررة وبالتالي تتمها يف وقت 

أبكر. 

أو  السن، واإلحصاءات  باملسجلني حسب  البيانات اخلاصة  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
التقديرات السكانية لفئات السن األحادية والتي ميكن احلصول عليها عادة من املكتب املركزي لإلحصاء.

الرسمية  العمر  فئة  املشاركة من جانب  من  عالية  درجة  إلى  املرتفع  الصايف  (التمدرس)  القيد  معدل  يشير 
املناظرة للمستوى املعني. وتبلغ القيمة القصوى للقيد الصايف 100%. وإن ارتفاع معدل القيد الصايف مبرور 
الوقت يعكس حتسنا يف املشاركة يف املستوى التعليمي احملدد. وعندما يقارن معدل القيد الصايف بنسبة القيد 
اإلجمالية، فإن الفرق يعكس تواتر قيد األطفال ممن هم دون السن الرسمية أو فوقها. وإذا كانت نسبة القيد 
الصافية أدنى من 100%، فإن النسبة املئوية لهذا الفرق تقدم مقياسا لنسبة األطفال الذين ليسوا ملتحقني 
باملستوى التعليمي احملدد. ونظرا ألن بعض هؤالء األطفال قد يكونون مسجلني يف مستويات أخرى من التعليم، 
فإن هذا الفرق يف النسبة املئوية ال ينبغي اعتباره بأي حال مشيرا إلى النسبة املئوية الدقيقة لألطفال غير 
املسجلني. ولقياس تعميم التعليم االبتدائي، على سبيل املثال، يتم احتساب معدل القيد (التمدرس) الصايف 
املعدل على أساس النسبة املئوية لألطفال يف السن الرسمية للتعليم االبتدائي والذين هم مسجلني يف التعليم 
االبتدائي أو الثانوي. وثمة مؤشر تكميلي أدق هو الذي يبني مستوى املشاركة يف التعليم من جانب السكان يف 

�age-speci) معدل القيد اخلاص بسن معينة.  c enrolment rate) كل سن بعينها

 عندما تطرأ زيادة على سن دخول املدرسة االبتدائية بينما ال يطرأ تغيير على مدة التعليم االبتدائي. 

مالحظة: على الرغم من أن معدل القيد الصايف ال ميكن أن يتجاوز 100%، فقد وصل يف بعض األحيان إلى  
105% نتيجة لوجود حاالت تضارب بني بيانات القيد و/أو البيانات السكانية.

- 3.3.1.4 معدل القيد الصايف

تعطي نسبة مقياس أدق ملدى املشاركة يف مستوى تعليمي معني من جانب األطفال أو الشباب املنتمني إلى فئة 
العمر الرسمية املناظرة له.

مجموع عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني ممن هم يف فئة العمر الرسمية املناظرة لهذا املستوى التعليمي، 
معبًرا عنه كنسبة مئوية من مجموع أفراد فئة السكان املناظرة.

يقسم عدد التالميذ (أو الطالب) املسجلني مبستوى تعليمي معني ممن ينتمون إلى فئة العمر الرسمية املناظرة 
له على مجموع السكان يف فئة العمر نفسها، ويضرب الناجت يف 100.

عدد املسجلني مبستوى تعليمي معني حسب السن؛ السكان يف السن الرسمية لاللتحاق باملستوى التعليمي املعني

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر).

ينبغي ملعدل القيد (التمدرس) الصايف مبستوى تعليمي معني أن يكون مبنيا على مجموع املسجلني يف املدارس 
أو املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك املؤسسات العامة واخلاصة وغير ذلك من املؤسسات التي تقدم برامج 

منظمة.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

بسبب  املناسبة  العمرية  الفئة  لصعوبة حتديد  نظرا  العالي  للتعليم  بالنسبة  مناسب  غير  املؤشر  هذا  ويبقى 
االختالفات الواسعة يف مدة البرامج يف هذا املستوى من التعليم. أما فيما يخص التعليم االبتدائي والثانوي، 

فقد تنشأ بعض الصعوبات عند حساب معدل القيد الصايف الذي تقارب %100:

أو  السن، واإلحصاءات  باملسجلني حسب  البيانات اخلاصة  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
التقديرات السكانية لفئات السن األحادية والتي ميكن احلصول عليها عادة من املكتب املركزي لإلحصاء.

الرسمية  العمر  فئة  املشاركة من جانب  من  عالية  درجة  إلى  املرتفع  الصايف  (التمدرس)  القيد  معدل  يشير 
املناظرة للمستوى املعني. وتبلغ القيمة القصوى للقيد الصايف 100%. وإن ارتفاع معدل القيد الصايف مبرور 
الوقت يعكس حتسنا يف املشاركة يف املستوى التعليمي احملدد. وعندما يقارن معدل القيد الصايف بنسبة القيد 
اإلجمالية، فإن الفرق يعكس تواتر قيد األطفال ممن هم دون السن الرسمية أو فوقها. وإذا كانت نسبة القيد 
الصافية أدنى من 100%، فإن النسبة املئوية لهذا الفرق تقدم مقياسا لنسبة األطفال الذين ليسوا ملتحقني 
باملستوى التعليمي احملدد. ونظرا ألن بعض هؤالء األطفال قد يكونون مسجلني يف مستويات أخرى من التعليم، 
فإن هذا الفرق يف النسبة املئوية ال ينبغي اعتباره بأي حال مشيرا إلى النسبة املئوية الدقيقة لألطفال غير 
املسجلني. ولقياس تعميم التعليم االبتدائي، على سبيل املثال، يتم احتساب معدل القيد (التمدرس) الصايف 
املعدل على أساس النسبة املئوية لألطفال يف السن الرسمية للتعليم االبتدائي والذين هم مسجلني يف التعليم 
االبتدائي أو الثانوي. وثمة مؤشر تكميلي أدق هو الذي يبني مستوى املشاركة يف التعليم من جانب السكان يف 

�age-speci) معدل القيد اخلاص بسن معينة.  c enrolment rate) كل سن بعينها

يم 
تعل

 ال
طاع

ل ق
حتلي

ية 
عمل

ة ل
يس

لرئ
ر ا

ص
عنا

 ال
 3.

3

45

3.3.1.6 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

نقل املعلومات اخلاصة بدرجة االلتحاق أو االنتقال من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي إلى دورة تعليمية أو 
مستوى تعليمي أعلى. إذا ما مت النظر إلى هذا املؤشر من خالل دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أدنى يعتبر 
املؤشر مؤشر املخرجات، ويف حال مت النظر إليه من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أعلى فهو يشكل مؤشر 
للمتطلبات  وفًقا  التعليمي  النظام  اختيار  لدى  النسبية  االنتقائية  تقييم  على  املؤشر  هذا  ويساعد  االلتحاق. 

التربوية أو املالية.  

العالي  التعليمي  املستوى  أو  العليا احملددة  التعليمية  املرحلة  من  األول  بالصف  امللتحقني اجلدد  يُقسم عدد 
احملدد على عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير من املرحلة األدنى يف السنة الدراسية السابقة، ويُضرب 

الناجت يف 100 .

= (t 1 يف العام الدراسي+h إلى h من مرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي) معدل االنتقال

عدد التالميذ/الطالب املستجدين يف الصف األول من مرحلة دراسية ما لسنة معينة معبًرا عنه كنسبة مئوية 
من مجموع التالميذ/الطالب املقيدين يف الصف األخير من املرحلة الدراسية األدنى يف السنة السابقة.



كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

 عندما تطرأ زيادة على سن دخول املدرسة االبتدائية بينما ال يطرأ تغيير على مدة التعليم االبتدائي. 

مالحظة: على الرغم من أن معدل القيد الصايف ال ميكن أن يتجاوز 100%، فقد وصل يف بعض األحيان إلى  
105% نتيجة لوجود حاالت تضارب بني بيانات القيد و/أو البيانات السكانية.

ينبغي ملعدل القيد (التمدرس) الصايف مبستوى تعليمي معني أن يكون مبنيا على مجموع املسجلني يف املدارس 
أو املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك املؤسسات العامة واخلاصة وغير ذلك من املؤسسات التي تقدم برامج 

منظمة.
بسبب  املناسبة  العمرية  الفئة  لصعوبة حتديد  نظرا  العالي  للتعليم  بالنسبة  مناسب  غير  املؤشر  هذا  ويبقى 
االختالفات الواسعة يف مدة البرامج يف هذا املستوى من التعليم. أما فيما يخص التعليم االبتدائي والثانوي، 

فقد تنشأ بعض الصعوبات عند حساب معدل القيد الصايف الذي تقارب %100:
املؤهل  الفوج  أفراد  تواريخ ميالد جميع  مع  االبتدائية  املدارس  لدخول  املرجعي  التاريخ  يتزامن  ال  عندما 

للتسجيل يف هذا املستوى من التعليم.
عندما تبدأ نسبة كبيرة من أطفال املدرسة االبتدائية يف وقت أبكر من السن املقررة وبالتالي تتمها يف وقت 

أبكر. 

3.3.1.5 معدالت القيد حسب العمر/السن -

إبراز مدى املشاركة التعليمية لفوج معني حسب السن.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر).

عدد امللتحقني بالتعليم من عمر معني، أّيا كانت املرحلة التعليمية، كنسبة مئوية إلجمالي السكان يف ذلك العمر.

يُقسم عدد التالميذ/الطالب البالغني سن معينة واملقيدين يف كافة املستويات التعليمية على عدد السكان يف 
الفئة العمرية ذاتها، ويضرب الناجت يف 100.

القيد (التمدرس) حسب سنوات العمر كل على حدة، وعدد السكان البالغني سن مناظرة.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

ال يدل هذا املؤشر على الصف أو على املستوى التعليمي الذي يلتحق به التالميذ أو الطالب إال يف حال جرى التقييد
احتسابه على املستوى التعليمي.

يشير املعدل املرتفع للمقيدين من السكان حسب السن إلى املشاركة التعليمية للسكان البالغني سن معينة بدرجة 
مرتفعة. وتبلغ القيمة النظرية القصوى 100 %. كما ميكن اعتبار االجتاهات املرتفعة انعكاًسا ُحلسن املشاركة 
لذلك السن. أما إذا كان معدل القيد (التمدرس) حسب السن لدى السكان أقل من 100 % فيكون الفارق مقياًسا 

للنسبة املئوية للسكان البالغني سن معينة غير املقيدين.
ينبغي أن يعتمد معدل القيد (التمدرس) حسب السن على مجموع القيد يف كافة أنواع املدارس واملؤسسات 
التعليمية مبا فيها املؤسسات العامة واخلاصة وغيرها من املؤسسات التي تقدم برامج تعليمية منظمة. كما 
ينبغي أن يشير القيد والبيانات اخلاصة بالسكان إلى التاريخ نفسه. ويجب التأكد كذلك من أن بيانات القيد 

تشمل كافة املستويات التعليمية لتجنب استثناء بعض األفراد املنتمني إلى ذلك الفوج. 

السكانية  التقديرات  أو  السن، واإلحصاءات  القيد حسب  لبيانات  املدرسي  املدرسي واملسح/التعداد  السجل 
لفئات السن األحادية والتي ميكن احلصول عليها عادة من املكتب املركزي لإلحصاء.

  

3.3.1.5 معدالت القيد حسب العمر/السن -

إبراز مدى املشاركة التعليمية لفوج معني حسب السن.

عدد امللتحقني بالتعليم من عمر معني، أّيا كانت املرحلة التعليمية، كنسبة مئوية إلجمالي السكان يف ذلك العمر.

يُقسم عدد التالميذ/الطالب البالغني سن معينة واملقيدين يف كافة املستويات التعليمية على عدد السكان يف 
الفئة العمرية ذاتها، ويضرب الناجت يف 100.

القيد (التمدرس) حسب سنوات العمر كل على حدة، وعدد السكان البالغني سن مناظرة.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

ال يدل هذا املؤشر على الصف أو على املستوى التعليمي الذي يلتحق به التالميذ أو الطالب إال يف حال جرى التقييد
احتسابه على املستوى التعليمي.

يشير املعدل املرتفع للمقيدين من السكان حسب السن إلى املشاركة التعليمية للسكان البالغني سن معينة بدرجة 
مرتفعة. وتبلغ القيمة النظرية القصوى 100 %. كما ميكن اعتبار االجتاهات املرتفعة انعكاًسا ُحلسن املشاركة 
لذلك السن. أما إذا كان معدل القيد (التمدرس) حسب السن لدى السكان أقل من 100 % فيكون الفارق مقياًسا 

للنسبة املئوية للسكان البالغني سن معينة غير املقيدين.
ينبغي أن يعتمد معدل القيد (التمدرس) حسب السن على مجموع القيد يف كافة أنواع املدارس واملؤسسات 
التعليمية مبا فيها املؤسسات العامة واخلاصة وغيرها من املؤسسات التي تقدم برامج تعليمية منظمة. كما 
ينبغي أن يشير القيد والبيانات اخلاصة بالسكان إلى التاريخ نفسه. ويجب التأكد كذلك من أن بيانات القيد 

تشمل كافة املستويات التعليمية لتجنب استثناء بعض األفراد املنتمني إلى ذلك الفوج. 

السكانية  التقديرات  أو  السن، واإلحصاءات  القيد حسب  لبيانات  املدرسي  املدرسي واملسح/التعداد  السجل 
لفئات السن األحادية والتي ميكن احلصول عليها عادة من املكتب املركزي لإلحصاء.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر).
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-3.3.1.6 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

نقل املعلومات اخلاصة بدرجة االلتحاق أو االنتقال من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي إلى دورة تعليمية أو 
مستوى تعليمي أعلى. إذا ما مت النظر إلى هذا املؤشر من خالل دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أدنى يعتبر 
املؤشر مؤشر املخرجات، ويف حال مت النظر إليه من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أعلى فهو يشكل مؤشر 
للمتطلبات  وفًقا  التعليمي  النظام  اختيار  لدى  النسبية  االنتقائية  تقييم  على  املؤشر  هذا  ويساعد  االلتحاق. 

التربوية أو املالية.  

العالي  التعليمي  املستوى  أو  العليا احملددة  التعليمية  املرحلة  من  األول  بالصف  امللتحقني اجلدد  يُقسم عدد 
احملدد على عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير من املرحلة األدنى يف السنة الدراسية السابقة، ويُضرب 

الناجت يف 100 .

= (t 1 يف العام الدراسي+h إلى h من مرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي) معدل االنتقال

القيد بالصف األخير من مرحلة تعليمية معينة أو مستوى تعليمي معني للعام t وامللتحقني اجلدد يف (أو حسم 
عدد معيدي الصفوف من عدد املقيدين) الصف األول من املرحلة التعليمية العليا أو املستوى التعليمي األعلى 

. t + 1  للعام

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

عدد التالميذ/الطالب املستجدين يف الصف األول من مرحلة دراسية ما لسنة معينة معبًرا عنه كنسبة مئوية 
من مجموع التالميذ/الطالب املقيدين يف الصف األخير من املرحلة الدراسية األدنى يف السنة السابقة.

يشير معدل االنتقال املرتفع إلى درجة التحاق أو انتقال مرتفعة من مستوى تعليمي معني إلى مستوى تعليمي 
آخر، كما يعكس قدرة استيعاب املستوى التعليمي التالي. وعلى نقيض ذلك، يشير معدل االنتقال املتدني إلى 
نظام  يف  عجز  إلى  سببها  يعود  تعليميني  مستويني  أو  تعليميتني  مرحلتني  بني  الرابط  عن  ناجمة  مشكالت 
االمتحانات أو إلى قدرة استيعاب غير مناسبة للتالميذ يف املرحلة التعليمية العليا أو املستوى األعلى أو كالهما.

قد يتم حتريف هذا املؤشر بسبب التمييز اخلاطئ بني امللتحقني اجلدد واملعيدين وخاصة يف الصف األول من 
املستوى التعليمي العالي. وقد تتأثر نوعية هذا املؤشر بعدد التالميذ الذين لم يواصلوا الدراسة خالل سنة أو 

أكثر بعد إمتامهم املستوى التعليمي األدنى وبعدد التالميذ املغتربني.

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات موثوقة حول امللتحقني اجلدد (أو على عدد املقيدين واملعيدين) وخاصة 
يف الصف األول من املستوى التعليمي األعلى.

السجل املدرسي واملسح/التعداد املدرسي.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

-3.3.1.6 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

نقل املعلومات اخلاصة بدرجة االلتحاق أو االنتقال من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي إلى دورة تعليمية أو 
مستوى تعليمي أعلى. إذا ما مت النظر إلى هذا املؤشر من خالل دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أدنى يعتبر 
املؤشر مؤشر املخرجات، ويف حال مت النظر إليه من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أعلى فهو يشكل مؤشر 
للمتطلبات  وفًقا  التعليمي  النظام  اختيار  لدى  النسبية  االنتقائية  تقييم  على  املؤشر  هذا  ويساعد  االلتحاق. 

التربوية أو املالية.  

العالي  التعليمي  املستوى  أو  العليا احملددة  التعليمية  املرحلة  من  األول  بالصف  امللتحقني اجلدد  يُقسم عدد 
احملدد على عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير من املرحلة األدنى يف السنة الدراسية السابقة، ويُضرب 

الناجت يف 100 .

= (t 1 يف العام الدراسي+h إلى h من مرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي) معدل االنتقال

القيد بالصف األخير من مرحلة تعليمية معينة أو مستوى تعليمي معني للعام t وامللتحقني اجلدد يف (أو حسم 
عدد معيدي الصفوف من عدد املقيدين) الصف األول من املرحلة التعليمية العليا أو املستوى التعليمي األعلى 

. t + 1  للعام

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

عدد التالميذ/الطالب املستجدين يف الصف األول من مرحلة دراسية ما لسنة معينة معبًرا عنه كنسبة مئوية 
من مجموع التالميذ/الطالب املقيدين يف الصف األخير من املرحلة الدراسية األدنى يف السنة السابقة.

يشير معدل االنتقال املرتفع إلى درجة التحاق أو انتقال مرتفعة من مستوى تعليمي معني إلى مستوى تعليمي 
آخر، كما يعكس قدرة استيعاب املستوى التعليمي التالي. وعلى نقيض ذلك، يشير معدل االنتقال املتدني إلى 
نظام  يف  عجز  إلى  سببها  يعود  تعليميني  مستويني  أو  تعليميتني  مرحلتني  بني  الرابط  عن  ناجمة  مشكالت 
االمتحانات أو إلى قدرة استيعاب غير مناسبة للتالميذ يف املرحلة التعليمية العليا أو املستوى األعلى أو كالهما.

قد يتم حتريف هذا املؤشر بسبب التمييز اخلاطئ بني امللتحقني اجلدد واملعيدين وخاصة يف الصف األول من 
املستوى التعليمي العالي. وقد تتأثر نوعية هذا املؤشر بعدد التالميذ الذين لم يواصلوا الدراسة خالل سنة أو 

أكثر بعد إمتامهم املستوى التعليمي األدنى وبعدد التالميذ املغتربني.

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات موثوقة حول امللتحقني اجلدد (أو على عدد املقيدين واملعيدين) وخاصة 
يف الصف األول من املستوى التعليمي األعلى.

السجل املدرسي واملسح/التعداد املدرسي.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

وبعد االنتهاء من عرض مؤشرات تقييم وضع االلتحاق مبختلف مستويات التعليم، ننتقل لعرض مثال توضيحي لتلك املؤشرات، 
حيث يعرض جدول 12 ، وجدول 13 تطور نسب االلتحاق (اإلجمالي والصايف) بالصفوف الدراسية حسب الصفوف الدراسية، 
والنوع بسلطنة عمان من 1993 إلى 2011 ويتضح من اجلدولني أن سلطنة عمان قد حققت تطوًرا ملحوًظا يف نسب االلتحاق 
نسبة  ارتفعت  حيث   ،2011 إلى   1993 من  ثانوي)   - متوسط   – (ابتدائي  التعليم  مستويات  مبختلف  والصافية  اإلجمالية 
القيد/االلتحاق اإلجمالي باملرحلة االبتدائية (6-11 سنة) من 96.1 يف 1993 إلى 101.2 يف 2011، ويُشير ذلك املعدل اإلجمالي 

املرتفع لاللتحاق إلى درجة عالية من فرص التعليم االبتدائي املتاحة لألطفال يف السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية.  

وارتفعت نسبة القيد/االلتحاق اإلجمالي باملرحلة املتوسطة (12-14 سنة) من 78.5 يف 1993 إلى 99.3 يف 2011، ويُشير ذلك املعدل 
املدرسة  لدخول  الرسمية  السن  يف  لألطفال  املتاحة  التعليم  فرص  من  عالية  درجة  إلى  املرتفع  لاللتحاق  اإلجمالي 
اإلعدادية/املتوسطة. كما ارتفعت نسبة القيد/االلتحاق اإلجمالي باملرحلة الثانوية (15-17 سنة) من 45.1 يف 1993 إلى 95.6 يف 

2011، ويعكس ذلك حتسنا ملحوًظا يف املشاركة يف التعليم الثانوي. 
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القومي 48 الدخل  من  مئوية  كنسبة  عنه  معبر  التعليم،  على  والرأسمالي)  (اجلاري  احلكومي  اإلنفاق  مجموع 
(GNP أو الناجت القومي اإلجمالي) GNI اإلجمالي

التي تنفقها السلطات  التي ينتجها خالل سنة مالية معينة  البلد  النسبية من ثروة  يبني هذا املؤشر احلصة 
.(GDP) احلكومية على التعليم. ويجوز كذلك احتساب املؤشر استنادا إلى الناجت احمللي اإلجمالي

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

يشير مفهوم الناجت القومى اإلجمالى GNP  إلى قيمة جميع السلع واخلدمات التي مت إنشاؤها داخل بلد ما يف سنة واحدة، إضافة 
إلى إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى (وبشكل خاص فوائد وأرباح األسهم)، وبالتالي كمؤشر يالحظ أنه يسير جنباً إلى 
جنب مع الناجت احمللي اإلجمالي.  وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومى 
اإلجمالىGNP ، إضافة إلى شكل 13 الذي يوضح نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومى اإلجمالىGNP  يف عدد من 

الدول العربية خالل الفترة (2018-1975). 

 (GNI الدخل القومي اإلجمالي) GNP 3.3.2.4 نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومي اإلجمالي-



جدول 12. تطور نسب االلتحاق (اإلجمالي والصايف) بالصفوف الدراسية حسب الصفوف الدراسية، والنوع 
بسلطنة عمان من 1993 إلى 2002 

املصدر: املديرية العامة للتخطيط وضبط اجلودة - دائرة اإلحصاء واملؤشرات (2012).
يم  تقرير إحصائي عن بعض مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي بسلطنة عمان (االلتحاق - الترفيع - اإلعادة - االنقطاع).
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

احملور الثالث



جدول 13. تطور نسب االلتحاق (اإلجمالي والصايف) بالصفوف الدراسية حسب الصفوف الدراسية، والنوع
 بسلطنة عمان من 2003 إلى 2011

املصدر: املديرية العامة للتخطيط وضبط اجلودة - دائرة اإلحصاء واملؤشرات (2012). 
تقرير إحصائي عن بعض مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي بسلطنة عمان (االلتحاق - الترفيع - اإلعادة - االنقطاع).

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

اإلنفاق العام اجلاري على كل مرحلة تعليمية، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق العام اجلاري على 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية توزيع املوارد املالية اخلاصة بالتعليم على املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس 
مدى تركيز اإلنفاق احلكومي على مستوى تعليمي معني يف إطار اإلنفاق اإلجمالي على التعليم.

على  اجلاري  اإلنفاق احلكومي  على مجموع  تعليمية  مرحلة  لكل  املخصص  اجلاري  اإلنفاق احلكومي  يقسم 
التعليم، ويضرب الناجت يف 100.

مجموع اإلنفاق احلكومي املخصص للمرحلة 
نسبة اإلنفاق احلكومي اجلاري على مرحلة تعليمية = 

100 × -------------------------------------------
مجموع اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم

مجموع اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم، واإلنفاق احلكومي اجلاري على مراحل التعليم.

التقارير املالية السنوية التي ُحتضرها وزارة املالية، وتقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية، 
والتقارير املالية لدى اإلدارات احلكومية املختلفة التي تهتم باألنشطة التعليمية وخاصة وزارة التعليم.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

 يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 13 أن يالحظ ثبات نسب اإلنفاق احلكومي على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي لدى 
عمان يف الفترة (1970-1990) وارتفاعها املطرد خالل الفترة (1990-2018)، وعلى العكس متاماً يف األردن والسعودية، يالحظ 
االرتفاع املطرد يف نسب االنفاق خالل الفترة (1970-2000)، ثم ارتفاع واستقرار يف السعودية خالل الفترة (2000-2018)، وميل 

إلى االنخفاض بشكل واضح يف الفترة ذاتها باألردن.  

مت تناول مؤشر نسبة اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب املرحلة التعليمية، كنموذج لهذا البند، والذي تنطبق إجراءات 
حساباته على باقي القطاعات الفرعية األخرى. وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم 
حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي، إضافة إلى شكل 14 الذي يوضح نسبة اإلنفاق على مرحلة التعليم الثانوي كنسبة من 

اإلنفاق احلكومي لعدد من الدول خالل الفترة 1998 - 2013. 

3.3.2.5 اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي (علمي، أدبي، مهني،
شرعي، أو حسب املرحلة، أو املستوى، الصف).
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وجتدر اإلشارة إلى أنه بعد احلصول على البيانات املوضحة يف جدول 9، وجدول 10، ينبغي على القائمني على عملية حتليل قطاع 
التعليم تلخيص تلك البيانات وعرضها يف أشكال توضيحية مختصرة - كما هو موضح يف شكل 10 - من شأنها أن تساعد صانعي 

السياسة، ومتخذي القرار على بناء السياسات، واتخاذ أنسب القرارات يف ضوء املوارد املتاحة. 

يعرف اإلنفاق على التعليم بأنه تأمني كل ما يلزم لبناء املدارس وتزويدها مبتطلباتها املادية والفنية، التي تتمثل بالفصول واملالعب 
واملختبرات واملكتبة واملصلى والقرطاسية وغيرها، إضافة إلى دفع مرتبات العاملني يف اإلدارة واملعلمني، مما يعني أن التعليم مشروع 
مكلف مادياً يتطلب تأمني مصادر التمويل باستمرار، وذلك بسبب الطلب على التعليم بشكل متزايد باعتباره حق من حقوق األفراد 

يف املجتمعات احلديثة (الغنام، 2017).

واإلنفاق على التعليم هو الطريقة املثلى التي متّكن املجتمع من االستثمار يف رأس املال البشري. ومن املتعارف عليه أن التعليم يُسهم 
أهم  من  واحًدا  يعُد  التعليم  على  فاإلنفاق  لذا  التكنولوجي؛  التقدم  وانتشار  املجتمع،  أفراد  وكفايات  مهارات  مستوى  رفع  يف 
االستثمارات األساسية يف الدول، السيما يف الدول التي تنخفض فيها نسبة مساهمة الدولة يف متويل األنشطة االقتصادية، وذلك 

النعكاسات التعليم اإليجابية على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.

شكل 10. تطور نسب االلتحاق اإلجمالي حسب الصفوف الدراسية بسلطنة عمان من 1993 إلى 2011

املصدر: املديرية العامة للتخطيط وضبط اجلودة - دائرة اإلحصاء واملؤشرات (2012). 
تقرير إحصائي عن بعض مؤشرات الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي بسلطنة عمان (االلتحاق - الترفيع - اإلعادة - االنقطاع).

  Expenditures and Financeالنفقات والتمويل  3.3.2

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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متويل التعليم من القضايا املهمة يف اقتصاديات الدول، كونه األكثر تكلفة مقارنة بباقي القطاعات األخرى فيها (القحطاني، 2015).

ويعتمد اإلنفاق على التعليم بشكل عام على مصادر متويل رئيسة، تتمثل يف ميزانيــة التعليــم املخصصة من الدولة (إيــرادات محليــة 
سواء كانت من احلكومات املركزية أم اإلقليمية أم احمللية)، إضافة إلى مصادر أخرى (إيرادات خارجية) تتمثل يف اإلنفاق األسري، 

والتمويــل مــن أصحــاب العالقــة. 

وبعد حتليــل قطاع التعليــم، ومراجعــة اإلنفاق عليه، يجدر التعرف إلى مستوى االستثمار يف التعليم، من خالل الوقوف على نسب 
ومعدالت اإلنفاق على التعليم املوضحة يف املؤشرات التالية: 

3.3.2.1 ميزانيــة التعليــم املخصصة من الدولة.
3.3.2.2 اإلنفاق على التعليم كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق احلكومي.

.(GDP) 3.3.2.3 نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت احمللي اإلجمالي
(GNP) أو (GNI) 3.3.2.4 نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي

3.3.2.5 اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي (علمي، أدبي، مهني، شرعي، أو حسب 
املرحلة، أو املستوى، الصف).

3.3.2.6 اإلنفاق العام اجلاري على (الطالب، املدرسة) كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي GNP للفرد.
3.3.2.7 اإلنفاق حسب السنوات: مجموع النفقات وتكاليف الوحدة يف كل سنة. 

3.3.2.8 اإلنفاق على التعليم حسب مصدر التمويل (حكومة، أسر، أصحاب العالقة)

ويعد متويل التعليم من القضايا املهمة يف كل بلدان العالم؛ وذلك نتيجة لتنامي الطلب على التعليم من قبل املجتمعات من جهة، وندرة 
املوارد املتاحة من جهة أخرى. وعليه، فإن متويل التعليم واإلنفاق عليه يقع بالدرجة األولى على عاتق احلكومات ومتخذي 

القرارات فيها، ويقع بالدرجة الثانية على عاتق اجلهات غير احلكومية من أفراد وأسر ومؤسسات املجتمع املدني األخرى. كما يعد 
متويل التعليم من القضايا املهمة يف اقتصاديات الدول، كونه األكثر تكلفة مقارنة بباقي القطاعات األخرى فيها (القحطاني، 2015).

ويعتمد اإلنفاق على التعليم بشكل عام على مصادر متويل رئيسة، تتمثل يف ميزانيــة التعليــم املخصصة من الدولة (إيــرادات محليــة 
سواء كانت من احلكومات املركزية أم اإلقليمية أم احمللية)، إضافة إلى مصادر أخرى (إيرادات خارجية) تتمثل يف اإلنفاق األسري، 

والتمويــل مــن أصحــاب العالقــة. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

اإلنفاق العام اجلاري على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي GNP أو الناجت احمللي اإلجمالي 
GDP للفرد يف سنة معينة.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

يبني هذا املؤشر احلصة النسبية من الناجت القومي للفرد التي تنفق على كل طالب، ويساعد على تقييم مستوى 
استثمار البلد يف تطوير الرأسمال البشري. ويوضح كذلك حسب مستويات التعليم، التكاليف النسبية وأولوية 

.GDP البلد على مستوى معني من التعليم. ويجوز كذلك احتساب املؤشر استنادا إلى الناجت احمللي اإلجمالي

املستويات  حسب  املسجلني  الطالب  عدد  التعليمية؛  املستويات  حسب  على  اجلاري  العام  اإلنفاق  مجموع 
التعليمية؛ الدخل القومي اإلجمالي؛ عدد السكان.

حسب املستوى التعليمي.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي.

تتم بقسمة اإلنفاق العام اجلاري على الطالب يف كل مستوى تعليمي يف سنة معينة على الناجت القومي اإلجمالي 
للفرد يف السنة عينها ويضرب الناجت يف 100.

اإلنفاق العام اجلاري على طالب يف مستوى تعليمي 
اإلنفاق العام اجلاري على الطالب كنسبة من الناجت القومي اإلجمالي للفرد = 

100 ×------------------------------------------------------------
الناجت القومي اإلجمالي للفرد يف السنة نفسها

اإلنفاق العام اجلاري على طالب يف مستوى تعليمي 
اإلنفاق العام اجلاري على الطالب كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي للفرد = 

100 ×----------------------------------------------------------
الناجت احمللي اإلجمالي للفرد يف السنة نفسها

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية، وتتوافر البيانات اخلاصة 
السجل  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  القومية  احلسابات  تقارير  يف  عام  بشكل  اإلجمالي  القومي  بالدخل 

املدرسي، واملسح أو التعداد املدرسي جلمع البيانات اخلاصة باملسجلني، واإلحصاءات السكانية.

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.
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باألنشطة  تهتم  التي  اإلقليمية  أو  احمللية  أو  احلكومية  واإلدارات  املركزية  احلكومات  لدى  املالية  التقارير 
التعليمية وخاصة وزارة التعليم، والتقارير املالية السنوية لدى وزارة املالية، وتقارير احلسابات الوطنية لدى 

أجهزة اإلحصاء املركزية.

مجموع ما يخصص لقطاع التعليم من ميزانية الدولة، معبر عنه كنسبة مئوية من ميزانية الدولة

يبني هذا املؤشر احلصة النسبية من ميزانية الدولة املخصصة للتعليم.

يقسم مجموع ما يخصص للتعليم من املوازنة على إجمالي موازنة الدولة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا 
املؤشر من خالل املعادلة التالية:

                                      مجموع ما يخصص للتعليم من املوازنة  
نسبة ميزانية التعليم املخصصة من الدولة = ------------------- × 100

                       إجمالي موازنة الدولة

إجمالي موازنة الدولة، وما يخصص للتعليم من موازنة الدولة.

يدل ارتفاع نسبة امليزانية املخصصة للتعليم على اهتمام بالغ من جانب احلكومة لتطوير التعليم واالستثمار فيه، 
والعكس بالعكس.

تشمل امليزانية املخصصة للتعليم، جميع ما يخصص للتعليم من احلكومة املركزية واإلدارات الوزارية والوكاالت 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. 

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب نوع القطاع يف الدولة.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل سنة مالية 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

  معايير النوعية

باألنشطة  تهتم  التي  اإلقليمية  أو  احمللية  أو  احلكومية  واإلدارات  املركزية  احلكومات  لدى  املالية  التقارير 
التعليمية وخاصة وزارة التعليم، والتقارير املالية السنوية لدى وزارة املالية، وتقارير احلسابات الوطنية لدى 

أجهزة اإلحصاء املركزية.

مجموع ما يخصص لقطاع التعليم من ميزانية الدولة، معبر عنه كنسبة مئوية من ميزانية الدولة

يبني هذا املؤشر احلصة النسبية من ميزانية الدولة املخصصة للتعليم.

يقسم مجموع ما يخصص للتعليم من املوازنة على إجمالي موازنة الدولة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا 
املؤشر من خالل املعادلة التالية:

                                      مجموع ما يخصص للتعليم من املوازنة  
نسبة ميزانية التعليم املخصصة من الدولة = ------------------- × 100

                       إجمالي موازنة الدولة

إجمالي موازنة الدولة، وما يخصص للتعليم من موازنة الدولة.

يدل ارتفاع نسبة امليزانية املخصصة للتعليم على اهتمام بالغ من جانب احلكومة لتطوير التعليم واالستثمار فيه، 
والعكس بالعكس.

تشمل امليزانية املخصصة للتعليم، جميع ما يخصص للتعليم من احلكومة املركزية واإلدارات الوزارية والوكاالت 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. 

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب نوع القطاع يف الدولة.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل سنة مالية 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

  معايير النوعية

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

-3.3.2.1 ميزانيــة التعليــم املخصصة من الدولة.

على مستوى الدول ميكن القول بأنه كلما زادت امليزانية املخصصة للتعليم، زادت فرص االستثمار فيه؛ مما يؤدي إلى منو االقتصاد 
على مستوى الدولة. ومن خالل مراجعة اإلحصائيات املتعلقة بامليزانية املخصصة للتعليم يف معظم الدول العربية خالل السنوات 
السابقة، يتضح أن نسبتها تتأرجح ما بني %15 إلى %25 من ميزانية الدولة، وهي نسبة متقدمة على معظم القطاعات األخرى. 
وفيما يلي سيتم عرض ما يتعلق مبؤشر نسبة ميزانية التعليم املخصصة من الدولة، إضافة إلى جدول 14، الذي يبني نسبة املوازنة 

املخصصة للقطاعات املختلفة يف اململكة العربية السعودية خالل الفترة (2019-2017). 

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 15 أن يالحظ وبسهولة نسب اإلنفاق على أي مرحلة من مراحل التعليم (املرحلة االبتدائية) 
من الناجت احمللي اإلجمالي لدى دولة أو أكثر، أو لدى أي منطقة إقليمية أو أكثر خالل أي فترة زمنية. فالشكل يوضح ارتفاع مطرد 
يف نسب اإلنفاق لدى الكويت خالل الفترة (1984-2001)، ثم انخفاض وتذبذب خالل الفترة (2001-2014). أما نسب اإلنفاق لدى 

األردن وعمان خالل الفترة (1997-2014) فيالحظ أنها متيل إلى التذبذب والتغير شبه املنتظم.

شكل 15. نسبة اإلنفاق العام على طالب مرحلة ابتدائية من الناجت احمللي اإلجمالي GPD لعدد من الدول خالل الفترة (1982 - 2014)
 https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics    Education Statistics

3.3.2.7 اإلنفاق حسب السنوات: مجموع النفقات وتكاليف الوحدة يف كل سنة. 
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201720182019القطاع (مليار ريال)

اإلدارة العامة
العسكري

األمن واملناطق اإلدارية
اخلدمات البلدية

التعليم
الصحة والتنمية االجتماعية

املوارد االقتصادية
التجهيزات والنقل

البنود العامة
مجموع امليزانية العامة (مليار ريال)

املبلغ     النسبةاملبلغ     النسبةاملبلغ     النسبة
30
228
108
55

207
134
48
35
85
930

3.2%
24.5%
11.6%
5.9%
22.3%
14.4%
5.2%
3.7%
9.1%

31
242
113
46
193
175
105
54
89

1079

2.9%
22.4%
10.5%
4.3%
17.9%
16.2%
9.7%
5%

8.2%

29
198
104
59

202
174
99
62
121

1048

2.8%
18.9%
9.9%
5.6%
19.3%
16.6%
9.4%
5.9%
11.5%

جدول 14.  نسبة املوازنة املخصصة لقطاع التعليم مقارنة مع قطاعات أخرى يف اململكة العربية السعودية خالل الفترة (2019-2017) 
املصدر: منقول بتصرف من "بيان امليزانية العامة للمملكة العربية السعودية للعامني 2019، و2020"

الدولة املختلفة،  الفترة (2017-2019) موزعة على قطاعات  العربية السعودية خالل  للمملكة  العامة  امليزانية  يوضح جدول 14 
ويالحظ أن قطاع التعليم نال املرتبة الثانية من مخصصات ميزانية الدولة بعد القطاع العسكري الذي حل يف املرتبة األولى خالل 
العامني 2017، و2018، وقد يعزى ذلك إلى توجه الدولة السعودية إلى زيادة دعم التحالف العربي الذي خاض معركة مع احلوثيني 
يف اليمن بقيادة السعودية. بينما نال قطاع التعليم املرتبة األولى من مخصصات ميزانية الدولة عام 2019، واحتل القطاع العسكري 
املرتبة الثانية، وقد يعزى ذلك إلى عودة احلكومة السعودية لالهتمام بقطاع التعليم بعد أن هدأت احلرب يف اجلنوب إلى حد ما، 
وانخفض على إثر ذلك كم اإلنفاق الذي كان ينفق يف بدايات احلرب عليها، وهذا االهتمام من جانب احلكومة يؤكد على سعيها 

لتطوير قطاع التعليم واالستثمار فيه.   

ويستطيع صاحب القرار من خالل اجلدول 14 أن يالحظ استحواذ ميزانية قطاع التعلم النصيب األعلى من ميزانية اململكة العربية 
السعودية بعد القطاع العسكري خالل العامني 2017، و2018، بل وتعدت على القطاع العسكري عام 2019م. وميكن تفسير االرتفاع 
املخصص للتعليم يف امليزانية على اهتمام بالغ من جانب احلكومة لتطوير التعليم واالستثمار فيه، أكثر من اهتمامها باالستثمار يف 

القطاعات األخرى.

يتضمن اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق املباشر وغير املباشر على جميع املراحل التعليمية (مرحلة الطفولة املبكرة - مرحلة 
التعليم العالي)، إضافة إلى اإلنفاق على األسر واملؤسسات غير التعليمية التي تقوم بخدمات تعليمية. فاإلنفاق احلكومي املباشر 
على التعليم يكون على شكل مشتريات حكومية للسلع واخلدمات التعليمية، أو على شكل مدفوعات احلكومية للمؤسسات التعليمية 

لشراء السلع واخلدمات التعليمية بنفسها. 

أما اإلنفاق احلكومي غير املباشر للتعليم فقد يكون على شكل مساعدات تقدم للطلبة واألسر؛ تشمل الدعم املالي لألسر والطلبة،  يم 
تعل
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يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 15 أن يالحظ وبسهولة نسب اإلنفاق على أي مرحلة من مراحل التعليم (املرحلة االبتدائية) 
من الناجت احمللي اإلجمالي لدى دولة أو أكثر، أو لدى أي منطقة إقليمية أو أكثر خالل أي فترة زمنية. فالشكل يوضح ارتفاع مطرد 
يف نسب اإلنفاق لدى الكويت خالل الفترة (1984-2001)، ثم انخفاض وتذبذب خالل الفترة (2001-2014). أما نسب اإلنفاق لدى 

األردن وعمان خالل الفترة (1997-2014) فيالحظ أنها متيل إلى التذبذب والتغير شبه املنتظم.

شكل 15. نسبة اإلنفاق العام على طالب مرحلة ابتدائية من الناجت احمللي اإلجمالي GPD لعدد من الدول خالل الفترة (1982 - 2014)
املصدر: منقول بتصرف من    

-3.3.2.7 اإلنفاق حسب السنوات: مجموع النفقات وتكاليف الوحدة يف كل سنة. 

على مستوى الدولة، وقد تكون حسب املستوى اإلداري أو املوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب 
أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة (التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها)، 

وكذلك حسب الوحدات املتعارف عليها يف الدولة.  

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

 مجموع اإلنفاق العام على التعليم، عدد الوحدات التعليمية سوا كانت طالب أو مدارس أو غيرها.

أو  (طالب  التعليمية  الوحدات  للتعليم على مجموع  املخصص  العام  اإلنفاق  يتم قسمة  الوحدة  كلفة  حلساب 
مدرسة). أما نسبتها من اإلنفاق العام فيتم بقسمة كلفة الوحدة التعليمية على اإلنفاق العام، ويضرب الناجت يف 

.100
كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة) =     

---------------------------------------------
 عدد الوحدات التعليمية (طالب أو مدرسة)

 
                                 

                                          كلفة الوحدة التعليمية  
نسبة كلفة الوحدة التعليمية من اإلنفاق العام= ---------------------------- × 100

                                          مجموع اإلنفاق العام على التعليم

املختلفة،  احلكومية  اإلدارات  لدى  املالية  والتقارير  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  السنوية  املالية  التقارير 
اإلحصاءات التربوية لدى الوزارات املعنية، وخاصة وزارة التعليم.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي، أو عند احلاجة لها كمعلومة لها 
أهميتها يف التخطيط وبناء السياسات التربوية.

ميكن لهذا املؤشر أن يتجاوز يف بعض األحيان %100 يف البلدان التي يكون فيها الناجت القومي اإلجمالي للفرد 
ثابتة عن  بيانات  املؤشر على  يُبنى حساب هذا  أن  وينبغي  مرتفعاً.  الطالب  واإلنفاق اجلاري على  منخفضاً 
إعانة  وعلى  كافة،  العامة  املدارس  على  واحمللية  واإلقليمية  املركزية  احلكومات  من  اجلاري  العام  اإلنفاق 
املؤسسات التعليمية اخلاصة. ويجب أن يراعي يف استخدام هذا املؤشر مدى تغطية اإلنفاق العام اجلاري على 

التعليم ومدى متثيل تقديرات الناجت القومي اإلجمالي للمستوى احلقيقي لإلنتاج االقتصادي الوطني. 

العام اجلاري على  كلفة الوحدة سواء كانت (طالب أو مدرسة)، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية حساب كلفة الوحدة التعليمية يف املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس نسبتها من 
اإلنفاق العام على التعليم.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

على مستوى الدولة، وقد تكون حسب املستوى اإلداري أو املوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب 
أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة (التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها)، 

وكذلك حسب الوحدات املتعارف عليها يف الدولة.  

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

 مجموع اإلنفاق العام على التعليم، عدد الوحدات التعليمية سوا كانت طالب أو مدارس أو غيرها.

أو  (طالب  التعليمية  الوحدات  للتعليم على مجموع  املخصص  العام  اإلنفاق  يتم قسمة  الوحدة  كلفة  حلساب 
مدرسة). أما نسبتها من اإلنفاق العام فيتم بقسمة كلفة الوحدة التعليمية على اإلنفاق العام، ويضرب الناجت يف 

.100
كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة) =     
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                                          كلفة الوحدة التعليمية  
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                                          مجموع اإلنفاق العام على التعليم

املختلفة،  احلكومية  اإلدارات  لدى  املالية  والتقارير  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  السنوية  املالية  التقارير 
اإلحصاءات التربوية لدى الوزارات املعنية، وخاصة وزارة التعليم.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي، أو عند احلاجة لها كمعلومة لها 
أهميتها يف التخطيط وبناء السياسات التربوية.

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

 

التقييد



 وبالتالي كلما زاد اإلنفاق احلكومي بأشكاله املختلفة على التعليم، زادت فرص االلتحاق بالتعليم، وزادت فرص االستثمار فيه؛ مما 
يؤدي إلى نهضة تنموية يف قطاعات الدولة كلها. وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر نسبة اإلنفاق على التعليم من الدولة، 
إضافة إلى الشكل التوضيحي رقم 11، الذي يبني نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من اإلنفاق العام يف اململكة العربية السعودية 

خالل الفترة (2018-2009). 

اإلنفاق  مجموع  من  مئوية  كنسبة  عنه  معبر  التعليم،  على  والرأسمالي)  (اجلاري  احلكومي  اإلنفاق  مجموع 
احلكومي خالل سنة مالية محددة.

تقييم سياسة الدولة وتركيزها على التعليم واالستثمار الذي يكرس له باملقارنة مع القيمة املقدرة لالستثمارات 
a.احلكومية األخرى، كما يعكس التزام الدولة باالستثمار يف تنمية رأس املال البشري

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم الذي تقوم به كافة الوكاالت/اإلدارات احلكومية يف سنة مالية 
معينة على مجموع اإلنفاق احلكومي للسنة املالية نفسها، ويضرب الناجت يف 100. 

 مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم من مجموع االنفاق احلكومي  = 

100 × --------------------------------------------------------
مجموع اإلنفاق احلكومي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، ومجموع اإلنفاق احلكومي.

التقارير املالية السنوية التي حتضرها وزارة املالية، وتقارير احلسابات الوطنية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية، 
والتقارير املالية لدى اإلدارات احلكومية املختلفة التي تهتم باألنشطة التعليمية وخاصة وزارة التعليم.

تشير النسبة اإلجمالية املرتفعة لاللتحاق عموًما إلى درجة عالية من فرص التعليم االبتدائي، وبالنظر إلى أن 
هذا احلساب يشمل جميع امللتحقني بالصف األول، مبا يف ذلك األطفال فوق السن الرسمية ودونها الذين 

يلتحقون باملدرسة االبتدائية للمرة األولى، فمن املمكن أن تتجاوز النسبة اإلجمالية لاللتحاق 100 %.

ينبغي أن تشير البيانات (أو التقديرات) السكانية املستخدمة يف حساب هذا املؤشر، بدقة إلى السن الرسمية 
لدخول املدرسة. وينبغي احلرص على أال يشمل يف احلساب معيدو الصف األول ألن ذلك يؤدي إلى تضخيم 

النسبة اإلجمالية لاللتحاق.

يتأثر ارتفاع النسبة اإلجمالية لاللتحاق بتراكم تسجيل األطفال فوق السن الرسمية الذين لم يلتحقوا باملدرسة 
االبتدائية يف السن الرسمية لذلك.

حسب النوع/اجلنس واملوقع اجلغرايف (اجلهة، الوسط احلضري أو القروي).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل سنة مالية.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

التقييد

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

ينبغي أن يشمل مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم اإلنفاق من جانب الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
وال ميكن أن يبلغ هذا املؤشر %100 ، كونه يشمل اإلنفاق على قطاعات اقتصادية واجتماعية عديدة فضًال عن 
التعليمية على صعيد  السنة  تختلف عن  املالية قد  السنة  أن  االعتبار  بعني  األخذ  بد من  التعليم. وال  قطاع 

امليزانية.

اإلنفاق  مجموع  من  مئوية  كنسبة  عنه  معبر  التعليم،  على  والرأسمالي)  (اجلاري  احلكومي  اإلنفاق  مجموع 
احلكومي خالل سنة مالية محددة.

تقييم سياسة الدولة وتركيزها على التعليم واالستثمار الذي يكرس له باملقارنة مع القيمة املقدرة لالستثمارات 
a.احلكومية األخرى، كما يعكس التزام الدولة باالستثمار يف تنمية رأس املال البشري

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم الذي تقوم به كافة الوكاالت/اإلدارات احلكومية يف سنة مالية 
معينة على مجموع اإلنفاق احلكومي للسنة املالية نفسها، ويضرب الناجت يف 100. 

 مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم من مجموع االنفاق احلكومي  = 

100 × ----------------------------------
مجموع اإلنفاق احلكومي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، ومجموع اإلنفاق احلكومي.

التقارير املالية السنوية التي حتضرها وزارة املالية، وتقارير احلسابات الوطنية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية، 
والتقارير املالية لدى اإلدارات احلكومية املختلفة التي تهتم باألنشطة التعليمية وخاصة وزارة التعليم.

يدل ارتفاع النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اعتباره من األولويات يف سياسة الدولة باملقارنة 
والضمان  الصحية  والرعاية  واألمن  الدفاع  فيها  مبا  األخرى  احلكومية  لالستثمارات  املقدرة  القيمة  مع 

االجتماعي للعاطلني عن العمل واملسنني واملجاالت االجتماعية أو االقتصادية األخرى.

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى، التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية.

العاملني،  (تعويضات  اإلنفاق  من  والغرض  حضر/ريف)،  (إقليم،  اجلغرايف  واملوقع  اإلداري  املستوى  حسب 
ومستلزمات التعليم، وغيرها).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل سنة مالية.
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غرض املؤشر
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التقييد

على مستوى الدولة، وقد تكون حسب املستوى اإلداري أو املوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب 
أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة (التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها)، 

وكذلك حسب الوحدات املتعارف عليها يف الدولة.  

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

 مجموع اإلنفاق العام على التعليم، عدد الوحدات التعليمية سوا كانت طالب أو مدارس أو غيرها.

أو  (طالب  التعليمية  الوحدات  للتعليم على مجموع  املخصص  العام  اإلنفاق  يتم قسمة  الوحدة  كلفة  حلساب 
مدرسة). أما نسبتها من اإلنفاق العام فيتم بقسمة كلفة الوحدة التعليمية على اإلنفاق العام، ويضرب الناجت يف 

.100
كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة) =     

---------------------------------------------
 عدد الوحدات التعليمية (طالب أو مدرسة)

 
                                 

                                          كلفة الوحدة التعليمية  
نسبة كلفة الوحدة التعليمية من اإلنفاق العام= ---------------------------- × 100

                                          مجموع اإلنفاق العام على التعليم

املختلفة،  احلكومية  اإلدارات  لدى  املالية  والتقارير  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  السنوية  املالية  التقارير 
اإلحصاءات التربوية لدى الوزارات املعنية، وخاصة وزارة التعليم.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي، أو عند احلاجة لها كمعلومة لها 
أهميتها يف التخطيط وبناء السياسات التربوية.

ميكن لهذا املؤشر أن يتجاوز يف بعض األحيان %100 يف البلدان التي يكون فيها الناجت القومي اإلجمالي للفرد 
ثابتة عن  بيانات  املؤشر على  يُبنى حساب هذا  أن  وينبغي  مرتفعاً.  الطالب  واإلنفاق اجلاري على  منخفضاً 
إعانة  وعلى  كافة،  العامة  املدارس  على  واحمللية  واإلقليمية  املركزية  احلكومات  من  اجلاري  العام  اإلنفاق 
املؤسسات التعليمية اخلاصة. ويجب أن يراعي يف استخدام هذا املؤشر مدى تغطية اإلنفاق العام اجلاري على 

التعليم ومدى متثيل تقديرات الناجت القومي اإلجمالي للمستوى احلقيقي لإلنتاج االقتصادي الوطني. 

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

شكل 16. اإلنفاق السنوي على طالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 1997 - 2017
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ويوضح شكل 11 نسبة إنفاق احلكومة السعودية على التعليم من إجمالي إنفاقها العام خالل الفترة 2009-2018م. ويسهل مالحظة 
الزيادة املطردة يف إجمالي اإلنفاق احلكومي على التعليم خالل السنوات (2009 – 2015)، وقد يعزى ذلك إلى الدعم الذي قدم 
للتعليم خالل هذه الفترة، متثل بشكل جلي وواضح يف برنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي والتدريب. كما يسهل 
مالحظة االنخفاض يف اإلنفاق احلكومي على التعليم خالل السنوات الثالث األخيرة (2016، 2017، 2018)، وقد يعزى ذلك إلى 

احلرب الدائرة بني التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة واحلوثيني يف اليمن من جهة أخرى. 

شكل 11. نسبة اإلنفاق على التعليم من اإلنفاق احلكومي على التعليم خالل الفترة (2009 – 2018)
املصدر: منقول بتصرف من: بيان امليزانية العامة للمملكة العربية السعودية خالل الفترة (2009 – 2018) 

الناجت احمللي اإلجمالي (GDP) من أهم املؤشرات االقتصادية التي يتم من خاللها قياس حجم االقتصاد الوطني بالقيمة النقدية 
(األسعار اجلارية) ملجموع ما ينتج من سلع وخدمات يف إطار حدود الدولة اجلغرافية خالل فترة زمنية محددة (سنة تقريباً)، سواء 
كان ذلك بواسطة مواطني الدولة نفسها أو من خالل املقيمني األجانب على أرضها (الرشيد، 2014). واإلنفاق العام على التعليم 
كنسبة مئوية (%) من إجمالي اإلنتاج احمللي هو إجمالي اإلنفاق العام (اجلاري والرأسمالي) على التعليم ُمعبًَّرا عنه بنسبة مئوية 

من إجمالي اإلنتاج احمللي يف سنة معينة. 

واإلنفاق العام على التعليم يشمل اإلنفاق احلكومي على املؤسسات التعليمية (العامة واخلاصة على حٍد سواء)، وإدارة العملية 
التعليمية، والتحويالت/اإلعانات املالية املقدمة من الكيانات اخلاصة للطالب أو األسر. وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر 
نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت احمللي اإلجمالي (GDP)، إضافة إلى جدول 15 وشكل 12 اللذان يوضحان نسبة 

اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي GDP يف عدد من الدول. 

(GDP) 3.3.2.3 نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت احمللي اإلجمالي -

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

3.3.1.6 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

نقل املعلومات اخلاصة بدرجة االلتحاق أو االنتقال من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي إلى دورة تعليمية أو 
مستوى تعليمي أعلى. إذا ما مت النظر إلى هذا املؤشر من خالل دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أدنى يعتبر 
املؤشر مؤشر املخرجات، ويف حال مت النظر إليه من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أعلى فهو يشكل مؤشر 
للمتطلبات  وفًقا  التعليمي  النظام  اختيار  لدى  النسبية  االنتقائية  تقييم  على  املؤشر  هذا  ويساعد  االلتحاق. 

التربوية أو املالية.  

العالي  التعليمي  املستوى  أو  العليا احملددة  التعليمية  املرحلة  من  األول  بالصف  امللتحقني اجلدد  يُقسم عدد 
احملدد على عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير من املرحلة األدنى يف السنة الدراسية السابقة، ويُضرب 

الناجت يف 100 .

= (t 1 يف العام الدراسي+h إلى h من مرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي) معدل االنتقال

القيد بالصف األخير من مرحلة تعليمية معينة أو مستوى تعليمي معني للعام t وامللتحقني اجلدد يف (أو حسم 
عدد معيدي الصفوف من عدد املقيدين) الصف األول من املرحلة التعليمية العليا أو املستوى التعليمي األعلى 

. t + 1  للعام

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

عدد التالميذ/الطالب املستجدين يف الصف األول من مرحلة دراسية ما لسنة معينة معبًرا عنه كنسبة مئوية 
من مجموع التالميذ/الطالب املقيدين يف الصف األخير من املرحلة الدراسية األدنى يف السنة السابقة.

يشير معدل االنتقال املرتفع إلى درجة التحاق أو انتقال مرتفعة من مستوى تعليمي معني إلى مستوى تعليمي 
آخر، كما يعكس قدرة استيعاب املستوى التعليمي التالي. وعلى نقيض ذلك، يشير معدل االنتقال املتدني إلى 
نظام  يف  عجز  إلى  سببها  يعود  تعليميني  مستويني  أو  تعليميتني  مرحلتني  بني  الرابط  عن  ناجمة  مشكالت 
االمتحانات أو إلى قدرة استيعاب غير مناسبة للتالميذ يف املرحلة التعليمية العليا أو املستوى األعلى أو كالهما.

السجل املدرسي واملسح/التعداد املدرسي.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 

شكل 16. اإلنفاق السنوي على طالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 1997 - 2017
املصدر: منقول بتصرف من    

بعد عرض املؤشرات املتعلقة بالتمويل احلكومي يف البنود السابقة. سيتم عرض املؤشرات املتعلقة بإنفاق املصادر األخرى غير 
لوازم وسلع  أم  دراسية،  أكان رسوماً  املختلفة سواء  بأشكاله  للتعليم  املصادر قد متثل دعم األسر  التعليم؛ وهذه  احلكومية على 
تعليمية، أم دروس خصوصية، أم أية خدمات تعليمية أخرى، أو ما تقدمه اجلهات الدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للتعليم من 
خالل اإلنفاق املباشر على املدارس أو التمويل البرامجي لها. وقد متثل املصادر األخرى ما تقدمه الكيانات اخلاصة للتعليم من 
تدريب املوظفني، أو تقدمي املنح واملساعدات للمؤسسات التعليمية، أو تقدمي الدعم من عائدات صناديق الهبات اخلاصة، وعقود 

األبحاث والتدريبات. 

وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق بحسابات مؤشر إنفاق األسر على التعليم، وإنفاق أصحاب العالقة على التعليم، وفق اآلتي:

3.3.2.8 اإلنفاق على التعليم من األسر والكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة)

حتسب نسبة اإلنفاق األسري على التعليم بقسمة إجمالي مصروفات األسر على التعليم على إجمالي الناجت 
احمللي ويضرب الناجت يف 100.

                                                        إجمالي مصروفات األسر على التعليم
نسبة اإلنفاق األسري على التعليم = ------------------------------------------- × 100

                                                              إجمالي الناجت احمللي

يبني هذا املؤشر ما تنفقه األسر على التعليم من إجمالي الناجت احمللي، ويساعد على اكتشاف مستوى مشاركة 
املجتمع احمللي يف كلفة التعليم. 

بيانات مصروفات األسر على التعليم (مدفوعات األسر إلى املؤسسات التعليمية وخارج املؤسسات التعليمية)، 
بيانات أعداد الطلبة يف كل مستوى تعليمي، إجمالي الناجت احمللي.

التقارير املالية السنوية الصادرة عن وزارة املالية أو وزارة التربية والتعليم، وتقارير احلسابات القومية الصادرة 
عن الهيئات الوطنية لإلحصاء، استبانات التعليم النظامي التي ترسل إلى معهد اليونسكو لإلحصاء، البنك 

الدولي. 
من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي.

متوسط إجمالي املبالغ املالية التي تدفعها األسر (الطلبة وعائالتهم) للمؤسسات التعليمية، كرسوم الدراسة 
املدرسية  كاللوازم  التعليمية  املؤسسات  خارج  الطالب  على  مصروفات  إلى  إضافة  واالمتحانات،  والتسجيل 

والدروس اخلصوصي وغيرها.

حتسب نسبة اإلنفاق األسري على التعليم بقسمة إجمالي مصروفات األسر على التعليم على إجمالي الناجت 
احمللي ويضرب الناجت يف 100.

                                                        إجمالي مصروفات األسر على التعليم
نسبة اإلنفاق األسري على التعليم = ------------------------------------------- × 100

                                                              إجمالي الناجت احمللي

يبني هذا املؤشر ما تنفقه األسر على التعليم من إجمالي الناجت احمللي، ويساعد على اكتشاف مستوى مشاركة 
املجتمع احمللي يف كلفة التعليم. 

بيانات مصروفات األسر على التعليم (مدفوعات األسر إلى املؤسسات التعليمية وخارج املؤسسات التعليمية)، 
بيانات أعداد الطلبة يف كل مستوى تعليمي، إجمالي الناجت احمللي.
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معايير النوعية 

متوسط إجمالي املبالغ املالية التي تدفعها األسر (الطلبة وعائالتهم) للمؤسسات التعليمية، كرسوم الدراسة 
املدرسية  كاللوازم  التعليمية  املؤسسات  خارج  الطالب  على  مصروفات  إلى  إضافة  واالمتحانات،  والتسجيل 

والدروس اخلصوصي وغيرها.

-3.3.1.6 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

نقل املعلومات اخلاصة بدرجة االلتحاق أو االنتقال من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي إلى دورة تعليمية أو 
مستوى تعليمي أعلى. إذا ما مت النظر إلى هذا املؤشر من خالل دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أدنى يعتبر 
املؤشر مؤشر املخرجات، ويف حال مت النظر إليه من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أعلى فهو يشكل مؤشر 
للمتطلبات  وفًقا  التعليمي  النظام  اختيار  لدى  النسبية  االنتقائية  تقييم  على  املؤشر  هذا  ويساعد  االلتحاق. 

التربوية أو املالية.  

العالي  التعليمي  املستوى  أو  العليا احملددة  التعليمية  املرحلة  من  األول  بالصف  امللتحقني اجلدد  يُقسم عدد 
احملدد على عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير من املرحلة األدنى يف السنة الدراسية السابقة، ويُضرب 

الناجت يف 100 .

= (t 1 يف العام الدراسي+h إلى h من مرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي) معدل االنتقال

عدد التالميذ/الطالب املستجدين يف الصف األول من مرحلة دراسية ما لسنة معينة معبًرا عنه كنسبة مئوية 
من مجموع التالميذ/الطالب املقيدين يف الصف األخير من املرحلة الدراسية األدنى يف السنة السابقة.
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ينبغي أن يشمل اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق من جانب كافة الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
املركزية  احلكومة  جانب  من  التعليم  على  النفقات  كافة  إلى  التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  مجموع  ويشير 
والوكاالت  الوزارية  اإلدارات  املركزية  احلكومة  وتشمل  األخرى.  احمللية  السلطات  من  وغيرها  والبلديات 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. وينبغي أن تغطي إحصاءات اإلنفاق كافة 
املعامالت املالية التي جتريها كافة اإلدارات يف مجال التعليم وعلى كافة املستويات. وال يجوز أن تتعدى نسبة 
اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم %100 كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي أو حتى أن تقارب هذه النسبة.

احمللي  الناجت  من  مئوية  كنسبة  عنه  معبراً  التعليم،  على  والرأسمالي)  (اجلاري  احلكومي  اإلنفاق  مجموع 
.GDP اإلجمالي

يبني هذا املؤشر نسبة ما تنفقه السلطات احلكومية من ثروة البلد التي ينتجها خالل سنة مالية معينة على 
التعليم.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الناجت احمللي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. يحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة
نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت احمللي اإلجمالي = 

100 ×   -----------------------------------------------------
الناجت احمللي اإلجمالي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، والناجت احمللي اإلجمالي يف سنة مالية معينة.

يدل ارتفاع نسبة الناجت احمللي اإلجمالي لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اهتمام بالغ من جانب احلكومة 
لالستثمار يف التعليم، والعكس بالعكس

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب املرحلة التعليمية.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل سنة مالية.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية

التقييد

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية. وتتوافر البيانات اخلاصة 
بالناجت احمللي اإلجمالي يف تقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

-3.3.1.6 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

نقل املعلومات اخلاصة بدرجة االلتحاق أو االنتقال من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي إلى دورة تعليمية أو 
مستوى تعليمي أعلى. إذا ما مت النظر إلى هذا املؤشر من خالل دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أدنى يعتبر 
املؤشر مؤشر املخرجات، ويف حال مت النظر إليه من دورة تعليمية أو مستوى تعليمي أعلى فهو يشكل مؤشر 
للمتطلبات  وفًقا  التعليمي  النظام  اختيار  لدى  النسبية  االنتقائية  تقييم  على  املؤشر  هذا  ويساعد  االلتحاق. 

التربوية أو املالية.  

العالي  التعليمي  املستوى  أو  العليا احملددة  التعليمية  املرحلة  من  األول  بالصف  امللتحقني اجلدد  يُقسم عدد 
احملدد على عدد التالميذ املقيدين بالصف األخير من املرحلة األدنى يف السنة الدراسية السابقة، ويُضرب 

الناجت يف 100 .

= (t 1 يف العام الدراسي+h إلى h من مرحلة تعليمية أو مستوى تعليمي) معدل االنتقال

القيد بالصف األخير من مرحلة تعليمية معينة أو مستوى تعليمي معني للعام t وامللتحقني اجلدد يف (أو حسم 
عدد معيدي الصفوف من عدد املقيدين) الصف األول من املرحلة التعليمية العليا أو املستوى التعليمي األعلى 

. t + 1  للعام

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

عدد التالميذ/الطالب املستجدين يف الصف األول من مرحلة دراسية ما لسنة معينة معبًرا عنه كنسبة مئوية 
من مجموع التالميذ/الطالب املقيدين يف الصف األخير من املرحلة الدراسية األدنى يف السنة السابقة.

يشير معدل االنتقال املرتفع إلى درجة التحاق أو انتقال مرتفعة من مستوى تعليمي معني إلى مستوى تعليمي 
آخر، كما يعكس قدرة استيعاب املستوى التعليمي التالي. وعلى نقيض ذلك، يشير معدل االنتقال املتدني إلى 
نظام  يف  عجز  إلى  سببها  يعود  تعليميني  مستويني  أو  تعليميتني  مرحلتني  بني  الرابط  عن  ناجمة  مشكالت 
االمتحانات أو إلى قدرة استيعاب غير مناسبة للتالميذ يف املرحلة التعليمية العليا أو املستوى األعلى أو كالهما.

السجل املدرسي واملسح/التعداد املدرسي.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 

بعد عرض املؤشرات املتعلقة بالتمويل احلكومي يف البنود السابقة. سيتم عرض املؤشرات املتعلقة بإنفاق املصادر األخرى غير 
لوازم وسلع  أم  دراسية،  أكان رسوماً  املختلفة سواء  بأشكاله  للتعليم  املصادر قد متثل دعم األسر  التعليم؛ وهذه  احلكومية على 
تعليمية، أم دروس خصوصية، أم أية خدمات تعليمية أخرى، أو ما تقدمه اجلهات الدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للتعليم من 
خالل اإلنفاق املباشر على املدارس أو التمويل البرامجي لها. وقد متثل املصادر األخرى ما تقدمه الكيانات اخلاصة للتعليم من 
تدريب املوظفني، أو تقدمي املنح واملساعدات للمؤسسات التعليمية، أو تقدمي الدعم من عائدات صناديق الهبات اخلاصة، وعقود 

األبحاث والتدريبات. 

وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق بحسابات مؤشر إنفاق األسر على التعليم، وإنفاق أصحاب العالقة على التعليم، وفق اآلتي:

-3.3.2.8 اإلنفاق على التعليم من األسر والكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة)

3.3.2.8.1 إنفاق األسر على التعليم

حتسب نسبة اإلنفاق األسري على التعليم بقسمة إجمالي مصروفات األسر على التعليم على إجمالي الناجت 
احمللي ويضرب الناجت يف 100.

                                                        إجمالي مصروفات األسر على التعليم
نسبة اإلنفاق األسري على التعليم = ------------------------------------------- × 100

                                                              إجمالي الناجت احمللي

يبني هذا املؤشر ما تنفقه األسر على التعليم من إجمالي الناجت احمللي، ويساعد على اكتشاف مستوى مشاركة 
املجتمع احمللي يف كلفة التعليم. 

بيانات مصروفات األسر على التعليم (مدفوعات األسر إلى املؤسسات التعليمية وخارج املؤسسات التعليمية)، 
بيانات أعداد الطلبة يف كل مستوى تعليمي، إجمالي الناجت احمللي.

التقارير املالية السنوية الصادرة عن وزارة املالية أو وزارة التربية والتعليم، وتقارير احلسابات القومية الصادرة 
عن الهيئات الوطنية لإلحصاء، استبانات التعليم النظامي التي ترسل إلى معهد اليونسكو لإلحصاء، البنك 

الدولي. 
من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

متوسط إجمالي املبالغ املالية التي تدفعها األسر (الطلبة وعائالتهم) للمؤسسات التعليمية، كرسوم الدراسة 
املدرسية  كاللوازم  التعليمية  املؤسسات  خارج  الطالب  على  مصروفات  إلى  إضافة  واالمتحانات،  والتسجيل 

والدروس اخلصوصي وغيرها.

القيد بالصف األخير من مرحلة تعليمية معينة أو مستوى تعليمي معني للعام t وامللتحقني اجلدد يف (أو حسم 
عدد معيدي الصفوف من عدد املقيدين) الصف األول من املرحلة التعليمية العليا أو املستوى التعليمي األعلى 

. t + 1  للعام

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

يشير معدل االنتقال املرتفع إلى درجة التحاق أو انتقال مرتفعة من مستوى تعليمي معني إلى مستوى تعليمي 
آخر، كما يعكس قدرة استيعاب املستوى التعليمي التالي. وعلى نقيض ذلك، يشير معدل االنتقال املتدني إلى 
نظام  يف  عجز  إلى  سببها  يعود  تعليميني  مستويني  أو  تعليميتني  مرحلتني  بني  الرابط  عن  ناجمة  مشكالت 
االمتحانات أو إلى قدرة استيعاب غير مناسبة للتالميذ يف املرحلة التعليمية العليا أو املستوى األعلى أو كالهما.

يتأثر هذا املؤشر بعدم توافر بيانات عن املساعدات املالية احلكومية لألسر بهدف التعليم إضافًة إلى اختالف 
املفاهيم والتعريفات املعتمدة بني الدول حني ملء استبانة إنفاق األسر على التعليم، الذي يعد املصدر األساسي 

للبيانات، كما أن انخفاض حجم العينات يؤثران سلًبا يف دقة هذا املؤشر.

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات موثوقة حول امللتحقني اجلدد (أو على عدد املقيدين واملعيدين) وخاصة 
يف الصف األول من املستوى التعليمي األعلى.

السجل املدرسي واملسح/التعداد املدرسي.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 

3.3.2.8.2 إنفاق الكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة) على التعليم

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

بيانات اإلعالنات إلى األسر والطلبة التي يقدمها القطاع اخلاص، وبيانات مصروفات القطاع اخلاص على 
تدريب املوظفني، وبيانات املساعدات التي يقدمها القطاع اخلاص للمؤسسات التعليمية، وبيانات إجمالي الناجت 

احمللي. 

ارتفاع قيمة هذا املؤشر تدل على ارتفاع إسهام القطاع اخلاص يف الدولة فيما يخص اإلنفاق على التعليم. 
إضافًة إلى أنه ميكن مقارنة نسبة تدريب اليد العاملة يف أي قطاع، بناًء على اإلنفاق على البرامج التدريبية، 

مع األخذ بعني االعتبار اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

التقارير املالية السنوية وموازنة الشركات والهيئات يف القطاع اخلاص، وتقديرات مبنية على املسوح العامة 
للقطاع اخلاص التي تقوم بها املؤسسات الوطنية لإلحصاء، البنك الدولي. 

من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي أو عند احلاجة إليه.

تتألف نفقات أصحاب العالقة (الكيانات اخلاصة) من مدفوعات مباشرة ملؤسسات تعليمية وإعانات خاصة 
لألسر والطلبة، شريطة أن تكون هذه الكيانات مؤسسات غير تعليمية سواء كانت شركات أم منظمات غير 
حكومية. وقد يشمل هذا النوع من املدفوعات املباشرة املصروفات التي تدفع من أصحاب العمل على تدريب 
موظفيهم يف برامج تعليمية جتمع بني مكان التدريب ومكان العمل، أو قد تكون على شكل منح ملؤسسات تعليمية 

من قبل مؤسسات خاصة.

اكتشاف  الناجت احمللي، ويساعد على  التعليم من إجمالي  الكيانات اخلاصة على  تنفقه  املؤشر ما  يبني هذا 
مستوى مشاركة املجتمع احمللي املتمثل بالقطاع اخلاص يف كلفة التعليم ونفقاته

على  التعليمية)  غير  اخلاصة  (الكيانات  مصروفات  إجمالي  بقسمة  اخلاصة  الكيانات  إنفاق  نسبة  حتسب 
التعليم، على إجمالي الناجت احمللي، ويضرب الناجت يف 100.

إجمالي مصروفات الكيانات اخلاصة غير التعليمية على التعليم
نسبة إنفاق الكيانات اخلاصة على التعليم = ------------------------------------- × 100

                                        إجمالي الناجت احمللي

بيانات اإلعالنات إلى األسر والطلبة التي يقدمها القطاع اخلاص، وبيانات مصروفات القطاع اخلاص على 
تدريب املوظفني، وبيانات املساعدات التي يقدمها القطاع اخلاص للمؤسسات التعليمية، وبيانات إجمالي الناجت 

احمللي. 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

تتألف نفقات أصحاب العالقة (الكيانات اخلاصة) من مدفوعات مباشرة ملؤسسات تعليمية وإعانات خاصة 
لألسر والطلبة، شريطة أن تكون هذه الكيانات مؤسسات غير تعليمية سواء كانت شركات أم منظمات غير 
حكومية. وقد يشمل هذا النوع من املدفوعات املباشرة املصروفات التي تدفع من أصحاب العمل على تدريب 
موظفيهم يف برامج تعليمية جتمع بني مكان التدريب ومكان العمل، أو قد تكون على شكل منح ملؤسسات تعليمية 

من قبل مؤسسات خاصة.

اكتشاف  الناجت احمللي، ويساعد على  التعليم من إجمالي  الكيانات اخلاصة على  تنفقه  املؤشر ما  يبني هذا 
مستوى مشاركة املجتمع احمللي املتمثل بالقطاع اخلاص يف كلفة التعليم ونفقاته

على  التعليمية)  غير  اخلاصة  (الكيانات  مصروفات  إجمالي  بقسمة  اخلاصة  الكيانات  إنفاق  نسبة  حتسب 
التعليم، على إجمالي الناجت احمللي، ويضرب الناجت يف 100.

إجمالي مصروفات الكيانات اخلاصة غير التعليمية على التعليم
نسبة إنفاق الكيانات اخلاصة على التعليم = ------------------------------------- × 100

                                        إجمالي الناجت احمللي
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تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير اجلودة

التقييد

يستطيع صاحب القرار من خالل جدول 15 أن يالحظ ارتفاع نسبة اإلنفاق على التعليم من إجمالي الناجت احمللي يف الدول التي 
تتميز بتعليم ذو جودة عالية مثل السويد وفنلندا، بينما يالحظ أن نسبة اإلنفاق منخفضة لدى الدول األقل جودة يف التعليم كما 

هو واضح يف كل من أفغانستان وروسيا. 

كما يالحظ من اجلدول عدم وجود فروقات (شبه ثبات) يف نسب اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي خالل 
السنوات (2013-2017)، وقد يعزى ذلك إلى أن أولوية االستثمار يف التعليم وأهميته ثابتة يف تلك الدول، وأنه يُعد العامل الرئيس 

يف تسيير عجلة احلياة وتطورها، ويف تقدم املجتمعات ونهضتها. 

يف املقابل يالحظ من الشكل 12 عدم استقرار (وجود فروقات) يف نسب اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي 
خالل السنوات (1971-2017) يف عدد من الدول العربية، وتذبذبها بشكل واضح. وقد يعزى ذلك إلى أن دول العالم الثالث، ومنها 

الدول العربية، لم تعي بعد أهمية التعليم وأولوية االستثمار فيه، وأنها تنظر إليه بذات النظرة للقطاعات األخرى.   

جدول 15.  نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي GDP لعدد من الدول خالل الفترة 2017-2013 

           2017           2016              2015         2014              2013
3.454
5.230
5.040
4.961
7.124
5.530
5.335
4.144
5.481
6.700
3.764
7.611

3.695
5.165
5.051
4.940
7.102
5.599
4.881
4.061
5.213
6.344
4.014
7.574

3.256
5.311
5.101
4.835
7.032
5.556
3.758
4.074
4.895
6.337
3.834
7.444

4.228
5.277
5.105
4.840
6.852
5.427
3.720
3.816
4.752
6.433
3.760
7.619

4.059
5.124
5.130
4.905
6.376
5.442
3.507
4.045
4.678
6.284
4.690
7.569

Country
أفغانستان
أستراليا
سويسرا
أملانيا
فنلندا

بريطانيا
أيرلندا
إيطاليا
ماليزيا

نيوزيلندا
روسيا

السويد

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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يشير مفهوم الناجت القومى اإلجمالى GNP  إلى قيمة جميع السلع واخلدمات التي مت إنشاؤها داخل بلد ما يف سنة واحدة، إضافة 
إلى إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى (وبشكل خاص فوائد وأرباح األسهم)، وبالتالي كمؤشر يالحظ أنه يسير جنباً إلى 
جنب مع الناجت احمللي اإلجمالي.  وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومى 
اإلجمالىGNP ، إضافة إلى شكل 13 الذي يوضح نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومى اإلجمالىGNP  يف عدد من 

الدول العربية خالل الفترة (2018-1975). 

 (GNI الدخل القومي اإلجمالي) GNP 3.3.2.4 نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومي اإلجمالي-

شكل 12. نسبة اإلنفاق على التعليم من الناجت احمللي اإلجمالي (GDP) لعدد من الدول خالل الفترة (1975 - 2017)
  Education Statistics https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics  املصدر: منقول بتصرف من

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

القومي  الدخل  من  مئوية  كنسبة  عنه  معبر  التعليم،  على  والرأسمالي)  (اجلاري  احلكومي  اإلنفاق  مجموع 
(GNP أو الناجت القومي اإلجمالي) GNI اإلجمالي

التي تنفقها السلطات  التي ينتجها خالل سنة مالية معينة  البلد  النسبية من ثروة  يبني هذا املؤشر احلصة 
.(GDP) احلكومية على التعليم. ويجوز كذلك احتساب املؤشر استنادا إلى الناجت احمللي اإلجمالي

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، والدخل القومي اإلجمالي يف سنة مالية معينة. 

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية. وتتوافر البيانات اخلاصة 
بالدخل القومي اإلجمالي بشكل عام يف تقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية.

يتم حسابها بشكل سنوي 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

يشير مفهوم الناجت القومى اإلجمالى GNP  إلى قيمة جميع السلع واخلدمات التي مت إنشاؤها داخل بلد ما يف سنة واحدة، إضافة 
إلى إيراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى (وبشكل خاص فوائد وأرباح األسهم)، وبالتالي كمؤشر يالحظ أنه يسير جنباً إلى 
جنب مع الناجت احمللي اإلجمالي.  وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومى 
اإلجمالىGNP ، إضافة إلى شكل 13 الذي يوضح نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومى اإلجمالىGNP  يف عدد من 

الدول العربية خالل الفترة (2018-1975). 

 (GNI الدخل القومي اإلجمالي) GNP 3.3.2.4 نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت القومي اإلجمالي-

متوسط عدد الطلبة لكل معلم يف مستوى تعليمي معني يف عام دراسي معني.

ويُستخدم هذا املؤشر يف قياس مستوى مدخالت املوارد البشرية من حيث عدد املعلمني باملقارنة مع أعداد 
التالميذ. وتُقارن نسبة التالميذ إلى املعلمني عادة باملعايير السائدة على املستوى الوطني فيما يخص عدد 

التالميذ لكل معلم بكل مستوى تعليمي أو نوع من أنواع التعليم. 

يقسم مجموع عدد التالميذ املسجلني يف مستوى تعليمي محدد على عدد املعلمني يف نفس املستوى التعليمي.

مجموع عدد املعلمني، وعدد التالميذ املسجلني يف املستوى التعليمي احملدد.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد
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ينبغي أن يشمل اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق من جانب كافة الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
املركزية  احلكومة  جانب  من  التعليم  على  النفقات  كافة  إلى  التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  مجموع  ويشير 
والوكاالت  الوزارية  اإلدارات  املركزية  احلكومة  وتشمل  األخرى.  احمللية  السلطات  من  وغيرها  والبلديات 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. وينبغي أن تغطي إحصاءات اإلنفاق كافة 
املعامالت املالية التي جتريها كافة اإلدارات يف مجال التعليم وعلى كافة املستويات. وال يجوز أن تتعدى نسبة 
اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم %100 كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي أو حتى أن تقارب هذه النسبة.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، والدخل القومي اإلجمالي يف سنة مالية معينة. 

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية. وتتوافر البيانات اخلاصة 
بالدخل القومي اإلجمالي بشكل عام يف تقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية.

يف املبدأ، يدل ارتفاع نسبة الدخل القومي اإلجمالي املكرس لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اهتمام بالغ من 
جانب احلكومة لالستثمار يف التعليم، والعكس بالعكس

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب املرحلة التعليمية 

يتم حسابها بشكل سنوي 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

 شكل 13. نسبة اإلنفاق على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي لعدد من الدول خالل الفترة (1975 - 2018)
https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics    Education Statistics املصدر: منقول بتصرف من    

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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 يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 13 أن يالحظ ثبات نسب اإلنفاق احلكومي على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي لدى 
عمان يف الفترة (1970-1990) وارتفاعها املطرد خالل الفترة (1990-2018)، وعلى العكس متاماً يف األردن والسعودية، يالحظ 
االرتفاع املطرد يف نسب االنفاق خالل الفترة (1970-2000)، ثم ارتفاع واستقرار يف السعودية خالل الفترة (2000-2018)، وميل 

إلى االنخفاض بشكل واضح يف الفترة ذاتها باألردن.  

مت تناول مؤشر نسبة اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب املرحلة التعليمية، كنموذج لهذا البند، والذي تنطبق إجراءات 
حساباته على باقي القطاعات الفرعية األخرى. وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم 
حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي، إضافة إلى شكل 14 الذي يوضح نسبة اإلنفاق على مرحلة التعليم الثانوي كنسبة من 

اإلنفاق احلكومي لعدد من الدول خالل الفترة 1998 - 2013. 

3.3.2.5 اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي (علمي، أدبي، مهني،
شرعي، أو حسب املرحلة، أو املستوى، الصف).

-

اإلنفاق العام اجلاري على كل مرحلة تعليمية، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق العام اجلاري على 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية توزيع املوارد املالية اخلاصة بالتعليم على املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس 
مدى تركيز اإلنفاق احلكومي على مستوى تعليمي معني يف إطار اإلنفاق اإلجمالي على التعليم.

على  اجلاري  اإلنفاق احلكومي  على مجموع  تعليمية  مرحلة  لكل  املخصص  اجلاري  اإلنفاق احلكومي  يقسم 
التعليم، ويضرب الناجت يف 100.

مجموع اإلنفاق احلكومي املخصص للمرحلة 
نسبة اإلنفاق احلكومي اجلاري على مرحلة تعليمية = 

100 × -------------------------------------------
مجموع اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم

مجموع اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم، واإلنفاق احلكومي اجلاري على مراحل التعليم.

التقارير املالية السنوية التي ُحتضرها وزارة املالية، وتقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية، 
والتقارير املالية لدى اإلدارات احلكومية املختلفة التي تهتم باألنشطة التعليمية وخاصة وزارة التعليم.

حسب املستوى اإلداري واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة 
(التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها). 

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات متماسكة خاصة باإلنفاق اجلاري على كل مستوى تعليمي، على أن يُغطي 
العامة واخلاصة على حد سواء، وذلك على كافة مستويات اإلدارات  التعليمية  التمويل احلكومي املؤسسات 

التعليمية. ويجب أن يبلغ مجموع توزيع النسب املئوية على كافة املستويات التعليمية 100%.

 يف ظل سهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي 

يدل ارتفاع النسبة املئوية لإلنفاق اجلاري املخصص ملستوى تعليمي معني إلى اعتباره من األولويات يف سياسة 
الدولة التعليمية وتخصيص املوارد. وعند تفسير هذا املؤشر ينبغي األخذ بعني االعتبار أيضاً التوزيع املناظر 

للقيد حسب املستوى، ومن ثم تقييم اإلنفاق النسبي اجلاري على كل تلميذ. 
ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات متماسكة خاصة باإلنفاق اجلاري على كل مستوى تعليمي، على أن يُغطي 
العامة واخلاصة على حد سواء، وذلك على كافة مستويات اإلدارات  التعليمية  التمويل احلكومي املؤسسات 

التعليمية. ويجب أن يبلغ مجموع توزيع النسب املئوية على كافة املستويات التعليمية 100%.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

 يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 13 أن يالحظ ثبات نسب اإلنفاق احلكومي على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي لدى 
عمان يف الفترة (1970-1990) وارتفاعها املطرد خالل الفترة (1990-2018)، وعلى العكس متاماً يف األردن والسعودية، يالحظ 
االرتفاع املطرد يف نسب االنفاق خالل الفترة (1970-2000)، ثم ارتفاع واستقرار يف السعودية خالل الفترة (2000-2018)، وميل 

إلى االنخفاض بشكل واضح يف الفترة ذاتها باألردن.  

مت تناول مؤشر نسبة اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب املرحلة التعليمية، كنموذج لهذا البند، والذي تنطبق إجراءات 
حساباته على باقي القطاعات الفرعية األخرى. وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم 
حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي، إضافة إلى شكل 14 الذي يوضح نسبة اإلنفاق على مرحلة التعليم الثانوي كنسبة من 

اإلنفاق احلكومي لعدد من الدول خالل الفترة 1998 - 2013. 

3.3.2.5 اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي (علمي، أدبي، مهني،
شرعي، أو حسب املرحلة، أو املستوى، الصف).

-

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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حسب املستوى اإلداري واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة 
(التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها). 

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات متماسكة خاصة باإلنفاق اجلاري على كل مستوى تعليمي، على أن يُغطي 
العامة واخلاصة على حد سواء، وذلك على كافة مستويات اإلدارات  التعليمية  التمويل احلكومي املؤسسات 

التعليمية. ويجب أن يبلغ مجموع توزيع النسب املئوية على كافة املستويات التعليمية 100%.

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة باإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية.

يدل ارتفاع النسبة املئوية لإلنفاق اجلاري املخصص ملستوى تعليمي معني إلى اعتباره من األولويات يف سياسة 
الدولة التعليمية وتخصيص املوارد. وعند تفسير هذا املؤشر ينبغي األخذ بعني االعتبار أيضاً التوزيع املناظر 

للقيد حسب املستوى، ومن ثم تقييم اإلنفاق النسبي اجلاري على كل تلميذ. 
ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات متماسكة خاصة باإلنفاق اجلاري على كل مستوى تعليمي، على أن يُغطي 
العامة واخلاصة على حد سواء، وذلك على كافة مستويات اإلدارات  التعليمية  التمويل احلكومي املؤسسات 

التعليمية. ويجب أن يبلغ مجموع توزيع النسب املئوية على كافة املستويات التعليمية 100%.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 14 أن يالحظ وبسهولة نسب اإلنفاق على أي مرحلة من مراحل التعليم (املرحلة الثانوية) 
لدى دولة أو أكثر، أو لدى منطقة إقليمية أو أكثر خالل فترة زمنية محددة. فالشكل يوضح انخفاض مطرد يف اإلنفاق على مرحلة 

التعليم الثانوي خالل الفترة (1998-2013)، مع ارتفاع واضح يف اإلنفاق على التعليم باألردن بعد عام 2011م. 

شكل 14. نسبة اإلنفاق على مرحلة التعليم الثانوي كنسبة من اإلنفاق احلكومي لعدد من الدول خالل الفترة  1998 - 2013
https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics    Education Statistics املصدر: منقول بتصرف من    

مت تناول مؤشر نسبة اإلنفاق العام اجلاري على الطالب، كنموذج لهذا البند، والذي قد تنطبق إجراءات حساباته على اإلنفاق العام 
اجلاري على املدرسة. وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق مبؤشر اإلنفاق العام اجلاري على (الطالب، املدرسة) كنسبة مئوية من 
الناجت القومي اإلجمالي GNP، إضافة إلى شكل 15 الذي يوضح نسبة اإلنفاق العام على طالب مرحلة ابتدائية من الناجت احمللي 

اإلجمالي GPD لعدد من الدول خالل الفترة (1982 - 2014). 

-3.3.2.6 اإلنفاق العام اجلاري على (الطالب، املدرسة) كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي GNP للفرد.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
يُؤخذ املؤشر جاهًزا من وزارات التربية والتعليم.احملور الثالث

مستويات طالب  على  للوقوف   (IEA) التربوي  التحصيل  لتقومي  الدولية  الهيئة  عن  الصادرة   TIMSS تقارير 
الصفني الرابع والثامن يف املفاهيم واملواقف التي تعلموها يف مادتي العلوم والرياضيات، ومقارنة النتائج بني 

الدول املشاركة.  

باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن األقسام/اإلدارات املختصة باالختبارات الدولية بوزارات التربية والتعليم، 
واملراكز الوطنية للقياس (مثل هيئة تقومي التعليم والتدريب - املركز الوطني للقياس باململكة العربية السعودية).  

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

يقيس هذا املؤشر فعالية النظم التعليمية يف سياق عاملي، كل أربع سنوات من خالل درجات طلبة السنوات 
الرابعة (الصف الرابع االبتدائي) والثامنة (الصف الثاني املتوسط) من التعليم يف مادتي الرياضيات والعلوم.

مقارنة فعالية النظم التعليمية الوطنية، بنظرائها يف املنطقة والعالم كل أربع سنوات من خالل درجات طلبة 
السنوات الرابعة والثامنة من التعليم يف مادتي الرياضيات والعلوم.

درجات الطالب يف اختبار االجتاهات العاملية يف التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS حسب اجلنسية 
والنوع/اجلنس.
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اإلنفاق العام اجلاري على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي GNP أو الناجت احمللي اإلجمالي 
GDP للفرد يف سنة معينة.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

يبني هذا املؤشر احلصة النسبية من الناجت القومي للفرد التي تنفق على كل طالب، ويساعد على تقييم مستوى 
استثمار البلد يف تطوير الرأسمال البشري. ويوضح كذلك حسب مستويات التعليم، التكاليف النسبية وأولوية 

.GDP البلد على مستوى معني من التعليم. ويجوز كذلك احتساب املؤشر استنادا إلى الناجت احمللي اإلجمالي

املستويات  حسب  املسجلني  الطالب  عدد  التعليمية؛  املستويات  حسب  على  اجلاري  العام  اإلنفاق  مجموع 
التعليمية؛ الدخل القومي اإلجمالي؛ عدد السكان.

حسب املستوى التعليمي.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي.

تتم بقسمة اإلنفاق العام اجلاري على الطالب يف كل مستوى تعليمي يف سنة معينة على الناجت القومي اإلجمالي 
للفرد يف السنة عينها ويضرب الناجت يف 100.

اإلنفاق العام اجلاري على طالب يف مستوى تعليمي 
اإلنفاق العام اجلاري على الطالب كنسبة من الناجت القومي اإلجمالي للفرد = 

100 ×------------------------------------------------------------
الناجت القومي اإلجمالي للفرد يف السنة نفسها

اإلنفاق العام اجلاري على طالب يف مستوى تعليمي 
اإلنفاق العام اجلاري على الطالب كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي للفرد = 

100 ×----------------------------------------------------------
الناجت احمللي اإلجمالي للفرد يف السنة نفسها

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية، وتتوافر البيانات اخلاصة 
السجل  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  القومية  احلسابات  تقارير  يف  عام  بشكل  اإلجمالي  القومي  بالدخل 

املدرسي، واملسح أو التعداد املدرسي جلمع البيانات اخلاصة باملسجلني، واإلحصاءات السكانية.

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

معايير النوعية 

التقييد

ميكن لهذا املؤشر أن يتجاوز يف بعض األحيان %100 يف البلدان التي يكون فيها الناجت القومي اإلجمالي للفرد 
ثابتة عن  بيانات  املؤشر على  يُبنى حساب هذا  أن  وينبغي  مرتفعاً.  الطالب  واإلنفاق اجلاري على  منخفضاً 
إعانة  وعلى  كافة،  العامة  املدارس  على  واحمللية  واإلقليمية  املركزية  احلكومات  من  اجلاري  العام  اإلنفاق 
املؤسسات التعليمية اخلاصة. ويجب أن يراعي يف استخدام هذا املؤشر مدى تغطية اإلنفاق العام اجلاري على 

التعليم ومدى متثيل تقديرات الناجت القومي اإلجمالي للمستوى احلقيقي لإلنتاج االقتصادي الوطني. 

حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 15 أن يالحظ وبسهولة نسب اإلنفاق على أي مرحلة من مراحل التعليم (املرحلة االبتدائية) 
من الناجت احمللي اإلجمالي لدى دولة أو أكثر، أو لدى أي منطقة إقليمية أو أكثر خالل أي فترة زمنية. فالشكل يوضح ارتفاع مطرد 
يف نسب اإلنفاق لدى الكويت خالل الفترة (1984-2001)، ثم انخفاض وتذبذب خالل الفترة (2001-2014). أما نسب اإلنفاق لدى 

األردن وعمان خالل الفترة (1997-2014) فيالحظ أنها متيل إلى التذبذب والتغير شبه املنتظم.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

شكل 15. نسبة اإلنفاق العام على طالب مرحلة ابتدائية من الناجت احمللي اإلجمالي GPD لعدد من الدول خالل الفترة (1982 - 2014)
 https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics    Education Statistics

مت تناول مؤشر معدل كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة)، ونسبتها من اإلنفاق العام حسب السنوات. وفيما يلي سيتم عرض 
كل ما يتعلق بحسابات املؤشر، إضافة إلى شكل 16 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على الطالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 

(1997 – 2017)، والشكل 17 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 – 2017).

3.3.2.7 اإلنفاق حسب السنوات: مجموع النفقات وتكاليف الوحدة يف كل سنة. 

العام اجلاري على  كلفة الوحدة سواء كانت (طالب أو مدرسة)، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية حساب كلفة الوحدة التعليمية يف املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس نسبتها من 
اإلنفاق العام على التعليم.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

معايير النوعية 

التقييد

ميكن لهذا املؤشر أن يتجاوز يف بعض األحيان %100 يف البلدان التي يكون فيها الناجت القومي اإلجمالي للفرد 
ثابتة عن  بيانات  املؤشر على  يُبنى حساب هذا  أن  وينبغي  مرتفعاً.  الطالب  واإلنفاق اجلاري على  منخفضاً 
إعانة  وعلى  كافة،  العامة  املدارس  على  واحمللية  واإلقليمية  املركزية  احلكومات  من  اجلاري  العام  اإلنفاق 
املؤسسات التعليمية اخلاصة. ويجب أن يراعي يف استخدام هذا املؤشر مدى تغطية اإلنفاق العام اجلاري على 

التعليم ومدى متثيل تقديرات الناجت القومي اإلجمالي للمستوى احلقيقي لإلنتاج االقتصادي الوطني. 

حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 15 أن يالحظ وبسهولة نسب اإلنفاق على أي مرحلة من مراحل التعليم (املرحلة االبتدائية) 
من الناجت احمللي اإلجمالي لدى دولة أو أكثر، أو لدى أي منطقة إقليمية أو أكثر خالل أي فترة زمنية. فالشكل يوضح ارتفاع مطرد 
يف نسب اإلنفاق لدى الكويت خالل الفترة (1984-2001)، ثم انخفاض وتذبذب خالل الفترة (2001-2014). أما نسب اإلنفاق 

لدى األردن وعمان خالل الفترة (1997-2014) فيالحظ أنها متيل إلى التذبذب والتغير شبه املنتظم.

شكل 15. نسبة اإلنفاق العام على طالب مرحلة ابتدائية من الناجت احمللي اإلجمالي GPD لعدد من الدول خالل الفترة (1982 - 2014)
https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics    Education Statistics املصدر: منقول بتصرف من    

مت تناول مؤشر معدل كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة)، ونسبتها من اإلنفاق العام حسب السنوات. وفيما يلي سيتم عرض 
كل ما يتعلق بحسابات املؤشر، إضافة إلى شكل 16 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على الطالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 

(1997 – 2017)، والشكل 17 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 – 2017).

-3.3.2.7 اإلنفاق حسب السنوات: مجموع النفقات وتكاليف الوحدة يف كل سنة. 
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يستطيع صاحب القرار من خالل الشكل 15 أن يالحظ وبسهولة نسب اإلنفاق على أي مرحلة من مراحل التعليم (املرحلة االبتدائية) 
من الناجت احمللي اإلجمالي لدى دولة أو أكثر، أو لدى أي منطقة إقليمية أو أكثر خالل أي فترة زمنية. فالشكل يوضح ارتفاع مطرد 
يف نسب اإلنفاق لدى الكويت خالل الفترة (1984-2001)، ثم انخفاض وتذبذب خالل الفترة (2001-2014). أما نسب اإلنفاق لدى 

األردن وعمان خالل الفترة (1997-2014) فيالحظ أنها متيل إلى التذبذب والتغير شبه املنتظم.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

شكل 15. نسبة اإلنفاق العام على طالب مرحلة ابتدائية من الناجت احمللي اإلجمالي GPD لعدد من الدول خالل الفترة (1982 - 2014)
املصدر: منقول بتصرف من    

مت تناول مؤشر معدل كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة)، ونسبتها من اإلنفاق العام حسب السنوات. وفيما يلي سيتم عرض 
كل ما يتعلق بحسابات املؤشر، إضافة إلى شكل 16 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على الطالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 

(1997 – 2017)، والشكل 17 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 – 2017).

-3.3.2.7 اإلنفاق حسب السنوات: مجموع النفقات وتكاليف الوحدة يف كل سنة. 

العام اجلاري على  كلفة الوحدة سواء كانت (طالب أو مدرسة)، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية حساب كلفة الوحدة التعليمية يف املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس نسبتها من 
اإلنفاق العام على التعليم.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

على مستوى الدولة، وقد تكون حسب املستوى اإلداري أو املوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب 
أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة (التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها)، 

وكذلك حسب الوحدات املتعارف عليها يف الدولة.  

حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

 مجموع اإلنفاق العام على التعليم، عدد الوحدات التعليمية سوا كانت طالب أو مدارس أو غيرها.

أو  (طالب  التعليمية  الوحدات  للتعليم على مجموع  املخصص  العام  اإلنفاق  يتم قسمة  الوحدة  كلفة  حلساب 
مدرسة). أما نسبتها من اإلنفاق العام فيتم بقسمة كلفة الوحدة التعليمية على اإلنفاق العام، ويضرب الناجت يف 

.100
كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة) =     

---------------------------------------------
 عدد الوحدات التعليمية (طالب أو مدرسة)

 
                                 

                                          كلفة الوحدة التعليمية  
نسبة كلفة الوحدة التعليمية من اإلنفاق العام= ---------------------------- × 100

                                          مجموع اإلنفاق العام على التعليم

املختلفة،  احلكومية  اإلدارات  لدى  املالية  والتقارير  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  السنوية  املالية  التقارير 
اإلحصاءات التربوية لدى الوزارات املعنية، وخاصة وزارة التعليم.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي، أو عند احلاجة لها كمعلومة لها 
أهميتها يف التخطيط وبناء السياسات التربوية.

ميكن لهذا املؤشر أن يتجاوز يف بعض األحيان %100 يف البلدان التي يكون فيها الناجت القومي اإلجمالي للفرد 
ثابتة عن  بيانات  املؤشر على  يُبنى حساب هذا  أن  وينبغي  مرتفعاً.  الطالب  واإلنفاق اجلاري على  منخفضاً 
إعانة  وعلى  كافة،  العامة  املدارس  على  واحمللية  واإلقليمية  املركزية  احلكومات  من  اجلاري  العام  اإلنفاق 
املؤسسات التعليمية اخلاصة. ويجب أن يراعي يف استخدام هذا املؤشر مدى تغطية اإلنفاق العام اجلاري على 

التعليم ومدى متثيل تقديرات الناجت القومي اإلجمالي للمستوى احلقيقي لإلنتاج االقتصادي الوطني. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

مت تناول مؤشر معدل كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة)، ونسبتها من اإلنفاق العام حسب السنوات. وفيما يلي سيتم عرض 
كل ما يتعلق بحسابات املؤشر، إضافة إلى شكل 16 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على الطالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 

(1997 – 2017)، والشكل 17 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 – 2017).

ينبغي أن يشمل اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق من جانب كافة الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
املركزية  احلكومة  جانب  من  التعليم  على  النفقات  كافة  إلى  التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  مجموع  ويشير 
والوكاالت  الوزارية  اإلدارات  املركزية  احلكومة  وتشمل  األخرى.  احمللية  السلطات  من  وغيرها  والبلديات 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. وينبغي أن تغطي إحصاءات اإلنفاق كافة 
املعامالت املالية التي جتريها كافة اإلدارات يف مجال التعليم وعلى كافة املستويات. وال يجوز أن تتعدى نسبة 
اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم %100 كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي أو حتى أن تقارب هذه النسبة.

العام اجلاري على  كلفة الوحدة سواء كانت (طالب أو مدرسة)، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية حساب كلفة الوحدة التعليمية يف املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس نسبتها من 
اإلنفاق العام على التعليم.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، والدخل القومي اإلجمالي يف سنة مالية معينة. 

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية. وتتوافر البيانات اخلاصة 
بالدخل القومي اإلجمالي بشكل عام يف تقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية.

يف املبدأ، يدل ارتفاع نسبة الدخل القومي اإلجمالي املكرس لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اهتمام بالغ من 
جانب احلكومة لالستثمار يف التعليم، والعكس بالعكس

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب املرحلة التعليمية 

يتم حسابها بشكل سنوي 

العام اجلاري على  كلفة الوحدة سواء كانت (طالب أو مدرسة)، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية حساب كلفة الوحدة التعليمية يف املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس نسبتها من 
اإلنفاق العام على التعليم.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

على مستوى الدولة، وقد تكون حسب املستوى اإلداري أو املوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب 
أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة (التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها)، 

وكذلك حسب الوحدات املتعارف عليها يف الدولة.  

حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

 مجموع اإلنفاق العام على التعليم، عدد الوحدات التعليمية سوا كانت طالب أو مدارس أو غيرها.

أو  (طالب  التعليمية  الوحدات  للتعليم على مجموع  املخصص  العام  اإلنفاق  يتم قسمة  الوحدة  كلفة  حلساب 
مدرسة). أما نسبتها من اإلنفاق العام فيتم بقسمة كلفة الوحدة التعليمية على اإلنفاق العام، ويضرب الناجت يف 

.100
كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة) =     

---------------------------------------------
 عدد الوحدات التعليمية (طالب أو مدرسة)

 
                                 

                                          كلفة الوحدة التعليمية  
نسبة كلفة الوحدة التعليمية من اإلنفاق العام= ---------------------------- × 100

                                          مجموع اإلنفاق العام على التعليم

املختلفة،  احلكومية  اإلدارات  لدى  املالية  والتقارير  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  السنوية  املالية  التقارير 
اإلحصاءات التربوية لدى الوزارات املعنية، وخاصة وزارة التعليم.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي، أو عند احلاجة لها كمعلومة لها 
أهميتها يف التخطيط وبناء السياسات التربوية.

ميكن لهذا املؤشر أن يتجاوز يف بعض األحيان %100 يف البلدان التي يكون فيها الناجت القومي اإلجمالي للفرد 
ثابتة عن  بيانات  املؤشر على  يُبنى حساب هذا  أن  وينبغي  مرتفعاً.  الطالب  واإلنفاق اجلاري على  منخفضاً 
إعانة  وعلى  كافة،  العامة  املدارس  على  واحمللية  واإلقليمية  املركزية  احلكومات  من  اجلاري  العام  اإلنفاق 
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البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية
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التفسير
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

يم 
تعل

 ال
طاع

ل ق
حتلي

ية 
عمل

ة ل
يس

لرئ
ر ا

ص
عنا

 ال
 3.

3

63



كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكلني 16، و17 أن يالحظ وبسهولة اإلنفاق السنوي على تكلفة الوحدة التعليمية سواء أكانت 
طالباً أم مدرسة. ففي الشكل 16 يالحظ انسيابية يف كلفة الطالب خالل السنوات (1997-2017) بينما يالحظ من خالل الشكل 

17 التذبذب يف كلفة املدرسة خالل الفترة (-1971 2017).  

على مستوى الدولة، وقد تكون حسب املستوى اإلداري أو املوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) كذلك حسب 
أوجه اإلنفاق اجلارية املختلقة (التعويضات وأدوات التدريس واملنح الدراسية واخلدمات االجتماعية وغيرها)، 

وكذلك حسب الوحدات املتعارف عليها يف الدولة.  

حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

 مجموع اإلنفاق العام على التعليم، عدد الوحدات التعليمية سوا كانت طالب أو مدارس أو غيرها.

أو  (طالب  التعليمية  الوحدات  للتعليم على مجموع  املخصص  العام  اإلنفاق  يتم قسمة  الوحدة  كلفة  حلساب 
مدرسة). أما نسبتها من اإلنفاق العام فيتم بقسمة كلفة الوحدة التعليمية على اإلنفاق العام، ويضرب الناجت يف 

.100
كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة) =     

---------------------------------------------
 عدد الوحدات التعليمية (طالب أو مدرسة)

 
                                 

                                          كلفة الوحدة التعليمية  
نسبة كلفة الوحدة التعليمية من اإلنفاق العام= ---------------------------- × 100

                                          مجموع اإلنفاق العام على التعليم

املختلفة،  احلكومية  اإلدارات  لدى  املالية  والتقارير  املركزية،  اإلحصاء  أجهزة  لدى  السنوية  املالية  التقارير 
اإلحصاءات التربوية لدى الوزارات املعنية، وخاصة وزارة التعليم.

لسهولة احلصول على البيانات، وتوفر البرمجيات ميكن حسابها بشكل سنوي، أو عند احلاجة لها كمعلومة لها 
أهميتها يف التخطيط وبناء السياسات التربوية.

ميكن لهذا املؤشر أن يتجاوز يف بعض األحيان %100 يف البلدان التي يكون فيها الناجت القومي اإلجمالي للفرد 
ثابتة عن  بيانات  املؤشر على  يُبنى حساب هذا  أن  وينبغي  مرتفعاً.  الطالب  واإلنفاق اجلاري على  منخفضاً 
إعانة  وعلى  كافة،  العامة  املدارس  على  واحمللية  واإلقليمية  املركزية  احلكومات  من  اجلاري  العام  اإلنفاق 
املؤسسات التعليمية اخلاصة. ويجب أن يراعي يف استخدام هذا املؤشر مدى تغطية اإلنفاق العام اجلاري على 

التعليم ومدى متثيل تقديرات الناجت القومي اإلجمالي للمستوى احلقيقي لإلنتاج االقتصادي الوطني. 

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

شكل 16. اإلنفاق السنوي على طالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 1997 - 2017
 https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics    Education Statistics
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شكل 17. اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 - 2017)

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

مت تناول مؤشر معدل كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة)، ونسبتها من اإلنفاق العام حسب السنوات. وفيما يلي سيتم عرض 
كل ما يتعلق بحسابات املؤشر، إضافة إلى شكل 16 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على الطالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 

(1997 – 2017)، والشكل 17 الذي يوضح اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 – 2017).

ينبغي أن يشمل اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق من جانب كافة الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
املركزية  احلكومة  جانب  من  التعليم  على  النفقات  كافة  إلى  التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  مجموع  ويشير 
والوكاالت  الوزارية  اإلدارات  املركزية  احلكومة  وتشمل  األخرى.  احمللية  السلطات  من  وغيرها  والبلديات 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. وينبغي أن تغطي إحصاءات اإلنفاق كافة 
املعامالت املالية التي جتريها كافة اإلدارات يف مجال التعليم وعلى كافة املستويات. وال يجوز أن تتعدى نسبة 
اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم %100 كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي أو حتى أن تقارب هذه النسبة.

العام اجلاري على  كلفة الوحدة سواء كانت (طالب أو مدرسة)، معبر عنه كنسبة مئوية من مجموع اإلنفاق 
التعليم.

اإلشارة إلى كيفية حساب كلفة الوحدة التعليمية يف املستويات أو املراحل التعليمية املختلفة، وقياس نسبتها من 
اإلنفاق العام على التعليم.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، والدخل القومي اإلجمالي يف سنة مالية معينة. 

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية. وتتوافر البيانات اخلاصة 
بالدخل القومي اإلجمالي بشكل عام يف تقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية.

يف املبدأ، يدل ارتفاع نسبة الدخل القومي اإلجمالي املكرس لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اهتمام بالغ من 
جانب احلكومة لالستثمار يف التعليم، والعكس بالعكس

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب املرحلة التعليمية 

يتم حسابها بشكل سنوي 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر
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حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

تدل النسبة املئوية املرتفعة لهذا املؤشر على احلصة الكبيرة من الناجت القومي (احمللي) اإلجمالي للفرد التي 
تصرف على كل طالب يف مستوى تعليمي معني. ومن ثم يربط بني معدل اإلنفاق على الطالب وبني املعدل 
النظري لدخل الفرد يف البلد املعني، ويجنب ذلك مشكالت قابلية املقارنة على الصعيد الدولي التي قد تنجم 
عن حتويل اإلنفاق للطالب إلى عملة مشتركة باللجوء إلى معدالت صرف العمالت؛ فال بد من توخى احلذر يف 
تفسير مستوى عال من اإلنفاق على الطالب، نظراً ألن ذلك قد ال يعكس إال نسبة قيد (تسجيل) منخفضة، 
وعلينا بالتالي أن ننظر إلى اإلنفاق على الطالب كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي للفرد مع النظر إلى 
نسب القيد (التسجيل). ويشير انخفاض مستوى اإلنفاق على الطالب مقترنا بانخفاض نسبة القيد يف التعليم 
التعليم العالي، إلى ضرورة إعادة  االبتدائي، عندما يقارن بارتفاع اإلنفاق و/أو انخفاض نسبة التسجيل يف 
النظر يف تخصيص املوارد داخل قطاع التعليم، ال سيما إذا كنا نريد أن نعطي األولوية ملرحلة التعليم االبتدائي.

املؤسسات التعليمية اخلاصة. ويجب أن يراعي يف استخدام هذا املؤشر مدى تغطية اإلنفاق العام اجلاري على 
التعليم ومدى متثيل تقديرات الناجت القومي اإلجمالي للمستوى احلقيقي لإلنتاج االقتصادي الوطني. 
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

شكل 16. اإلنفاق السنوي على طالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 1997 - 2017
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكلني 16، و17 أن يالحظ وبسهولة اإلنفاق السنوي على تكلفة الوحدة التعليمية سواء أكانت 
طالباً أم مدرسة. ففي الشكل 16 يالحظ انسيابية يف كلفة الطالب خالل السنوات (1997-2017) بينما يالحظ من خالل الشكل 

17 التذبذب يف كلفة املدرسة خالل الفترة (-1971 2017).  

شكل 16. اإلنفاق السنوي على طالب الثانوي لعدد من الدول خالل الفترة 1997 - 2017
املصدر: منقول بتصرف من    

املصدر: منقول بتصرف من    
شكل 17. اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 - 2017)

بعد عرض املؤشرات املتعلقة بالتمويل احلكومي يف البنود السابقة. سيتم عرض املؤشرات املتعلقة بإنفاق املصادر األخرى غير 
لوازم وسلع  أم  دراسية،  أكان رسوماً  املختلفة سواء  بأشكاله  للتعليم  املصادر قد متثل دعم األسر  التعليم؛ وهذه  احلكومية على 
تعليمية، أم دروس خصوصية، أم أية خدمات تعليمية أخرى، أو ما تقدمه اجلهات الدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للتعليم من 
خالل اإلنفاق املباشر على املدارس أو التمويل البرامجي لها. وقد متثل املصادر األخرى ما تقدمه الكيانات اخلاصة للتعليم من 
تدريب املوظفني، أو تقدمي املنح واملساعدات للمؤسسات التعليمية، أو تقدمي الدعم من عائدات صناديق الهبات اخلاصة، وعقود 

األبحاث والتدريبات. 

وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق بحسابات مؤشر إنفاق األسر على التعليم، وإنفاق أصحاب العالقة على التعليم، وفق اآلتي:

3.3.2.8 اإلنفاق على التعليم من األسر والكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة)

حتسب نسبة اإلنفاق األسري على التعليم بقسمة إجمالي مصروفات األسر على التعليم على إجمالي الناجت 
احمللي ويضرب الناجت يف 100.

                                                        إجمالي مصروفات األسر على التعليم
نسبة اإلنفاق األسري على التعليم = ------------------------------------------- × 100

                                                              إجمالي الناجت احمللي

يبني هذا املؤشر ما تنفقه األسر على التعليم من إجمالي الناجت احمللي، ويساعد على اكتشاف مستوى مشاركة 
املجتمع احمللي يف كلفة التعليم. 

بيانات مصروفات األسر على التعليم (مدفوعات األسر إلى املؤسسات التعليمية وخارج املؤسسات التعليمية)، 
بيانات أعداد الطلبة يف كل مستوى تعليمي، إجمالي الناجت احمللي.

التقارير املالية السنوية الصادرة عن وزارة املالية أو وزارة التربية والتعليم، وتقارير احلسابات القومية الصادرة 
عن الهيئات الوطنية لإلحصاء، استبانات التعليم النظامي التي ترسل إلى معهد اليونسكو لإلحصاء، البنك 

الدولي. 
من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي.

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

متوسط إجمالي املبالغ املالية التي تدفعها األسر (الطلبة وعائالتهم) للمؤسسات التعليمية، كرسوم الدراسة 
املدرسية  كاللوازم  التعليمية  املؤسسات  خارج  الطالب  على  مصروفات  إلى  إضافة  واالمتحانات،  والتسجيل 

والدروس اخلصوصي وغيرها.

يدل ارتفاع هذا املؤشر مقارنًة بنسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي على أن إنفاق 
األسر يفوق إنفاق احلكومات االحتادية واإلقليمية واحمللية على التعليم، كما يستخدم هذا املؤشر ملقارنة كلفة 

تعليم الطالب بني الدول واملراحل التعليمية، ودراسة تغير كلفة تعليم الطالب مع مرور الزمن.

ميكن رفع دقة احتساب هذا املؤشر بالتأكد من البيانات املطلوبة من املصادر اإلضافية. فمثًال ميكن التأكد من 
مدفوعات األسر للمؤسسات التعليمية عن طريق التعدادات أو املسوحات املدرسية، أما املدفوعات التي تدفع 
خارج املؤسسات التعليمية فيمكن التأكد منها عن طريق املسوحات العامة لدخل األسر وإنفاقها، التي تقوم بها 

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن اإلحصاء يف الدولة والتي تتضمن بنوًدا متعلقة باإلنفاق على التعليم. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكلني 16، و17 أن يالحظ وبسهولة اإلنفاق السنوي على تكلفة الوحدة التعليمية سواء أكانت 
طالباً أم مدرسة. ففي الشكل 16 يالحظ انسيابية يف كلفة الطالب خالل السنوات (1997-2017) بينما يالحظ من خالل الشكل 

17 التذبذب يف كلفة املدرسة خالل الفترة (-1971 2017).  

حسب  املسجلني  عدد  أو  السكان  عدد  أو  اإلجمالي  القومي  الدخل  تقديرات  دقة  بعدم  املؤشر  هذا  يتأثر 
املستويات التعليمية. وينبغي كذلك أن يؤخذ بعني االعتبار أن السنة الدراسية ميكن أن تختلف عن السنة املالية.

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد
 https://ar.knoema.com/WBEDS2017Jun/education-statistics    Education Statistics

شكل 17. اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 - 2017)

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكلني 16، و17 أن يالحظ وبسهولة اإلنفاق السنوي على تكلفة الوحدة التعليمية سواء أكانت 
طالباً أم مدرسة. ففي الشكل 16 يالحظ انسيابية يف كلفة الطالب خالل السنوات (1997-2017) بينما يالحظ من خالل الشكل 

17 التذبذب يف كلفة املدرسة خالل الفترة (-1971 2017).  

بعد عرض املؤشرات املتعلقة بالتمويل احلكومي يف البنود السابقة. سيتم عرض املؤشرات املتعلقة بإنفاق املصادر األخرى غير 
لوازم وسلع  أم  دراسية،  أكان رسوماً  املختلفة سواء  بأشكاله  للتعليم  املصادر قد متثل دعم األسر  التعليم؛ وهذه  احلكومية على 
تعليمية، أم دروس خصوصية، أم أية خدمات تعليمية أخرى، أو ما تقدمه اجلهات الدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للتعليم من 
خالل اإلنفاق املباشر على املدارس أو التمويل البرامجي لها. وقد متثل املصادر األخرى ما تقدمه الكيانات اخلاصة للتعليم من 
تدريب املوظفني، أو تقدمي املنح واملساعدات للمؤسسات التعليمية، أو تقدمي الدعم من عائدات صناديق الهبات اخلاصة، وعقود 

األبحاث والتدريبات. 

وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق بحسابات مؤشر إنفاق األسر على التعليم، وإنفاق أصحاب العالقة على التعليم، وفق اآلتي:

-3.3.2.8 اإلنفاق على التعليم من األسر والكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة)

3.3.2.8.1 إنفاق األسر على التعليم

حتسب نسبة اإلنفاق األسري على التعليم بقسمة إجمالي مصروفات األسر على التعليم على إجمالي الناجت 
احمللي ويضرب الناجت يف 100.

                                                        إجمالي مصروفات األسر على التعليم
نسبة اإلنفاق األسري على التعليم = ------------------------------------------- × 100

                                                              إجمالي الناجت احمللي

يبني هذا املؤشر ما تنفقه األسر على التعليم من إجمالي الناجت احمللي، ويساعد على اكتشاف مستوى مشاركة 
املجتمع احمللي يف كلفة التعليم. 

بيانات مصروفات األسر على التعليم (مدفوعات األسر إلى املؤسسات التعليمية وخارج املؤسسات التعليمية)، 
بيانات أعداد الطلبة يف كل مستوى تعليمي، إجمالي الناجت احمللي.

التقارير املالية السنوية الصادرة عن وزارة املالية أو وزارة التربية والتعليم، وتقارير احلسابات القومية الصادرة 
عن الهيئات الوطنية لإلحصاء، استبانات التعليم النظامي التي ترسل إلى معهد اليونسكو لإلحصاء، البنك 

الدولي. 
من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي.

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

متوسط إجمالي املبالغ املالية التي تدفعها األسر (الطلبة وعائالتهم) للمؤسسات التعليمية، كرسوم الدراسة 
املدرسية  كاللوازم  التعليمية  املؤسسات  خارج  الطالب  على  مصروفات  إلى  إضافة  واالمتحانات،  والتسجيل 

والدروس اخلصوصي وغيرها.

يدل ارتفاع هذا املؤشر مقارنًة بنسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي على أن إنفاق 
األسر يفوق إنفاق احلكومات االحتادية واإلقليمية واحمللية على التعليم، كما يستخدم هذا املؤشر ملقارنة كلفة 

تعليم الطالب بني الدول واملراحل التعليمية، ودراسة تغير كلفة تعليم الطالب مع مرور الزمن.

ميكن رفع دقة احتساب هذا املؤشر بالتأكد من البيانات املطلوبة من املصادر اإلضافية. فمثًال ميكن التأكد من 
مدفوعات األسر للمؤسسات التعليمية عن طريق التعدادات أو املسوحات املدرسية، أما املدفوعات التي تدفع 
خارج املؤسسات التعليمية فيمكن التأكد منها عن طريق املسوحات العامة لدخل األسر وإنفاقها، التي تقوم بها 

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن اإلحصاء يف الدولة والتي تتضمن بنوًدا متعلقة باإلنفاق على التعليم. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

بعد عرض املؤشرات املتعلقة بالتمويل احلكومي يف البنود السابقة. سيتم عرض املؤشرات املتعلقة بإنفاق املصادر األخرى غير 
لوازم وسلع  أم  دراسية،  أكان رسوماً  املختلفة سواء  بأشكاله  للتعليم  املصادر قد متثل دعم األسر  التعليم؛ وهذه  احلكومية على 
تعليمية، أم دروس خصوصية، أم أية خدمات تعليمية أخرى، أو ما تقدمه اجلهات الدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للتعليم من 
خالل اإلنفاق املباشر على املدارس أو التمويل البرامجي لها. وقد متثل املصادر األخرى ما تقدمه الكيانات اخلاصة للتعليم من 
تدريب املوظفني، أو تقدمي املنح واملساعدات للمؤسسات التعليمية، أو تقدمي الدعم من عائدات صناديق الهبات اخلاصة، وعقود 

األبحاث والتدريبات. 

وفيما يلي سيتم عرض كل ما يتعلق بحسابات مؤشر إنفاق األسر على التعليم، وإنفاق أصحاب العالقة على التعليم، وفق اآلتي:

-3.3.2.8 اإلنفاق على التعليم من األسر والكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة)

3.3.2.8.1 إنفاق األسر على التعليم

حتسب نسبة اإلنفاق األسري على التعليم بقسمة إجمالي مصروفات األسر على التعليم على إجمالي الناجت 
احمللي ويضرب الناجت يف 100.

                                                        إجمالي مصروفات األسر على التعليم
نسبة اإلنفاق األسري على التعليم = ------------------------------------------- × 100

                                                              إجمالي الناجت احمللي

يبني هذا املؤشر ما تنفقه األسر على التعليم من إجمالي الناجت احمللي، ويساعد على اكتشاف مستوى مشاركة 
املجتمع احمللي يف كلفة التعليم. 

بيانات مصروفات األسر على التعليم (مدفوعات األسر إلى املؤسسات التعليمية وخارج املؤسسات التعليمية)، 
بيانات أعداد الطلبة يف كل مستوى تعليمي، إجمالي الناجت احمللي.

التقارير املالية السنوية الصادرة عن وزارة املالية أو وزارة التربية والتعليم، وتقارير احلسابات القومية الصادرة 
عن الهيئات الوطنية لإلحصاء، استبانات التعليم النظامي التي ترسل إلى معهد اليونسكو لإلحصاء، البنك 

الدولي. 
من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي.

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

متوسط إجمالي املبالغ املالية التي تدفعها األسر (الطلبة وعائالتهم) للمؤسسات التعليمية، كرسوم الدراسة 
املدرسية  كاللوازم  التعليمية  املؤسسات  خارج  الطالب  على  مصروفات  إلى  إضافة  واالمتحانات،  والتسجيل 

والدروس اخلصوصي وغيرها.

يدل ارتفاع هذا املؤشر مقارنًة بنسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي على أن إنفاق 
األسر يفوق إنفاق احلكومات االحتادية واإلقليمية واحمللية على التعليم، كما يستخدم هذا املؤشر ملقارنة كلفة 

تعليم الطالب بني الدول واملراحل التعليمية، ودراسة تغير كلفة تعليم الطالب مع مرور الزمن.

ميكن رفع دقة احتساب هذا املؤشر بالتأكد من البيانات املطلوبة من املصادر اإلضافية. فمثًال ميكن التأكد من 
مدفوعات األسر للمؤسسات التعليمية عن طريق التعدادات أو املسوحات املدرسية، أما املدفوعات التي تدفع 
خارج املؤسسات التعليمية فيمكن التأكد منها عن طريق املسوحات العامة لدخل األسر وإنفاقها، التي تقوم بها 

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن اإلحصاء يف الدولة والتي تتضمن بنوًدا متعلقة باإلنفاق على التعليم. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

يتأثر هذا املؤشر بعدم توافر بيانات عن املساعدات املالية احلكومية لألسر بهدف التعليم إضافًة إلى اختالف 
املفاهيم والتعريفات املعتمدة بني الدول حني ملء استبانة إنفاق األسر على التعليم، الذي يعد املصدر األساسي 

للبيانات، كما أن انخفاض حجم العينات يؤثران سلًبا يف دقة هذا املؤشر.

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات موثوقة حول امللتحقني اجلدد (أو على عدد املقيدين واملعيدين) وخاصة 
يف الصف األول من املستوى التعليمي األعلى.

3.3.2.8.2 إنفاق الكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة) على التعليم

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

ترتبط دقة حساب هذا املؤشر مبعرفة أنواع املصروفات التي ميكن تصنيفها كمصروفات الكيانات اخلاصة 
غير التعليمية على التعليم، وميكن مقارنتها مع اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

يتأثر هذا املؤشر بصعوبة جمع بيانات املصروفات اخلاصة على التعليم وحتليلها، وهذا مرتبط بإبالغ الدول 
عن أي مسوحات جديدة، يف حال توفر بيانات تتعلق باملصروفات اخلاصة على التعليم.

بيانات اإلعالنات إلى األسر والطلبة التي يقدمها القطاع اخلاص، وبيانات مصروفات القطاع اخلاص على 
تدريب املوظفني، وبيانات املساعدات التي يقدمها القطاع اخلاص للمؤسسات التعليمية، وبيانات إجمالي الناجت 

احمللي. 

ارتفاع قيمة هذا املؤشر تدل على ارتفاع إسهام القطاع اخلاص يف الدولة فيما يخص اإلنفاق على التعليم. 
إضافًة إلى أنه ميكن مقارنة نسبة تدريب اليد العاملة يف أي قطاع، بناًء على اإلنفاق على البرامج التدريبية، 

مع األخذ بعني االعتبار اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

التقارير املالية السنوية وموازنة الشركات والهيئات يف القطاع اخلاص، وتقديرات مبنية على املسوح العامة 
للقطاع اخلاص التي تقوم بها املؤسسات الوطنية لإلحصاء، البنك الدولي. 

من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي أو عند احلاجة إليه.

تتألف نفقات أصحاب العالقة (الكيانات اخلاصة) من مدفوعات مباشرة ملؤسسات تعليمية وإعانات خاصة 
لألسر والطلبة، شريطة أن تكون هذه الكيانات مؤسسات غير تعليمية سواء كانت شركات أم منظمات غير 
حكومية. وقد يشمل هذا النوع من املدفوعات املباشرة املصروفات التي تدفع من أصحاب العمل على تدريب 
موظفيهم يف برامج تعليمية جتمع بني مكان التدريب ومكان العمل، أو قد تكون على شكل منح ملؤسسات تعليمية 

من قبل مؤسسات خاصة.

اكتشاف  الناجت احمللي، ويساعد على  التعليم من إجمالي  الكيانات اخلاصة على  تنفقه  املؤشر ما  يبني هذا 
مستوى مشاركة املجتمع احمللي املتمثل بالقطاع اخلاص يف كلفة التعليم ونفقاته

على  التعليمية)  غير  اخلاصة  (الكيانات  مصروفات  إجمالي  بقسمة  اخلاصة  الكيانات  إنفاق  نسبة  حتسب 
التعليم، على إجمالي الناجت احمللي، ويضرب الناجت يف 100.

إجمالي مصروفات الكيانات اخلاصة غير التعليمية على التعليم
نسبة إنفاق الكيانات اخلاصة على التعليم = ------------------------------------- × 100

                                        إجمالي الناجت احمللي

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

يستطيع صاحب القرار من خالل الشكلني 16، و17 أن يالحظ وبسهولة اإلنفاق السنوي على تكلفة الوحدة التعليمية سواء أكانت 
طالباً أم مدرسة. ففي الشكل 16 يالحظ انسيابية يف كلفة الطالب خالل السنوات (1997-2017) بينما يالحظ من خالل الشكل 

17 التذبذب يف كلفة املدرسة خالل الفترة (-1971 2017).  

املصدر: منقول بتصرف من    
شكل 17. اإلنفاق السنوي على املدارس لعدد من الدول خالل الفترة (1971 - 2017)

يدل ارتفاع هذا املؤشر مقارنًة بنسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي على أن إنفاق 
األسر يفوق إنفاق احلكومات االحتادية واإلقليمية واحمللية على التعليم، كما يستخدم هذا املؤشر ملقارنة كلفة 

تعليم الطالب بني الدول واملراحل التعليمية، ودراسة تغير كلفة تعليم الطالب مع مرور الزمن.

ميكن رفع دقة احتساب هذا املؤشر بالتأكد من البيانات املطلوبة من املصادر اإلضافية. فمثًال ميكن التأكد من 
مدفوعات األسر للمؤسسات التعليمية عن طريق التعدادات أو املسوحات املدرسية، أما املدفوعات التي تدفع 
خارج املؤسسات التعليمية فيمكن التأكد منها عن طريق املسوحات العامة لدخل األسر وإنفاقها، التي تقوم بها 

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن اإلحصاء يف الدولة والتي تتضمن بنوًدا متعلقة باإلنفاق على التعليم. 

التقارير املالية السنوية الصادرة عن وزارة املالية أو وزارة التربية والتعليم، وتقارير احلسابات القومية الصادرة 
عن الهيئات الوطنية لإلحصاء، استبانات التعليم النظامي التي ترسل إلى معهد اليونسكو لإلحصاء، البنك 

الدولي. 
من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي.

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

يدل ارتفاع هذا املؤشر مقارنًة بنسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي على أن إنفاق 
األسر يفوق إنفاق احلكومات االحتادية واإلقليمية واحمللية على التعليم، كما يستخدم هذا املؤشر ملقارنة كلفة 

تعليم الطالب بني الدول واملراحل التعليمية، ودراسة تغير كلفة تعليم الطالب مع مرور الزمن.

ميكن رفع دقة احتساب هذا املؤشر بالتأكد من البيانات املطلوبة من املصادر اإلضافية. فمثًال ميكن التأكد من 
مدفوعات األسر للمؤسسات التعليمية عن طريق التعدادات أو املسوحات املدرسية، أما املدفوعات التي تدفع 
خارج املؤسسات التعليمية فيمكن التأكد منها عن طريق املسوحات العامة لدخل األسر وإنفاقها، التي تقوم بها 

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن اإلحصاء يف الدولة والتي تتضمن بنوًدا متعلقة باإلنفاق على التعليم. 

القيد بالصف األخير من مرحلة تعليمية معينة أو مستوى تعليمي معني للعام t وامللتحقني اجلدد يف (أو حسم 
عدد معيدي الصفوف من عدد املقيدين) الصف األول من املرحلة التعليمية العليا أو املستوى التعليمي األعلى 

. t + 1  للعام

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

يشير معدل االنتقال املرتفع إلى درجة التحاق أو انتقال مرتفعة من مستوى تعليمي معني إلى مستوى تعليمي 
آخر، كما يعكس قدرة استيعاب املستوى التعليمي التالي. وعلى نقيض ذلك، يشير معدل االنتقال املتدني إلى 
نظام  يف  عجز  إلى  سببها  يعود  تعليميني  مستويني  أو  تعليميتني  مرحلتني  بني  الرابط  عن  ناجمة  مشكالت 
االمتحانات أو إلى قدرة استيعاب غير مناسبة للتالميذ يف املرحلة التعليمية العليا أو املستوى األعلى أو كالهما.

يتأثر هذا املؤشر بعدم توافر بيانات عن املساعدات املالية احلكومية لألسر بهدف التعليم إضافًة إلى اختالف 
املفاهيم والتعريفات املعتمدة بني الدول حني ملء استبانة إنفاق األسر على التعليم، الذي يعد املصدر األساسي 

للبيانات، كما أن انخفاض حجم العينات يؤثران سلًبا يف دقة هذا املؤشر.

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات موثوقة حول امللتحقني اجلدد (أو على عدد املقيدين واملعيدين) وخاصة 
يف الصف األول من املستوى التعليمي األعلى.

السجل املدرسي واملسح/التعداد املدرسي.

حسب النوع/اجلنس ومستوى التعليم، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 

3.3.2.8.2 إنفاق الكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة) على التعليم

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

ترتبط دقة حساب هذا املؤشر مبعرفة أنواع املصروفات التي ميكن تصنيفها كمصروفات الكيانات اخلاصة 
غير التعليمية على التعليم، وميكن مقارنتها مع اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

بيانات اإلعالنات إلى األسر والطلبة التي يقدمها القطاع اخلاص، وبيانات مصروفات القطاع اخلاص على 
تدريب املوظفني، وبيانات املساعدات التي يقدمها القطاع اخلاص للمؤسسات التعليمية، وبيانات إجمالي الناجت 

احمللي. 

ارتفاع قيمة هذا املؤشر تدل على ارتفاع إسهام القطاع اخلاص يف الدولة فيما يخص اإلنفاق على التعليم. 
إضافًة إلى أنه ميكن مقارنة نسبة تدريب اليد العاملة يف أي قطاع، بناًء على اإلنفاق على البرامج التدريبية، 

التقارير املالية السنوية وموازنة الشركات والهيئات يف القطاع اخلاص، وتقديرات مبنية على املسوح العامة 
للقطاع اخلاص التي تقوم بها املؤسسات الوطنية لإلحصاء، البنك الدولي. 

من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي أو عند احلاجة إليه.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

تتألف نفقات أصحاب العالقة (الكيانات اخلاصة) من مدفوعات مباشرة ملؤسسات تعليمية وإعانات خاصة 
لألسر والطلبة، شريطة أن تكون هذه الكيانات مؤسسات غير تعليمية سواء كانت شركات أم منظمات غير 
حكومية. وقد يشمل هذا النوع من املدفوعات املباشرة املصروفات التي تدفع من أصحاب العمل على تدريب 
موظفيهم يف برامج تعليمية جتمع بني مكان التدريب ومكان العمل، أو قد تكون على شكل منح ملؤسسات تعليمية 

من قبل مؤسسات خاصة.

اكتشاف  الناجت احمللي، ويساعد على  التعليم من إجمالي  الكيانات اخلاصة على  تنفقه  املؤشر ما  يبني هذا 
مستوى مشاركة املجتمع احمللي املتمثل بالقطاع اخلاص يف كلفة التعليم ونفقاته

على  التعليمية)  غير  اخلاصة  (الكيانات  مصروفات  إجمالي  بقسمة  اخلاصة  الكيانات  إنفاق  نسبة  حتسب 
التعليم، على إجمالي الناجت احمللي، ويضرب الناجت يف 100.

إجمالي مصروفات الكيانات اخلاصة غير التعليمية على التعليم
نسبة إنفاق الكيانات اخلاصة على التعليم = ------------------------------------- × 100

                                        إجمالي الناجت احمللي

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

يتأثر هذا املؤشر بعدم توافر بيانات عن املساعدات املالية احلكومية لألسر بهدف التعليم إضافًة إلى اختالف 
املفاهيم والتعريفات املعتمدة بني الدول حني ملء استبانة إنفاق األسر على التعليم، الذي يعد املصدر األساسي 

للبيانات، كما أن انخفاض حجم العينات يؤثران سلًبا يف دقة هذا املؤشر.

ينبغي أن يقوم هذا املؤشر على بيانات موثوقة حول امللتحقني اجلدد (أو على عدد املقيدين واملعيدين) وخاصة 
يف الصف األول من املستوى التعليمي األعلى.

3.3.2.8.2 إنفاق الكيانات اخلاصة (أصحاب العالقة) على التعليم

حسب املستوى التعليمي للطالب، واملوقع اجلغرايف (إقليم، حضر/ ريف) لألسرة.

ترتبط دقة حساب هذا املؤشر مبعرفة أنواع املصروفات التي ميكن تصنيفها كمصروفات الكيانات اخلاصة 
غير التعليمية على التعليم، وميكن مقارنتها مع اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

يتأثر هذا املؤشر بصعوبة جمع بيانات املصروفات اخلاصة على التعليم وحتليلها، وهذا مرتبط بإبالغ الدول 
عن أي مسوحات جديدة، يف حال توفر بيانات تتعلق باملصروفات اخلاصة على التعليم.

بيانات اإلعالنات إلى األسر والطلبة التي يقدمها القطاع اخلاص، وبيانات مصروفات القطاع اخلاص على 
تدريب املوظفني، وبيانات املساعدات التي يقدمها القطاع اخلاص للمؤسسات التعليمية، وبيانات إجمالي الناجت 

احمللي. 

ارتفاع قيمة هذا املؤشر تدل على ارتفاع إسهام القطاع اخلاص يف الدولة فيما يخص اإلنفاق على التعليم. 
إضافًة إلى أنه ميكن مقارنة نسبة تدريب اليد العاملة يف أي قطاع، بناًء على اإلنفاق على البرامج التدريبية، 

مع األخذ بعني االعتبار اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

التقارير املالية السنوية وموازنة الشركات والهيئات يف القطاع اخلاص، وتقديرات مبنية على املسوح العامة 
للقطاع اخلاص التي تقوم بها املؤسسات الوطنية لإلحصاء، البنك الدولي. 

من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي أو عند احلاجة إليه.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

تتألف نفقات أصحاب العالقة (الكيانات اخلاصة) من مدفوعات مباشرة ملؤسسات تعليمية وإعانات خاصة 
لألسر والطلبة، شريطة أن تكون هذه الكيانات مؤسسات غير تعليمية سواء كانت شركات أم منظمات غير 
حكومية. وقد يشمل هذا النوع من املدفوعات املباشرة املصروفات التي تدفع من أصحاب العمل على تدريب 
موظفيهم يف برامج تعليمية جتمع بني مكان التدريب ومكان العمل، أو قد تكون على شكل منح ملؤسسات تعليمية 

من قبل مؤسسات خاصة.

اكتشاف  الناجت احمللي، ويساعد على  التعليم من إجمالي  الكيانات اخلاصة على  تنفقه  املؤشر ما  يبني هذا 
مستوى مشاركة املجتمع احمللي املتمثل بالقطاع اخلاص يف كلفة التعليم ونفقاته

على  التعليمية)  غير  اخلاصة  (الكيانات  مصروفات  إجمالي  بقسمة  اخلاصة  الكيانات  إنفاق  نسبة  حتسب 
التعليم، على إجمالي الناجت احمللي، ويضرب الناجت يف 100.

إجمالي مصروفات الكيانات اخلاصة غير التعليمية على التعليم
نسبة إنفاق الكيانات اخلاصة على التعليم = ------------------------------------- × 100

                                        إجمالي الناجت احمللي

من املُدخالت الهامة يف عملية حتليل قطاع التعليم تقييم نوعية املخرجات أو املنتجات التربوية، التي عادة ما تُقّيم من حيث املعرفة 
تعليمي معني. وتتضمن عملية حتسني جودة املخرجات  ببرنامج  التحاقهم  الطالب من خالل  اكتسبها  التي  والكفايات  واملهارات 
التربوية مراجعة لنوعية سياق التعليم ومدخالته (مبا يف ذلك املعلمون، واملنهج، وطرق التدريس، وعدد ساعات التمدرس، والبني 

التحتية، واملواد التعليمية) باإلضافة إلى عملياته (عمليتي التعليم والتعلم).  

وجدير بالذكر أن هناك العديد من اجلوانب املختلفة الكامنة وراء نوعية التعليم والتي ترتبط باملدخالت التربوية (مثل املعلمني 
ومؤهالتهم)، والعمليات باإلضافة للمخرجات والنتائج. فإذا كانت اجلودة تعني "نوعية املعلمني" فيجب أن يتم قياس مؤهالتهم، أما 
إذا كانت تعني "مخرجات تعلم الطلبة" فيجب أن يتم قياس مهارات الطلبة ومعارفهم، وإذا كانت تعني "نوعية املوارد" فذلك يعني 
قياس عدد الكتب املدرسية وأجهزة الكمبيوتر لكل طالب ... إلى غير ذلك من املؤشرات املتعلقة باملوارد. وميكن أيضا قياس نوعية 
"عناصر العملية" مثل خدمات دعم الطلبة (اإلرشاد املهني والتقني). كما توجد بعض العناصر العملية مثل نوعية قيادة املدرسة 
ومستوى التواصل والزمالة بني املعملني ونوعية العالقة بني املدرسة واملجتمع احمللي، والتي تُعد من األبعاد بالغة األهمية جلودة 
العملية التعليمية، ولكن يصعب قياسها باستخدام املقاييس الكمية. وعليه، من املمكن اكتشاف هذه اجلوانب ذات الطبيعة النوعية 

من خالل املسوح واألبحاث وبناء مؤشرات من البيانات البحثية. 

وتُعد الكفاءة الداخلية واخلارجية من أهم مؤشرات قياس جودة العملية التعليمية، وسوف يتم عرض مؤشرات الكفاءة الداخلية 
واخلارجية كمعايير للحكم على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها يف 3.3.4، و 3.3.5 . كما توفر نتائج االختبارات الوطنية، ونتائج 

االختبارات الدولية املقننة مثل TIMSS, PISA, PIRLS مؤشًرا هاماً جلودة مخرجات النظم التعليمية املختلفة. 
املدارس،  وقادة  األمور،  وأولياء  واملعلمني،  الطالب،  آراء  ملسح  تستخدم  التي  املقابلة  واستمارات  االستبانات  من  العديد  وهناك 

واملشرفني التربويني، وكافة املعنيني بالعملية التعليمية جتاه جودة العملية التعليمية من كافة جوانبها. 

وتتطلب مؤشرات تقييم وضع اجلودة مبختلف مستويات التعليم احتساب ما يلي:

03

04

النسبة املئوية 
للمعلمني املُؤهلني

/املُدربني. 

نتائج االختبارات
نتائج االختبارات  الوطنية

الدولية املقننة مثل 
TIMSS, PIRLS, PISA

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

يدل ارتفاع هذا املؤشر مقارنًة بنسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من إجمالي الناجت احمللي على أن إنفاق 
األسر يفوق إنفاق احلكومات االحتادية واإلقليمية واحمللية على التعليم، كما يستخدم هذا املؤشر ملقارنة كلفة 

تعليم الطالب بني الدول واملراحل التعليمية، ودراسة تغير كلفة تعليم الطالب مع مرور الزمن.

ميكن رفع دقة احتساب هذا املؤشر بالتأكد من البيانات املطلوبة من املصادر اإلضافية. فمثًال ميكن التأكد من 
مدفوعات األسر للمؤسسات التعليمية عن طريق التعدادات أو املسوحات املدرسية، أما املدفوعات التي تدفع 
خارج املؤسسات التعليمية فيمكن التأكد منها عن طريق املسوحات العامة لدخل األسر وإنفاقها، التي تقوم بها 

املؤسسات الوطنية املسؤولة عن اإلحصاء يف الدولة والتي تتضمن بنوًدا متعلقة باإلنفاق على التعليم. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية

يتأثر هذا املؤشر بصعوبة جمع بيانات املصروفات اخلاصة على التعليم وحتليلها، وهذا مرتبط بإبالغ الدول 
عن أي مسوحات جديدة، يف حال توفر بيانات تتعلق باملصروفات اخلاصة على التعليم.

ترتبط دقة حساب هذا املؤشر مبعرفة أنواع املصروفات التي ميكن تصنيفها كمصروفات الكيانات اخلاصة 
غير التعليمية على التعليم، وميكن مقارنتها مع اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

يتأثر هذا املؤشر بصعوبة جمع بيانات املصروفات اخلاصة على التعليم وحتليلها، وهذا مرتبط بإبالغ الدول 
عن أي مسوحات جديدة، يف حال توفر بيانات تتعلق باملصروفات اخلاصة على التعليم.

ارتفاع قيمة هذا املؤشر تدل على ارتفاع إسهام القطاع اخلاص يف الدولة فيما يخص اإلنفاق على التعليم. 
إضافًة إلى أنه ميكن مقارنة نسبة تدريب اليد العاملة يف أي قطاع، بناًء على اإلنفاق على البرامج التدريبية، 

مع األخذ بعني االعتبار اإلنفاق احلكومي على برامج تدريب املوظفني.

التقارير املالية السنوية وموازنة الشركات والهيئات يف القطاع اخلاص، وتقديرات مبنية على املسوح العامة 
للقطاع اخلاص التي تقوم بها املؤسسات الوطنية لإلحصاء، البنك الدولي. 

من السهولة مبكان استخراج هذا املؤشر بشكل سنوي أو عند احلاجة إليه.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

   Quality اجلودة  3.3.3

من املُدخالت الهامة يف عملية حتليل قطاع التعليم تقييم نوعية املخرجات أو املنتجات التربوية، التي عادة ما تُقّيم من حيث املعرفة 
تعليمي معني. وتتضمن عملية حتسني جودة املخرجات  ببرنامج  التحاقهم  الطالب من خالل  اكتسبها  التي  والكفايات  واملهارات 
التربوية مراجعة لنوعية سياق التعليم ومدخالته (مبا يف ذلك املعلمون، واملنهج، وطرق التدريس، وعدد ساعات التمدرس، والبني 

التحتية، واملواد التعليمية) باإلضافة إلى عملياته (عمليتي التعليم والتعلم).  

وجدير بالذكر أن هناك العديد من اجلوانب املختلفة الكامنة وراء نوعية التعليم والتي ترتبط باملدخالت التربوية (مثل املعلمني 
ومؤهالتهم)، والعمليات باإلضافة للمخرجات والنتائج. فإذا كانت اجلودة تعني "نوعية املعلمني" فيجب أن يتم قياس مؤهالتهم، أما 
إذا كانت تعني "مخرجات تعلم الطلبة" فيجب أن يتم قياس مهارات الطلبة ومعارفهم، وإذا كانت تعني "نوعية املوارد" فذلك يعني 
قياس عدد الكتب املدرسية وأجهزة الكمبيوتر لكل طالب ... إلى غير ذلك من املؤشرات املتعلقة باملوارد. وميكن أيضا قياس نوعية 
"عناصر العملية" مثل خدمات دعم الطلبة (اإلرشاد املهني والتقني). كما توجد بعض العناصر العملية مثل نوعية قيادة املدرسة 
ومستوى التواصل والزمالة بني املعملني ونوعية العالقة بني املدرسة واملجتمع احمللي، والتي تُعد من األبعاد بالغة األهمية جلودة 
العملية التعليمية، ولكن يصعب قياسها باستخدام املقاييس الكمية. وعليه، من املمكن اكتشاف هذه اجلوانب ذات الطبيعة النوعية 

من خالل املسوح واألبحاث وبناء مؤشرات من البيانات البحثية. 

وتُعد الكفاءة الداخلية واخلارجية من أهم مؤشرات قياس جودة العملية التعليمية، وسوف يتم عرض مؤشرات الكفاءة الداخلية 
واخلارجية كمعايير للحكم على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها يف 3.3.4، و 3.3.5 . كما توفر نتائج االختبارات الوطنية، ونتائج 

االختبارات الدولية املقننة مثل TIMSS, PISA, PIRLS مؤشًرا هاماً جلودة مخرجات النظم التعليمية املختلفة. 
املدارس،  وقادة  األمور،  وأولياء  واملعلمني،  الطالب،  آراء  ملسح  تستخدم  التي  املقابلة  واستمارات  االستبانات  من  العديد  وهناك 

واملشرفني التربويني، وكافة املعنيني بالعملية التعليمية جتاه جودة العملية التعليمية من كافة جوانبها. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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01

02

03

04

نسبة الطلبة 
إلى املعلّمني.

النسبة املئوية 
للمعلمني املُؤهلني

/املُدربني. 

نتائج االختبارات
نتائج االختبارات  الوطنية

الدولية املقننة مثل 
TIMSS, PIRLS, PISA

وتتطلب مؤشرات تقييم وضع اجلودة مبختلف مستويات التعليم احتساب ما يلي:

-3.3.3.1 نسبة الطلبة إلى املعّلمني

ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند احتساب هذا املؤشر وتفسيره عدة عوامل مثل الدوام اجلزئي، وتعدد فترات 
الدوام، ونظام تعدد مستويات التالميذ يف الصف الواحد، وغير ذلك من املمارسات التي قد تؤثر يف دقة ومغزى 
نسب التالميذ إلى املعلمني. لذا ينبغي - إذا أمكن - حتويل عدد معلمي الدوام اجلزئي إلى "ما يعادله من 
معلمي الدوام الكامل". وينبغي احلرص على إدراج جميع األشخاص املشاركني يف عملية التدريس. واملعلمون 
هم األشخاص الذين يضطلعون، بحكم مهنتهم، مبسؤولية إرشاد وتوجيه خبرات التعلم التي مير بها التالميذ 

خالل حتصيل املعارف واكتساب املواقف واملهارات التي ينص عليها منهج دراسي محدد.

متوسط عدد الطلبة لكل معلم يف مستوى تعليمي معني يف عام دراسي معني.

ويُستخدم هذا املؤشر يف قياس مستوى مدخالت املوارد البشرية من حيث عدد املعلمني باملقارنة مع أعداد 
التالميذ. وتُقارن نسبة التالميذ إلى املعلمني عادة باملعايير السائدة على املستوى الوطني فيما يخص عدد 

التالميذ لكل معلم بكل مستوى تعليمي أو نوع من أنواع التعليم. 

يقسم مجموع عدد التالميذ املسجلني يف مستوى تعليمي محدد على عدد املعلمني يف نفس املستوى التعليمي.

مجموع عدد املعلمني، وعدد التالميذ املسجلني يف املستوى التعليمي احملدد.

السجل املدرسي، وسجالت املعلمني، واملسح/التعداد املدرسي جلمع البيانات اخلاصة باملسجلني واملعلمني.

حسب النوع/اجلنس، وأنواع املؤسسات (العامة واخلاصة)، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر (.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد

تعني نسبة التالميذ إلى املعلمني املرتفعة أن على كل معلم أن يُعلّم عدًدا كبيًرا من التالميذ، األمر الذي يؤدي 
إلى تدني مقدار االهتمام الذي يحظى به التالميذ من طرف املعلم، ويُفترض عموما أن انخفاض نسبة التالميذ 
إلى املعلمني يعني صغر حجم الفصول مما ُميّكن املعلم من زيادة اهتمامه بالتالميذ، واهتمامه بتفريد التعلم، 

ومن ثم اإلسهام يف حتسني األداء الدراسي للتالميذ.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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عدد السنوات املقررة (أي بدون الرسوب والتسرب) لعدد من طالب فوج معني إلنهاء مرحلة تعليمية معينة 
كنسبة مئوية من عدد السنوات الفعلية التي يقضيها نفس عدد الطالب إلنهاء هذه املرحلة. ومعامل الكفاءة هو 
النسبة التبادلية بني املدخالت واملخرجات التي كثيراً ما تستخدم كمؤشر بديل للكفاءة الداخلية. ويحسب كل 

عام دراسي يقضيه الطالب يف صف ما بسنة واحدة

معامل الكفاءة مؤشر مركب للكفاءة الداخلية للنظام التعليمي. وهو يلخص عواقب إعادة الصفوف والتسرب 
على كفاءة العملية التعليمية يف إنتاج اخلريجني.

الفعلي  العدد  على  فوج معني  تعليمية محددة من طرف خريجي  مرحلة  إلنهاء  املقررة  السنوات  يقسم عدد 
للسنوات الذي يستغرقه نفس عدد اخلريجني إلنهاء هذه املرحلة، ويضرب الناجت ب 100

                                 عدد السنوات الالزمة لتخريج فوج يف الوضع املثالي             
 معدل الكفاءة لفوج من اخلريجني = ------------------------------------------ × 100

                                  العدد الفعلي للسنوات التي يحتاجها نفس العدد من اخلريجني

عدد التالميذ املتخرجني والتالميذ املسربني. وميكن احلصول على هذه البيانات باستعمال منوذج إعادة تركيب 
الفوج الذي يستعمل البيانات اخلاصة بامللتحقني خالل عامني متتاليني؛ عدد املعيدين حسب الصفوف للسنة 

الدراسية، وعدد التالميذ املتخرجني للسنة الدراسية.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية

التقييد

ينبغي أن يشمل اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق من جانب كافة الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
املركزية  احلكومة  جانب  من  التعليم  على  النفقات  كافة  إلى  التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  مجموع  ويشير 
والوكاالت  الوزارية  اإلدارات  املركزية  احلكومة  وتشمل  األخرى.  احمللية  السلطات  من  وغيرها  والبلديات 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. وينبغي أن تغطي إحصاءات اإلنفاق كافة 
املعامالت املالية التي جتريها كافة اإلدارات يف مجال التعليم وعلى كافة املستويات. وال يجوز أن تتعدى نسبة 
اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم %100 كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي أو حتى أن تقارب هذه النسبة.

يف املبدأ، يدل ارتفاع نسبة الدخل القومي اإلجمالي املكرس لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اهتمام بالغ من 
جانب احلكومة لالستثمار يف التعليم، والعكس بالعكس

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

لعام العربية  اخلليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  يف  التعليمية  املرحلة  حسب  معلم  لكل  الطالب  ُمعدل   18 شكل  ويعرض 
2014/2013م.

شكل 18. معدل الطالب لكل معلم حسب املرحلة التعليمية يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، للعام األكادميي 2014/2013م.
املصدر: املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية  GCC-STAT(2017). إحصاءات التعليم يف دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية 2011/2010 - 2014/2013. 

ويتضح من شكل 18 أن نسبة الطالب لكل معلم يف املرحلة االبتدائية تتراوح بني أقل نسبة يف الكويت، معلم لكل 6.3 طالب إلى 
أعلى نسبة يف البحرين، معلم لكل 11.7 طالب. أما يف املرحلة اإلعدادية (املتوسطة)، تتراوح نسبة الطالب لكل معلم بني أقل نسبة 
يف الكويت، معلم لكل 5.7 طالب إلى أعلى نسبة يف البحرين، معلم لكل 10.9 طالب. وأخيًرا، يف املرحلة الثانوية تتراوح نسبة الطالب 
لكل معلم بني أقل نسبة يف الكويت، معلم لكل 5.1 طالب إلى أعلى نسبة يف البحرين، معلم لكل 9 طالب. وبصفة عامة يتضح أن 

ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند احتساب هذا املؤشر وتفسيره عدة عوامل مثل الدوام اجلزئي، وتعدد فترات 
الدوام، ونظام تعدد مستويات التالميذ يف الصف الواحد، وغير ذلك من املمارسات التي قد تؤثر يف دقة ومغزى 
نسب التالميذ إلى املعلمني. لذا ينبغي - إذا أمكن - حتويل عدد معلمي الدوام اجلزئي إلى "ما يعادله من 
معلمي الدوام الكامل". وينبغي احلرص على إدراج جميع األشخاص املشاركني يف عملية التدريس. واملعلمون 
هم األشخاص الذين يضطلعون، بحكم مهنتهم، مبسؤولية إرشاد وتوجيه خبرات التعلم التي مير بها التالميذ 

خالل حتصيل املعارف واكتساب املواقف واملهارات التي ينص عليها منهج دراسي محدد.

حسب النوع/اجلنس، وأنواع املؤسسات (العامة واخلاصة)، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر (.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد

تعني نسبة التالميذ إلى املعلمني املرتفعة أن على كل معلم أن يُعلّم عدًدا كبيًرا من التالميذ، األمر الذي يؤدي 
إلى تدني مقدار االهتمام الذي يحظى به التالميذ من طرف املعلم، ويُفترض عموما أن انخفاض نسبة التالميذ 
إلى املعلمني يعني صغر حجم الفصول مما ُميّكن املعلم من زيادة اهتمامه بالتالميذ، واهتمامه بتفريد التعلم، 

ومن ثم اإلسهام يف حتسني األداء الدراسي للتالميذ.

ال يأخذ هذا املؤشر يف احلسبان العوامل التي ميكن أن تؤثر يف نوعية التعليم/التعلم ويف أداء التالميذ كالفروق 
يف املؤهالت الدراسية للمعلمني أو يف تدريبهم املهني أو خبراتهم وأوضاعهم أو اختالف أساليب التدريس أو 

املواد التعليمية، أو تنوع الظروف السائدة يف قاعات الدرس.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
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نسبة الطالب لكل معلم يف مختلف املراحل التعليمية بدول مجلس التعاون اخلليجي لعام 2014/2013م أقل من 12 طالب لكل معلم؛ 
مما يدل على صغر حجم الفصول مما ُميّكن املعلم من زيادة اهتمامه بالتالميذ، واهتمامه بتفريد التعلم، ومن ثم اإلسهام يف حتسني 

األداء الدراسي للتالميذ، مما ينعكس على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.

-3.3.3.2 النسبة املئوية للمعلمني اُملَؤهلني / اُملَدربني

ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند احتساب هذا املؤشر وتفسيره عدة عوامل مثل الدوام اجلزئي، وتعدد فترات 
الدوام، ونظام تعدد مستويات التالميذ يف الصف الواحد، وغير ذلك من املمارسات التي قد تؤثر يف دقة ومغزى 
نسب التالميذ إلى املعلمني. لذا ينبغي - إذا أمكن - حتويل عدد معلمي الدوام اجلزئي إلى "ما يعادله من 
معلمي الدوام الكامل". وينبغي احلرص على إدراج جميع األشخاص املشاركني يف عملية التدريس. واملعلمون 
هم األشخاص الذين يضطلعون، بحكم مهنتهم، مبسؤولية إرشاد وتوجيه خبرات التعلم التي مير بها التالميذ 

خالل حتصيل املعارف واكتساب املواقف واملهارات التي ينص عليها منهج دراسي محدد.

عدد املعلمني الذين حصلوا على األقل على احلد األدنى من التدريب أو التكوين املهني املنظم للمعلمني (قبل 
اخلدمة أو أثنائها) الذي تشترطه السلطات العامة للتدريس يف املستوى التعليمي احملدد، معبًرا عنه كنسبة 

مئوية من مجموع عدد معلمي املستوى التعليمي نفسه.
يقيس هذا املؤشر نسبة املعلمني الذين يستوفون الشروط األساسية من حيث املؤهالت الدراسية والبيداغوجيا 
كما حتددها سلطات البلد. وهو يشير إلى املستوى العام جلودة رأس املال البشري املستثمر يف التدريس يف 

البلد املعني.

م للمعلمني على  يُقسم عدد معلمي مستوى تعليمي محدد احلاصلني على احلد األدنى املطلوب من التدريب املَنَظّ
مجموع عدد معلمي املستوى التعليمي نفسه، ويضرب الناجت يف 100 .

مجموع عدد املعلمني، وعدد التالميذ املسجلني يف املستوى التعليمي احملدد.

السجل املدرسي، وسجالت املعلمني، واملسح/التعداد املدرسي جلمع البيانات اخلاصة باملسجلني واملعلمني.

حسب النوع/اجلنس، وأنواع املؤسسات (العامة واخلاصة)، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر (.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد

تعني نسبة التالميذ إلى املعلمني املرتفعة أن على كل معلم أن يُعلّم عدًدا كبيًرا من التالميذ، األمر الذي يؤدي 
إلى تدني مقدار االهتمام الذي يحظى به التالميذ من طرف املعلم، ويُفترض عموما أن انخفاض نسبة التالميذ 
إلى املعلمني يعني صغر حجم الفصول مما ُميّكن املعلم من زيادة اهتمامه بالتالميذ، واهتمامه بتفريد التعلم، 

ومن ثم اإلسهام يف حتسني األداء الدراسي للتالميذ.

ال يأخذ هذا املؤشر يف احلسبان العوامل التي ميكن أن تؤثر يف نوعية التعليم/التعلم ويف أداء التالميذ كالفروق 
يف املؤهالت الدراسية للمعلمني أو يف تدريبهم املهني أو خبراتهم وأوضاعهم أو اختالف أساليب التدريس أو 

املواد التعليمية، أو تنوع الظروف السائدة يف قاعات الدرس.

ينبغي أن تشمل البيانات كل املعلمني احلاصلني على املؤهالت املطلوبة سواء كانت قبل اخلدمة أويف أثناءها أو 
واملعلمون هم   .% املطلوبة 100  املؤهالت  للمعلمني احلاصلني على  املئوية  النسبة  تتجاوز  أن  مًعا. وال ميكن 
األشخاص الذين يضطلعون، بحكم مهنتهم، بإرشاد وتوجيه خبرات التعلم التي مير بها التالميذ خالل حتصيل 

املعارف واكتساب املواقف واملهارات التي ينص عليها منهج دراسي محدد.

عدد املعلمني الذين حصلوا على األقل على احلد األدنى من التدريب أو التكوين املهني املنظم للمعلمني (قبل 
اخلدمة أو أثنائها) الذي تشترطه السلطات العامة للتدريس يف املستوى التعليمي احملدد، معبًرا عنه كنسبة 

مئوية من مجموع عدد معلمي املستوى التعليمي نفسه.
يقيس هذا املؤشر نسبة املعلمني الذين يستوفون الشروط األساسية من حيث املؤهالت الدراسية والبيداغوجيا 
كما حتددها سلطات البلد. وهو يشير إلى املستوى العام جلودة رأس املال البشري املستثمر يف التدريس يف 

البلد املعني.

م للمعلمني على  يُقسم عدد معلمي مستوى تعليمي محدد احلاصلني على احلد األدنى املطلوب من التدريب املَنَظّ
مجموع عدد معلمي املستوى التعليمي نفسه، ويضرب الناجت يف 100 .

مجموع عدد معلمي املستوى التعليمي احملدد حسب أوضاع التدريب.

السجل املدرسي، وسجالت املعلمني، واملسح/التعداد املدرسي جلمع البيانات اخلاصة باملعلمني.

حسب املستوى التعليمي، وأنواع املؤسسات العامة واخلاصة، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر ).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا. 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد

تدل النسبة املئوية املرتفعة للمعلمني احلاصلني على املؤهالت املطلوبة على توافر املعلمني املؤهلني أكادميًيا، 
وعلى اجلودة العامة للقوى العاملة يف مجال التدريس، مما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

املعلمني  خبرات  كاختالف  التعلم/التعليم  جودة  على  تؤثر  التي  العوامل  االعتبار  بعني  املؤشر  هذا  يأخذ  ال 
وأوضاعهم، وطرق التدريس، واملواد التعليمية، والظروف السائدة يف قاعة الدرس. ومن اجلدير بالذكر أن بعض 
املعلمني غير احلاصلني على املؤهالت املطلوبة قد يبلغون مستوى معادًال من الكفاءة يف تدريس مادتهم من 

خالل التجربة املهنية والتعلم الذاتي. 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

يم 
تعل

 ال
طاع

ل ق
حتلي

ية 
عمل

ة ل
يس

لرئ
ر ا

ص
عنا

 ال
 3.

3

70



يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة باإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

تُعد نتائج الطالب يف االختبارات الوطنية من املؤشرات املهمة التي تعكس جودة النظام التعليمي يف دولة ما، ففي اململكة العربية 
السعودية - على سبيل املثال - تُعقد االختبارات الوطنية التالية: االختبار التحصيلي واختبار القدرات للثانوية العامة، واختباري 
القدرات للجامعيني وللمعلمني، واالختبار الوطني للصف الرابع االبتدائي والصف الثاني املتوسط؛ من أجل قياس مهارات القراءة، 
والكتابة، والرياضيات، والعلوم. ويف اإلمارات تُعقد اختبارات اإلمسات EmSAT وهي مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية مبنية 
على املعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطبق على مجموعة من املراحل الدراسية؛ فهناك 
Advantage Tests  األول الذي يطبق على الطالب عند التحاقه بالتعليم العام، واالختبار التتابعي Baseline Tests االختبار األساسي

الذي يطبق على طالب الصفوف (4، 6، 8، 10)، واالختبار الثالث، اختبار اإلجناز Achieve Tests الذي يطبق لغايات القبول يف 
اجلامعات احلكومية واخلاصة.

وجدير بالذكر أن نتائج االختبارات الوطنية يتم االعتماد عليها كمؤشر أساسي من مؤشرات جودة التعليم خاصة يف الدول التي ال 
تشارك يف االختبارات الدولية املقننة (مثل TIMSS, PIRLS, PISA)، حيث يُعد اشتراك الدول يف تلك االختبارات أمًرا اختيارًيا وليس 
بنتائج  الوطنية  االختبارات  يف  الطالب  نتائج  مبقارنة  الدولية  االختبارات  يف  تشارك  التي  الدول  بعض  تقوم  حني  يف  إجبارًيا، 
االختبارات الدولية للوقوف على جودة النظام التعليمي، ومقارنة أداء الدولة بالدول املناظرة يف املنطقة، والعالم للحكم على جودة 

النظام التعليمي، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

-3.3.3.3 نتائج االختبارات الوطنية

 (TIMSS) 3.3.3.4 نتائج االختبارات الدولية املقننة-

يُؤخذ املؤشر جاهًزا من وزارات التربية والتعليم.

اجلنسية، النوع/اجلنس، البلد، املنطقة، املدرسة. 

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل أربع سنوات للسنوات الرابعة والثامنة. 

مستويات طالب  على  للوقوف   (IEA) التربوي  التحصيل  لتقومي  الدولية  الهيئة  عن  الصادرة   TIMSS تقارير 
الصفني الرابع والثامن يف املفاهيم واملواقف التي تعلموها يف مادتي العلوم والرياضيات، ومقارنة النتائج بني 

الدول املشاركة.  

باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن األقسام/اإلدارات املختصة باالختبارات الدولية بوزارات التربية والتعليم، 
واملراكز الوطنية للقياس (مثل هيئة تقومي التعليم والتدريب - املركز الوطني للقياس باململكة العربية السعودية).  

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

يُستخدم لتقييم القدرة النسبية لألطفال يف املستوى الرابع والثامن من التعليم يف دولة ما باملقارنة مع نظرائهم التفسير
يف العالم، ويُشير االرتفاع النسبي لهذا املؤشر إلى ارتفاع فعالية النظم التعليمية الوطنية مقارنة بنظرائها يف 

املنطقة والعالم.

يقيس هذا املؤشر فعالية النظم التعليمية يف سياق عاملي، كل أربع سنوات من خالل درجات طلبة السنوات 
الرابعة (الصف الرابع االبتدائي) والثامنة (الصف الثاني املتوسط) من التعليم يف مادتي الرياضيات والعلوم.

مقارنة فعالية النظم التعليمية الوطنية، بنظرائها يف املنطقة والعالم كل أربع سنوات من خالل درجات طلبة 
السنوات الرابعة والثامنة من التعليم يف مادتي الرياضيات والعلوم.

درجات الطالب يف اختبار االجتاهات العاملية يف التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم TIMSS حسب اجلنسية 
والنوع/اجلنس.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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االبتدائي)،  الرابع  (الصف  الرابعة  املرحلة  لطلبة  والعلوم  للرياضيات  الدراسي  التحصيل  العاملية يف  يوضح شكل 19 االجتاهات 
للرياضيات  الدراسي  الثاني املتوسط). وبصفة عامة، يبدو جلًيا أن هناك زيادة ملحوظة يف التحصيل  الثامنة (الصف  واملرحلة 
 TIMSS والعلوم لدى طلبة املرحلة الرابعة واملرحلة الثامنة عاملًيا. ويتضح ذلك من خالل الترتيب العاملي للدول املشاركة يف اختبار

58) 2019 دولة مشاركة لطلبة املرحلة الرابعة، و39 دولة مشاركة لطلبة املرحلة الثامنة). 

وتظهر النتائج أن دول شرق آسيا (سنغافورة - هوجن كوجن - كوريا - تايبيه الصينية - اليابان) قد احتلت املراكز األولى يف التحصيل 
الدراسي للرياضيات لطلبة املرحلة الرابعة على مستوى العالم، وأن الفجوة الفاصلة بني دول شرق آسيا وأعلى دولة تليهم يف الترتيب 
كان 26 درجة وفًقا لنتائج االختبار يف 2019، بينما جاء ترتيب الدول العربية يف الستة عشر مركز األخيرة على النحو التالي: 

اإلمارات العربية املتحدة 43 - البحرين 44 - قطر 48 - عمان 52 - السعودية 53 - املغرب 54 - والكويت 55. 

كما تظهر النتائج أن سنغافورة، وكوريا قد احتلتا املركزين األولني يف التحصيل الدراسي للعلوم لطلبة املرحلة الرابعة على مستوى 
العالم، وأن الفجوة الفاصلة بينهما وأعلى دولة تليهما يف الترتيب كان 21 درجة وفًقا لنتائج االختبار يف 2019، بينما جاء ترتيب 
الدول العربية يف الواحد وعشرين مركز األخيرة على النحو التالي: البحرين 38 - اإلمارات العربية املتحدة 41 - قطر 47 - عمان 

49 - السعودية 53 - الكويت 54 - واملغرب 55. 
أما عن التحصيل الدراسي للرياضيات لطلبة املرحلة الثامنة على مستوى العالم، فتظهر النتائج أن دول شرق آسيا (سنغافورة - 
تايبيه الصينية - كوريا - اليابان - هوجن كوجن) قد احتلت املراكز األولى يف التحصيل الدراسي للرياضيات لطلبة املرحلة الثامنة 
على مستوى العالم، وأن الفجوة الفاصلة بني دول شرق آسيا وأعلى دولة تليهم يف الترتيب كان 35 درجة وفًقا لنتائج االختبار يف 
2019، بينما جاء ترتيب الدول العربية يف الستة عشر مركز األخيرة على النحو التالي: البحرين 24 - اإلمارات العربية املتحدة 26 

- قطر 30 - لبنان 32 - األردن 33 - مصر 34 - عمان 35 - الكويت 36 - السعودية 37 - واملغرب 38.

كما تظهر النتائج أن دول شرق آسيا (سنغافورة - تايبيه الصينية - اليابان - كوريا) قد احتلت املراكز األولى يف التحصيل الدراسي 
للعلوم لطلبة املرحلة الثامنة على مستوى العالم، وأن الفجوة الفاصلة بني دول شرق آسيا وأعلى دولة تليهم يف الترتيب كان 18 درجة 
وفًقا لنتائج االختبار يف 2019، بينما جاء ترتيب الدول العربية يف اخلمسة عشر مركز األخيرة على النحو التالي: البحرين 22 - 
قطر 25 - اإلمارات العربية املتحدة 26 - عمان 30 - األردن 31 - الكويت 34 - السعودية 35 - املغرب 36 - مصر 37 - ولبنان 
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

يُستخدم لتقييم القدرة النسبية لألطفال يف املستوى الرابع والثامن من التعليم يف دولة ما باملقارنة مع نظرائهم 
يف العالم، ويُشير االرتفاع النسبي لهذا املؤشر إلى ارتفاع فعالية النظم التعليمية الوطنية مقارنة بنظرائها يف 

املنطقة والعالم.

ويُساهم هذا املؤشر يف الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل املؤدية إلى تعليم أفضل، وذلك عبر مقارنة نتائج 
إلى  تؤدي  والتي  املطبقة  التعليمية  والنظم  السياسات  نتائج دول أخرى متقدمة يف  لدولة ما مع  االختبارات 

معدالت حتصيل عالية لدى الطلبة.

اجلنسية، النوع/اجلنس، البلد، املنطقة، املدرسة. 

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل أربع سنوات للسنوات الرابعة والثامنة. 

مستويات طالب  على  للوقوف   (IEA) التربوي  التحصيل  لتقومي  الدولية  الهيئة  عن  الصادرة   TIMSS تقارير 
الصفني الرابع والثامن يف املفاهيم واملواقف التي تعلموها يف مادتي العلوم والرياضيات، ومقارنة النتائج بني 

الدول املشاركة.  

باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن األقسام/اإلدارات املختصة باالختبارات الدولية بوزارات التربية والتعليم، 
واملراكز الوطنية للقياس (مثل هيئة تقومي التعليم والتدريب - املركز الوطني للقياس باململكة العربية السعودية).  

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير
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معايير النوعية 

التقييد

TIMSS 2019 شكل 19. االجتاهات العاملية يف التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم
Source: Mullis et al. (2020) TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

وتشير االجتاهات العاملية يف التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم بصفة عامة أن هناك زيادة ملحوظة يف التحصيل الدراسي 
لدى طلبة املرحلة الرابعة، واملرحلة الثامنة عاملًيا. وبالرغم من أن بعض الدول العربية قد حققت مراكز أعلى وفًقا لنتائج 2019 
مقارنة بنتائج 2015، تشير نتائج ذلك املؤشر (نتائج اختبار TIMSS) إلى انخفاض فعالية النظم التعليمية العربية مقارنة بنظرائها 
يف العالم، وأن الدول العربية ما زالت يف حاجة إلى بذل املزيد من اجلهد والدعم املستمر لتحسني جودة وفعالية منظومة التعليم.

يم 
تعل

 ال
طاع

ل ق
حتلي

ية 
عمل

ة ل
يس

لرئ
ر ا

ص
عنا

 ال
 3.

3

73



ينبغي أن يشمل اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق من جانب كافة الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
املركزية  احلكومة  جانب  من  التعليم  على  النفقات  كافة  إلى  التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  مجموع  ويشير 
والوكاالت  الوزارية  اإلدارات  املركزية  احلكومة  وتشمل  األخرى.  احمللية  السلطات  من  وغيرها  والبلديات 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. وينبغي أن تغطي إحصاءات اإلنفاق كافة 
املعامالت املالية التي جتريها كافة اإلدارات يف مجال التعليم وعلى كافة املستويات. وال يجوز أن تتعدى نسبة 
اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم %100 كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي أو حتى أن تقارب هذه النسبة.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، والدخل القومي اإلجمالي يف سنة مالية معينة. 

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية. وتتوافر البيانات اخلاصة 
بالدخل القومي اإلجمالي بشكل عام يف تقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية.

يف املبدأ، يدل ارتفاع نسبة الدخل القومي اإلجمالي املكرس لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اهتمام بالغ من 
جانب احلكومة لالستثمار يف التعليم، والعكس بالعكس

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب املرحلة التعليمية 

يتم حسابها بشكل سنوي 

يوضح شكل 20 نتائج الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة يف العالم PIRLS 2016 من خالل الترتيب العاملي للدول املشاركة 
(50 دولة) يف ذلك االختبار، ومتوسط درجات القراءة لطالب الصف الرابع االبتدائي بكل دولة. وتظهر النتائج أن روسيا احتلت 
املركز األول، وتالها يف الترتيب مباشرة دولتني من دول شرق آسيا: سنغافورة، وهوجن كوجن، ثم بعض الدول األوروبية مثل: فنلندا، 
وبولندا، وأيرلندا الشمالية، والنرويج، واحتلت تايبيه الصينية الترتيب التاسع، ثم جاءت إجنلترا يف الترتيب العاشر، بينما جاء ترتيب 
الدول العربية يف العشر املراكز األخيرة على النحو التالي: اإلمارات العربية املتحدة 41 - البحرين 42 - قطر 43 - السعودية 44 
- عمان 46 - الكويت 47 - املغرب 48 - ومصر 49. ويتضح من ذلك أن اإلمارات العربية املتحدة تصدرت الدول العربية يف ذلك 
االختبار، مما يدل على فعالية النظم التعليمية باإلمارات مقارنة بنظرائها يف املنطقة العربية. وبالرغم من أن بعض الدول العربية 
حققت مراكز أعلى وفًقا لنتائج 2016 مقارنة بنتائج PIRLS 2011، تشير نتائج ذلك املؤشر (نتائج اختبار PIRLS) إلى انخفاض فعالية 
النظم التعليمية العربية مقارنة بنظرائها يف العالم، وأن الدول العربية ما زالت يف حاجة إلى بذل املزيد من اجلهد والدعم املستمر 

لتحسني جودة وفعالية منظومة التعليم.

يُستخدم لتقييم القدرة النسبية لطالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة القراءة يف دولة ما باملقارنة مع نظرائهم 
يف العالم، ويُشير االرتفاع النسبي لهذا املؤشر إلى ارتفاع فعالية النظم التعليمية الوطنية مقارنة بنظرائها يف 

املنطقة والعالم. 

ويُساهم هذا املؤشر يف الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل املؤدية إلى تعليم أفضل، وذلك عبر مقارنة نتائج 
إلى  تؤدي  والتي  املطبقة  التعليمية  والنظم  السياسات  نتائج دول أخرى متقدمة يف  لدولة ما مع  االختبارات 

معدالت حتصيل عالية لدى الطلبة.

يُؤخذ املؤشر جاهًزا من وزارات التربية والتعليم.

اجلنسية، النوع/اجلنس، البلد، املنطقة، املدرسة. 

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل خمس سنوات لطالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة القراءة. 

تقارير PIRLS الصادرة عن الهيئة الدولية لتقومي التحصيل التربوي (IEA) للوقوف على مستويات طالب الصف 
الرابع يف املفاهيم واملواقف التي تعلموها يف مادة القراءة، ومقارنة النتائج بني الدول املشاركة.

باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن األقسام/اإلدارات املختصة باالختبارات الدولية بوزارات التربية والتعليم، 
واملراكز الوطنية للقياس (مثل هيئة تقومي التعليم والتدريب - املركز الوطني للقياس باململكة العربية السعودية).  

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

يقيس هذا املؤشر فعالية النظم التعليمية يف سياق عاملي، كل خمس سنوات من خالل درجات طالب الصف 
الرابع االبتدائي يف مادة القراءة.

مقارنة فعالية النظم التعليمية الوطنية، بنظرائها يف املنطقة والعالم كل خمس سنوات من خالل درجات طالب 
الصف الرابع االبتدائي يف مادة القراءة.

درجات الطالب يف اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة PIRLS حسب اجلنسية والنوع/اجلنس.

 (PIRLS) 3.3.3.5 نتائج االختبارات الدولية املقننة-

يُؤخذ املؤشر جاهًزا من وزارات التربية والتعليم.

اجلنسية، النوع/اجلنس، البلد، املنطقة، املدرسة. 

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل أربع سنوات للسنوات الرابعة والثامنة. 

تقارير PIRLS الصادرة عن الهيئة الدولية لتقومي التحصيل التربوي (IEA) للوقوف على مستويات طالب الصف 
الرابع يف املفاهيم واملواقف التي تعلموها يف مادة القراءة، ومقارنة النتائج بني الدول املشاركة.

باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن األقسام/اإلدارات املختصة باالختبارات الدولية بوزارات التربية والتعليم، 
واملراكز الوطنية للقياس (مثل هيئة تقومي التعليم والتدريب - املركز الوطني للقياس باململكة العربية السعودية).  

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

يُستخدم لتقييم القدرة النسبية لألطفال يف املستوى الرابع والثامن من التعليم يف دولة ما باملقارنة مع نظرائهم التفسير
يف العالم، ويُشير االرتفاع النسبي لهذا املؤشر إلى ارتفاع فعالية النظم التعليمية الوطنية مقارنة بنظرائها يف 

املنطقة والعالم.

يقيس هذا املؤشر فعالية النظم التعليمية يف سياق عاملي، كل خمس سنوات من خالل درجات طالب الصف 
الرابع االبتدائي يف مادة القراءة.

مقارنة فعالية النظم التعليمية الوطنية، بنظرائها يف املنطقة والعالم كل خمس سنوات من خالل درجات طالب 
الصف الرابع االبتدائي يف مادة القراءة.

درجات الطالب يف اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى تقدم القراءة PIRLS حسب اجلنسية والنوع/اجلنس.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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ينبغي أن يشمل اإلنفاق احلكومي على التعليم، اإلنفاق من جانب كافة الوزارات واملستويات اإلدارية املعنية. 
املركزية  احلكومة  جانب  من  التعليم  على  النفقات  كافة  إلى  التعليم  على  احلكومي  اإلنفاق  مجموع  ويشير 
والوكاالت  الوزارية  اإلدارات  املركزية  احلكومة  وتشمل  األخرى.  احمللية  السلطات  من  وغيرها  والبلديات 
واملؤسسات املستقلة التي تضطلع مبسؤوليات معينة يف مجال التعليم. وينبغي أن تغطي إحصاءات اإلنفاق كافة 
املعامالت املالية التي جتريها كافة اإلدارات يف مجال التعليم وعلى كافة املستويات. وال يجوز أن تتعدى نسبة 
اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم %100 كنسبة من الناجت احمللي اإلجمالي أو حتى أن تقارب هذه النسبة.

يقسم مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة مالية معينة على الدخل القومي اإلجمالي للبلد يف السنة 
املناظرة، ويضرب الناجت يف 100. ويحسب هذا املؤشر من خالل املعادلة التالية:

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف سنة 
النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم = 

100 ×   ---------------------------------------
الدخل القومي اإلجمالي يف السنة نفسها

مجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم، والدخل القومي اإلجمالي يف سنة مالية معينة. 

التقارير املالية لدى احلكومات املركزية واإلدارات احلكومية أو احمللية أو اإلقليمية. وتتوافر البيانات اخلاصة 
بالدخل القومي اإلجمالي بشكل عام يف تقارير احلسابات القومية لدى أجهزة اإلحصاء املركزية.

يف املبدأ، يدل ارتفاع نسبة الدخل القومي اإلجمالي املكرس لإلنفاق احلكومي على التعليم إلى اهتمام بالغ من 
جانب احلكومة لالستثمار يف التعليم، والعكس بالعكس

يف بعض احلاالت تشير البيانات اخلاصة مبجموع اإلنفاق احلكومي على التعليم إلى وزارة التعليم فقط، مما 
يؤدي إلى استثناء الوزارات األخرى التي تنفق جزءاً من ميزانيتها على األنشطة التعليمية

يتم قياس هذا املؤشر على املستوى الوطني وحسب املرحلة التعليمية 

يتم حسابها بشكل سنوي 

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية 

التقييد

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية
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PIRLS 2016 شكل 20. متوسط درجات القراءة يف اختبار
Source: IEA (2016) PIRLS 2016 Results.
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 (PISA) 3.3.3.6 نتائج االختبارات الدولية املقننة-

يُجرى االختبار الدولي" بيزا PISA" كل ثالثة أعوام بهدف معرفة مدى امتالك الطلبة (ذكور، وإناث) من العمر 
15 سنة (الصف العاشر) للمهارات واملعارف ا ألساسية يف الرياضيات والعلوم والقرائية والتي تعينهم على 

املشاركة الفاعلة يف املجتمع، وحل املشكالت احلياتية التي يواجهونها. 

تقارير بيزا الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) للوقوف على مدى امتالك طالب العمر 
(15 سنة) للمهارات واملعارف ا ألساسية يف الرياضيات والعلوم والقرائية، ومقارنة النتائج بني الدول املشاركة.

باإلضافة إلى التقارير الصادرة عن األقسام/اإلدارات املختصة باالختبارات الدولية بوزارات التربية والتعليم، 
واملراكز الوطنية للقياس (مثل هيئة تقومي التعليم والتدريب - املركز الوطني للقياس باململكة العربية السعودية).

يهدف إلى حتسني السياسات التعليمية ونتائجها؛ ألنه يقيس قدرة الطالب على اإلدراك، وحل املشكالت يف 
احلياة اليومية.

يؤخذ املؤشر جاهًزا من األقسام/اإلدارات املختصة باالختبارات الدولية بوزارات التربية والتعليم.

درجات الطلبة (ذكور، وإناث) من العمر 15 سنة يف الرياضيات والعلوم والقراءة.

ُحتسب قيمة هذا املؤشر كل ثالث سنوات. 

اجلنسية، النوع/اجلنس، البلد، املنطقة، املدرسة. 
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يُفيد االرتفاع النسبي لهذا املؤشر املدى الذي ميكن للطالب من خالله استخدام مهارات القراءة والرياضيات التفسير
والعلوم التي تعلموها حلل العديد من التحديات التي تواجههم يف حياتهم اليومية.

ويساهم هذا املؤشر يف الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل املؤدية إلى تعليم أفضل، وذلك عبر مقارنة نتائج 
إلى  تؤدي  والتي  املطبقة  التعليمية  والنظم  السياسات  نتائج دول أخرى متقدمة يف  لدولة ما مع  االختبارات 

معدالت حتصيل عالية لدى الطلبة.  

يوضح شكل 21 الترتيب العاملي للدول املشاركة (78 دولة) يف اختبار PISA 2018 ، ويوضح متوسط درجات الرياضيات، والعلوم، 
والقراءة لطلبة الصف العاشر (البالغني من العمر 15 سنة) بكل دولة، وقد مت تصنيف الدول إلى ثالث مستويات: -1 دول حصلت 
على أعلى من 500 درجة (20 دولة، يأتي يف صدارتهم: الصني، وسنغافورة، وماكاو، وهوجن كوجن، وإستونيا، واليابان، وجنوب كوريا) 
؛ -2 دول حصلت على 450-500 درجة (23 دولة)؛ -3 دول حصلت على أقل من 450 درجة (34 دولة)، وقد جاء ترتيب الدول 
العربية يف الثلث األخير، حيث احتلت اإلمارات العربية املتحدة الترتيب 47، واألردن 56، وقطر 59، واململكة العربية السعودية 70، 
ولبنان 72، واملغرب 73. ويتضح من ذلك أن اإلمارات العربية املتحدة تصدرت الدول العربية يف ذلك االختبار أيًضا، مما يدل على 
فعالية النظم التعليمية باإلمارات مقارنة بنظرائها يف املنطقة العربية. وبالرغم من ذلك، تشير نتائج ذلك املؤشر (نتائج اختبار 
PISA) بصفة عامة إلى انخفاض فعالية النظم التعليمية العربية مقارنة بنظرائها يف العالم، وأن الدول العربية ما زالت يف حاجة 

إلى بذل املزيد من اجلهد والدعم املستمر لتحسني جودة وفعالية منظومة التعليم.
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ويوضح شكل 22 لقطات ألداء الطالب يف القراءة والرياضيات والعلوم وفًقا لنتائج اختبار PISA 2018، وقد مت ترتيب الدول ترتيًبا 
تنازلًيا من األعلى إلى األسفل يف كل مادة، ويتضح من الشكل أن متوسط درجات الطالب يف مادة القراءة يف دول منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية (OECD) 487 درجة، ويف كل من الرياضيات، والعلوم 489 درجة، وقد جاء ترتيب الدول العربية املشاركة يف 

االختبار أقل من متوسط درجات دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) يف القراءة والرياضيات والعلوم.

PISA 2018 شكل 21. الترتيب العاملي للدول املشاركة يف اختبار
Source: OECD (2018b) PISA 2018 Results.
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PISA 2018 شكل 22. لقطات ألداء الطالب يف القراءة والرياضيات والعلوم يف اختبار
Source: OECD (2018b) PISA 2018 Database
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من املُدخالت الهامة يف عملية حتليل قطاع التعليم تقييم نوعية املخرجات أو املنتجات التربوية، التي عادة ما تُقّيم من حيث املعرفة 
تعليمي معني. وتتضمن عملية حتسني جودة املخرجات  ببرنامج  التحاقهم  الطالب من خالل  اكتسبها  التي  والكفايات  واملهارات 
التربوية مراجعة لنوعية سياق التعليم ومدخالته (مبا يف ذلك املعلمون، واملنهج، وطرق التدريس، وعدد ساعات التمدرس، والبني 

التحتية، واملواد التعليمية) باإلضافة إلى عملياته (عمليتي التعليم والتعلم).  

وجدير بالذكر أن هناك العديد من اجلوانب املختلفة الكامنة وراء نوعية التعليم والتي ترتبط باملدخالت التربوية (مثل املعلمني 
ومؤهالتهم)، والعمليات باإلضافة للمخرجات والنتائج. فإذا كانت اجلودة تعني "نوعية املعلمني" فيجب أن يتم قياس مؤهالتهم، أما 
إذا كانت تعني "مخرجات تعلم الطلبة" فيجب أن يتم قياس مهارات الطلبة ومعارفهم، وإذا كانت تعني "نوعية املوارد" فذلك يعني 
قياس عدد الكتب املدرسية وأجهزة الكمبيوتر لكل طالب ... إلى غير ذلك من املؤشرات املتعلقة باملوارد. وميكن أيضا قياس نوعية 
"عناصر العملية" مثل خدمات دعم الطلبة (اإلرشاد املهني والتقني). كما توجد بعض العناصر العملية مثل نوعية قيادة املدرسة 
ومستوى التواصل والزمالة بني املعملني ونوعية العالقة بني املدرسة واملجتمع احمللي، والتي تُعد من األبعاد بالغة األهمية جلودة 
العملية التعليمية، ولكن يصعب قياسها باستخدام املقاييس الكمية. وعليه، من املمكن اكتشاف هذه اجلوانب ذات الطبيعة النوعية 

من خالل املسوح واألبحاث وبناء مؤشرات من البيانات البحثية. 

وتُعد الكفاءة الداخلية واخلارجية من أهم مؤشرات قياس جودة العملية التعليمية، وسوف يتم عرض مؤشرات الكفاءة الداخلية 
واخلارجية كمعايير للحكم على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها يف 3.3.4، و 3.3.5 . كما توفر نتائج االختبارات الوطنية، ونتائج 

االختبارات الدولية املقننة مثل TIMSS, PISA, PIRLS مؤشًرا هاماً جلودة مخرجات النظم التعليمية املختلفة. 
املدارس،  وقادة  األمور،  وأولياء  واملعلمني،  الطالب،  آراء  ملسح  تستخدم  التي  املقابلة  واستمارات  االستبانات  من  العديد  وهناك 

واملشرفني التربويني، وكافة املعنيني بالعملية التعليمية جتاه جودة العملية التعليمية من كافة جوانبها. 

 Internal E�ciency الكفاءة الداخلية  3.3.4
تشير الكفاءة الداخلية بشكلها العام إلى مدى قدرة النظم على توظيف أدنى مستوى من مواردها املتاحة (املدخالت) لتحقيق أكبر 

قدر من أهدافها (املخرجات) من خالل قيامها بأدوار وعمليات وأنشطة محددة. 

أما الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي، فهي قدرة النظام التعليمي على توظيف أقل حد من موارده البشرية واملالية واملادية والوقتية 
(املدخالت) لتعليم أكبر عدد ممكن من الطلبة (املخرجات) من خالل قيامه بأدوار وعمليات وأنشطة محددة.

ويصل النظام التعليمي إلى كفاءة داخلية قصوى أو مثالية، عندما يكون قادراً على تعليم أكبر عدد ممكن من الطالب (على شكل 
مخرجات) الذين دخلوا النظام يف مرحلة زمنية معينة بواسطة احلد األدنى من املوارد البشرية واملالية (على شكل مدخالت) ضمن 
األدنى  احلد  إلى  التعليمي  النظام  يف  والتسرب)  الرسوب  (نسب  الهدر  نسبة  تصل  املثالية  احلالة  ويف  الرسمية.  الزمنية  املهلة 

 .(a2012 ،اليونسكو)

والكفاءة الداخلية قد تكون كمية أو نوعية: فالكفاءة الداخلية الكمية للنظام التعليمي يستدل عليها من قدرته على تفويج أكبر عدد 
ممكن من الطالب (مخرجات) نسبة إلى عدد الطالب املسجلني يف فوج محدد (املدخالت)؛ وبالتالي فهي قدرة النظام التعليمي 

على تخريج أكبر عدد من اخلريجني نسبة إلى عدد املسجلني من طالب الفوج احملدد.

أما الكفاءة الداخلية النوعية فهي تركز على مدى جودة النظام التعليمي، من خالل وجود مواصفات وشروط معينة يف املؤشرات 
التي تدل على الكفاءة الداخلية النوعية ومن أهم هذه املؤشرات: أعضاء هيئة التدريس واإلدارة واملناهج وطرق التدريس والوسائل 

التعليمية واملباني والتجهيزات واملكتبة، واملستوى التحصيلي للطلبة وغيرها مما مت ذكره يف سياقات االلتحاق واجلودة وغيرهما.
وسوف يتم التعرف إلى طرق قياس الكفاءة الداخلية الكمية على النحو اآلتي:  

طريقة الفوج احلقيقي 

True Cohort Method

طريقة إعادة بناء الفوج

Reconstructed

Cohort Method

طريقة الفوج الظاهري

Apparent Cohort

Method
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حسب اجلنس واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف/حضر) ونوع املؤسسة (عامة/خاصة).

النظر إلى أن حساب هذا املؤشر يستند على معدالت تدفق التالميذ، فإن موثوقيته تتوقف على تساوي البيانات 
عن التسجيل ومعيدي الصفوف من حيث شمولها مبرور الوقت وعبر الصفوف. وينبغي مراعاة فروق اللوائح 

الوطنية بشأن إعادة الصفوف عند عقد أي مقارنات فيما بني البلدان.

عدد السنوات املقررة (أي بدون الرسوب والتسرب) لعدد من طالب فوج معني إلنهاء مرحلة تعليمية معينة 
كنسبة مئوية من عدد السنوات الفعلية التي يقضيها نفس عدد الطالب إلنهاء هذه املرحلة. ومعامل الكفاءة هو 
النسبة التبادلية بني املدخالت واملخرجات التي كثيراً ما تستخدم كمؤشر بديل للكفاءة الداخلية. ويحسب كل 

عام دراسي يقضيه الطالب يف صف ما بسنة واحدة

معامل الكفاءة مؤشر مركب للكفاءة الداخلية للنظام التعليمي. وهو يلخص عواقب إعادة الصفوف والتسرب 
على كفاءة العملية التعليمية يف إنتاج اخلريجني.

الفعلي  العدد  على  فوج معني  تعليمية محددة من طرف خريجي  مرحلة  إلنهاء  املقررة  السنوات  يقسم عدد 
للسنوات الذي يستغرقه نفس عدد اخلريجني إلنهاء هذه املرحلة، ويضرب الناجت ب 100

                                 عدد السنوات الالزمة لتخريج فوج يف الوضع املثالي             
 معدل الكفاءة لفوج من اخلريجني = ------------------------------------------ × 100

                                  العدد الفعلي للسنوات التي يحتاجها نفس العدد من اخلريجني

املتعلقة  والسجالت  واملعيدين،  باملسجلني  البيانات اخلاصة  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
بالطلبة يف إدارات ومديريات التربية والتعليم، إضافة إلى سجل شؤون الطالب يف الوزارة.

يشير معامل الكفاءة الذي يقارب 100 يف املائة إلى مستوى مرتفع إجماال من الكفاءة الداخلية وإلى قدر ضئيل 
من الهدر الناجم عن إعادة الصفوف والتسرب. أما نسب دون 100 يف املائة فتعكس تأثير إعادة الصفوف 
املدخالت  ملعامل  املثالي  العدد  فإن  وباملقابل،  إنتاج اخلريجني.   التعليمية يف  العملية  الكفاءة  والتسرب على 

واملخرجات هو واحد؛ وتنشأ عدم الكفاءة من أي نقطة أكبر من واحد.

عدد التالميذ املتخرجني والتالميذ املسربني. وميكن احلصول على هذه البيانات باستعمال منوذج إعادة تركيب 
الفوج الذي يستعمل البيانات اخلاصة بامللتحقني خالل عامني متتاليني؛ عدد املعيدين حسب الصفوف للسنة 

الدراسية، وعدد التالميذ املتخرجني للسنة الدراسية.
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التقييد

ميكن حساب معامل الكفاءة بشكل دوري كل سنة أو سنتني أو يف نهاية كل مرحلة تعليمية 

ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند احتساب هذا املؤشر وتفسيره عدة عوامل مثل الدوام اجلزئي، وتعدد فترات 
الدوام، ونظام تعدد مستويات التالميذ يف الصف الواحد، وغير ذلك من املمارسات التي قد تؤثر يف دقة ومغزى 
نسب التالميذ إلى املعلمني. لذا ينبغي - إذا أمكن - حتويل عدد معلمي الدوام اجلزئي إلى "ما يعادله من 
معلمي الدوام الكامل". وينبغي احلرص على إدراج جميع األشخاص املشاركني يف عملية التدريس. واملعلمون 
هم األشخاص الذين يضطلعون، بحكم مهنتهم، مبسؤولية إرشاد وتوجيه خبرات التعلم التي مير بها التالميذ 

خالل حتصيل املعارف واكتساب املواقف واملهارات التي ينص عليها منهج دراسي محدد.
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ال يأخذ هذا املؤشر يف احلسبان العوامل التي ميكن أن تؤثر يف نوعية التعليم/التعلم ويف أداء التالميذ كالفروق التقييد
يف املؤهالت الدراسية للمعلمني أو يف تدريبهم املهني أو خبراتهم وأوضاعهم أو اختالف أساليب التدريس أو 

املواد التعليمية، أو تنوع الظروف السائدة يف قاعات الدرس.

تُعد الطريقة املثلى يف قياس الكفاءة الكمية للتعليم، وتتمثل يف حركـة فـوج حقيقي True Cohort من الطالب املستجدين الذين 
يلتحقون معاً ألول مرة يف الصف األول خالل مرحلة تعليمية معينة حتى االنتهـاء من الدراسة بنجاح أو تسرب أو فصل بسبب 
اإلخفاق يف الدراسة، وهنا نحسب عدد الطالب الذين انتقلوا من صـف دراسي إلى الصف الذي يليه، وعدد الطالب الذين أعادوا 
نفس الصف، إضافة إلى عدد الطالب الذين تسربوا يف كـل صف، وحينما يترك كل فرد من أفراد الفوج املرحلة التعليمية قيد 
البحث، ميكن أن نحسـب العـدد اإلجمـالي من اخلريجني، والعدد اإلجمالي من املتسربني، والعدد اإلجمالي من السنوات التي درست 

يف كل صف، وعدد السنوات التـي ُدرست لكل خريج، ونسبة املدخالت/ املخرجات من الفوج. 

وعليه، ميكن تتبع احلياة الدراسية احلقيقية لفوج أو عدة أفواج من الدارسني، لكن استخدام هذه الطريقة تتطلب وجود بيانات 
كاملة عن كل طالب على حدة، مما يستلزم وجود نظام مركزي يسمى نظام البيانات املفردة Individualized Data System (IDS) يقوم 
بتتبع تقدم كل طالب على حدة، طيلة حياته الدراسية يف املرحلة املستهدفة، وبالتالي يسمح بحساب مؤشرات الكفاءة الداخلية 

للمرحلة، ويظهر أثر الرسوب والتسرب يف هذه الكفـاءة.

True Cohort Method 3.3.4.1 طريقة الفوج احلقيقي-
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افتراضياً  ومن أجل إيجاد معدل الكفاءة الداخلية الكمية، ولصعوبة احلصول على بيانات من امليدان، مت وضع منوذجاً مقترحاً 
يوضح آلية تتبع عدد من الطلبة يف املرحلة الثانوية درسوا خالل الفترة (2018 – 2020)، كما هو ُموضح يف جدول 16.

حسب اجلنس واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف/حضر) ونوع املؤسسة (عامة/خاصة).

النظر إلى أن حساب هذا املؤشر يستند على معدالت تدفق التالميذ، فإن موثوقيته تتوقف على تساوي البيانات 
عن التسجيل ومعيدي الصفوف من حيث شمولها مبرور الوقت وعبر الصفوف. وينبغي مراعاة فروق اللوائح 

الوطنية بشأن إعادة الصفوف عند عقد أي مقارنات فيما بني البلدان.
من  عدد  إلى  تستند  التي  األفواج  حتليل  مناذج  باستخدام  عادة  يستخرج  املؤشر  هذا  أن  إلى  وبالنظر 
االفتراضات، وبالنظر أيضا إلى طابعه املركب البالغ، فإنه ينبغي توخي احلذر عند القيام مبقارنات بني األنظمة 
التعليمية. وعلى الصعيد النظري، تتحقق الكفاءة االقتصادية واالستخدام األمثل للموارد عندما يتخرج معظم 
التالميذ يف غضون املدة املقررة للمرحلة التعليمية وإن كان ذلك ال يعني بالضرورة حتقيق نتائج التعلم املتوقعة. 
الداخلية  الكفاءة  الدنيا)  الصفوف  (أي من  املبكر  التسرب  وفقا ألسلوب احلساب هذا، يخفض  فإنه  كذلك 
بدرجة أقل باملقارنة مع التسرب املتأخر (أي من الصفوف العليا). وميكن بالتالي أن تتعارض الكفاءة من وجهة 
النظر االقتصادية مع األهداف التربوية التي تسعى إلى إبقاء التالميذ باملدرسة أطول مدة ممكنة، أو على األقل 

إلى أن يبلغوا الصفوف العليا التي متكنهم من اكتساب املعارف واملهارات األساسية املقررة.

املتعلقة  والسجالت  واملعيدين،  باملسجلني  البيانات اخلاصة  املدرسي جلمع  واملسح/التعداد  املدرسي  السجل 
بالطلبة يف إدارات ومديريات التربية والتعليم، إضافة إلى سجل شؤون الطالب يف الوزارة.

يشير معامل الكفاءة الذي يقارب 100 يف املائة إلى مستوى مرتفع إجماال من الكفاءة الداخلية وإلى قدر ضئيل 
من الهدر الناجم عن إعادة الصفوف والتسرب. أما نسب دون 100 يف املائة فتعكس تأثير إعادة الصفوف 
املدخالت  ملعامل  املثالي  العدد  فإن  وباملقابل،  إنتاج اخلريجني.   التعليمية يف  العملية  الكفاءة  والتسرب على 

واملخرجات هو واحد؛ وتنشأ عدم الكفاءة من أي نقطة أكبر من واحد.
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التقييد

ميكن حساب معامل الكفاءة بشكل دوري كل سنة أو سنتني أو يف نهاية كل مرحلة تعليمية 
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اإلجماليثالث ثانوي 2020ثاني ثانوي 2019 أول ثانوي 2018 م
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األطفال يف فئة العمر القانونية للتعليم االبتدائي، والذين ليسوا مسجلني بأي من املدارس االبتدائية أو الثانوية.

حتديد حجم السكان البالغني السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي والذين ينبغي استهدافهم بالسياسات 
واجلهود الرامية إلى التوصل إلى تعميم التعليم االبتدائي.

يُحسب عدد التالميذ املقيدين يف املدارس االبتدائية أو الثانوية الذين ينتمون للفئة القانونية للتعليم االبتدائي 
من مجموع عدد السكان يف الفئة العمرية عينها.
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4  6     40            1            1            42                  1    2  45  2  3 املجموع        50           

يعرض جدول 16 منوذجاً مقترحاً لتتبع 50 طالباً يف املرحلة الثانوية (من الصف األول الثانوي إلى أن يتخرجوا من الصف الثالث 
ثانوي). ومن خالل اجلدول 17، واجلدول 18 ميكن حتديد ما يلي:

2. عدد السنوات الدراسية (سنة/طالب) املستثمرة يف الفوج احلقيقي 

النسبة العدد                                 البيان                                 

سنة/طالب        مجموع السنوات الدراسية البيان                     العدد 

املقبولني يف أول ثانوي
مجموع اخلريجني
مجموع الراسبني

مجموع املتسربني 

50
40
6
4

40
2
1
1
3
2
1

3
1
2
3
1
2
3

120
2
2
3
3
4
3

100%
80%
6%
4%

جدول 17. الطالب املقبولني واخلريجني والراسبني واملتسربني خالل الفترة (2018 – 2020)

جدول 18. عدد السنوات الدراسية (سنة/طالب) املستثمرة يف الفوج احلقيقي

اخلريجون
املتسربون يف 2018
املتسربون يف 2019
املتسربون يف 2020
الراسبون يف 2018
الراسبون يف 2019
الراسبون يف 2020

137عدد السنوات الدراسية املستثمرة يف الفوج

1. أعداد الطالب املقبولني واخلريجني والراسبني واملتسربني للفوج خالل الفترة (2018 – 2020).

العامة  السلطة  استغالل  من  واحلد  الدولة  وموارد  العام  واملال  السلطة  استخدام  والشفافية يف  والعدل  النزاهة  مبدأ  حتقيق 
ألغراض خاصة.

حتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة.
العمل على حتقيق األهداف الوطنية االستراتيجية وحتقيق االستقرار املالي للمؤسسة.

رفع مستوى قدرات الوزارة من خالل تعزيز وتطوير األداء املؤسسي عن طريق املتابعة والتقييم بشكل مستمر.
إنشاء أنظمة فعالة إلدارة مخاطر العمل املؤسسي وتخفيف آثار املخاطر واألزمات املالية.

وتؤكد املؤسسات احلكومية بشكل دائم على أهميَة االلتزام بقواعد احلوكمة الرشيدة التي تضمن سالمة األنظمة وتساهم يف رفع 
كفاءتها، وتعزز من فاعلية أدائها وثقة املواطنني باخلدمات التي تقدمها، وحتافظ على املال العام. ومن أجل ذلك تُفّعل القوانني 
واألنظمة والتعليمات، وحترص على تطويرها وفق املستجدات والتغيرات. كما تعمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتسعى إلى 
العادلة. وتطبق كذلك أسس محددة لإلدارة  لتوحيد االجراءات وحتقيق  البشرية،  املوارد  تطبيق أنظمة اجلودة اإلدارية وأنظمة 

واإلشراف واملساءلة، إضافة إلى إدارة املوارد املالية وعمليات وإجراءات الرقابة عليها.

وترتكز مبادئ احلوكمة على سيادة القانون، والشفافية، واملساءلة، واملشاركة، والنزاهة، والفاعلية، والكفاءة، واالستدامة. وميكن 
تقييم هذه املبادئ من خالل التشريعات األساسية، والهيكل التنظيمي، والقيادة، واإلستراتيجية، وإدارة املوارد البشرية، واإلدارة 
العامة  واخلدمات  املالية،  والنتائج  والشركاء،  املوظفني  ونتائج  اخلدمات،  وتقدمي  واملوارد،  والشراكات  املشتريات،  وإدارة  املالية، 

واملخرجات النهائية، والنتائج الكلية واآلثار (وزارة تطوير القطاع العام، 2014؛ وزارة التربية والتعليم، 2018).

ويف هذا اإلطار، قام البرنامج اإلقليمي للتعليم العالي يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي، بتطوير بطاقة 
املؤسسية  أهدافها  مع  تتفق  التي  ملمارسات احلوكمة  اتباع اجلامعات  البطاقة مدى  وتُقِيّم هذه  لفحص احلوكمة يف اجلامعات. 
واالجتاهات الدولية، كما ترصد مدى التقدم احملرز مبرور الوقت. وهذه البطاقة عبارة عن أداة تتيح للجامعات يف املنطقة احملدد 
قياس مستواها مقارنة باجلامعات األخرى يف مختلف أنحاء العالم، وكذلك استعراض ما حترزه من تقدم نحو بلوغ أهدافها املعلنة 

 .(Jaramillo, 2013)
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كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
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جدول 19. منوذج مقترح لتطبيق طريقة الفوج الظاهري على املرحلة الثانوية

بعد أن مت حساب أعداد الطالب املقبولني واخلريجني والراسبني واملتسربني للفوج احلقيقي، وحساب عدد السنوات الدراسية 
(سنة/طالب) املستثمرة يف الفوج احلقيقي ولغايات إيجاد معامل الكفاءة الداخلية نقوم بإجراء احلسابات التالية:

أ. عدد السنوات الدراسية املستثمرة من قبل الفوج احلقيقي =137 سنة

ب. عدد السنوات املستثمرة من قبل كل خريج = عدد السنوات الدراسية املستثمرة من قبل الفوج احلقيقي ÷ عدد اخلريجني = 
137 ÷ 40 =3.425 سنة 

ج. معامل املدخالت/املخرجات = عدد السنوات املستثمرة يف الفوج احلقيقي ÷ عدد السنوات الالزمة لتخريج فوج يف الوضع املثالي 
1.14 = 3 ÷ 3.425 =

الفعلي  العدد  املثالي ÷  الكفاءة (عكس معامل املدخالت/املخرجات) = عدد السنوات الالزمة لتخريج فوج يف الوضع  د. معامل 
للسنوات التي يحتاجها نفس العدد من اخلريجني = 3 ÷ 3.425 = 88%      

تستعمل هذه الطريقة عند صعوبة احلصول على املعلومات والبيانات التي تتطلبها طريقة الفوج احلقيقي، وتنصب الدراسة يف هذه 
الطريقة على فوج ظاهر Apparent Cohort من الطالب، ويقصد بهذا الفوج كل الطالب املسجلني يف الصف الدراسي األول من 
اهتمام  هناك  يكون  ال  وبالتالي  أخرى،  أفواج  من  راسباً  أم  مستجداً  الطالب  كون  النظر  بغض  البحث،  قيد  التعليمية  املرحلة 

بالراسبني. وتتطلب هذه الطريقة وجود بيانات عن:
1. أعداد الطالب املسجلني موزعني حسب الصفوف الدراسية.

2. أعداد املتخرجني يف عدد من السنوات ال يقل عن عدد سنوات املرحلة التعليمية قيد البحت.

 وبنفس اآللية ومن أجل إيجاد معدل الكفاءة الداخلية الكمية، ولصعوبة احلصول على بيانات من امليدان، مت وضع منوذجاً مقترحاً 
افتراضياً يوضح آلية تطبيق الفوج الظاهري على املرحلة الثانوية خالل الفترة (2014 – 2019)، كما هو مبني يف جدول 19.

Apparent Cohort Method 3.3.4.2 طريقة الفوج الظاهري-
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أ. عدد السنوات الدراسية املستثمرة من الفوج كامًال =1125 + 119= 1244 سنة

ب. عدد السنوات املستثمرة من قبل كل خريج = عدد السنوات الدراسية املستثمرة من قبل الفوج ÷ عدد اخلريجني = 1244 ÷ 
375=3.32 سنة 

ج. معامل املدخالت/املخرجات = عدد السنوات املستثمرة إلنتاج خريج واحد ÷ عدد السنوات الالزمة لتخريج فوج يف الوضع املثالي 
1.11 = 3 ÷ 3.32 =

د. معامل الكفاءة (عكس معامل املدخالت/املخرجات) = عدد السنوات الالزمة لتخريج فوج يف الوضع املثالي ÷ العدد الفعلي 
للسنوات التي يحتاجها نفس العدد من اخلريجني = 3 ÷ 3.425 = 90%     

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

 يُقدم جدول 20 منوذجاً مقترحاً لتتبع ثالثة أفواج للصف األول الثانوي خالل السنوات (2014-2019) من الصف األول الثانوي 
إلى أن يتخرجوا من املرحلة الثانوية. ومن خالل اجلدول ميكن أن نحدد ما يلي: 

1. أعداد الطالب امللتحقني = 380 طالباً
2. أعداد اخلريجني = 375 طالباً 

3. أعداد املتسربني = 61 طالباً
4. عدد السنوات املستثمرة يف اخلريجني = 1125 سنة

5. عدد السنوات املستثمرة يف املتسربني = 119 سنة

حساب مؤشرات الكفاءة الداخلية لطريقة الفوج الظاهري 

جدول 20. أعداد امللتحقني واخلريجني واملتسربني وعدد السنوات املستثمر يف اخلريجني واملتسربني

السنوات          امللتحقني    اخلريجني
عدد السنوات
 املستثمرة يف 

اخلريجني

عدد املتسربني
 يف كل سنة

عدد السنوات 
املستثمرة يف
 املتسربني
360        يف السنة 1 = 5             5        120      120          2014

2015           110    117              351           يف السنة1 = 8                  

414              138            150          2016

يف السنة2 = 4
يف السنة 1 = 15
يف السنة 2 = 7
يف السنة 3 = 4

يف السنة 2 = 15
يف السنة 3 = 3
يف السنة 3= 6

41

39

18

2017

2018
119                                  -                  1125 املجموع         380               375        

16

- --

- --
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من الطرق التي تستخدم لقياس الكفاءة الداخلية للتعليم طريقة إعادة تركيب احلياة الدراسية لفوج من الدارسني يف مرحلة تعليمية 
معني وميكن استخدام هذه الطريقة إذا توفرت بيانات عن أعداد الطالب املسجلني يف كل صف دراسي، موزعني، أعداداً أو نسباً 

(ناجحني، راسبني، متسربني).

وتتضمن إعادة تركيب احلياة الدراسية لفوج من الدارسني خطوتني:

Reconstructed Cohort Method 3.3.4.3 طريقة إعادة تركيب الفوج-

ويتم فيها حساب معدالت التدفق الثالثة (النجاح، الرسوب، التسرب) بالنسبة إلى كل فصل وكل عام دراسي. وميكن أن حتسب 
لعام دراسي واحد فقط أو قد حتسب يف فترة زمنية، ويف احلالة األخيرة نحسب املتوسط املرجح للسنوات التي شملها احلساب. 

فإذا ما أريد حسابها لعام دراسي واحد، فإنها حتسب وفق النماذج الرياضية التالية:

وإذا ما أريد حسابها ألكثر من سنة نحسب املتوسط املرجح للسنوات وفق املعادالت التالية:

3.3.4.3.1 حساب معدالت التدفق  

                         عدد الناجحني            
 معدل النجاح = -----------------

                         عدد املسجلني

                         مجموع عدد الناجحني يف كل السنوات            
 معدل النجاح = ------------------------------
                         مجموع عدد املسجلني يف كل السنوات

                         مجموع عدد املتسربني يف كل السنوات            
 معدل التسرب = -----------------------------
                         مجموع عدد املسجلني يف كل السنوات

                         مجموع عدد الراسبني يف كل السنوات            
 معدل الرسوب = -----------------------------
                         مجموع عدد املسجلني يف كل السنوات

                         عدد الراسبني            
 معدل الرسوب = --------------

                         عدد املسجلني

                         عدد املتسربني            
 معدل التسرب = -------------

                         عدد املسجلني

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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والرسوب  النجاح  معدالت  أساس  على  يُبنى  حيث  تركيبه،  املعاد  الفوج  تقدم  يصف  بياني  هيكل  وضع  اخلطوة  هذه  وتتضمن 
والتسرب، ويعتبر خير وسيلة ملتابعة أفواج من الطالب خالل السنوات الدراسية منذ التحاقهم بأول صف يف املرحلة التعليمية، 

وحتى التخرج منها. ويف العادة يكون عدد الفوج 1000 طالب.

وللتوضيح فإن إعادة تركيب احلياة الدراسية لفوج من الطالب مكون من 1000طالب من خالل وضع الهيكل البياني سوف يسمح 
بحساب عدد من مؤشرات الكفاءة الداخلية الكمية للنظام التعليمي، ومن أهم هذه املؤشرات ما يلي:

1. توزيع طالب الفوج بني ناجحني وراسبني ومتسربني

2. توزيع الناجحني حسب سنوات التخرج

3. عدد السنوات الطالبية التي استثمرت إلنتاج خريج واحد: ونحصل على هذا املؤشر بقسمة مجموع السنوات الطالبية املستثمرة 
من قبل الفوج على عدد اخلريجني

4. معامل املدخالت/ املخرجات:

 Coe�cient of E�ciency 5. معامل الكفاءة

6. عدد السنوات اإلضافية الناجتة عن الرسوب والتسرب لكل طالب:

7. متوسط مدة الدراسة لكل خريج:  

3.3.4.3.2 وضع هيكل بياني لتقدم الفوج

                                         عدد السنوات املستثمرة فعًال إلنتاج خريج واحد           
 معدل املدخالت/املخرجات = -------------------------------------
                                       عدد السنوات الالزمة إلنتاج خريج يف الوضع املثالي

                    عدد السنوات الالزمة إلنتاج خريج يف الوضع املثالي
معامل الكفاءة   = ----------------------------------------× 100

                     عدد السنوات املستثمرة فعًال إلنتاج خريج واحد           

                                                 مجموع السنوات املستثمرة يف اخلريجني           
 متوسط مدة الدراسة للخريج الواحد = -------------------------------

                                                                عدد اخلريجني

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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يُوضح شكل 23 تدفق إعادة تركيب فوج مكون من 1000 طالب من بداية عام 2016/2015 إلى 2019/ 2020م، ويتبني من اجلدول 
إجمالي عدد اخلريجني واملتسربني خالل فترة تتبع الفوج. وعليه، ومن خالل اجلدول ميكن أن نحدد ما يلي:

1. أعداد الطالب امللتحقني = 1000 طالباً
2. أعداد اخلريجني = 976 طالباً 

3. أعداد املتسربني = 24 طالباً
4. عدد السنوات املستثمرة يف اخلريجني = 4880 سنة

5. عدد السنوات املستثمرة يف املتسربني = 24 سنة

حساب مؤشرات الكفاءة الداخلية لطريقة إعادة تركيب الفوج

أ. عدد السنوات الدراسية املستثمرة من الفوج كامًال =4880 + 24= 4904 سنة

ب. عدد السنوات املستثمرة من قبل كل خريج = عدد السنوات الدراسية املستثمرة من قبل الفوج ÷ عدد اخلريجني = 4904 ÷ 
976=5.025 سنة 

8. تطور الفوج: يتم حساب النسبة املئوية لالنتقال من صف إلى آخر يف حال كان الفوج 1000 طالب.

شكل 23. إعادة تركيب فوج مكون من 1000 طالب خالل خمس سنوات دراسية
منوذج مقترح لتطبيق طريقة إعادة تركيب فوج مكون من 1000 طالب خالل خمس سنوات دراسية

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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وبكل تأكيد تعكس الكفاءة اخلارجية جودة النظام التعليمي، وتشير إلى مدى قدرته على حتقيق أهداف العملية التعليمية. كما أنها 
النظام  مدخالت  مقارنة  من خالل  تقاس  التي  التعليم؛  االستثمار يف  على  واالجتماعية)  (اخلاصة  االقتصادية  بالعوائد  مرتبطة 
التعليمي مبخرجاته، وحساب معدالت العائد الداخلي (IRR) Internal Rates of Return. وبالتالي ميكننا تبرير االستثمار يف التعليم 

بناًء على املعدل األعلى للعائد الداخلي (IRR)، ومن خاللها يتم احلكم على الكفاءة اخلارجية.   

قبل عرض مؤشرات الكفاءة اخلارجية، البد من التنويه إلى أن هناك فرق بني الكفاءة اخلارجية والفعالية اخلارجية. يتعلق مفهوم 
عنها  يعبر  والتي  لألفراد،  أم  للمؤسسة  كانت  سواء  بعيدة  وإجنازات  أهداف  بتحقيق   External E�ectiveness اخلارجية  الفعالية 
مبخرجات بعيدة املدى Outcomes. ويعبر عن الفعالية اخلارجية يف العادة بالعالقة بني املدخالت غير النقدية واملخرجات النقدية، 
ويشير هذا يف التعليم إلى الدرجة التي تؤثر بها بعض املمارسات التربوية أو املسارات األكادميية أو البرامج التعليمية على دخول 
ورواتب الطالب اخلريجني يف سوق العمل بعد تخرجهم؛ ومن األمثلة على ذلك الدراسات التي تقارن الدخل الذي يحصل عليه خريج 
املسار التقني أو املهني مع خريجي املسارات األكادميية األخرى. ويف العادة يكون إجراء مثل هذه التحليالت كخطوة أولى يف حتليل 

.(cost-bene�t analyses (Lockheed & Hanushek, 1987 كلفة-الفائدة
حتليل  عليه  يطلق  ما  وهو  النقدية  املدخالت  إلى  النقدية  النتائج  نسبة  إلى  فتشير   External E�ciency اخلارجية  الكفاءة  أما 
التعليم  يف  للمال  العام  االستخدام  مقارنة  كيفية  إلى  نشير  اخلارجية،  الكفاءة  خالل  ومن   Cost-Bene�t Analyses كلفة-الفائدة 
باالستخدامات العامة واخلاصة احملتملة األخرى. فالتعليم ينتج عوائد مادية مباشرة ميكن قياسها للفرد أو للمجتمع، كما انه يتكلف 
نفقات متعددة ميكننا أيضاً قياسها، وبالتالي فقوام هذه الطريقة هو املقارنة بني معدل دخول املتعلمني أو اخلريجني خالل فترة 

احلياة الفعالة وبني معدل نفقاتهم خالل فترة دراستهم.
وميكن حتليل كلفة - الفائدة واحلصول على معدل العائد الداخلي لغايات اتخاذ قرارات مثلى، ميكن تقدميها بشكل مناسب للمهتمني 

    :(Siribanpitak, 1984) واملختصني واملخططني، وذلك من خالل املعادلة التالية

                            n        Bt /(1+i)t  
Bene�t-Cost Ratio =        ------------------ 
                            t         Ct /(1+i)t

External E�ciency الكفاءة اخلارجية  3.3.5

 حيث إن: Bt  متثل العوائد يف السنة t ، و Ct  متثل التكاليف يف السنة t ، i سعر الفائدة              

ج. معامل املدخالت/املخرجات = العدد الفعلي للسنوات التي يحتاجها نفس العدد من اخلريجني ÷ عدد السنوات الالزمة لتخريج 
فوج يف الوضع املثالي = 5.025÷ 5 = 1.005

الفعلي  العدد   ÷ املثالي  الوضع  فوج يف  لتخريج  الالزمة  السنوات  عدد   = املدخالت/املخرجات)  معامل  (عكس  الكفاءة  معامل  د. 
للسنوات التي يحتاجها نفس العدد من اخلريجني = 5 ÷ 5.025 = 99.5%      

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث
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وكثافة  الرسوب،  ومعدل  التسرب،  ومعدل  العدالة،  ومستوى  االلتحاق،  معدل  منها:  عديدة  بعوامل  اخلارجية  الكفاءة  تتأثر  كما 
الفصول الدراسية، ومعدل معرفة القراءة والكتابة، ومدى تناسب مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومؤشر جودة التعليم 
نتائج االختبارات  TIMSS, PISA, PIRLS، ومعدل  الدولية مثل  العلوم والرياضيات والقراءة من خالل املشاركة يف االختبارات  يف 

الوطنية.
وعليه، ميكن الوقوف عند األدوات التي ميكننا التعرف من خاللها على الكفاءة اخلارجية للنظام التعليمي الكمية والنوعية وفق 

اآلتي: 

1. حصر أعداد القوى العاملة التي يخرجها النظام التعليمي، واملتوقع تخرجها، ومعرفة مدى قدرتها على تلبية متطلبات سوق العمل 
العربية  اململكة  يف  الثانوية  املرحلة  باحتياجات  "التنبوء  بعنوان   (2014 والسلطان،  (حورية  أجراها   التي  الدراسة  مثل  (كمية)؛ 
السعودية من املوارد التعليمية خالل الفترة (2010 - 2020 ) ، مت من خاللها حصر القوى العاملة من املعلمني يف املرحلة الثانوية 

لعدد من السنوات، والتنبؤ باألعداد املطلوبة للسنوات (2020-2010). 

2. حساب الطلب االجتماعي على التعليم ومدى وفاء قطاع التعليم بهذا الطلب من خالل فتح التخصصات، وقبول األعداد التي 
يحتاجها املجتمع احمللي(كمية)؛ مثل دراسة (الراشد، 2000) بعنوان "الكفاءة اخلارجية لنظام التعليم الثانوي الصناعي باململكة 

العربية السعودية"، مت من خالله دراسة مدى مواءمة مخرجات التعليم الثانوي الصناعي ملتطلبات سوق العمل كمياً ونوعياً.  

3.  مدى مالءمة معارف ومهارات وكفايات املخرج التعليمي واتصالها بحاجات املجتمع احمللي (كيفية)؛ مثل دراسة (السليحات 
وبطاح، 2019) بعنوان "تصور مقترح لتحسني الكفاءة اخلارجية لكليات العلوم التربوية يف اجلامعات األردنية"، مت من خاللها البحث 
يف الكفاءة اخلارجية لكليات العلوم التربوية يف اجلامعات األردنية من وجهة نظر املشرفني التربويني، ومديري املدارس يف وزارة  

التربية والتعليم؟ 

4. أخذ آراء أرباب العمل يف سوق العمل عن مستوى امتالك خريجي قطاع التعليم للمعارف واملهارات والكفايات املطلوبة وجودتها، 
من خالل إجراء مقابالت معهم أو توزيع استبانات عليهم؛ مثل دراسة (السليحات وبطاح، 2019) املشار إليها يف ثالثاً.

5. أخذ آراء اخلريجني أنفسهم يف سوق العمل عن مستوى امتالكهم للمعارف واملهارات والكفايات املطلوبة وجودتها، من خالل 
إجراء مقابالت معهم أو توزيع استبانات عليهم؛ مثل دراسة (الراشد، 2000) املشار إليها يف ثانياً، التي بحثت يف الكفاءة اخلارجية 

النوعية من وجهة نظر اخلريجني أنفسهم.
6. عمل دراسات جدوى، وحتليل الكلفة والعائد، وحساب معدل العائد الداخلي (IRR) Internal Rates of Return لقطاع التعليم أو 
لتخصصات محددة منه؛ مثل دراسة (حورية، 2003) بعنوان " حتليـل منفعــة الكلفــة للجامعــات األردنيــة العامــة واخلاصــة: دراسة 
مقارنة"، مت فيها حتليل الكلفة والعائد وحساب معدل العائد الداخلي لعينة من اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة على مستوى 

الكليات.

املرحلة  أدوات تقيس معارف ومهارات وكفايات  لها من خالل  املرحلة الالحقة  تعليمية يف  تقييم مستوى خريجي كل مرحلة   .7
املستهدفة؛ إذ ميكن تقييم خريجي املرحلة االبتدائية يف املرحلة املتوسطة، وتقييم املرحلة املتوسطة يف املرحلة الثانوية، واملرحلة 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
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الثانوية يف املرحلة اجلامعية. ففي السعودية على سبيل املثال تعقد االختبارات الوطنية التالية: االختبار التحصيلي واختبار القدرات 
للثانوية العامة، واختباري القدرات للجامعيني وللمعلمني، واالختبار الوطني للصف الرابع اإلبتدائي والصف الثاني املتوسط؛ من 
مجموعة  وهي   EMSAT اإلمسات  اختبارات  تعقد  اإلمارات  ويف  والعلوم.  والرياضيات،  والكتابة،  القراءة،  مهارات  قياس  أجل 
اختبارات إلكترونية معيارية مبنية على املعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطبق على 
مجموعة من املراحل الدراسية؛ فهناك االختبار األساسي األول يطبق على الطالب عند التحاقه بالتعليم العام، واالختبار التتابعي 
الذي يطبق على طالب الصفوف (4، 6، 8، 10)، واالختبار الثالث هو اختبار اإلجناز يطبق لغايات القبول يف اجلامعات احلكومية 

واخلاصة.

بداية البد من التمييز بني العدالة Equity واملساواة Equality؛ فالعدالة أن تُقدم لكل فرد (طالب) ما يحتاجه ألداء مستوى مقبول، 
أما املساواة فهي أن تقدم لكل فرد (طالب) نفس الشيء/اخلدمات.

 وبالتالي فالعدالة يف التعليم تشير إلى حتقيق فرص التعليم ووصولها إلى جميع األفراد، بغض النظر عن النوع Gender، أو احليز 
اجلغرايف، أو املستوى االجتماعي واالقتصادي Socioeconomic status، أو اإلعاقة Disability، أو غيرها؛ وتبعاً لذلك فإن الظروف 
الشخصية أو االجتماعية مثل النوع أو املستوى االجتماعي أو األصل العرقي أو اخللفية العائلية، أو مكان السكن ليست عقبات أمام 
عن  النظر  بغض  املستهدفة  املهارات  من  األساسي  األدنى  احلد  األفراد  جميع  يحقق  أن  والهدف  التعليمية،  اإلمكانات  حتقيق 

خلفياتهم.

 للعدالة يف التعليم بعدين؛ األول يتعلق باإلنصاف Fairness، الذي يركز على أن الظروف الشخصية واالجتماعية (النوع أو الوضع 
االجتماعي واالقتصادي أو األصل العرقي أو اإلعاقة) ليست عقبات أمام حتقيق اإلمكانات التعليمية. أما البعد الثاني فهو اإلدماج 
والقيام  والكتابة  القراءة  قادًرا على  يكون كل شخص  بحيث  للجميع،  التعليم  األساسي من  األدنى  الذي يضمن احلد  Inclusion؛ 

بالعمليات احلسابية البسيطة.

وتتطلب مؤشرات تقييم وضع العدالة مبختلف مستويات التعليم احتساب ما يلي:

- مؤشر التكافؤ بني اجلنسني
- األطفال غير املسجلني مبدارس التعليم االبتدائي

Equity العدالة  3.3.6

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
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تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معايير النوعية

من التقييد عدد  إلى  تستند  التي  األفواج  حتليل  مناذج  باستخدام  عادة  يستخرج  املؤشر  هذا  أن  إلى  وبالنظر 
االفتراضات، وبالنظر أيضا إلى طابعه املركب البالغ، فإنه ينبغي توخي احلذر عند القيام مبقارنات بني األنظمة 
التعليمية. وعلى الصعيد النظري، تتحقق الكفاءة االقتصادية واالستخدام األمثل للموارد عندما يتخرج معظم 
التالميذ يف غضون املدة املقررة للمرحلة التعليمية وإن كان ذلك ال يعني بالضرورة حتقيق نتائج التعلم املتوقعة. 
الداخلية  الكفاءة  الدنيا)  الصفوف  (أي من  املبكر  التسرب  وفقا ألسلوب احلساب هذا، يخفض  فإنه  كذلك 
بدرجة أقل باملقارنة مع التسرب املتأخر (أي من الصفوف العليا). وميكن بالتالي أن تتعارض الكفاءة من وجهة 

التعليم  مرحلة  لطالب  النسبي  التوزيع   24 يعرض شكل  وطريقة حسابه،  اجلنسني  بني  التكافؤ  مؤشر  من عرض  االنتهاء  وبعد 
املدرسي حسب النوع يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 2014/2010م.

3.2.7.1 مؤشر التكافؤ بني اجلنسني -

معدل قيمة مؤشر ما لإلناث على مثيلتها للذكور.

يقيس مؤشر التكافؤ بني اجلنسني التقدم نحو تكافؤ اجلنسني يف املشاركة و/أو فرص التعلم املتاحة لإلناث 
باملقارنة مع فرص التعلم املتاحة للذكور. وهو يعكس كذلك مستوى تعزيز وضع النساء يف املجتمع.

تقسم قيمة املؤشر لدى اإلناث على قيمة املؤشر لدى الذكور.

قيمة املؤشر لدى اإلناث والذكور.

مصدر املؤشر املعني (على سبيل املثال: االلتحاق - االنتقال - اإلعادة - الترفيع).

حسب املستوى التعليمي، وأنواع املؤسسات العامة واخلاصة، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر ).

املعايير اخلاصة باملؤشرات األساسية (على سبيل املثال: االلتحاق - االنتقال - اإلعادة - الترفيع).

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد

تدل قيمة مؤشر التكافؤ بني اجلنسني التي تساوي 1 على تكافؤ بني اإلناث والذكور. وتشير قيمة أقل من 1 
عموًما إلى تباين لصالح الفتيان/الرجال، بينما تدل قيمة أعلى من 1 على تباين لصالح الفتيات/النساء. ولكن 
يختلف إلى حد بعيد تفسير املؤشرات التي يجب أن تقارب 0 %. بشكل مثالي (مثال املؤشرات اخلاصة باإلعادة 
واالنقطاع الدراسي ونسب األمية إلخ). ويف هذه احلاالت تدل قيمة التكافؤ بني اجلنسني األقل من 1 إلى تفاوت 

لصالح الفتيات/النساء، بينما تشير قيمة أعلى من 1 إلى تباين لصالح الفتيان/الرجال.

ال يدل هذا املؤشر على ما إذا كان سبب التقدم أو االنحدار مرتبًطا بأداء أحد اجلنسني، ويستلزم تفسيره 
حتليل التطور اخلاص باملؤشرات األساسية.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بااللتحاق - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع االلتحاق مبختلف احملور الثالث

مستويات التعليم تتطلب احتساب املؤشرات التالية:
 النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي

 املعدل الصايف لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي
 نسبة القيد اإلجمالية
 معدل القيد الصايف

 معدالت القيد حسب العمر/السن
 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

يف حال ارتفاع االلتحاق باملرحلة االبتدائية، فإن ذلك يُشير إلى درجة عالية من فرص التعليم االبتدائي املتاحة لألطفال يف السن 
الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية. وعليه، فقد يتجه املعنيون بقطاع التعليم إلى تبني سياسات تعليمية ترتبط بتحسني جودة 

التعليم االبتدائي. 
وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض االلتحاق باملرحلة االبتدائية، فإن ذلك يُشير إلى درجة ضعيفة من فرص التعليم االبتدائي 
املتاحة لألطفال يف السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية. وعليه، فسوف يتجه املعنيون بقطاع التعليم إلى تبني سياسات 

تعليمية ترتبط برفع نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي. 

وبناًء على تفسير نتائج مؤشرات االلتحاق مبستويات التعليم املختلفة، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي 
القرار بناء السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع 
كفاءة النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى وفًقا لنتائج عملية 

حتليل قطاع التعليم فيما يتعلق مبؤشرات االلتحاق: إيجاًبا، وسلًبا. 
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شكل 24. التوزيع النسبي لطالب مرحلة التعليم املدرسي حسب النوع يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 2014/2010م.
املصدر: املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ( GCC-STAT 2017). إحصاءات التعليم يف دول مجلس

 التعاون لدول اخلليج العربية 2011/2010 - 2014/2013. 

ويتضح من شكل 24 أنه يوجد تباين لصالح الذكور، حيث جاءت نتيجة قسمة قيمة املؤشر (التوزيع النسبي لطالب مرحلة التعليم 
املدرسي) لدى اإلناث على قيمة نفس املؤشر لدى الذكور أقل من 1 ، وتتراوح نتيجة قسمة قيمة املؤشر ما بني 0.96 للعام األكادميي 
2012/2011، و 0.91 للعام األكادميي 2014/2013. وجدير بالذكر أن هذا املؤشر ال يدل على ما إذا كان سبب التقدم أو االنحدار 

مرتبًطا بأداء أحد اجلنسني. وعليه، يستلزم تفسير هذا املؤشر حتليل التطور اخلاص باملؤشرات األساسية.

-3.2.7.2 األطفال غير املسجلني مبدارس التعليم االبتدائي

األطفال يف فئة العمر القانونية للتعليم االبتدائي، والذين ليسوا مسجلني بأي من املدارس االبتدائية أو الثانوية.

حتديد حجم السكان البالغني السن الرسمية لاللتحاق بالتعليم االبتدائي والذين ينبغي استهدافهم بالسياسات 
واجلهود الرامية إلى التوصل إلى تعميم التعليم االبتدائي.

يُحسب عدد التالميذ املقيدين يف املدارس االبتدائية أو الثانوية الذين ينتمون للفئة القانونية للتعليم االبتدائي 
من مجموع عدد السكان يف الفئة العمرية عينها.

السكان املنتمون للفئة القانونية للتعليم االبتدائي، وعدد التالميذ يف الفئة العمرية عينها، واملقيدين بالتعليم 
االبتدائي أو الثانوي.

السجل املدرسي أو املسح/التعداد املدرسي، وتعداد السكان أو التقديرات اخلاصة بالسكان.

حسب النوع/اجلنس، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد

كلما ارتفع عدد األطفال غير املسجلني باملدرسة كلما ازدادت احلاجة إلى التركيز على تعميم التعليم االبتدائي. 
من املمكن لبعض األطفال البالغني سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي والذين لم يلتحقوا باملدرسة على اإلطالق 
أن يلتحقوا كمتأخرين. وقد يكون بعضهم اآلخر قد التحق ولكنه انقطع عن الدراسة قبل بلوغه السن "الرسمية" 
إلمتام التعليم االبتدائي. وبوسع هذا املؤشر، إذا ما جرى توزيعه حسب املواقع اجلغرافية، أن يحدد املناطق التي 

احلكومية  املؤسسات  فيها  مبا  التعليمية  واملؤسسات  املدارس  أنواع  كافة  املقيدين  عدد  يشمل  أن  ينبغي 
واملؤسسات اخلاصة والعامة واملؤسسات األخرى التي تقدم البرامج التعليمية املنظمة.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
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ويشير تقرير منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD, 2018a) "التعليم يف حملة 2018: مؤشرات منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية" إلى أن تأثير الوضع االجتماعي واالقتصادي على اإلنصاف يف التعليم مييل إلى أن يستمر طوال احلياة. وعلى الرغم من 
التوسع الكبير يف االلتحاق بالتعليم على مدار العقد املاضي، فإن األطفال الذين لديهم آباء متدني التعليم، الذين ينحدرون من وضع 
إلى  والتقدم  الثانوية  املرحلة  وإكمال  املبكرة،  الطفولة  تعليم  برامج  للمشاركة يف  أقل عرضة  واقتصادي منخفض، هم  اجتماعي 
مستويات أعلى من التعليم من أولئك الذين لديهم والد واحد على األقل حاصل على تعليم جامعي. ويف حني أن ثلثي األطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بني 25 و64 عاًما والذين لم يكمل آباؤهم املرحلة الثانوية من املتوقع أن يحصلوا على مستوى تعليمي أعلى من 
والديهم، فإن معظمهم يحصل على التعليم الثانوي املهني. والوضع مشابه على مستوى التعليم العالي: فمن خالل البيانات املتاحة 
عبر بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، ميثل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني 18 و24 عاًما والذين لم يحصل آباؤهم 
على التعليم العالي ٪47 فقط من امللتحقني اجلدد ببرامج البكالوريوس أو الدرجة اجلامعية األولى أو ما يعادلها، على الرغم من 
أنهم ميثلون ٪65 من السكان يف تلك الفئة العمرية. ثم تنعكس هذه التفاوتات يف سوق العمل: حيث جتد أولئك الذين حصلوا على 

تعليم ثانوي فقط هم أقل احتماال للتوظيف ويكسبون ٪65 من دخل نظرائهم من خريجي التعليم العالي. 

السجل املدرسي أو املسح/التعداد املدرسي، وتعداد السكان أو التقديرات اخلاصة بالسكان.

حسب النوع/اجلنس، واملوقع اجلغرايف (إقليم، ريف، حضر). 

ُحتسب قيمة هذا املؤشر سنوًيا.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

التقييد

كلما ارتفع عدد األطفال غير املسجلني باملدرسة كلما ازدادت احلاجة إلى التركيز على تعميم التعليم االبتدائي. 
من املمكن لبعض األطفال البالغني سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي والذين لم يلتحقوا باملدرسة على اإلطالق 
أن يلتحقوا كمتأخرين. وقد يكون بعضهم اآلخر قد التحق ولكنه انقطع عن الدراسة قبل بلوغه السن "الرسمية" 
إلمتام التعليم االبتدائي. وبوسع هذا املؤشر، إذا ما جرى توزيعه حسب املواقع اجلغرافية، أن يحدد املناطق التي 
تستدعي بذل جهود مكثفة. وقد تستدعي السياسات تركيز اجلهود على مجموعات السكان ذات األولوية يف 

التدخل أو على نوع معني (ذكور أو إناث).

احلكومية  املؤسسات  فيها  مبا  التعليمية  واملؤسسات  املدارس  أنواع  كافة  املقيدين  عدد  يشمل  أن  ينبغي 
واملؤسسات اخلاصة والعامة واملؤسسات األخرى التي تقدم البرامج التعليمية املنظمة.

إن التفاوت بني البيانات اخلاصة بالقيد والبيانات املتعلقة بالسكان التي يتم احلصول عليها من مصادر مختلفة 
قد ال يعكس بدقة عدد األطفال غير املسجلني باملدرسة.

   Governance & Administration 3.3.7 احلوكمة واإلدارة
والسياسات  التشريعات  من  إلى مجموعة  تشير  أم خاصاً،  كان حكومياً  قطاع، سواء  أي  Governance يف  احلاكمية  أو  احلوكمة 
والهياكل التنظيمية واإلجراءات والضوابط التي ترسم الوحدات اإلدارية وتوجهها لتحقيق األهداف بأسلوب مهني وأخالقي بكل 
نزاهة وشفافية، وفق آليات للمتابعة والتقييم، ونظام صارم للمساءلة؛ لضمان الوصول إلى كفاءة وفعالية أداء عالية، وتوفير جميع 
اخلدمات بعدالة وانصاف. وعليه، فاحلوكمة يف قطاع التعليم تؤكد على الترتيبات التي تقوم بها مؤسسات القطاع من أجل ضمان 

حتقيق النتائج املطلوبة من قبل األطراف ذات العالقة.

وتستهدف احلوكمة يف املؤسسات التربوية تعزيز ثقة املواطن بإدارات املؤسسات ومديرياتها من خالل سعيها لتحقيق األهداف 
التالية:

زيادة نسبة رضا املواطن عن اخلدمات التي تقدمها املؤسس. 
حتقيق مبدأ احملاسبة واملساءلة وااللتزام بالقوانني واألنظمة.

العامة  السلطة  استغالل  من  واحلد  الدولة  وموارد  العام  واملال  السلطة  استخدام  والشفافية يف  والعدل  النزاهة  مبدأ  حتقيق 
ألغراض خاصة.

حتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة.
العمل على حتقيق األهداف الوطنية االستراتيجية وحتقيق االستقرار املالي للمؤسسة.

رفع مستوى قدرات الوزارة من خالل تعزيز وتطوير األداء املؤسسي عن طريق املتابعة والتقييم بشكل مستمر.
إنشاء أنظمة فعالة إلدارة مخاطر العمل املؤسسي وتخفيف آثار املخاطر واألزمات املالية.

وتؤكد املؤسسات احلكومية بشكل دائم على أهميَة االلتزام بقواعد احلوكمة الرشيدة التي تضمن سالمة األنظمة وتساهم يف رفع 
كفاءتها، وتعزز من فاعلية أدائها وثقة املواطنني باخلدمات التي تقدمها، وحتافظ على املال العام. ومن أجل ذلك تُفّعل القوانني 
واألنظمة والتعليمات، وحترص على تطويرها وفق املستجدات والتغيرات. كما تعمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتسعى إلى 
العادلة. وتطبق كذلك أسس محددة لإلدارة  لتوحيد االجراءات وحتقيق  البشرية،  املوارد  تطبيق أنظمة اجلودة اإلدارية وأنظمة 

واإلشراف واملساءلة، إضافة إلى إدارة املوارد املالية وعمليات وإجراءات الرقابة عليها.

وترتكز مبادئ احلوكمة على سيادة القانون، والشفافية، واملساءلة، واملشاركة، والنزاهة، والفاعلية، والكفاءة، واالستدامة. وميكن 
تقييم هذه املبادئ من خالل التشريعات األساسية، والهيكل التنظيمي، والقيادة، واإلستراتيجية، وإدارة املوارد البشرية، واإلدارة 
العامة  واخلدمات  املالية،  والنتائج  والشركاء،  املوظفني  ونتائج  اخلدمات،  وتقدمي  واملوارد،  والشراكات  املشتريات،  وإدارة  املالية، 

واملخرجات النهائية، والنتائج الكلية واآلثار (وزارة تطوير القطاع العام، 2014؛ وزارة التربية والتعليم، 2018).

ويف هذا اإلطار، قام البرنامج اإلقليمي للتعليم العالي يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي، بتطوير بطاقة 
املؤسسية  أهدافها  مع  تتفق  التي  ملمارسات احلوكمة  اتباع اجلامعات  البطاقة مدى  وتُقِيّم هذه  لفحص احلوكمة يف اجلامعات. 
واالجتاهات الدولية، كما ترصد مدى التقدم احملرز مبرور الوقت. وهذه البطاقة عبارة عن أداة تتيح للجامعات يف املنطقة احملدد 
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العامة  السلطة  استغالل  من  واحلد  الدولة  وموارد  العام  واملال  السلطة  استخدام  والشفافية يف  والعدل  النزاهة  مبدأ  حتقيق 
ألغراض خاصة.

حتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة.
العمل على حتقيق األهداف الوطنية االستراتيجية وحتقيق االستقرار املالي للمؤسسة.

رفع مستوى قدرات الوزارة من خالل تعزيز وتطوير األداء املؤسسي عن طريق املتابعة والتقييم بشكل مستمر.
إنشاء أنظمة فعالة إلدارة مخاطر العمل املؤسسي وتخفيف آثار املخاطر واألزمات املالية.

وتؤكد املؤسسات احلكومية بشكل دائم على أهميَة االلتزام بقواعد احلوكمة الرشيدة التي تضمن سالمة األنظمة وتساهم يف رفع 
كفاءتها، وتعزز من فاعلية أدائها وثقة املواطنني باخلدمات التي تقدمها، وحتافظ على املال العام. ومن أجل ذلك تُفّعل القوانني 
واألنظمة والتعليمات، وحترص على تطويرها وفق املستجدات والتغيرات. كما تعمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتسعى إلى 
العادلة. وتطبق كذلك أسس محددة لإلدارة  لتوحيد االجراءات وحتقيق  البشرية،  املوارد  تطبيق أنظمة اجلودة اإلدارية وأنظمة 

واإلشراف واملساءلة، إضافة إلى إدارة املوارد املالية وعمليات وإجراءات الرقابة عليها.

وترتكز مبادئ احلوكمة على سيادة القانون، والشفافية، واملساءلة، واملشاركة، والنزاهة، والفاعلية، والكفاءة، واالستدامة. وميكن 
تقييم هذه املبادئ من خالل التشريعات األساسية، والهيكل التنظيمي، والقيادة، واإلستراتيجية، وإدارة املوارد البشرية، واإلدارة 
العامة  واخلدمات  املالية،  والنتائج  والشركاء،  املوظفني  ونتائج  اخلدمات،  وتقدمي  واملوارد،  والشراكات  املشتريات،  وإدارة  املالية، 

واملخرجات النهائية، والنتائج الكلية واآلثار (وزارة تطوير القطاع العام، 2014؛ وزارة التربية والتعليم، 2018).

ويف هذا اإلطار، قام البرنامج اإلقليمي للتعليم العالي يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي، بتطوير بطاقة 
املؤسسية  أهدافها  مع  تتفق  التي  ملمارسات احلوكمة  اتباع اجلامعات  البطاقة مدى  وتُقِيّم هذه  لفحص احلوكمة يف اجلامعات. 
واالجتاهات الدولية، كما ترصد مدى التقدم احملرز مبرور الوقت. وهذه البطاقة عبارة عن أداة تتيح للجامعات يف املنطقة احملدد 
قياس مستواها مقارنة باجلامعات األخرى يف مختلف أنحاء العالم، وكذلك استعراض ما حترزه من تقدم نحو بلوغ أهدافها املعلنة 

 .(Jaramillo, 2013)

ويؤكد البرنامج على أن هذه البطاقة تراعي طبيعة احلوكمة بأبعادها املتعددة، وال حتدد منوذًجا مثالياً للحوكمة؛ وإمنا هدفها هو 
حتديد االجتاهات، ومن أجل استخدامها نَْهجاً مؤسسياً يرّكز على اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص. وبحسب ما 
جاء يف البرنامج فإن هذه البطاقة تتمتع بالقدرة على حتديد: جوانب القوة وجوانب الضعف لكل مؤسسة على حدة؛ واجتاهات نظم 
تنفيذ  يف  بالبدء  االهتمام  وإثارة  املؤسسة؛  نوع  حسب  وممارساتها  احلوكمة  نظم  واجتاهات  الوطني؛  املستوى  على  احلوكمة 
 Jaramillo, اإلصالحات على املستويات املؤسسية والوطنية واإلقليمية. وقد حددت بطاقة فحص احلوكمة يف اجلامعات خمسة أبعاد

2013)). وذلك على النحو اآلتي:

1. السياق العام والرسالة واألهداف: أحد العناصر الرئيسية يف تقييم نظم حوكمة اجلامعات هو اإلطار العام ملنظومة التعليم العالي 
والتفاعل بني املؤسسة والدولة. ويتمثل جانب من احلوكمة يف تأمني املوارد الالزمة لتنفيذ أهداف اجلامعة ورسالتها، وكذلك مراقبة 

أداء مديري املؤسسات على أعلى املستويات وإخضاعهم للمساءلة.

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
احملور الثالث

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة بااللتحاق:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشرات من 1 إلى 5.
   بناء عدد من املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال) بنسبة زيادة قدرها %25 بحلول علم 2025. 

   بناء عدد املدارس احلكومية للمرحلة االبتدائية بنسبة زيادة قدرها %20 بحلول عام 2025.
   االرتفاع مبعدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 بحلول علم 2025.

   رسم اخلرائط املدرسية للتوسع ببناء املزيد من مؤسسات رياض األطفال.

   رسم اخلرائط املدرسية للتوسع ببناء مزيد من مدارس التعليم األساسي.

   بناء وجتهيز 300 غرفة صفية ملرحلة رياض األطفال سنوًيا.
   دعم مؤسسات رياض األطفال التي تديرها املجتمعات احمللية باملناطق الريفية لتصل نسبتها إلى %40 بحلول عام 2030.

   التوسع يف بناء املزيد من املدارس، خاصة يف الريف واملناطق النائية.
   إلغاء الرسوم املدرسية وتوفير اللوازم املدرسية للطلبة من األسر الفقيرة.

   دعم األسر الفقيرة لتمكينها من إحلاق أبناءها بالتعليم األساسي.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر السادس. 
   مراجعة نظم تقومي الطالب واالمتحانات، والعمل على تطويرها.

   بناء برامج إثرائية للطالب ذوي األداء املنخفض أو الذين يعانون من صعوبات التعلم؛ حتى يتمكنوا من اللحاق بالركب.
توفير املوارد املالية االزمة لتقدمي الدعم املادي للمعلمني الذين يعملون ساعات إضافية يف البرامج اإلثرائية املقدمة للطالب ذوي 

األداء املنخفض أو الذين يعانون من صعوبات التعلم.
   تقدمي الدعم ألولياء األمور للمساعدة يف دعم أطفالهم يف األعمال املدرسية. 

   إعداد برامج متابعة ما بعد املدرسة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم.
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2. توجه اإلدارة: تشير اإلدارة إلى القرارات اليومية لتسيير شؤون املؤسسة، على سبيل املثال: قبول الطالب وتسجيلهم واعتماد 
درجاتهم العلمية؛ وتعيني ومكافأة وترقية أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اآلخرين؛ وإنشاء وصيانة املنشآت. ويشمل ذلك أيضاً 
آليات اإلدارة: كيفية اختيار رئيس اجلامعة وأعضاء هيئاتها اإلدارية، وحتديد مهامهم ومسؤولياتهم، وتسلسلهم اإلداري، وما إلى 

ذلك.

بينهما.  املهمة  العملية  بالفوارق  إقراراً  واألكادميية  املالية  التحليلي االستقاللية  البُعد  يتناول هذا  3. االستقاللية (الالمركزية): 
فاالستقاللية املالية هي قدرة اجلامعات على حتديد الرسوم الدراسية، وجتميع االحتياطات وترحيل التمويل احلكومي الفائض، 
خدمات  وتقدمي  وبيعها،  واملباني  األراضي  وامتالك  املادية(،  أو  املالية  )سواء  األصول  يف  األموال  واستثمار  األموال،  واقتراض 
تعاقدية. وتراعي االستقاللية األكادميية مدى قدرة اجلامعات على تصميم املناهج الدراسية أو إعادة تصميمها، وإدخال برامج 
الدرجات العلمية أو إلغائها، وحتديد الهياكل األكادميية، وتقرير عدد الطالب الكلي، وحتديد معايير القبول وعدد الطالب يف كل 

تخصص، وتقييم البرامج، وتقييم نواجت عملية التعليم، وطرق التدريس.

4. املساءلة: يف ظل قيام احلكومات والوزارات يف مختلف أنحاء العالم مبنح اجلامعات احلكومية مزيداً من االستقاللية، فإن هذه 
االستقاللية تقترن يف الغالب بقدر أكبر من املساءلة، والذي يتخذ شكل اإلثباتات القابلة للقياس ملا يتم إحرازه من إجناز وتقدم على 
صعيد حتقيق أهداف اجلامعات. ويشير هذا، باعتباره أحد أبعاد احلوكمة، إلى مساءلة أعضاء هيئة التدريس، واملديرين، واملوظفني 
اإلداريني، واملجالس اإلدارية. كما يرتبط بعملية تقييم إجناز األهداف املؤسسية، ونشر املعلومات) مبا يف ذلك أهداف املؤسسة، 
إلى  إضافة  واالعتماد(،  واخلارجية،  الداخلية  املؤسسة  وتقييمات  العمل،  سوق  اخلريجني  وإدخال  للطالب،  العلمي  والتحصيل 
األساليب املستخدمة لتقييم أداء الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملديرين واملوظفني اإلداريني، واملراجعة املالية، وعملية إدارة 

املخاطر والتعامل مع سوء السلوك.

5. املشاركة: يحلل البُعد اخلامس مدى مراعاة أصحاب املصلحة املباشرة ومصاحلهم، وكذلك الدور الذي يلعبونه يف عملية اتخاذ 
القرار. وعلى الرغم من اتساع مجموعة أصحاب املصلحة يف األمور التعليمية تبعاً لنوع املؤسسة واإلطار العام ملنظومتها، فعادًة ما 
املجتمعية،  واجلمعيات  واملانحني،  الصناعة،  وممثلي  واحلكومة،  التدريس،  هيئة  وأعضاء  الطالب،  هم  املصلحة  أصحاب  يكون 
القواعد  إتاحة املجال جلميع املعنيني بشكل مباشر أو غير مباشر لوضع  واالحتادات، واخلريجني. وعلية، فاملشاركة تؤكد على 
الدين،  (ناصر  واضحة  معايير  التعلمية ضمن  التعليمية  العملية  تخص  التي  واإلجراءات  والتعليميات  السياسات  ورسم  واملبادئ 

.(2019

ويف ذات السياق أكدت وزارة تطوير القطاع العام (2014) يف دليل ممارسة احلوكمة يف القطاع العام على ركائز جوهرية ومبادئ 
تطبيق ممارسات  أجل  من  وذلك  واملساءلة؛  والشفافية،  الفساد،  ومكافحة  القانون،  وسيادة  واملساواة،  العدالة،  يف:  متثلت  عليا 

احلوكمة الرشيدة، واحملافظة على املال العام، وترشيد القرارات اإلدارية، وحتقيق اجلودة والتميز يف األداء. 

واإلجرائية  والتنظيمية  التشريعية  األطر  امتلكت  إذا  تتحقق  احلكومية  الدائرة  اجليدة يف  احلوكمة  مفهوم  أن  الدليل  وضح  كما 
(التشريعات، الهياكل التنظيمية، العمليات، األنظمة، ...)، التي متكنها من األداء اجليد يف إدارة البرامج وتقدمي اخلدمات بكفاءة 

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
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وفعالية. ومتكنها كذلك من املطابقة يف اتخاذ القرارات واإلجراءات اإلدارية، وفقاً للتشريعات النافذة، بحيث تلبي توقعات األطراف 
ذات العالقة من الشفافية والنزاهة واملساءلة (وزارة تطوير القطاع العام، 2014). 

وجتدر اإلشارة إلى أنه من السهولة مبكان تقييم بعض أهداف اخلطة التربوية أو مخرجاتها املتوقعة مثل االلتحاق واإلنفاق والكفاءة 
الداخلية باستخدام املؤشرات الكمية. باملقابل فإن التقييم لبعض السياقات كاجلودة واحلوكمة ليس باألمر السهل، ويصعب قياسها 
مبؤشرات كمية. وبالتالي يتم اللجوء إلى استخدام مؤشرات وكيلة، تستند على مؤشرات مالية مرتبطة بالتمويل املخصص للتعليم 
(حصة التعليم من موازنة احلكومة) واستخداماته (حصة الرواتب من التمويل حصة املعلمني من حصص قوة العمل، معدل اإلنفاق 
على البرامج ذات األولوية، وغيرها)، التي إذا ما قورنت مبستوى التصور املتوقع واملرغوب فيه فإنها ميكن أن تعكس بعض جوانب 
احلوكمة. إضافة إلى ذلك ميكن اشتقاق "مؤشرات فاعلية احلوكمة" من خالل دراسات مسحية وحتليلية للواقع اإلداري، الذي يحلل 

جوانب القوة والضعف يف النظام اإلداري (اليونسكو، 2013). 

وعليه، واعتماداً على ما سبق وعلى مفهوم احلوكمة، واألهداف التي تسعى إلى حتقيقها، واملبادئ التي ترتكز عليها، واألبعاد التي 
متثلها، فإن هذا الدليل، ومن خالل تشخيصه لقطاع التعليم، سيقدم عدداً من املؤشرات النوعية التي تدلل على حتقق احلوكمة 

واإلدارة يف املؤسسات التعليمية، والتي ميكن حصرها يف اآلتي:

 

هيكلية النظام اإلداري

الكفاءة والفعالية 

الالمركزية وتفويض
 الصالحيات

العدالة واملساواة

املشاركة يف صنع
 القرار

املساءلة والشفافية

كيفية حتليل قطاع التعليم وفق العناصر الرئيسة املتعارف عليها يف املمارسات العاملية
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قبل الشروع يف كيفية صنع السياسة التعليمية يف ضوء نتائج حتليل قطاع التعليم، جتدر اإلشارة إلى أن السياسة التعليمية هي الدفة 
املوجهة حلركة نظام التعليم يف حاضره، واملستشرفة ملا ينبغي أن يكون عليه يف مستقبله. وذلك باعتبار أنها مجموعة من املبادئ 
والتوجهات العامة التي حتكم عناصر ومكونات منظومة التعليم يف عملياتها املختلفة حتقيقاً لنواجت محددة يسعى املجتمع للحصول 
عليها من نظامه التعليمي يف ضوء األوضاع واإلمكانات املتاحة واملتوقعة مستقبًال (عيد، 2011)، وهي بذلك ُمتِثّل اخلريطة العامة 

للتعليم والتي بقدر وضوحها وصدقها تظهر األهداف العامة واخلطوط العريضة املراد الوصول إليها (احلوت، 2008).   

وملا كان ما يبتغيه املجتمع من نظام التعليم يتحدد يف ضوء أمرين أساسني، أولهما: الواقع املجتمعي وباألخص الواقع التعليمي وما 
من  عليها  يترتب  وما  واحملتملة،  الواقعة/احلالية  التحديات  وثانيهما: مجموعة  مواجهة وحل،  إلى  به من مشكالت حتتاج  ميوج 
تداعيات تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التعليم، فإن السياسة التعليمية تتطلب باستمرار مراجعة ذلك الواقع وتلك التحديات 
على الصعيدين الداخلي واخلارجي وما تفرزه من تأثيرات، وإال حتولت هذه التأثيرات إلى ضغوط، ومن ثم يفقد التعليم قدرته على 

العمل يف الفضاء الذى يوجد فيه، ويكون مسعاه فقط محاولة اللحاق والتكيف مع تلك التحديات (عيد، 2011).

تُفضي عملية حتليل قطاع التعليم إلى حتديد نقاط القوة، ونقاط الضعف، والفرص، والتهديدات/التحديات من خالل حتليل سوات 
SWOT Analysis وغيره من أدوات حتليل قطاع التعليم والتخطيط التربوي التي مت مناقشتها يف احملور األول من الدليل (1.4). 

وعليه، ينبغي أن تستند عملية صنع السياسات التعليمية إلى نتائج حتليل الوضع الراهن للنظام التعليمي، حملاولة فهم األسباب 
الكامنة والعوامل احملددة وراء املشكالت والقضايا التي متثل حتديات لقطاع التعليم، وبالتالي يتمكن املعنيون بقطاع التعليم من 
الوصول إلى السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء خيارات السياسات النهائية املقترحة، وحتديد اإلجراءات املمكنة التي يتعني 

اتخاذها لتنفيذ تلك السياسات التي من شأنها رفع كفاءة النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. 

وتستلزم عملية صنع السياسة التعليمية تدفًقا مستمرا للمعلومات الكمية والنوعية، فالسياسة التعليمية كأي سياسة أخرى ال ميكن 
صنعها دون االعتماد على قواعد أساسية للمعلومات، تتضمن معلومات تفصيلية عن كل عناصر املنظومة التعليمية. ويقتضي هذا 
توافر املعلومات وإتاحتها على كافة مستويات صنع السياسة، والبد من وجود نظام لتحديث املعلومات. وتعتبر عملية احلصول على 
املعلومات والبيانات، والتأكد من صدقها هي أهم مرحلة من مراحل صنع السياسة ودعم عملية اتخاذ القرار. وجدير بالذكر أن 
عملية احلصول على املعلومات الكمية والكيفية الالزمة لتحليل قطاع التعليم، والتأكد من حداثتها وصدقها يُعد حتدًيا يف بعض 
الدول العربية لعدم وجود قواعد بيانات محدثة، ووجود تضارب بني البيانات املتوفرة يف بعض األحيان مما يُعرقل عملية صنع 
السياسة التعليمية واتخاذ القرارات املناسبة التي من شأنها رفع كفاءة النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. ولكي يتم التغلب 
استرجاعها  قبل  للمراجعة  أخرى  قطاعات  أو  وهيئات  وزارات  يف  املتاحة  واملعلومات  البيانات  إخضاع  يجب  املشكلة،  تلك  على 

احملور الرابع

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات 
التعليمية

4

 4.1  كيفية صنع السياسات التعليمية يف ضوء نتائج حتليل قطاع التعليم

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 4
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات اإلنفاق والتمويل:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشرات اإلنفاق والتمويل 
   عمل دراسات جدوى لالستثمار يف التعليم.

التعليم (فتح مدارس وجامعات، إضافة إلى فتح مراكز تدريبية ثقافية يف شتى     تسهيل إجراءات استثمار القطاع اخلاص يف 

املجاالت. 
   اتاحة الفرصة ملشاركة األطراف املعنية بالتعليم يف اإلنفاق عليه.

   بناء خطة عمل لتنفيذ السياسة املختارة.
   متابعة تنفيذ اخلطط وتقييمها للسياسة املختارة.

   تنمية قدرات العاملني يف تعليم مرحلة ما قبل االبتدائي (رياض األطفال). 
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(اليونيسكو،   2.1 يف  الثاني  احملور  تناولها يف  مت  التي  األسئلة  من  العديد  على  اإلجابة  والتحقيق  املراجعة  وتشمل  واستخدامها. 
  .(2012a

كل ما سبق يتعلق بالبيانات املتاحة، ثم يتم بعد ذلك حتديد البيانات واملعلومات اجلديدة الالزمة يف ضوء البيانات املتاحة، ويف ضوء 
عناصر/زوايا عملية حتليل قطاع التعليم. ويتم جمع هذه البيانات اجلديدة من خالل مجموعة من األدوات املتنوعة مثل: املُشاهدات 
(املالحظة)، واملقابالت، واملسوحات، واالستبانات، والدراسات، وغالًبا ما يُؤدي التعدد يف استخدام أدوات جمع البيانات، والتكامل 

بينها واملزج بني نتائجها إلى نتائج أفضل، بدًال من االعتماد على أحدها.  

وباإلضافة إلى املعلومات والبيانات الوطنية، وأهميتها يف صنع السياسة التعليمية فقد تزايد االهتمام مبقارنة البيانات واملعلومات 
الدولية واملقارنات املعيارية املتعلقة باملعايير واملؤشرات التربوية، مثل مستوى اإلنفاق على التعليم، ومعدالت االستيعاب، ومعدالت 
للمعلمني  املئوية  والنسبة  الدراسي،  اليوم  ومتوسط ساعات  الدراسة،  سنوات  ومتوسط  اإللزامي،  التعليم  سنوات  وعدد  التسرب، 
الدولية ... إلى غير ذلك من  الوطنية واالختبارات  املؤهلني واملدربني، ونسبة الطلبة إلى املعلمني، ونتائج الطالب يف االختبارات 

املؤشرات، بهدف التعرف على جوانب اخللل الوظيفي يف النظم التعليمية.

كما يعتمد صنع السياسة التعليمية اعتماًدا أساسًيا على نتائج البحوث التربوية وتوصيات املؤمترات، التي تعتبر أداة رئيسة إلنتاج 
املعلومات وفهم الظواهر واملشكالت. وحتاول بحوث السياسات التوصل إلى النسق العام للتطورات املختلفة يف السياسات التعليمية، 
لسياساتهم  مبررات  يقدموا  أن  السياسة  لصانعي  الفرصة  التربوية  البحوث  نتائج  وتوفر  التطورات.  هذه  تفسر  نظرية  وإيجاد 

واإلجراءات التي اتخذوها.

وحتتل الدراسات املقارنة يف مجال السياسات التعليمية مكانة مهمة يف التعرف على مناذج صنع السياسات وأساليب تطويرها يف 
أو مبادئ ميكن االستفادة منها، كما  الدراسات، يتمثل يف استخالص تعميمات  النوع من  الدول املختلفة. والهدف األساسي لهذا 
يساعد يف طرح البدائل واحللول. وال يُقصد من هذه الدراسات استعارة سياسات تعليمية أو نقلها، وإمنا يُقصد االسترشاد بها 

واشتقاق إطار يتناسب مع السياق الثقايف للدولة التي تعاني من مشكلة ما يف سياستها التعليمية.

وقبل الشروع يف كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة النظام 
Policy Learning وليس  التعلم من السياسات  الدليل يتبنى فلسفة  التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته، جتدر اإلشارة إلى أن هذا 
استعارة السياسات Policy Borrowing ، ولذا لزم التنويه عن الفرق بني املصطلحني بإيجاز لتوضيح توجه الدليل؛ حيث يُعد هذا التوجه 

أحد أهم املنطلقات البحثية لعملية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية.

ويف هذا السياق، جتدر اإلشارة إلى شيوع "اجتاهني" - أو "فلسفتني" - لإلصالح التربوي، وكيفية التعامل مع جتارب اإلصالح يف 
 ، Policy Borrowing "الدول املتقدمة، لكل منهما حججه، وأسانيده، وأنصاره، ومؤيدوه. يُعرف االجتاه األول باسم: "استعارة السياسة
 Policy Learning (Chakroun, 2008; Phillips and Schweisfurth, 2008; Ra�e, "فيما يُعرف االجتاه الثاني باسم: "التعلم من السياسة

.(2011

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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وينهض االجتاه األول "استعارة السياسة" على فكرة مفادها: أن ُصنَّاع السياسة التعليمية يف أي مجتمع مييلون إلى دراسة التجارب 
األجنبية "املميزة"؛ كمصدر الستيراد أفضل السياسات، واملمارسات التربوية، واستنباتها يف دولهم بعد أن حققت كل تلك النجاحات 

يف دولها، وصارت مضرب املثل. ويف عبارة واحدة، فإن غاية هذا االجتاه هي: " نقل" أفضل املمارسات، وأجنحها.

يف املقابل، ينهض اجتاه "تَعلُّم السياسة" على فكرة مفادها: أن دراسة جتارب النظم التعليمية املتقدمة واملميزة، وخبراتها يُعُدّ أمًرا 
ضرورًيّا، وواجًبا؛ الستخالص الدروس "القِيّمة، والصادقة"، من خالل املقارنات عبر نظم تعليمية متعددة، ومتنوعة فضًال عن تأكيده 
"حتمية" أالَّ يتوقف األمر عند هذا احلد، وإمنا "يجب" أن يتضمن - أيًضا - التعلم من دروس السياسات التعليمية، ونتائجها املتعاقبة 
التي سار عليها نظام التعليم يف دولها. ويف عبارة واحدة، فإن غاية هذا االجتاه هي: "الفهم، والتعلم" من اإليجابيات، ومن السلبيات 

مًعا.

م، فإن هذا الدليل يسير- يف فلسفته، ومنهجيته - على ُخطى مدخل "تَعلُّم السياسة"؛ فليس الهدف - وينبغي أالَّ  بُناًء على ما تقَدّ
الثقافية، والتاريخية، واالجتماعية، واالقتصادية، والسياسية،  النماذج الناجحة، فلكل نظام تعليمي خصوصيته  يكون - هو "نقل" 
والتربوية التي قد ال تتوافر- بالضرورة - يف نظام تعليمي آخر، ولكل سياسة تعليمية متطلباتها، وشروطها "القبلية، والبعدية" التي 

تضمن لها النجاح؛ األمر الذي قد ال يتوافر - بالضرورة - يف املجتمعات كلها، وبالقدر الواجب.

قة لتحليل قطاع التعليم وفق ُمدخالت/زوايا عملية التحليل  من هنا تكمن أهمية هذا الدليل يف كونه محاولة علمية، وحتليلية ُمدِقّ
املختلفة، ومؤشراتها، ويف بعض األحيان مقارنة مؤشرات دولة معينة بغيرها من الدول املتقدمة يف السياسات والنظم التعليمية؛ علَّها 
تُعني املسؤولني، وصانعي السياسة ومتخذي القرار على "اإلفادة، وتعلُّم الدرس" عند صنع السياسات التعليمية الفعالة؛ مبا يتناسب 

مع خصوصية املجتمعات العربية. 

وباإلضافة إلى أهمية مقارنة مؤشرات دولة معينة بغيرها من الدول املتقدمة يف السياسات والنظم التعليمية، تبرز أهمية املشاركة 
التعليمية إلى تضافر جهود مؤسسات مجتمعية أخرى مع مؤسسات  التعليمية؛ حيث حتتاج السياسة  بناء السياسة  املجتمعية يف 
التعليم عند بنائها وكذلك عند تنفيذها؛ فبناء السياسة التعليمية ليس عملية فنية يقوم بها خبراء التعليم وحدهم، بل هي مطلب 

شعبي يُحتم أن تكون هناك القنوات التي تتيح لهم الفرصة يف إبداء الرأي على أن تؤخذ اآلراء التي يبدونها بعني االعتبار.

 وتُضفى هذه املرجعية املجتمعية على السياسة التعليمية سمتني، هما (عيد، 2011):
   املؤسسية: أي أن السياسة التعليمية يجب أن تتم يف إطار مؤسسي، وال ينفرد بها شخص مهما كان موقعه أو نفوذه يف املجتمع.

  املجتمعية: أي تسعى إلى حتقيق أهداف معينة معلنة كانت أم خفِيّة، هذه األهداف مستقاه من املجتمع، وليست إمالءات من اخلارج.
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ويعرض هذا احملور لكيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة 
النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته من خالل حصر نتائج املؤشرات التي مت التوصل إليها - يف احملور الثالث - فيما يتعلق 

بعناصر/زوايا عملية حتليل قطاع التعليم، واملتمثلة يف:

 

املؤشرات املتعلقة
بااللتحاق 

املؤشرات املتعلقة
باإلنفاق والتمويل

املؤشرات املتعلقة
 باجلودة

املؤشرات املتعلقة
بالكفاءة الداخلية

املؤشرات املتعلقة
بالكفاءة 
اخلارجية

املؤشرات املتعلقة
بالعدالة

املؤشرات املتعلقة
باحلوكمة 
واإلدارة
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 4.2 السياسات التعليمية املرتبطة مبؤشرات حتليل قطاع التعليم
قبل البدء يف صنع السياسات التعليمية املرتبطة ُمبؤشرات حتليل قطاع التعليم، جتُدر اإلشارة إلى أن أنها عملية معقدة متر مبراحل 
التعليمية، ولكنها ليست وصفة  بها لصنع السياسة  Road Map ُميكن االستعانة  املراحل مبثابة خارطة طريق  عديدة، وتُعد هذه 
� One size . فالسياسة التعليمية ts allتؤتي نفس النتائج يف السياقات املختلفة، وليست مقاس واحد للجميع Magic recipe سحرية
التي تنجح جناًحا ساحًقا يف دولة ما قد تفشل فشًال ذريًعا يف دولة أخرى، بل ُميكن القول إن السياسة التعليمية التي تنجح يف والية 

أو مقاطعة يف دولة ما قد ال تنجح يف باقي الواليات واملقاطعات يف ذات الدولة.

ة التي تواجه قطاع التعليم يف دولة ما. كما ينبغي  ولكي يتم بناء السياسة التعليمية، ينبغي حتديد القضايا العامة، واملشكالت املُلَحّ
حتليل السياسات التعليمية القائمة، ومدى جناحها يف حتقيق أهداف النظام التعليمي. وتُفضي عملية حتليل قطاع التعليم يف ضوء 
العناصر املتعارف عليها عاملًيا (االلتحاق، االنفاق والتمويل، اجلودة، الكفاءة الداخلية، الكفاءة اخلارجية، العدالة، احلوكمة واإلدارة) 
إلى حتديد القضايا العامة واملشكالت التي يعاني منها قطاع التعليم. وينبغي أن تستند أولويات السياسة التعليمية، كاستجابة لهذه 
التحديات، إلى فهم األسباب الكامنة والعوامل احملددة، وبالتالي العمل على توفير الطرق املناسبة ملواجهة تلك املشكالت، وحتديد 

اإلجراءات املمكنة التي يتعني اتخاذها وخيارات السياسات النهائية املختارة.

وبناًء على تفسير نتائج مؤشرات حتليل قطاع التعليم يف دولة ما، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي القرار 
بناء السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة 
النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى وفًقا لنتائج عملية حتليل 

قطاع التعليم: إيجاًبا، وسلًبا، ووفًقا للتوجه السياسي، والوضع االقتصادي واالجتماعي والسياق الثقايف لكل دولة.  

وتتضمن السياسة التعليمية عنصرين رئيسني، أوالهما: املبادئ احلاكمة التي حتكم نظام التعليم يف سيره ويف كافة القرارات التي 
يتخذها صانعي السياسة ومتخذي القرار، ومن أمثلة املبادئ احلاكمة "التعليم حق للجميع"، و" تكافؤ الفرص التعليمية "؛ وثانيهما: 
األهداف العامة التي يُراد الوصول إليها، وهي أهداف تتسم بالعمومية يتطلب حتقيقها أفق زمني بعيد، مثل " ضمان التعليم اجليد 

املنصف الشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة للجميع" - الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة. 

ويُعد حتليل السياسة Policy Analysis احللقة األولى من صنع السياسة التعليمية Policy Making. وتتضمن عملية حتليل السياسة 
عدة خطوات، من أهمها: حتديد املشكلة، وجمع األدلة حول املشكلة، وحتديد املبادئ احلاكمة واألهداف العامة، وتطوير البدائل، 
العامة، واختيار أفضل  املبادئ احلاكمة واألهداف  واملنفعة، ويف ضوء  الكلفة  بينها يف ضوء  واملفاضلة  املقترحة،  البدائل  وتقييم 
البدائل، ثم بناء السياسة. وبعد ذلك يقوم املعنيون بقطاع التعليم بتطبيق السياسة املختارة، ومتابعة التطبيق، وتقييم السياسة، 

.(Alexander, 2013; Bandach, 2012) وإدخال التعديالت الالزمة أو استبدال السياسة أو إلغاءها إن لزم االمر

 Problem Analysis وينطلق كل من أليكساندر (2013) وبانداك (2012) من التفكير يف عملية حتليل السياسة على أنها حتليل مشكلة
تبدأ بتحديد املشكلة (مثل: مشكلة الرسوب والتسرب)، مروًرا بجمع األدلة حول تلك املشكلة من خالل احلصول على البيانات 
الكمية والكيفية املرتبطة بكافة عناصر املنظومة التعليمية، وحتديد املبادئ احلاكمة والغايات املراد حتقيقها، ثم تنتقل إلى صياغة 
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يف ضوء ما سبق، ينبغي أن يستقر يف خلدنا أن صنع السياسة التعليمية عملية ليست باليسيرة، وأن التغيير عملية معقدة، وتتطلب 
وقتا وجهدا، وبالتالي ال ينبغي أن نتعجل النتائج، ونتعجل احلكم على تلك السياسات. وعليه، فإن الدراسة املتأنية لهذه السياسات 
قبل األخذ بها يُعد أمراً ضروريا، وكذا الدراسة املتأنية للمتطلبات القبلية الالزمة لتحقيق تلك السياسات التعليمية، والعمل على 

توفيرها قبل أن نتبناها.   

أخيرا، وليس آخرا، فإن العمل وفقاً لنموذج جديد أو مواكبة منوذج جديد يتطلب وقتاً وجهداً، ولكن النتيجة ستكون ذات جدوى، 
وقيمة عالية يف حتسني أداء قطاع التعليم، الذي سوف ينعكس بدوره على رفع كفاءة النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته.    

وفيما يلي، يعرض الدليل لبناء السياسات التعليمية استناًدا إلى مؤشرات حتليل قطاع التعليم وفًقا لزوايا النظر السبع (االلتحاق، 
اإلنفاق والتمويل، اجلودة، الكفاءة الداخلية، الكفاءة اخلارجية، العدالة، احلوكمة واإلدارة). 

من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بااللتحاق - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع االلتحاق مبختلف 
مستويات التعليم تتطلب احتساب املؤشرات التالية:

 النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي
 املعدل الصايف لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي

 نسبة القيد اإلجمالية
 معدل القيد الصايف

 معدالت القيد حسب العمر/السن
 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

وبعد حصر نتائج تلك املؤشرات من خالل حتليل قطاع التعليم/أحد القطاعات الفرعية للتعليم يف دولة ما، يتضح مدى تطور نسب 
االلتحاق بالصفوف الدراسية، وما إذا كانت تلك الدولة حققت تطوًرا ملحوًظا يف نسب االلتحاق مبختلف مستويات التعليم (ابتدائي 

– متوسط - ثانوي) خالل فترة زمنية معينة. وميكن تفسير نتائج تلك املؤشرات على النحو التالي (على سبيل املثال ال احلصر):

-    Access السياسات التعليمية املرتبطة بااللتحاق  4.2.1

البدائل. وتبدو صياغة البدائل عملية استنتاج معقدة، إذ أن عدداً كبيراً من البدائل ميكن توليدها لتتالءم مع املعطيات املختلفة 
للنظام التعليمي وسياقه، إال أن حتديد البدائل املثالية يعتمد على األهمية املدركة لقضايا النظام التعليمي والقوة النسبية جلماعات 
املصالح، والدمج احملتمل للبدائل املختلفة. وبعد أن يتم التوصل إلى مجموعة البدائل املمكنة حلل املشكلة، البد من تقييمها لتحديد 
جوانب القوة والضعف يف كل منها متهيداً للمقارنة واملفاضلة بينها. وميكن قياس فاعلية كل بديل من خالل مدى واقعيته ومالءمته 
والتأثيرات  والنتائج  التعليمي، وكذلك مدى إسهامه يف حل املشكلة،  النظام  (الكلفة واملنفعة)، وألهداف وفلسفة  املتاحة  للموارد 
املترتبة على تطبيق هذا البديل. وبعد ذلك يقوم املعنيون بقطاع التعليم بتبني السياسة املختارة وتنفيذها، ومتابعة التنفيذ، ومراقبة 

املخرجات وتقييم النتائج، وتقييم السياسة، وإدخال التعديالت الالزمة أو استبدال السياسة أو إلغاءها إن لزم االمر.   
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وبعد الوقوف على حال االلتحاق استناًدا إلى مؤشراته، تسير عملية صنع السياسة التعليمية وفق اخلطوات التالية : 

1- حتديد املبادئ احلاكمة واألهداف العامة
البد أن يستند نظام التعليم إلى جملة من املبادئ احلاكمة التي يلتزم بها يف كافة املمارسات، فهي تضع حدوًدا وضوابط الجتاهات 
العمل بدًءا من السياسة التعليمية، مروًرا باالستراتيجيات واخلطط اإلجرائية والتشريعات والقرارات، وانتهاًء باألنشطة التنفيذية 
واألعمال اللوجستية، بحيث ال يأتي شيء يف نظام التعليم مخالًفا لتلك املبادئ أو متعدًيا عليها أو متحايًال على ثوابتها أو ملتًفا من 
املعبرة عما  العامة  التعليم صوب حتقيق مجموعة من األهداف  املبادئ، فإنه البد أن يتحرك نظام  ورائها. وباإلضافة إلى هذه 
يحتاجه املجتمع ويطمح إليه. تلك األهداف التي حتدد املعالم الرئيسة لعملية التعليم بعامة، واألدوار املنوطة بها يف إطار عملية 
التنمية املجتمعية الشاملة، واآلمال املعقودة عيها إلحداث التغييرات املرجوة يف بناء اإلنسان املنشود لغد أفضل (الزنفلي، 2013). 
بالتعليم  تُنبئ عن انخفاض يف نسبة االلتحاق  إذا كانت مؤشرات االلتحاق  املثال -  التعليم بدولة "س" - على سبيل  ففي قطاع 
االبتدائي، فإن عملية صنع السياسة التعليمية ستنطلق ابتداًءا من املبدأ احلاكم: "التعليم حق للجميع". فإذا كانت الدولة تتبنى مبدأ 
"التعليم حق للجميع"، فإن ذلك املبدأ احلاكم يُلزمها بإتاحة فرص التعليم للجميع. وعليه، يكون الهدف العام من صنع السياسة 
التعليمية يف زاوية االلتحاق هو "رفع معدالت االلتحاق بالتعليم االبتدائي" استناًدا لهذا املبدأ، وحتقيًقا للهدف العام (إتاحة التعليم 

جلميع الطالب يف سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي).

2-  تطوير بدائل السياسة
التزاما باملبدأ احلاكم "التعليم حق للجميع"، وحتقيًقا للهدف العام "إتاحة التعليم جلميع الطالب يف سن االلتحاق بالتعليم االبتدائي 

" ُميكن طرح مجموعة من البدائل (بدائل صنع السياسة التعليمية) على النحو التالي: 

- زيادة عدد املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال)
-   ضم مرحلة رياض األطفال إلى السلم التعليمي، بجعلها جزء من التعليم األساسي اإللزامي. 

- تعدد فترات الدراسة 

جدير بالذكر أن اخلطوات التفصيلية لصنع السياسة التعليمية استناًدا ملؤشرات حتليل قطاع التعليم سيتم عرضها كنموذج عملي فقط يف مؤشرات االلتحاق، ولن يتم تكرارها يف باقي املؤشرات مراعاًة لعدم التكرار، وحجم الدليل. 

من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بااللتحاق - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع االلتحاق مبختلف 
مستويات التعليم تتطلب احتساب املؤشرات التالية:

 النسبة اإلجمالية لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي
 املعدل الصايف لاللتحاق بالصف األول للمستوى االبتدائي

 نسبة القيد اإلجمالية
 معدل القيد الصايف

 معدالت القيد حسب العمر/السن
 معدالت االنتقال من مرحلة / مستوى إلى أخرى/ آخر

يف حال ارتفاع االلتحاق باملرحلة االبتدائية، فإن ذلك يُشير إلى درجة عالية من فرص التعليم االبتدائي املتاحة لألطفال يف السن 
الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية. وعليه، فقد يتجه املعنيون بقطاع التعليم إلى تبني سياسات تعليمية ترتبط بتحسني جودة 

التعليم االبتدائي. 
وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض االلتحاق باملرحلة االبتدائية، فإن ذلك يُشير إلى درجة ضعيفة من فرص التعليم االبتدائي 
املتاحة لألطفال يف السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية. وعليه، فسوف يتجه املعنيون بقطاع التعليم إلى تبني سياسات 

تعليمية ترتبط برفع نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي. 

وبناًء على تفسير نتائج مؤشرات االلتحاق مبستويات التعليم املختلفة، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي 
القرار بناء السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع 
كفاءة النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى وفًقا لنتائج عملية 

حتليل قطاع التعليم فيما يتعلق مبؤشرات االلتحاق: إيجاًبا، وسلًبا. 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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- زيادة كثافة الفصول
- زيادة نصاب املعلمني

3- تقييم البدائل واختيار أنسبها
يقوم املعنيون بقطاع التعليم بتقييم البدائل املطروحة يف ضوء كلفتها ومنفعتها دون اخلروج عن املبدأ احلاكم "التعليم حق للجميع"، 
والهدف العام "إتاحة فرص التعليم للجميع". ويتم تقييم تلك البدائل لتحديد جوانب القوة والضعف يف كل منها متهيداً للمقارنة 
واملفاضلة بينها. وميكن قياس فاعلية كل بديل من خالل مدى واقعيته ومالءمته للموارد املتاحة (الكلفة واملنفعة)، وألهداف وفلسفة 
النظام التعليمي، وكذلك مدى إسهامه يف حل املشكالت التي تواجه قطاع التعليم، والنتائج والتأثيرات املترتبة على تطبيق هذا 
البديل. وبعد إجراء املقارنة/املوازنة بني البدائل املطروحة، يتضح أن هناك بديل هو األنسب (األقل كلفة واألكثر فائدة)، فيقوم 

املعنيون بقطاع التعليم باختيار ذلك البديل. 

4- صنع السياسة التعليمية
التنفيذ، ومراقبة  البديل، ومتابعة  التعليمية، ويعملوا على تنفيذ ذلك  البديل املختار للسياسة  بتبني  التعليم  املعنيون بقطاع  يقوم 

املخرجات وتقييم النتائج، وتقييم السياسة، وإدخال التعديالت الالزمة أو استبدال السياسة أو إلغائها إن لزم االمر.

5- تصميم اإلجراءات التنفيذية
بعد صنع السياسة التعليمية، ينتقل املعنيون بقطاع التعليم من السياسة املختارة إلى بناء اإلجراءات التنفيذية التي من شأنها وضع 
السياسات املختارة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر من أهمها: أهداف 

عامة، أهداف فرعية، برامج، أنشطة/إجراءات تنفيذية.

وجدير بالذكر أن تقييم البدائل املقترحة، واملفاضلة بينها سيختلف من دولة ألخرى يف ضوء املبادئ احلاكمة واألهداف العامة، 
وحتليل الكلفة واملنفعة. فقد تتجه الدول الغنية إلى بناء مزيد من املدارس، وزيادة عدد املدارس احلكومية ملرحلة رياض األطفال، 
وقد تتبني سياسة ضم مرحلة رياض األطفال إلى السلم التعليمي اإللزامي، بينما الدول الفقيرة التي ال متتلك سبيًال إلى تبني تلك 
السياسات - لعدم توافر املوارد املالية الالزمة - قد تتجه إلى تبني السياسات األقل كلفة مثل: تعدد فترات الدراسة، وزيادة كثافة 

الفصول الدراسية، وزيادة نصاب املعلمني لرفع نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي.  
ويوضح جدول 21. كيفية صنع السياسات التعليمية استناًدا إلى نتائج مؤشرات االلتحاق.

تعريف املؤشر

غرض املؤشر

طريقة احلساب

البيانات املطلوبة

مصادر البيانات

الدورية

نوع التوزيع

التفسير

معاييراجلودة

إن التفاوت بني البيانات اخلاصة بالقيد والبيانات املتعلقة بالسكان التي يتم احلصول عليها من مصادر مختلفة التقييد
قد ال يعكس بدقة عدد األطفال غير املسجلني باملدرسة.

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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والسياسات  التشريعات  من  إلى مجموعة  تشير  أم خاصاً،  كان حكومياً  قطاع، سواء  أي  Governance يف  احلاكمية  أو  احلوكمة 
والهياكل التنظيمية واإلجراءات والضوابط التي ترسم الوحدات اإلدارية وتوجهها لتحقيق األهداف بأسلوب مهني وأخالقي بكل 
نزاهة وشفافية، وفق آليات للمتابعة والتقييم، ونظام صارم للمساءلة؛ لضمان الوصول إلى كفاءة وفعالية أداء عالية، وتوفير جميع 
اخلدمات بعدالة وانصاف. وعليه، فاحلوكمة يف قطاع التعليم تؤكد على الترتيبات التي تقوم بها مؤسسات القطاع من أجل ضمان 

حتقيق النتائج املطلوبة من قبل األطراف ذات العالقة.

وتستهدف احلوكمة يف املؤسسات التربوية تعزيز ثقة املواطن بإدارات املؤسسات ومديرياتها من خالل سعيها لتحقيق األهداف 
التالية:

زيادة نسبة رضا املواطن عن اخلدمات التي تقدمها املؤسس. 
حتقيق مبدأ احملاسبة واملساءلة وااللتزام بالقوانني واألنظمة.

العامة  السلطة  استغالل  من  واحلد  الدولة  وموارد  العام  واملال  السلطة  استخدام  والشفافية يف  والعدل  النزاهة  مبدأ  حتقيق 
ألغراض خاصة.

حتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح األطراف ذات العالقة.
العمل على حتقيق األهداف الوطنية االستراتيجية وحتقيق االستقرار املالي للمؤسسة.

رفع مستوى قدرات الوزارة من خالل تعزيز وتطوير األداء املؤسسي عن طريق املتابعة والتقييم بشكل مستمر.
إنشاء أنظمة فعالة إلدارة مخاطر العمل املؤسسي وتخفيف آثار املخاطر واألزمات املالية.

وتؤكد املؤسسات احلكومية بشكل دائم على أهميَة االلتزام بقواعد احلوكمة الرشيدة التي تضمن سالمة األنظمة وتساهم يف رفع 
كفاءتها، وتعزز من فاعلية أدائها وثقة املواطنني باخلدمات التي تقدمها، وحتافظ على املال العام. ومن أجل ذلك تُفّعل القوانني 
واألنظمة والتعليمات، وحترص على تطويرها وفق املستجدات والتغيرات. كما تعمل على تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتسعى إلى 
العادلة. وتطبق كذلك أسس محددة لإلدارة  لتوحيد االجراءات وحتقيق  البشرية،  املوارد  تطبيق أنظمة اجلودة اإلدارية وأنظمة 

واإلشراف واملساءلة، إضافة إلى إدارة املوارد املالية وعمليات وإجراءات الرقابة عليها.

وترتكز مبادئ احلوكمة على سيادة القانون، والشفافية، واملساءلة، واملشاركة، والنزاهة، والفاعلية، والكفاءة، واالستدامة. وميكن 
تقييم هذه املبادئ من خالل التشريعات األساسية، والهيكل التنظيمي، والقيادة، واإلستراتيجية، وإدارة املوارد البشرية، واإلدارة 
العامة  واخلدمات  املالية،  والنتائج  والشركاء،  املوظفني  ونتائج  اخلدمات،  وتقدمي  واملوارد،  والشراكات  املشتريات،  وإدارة  املالية، 

واملخرجات النهائية، والنتائج الكلية واآلثار (وزارة تطوير القطاع العام، 2014؛ وزارة التربية والتعليم، 2018).

ويف هذا اإلطار، قام البرنامج اإلقليمي للتعليم العالي يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا التابع للبنك الدولي، بتطوير بطاقة 
املؤسسية  أهدافها  مع  تتفق  التي  ملمارسات احلوكمة  اتباع اجلامعات  البطاقة مدى  وتُقِيّم هذه  لفحص احلوكمة يف اجلامعات. 
واالجتاهات الدولية، كما ترصد مدى التقدم احملرز مبرور الوقت. وهذه البطاقة عبارة عن أداة تتيح للجامعات يف املنطقة احملدد 

1- النسبة اإلجمالية 
لاللتحاق بالصف األول 

للمستوى االبتدائي.

2- املعدل الصايف 
لاللتحاق بالصف األول 

للمستوى االبتدائي.

3- نسبة القيد اإلجمالية

4- معدل القيد الصايف.

5- معدالت القيد حسب 
العمر/السن.

6- معدالت االنتقال من 
مرحلة إلى أخرى 

(مستوى إلى آخر). 

. زيادة عدد املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل 
التعليم االبتدائي (رياض األطفال).

. ضم مرحلة رياض األطفال إلى السلم 
التعليمي، بجعلها جزء من التعليم األساسي 

اإللزامي. 
. تعدد فترات الدراسة. 

. زيادة كثافة الفصول.
. زيادة نصاب املعلمني.

. تطوير نظم تقومي الطالب واالمتحانات.
. توفير برامج إثرائية للطالب ذوي األداء 

املنخفض أو الذين يعانون من صعوبات التعلم؛ 
حتى يتمكنوا من اللحاق بالركب.

. توفير برامج ما بعد املدرسة للطالب الذين 
يحتاجون إلى دعم. 

يف حال انخفاض 
نسبة االلتحاق 

باملرحلة االبتدائية.

يف حال تدني معدالت 
االنتقال من مرحلة 
إلى أخرى (مستوى 

إلى آخر). 

املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
" إتاحة فرص التعليم للجميع 

"
هدف السياسة التعليمية:

"رفع معدالت االلتحاق 
بالتعليم االبتدائي"  

املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
" إتاحة فرص التعليم للجميع "

هدف السياسة التعليمية:
"رفع معدالت االنتقال من 

مرحلة إلى أخرى" 

جدول 21. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات االلتحاق  

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة بااللتحاق:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشرات من 1 إلى 5.
   بناء عدد من املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال) بنسبة زيادة قدرها %25 بحلول علم 2025. 

   بناء عدد املدارس احلكومية للمرحلة االبتدائية بنسبة زيادة قدرها %20 بحلول عام 2025.
   االرتفاع مبعدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 بحلول علم 2025.

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات الكفاءة الداخلية:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   إتباع أسلوب الالمركزية يف وضع مناهج تراعي االختالفات البيئية.

   مراعاة تضمني األنشطة الالصفية يف املنهاج.

   حتقيق التكامل بني األنشطة الصفية والالصفية. 

   االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف املنهاج.
   استخدام األساليب التدريسية التي تركز على املهارات املوصلة للمعلومة.

   استحداث تخصصات يف ضوء الرؤية املستقبلية ملتطلبات التنمية املستدامة.
اعتماد تقنيات التعليم احلديثة (التعليم بأسلوب اللعب والتمثيل) كأساس الكتساب املعرفة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة الثانية ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   خفض معدل (طالب/معلم).

   تأهيل املعلمني وتدريبهم.
   متابعة الطلبة املتعثرين دراسياً من خالل إخضاعهم لبرامج عالجية مدروسة. 

   العمل على بناء اختبارات ومقاييس متطورة للتحصيل وتطبيقها.
   استحداث أنظمة وتعليمات لتقليل نسب الرسوب يف الصفوف األساسية من التعليم.

   اقتراح برامج داعمة للطلبة املتعثرين دراسياً.  
   إيجاد آلية لتنفيذ إلزامية التعليم يف املراحل األولى من التعليم من خالل إعطاء مدير املدرسة الصفة العدلية لتنفيذ ذلك.

تعديل كم ونوع املدخالت من خالل ضبط معدل طالب/ معلم، وحتري اختيار املعلمني واحلرص على تأهيلهم قبل التعيني وأثناء 
العمل.

تعديل النظام التعليمي من خالل إدخال تكنولوجيات وطرق جديدة للتعليم (على سبيل املثال استخدام التعلم التعاوني- التعلم 
بالفريق– استخدام التلفزيون واحلاسب اآللي).

جعل كلفة الوحدة (الطالب) يف أقل مستوى ممكن باالعتماد على تقديرات واقعية حقيقية تراعي العامل الزمني وما يترتب عليه 
من زيادة أو نقصان. 
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5. نسبة اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي 
6. اإلنفاق العام اجلاري على الطالب، واملدرسة كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي GNP للفرد.

7. كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة).

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة بااللتحاق:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشرات من 1 إلى 5.
   بناء عدد من املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال) بنسبة زيادة قدرها %25 بحلول علم 2025. 

   بناء عدد املدارس احلكومية للمرحلة االبتدائية بنسبة زيادة قدرها %20 بحلول عام 2025.
   االرتفاع مبعدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 بحلول علم 2025.

   رسم اخلرائط املدرسية للتوسع ببناء املزيد من مؤسسات رياض األطفال.

   رسم اخلرائط املدرسية للتوسع ببناء مزيد من مدارس التعليم األساسي.

   بناء وجتهيز 300 غرفة صفية ملرحلة رياض األطفال سنوًيا.
   دعم مؤسسات رياض األطفال التي تديرها املجتمعات احمللية باملناطق الريفية لتصل نسبتها إلى %40 بحلول عام 2030.

   التوسع يف بناء املزيد من املدارس، خاصة يف الريف واملناطق النائية.
   إلغاء الرسوم املدرسية وتوفير اللوازم املدرسية للطلبة من األسر الفقيرة.

   دعم األسر الفقيرة لتمكينها من إحلاق أبناءها بالتعليم األساسي.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر السادس. 
   مراجعة نظم تقومي الطالب واالمتحانات، والعمل على تطويرها.

   بناء برامج إثرائية للطالب ذوي األداء املنخفض أو الذين يعانون من صعوبات التعلم؛ حتى يتمكنوا من اللحاق بالركب.
توفير املوارد املالية االزمة لتقدمي الدعم املادي للمعلمني الذين يعملون ساعات إضافية يف البرامج اإلثرائية املقدمة للطالب ذوي 

األداء املنخفض أو الذين يعانون من صعوبات التعلم.
   تقدمي الدعم ألولياء األمور للمساعدة يف دعم أطفالهم يف األعمال املدرسية. 

   إعداد برامج متابعة ما بعد املدرسة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم.

من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بالنفقات والتمويل - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع النفقات 
والتمويل يف قطاع التعليم تتطلب احتساب مؤشرات تخص اإلنفاق احلكومي على التعليم، ومؤشرات أخرى تخص اإلنفاق املبدئي 

للمصادر األخرى على التعليم. 

1. نسبة ميزانية التعليم من إجمالي ميزانية الدولة.
2. نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من مجموع اإلنفاق احلكومي. 

.(GDP) 3. نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الناجت احمللي اإلجمالي
4. نسبة اإلنفاق احلكومي على التعليم من الدخل القومي اإلجمالي.

-  Expenditures and Finance السياسات التعليمية املرتبطة بالنفقات والتمويل  4.2.2

-4.2.2.1 مؤشرات اإلنفاق احلكومي على التعليم 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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وبعد حصر نتائج تلك املؤشرات من خالل حتليل قطاع التعليم/أحد القطاعات الفرعية للتعليم يف دولة ما، يتضح أن نتائج تلك 
املؤشرات ُميكن أن تفسر (على سبيل املثال ال احلصر) على النحو التالي:

1. يف حال ارتفاع النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم يف دولة ما، فإن ذلك يُشير إلى أن التعليم يُعد من األولويات يف 
سياسة الدولة مقارنة باإلنفاق املخصص للقطاعات األخرى مثل: الدفاع واألمن والرعاية الصحية، والقطاعات االجتماعية أو 

االقتصادية األخرى.

2. وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض النسبة املئوية لإلنفاق احلكومي على التعليم يف دولة ما، فإن ذلك يُشير إلى أن التعليم 
الصحية،  والرعاية  واألمن  الدفاع  مثل:  األخرى  للقطاعات  املخصص  باإلنفاق  مقارنة  الدولة  سياسة  يف  األولويات  من  يُعد  ال 

والقطاعات االجتماعية أو االقتصادية األخرى.

3. ويف حال ارتفاع اإلنفاق احلكومي على التعليم يف دولة ما، مقارنة بدول مرجعية أخرى، فإن ذلك يشير إلى أن هناك هدراً مؤكداً 
يف اإلنفاق على التعليم، وبالتالي أصبح عبئاً إضافياً على موازنة الدولة، فعلى سبيل املثال ال احلصر: إذا كانت معدالت اإلعادة 
واالنسحاب مرتفعة يف مرحلة التعليم األساسي، وكان معدل السنوات الالزمة لتخريج طالب يف املرحلة األساسية (11.5سنة) بدالً 
من 10 سنوات، فإن ذلك يعني أن هناك إهداراً مرتفعاً للموارد املخصصة لقطاع للتعليم عن كل طالب تقدر بنفقات 1.5 سنة، أي 
الكفاءة  انخفاض مستوى  إلى  التعليم  اإلنفاق على  االرتفاع يف  يعود  الطالب. كما قد  لكل  االنفاق املخصص  %15 من  يعادل  ما 

الداخلية، بسبب انخفاض نسبة (طالب/ معلم)، أو إلى أجور املعلمني العالية.

وبناًء على تفسير نتائج املؤشرات املرتبطة بالنفقات والتمويل، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي القرار بناء 
السياسات التعليمة املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة النظام 
التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى، وفًقا لنتائج عملية حتليل قطاع 

التعليم، فيما يتعلق مبؤشرات اإلنفاق احلكومي إيجاًبا، أو سلًبا. 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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1. نسبة ميزانية التعليم 
من إجمالي ميزانية 

الدولة.
2. نسبة اإلنفاق 

احلكومي على التعليم 
من الناجت احمللي 
.(GDP) اإلجمالي
3. نسبة اإلنفاق 

احلكومي اجلاري على 
التعليم حسب القطاع 

الفرعي أو املستوى 
التعليمي 

. التوسع يف مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي 
(رياض األطفال). 

. تعزيز نوعية التعليم وكفاءته.التعليمي، 
بجعلها جزء من التعليم األساسي اإللزامي. 

. توفير التعليم اجليد للفئات الفقيرة أو 
احملرومة يف القرى والبادية.

. زيادة االستثمار يف قطاع التعليم.
. التوسع يف تطوير قطاع التعليم الرسمي 

وغير الرسمي.

. التوسع يف املشاركة املجتمعية يف التعليم. 
. ترشيد اإلنفاق اجلاري. 

. حتسني الكفاءة الداخلية. 
. إعادة تخصيص املوارد التعليمية

1. يف حال كانت 
نسب اإلنفاق 

احلكومي على 
التعليم مرتفعة.

2. يف حال كانت 
نسب اإلنفاق 

احلكومي على 
التعليم منخفضة.

املبدأ احلاكم:
"التعليم استثمار مربح"

الهدف العام:
"تعزيز نوعية التعليم 
وكفاءة االستثمار فيه"

هدف السياسة التعليمية:
"رفع كفاءة املخرجات 

التعليمية"

املبدأ احلاكم:
"التعليم استثمار مربح"

الهدف العام:
"إتاحة االستثمار العام 

واخلاص يف التعليم"

هدف السياسة التعليمية:
"البحث عن مصادر بديلة 

لتمويل التعليم"

جدول 22. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات اإلنفاق والتمويل احلكومي (إيرادات داخلية) على التعليم. 

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، وبرامج، وأنشطة/إجراءات تنفيذية. وفيما يلي بعض اإلجراءات التنفيذية املقترحة 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات اإلنفاق والتمويل:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشرات اإلنفاق والتمويل 
   عمل دراسات جدوى لالستثمار يف التعليم.

   تسهيل إجراءات استثمار القطاع اخلاص يف التعليم (فتح مدارس وجامعات، إضافة إلى فتح مراكز تدريبية ثقافية يف شتى 
املجاالت. 

   اتاحة الفرصة ملشاركة األطراف املعنية بالتعليم يف اإلنفاق عليه.
   بناء خطة عمل لتنفيذ السياسة املختارة.

   متابعة تنفيذ اخلطط وتقييمها للسياسة املختارة.

   تنمية قدرات العاملني يف تعليم مرحلة ما قبل االبتدائي (رياض األطفال). 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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   تطوير الوثائق الداعمة للتعليم (حوكمة األنظمة والتعليميات).
   بناء قدرات العاملني على تطوير التعليم.

   توفير اإلمدادات والتجهيزات الالزمة.
   إرسال األطفال إلى املدرسة لفترات أطول.

   توفير معلمني لديهم قدرات ومهارات ومؤهلني بطريقة أفضل.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة الثانية ملؤشرات اإلنفاق والتمويل:
   تسهيل إجراءات استثمار القطاع اخلاص يف قطاع التعليم.

   االستثمار يف فتح املدارس واجلامعات اخلاصة 
   االستثمار يف فتح مراكز تدريبية ثقافية يف شتى املجاالت. 

   العمل على تخفيض كلفة الطالب من خالل رفع معدل (طالب/ معلم)، ومعدل (طالب/ فصل).
   خفض معدالت اإلعادة والرسوب والتسرب

   حتويل املدارس املستأجرة إلى نظام الفترتني.

   جتميد العالوات اإلضافية واالستثنائية لفترة مؤقته

1. نسبة اإلنفاق األسري على التعليم.
2. إنفاق أصحاب العالقة (الكيانات اخلاصة غير التعليمية) على التعليم.

وبعد حصر نتائج تلك املؤشرات من خالل حتليل قطاع التعليم/أحد القطاعات الفرعية للتعليم يف دولة ما، يتضح أن نتائج تلك 
املؤشرات ميكن أن تفسر (على سبيل املثال ال احلصر) على النحو التالي:

1. يف حال ارتفاع النسبة املئوية لإلنفاق غير احلكومي (املصادر األخرى) على التعليم يف دولة ما، فإن ذلك يُشير إلى أن إنفاق األسر 
واإلقليمية، واحمللية) على  (اإلحتادية،  إنفاق احلكومات  يفوق  التعليم  التعليمية) على  (الكيانات اخلاصة غير  العالقة  وأصحاب 
التعليم. وهذا مؤشر إيجابي على أولوية التعليم يف اإلنفاق غير احلكومي على التعليم؛ مما يقلل من العبء املتزايد على اإلنفاق 
احلكومي على التعليم، األمر الذي يشجع احلكومات على دعم اجلهات املشاركة يف اإلنفاق على التعليم من خالل إعفاءات ضريبة 

أو تسهيالت يف أنشطتها االقتصادية املختلفة. 

2. وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض النسبة املئوية لإلنفاق غير احلكومي (املصادر األخرى) على التعليم يف دولة ما، فإن ذلك 
يُشير إلى أن إنفاق األسر وأصحاب العالقة (الكيانات اخلاصة غير التعليمية) على التعليم أقل من إنفاق احلكومات (اإلحتادية، 

-4.2.2.2 مؤشرات اإلنفاق املبدئي للمصادر األخرى على التعليم.

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات اإلنفاق والتمويل:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشرات اإلنفاق والتمويل 
   عمل دراسات جدوى لالستثمار يف التعليم.

التعليم (فتح مدارس وجامعات، إضافة إلى فتح مراكز تدريبية ثقافية يف شتى     تسهيل إجراءات استثمار القطاع اخلاص يف 

املجاالت. 
   اتاحة الفرصة ملشاركة األطراف املعنية بالتعليم يف اإلنفاق عليه.

   بناء خطة عمل لتنفيذ السياسة املختارة.
   متابعة تنفيذ اخلطط وتقييمها للسياسة املختارة.

   تنمية قدرات العاملني يف تعليم مرحلة ما قبل االبتدائي (رياض األطفال). 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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، واإلقليمية، واحمللية) على التعليم.  وهذا يزيد من العبء املتزايد على اإلنفاق احلكومي على التعليم، األمر الذي يجعل احلكومات 
أمام حتديات عدة من أجل الوفاء بنفقات التعليم، سواء كان ذلك من خالل زيادة مخصصات التعليم من ميزانية الدولة، أم من خالل 

البحث عن جهات داعمة داخلية وخارجية للمشاركة يف اإلنفاق على التعليم. 

وبناًء على تفسير نتائج املؤشرات املرتبطة بالنفقات والتمويل، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي القرار بناء 
السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة النظام 
التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى، وفًقا لنتائج عملية حتليل قطاع 

التعليم، فيما يتعلق مبؤشرات اإلنفاق غير احلكومي على التعليم إيجاًبا، أو سلًبا. 

ويوضح جدول 23 كيفية صنع السياسات التعليمية استناًدا إلى نتائج مؤشرات اإلنفاق والتمويل غير احلكومي (إيرادات خارجية) 
للتعليم. 

املبدأ احلاكم:
"التعليم استثمار مربح"

الهدف العام:
"رفع مستوى مشاركة أصحاب 

العالقة (الكيانات اخلاصة 
غير التعليمية) 

يف اإلنفاق على التعليم
"هدف السياسة التعليمية:
"إطالق املبادرات الهادفة 
لتوفير الفرص التعليمية 

ودعمها"  

1. نسبة اإلنفاق األسري 
على التعليم.

2. نسبة إنفاق أصحاب 
العالقة (الكيانات 

اخلاصة غير التعليمية) 
على التعليم.

. مواجهة ظاهرة الدروس اخلصوصية 
. خفض رسوم التعليم يف املدارس واجلامعات.
. إلغاء الرسوم الدراسية عن الفئات الفقيرة 

واحملرومة.

.استثمار أموال الوقف والزكاة يف التعليم.
. إطالق فكرة الكراسي البحثية يف اجلامعات.

. عقد اتفاقيات شراكة بني املدارس 
واجلامعات من جهة والقطاع اخلاص من جهة 

أخرى. 
. إنشاء صناديق لدعم الطلبة يف املدارس 

واجلامعات.
. فرض ضرائب خاصة لدعم قطاع التعليم

يف حال كانت نسبة 
اإلنفاق األسري على 

التعليم مرتفعة. 

يف حال كانت نسبة 
إنفاق أصحاب 

العالقة على التعليم 
منخفضة

املبدأ احلاكم:
"التعليم استثمار مربح"

الهدف العام:
"وضع تشريعات تدعم األسر 

وتخفف من عبء ارتفاع 
مستوى اإلنفاق على التعليم"

هدف السياسة التعليمية:
"إعفاء األسر من الضرائب 
مقابل نفقات التعليم بكافة 

مراحله"

جدول 23. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات اإلنفاق والتمويل غير احلكومي (إيرادات خارجية) للتعليم. 

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة باجلودة - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع اجلودة مبختلف 
مستويات التعليم تتطلب احتساب املؤشرات التالية:

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات اإلنفاق والتمويل غير احلكومي على التعليم:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر األول لإلنفاق والتمويل غير احلكومي على التعليم:
   وضع تشريعات إلعفاء األسر الفقيرة التي تنفق على التعليم من ضريبة الدخل بنسبة %25 (على سبيل املثال).

   وضع تشريعات إلعفاء األسر الفقيرة التي تنفق على التعليم من فوائد قرض السكن أو شراء مركبة خاصة بنسبة %25 (على 

سبيل املثال).
   وضع تشريعات لدعم األسر الفقيرة التي تنفق على التعليم (رسوم التعليم ونفقاته اخلاصة) من خالل كوبونات (قسائم) توزع 

بشكل دوري.
   إلزام املدارس بعمل مجموعات تقوية مجانية أو برسوم رمزية ألبناء األسر محدودة الدخل.

   تقدمي الدعم املالي ألولياء األمور لتوفير املستلزمات املدرسية ألطفالهم. 
   إعداد برامج متابعة ما بعد املدرسة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم أكادميي.

   تقدمي وجبات مدرسية مجانية وساخنة لطالب األسر محدودة الدخل.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر الثاني لإلنفاق والتمويل غير احلكومي على التعليم:  
   وضع تشريعات لتأسيس صناديق دعم الطلبة يف املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة.

   االستفادة من القطاع اإلعالمي ووسائل التواصل يف نشر ثقافة دعم التعليم. 
   تعميم جتربة الكراسي البحثية يف اجلامعات واملدارس.

   تبني أصحاب املصلحة أو الكيانات اخلاصة لإلنفاق على عدد من الطلبة يف املدارس واجلامعات.
   توقيع اتفاقيات وعقود شراكة ما بني اجلامعات واملدارس (تبادل خدمات تعليمية: مثل التدريب العاملني يف املدارس، وتقدمي منح 

دراسية وخصومات للمتميزين يف الثانوية العامة والسر ذوي الدخل احملدود). 

-  Quality السياسات التعليمية املرتبطة باجلودة  4.2.3

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع

4

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة بالعدالة:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 1.
   دراسة أسباب التفاوت بني اجلنسني يف االلتحاق، واالنتقال، والترفيع.

   تبني آليات للمحاسبية لضمان حتقيق إلزامية التعليم األساسي. 
زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 للذكور، ومن %22 إلى %40 لإلناث 

بحلول علم 2025. 
   تضمني املقررات الدراسية للمعارف واملهارات واالجتاهات والقيم التي تعزز جوانب تكافؤ الفرص بني اجلنسني.
   العمل على إحلاق أكبر شريحة ممكنة من األميني من الذكور واإلناث ببرامج تعليم كبار تتسم باملرونة واجلاذبية.

التوسع يف إنشاء مدارس البنات يف القرى واملناطق النائية، وتشجيع األميات على االلتحاق من خالل تصميم برامج تتسم باملرونة 
وباجلاذبية.

   تهيئة بيئة مدرسية مالئمة لكال اجلنسني، وضمان متثيل املرأة على قدم املساواة يف املناصب التعليمية  واإلدارية والقيادية.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 2. 
   زيادة عدد املدارس احلكومية للمرحلة االبتدائية بنسبة %20 بحلول عام 2025 (على سبيل املثال).

زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 للذكور، ومن %22 إلى %40 لإلناث 
بحلول علم 2025.

   زيادة عدد املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال) بنسبة %20 بحلول علم 2025.

   بناء وجتهيز 300 غرفة صفية ملرحلة رياض األطفال سنوًيا.
   ضم مرحلة رياض األطفال إلى السلم التعليمي، بجعلها جزء من التعليم األساسي اإللزامي.

   دعم مؤسسات رياض األطفال التي تديرها املجتمعات احمللية باملناطق الريفية لتصل نسبتها إلى %40 بحلول عام 2030.

   إلغاء الرسوم املدرسية وتوفير اللوازم املدرسية للطلبة من األسر الفقيرة.
   زيادة نسبة الطلبة من األسر الفقيرة من %15 إلى %40 يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي بحلول عام 2030.

توجيه الدعم الالزم ملجموعات السكان ذات األولوية يف التدخل (الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، وذوي اإلعاقة) أو على نوع 
معني (ذكور أو إناث). 

   مساعدة الطلبة املهاجرين واألقليات على االلتحاق باملدارس العامة، من خالل منحهم تدريًبا لغوًيا مكثًفا.

تلك  إلنفاذ  املقترحة  واإلجراءات  السياسات،  من  ومناذج  التعليم،  مستويات  مبختلف  العدالة  وضع  تقييم  مؤشرات  عرض  بعد 
السياسات، جتدر اإلشارة إلى أن هناك مزيد من اإلجراءات التي ُميكن أن تُتبع لتحسني مستوى العدالة يف التعليم من أهمها: 

تصميم األنظمة التعليمية، بحيث يتم تصنيف األطفال من سن مبكرة إلى مسارات جامعية أو مهنية، دون متييز جلنس أو لعرق 
أو لدخل.

منح الطلبة ذوي األداء الضعيف تدريًبا إضافًيا - برامج إثرائية - حتى يتمكنوا من "اللحاق بالركب".
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نسبة التالميذ
/الطالب إلى املعلّمني. 

النسبة املئوية 
للمعلمني املُؤهلني

/املُدربني. 
نتائج االختبارات

 الوطنية

نتائج االختبارات 
الدولية املقننة مثل 

TIMSS, PIRLS, PISA

ن األداء  وبعد حصر نتائج تلك املؤشرات من خالل حتليل قطاع التعليم/أحد القطاعات الفرعية للتعليم يف دولة ما، يتضح مدى حتُسّ
الدراسي، وارتفاع معدالت التحصيل لدى للتالميذ، ومدى فعالية النظم التعليمية الوطنية مقارنة بنظرائها يف املنطقة والعالم من 

خالل تقييم جودة العملية التعليمية ومخرجاتها خالل فترة زمنية معينة. وميكن تفسير نتائج تلك املؤشرات على النحو التالي (على 
سبيل املثال ال احلصر): 

 يف حال ارتفاع النسبة املئوية للمعلمني احلاصلني على املؤهالت املطلوبة، فإن ذلك يُشير إلى توافر املعلمني املؤهلني أكادميًيا، وعلى 
اجلودة العامة للقوى العاملة يف مجال التعليم، مما ينعكس على جودة العملية التعليمية.

 وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض النسبة املئوية للمعلمني احلاصلني على املؤهالت املطلوبة، فإن ذلك يُشير إلى عدم توافر املعلمني 
املؤهلني أكادميًيا بالشكل املطلوب، مما ينعكس على اجلودة العامة للقوى العاملة يف مجال التعليم، وعلى جودة العملية التعليمية.

 يف حال االرتفاع النسبي لنتائج الطالب يف االختبارات الدولية املقننة مثل: TIMSS PIRLS, PISA، فإن ذلك يشير إلى ارتفاع فعالية النظم 
التعليمية الوطنية مقارنة بنظرائها يف املنطقة والعالم.

 وعلى اجلانب اآلخر، يف حال االنخفاض النسبي لنتائج الطالب يف االختبارات الدولية املقننة مثل: TIMSS PIRLS, PISA، فإن ذلك يشير 
إلى ضعف فعالية النظم التعليمية الوطنية مقارنة بنظرائها يف املنطقة والعالم. 

وبناًء على تفسير نتائج مؤشرات اجلودة مبستويات التعليم املختلفة بتلك الدولة، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي 
القرار بناء السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، وحتديد األولويات التي من شأنها رفع كفاءة 
النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى وفًقا لنتائج عملية حتليل قطاع 

التعليم فيما يتعلق مبؤشرات تقييم اجلودة: إيجاًبا، وسلًبا. 

ويوضح جدول 24. كيفية صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات اجلودة. 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة باجلودة:

جدول 24. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات اجلودة 

1- نسبة التالميذ إلى 
املعلّمني.

2- النسبة املئوية 
للمعلمني املُؤهلني 

واملُدربني.

3- نتائج االختبارات 
الدولية املقننة مثل 

 TIMSS, PIRLS, PISA

. الوصول إلى املعدل العاملي يف نسبة 
التالميذ إلى املعلمني: 25 طالًبا لكل معلم.

. تبني فلسفة مجتمعات التعلم املهنية 
 ،Professional Learning Communities

وتوظيف التعلم عن بعد.
. تعدد فترات الدراسة. 
.  زيادة نصاب املعلمني.

.استحداث مؤسسة لتدريب معلمي التعليم 
األساسي.

. تفعيل دور وحدات التدريب واجلودة 
بوزارات التربية والتعليم.

. ربط برامج التنمية املهنية للمعلمني بتجديد 
رخصة مزاولة مهنة التعليم.

. تضمني املناهج املدرسية الوطنية للمعارف 
واملهارات والكفايات الالزمة لطالب التعليم 

األساسي.
. تطوير سياسة وطنية للتنمية املهنية ملعلمي 

التعليم األساسي.

املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
"ضمان التعليم اجليد للجميع"

هدف السياسة التعليمية:
"خفض نسبة التالميذ إلى 

املعلمني" 

املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
"ضمان التعليم اجليد للجميع"

هدف السياسة التعليمية:
"خفض نسبة التالميذ إلى 

املعلمني" 

يف حال ارتفاع 
نسبة التالميذ إلى 

املعلمني.

يف حال عدم كفاية 
املعلمني املؤهلني 
واملدربني ملرحلة 
التعليم األساسي.

. االنخفاض 
النسبي لنتائج 

الطالب يف 
االختبارات الدولية 

 TIMSS,) املقننة
.(PIRLS, PISA

املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
"ضمان التعليم اجليد للجميع"

هدف السياسة التعليمية:
"حتسني جودة التعليم 

األساسي مبا يضمن التحسن 
يف درجات الطالب يف القراءة 

والرياضيات والعلوم" 

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 1.
    تعيني املزيد من املعلمني.

.(assistant teachers) تعيني املزيد من املعلمني املساعدين    
    تفعيل مجتمعات التعلم املهنية، وحتقيق نوع من الشراكة بني املدارس لسد عجز املعلمني.

    توظيف التعلم عن بعد بتوفير الدروس التعليمية للطالب عن بعد.
رياض  ومرحلة  االبتدائي  التعليم  مع طالب  لوجه  وجًها  التعليم  استخدام  حيث ميكن  الطالب؛  لتعليم  مختلفة  بدائل  توظيف 

األطفال، بينما ميكن توظيف التعليم عن بعد، والتعليم املدمج مع طالب املرحلة املتوسطة والثانوية. 
    إعادة توزيع املعلمني بني املدارس وفًقا للكثافات املدرسية.

     إعادة توزيع املعلمني بني املدارس يف الريف واحلضر وفًقا للكثافات املدرسية. 

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 2. 
    تفعيل دور وحدات التدريب واجلودة بوزارات التربية والتعليم.

    مسح االحتياجات التدريبية ملعلمي مرحلة التعليم األساسي بصفة دورية.

    بناء برامج تنمية مهنية قائمة على االحتياجات التدريبية الفعلية ملعلمي مرحلة التعليم األساسي.
    تقييم برامج التنمية املهنية احلالية التي تقدم للمعلمني.

    تنفيذ سياسة وطنية للتنمية املهنية ملعلمي التعليم األساسي.
    احتساب برامج التنمية املهنية للمعلمني بعدد من النقاط ذات وزن نسبي مناسب يف جتديد رخصة مزاولة مهنة التعليم.

    تقدمي بعض احلوافز املعنوية واملادية للمعلمني لتحفيزهم على تطوير أنفسهم، وعلى حتسني أداءاهم. 

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 3. 
    مراجعة املناهج املدرسية الوطنية للتأكد من تضمينها للمعارف واملهارات والكفايات الالزمة لطالب التعليم األساسي.

    استشارة املعنيني الرئيسيني حول جودة ومالءمة املناهج املدرسية الوطنية.
    إدراج مهارات القرن احلادي والعشرين ضمن مصفوفة املناهج يف البعدين الرأسي واألفقي. 

    تدريب املعلمني على املناهج الوطنية.
مراجعة نظم تقومي الطالب واالمتحانات بصفة عامة، واختبارات القراءة والعلوم والرياضيات بصفة خاصة، والتركيز على قياس 

وتقييم املهارات. 
    التطبيق التجريبي الختبارات TIMSS, PIRLS, PISA لطالب التعليم األساسي.

والعلوم يف احلياة  والرياضيات  القراءة  يتعلموها  التي  واملهارات  املعارف  وتطبيق  املشكالت  الطالب على مهارات حل  تدريب   

اليومية.

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بالكفاءة الداخلية - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع الكفاءة 
الداخلية يف قطاع التعليم تتطلب احتساب املؤشرات التالية:

1. معدل الكفاءة الداخلية.
2. معامل املدخالت/ املخرجات

وبعد حصر نتائج هذا املؤشر من خالل حتليل قطاع التعليم/أحد القطاعات الفرعية للتعليم يف دولة ما، بأية طريقة من طرق قياس 
الكفاءة الداخلية الثالث (الفوج احلقيقي، والفوج الظاهري، وإعادة بناء الفوج) يتضح أن معامل الكفاءة بلغت نسبته من خالل 

 Internal E�ciency السياسات التعليمية املرتبطة بالكفاءة الداخلية  4.2.4

 الطرق الثالث: %88، %90، %99.5 على التوالي. وميكن تفسير نتائج هذا املؤشر (على سبيل املثال ال احلصر) على النحو التالي

1. يف حال ارتفاع النسبة املئوية للمؤشر يف دولة ما، فإن ذلك يُشير إلى مستوى مرتفع من الكفاءة الداخلية، مقابل قدر ضئيل من 
الهدر الناجم عن إعادة الصفوف والتسرب. وهذا يشير إلى قدرة النظام التعليمي على إنتاج اخلريجني من خالل ترفيع الطلبة 

ونقلهم من مرحلة إلى أخرى. 

2. وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض النسبة املئوية للمؤشر يف دولة ما، فإن ذلك يُشير إلى مستوى منخفض من الكفاءة 
الداخلية، مقابل قدر كبير من الهدر الناجم عن إعادة الصفوف والتسرب. وهذا يشير إلى ضعف قدرة النظام التعليمي على إنتاج 
اخلريجني ونقلهم من مستوى (صف) تعليمي إلى آخر. وجتدر اإلشارة إلى أن ظاهرة التسرب قد ال يكون سببها النظام التعليمي 

فقط، بل قد يكون السبب الزواج املبكر لإلناث، وظاهرة عمل األطفال الناجتة عن الفقر واحلروب والكوارث الطبيعية.  

وبناًء على تفسير نتائج املؤشرات املرتبطة بالكفاءة الداخلية بتلك الدولة، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي 
القرار بناء السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع 
كفاءة النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى، وفًقا لنتائج عملية 

حتليل قطاع التعليم، فيما يتعلق مبؤشرات الكفاءة الداخلية إيجاًبا، أو سلًبا. 

ويوضح جدول 25 كيفية صنع السياسات التعليمية استناًدا إلى نتائج مؤشرات الكفاءة الداخلية.

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع

4

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات احلوكمة واإلدارة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر األول للحوكمة واإلدارة (النظام اإلداري):
   حتليل الوضع الراهن (SWOT) للنظام اإلداري احلالي.

   وضع أهداف ومعايير إلعادة بناء النظام اإلداري وتطويره. 

   وضع خطة إلعادة بناء النظام اإلداري وفق معطيات الواقع والنظرة للمستقبل.

   وضع معايير التعيني واملكافآت والترقيات واختيار القيادات، وحتديد مهام ومسؤوليات جميع العاملني يف مؤسسات قطاع التعليم.

   توظيف نتائج الدراسات االستشرافية (التنبؤية) يف إدارة املؤسسات التعليمية (املدارس واجلامعات كمثال) والتخطيط لها.

وتفويض  (الالمركزية  واإلدارة  للحوكمة  الثاني  باملؤشر  الصلة  ذات  التعليمية  السياسة  لبدائل  املقترحة  التنفيذية  اإلجراءات 
الصالحيات):

   رفع مستوى االستقاللية يف إدارة الشؤون املالية للمدارس واجلامعات.

   رفع مستوى االستقاللية يف اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة املدارس واجلامعات. 

   دمج الكادر اإلداري والفني (املعلمني، واملشرفني، وأعضاء هيئة التدريس) يف عملية صنع وتعديل السياسات التعليمية املتعلقة 
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املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 

1- معامل الكفاءة 
الداخلية 

. جعل البيئة املدرسية بيئة جاذبة.
. توظيف تقنية املعلومات واالتصال بالتعليم 

(التعلم الرقمي).
. دعم الالمركزية يف التعليم .
. توفير فرص تعليمة متكافئة.

. إتاحة فرص املشاركة يف صنع القرار.

. خفض نسب التسرب.
. االستخدام األمثل للمدخالت.
. إعادة هيكلة النظام التعليمي.

. الوصول إلى كفاءة الكلفة التعليمية.

يف حال كانت 
نسبة معامل 

الكفاءة الداخلية 
مرتفعة (تقارب 

(%100

ويف حال كانت 
نسبة معامل 

الكفاءة الداخلية 
منخفضة (دون 

 (%100

املبدأ احلاكم:
"جودة النظام التعليمي"

الهدف العام:
"رفع مستوى جودة التعليم" 

هدف السياسة التعليمية:
"استخدام مناهج وطرق 

تدريس متطورة"   

املبدأ احلاكم:
"اجلودة الشاملة يف التعليم"

الهدف العام:
" رفع مستوى الكفاءة الداخلية 

  "

هدف السياسة التعليمية:
"خفض نسب الرسوب"

جدول 25. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات الكفاءة الداخلية

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات الكفاءة الداخلية:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   إتباع أسلوب الالمركزية يف وضع مناهج تراعي االختالفات البيئية.

   مراعاة تضمني األنشطة الالصفية يف املنهاج.

   حتقيق التكامل بني األنشطة الصفية والالصفية. 

   االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف املنهاج.
   استخدام األساليب التدريسية التي تركز على املهارات املوصلة للمعلومة.

   استحداث تخصصات يف ضوء الرؤية املستقبلية ملتطلبات التنمية املستدامة.
اعتماد تقنيات التعليم احلديثة (التعليم بأسلوب اللعب والتمثيل) كأساس الكتساب املعرفة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة الثانية ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   خفض معدل (طالب/معلم).

   تأهيل املعلمني وتدريبهم.
   متابعة الطلبة املتعثرين دراسياً من خالل إخضاعهم لبرامج عالجية مدروسة. 

   العمل على بناء اختبارات ومقاييس متطورة للتحصيل وتطبيقها.
   استحداث أنظمة وتعليمات لتقليل نسب الرسوب يف الصفوف األساسية من التعليم.

   اقتراح برامج داعمة للطلبة املتعثرين دراسياً.  
   إيجاد آلية لتنفيذ إلزامية التعليم يف املراحل األولى من التعليم من خالل إعطاء مدير املدرسة الصفة العدلية لتنفيذ ذلك.

تعديل كم ونوع املدخالت من خالل ضبط معدل طالب/ معلم، وحتري اختيار املعلمني واحلرص على تأهيلهم قبل التعيني وأثناء 
العمل.

تعديل النظام التعليمي من خالل إدخال تكنولوجيات وطرق جديدة للتعليم (على سبيل املثال استخدام التعلم التعاوني- التعلم 
بالفريق– استخدام التلفزيون واحلاسب اآللي).

جعل كلفة الوحدة (الطالب) يف أقل مستوى ممكن باالعتماد على تقديرات واقعية حقيقية تراعي العامل الزمني وما يترتب عليه 
من زيادة أو نقصان. 
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باملناهج واملقررات الدراسية.
متكني مجالس أولياء األمور واملعلمني ومجالس املدارس بشكل قانوني للقيام بدور أكبر يف إدارة املدارس ومراقبة األداء وتقييم 

مخرجات العملية التعليمية.
   تخفيف األعباء عن اإلدارات املركزية والعليا من خالل نشر ثقافة التفويض.

   نقل السلطة اإلدارية والسياسية واملالية (أو جزء منها) إلى مستويات اإلدارة األدنى.
   إصدار تشريعات دستورية وقانونية متنح التنظيم اإلداري التعليمي إمكانية االنتقال نحو تطبيق الالمركزية. 

   زيادة االستقاللية املالية واإلدارية والتنظيمية املعززة للمسؤولية يف املدارس واجلامعات.

   رفع مستوى الوعي واإلدراك بالالمركزية وتفويض الصالحيات يف القطاع التعليمي.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر الثالث للحوكمة واإلدارة (املشاركة يف صنع القرارات):
   متكني أصحاب املصلحة من مشاركة خبراتهم وأفكارهم التربوية يف تطوير املدارس واجلامعات.

   متكني الطالب وولي أمره من اختيار املنهج املناسب لبيئته ومجتمعه.

   متكني املعلمني من تطبيق املنهاج وتصميم التدريس له يف املوقف التعليمي الذي يراه مناسباً

توجيه املعلمني وأعضاء هيئة التدريس لالستخدام األمثل ملصادر التعليم املتاحة إلثراء العملية التعليمية (على سبيل املثال يف 
املناهج، والوسائل، واألنشطة املختلفة).

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر الرابع للحوكمة واإلدارة (املساءلة والشفافية):
   إقامة عالقات فعالة بني أولياء األمور واملجتمع احمللي من جهة واملعلمني ومديري املدارس من جهة أخرى.

   وضع املبادئ التوجيهية املبنية على املسألة والشفافية للتواصل مع أولياء األمور.

   تعزيز مفاهيم املساءلة وامللكية من خالل مشاركة أصحاب املصلحة احملليني يف التخطيط مليزانية ونفقات املدرسة.
تعزيز ومتكني مجالس أولياء األمور واملعلمني من خالل منحهم املزيد من الصالحيات يف عملية الرقابة على التخطيط املدرسي 

وإدارة امليزانية وشؤون املوظفني.
   تقدمي اخلدمات التربوية للجميع كماً ونوعاً مبا يحقق املساواة والعدالة.

   متكني العاملني واملعلمني من االطالع على احلد األدنى (املسموح به) من التقارير املالية واإلدارية والفنية.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر اخلامس للحوكمة واإلدارة (العدالة واملساواة):
   توعية املواطنني مبفهوم وأهمية إلزامية التعليم من خالل وسائل االتصال املختلفة.

   اتباع إجراءات إدارية مناسبة من أجل احلد من ظاهرة التسرب، خاصة يف األرياف والبوادي.
احلرص على تسهيل وصول الطلبة إلى املدارس، وذلك عن طريق فتح مدارس قريبة من أماكن سكنهم، أو بتوفير مواصالت لنقلهم 

إلى أقرب مدرسة، وميكن اللجوء إلى فتح مدارس متنقلة.
إعفاء الطلبة من دفع التبرعات املدرسية، ومحاولة االستفادة من املجتمع احمللي والقطاع اخلاص لتعويض ما كان يدفع من قبل 

الطلبة.  
   إرسال ذوي اخلبرة من املعلمني إلى البوادي واألرياف للتدريس يف تلك املناطق.

حتسني أوضاع املعلمني االجتماعية واالقتصادية، وذلك بزيادة رواتبهم وعالواتهم، وإعطاءهم امتيازات، خاصة للذين يدرسون يف 
املناطق النائية.

   احلرص على إعداد معلمني من األرياف والبوادي يف جميع التخصصات، ليتم االستفادة منهم يف استقرار الهيئات التدريسية، مع 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع

4



2. الكفاءة اخلارجية ciency�External E: التي تشير إلى العالقة بني مدخالت نقدية ومخرجات نقدية، كما هو احلال يف حتليل 
�Cost-Bene وإيجاد معدل العائد الداخلي IRR ملسارات وبرامج تعليمية مختلفة.  وميكن تطبيق ذلك t Analysis كلفة – الفائدة

(كمثال) من خالل حسابات كلفة حصول موظف على شهادة املاجستير يف اقتصاديات التعليم كمدخالت نقدية، ومقارنتها بالقيمة 
النقدية املضافة على دخل ذلك املوظف بعد حصوله على املاجستير. 

وبعد حصر نتائج هذا املؤشر من خالل حتليل قطاع التعليم/أحد القطاعات الفرعية للتعليم يف دولة ما، بأسلوب الفعالية اخلارجية 
أو بأسلوب الكفاءة اخلارجية فإنه يتضح أن مقدار املخرجات النقدية خلريجي مسارات مختلفة، وكذلك معدل العائد الداخلي 

للمسارات ذاتها ميكن قراءاتها أو تفسيرها على النحو التالي (على سبيل املثال ال احلصر):

من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بالكفاءة اخلارجية - كما مت عرضها يف احملور الثالث -  يتضح أن عملية تقييم وضع الكفاءة 
اخلارجية يف قطاع التعليم تتطلب احتساب عدد من املؤشرات من أهمها: 

1. الفعالية اخلارجية External E�ectiveness: التي تشير إلى العالقة بني مدخالت غير نقدية ومخرجات نقدية، كما هو احلال يف 
حسابات العوائد النقدية أو الدخول خلريجي مسارات وبرامج تعليمية مختلفة. وميكن تطبيق ذلك (كمثال) من خالل حسابات 

كلفة حصول موظف على شهادة املاجستير يف اقتصاديات التعليم كمدخالت نقدية، ومقارنتها بالقيمة املضافة على مستوى األداء 
أو على رضا أرباب العمل عن ذلك املوظف.      

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات الكفاءة الداخلية:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   إتباع أسلوب الالمركزية يف وضع مناهج تراعي االختالفات البيئية.

   مراعاة تضمني األنشطة الالصفية يف املنهاج.

   حتقيق التكامل بني األنشطة الصفية والالصفية. 

   االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف املنهاج.
   استخدام األساليب التدريسية التي تركز على املهارات املوصلة للمعلومة.

   استحداث تخصصات يف ضوء الرؤية املستقبلية ملتطلبات التنمية املستدامة.
اعتماد تقنيات التعليم احلديثة (التعليم بأسلوب اللعب والتمثيل) كأساس الكتساب املعرفة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة الثانية ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   خفض معدل (طالب/معلم).

   تأهيل املعلمني وتدريبهم.
   متابعة الطلبة املتعثرين دراسياً من خالل إخضاعهم لبرامج عالجية مدروسة. 

   العمل على بناء اختبارات ومقاييس متطورة للتحصيل وتطبيقها.
   استحداث أنظمة وتعليمات لتقليل نسب الرسوب يف الصفوف األساسية من التعليم.

   اقتراح برامج داعمة للطلبة املتعثرين دراسياً.  
   إيجاد آلية لتنفيذ إلزامية التعليم يف املراحل األولى من التعليم من خالل إعطاء مدير املدرسة الصفة العدلية لتنفيذ ذلك.

تعديل كم ونوع املدخالت من خالل ضبط معدل طالب/ معلم، وحتري اختيار املعلمني واحلرص على تأهيلهم قبل التعيني وأثناء 
العمل.

تعديل النظام التعليمي من خالل إدخال تكنولوجيات وطرق جديدة للتعليم (على سبيل املثال استخدام التعلم التعاوني- التعلم 
بالفريق– استخدام التلفزيون واحلاسب اآللي).

جعل كلفة الوحدة (الطالب) يف أقل مستوى ممكن باالعتماد على تقديرات واقعية حقيقية تراعي العامل الزمني وما يترتب عليه 
من زيادة أو نقصان. 

External E�ciency السياسات التعليمية املرتبطة بالكفاءة اخلارجية  4.2.5

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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5. نسبة اإلنفاق احلكومي اجلاري على التعليم حسب القطاع الفرعي أو املستوى التعليمي 
6. اإلنفاق العام اجلاري على الطالب، واملدرسة كنسبة مئوية من الناجت القومي اإلجمالي GNP للفرد.

7. كلفة الوحدة التعليمية (طالب أو مدرسة).

 1. الكفاءة اخلارجية
2. الفعالية اخلارجية

يف حال كان معدل 
العائد الداخلي 

IRR للبرنامج 

التعليمي (س) 
مرتفعاً.

يف حال كان معدل 
العائد الداخلي 

IRR للبرنامج 

التعليمي (س) 
منخفضاً. 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع

4

جدول 26. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات الفعالية والكفاءة اخلارجية

املبدأ احلاكم:
"جودة النظام التعليمي"

الهدف العام:
"رفع مستوى كفاءة التعليم 

وفعاليته" 

هدف السياسة التعليمية:
"زيادة حجم االستثمار يف 
املجاالت املماثلة للبرنامج 

(س)"  
املبدأ احلاكم:

"اجلودة الشاملة يف التعليم"

الهدف العام:
" رفع مستوى الكفاءة الداخلية "  

هدف السياسة التعليمية:
"االستغالل األمثل للموارد املالية 

املخصصة للتعليم" 

. مشاركة كلفة التعليم.
. الوصول إلى امليزة التنافسية يف الكفاءة 

والفعالية.  
.رفع مستوى املواءمة بني مخرجات التعليم 

ومتطلبات سوق العمل.

. عادة تخصيص املوارد التعليمية.
.خفض مستوى البطالة يف صفوف 

اخلريجني.
.رفع مستوى دخل اخلريجني يف سوق العمل.

. خفض نسب هجرة اخلريجني (هجرة 
العقول).

1. يف حال ارتفاع العوائد النقدية أو معدل العائد الداخلي خلريجي مسار أو برنامج معني، فإن ذلك يُشير إلى مستوى مرتفع من 
 .Outcomes الفعالية والكفاءة اخلارجية. وهذا يشير إلى قدرة النظام التعليمي على حتقيق أهدفه بعيدة املدى

2. وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض العوائد النقدية أو معدل العائد الداخلي خلريجي مسار أو برنامج معني، فإن ذلك يُشير 
إلى مستوى منخفض من الفعالية والكفاءة اخلارجية. وهذا يشير إلى ضعف قدرة النظام التعليمي على حتقيق أهدفه بعيدة املدى 

 .Outcomes

وبناًء على تفسير نتائج املؤشرات املرتبطة بالفعالية والكفاءة اخلارجية، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي 
القرار بناء السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارت التي من شأنها رفع كفاءة 
النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى وفًقا لنتائج عملية حتليل 
قطاع التعليم فيما يتعلق مبؤشرات الكفاءة اخلارجية إيجاًبا، أو سلًبا. فعلى سبيل املثال إذا أجريت دراسة حتليل الكلفة – الفائدة 
للبرامج التعليمية يف اجلامعات لدولة ما، وأظهرت النتائج حصول 3 منها على معدل عائد داخلي IRR منخفض، فإن ذلك يشير إلى 
أهمية اتخاذ سياسات حول مراجعة وحتليل عناصر الكلفة للبرامج الثالثة، وإعادة توزيع املوارد املالية املخصصة لها يف املوازنة 

العامة؛ وقد توجه السياسات إلى إعادة النظر يف الرواتب والدخول يف القطاعني العام واخلاص خلريجي هذه البرامج.  

ويوضح جدول 26 كيفية صنع السياسات التعليمية استناًدا إلى نتائج مؤشرات الفعالية والكفاءة اخلارجية.     

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 
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ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات الفعالية والكفاءة اخلارجية.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشر الكفاءة اخلارجية:
   متابعة اخلريجني وعقد لقاءات وندوات ودورات تدريبية إلكسابهم املهارات الالزمة لسوق العمل.

   العمل على تطوير آليات مميزة للمواءمة بني التخصصات اجلامعية وحاجات سوق العمل كماً ونوعاً. 
   تبادل الزيارات بني خبراء السوق وقطاع التعليم العالي لعرض جتاربهم وتوجهات مؤسساتهم أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

   حساب كلفة املسارات واملجاالت املتصلة بالبرنامج (س) وتقدير عائداتها.

   زيادة املوارد التعليمية (املالية واملادية والبشرية) املخصصة ملسارات البرنامج ومجاالته.

   تزويد البرنامج باخلبراء املتخصصني، والكفاءات القيادية املتميزة.

  بناء برامج إرشاد مهني لتأهيل الطلبة الختيار التخصصات املناسبة لهم، واملواءمة ملتطلبات سوق العمل. 

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة الثانية ملؤشر الكفاءة اخلارجية:
  وضع استراتيجية جديدة للتفكير يف نوعية املخرج التعليمي من خالل التعرف إلى احتياجات سوق العمل.

  حتسني الرقابة الفّعالة واملستمرة على املدخالت التعليمية (طالب، معلمني، مناهج وطرق تدريس، وسائل وتقنيات تعليمية). 
  تطبيق املساءلة واحملاسبية والقوانني بجدية وعلى النحو الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة حملاربة الفساد.

  استخدام التقنيات احلديثة يف كافة مجاالت العملية التعليمية. 
  تزويد البرنامج باخلبراء املتخصصني، والكفاءات القيادية املتميزة.

  تطوير أهداف البرنامج ومخرجاته لتتواءم مع سوق العمل. 
  زيادة ساعات عمل املعلم (نصاب املعلم)

  تخفيض نسبة طالب/ معلم يف قطاع التعليم. 
  االستثمار األمثل للمدارس والغرف الصفية، باستخدام مفاهيم اقتصاديات احلجم.

من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بالعدالة - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع العدالة مبختلف 
مستويات التعليم تتطلب احتساب املؤشرات التالية: 

  مؤشر التكافؤ بني اجلنسني
  األطفال غير املسجلني مبدارس التعليم االبتدائي

-Equity السياسات التعليمية املرتبطة بالعدالة  4.2.6

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة بالعدالة - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع العدالة مبختلف 
مستويات التعليم تتطلب احتساب املؤشرات التالية: 

  مؤشر التكافؤ بني اجلنسني
  األطفال غير املسجلني مبدارس التعليم االبتدائي

وبعد حصر نتائج تلك املؤشرات من خالل حتليل قطاع التعليم/أحد القطاعات الفرعية للتعليم يف دولة ما، يتضح مدى قدرة النظام 
التعليمي على توفير ُفرص متكافئة للذكور واإلناث (يف االلتحاق، واالنتقال، والترفيع) مبختلف مستويات التعليم (ابتدائي - متوسط 

- ثانوي) خالل فترة زمنية معينة. وميكن تفسير نتائج تلك املؤشرات على النحو التالي (على سبيل املثال ال احلصر): 

يف حال ارتفاع عدد األطفال غير املسجلني باملدرسة، فإن ذلك يُشير إلى درجة منخفضة من فرص التعليم االبتدائي املتاحة 
لألطفال يف السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية، وإلى عدم قدرة النظام التعليمي على توفير فرص متكافئة للطالب. 

وعلى اجلانب اآلخر، يف حال انخفاض عدد األطفال غير املسجلني باملدرسة، فإن ذلك يُشير إلى درجة مرتفعة من فرص التعليم 
االبتدائي املتاحة لألطفال يف السن الرسمية لدخول املدرسة االبتدائية، وإلى قدرة النظام التعليمي على توفير قدر مناسب من 

الفرص التعليمية املتكافئة للطالب.  

وبناًء على تفسير نتائج مؤشرات العدالة مبستويات التعليم املختلفة بتلك الدولة، ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة 
ومتخذي القرار بناء السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، وحتديد األولويات التي من 
شأنها رفع كفاءة النظام التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى وفًقا 

لنتائج عملية حتليل قطاع التعليم فيما يتعلق مبؤشرات تقييم العدالة: إيجاًبا، وسلًبا.  
ويوضح جدول 27. كيفية صنع السياسات التعليمية استناًدا إلى نتائج مؤشرات العدالة.

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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جدول 27. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات العدالة  

املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
"ضمان التعليم املنصف 

الشامل للجميع" 

"هدف السياسة التعليمية:
"زيادة الوصول إلى التعليم 

االبتدائي" 

1- مؤشر التكافؤ بني 
اجلنسني. 

2- األطفال غير 
املسجلني مبدارس 
التعليم االبتدائي.

.إصدار قرارات بإلزامية التعليم مبرحلة التعليم 
األساسي (من سن السادسة الى سن اخلامسة 

عشرة)، وبناء نظام للمحاسبية.
.رفع معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي 

(مرحلة رياض األطفال) لكل من الذكور واإلناث.
.تضمني املقررات الدراسية للمعارف واملهارات 

واالجتاهات والقيم التي تعزز جوانب تكافؤ 
الفرص بني اجلنسني.

. التوسع يف إنشاء مدارس البنات يف القرى 
واملناطق النائية، وتشجيع األميات على االلتحاق 

من خالل تصميم برامج تتسم باملرونة وباجلاذبية.
.ضمان متثيل املرأة على قدم املساواة يف املناصب 

التعليمية  واإلدارية والقيادية.

عدم التكافؤ بني 
اجلنسني.

املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
"ضمان التعليم املنصف 

الشامل للجميع"

هدف السياسة التعليمية:
" حتقيق تكافؤ الفرص 

التعليمية بني الذكور واإلناث" 

.زيادة عدد املدارس احلكومية للمرحلة 
االبتدائية.

.تشجيع بناء املزيد من املدارس اخلاصة، وتقدمي 
الدعم الالزم للتعليم اخلاص.

.بناء شراكة مع القطاع اخلاص لبناء املزيد من 
املدارس اخلاصة غير الهادفة للربح.

. زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي 
(مرحلة رياض األطفال).

. زيادة عدد املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل 
االبتدائية (رياض األطفال).

. ضم مرحلة رياض األطفال إلى السلم التعليمي، 
بجعلها جزء من التعليم األساسي اإللزامي.

. دعم مؤسسات رياض األطفال التي تديرها 
املجتمعات احمللية باملناطق الريفية والنائية.

. إلغاء الرسوم املدرسية وتوفير اللوازم املدرسية 
للطلبة من األسر الفقيرة.

. تركيز اجلهود على مجموعات السكان ذات 
األولوية يف التدخل (الطبقة الفقيرة ومحدودي 

الدخل، وذوي اإلعاقة) أو على نوع معني (ذكور أو 
إناث).

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 

 ارتفاع عدد 
األطفال غير 

املسجلني بالتعليم 
االبتدائي. 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع

4

ليم
لتع

ع ا
طا

ل ق
حتلي

ت 
شرا

مبؤ
طة 

رتب
 امل

مية
علي

الت
ت 

سا
سيا

 ال
4.

2

122



ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة بالعدالة:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 1.
   دراسة أسباب التفاوت بني اجلنسني يف االلتحاق، واالنتقال، والترفيع.

   تبني آليات للمحاسبية لضمان حتقيق إلزامية التعليم األساسي. 
زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 للذكور، ومن %22 إلى %40 لإلناث 

بحلول علم 2025. 
   تضمني املقررات الدراسية للمعارف واملهارات واالجتاهات والقيم التي تعزز جوانب تكافؤ الفرص بني اجلنسني.
   العمل على إحلاق أكبر شريحة ممكنة من األميني من الذكور واإلناث ببرامج تعليم كبار تتسم باملرونة واجلاذبية.

التوسع يف إنشاء مدارس البنات يف القرى واملناطق النائية، وتشجيع األميات على االلتحاق من خالل تصميم برامج تتسم باملرونة 
وباجلاذبية.

   تهيئة بيئة مدرسية مالئمة لكال اجلنسني، وضمان متثيل املرأة على قدم املساواة يف املناصب التعليمية  واإلدارية والقيادية.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 2. 
   زيادة عدد املدارس احلكومية للمرحلة االبتدائية بنسبة %20 بحلول عام 2025 (على سبيل املثال).

زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 للذكور، ومن %22 إلى %40 لإلناث 
بحلول علم 2025.

   زيادة عدد املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال) بنسبة %20 بحلول علم 2025.

   بناء وجتهيز 300 غرفة صفية ملرحلة رياض األطفال سنوًيا.
   ضم مرحلة رياض األطفال إلى السلم التعليمي، بجعلها جزء من التعليم األساسي اإللزامي.

   دعم مؤسسات رياض األطفال التي تديرها املجتمعات احمللية باملناطق الريفية لتصل نسبتها إلى %40 بحلول عام 2030.

   إلغاء الرسوم املدرسية وتوفير اللوازم املدرسية للطلبة من األسر الفقيرة.
   زيادة نسبة الطلبة من األسر الفقيرة من %15 إلى %40 يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي بحلول عام 2030.

توجيه الدعم الالزم ملجموعات السكان ذات األولوية يف التدخل (الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، وذوي اإلعاقة) أو على نوع 
معني (ذكور أو إناث). 

   مساعدة الطلبة املهاجرين واألقليات على االلتحاق باملدارس العامة، من خالل منحهم تدريًبا لغوًيا مكثًفا.

تلك  إلنفاذ  املقترحة  واإلجراءات  السياسات،  من  ومناذج  التعليم،  مستويات  مبختلف  العدالة  وضع  تقييم  مؤشرات  عرض  بعد 
السياسات، جتدر اإلشارة إلى أن هناك مزيد من اإلجراءات التي ُميكن أن تُتبع لتحسني مستوى العدالة يف التعليم من أهمها: 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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   Governance & Administration السياسات التعليمية املرتبطة باحلوكمة واإلدارة  4.2.7

  التوقف عن فكرة فشل الطالب، ومنحهم تدخًال مكثًفا لرفع مستوى مهاراتهم يف مجاالت معينة. 
  العمل أكثر مع أولياء األمور للمساعدة يف دعم أطفالهم يف األعمال املدرسية. 

  توفير برامج ما بعد املدرسة للطالب الذين يحتاجون إلى دعم.
  التركيز على التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة.

  تقدمي املنح لألطفال يف األسر ذات الدخل املنخفض إلبقائهم يف املدرسة.
تقدمي اإلعانات املالية ألسر الفئة األكثر فقًرا - بصفة خاصة يف املناطق الريفية - لضمان عدم تسرب أوالدهم من املدرسة بسبب 

ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة من حيث الدخل املفقود للبنني.  
زيادة املوارد املخصصة للمدارس التي حصلت على نتائج سيئة؛ لرفع مستويات مهارات الطالب فيها، وخفض معدالت التسرب 

من املدرسة.

من خالل مراجعة املؤشرات املرتبطة باحلوكمة واإلدارة - كما مت عرضها يف احملور الثالث - يتضح أن عملية تقييم وضع احلوكمة 
واإلدارة يف قطاع التعليم تتطلب الوقوف على عدد من العناصر التي تفيد صاحب القرار يف بناء سياسات تعليمية ترتبط باملعايير 

التالية:

وتنفيذاً وتقومياً، إضافة إلى تطوير نظم  النظام اإلداري: يشير هذا النظام إلى ترسيخ املنهج العلمي يف قطاع التعليم تخطيطاً 
املؤسسة  تُسّير شؤون  التي  القرارات  اتخاذ  وأنظمتها يف  اإلدارة  آليات  إلى  النظام  يشير  كما  واملتابعة.  والتقومي  العلمي  البحث 
كالتعيينات والترقيات والتنقالت وفتح البرامج واملسارات العلمية وغيرها. ويعمل النظام اإلداري كذلك على ضمان وجود آليات 
فعالة ملراقبة تقدمي اخلدمات التعليمية يف جميع املراحل، بحيث يشمل التخطيط ووضع مواصفات العمل، والتنفيذ واملتابعة، ثم 

آليات املراجعة والتقومي واحملاسبة املستقلة بعد التنفيذ.

الالمركزية وتفويض الصالحيات: إدارة النظام التعليمي املبني على الالمركزية تشير إلى تفويض أكبر للصالحيات تدعم آليات 
صنع القرار يف مختلف مستويات النظام التعليمي لترسيخ املسؤولية واملساءلة. والالمركزية تعني عملية التفويض للسلطة؛ وذلك 
بأن يقوم الرئيس أو املدير بدراسة األعمال واملهام التي من املفترض أن يؤديها، فيبقي لنفسه األعمال التي يستطيع وحده أن يقوم 

به، ويوزع باقي األعمال على العاملني معه.

املشاركة يف صنع القرار: تتضمن االهتمام واالعتزاز مبكانة املعلم ودوره املتميز يف بناء اإلنسان واملجتمع، وكمتغير رئيس يف العملية 
التعليمية، وجعله مشاركاً فاعًال يف صنع القرارات. إضافة إلى تهيئة البيئة املناسبة الداعمة له باعتماده رسمياً من خالل معايير 
وطنية يتم تصميمها، ومتكينه من القيام بدوره يف تطبيق املنهاج وتصميم التدريس، والتقومي الصفي، واالستخدام األمثل للمصادر 

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة بالعدالة:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 1.
   دراسة أسباب التفاوت بني اجلنسني يف االلتحاق، واالنتقال، والترفيع.

   تبني آليات للمحاسبية لضمان حتقيق إلزامية التعليم األساسي. 
زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 للذكور، ومن %22 إلى %40 لإلناث 

بحلول علم 2025. 
   تضمني املقررات الدراسية للمعارف واملهارات واالجتاهات والقيم التي تعزز جوانب تكافؤ الفرص بني اجلنسني.
   العمل على إحلاق أكبر شريحة ممكنة من األميني من الذكور واإلناث ببرامج تعليم كبار تتسم باملرونة واجلاذبية.

التوسع يف إنشاء مدارس البنات يف القرى واملناطق النائية، وتشجيع األميات على االلتحاق من خالل تصميم برامج تتسم باملرونة 
وباجلاذبية.

   تهيئة بيئة مدرسية مالئمة لكال اجلنسني، وضمان متثيل املرأة على قدم املساواة يف املناصب التعليمية  واإلدارية والقيادية.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر رقم 2. 
   زيادة عدد املدارس احلكومية للمرحلة االبتدائية بنسبة %20 بحلول عام 2025 (على سبيل املثال).

زيادة معدالت االلتحاق بالتعليم قبل األساسي (مرحلة رياض األطفال) من %25 إلى %40 للذكور، ومن %22 إلى %40 لإلناث 
بحلول علم 2025.

   زيادة عدد املدارس احلكومية ملرحلة ما قبل االبتدائية (رياض األطفال) بنسبة %20 بحلول علم 2025.

   بناء وجتهيز 300 غرفة صفية ملرحلة رياض األطفال سنوًيا.
   ضم مرحلة رياض األطفال إلى السلم التعليمي، بجعلها جزء من التعليم األساسي اإللزامي.

   دعم مؤسسات رياض األطفال التي تديرها املجتمعات احمللية باملناطق الريفية لتصل نسبتها إلى %40 بحلول عام 2030.

   إلغاء الرسوم املدرسية وتوفير اللوازم املدرسية للطلبة من األسر الفقيرة.
   زيادة نسبة الطلبة من األسر الفقيرة من %15 إلى %40 يف مرحلة ما قبل التعليم االبتدائي بحلول عام 2030.

توجيه الدعم الالزم ملجموعات السكان ذات األولوية يف التدخل (الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، وذوي اإلعاقة) أو على نوع 
معني (ذكور أو إناث). 

   مساعدة الطلبة املهاجرين واألقليات على االلتحاق باملدارس العامة، من خالل منحهم تدريًبا لغوًيا مكثًفا.

تلك  إلنفاذ  املقترحة  واإلجراءات  السياسات،  من  ومناذج  التعليم،  مستويات  مبختلف  العدالة  وضع  تقييم  مؤشرات  عرض  بعد 
السياسات، جتدر اإلشارة إلى أن هناك مزيد من اإلجراءات التي ُميكن أن تُتبع لتحسني مستوى العدالة يف التعليم من أهمها: 

تصميم األنظمة التعليمية، بحيث يتم تصنيف األطفال من سن مبكرة إلى مسارات جامعية أو مهنية، دون متييز جلنس أو لعرق 
أو لدخل.

منح الطلبة ذوي األداء الضعيف تدريًبا إضافًيا - برامج إثرائية - حتى يتمكنوا من "اللحاق بالركب".
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العدالة واملساواة: تتضمن حوكمة العدالة واملساواة آليات اإلدارة وأنظمتها فيما يتعلق بتوزيع التعليم وإمكانية الوصول إليه، إضافة 
إلى مجانية وإلزاميته. كما تتضمن العدالة يف توزيع العاملني وتأهيلهم بشكل يتناسب ومتطلبات سوق العمل يف القطاعني العام 

واخلاص. 

الكفاءة والفعالية ciency�E�ectiveness & E: تتضمن حوكمة قطاع التعليم احملافظة على املال العام، واالستخدام الفعال للموارد 
املتاحة لتقدمي اخلدمات التعليمية، وضمان جودتها وتطويرها وفق أفضل املمارسات، إضافة إلى توزيع املوارد وتخصيصها بعدالة. 
كما حتدد احلوكمة دور اإلدارة العليا يف متابعة اإلدارة التنفيذية للتأكد من حتقيق أهداف الدائرة احلكومية بكفاءة وفعالية، وسالمة 

تقارير األداء والتقارير احملاسبية املالية واإلدارية.

بناء  القرار  ومتخذي  السياسة  وصانعي  التعليم،  بقطاع  للمعنيني  ُميكن  واإلدارة،  باحلوكمة  املرتبطة  املؤشرات  قراءة  على  وبناًء 
السياسات التعليمية املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة النظام 
التعليمي، وحتسني جودة مخرجاته. وجدير بالذكر أن تلك السياسات ستختلف من دولة إلى أخرى وفًقا لنتائج عملية حتليل قطاع 

التعليم فيما يتعلق مبعايير احلوكمة واإلدارة سلباً أو إيجاباً. 

ويوضح جدول 28 كيفية صنع السياسات التعليمية استناًدا إلى نتائج معايير احلوكمة واإلدارة.

 املتاحة، والتشارك يف خبراته. ويف هذا اإلطار من املفترض أن تؤكد بنود السياسات والتخطيط اإلستراتيجي على حتقيق سياسات 
تربوية تضمن تطوير التعليم بشراكات فاعلة وبتخطيط إستراتيجي يدعم القرار التربوي مبعلومات شاملة وموثوقة.

املساءلة والشفافية: تتضمن كافة اإلجراءات اإلدارية والقانونية واحملاسبية يف قطاع التعليم حول كيفية استخدام املوارد التعليمية، 
ومحاسبة املقصرين يف حتقيق النتائج املستهدفة. حيث يتم تنفيذ هذه احملاسبة وفقاً للنتائج املوثقة يف تقارير مالية وإدارية دقيقة 
يجري مراجعتها من قبل جهات متخصصة ومستقلة. ومن باب الشفافية يتم حتديد قائمة باحلد األدنى من املعلومات املالية وغير 
املالية التي ميكن نشرها، وكذلك حتديد املعلومات التي تصنف على أنها سرية وال يجوز الكشف عنها أو عن الوثائق اخلاصة بها.
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املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
"إصالح النظام اإلداري"

"هدف السياسة التعليمية:
"تبني استراتيجيات العتماد 
الالمركزية واالستقاللية يف 

جميع مستويات النظام 
التعليمي"

املبدأ احلاكم:
"احلوكمة الرشيدة يف التعليم"

الهدف العام:
"إصالح النظام اإلداري"

"هدف السياسة التعليمية:
"مشاركة أولياء األمور يف 

صناعة القرارات التعليمية"

املبدأ احلاكم:
"احلوكمة الرشيدة يف التعليم"

الهدف العام:
"إصالح النظام اإلداري"

"هدف السياسة التعليمية:
"نشر ثقافة املساءلة والشفافية 

بني العاملني يف قطاع التعليم"

1. النظام اإلداري 

2. الالمركزية 
وتفويض الصالحيات

3. املشاركة يف صنع 
القرارات

4.املساءلة والشفافية

. تضمني معايير احلوكمة يف بناء األنظمة 
التعليمية.

. التفكير اإلستراتيجي يف بناء األنظمة 
التعليمية.

. التخطيط اإلستراتيجي لتطوير األنظمة 
التعليمية .

. اإلدارة اإلستراتيجية لألنظمة التعليمية.

يف حال كان النظام 
اإلداري ضعيف، 
يتسم بالنمطية 
وعدم املرونة، 
ويفتقد آلليات 

احملاسبية.

نظام تعليمي قائم 
على املركزية يف 

صنع القرار، وعدم 
تفويض الصالحيات 

يف مختلف 
املستويات التعليمية، 

وضعف املسؤولية 
واحملاسبية. 

عدم االعتراف 
بأهمية املعلمني، 

وانفراد القادة بصنع 
القرارات واتخاذها 
يف كافة املستويات 

اإلدارية.

عدم توفير املعلومات 
والتقارير املالية 

واإلدارية الدقيقة، 
وإتاحتها للمعنيني 

داخل قطاع التعليم 
وخارجه.

املبدأ احلاكم:
"احلوكمة الرشيدة يف 

التعليم"
الهدف العام:

"إصالح النظام اإلداري"

هدف السياسة التعليمية:
"إعادة هيكلة النظام اإلداري 
وتطويره (تخطيطاً وتنفيذاً 

وتقومياً"
. التحول من املركزية املطلقة إلى الالمركزية 

املتوازنة.
. تعزيز الصالحيات واحملاسبية يف اإلدارات 

التكتيكية والتنفيذية.

. مشاركة املعلمني يف صناعة القرارات التعليمية.
. مشاركة أصحاب املصلحة يف صناعة القرارات 

التعليمية.

. نشر ثقافة املساءلة والشفافية مع أولياء األمور.
. تعزيز ثقافة املساءلة والشفافية بني املدرسة 

وأولياء األمور.

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 
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املبدأ احلاكم:
"التعليم حق للجميع"

الهدف العام:
"إصالح النظام اإلداري"

"هدف السياسة التعليمية:
"خفض اإلنفاق العام على 

قطاع التعليم"

5. العدالة واملساواة

6. الكفاءة والفعالية

. مجانية التعليم للمرحلة األساسية يف املدارس 
احلكومية.

. توفير املنح الدراسية والقروض الطالبية.
. العدالة يف تخصيص املوارد التعليمية، خاصة 

يف املدارس األقل حظاً .
. املشاركة يف نفقات التعليم عن الفئات 

احملرومة أو محدودة الدخل.

عدم وجود تكافؤ يف 
الفرص التعليمية، 

وضعف يف الوصول 
للتعليم.

معدالت الكفاءة 
والفعالية يف النظام 
التعليمي منخفضة.  

املبدأ احلاكم:
"احلوكمة الرشيدة يف التعليم"

الهدف العام:
"إصالح النظام اإلداري"

هدف السياسة التعليمية:
"إلزامية التعليم للمرحلة 

األساسية يف املدارس 
احلكومية"

.املواءمة بني مخرجات التعليم ومتطلبات سوق 
العمل.

. بناء نظام رقابي لتقييم اخلطط وتنفيذها 
والتحقق من حتقيق األهداف.

جدول 28. صنع السياسات التعليمية استناًدا لنتائج مؤشرات احلوكمة واإلدارة

املبادئ احلاكمة واألهداف  نتائج املؤشرات
العامة

البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية املؤشرات 

ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات احلوكمة واإلدارة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر األول للحوكمة واإلدارة (النظام اإلداري):
   حتليل الوضع الراهن (SWOT) للنظام اإلداري احلالي.

   وضع أهداف ومعايير إلعادة بناء النظام اإلداري وتطويره. 

   وضع خطة إلعادة بناء النظام اإلداري وفق معطيات الواقع والنظرة للمستقبل.

   وضع معايير التعيني واملكافآت والترقيات واختيار القيادات، وحتديد مهام ومسؤوليات جميع العاملني يف مؤسسات قطاع التعليم.

   توظيف نتائج الدراسات االستشرافية (التنبؤية) يف إدارة املؤسسات التعليمية (املدارس واجلامعات كمثال) والتخطيط لها.

v
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ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات احلوكمة واإلدارة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر األول للحوكمة واإلدارة (النظام اإلداري):
   حتليل الوضع الراهن (SWOT) للنظام اإلداري احلالي.

   وضع أهداف ومعايير إلعادة بناء النظام اإلداري وتطويره. 

   وضع خطة إلعادة بناء النظام اإلداري وفق معطيات الواقع والنظرة للمستقبل.

   وضع معايير التعيني واملكافآت والترقيات واختيار القيادات، وحتديد مهام ومسؤوليات جميع العاملني يف مؤسسات قطاع التعليم.

   توظيف نتائج الدراسات االستشرافية (التنبؤية) يف إدارة املؤسسات التعليمية (املدارس واجلامعات كمثال) والتخطيط لها.

وتفويض  (الالمركزية  واإلدارة  للحوكمة  الثاني  باملؤشر  الصلة  ذات  التعليمية  السياسة  لبدائل  املقترحة  التنفيذية  اإلجراءات 
الصالحيات):

   رفع مستوى االستقاللية يف إدارة الشؤون املالية للمدارس واجلامعات.

   رفع مستوى االستقاللية يف اتخاذ القرارات املتعلقة بإدارة املدارس واجلامعات. 

   دمج الكادر اإلداري والفني (املعلمني، واملشرفني، وأعضاء هيئة التدريس) يف عملية صنع وتعديل السياسات التعليمية املتعلقة 

باملناهج واملقررات الدراسية.
متكني مجالس أولياء األمور واملعلمني ومجالس املدارس بشكل قانوني للقيام بدور أكبر يف إدارة املدارس ومراقبة األداء وتقييم 

مخرجات العملية التعليمية.
   تخفيف األعباء عن اإلدارات املركزية والعليا من خالل نشر ثقافة التفويض.

   نقل السلطة اإلدارية والسياسية واملالية (أو جزء منها) إلى مستويات اإلدارة األدنى.
   إصدار تشريعات دستورية وقانونية متنح التنظيم اإلداري التعليمي إمكانية االنتقال نحو تطبيق الالمركزية. 

   زيادة االستقاللية املالية واإلدارية والتنظيمية املعززة للمسؤولية يف املدارس واجلامعات.

   رفع مستوى الوعي واإلدراك بالالمركزية وتفويض الصالحيات يف القطاع التعليمي.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر الثالث للحوكمة واإلدارة (املشاركة يف صنع القرارات):
   متكني أصحاب املصلحة من مشاركة خبراتهم وأفكارهم التربوية يف تطوير املدارس واجلامعات.

   متكني الطالب وولي أمره من اختيار املنهج املناسب لبيئته ومجتمعه.

   متكني املعلمني من تطبيق املنهاج وتصميم التدريس له يف املوقف التعليمي الذي يراه مناسباً

توجيه املعلمني وأعضاء هيئة التدريس لالستخدام األمثل ملصادر التعليم املتاحة إلثراء العملية التعليمية (على سبيل املثال يف 
املناهج، والوسائل، واألنشطة املختلفة).

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر الرابع للحوكمة واإلدارة (املساءلة والشفافية):
   إقامة عالقات فعالة بني أولياء األمور واملجتمع احمللي من جهة واملعلمني ومديري املدارس من جهة أخرى.

   وضع املبادئ التوجيهية املبنية على املسألة والشفافية للتواصل مع أولياء األمور.

   تعزيز مفاهيم املساءلة وامللكية من خالل مشاركة أصحاب املصلحة احملليني يف التخطيط مليزانية ونفقات املدرسة.
تعزيز ومتكني مجالس أولياء األمور واملعلمني من خالل منحهم املزيد من الصالحيات يف عملية الرقابة على التخطيط املدرسي 

وإدارة امليزانية وشؤون املوظفني.
   تقدمي اخلدمات التربوية للجميع كماً ونوعاً مبا يحقق املساواة والعدالة.

   متكني العاملني واملعلمني من االطالع على احلد األدنى (املسموح به) من التقارير املالية واإلدارية والفنية.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر اخلامس للحوكمة واإلدارة (العدالة واملساواة):
   توعية املواطنني مبفهوم وأهمية إلزامية التعليم من خالل وسائل االتصال املختلفة.

   اتباع إجراءات إدارية مناسبة من أجل احلد من ظاهرة التسرب، خاصة يف األرياف والبوادي.
كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية

احملور الرابع

4

ليم
لتع

ع ا
طا

ل ق
حتلي

ت 
شرا

مبؤ
طة 

رتب
 امل

مية
علي

الت
ت 

سا
سيا

 ال
4.

2

128



ويف ضوء البدائل املقترحة لصنع السياسة التعليمية، ينتقل صانعو السياسة واملعنيون بقطاع التعليم إلى بناء اإلجراءات التنفيذية 
التي من شأنها وضع السياسات املقترحة حيز التنفيذ، وذلك من خالل بناء خطة استراتيجية لقطاع التعليم، تتضمن عدة عناصر 
املقترحة  التنفيذية  يلي بعض اإلجراءات  تنفيذية. وفيما  وبرامج، وأنشطة/إجراءات  من أهمها: أهداف عامة، وأهداف فرعية، 

لبدائل السياسات املتعلقة مبؤشرات الكفاءة الداخلية:

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة األولى ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   إتباع أسلوب الالمركزية يف وضع مناهج تراعي االختالفات البيئية.

   مراعاة تضمني األنشطة الالصفية يف املنهاج.

   حتقيق التكامل بني األنشطة الصفية والالصفية. 

   االهتمام باجلانب العملي والتطبيقي يف املنهاج.
   استخدام األساليب التدريسية التي تركز على املهارات املوصلة للمعلومة.

   استحداث تخصصات يف ضوء الرؤية املستقبلية ملتطلبات التنمية املستدامة.
اعتماد تقنيات التعليم احلديثة (التعليم بأسلوب اللعب والتمثيل) كأساس الكتساب املعرفة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة بالنتيجة الثانية ملؤشر الكفاءة الداخلية:
   خفض معدل (طالب/معلم).

   تأهيل املعلمني وتدريبهم.
   متابعة الطلبة املتعثرين دراسياً من خالل إخضاعهم لبرامج عالجية مدروسة. 

   العمل على بناء اختبارات ومقاييس متطورة للتحصيل وتطبيقها.
   استحداث أنظمة وتعليمات لتقليل نسب الرسوب يف الصفوف األساسية من التعليم.

   اقتراح برامج داعمة للطلبة املتعثرين دراسياً.  
   إيجاد آلية لتنفيذ إلزامية التعليم يف املراحل األولى من التعليم من خالل إعطاء مدير املدرسة الصفة العدلية لتنفيذ ذلك.

تعديل كم ونوع املدخالت من خالل ضبط معدل طالب/ معلم، وحتري اختيار املعلمني واحلرص على تأهيلهم قبل التعيني وأثناء 
العمل.

تعديل النظام التعليمي من خالل إدخال تكنولوجيات وطرق جديدة للتعليم (على سبيل املثال استخدام التعلم التعاوني- التعلم 
بالفريق– استخدام التلفزيون واحلاسب اآللي).

جعل كلفة الوحدة (الطالب) يف أقل مستوى ممكن باالعتماد على تقديرات واقعية حقيقية تراعي العامل الزمني وما يترتب عليه 
من زيادة أو نقصان. 

إعطائهم حوافز وامتيازات خاصة. 
   دعم صندوق الطلبة بهدف تقدمي منح أو قروض لتغطية الرسوم املقررة بصورة كلية أو جزئية.

   تهيئة الظروف املناسبة لتشغيل الطلبة يف اجلامعات لساعات محددة مقابل أجور رمزية.
العمل على تأمني موارد لصناديق دعم الطلبة، والتي قد تكون على شكل دعم حكومي، أو على شكل هبات وتبرعات ومنح ووصايا، 

أو من أموال الوقف العام والزكاة.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر اخلامس للحوكمة واإلدارة (الكفاءة والفعالية):
   زيادة معدل طالب/معلم مع توفير البيئة املناسبة.

   زيادة ساعات عمل املعلم (نصاب املعلم)

   تخفيض نسبة معلم/ إداري يف قطاع التعليم. 
   االستثمار األمثل للمدارس والغرف الصفية، باستخدام مفاهيم اقتصاديات احلجم.

   وضع تشريعات ملراقبة عملية التخطيط وحتديد األهداف.

   وضع تشريعات لضمان تنفيذ اخلطط ومتابعتها ومن ثم تقييمها.

   استخدام أسلوب بيرت PERT للمتابعة أثناء التخطيط والتنفيذ والتقومي.
   تطوير املناهج لتتواءم مع متطلبات سوق العمل.

   التركيز على التخصصات واملهارات التي يحتاجها سوق العمل.
   العمل على رفع مستوى األجور والرواتب لتتواءم واملخرجات التعليمية املؤهلة.
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باملناهج واملقررات الدراسية.
متكني مجالس أولياء األمور واملعلمني ومجالس املدارس بشكل قانوني للقيام بدور أكبر يف إدارة املدارس ومراقبة األداء وتقييم 

مخرجات العملية التعليمية.
   تخفيف األعباء عن اإلدارات املركزية والعليا من خالل نشر ثقافة التفويض.

   نقل السلطة اإلدارية والسياسية واملالية (أو جزء منها) إلى مستويات اإلدارة األدنى.
   إصدار تشريعات دستورية وقانونية متنح التنظيم اإلداري التعليمي إمكانية االنتقال نحو تطبيق الالمركزية. 

   زيادة االستقاللية املالية واإلدارية والتنظيمية املعززة للمسؤولية يف املدارس واجلامعات.

   رفع مستوى الوعي واإلدراك بالالمركزية وتفويض الصالحيات يف القطاع التعليمي.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر الثالث للحوكمة واإلدارة (املشاركة يف صنع القرارات):
   متكني أصحاب املصلحة من مشاركة خبراتهم وأفكارهم التربوية يف تطوير املدارس واجلامعات.

   متكني الطالب وولي أمره من اختيار املنهج املناسب لبيئته ومجتمعه.

   متكني املعلمني من تطبيق املنهاج وتصميم التدريس له يف املوقف التعليمي الذي يراه مناسباً

توجيه املعلمني وأعضاء هيئة التدريس لالستخدام األمثل ملصادر التعليم املتاحة إلثراء العملية التعليمية (على سبيل املثال يف 
املناهج، والوسائل، واألنشطة املختلفة).

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر الرابع للحوكمة واإلدارة (املساءلة والشفافية):
   إقامة عالقات فعالة بني أولياء األمور واملجتمع احمللي من جهة واملعلمني ومديري املدارس من جهة أخرى.

   وضع املبادئ التوجيهية املبنية على املسألة والشفافية للتواصل مع أولياء األمور.

   تعزيز مفاهيم املساءلة وامللكية من خالل مشاركة أصحاب املصلحة احملليني يف التخطيط مليزانية ونفقات املدرسة.
تعزيز ومتكني مجالس أولياء األمور واملعلمني من خالل منحهم املزيد من الصالحيات يف عملية الرقابة على التخطيط املدرسي 

وإدارة امليزانية وشؤون املوظفني.
   تقدمي اخلدمات التربوية للجميع كماً ونوعاً مبا يحقق املساواة والعدالة.

   متكني العاملني واملعلمني من االطالع على احلد األدنى (املسموح به) من التقارير املالية واإلدارية والفنية.

اإلجراءات التنفيذية املقترحة لبدائل السياسة التعليمية ذات الصلة باملؤشر اخلامس للحوكمة واإلدارة (العدالة واملساواة):
   توعية املواطنني مبفهوم وأهمية إلزامية التعليم من خالل وسائل االتصال املختلفة.

   اتباع إجراءات إدارية مناسبة من أجل احلد من ظاهرة التسرب، خاصة يف األرياف والبوادي.
احلرص على تسهيل وصول الطلبة إلى املدارس، وذلك عن طريق فتح مدارس قريبة من أماكن سكنهم، أو بتوفير مواصالت لنقلهم 

إلى أقرب مدرسة، وميكن اللجوء إلى فتح مدارس متنقلة.
إعفاء الطلبة من دفع التبرعات املدرسية، ومحاولة االستفادة من املجتمع احمللي والقطاع اخلاص لتعويض ما كان يدفع من قبل 

الطلبة.  
   إرسال ذوي اخلبرة من املعلمني إلى البوادي واألرياف للتدريس يف تلك املناطق.

حتسني أوضاع املعلمني االجتماعية واالقتصادية، وذلك بزيادة رواتبهم وعالواتهم، وإعطاءهم امتيازات، خاصة للذين يدرسون يف 
املناطق النائية.

   احلرص على إعداد معلمني من األرياف والبوادي يف جميع التخصصات، ليتم االستفادة منهم يف استقرار الهيئات التدريسية، مع 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
احملور الرابع
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خامتة
بعد االنتهاء من إعداد دليل استراتيجيات حتليل قطاع التعليم، جتدر اإلشارة إلى أن طريقة عرض الدليل تتدرج من العام إلى 
اخلاص، ومن البسيط إلى املعقد، حيث بدأ كل محور من محاور الدليل األربعة بإطار نظري موجز لتوضيح املفاهيم األساسية، ثم 
انتقل إلى جتسيد ذلك اإلطار النظري بخطوات عملية Hands-on علّها تساعد املعنيني بقطاع التعليم على فهم أداء النظام التعليمي، 
وكيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بدورة التخطيط التربوي وصنع السياسات التعليمية بشكل عملي Learning by Doing، وذلك 
من خالل إكسابهم املعارف واملهارات والكفايات التي متكنهم من إجراء حتليل كمي ونوعي لقطاع التعليم وفق الزوايا/العناصر 
والكفاءة اخلارجية،  الفعالية  الداخلية،  الكفاءة  واإلنفاق، اجلودة،  التمويل  (االلتحاق،  التعليم  لتحليل قطاع  املتعارف عليها عاملًيا 
العدالة، واحلوكمة واإلدارة) ومؤشرات قياس كل منها، ثم االنتقال من مرحلة حتليل قطاع التعليم ملرحلة صنع السياسات التعليمية 
استناًدا لنتائج املؤشرات، التي يف ضوءها ُميكن للمعنيني بقطاع التعليم، وصانعي السياسة ومتخذي القرار بناء السياسات التعليمية 
املناسبة يف ضوء املوارد املادية، واملالية، والبشرية املتاحة، واتخاذ القرارات التي من شأنها رفع كفاءة النظام التعليمي، وحتسني 

جودة مخرجاته. 

كيفية ربط نتائج حتليل قطاع التعليم بصنع السياسات التعليمية
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