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   يف المملكة العربية السعوديةيف التعليم العام تحسين كفاءة اإلنفاقل  قليلة العدددمج المدارس الحكوميةواقع 

 )2(عبد اهللا بن سعد حممد السدحان، )1(فايز بن عبد العزيز سليامن الفايز

 ، ووزارة التعليمجامعة امللك سعود

 )هـ26/01/1442 يف  وقبل للنرشهـ؛30/08/1441قدم للنرش يف (

، ورصد التحـديات التـي تواجـه  لتحسني كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام قليلة العددهدفت الدراسة إىل تشخيص واقع دمج املدارس احلكومية :املستخلص

وطبقـت الدراسـة . ينـة الدراسـة املسحي واستخدمت االستبانة واملقابلة كأداتني جلمع املعلومات من ع املنهج الوصفيواعتمدت الدراسة عىل. الدمج وبدائله

من أفراد املجتمـع ) 3(وخبًريا ) 14(مع  وأجريت املقابلة .ا من مديري التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم يف مجيع أنحاء اململكة فردً 268 عىل

قليلة العدد أسهم يف حتسني كفاءة اإلنفـاق احلكومية  دمج املدارس يرى أفراد الدراسة أن :خرجت الدراسة بعدة نتائج من أبرزها و.املحيل ممن تم دمج مدارسهم

، كان من أهـم عنـارص حتـسن كفـاءة »التخلص من املباين املستأجرة«وأن .  درجات5 من أصل 3,51يبلغ  عالية وبمتوسط الدمج بدرجةيف املدارس التي شملها 

 وفيام يتعلق بالبدائل فريى أفراد الدراسـة أن إنـشاء املجمعـات التعليميـة يف أمـاكن .جتمع املحيل وأن أكرب حتِد يواجه الدمج هو معارضة امل.اإلنفاق بعد الدمج

وقـد قـدمت . متوسطة بني القرى وإنشاء شبكة مدارس حتت إدارة واحدة يف حميط جغرايف حمدد مها من أفضل البـدائل لـدمج املـدارس احلكوميـة قليلـة العـدد

 . ني كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام باململكة العربية السعوديةالدراسة عدًدا من التوصيات لتحس

 . قليلة العدددمج املدارس، اقتصاديات التعليم، ترشيد اإلنفاق، املدارس احلكومية :الكلامت املفتاحية
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Abstract: The study aimed to diagnose the reality of consolidating the public schools with small number of students to improve the 
efficiency of expenditure on public education. The descriptive survey was used in this study. The questionnaire and interview were used as 
tools to collecting data from study population. A questionnaire was distributed to (268) members of school planning managers, their 
assistants, and managers of education offices across the Kingdom, while the interview was with (14) experts and (3) members of the local 
community whose schools were consolidated. The most important findings of the study were: The members of this study consider that the 
consolidation of schools with a small number of students has highly contributed to the improvement of the efficiency of expenditure on the 
consolidated schools, with response average of (3.51) out of (5) degrees. The most important element of improved expenditure efficiency 
was “getting rid of all rented school buildings”. The most prominent challenge is resistance of the local community. The applying 
consolidation alternatives is fairly appropriate. the consolidation, whether of two or more schools “an education complex” is the best 
alternative. Finally, the study provides some recommendations to improve the efficiency of expenditure on public education.  
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 :مقدمة

 وصول اخلدمات التعليمية تبنى أغلب دول العاملت

ومنـاطق  من مدن وحمافظـات ومراكـز ئهاكافة أرجاإىل 

 يف كـل دولـة عىل اختالف تصنيفها اإلداري وأحجامها

، وحتـرص الـدول مبدأ التعليم للجميـعوذلك لتحقيق 

عىل أن توفر مجيع اخلدمات جلميـع القطاعـات بـام فيهـا 

حتقيق التنميـة الـشاملة وبنـاء القطاع التعليمي من أجل 

 .املواطن الصالح

احلكوميـة ومنهـا  اإلنفاق عـىل القطاعـات ويعترب

 من أهم قنوات اإلنفاق العام يف موازنات الدول، التعليم

حيــث تلتــزم احلكومــات بمبــادئ أساســية يف إنفاقهــا 

مبـدأ املنفعـة االجتامعيـة، : وأهم تلك املبادئ. لألموال

واملبـدأ الثـاين . والذي يتطلب تطبيقه التـوازن والعدالـة

، ويتطلـب بطبيعـة )كفاءة يف اإلنفـاقال(مبدأ االقتصاد 

احلال توظيـف إدارة ماليـة فاعلـة تتجنـب اهلـدر املـايل 

إن حتقيـق  فـ،ولذا). م2010بريس، (والعبث باملال العام 

كفاءة اإلنفاق يف التعليم من االجتاهـات املهمـة يف جمـال 

اقتصاديات التعليم، إال أن غـري املتخصـصني يعتقـدون 

ــاءة اإلنفــا ــأن حتقيــق كف ق يعنــي احلــد مــن اإلنفــاق ب

وختفيضه، وبالتأكيـد فـإن هـذا االعتقـاد غـري دقيـق إذ 

أن وبــشكل دقيــق وشــامل ) م2007(يوضــح العجمــي 

عملية اإلنفاق عىل التعلـيم  هي كفاءة اإلنفاق يف التعليم

 لتحقيق األهداف املنشودة بأعىل كفـاءة ،ا أحيانً ،بالزيادة

توظيـف  لتحـسني -أحيانـا أخـرى–ممكنة، وبـالنقص 

املوارد املتاحة التوظيف األنسب للحصول عـىل أفـضل 

وعليه فإن كفاءة اإلنفاق ُتعنى بالتوجيه  عائد بأقل تكلفة

الرشيد للنفقـات املاليـة املخصـصة لتحقيـق األهـداف 

التعليمية؛ مما ال يعنـي بالـرضورة تقلـيص اإلنفـاق، أو 

ايل التأثري السلبي عىل جودة التعليم، وإنام جتنب اهلدر املـ

وتوظيف وفورات اإلنفاق نحو مسارات أخـرى ختـدم 

 .جودة التعليم

 حتليل اإلنفاق وقياس كفاءتـه ذو أمهيـة عاليـة؛ إن

كونه أحد أدوات الرقابـة وحتديـد مـصادر اهلـدر املـايل 

د البـرشية روالتنبؤ املستقبيل، والتأكـد مـن اسـتثامر املـوا

ــاءة  ــق الكف ــشكل حيق ــا ب ــا وتوزيعه ــة وتوظيفه واملادي

 ). م2016اجلابري، (

 مكوًنا رئيًسا يف رسم يضاً أويمثل البعد األخالقي 

ــك  ــم تل ــن أه ــاق، وم ــاءة اإلنف ــسني كف ــات حت سياس

األخالقيات، اختاذه كاسرتاتيجية اقتصادية وتعليميـة يف 

آن واحد، فهي تستهدف حتسني جودة التعلـيم وُحـسن 

وحتقيـق . توجيه نفقاته واالستفادة منها بالشكل األمثـل

بادئ العدالة والنزاهة يف توزيع املوارد، وحتـري الدقـة م

واملوضوعية والبحث عن أفـضل البـدائل املمكنـة عنـد 

إقرار سياسات حتقيق كفاءة اإلنفاق، مع أمهية املـشاركة 

يف صناعة قرارات حتسني كفاءة اإلنفـاق لرفـع مـستوى 

عالوة عـىل تبنـي سياسـات إعـالم . قناعات املستفيدين
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ــربام ــة ب ــستفيدين وتوعي ــاق للم ــاءة اإلنف ــق كف ج حتقي

 ).م2007 العجمي،(

 فقد تبنـت حكومـة اململكـة وعىل املستوى املحيل

العربية السعودية منذ تأسيسها سياسة وصول اخلـدمات 

ــة  ــة إىل كاف ــالتعليمي ــات واملدن وامل ــىل املحافظ ــز ع راك

ا اختالف تصنيفها اإلداري وأحجامها؛ وذلـك تـشجيعً 

الذي كانـت تتطلبـه ، اق بالتعليمللمواطنني عىل االلتح

ا من مبدأ التعليم للجميع، وإيامنـا تلك املرحلة، وانطالقً 

 أكدت وثيقة سياسة التعليم عـىل أن وقد. بأمهية التعليم

طلب العلم فريضة عىل كل فرد بحكم اإلسالم، ونرشه «

وتيسريه يف املراحل املختلفة واجـب عـىل الدولـة بقـدر 

 لجنـة العليـا لـسياسة التعلـيم،ال (»وسعها وإمكانياهتـا

ولقد آتـت تلـك الـسياسة احلكيمـة ). 23.، صـه1416

أكلها، فانترش التعليم يف كافـة أرجـاء اململكـة، وارتفـع 

 وتراجعــت األميــة إىل .الــوعي االجتامعــي بأمهيتــه

مستويات قياسية، وازداد معدل القيـد يف التعلـيم العـام 

ــسني ــن اجلن ــغ ،م ــن لل) %94 ،%97 ،%98( إذ بل ــل م ك

ــىل  ــة ع ــطة والثانوي ــة واملتوس ــة االبتدائي ــوايل املرحل الت

 ).28 .، صـهـ1439التقرير السنوي لـوزارة التعلـيم، (

وبطبيعة احلـال فقـد أدى هـذا التوسـع يف بلـد مرتامـي 

األطراف ذي مساحة جغرافية كبرية، باإلضافة للتغري يف 

نتيجـة التحـوالت احلـرضية وخارطة التوزيع الـسكاين 

 السعودي إىل انخفاض عدد الطالب يف بعض للمجتمع

ال سيام يف املحافظات الـصغرية و ،مدارس التعليم العام

حيــث تــم رصــد مــدارس ال يتجــاوز عــدد . واملراكــز

الطالب فيها عـرشة طـالب؛ ممـا جعـل كلفـة الطالـب 

ريـال  ألـف 200الواحد يف تلك املدارس قـد تـصل إىل 

 ).هـ1439وكالة األنباء السعودية، (سنويا 

 ملثل هذه اإلشكاليات وغريها سعت رؤية وحال� 

 إىل حتقيق مستويات أعىل 2030اململكة العربية السعودية 

من الكفاءة يف استخدام املوارد البرشية واملادية، واحلد 

واملستمد ) قوام(حيث أطلقت الرؤية برنامج . من اهلدر

 : اسمه من قوله تعاىل               

            ]ويأيت . ]67 :الفرقان

 » املايل وكفاءة اإلنفاق احلكوميتعزيز فاعلية التخطيط«

كأحد األهداف االسرتاتيجية ذات األولوية يف رؤية 

، حيث يعنى هذا اهلدف االسرتاتيجي 2030اململكة 

 ،2030رؤية اململكة  (»ل تكلفةبتحقيق أقىص قيمة بأق«

فقد أنشئ يف هذا اإلطار مركز  ).5-1-1 .، رشحيةم2016

حتقيق كفاءة اإلنفاق الذي هيدف إىل رفع كفاءة اإلنفاق 

احلكومي، وتوفري الدعم الالزم لألجهزة احلكومية 

لتمكينها من االلتزام بسقوف اإلنفاق املخصصة هلا يف 

 واقرتاح سياسات امليزانية من خالل تطوير آليات

وخطط تنفيذية ترفع كفاء اإلنفاق والتخطيط املايل 

ومن هذا اجلانب ). 2019، 2030موقع رؤية اململكة (

حتسني كفاءة اإلنفاق «استهدفت وزارة التعليم فقد 
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 ضمن أهدافها االسرتاتيجية لتحقيق »لقطاع التعليم

 بمؤرشات عديدة، منها معدل عدد 2030رؤية اململكة 

ب لكل معلم مما يعني العناية بعدد الطالب يف الطال

املدرسة الواحدة والذي قد يستلزم يف بعض األحيان 

 .)ـه1438مكتب حتقيق الرؤية، (دمج بعض املدارس 

قليلة العـدد يف احلكومية دمج املدارس  وفيام خيص

يمكن رصد عدد من املحطات  اململكة العربية السعودية

دمة التعليمية يف املناطق ذات الترشيعية لتنظيم تقديم اخل

 وثيقة سياسـة حيث رسمتالكثافة السكانية املنخفضة، 

سياسة  )123( يف مادهتا هـ1389التعليم الصادرة يف العام 

أن بـ ، وذلكإنشاء املدارس يف القرى الصغرية واملتقاربة

يراعى للتخطيط إلنـشاء املـدارس االبتدائيـة يف القـرى 

تتح املدارس يف منـاطق وسـطية الصغرية واملتقاربة أن تف

أن ، ومناسبة ينقل إليهـا الطـالب مـن القـرى املجـاورة

أمـا املـدارس  .يؤخذ بنظام املعلم الواحـد عنـد احلاجـة

ــادة  ــارت امل ــى يف ) 126(املتوســطة فقــد أش إىل أن يراع

إنشائها، أن تكون حيث يكثر محلـة الـشهادة االبتدائيـة، 

نقل إليه الطالب وتقام املدرسة يف مكان وسط مناسب ي

 إىل )129(يف حني أشـارت املـادة  .من األماكن املجاورة

أن يراعى يف افتتاح املدارس الثانوية بمختلف أنواعهـا، 

التخطيط املدروس مع مراعـاة احلاجـات واإلمكانـات 

 اللجنــة العليــا لــسياسة التعلــيم،(وفــق طبيعــة املنطقــة 

 ).ـه1416

ديم التعليم يف كام تم اعتامد عدد من الترشيعات لتق

دمـج «املناطق ذات الكثافة السكانية املنخفـضة، ومنهـا 

أحد الذي يعد ) Multi age/ grade( »الصفوف املتقاربة

املامرسات العاملية والبدائل لتقديم اخلدمـة التعليميـة يف 

وقد تبنت وزارة التعلـيم .  قليلة العدد احلكوميةاملدارس

ــة ــك املامرس ــو،تل ــيم ال ــدر التعم ــد ص ــم  فق زاري رق

هـ بـاعتامده لتقـديم 27/5/1405 وتاريخ 32/7/26/36

 قليلــة العــدد  احلكوميــةاخلدمــة التعليميــة يف املــدارس

وتـال ذلـك إقـرار  ).هــ1405وكالة الـوزارة للتعلـيم، (

 يف املدارس احلكومية االبتدائية اخلطة الدراسية املخفضة

 تقليص عدد حصص املادة  والتي تعتمد عىل،قليلة العدد

يف  .)هــ1426حممد وزمـالؤه، (أو دمج بعض احلصص 

 احلكوميـة قليلـة العـدد، دمـج املـدارسحني تم إقـرار 

 الكـريمصدر قرار املقـام الـسامي  فقد، وحتديد ضوابطه

ــاريخ /62 ـــ13/9/1429ق ع وت ــضوابط . ه ــنظم ل امل

جملس (إحداث املدارس ودجمها يف مراحل التعليم العام 

 قـرار جملـس صـدر ثـم ،)ـهـ1429الوزراء الـسعودي، 

 والذي حيـدد هـ26/10/1439 وتاريخ 577الوزراء رقم 

ضوابط استحداث املـدارس وضـمها يف التعلـيم العـام 

تـضمن قـرار  وقد .)ـه1439جملس الوزراء السعودي، (

ــم  ــوزراء رق ــس ال ــاريخ 577جمل ـــ26/10/1439 وت  ه

اخلاص بضوابط استحداث املدارس ودجمهـا يف التعلـيم 

ة إىل إمكانيـة إنـشاء املجمعـات التعليميـة العام اإلشـار
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كأحد بدائل دمج املدارس، فقد أشار القرار إىل أنه عنـد 

ــة يف املراكــز  ) القــرى واهلجــر(إنــشاء جممعــات تعليمي

ا،  كيلــومرتً 20فرياعــى أن تغطــي دائــرة نــصف قطرهــا 

ــع  ــدائرة بجمي ــذه ال ــودة يف ه ــدارس املوج ــدمج امل وُت

 .مراحلها وتعد موقًعا واحًدا

ومن خالل مسح ومراجعة ألدبيات الدراسة حول 

دمج املدارس لتحسني كفاءة اإلنفاق يف اململكة العربيـة 

عربيـة املحلية والدراسات يف الالسعودية تبني وجود قلة 

تناولت املوضوع بشكل مبـارش إال أن هنـاك عـدًدا التي 

من الدراسات العربية تطرقـت ملوضـوعات ذات صـلة 

ة التعليم بشكل عام، أما الدراسات بكفاءة اإلنفاق وكلف

من عـدة  قليلة العدداألجنبية فقد تناولت دمج املدارس 

جوانب مبارشة وغري مبارشة وفيام ييل عرض لبعض هذه 

 .الدراسات

كلفـة  تناولـت دراسـة )هــ1431(  اجلابريأجرى

التعليم وسياسة توزيع املوارد، ومـدى االسـتفادة منهـا 

ة مـن اإلنفـاق؛ بـام يعـزز هبدف خفض اهلدر واالستفاد

وقـد توصـلت . مستوى املخرجـات وترشـيد اإلنفـاق

أن هناك تزايًدا يف اإلنفاق عىل الطالـب دون  الدراسة إىل

أبـرز ؛ وأن وجود مـؤرشات للعنايـة بـاجلودة والكفـاءة

مصادر ضعف الكفـاءة واهلـدر املـايل هـو تـدين معـدل 

ــب ــل :طال ــسة مث ــل رئي ــرتبط بعوام ــذي ي ــم، وال  معل

ض العبء التدرييس للمعلـم واخلطـط الدراسـية انخفا

للمراحل الدراسية، عالوة عىل عوامل مرتبطـة بحجـم 

 صايغدراسة يف حني هدفت  .الفصول واملدارس القروية

قيـاس حجـم ) ـه1432 (والضويان والعتيبي واجلضعي

اهلدر املايل يف وزارة التعليم ومـصادره، واقـرتاح الـسبل 

وقـد خرجـت  .م يف احلد منهاملالئمة التي يمكن أن تسه

   معلـم :أن معـدل طالـب :الدراسة بنتـائج مـن أبرزهـا

أن نـصاب ، ومن نسبة اهلدر العام %12,6يمثل ) 1: 10(

بلـغ متوسـط و. ا حصة أسبوعيً 24-3املعلم يرتاوح بني 

، مقابـل يف  ريـاًال 15317كلفة الطالب السنوية يف املـدن 

 فقــد ),MA 2016( مــاووأمــا .  ريــال يف القــرى27700

هدفت إىل استطالع آراء األرس التي دجمت أجرى دراسة 

مدارسهم، والتعرف عىل مدى حتقيق وفورات احلجم يف 

 اإلدارية، حيث أغلقت الصني »قانسو«مدارس مقاطعة 

مـــن مدارســـها % 50) م2010 – 2001 (بـــني األعـــوام

االبتدائية بسبب تغري الرتكيبة السكانية الناجتة من سياسة 

، فقد أقر جملـس الدولـة »جاب الطفل الواحدإن«فرض 

 .م2001 العـامالصيني تطبيق برنامج دمج املدارس منـذ 

وجلمع البيانات تـم . واستخدم الباحث املنهج الوصفي

إجـراء اســتطالع هــاتفي، وحتليــل الــسجالت اخلاصــة 

أن  وخرجت الدراسة بنتائج عدة مـن أبرزهـا. باإلنفاق

ت عىل املدرسة األصغر سياسة الدمج يف املقاطعة اعتمد

حتـسن ؛ وواألداء األضعف كمعيار الستحقاقها للـدمج

املستوى األكاديمي للطالب الذين دجمت مدارسهم، أما 
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يف . اا جدً طالب املدارس املستضيفة فكان التحسن طفيفً 

حني تسبب الـدمج يف حتمـل أوليـاء األمـور مـصاريف 

 املـدريسن تكلفة النقل ، وأإضافية لتوفري النقل املدريس

   كلـم تـرتاوح 5املخصصة مـن احلكومـة املحليـة لكـل 

دوالر أمريكي يف السنة الواحـدة، وهـو ) 47 – 31(بني 

ا ال يغطـي نفقـات األرس لتـوفري النقـل مبلغ قليل جـدً 

ترى األرس أن احلكومة املحلية تبالغ يف دمـج  و.املدرسة

  .املدارس

ــة ــدفت دراس ــويموه  إىل) (Effiom, 2014  إيف

 عىل جتارب ثالثة مديرين متت دمـج مدارسـهم التعرف

ــام  ــني ع ــرتة ب ــرز م2012-2008يف الف ــث أب ــن حي ، م

ــصادرها  ــة وم ــدير املدرس ــت م ــي واجه ــوترات الت الت

واسـتخدم الباحـث  . عملية الـدمجومسؤولياته يف أثناء

وجلمــع املعلومــات فقــد تــم إجــراء . املــنهج الوصــفي

اطعـات مقابالت مع مديري املدارس التي دجمـت يف مق

حرضية وليست ريفية ألسباب انخفاض القيـد أو تـدين 

وقد توصلت الدراسة إىل . املستوى األكاديمي للمدرسة

أن دمج مدرستني يؤدي لضغوط كبرية ، نتائج من أبرزها

عىل املعلمني والطالب ومديري املدارس، هذا الـضغط 

ال يتمثل فقط باملتطلبات التنظيمية للـدمج فحـسب بـل 

 العنارص البرشية بني املدرستني املدموجتني، والتكامل يف

أن العدالة تعـد و ؛وفقدان الثقافات ومكتسبات املدرسة

مصدر القلق األكرب يف قرار دمج املدارس، فقرار الـدمج 

ا لعدم قدرة أصوات املجتمـع أو عـدم ا نظرً قد يتم أحيانً 

 فإن الدمج يف املناطق احلرضية قد ،ولذا. متثيلها يف القرار

 .كز يف مدارس األقليـات أو ذات الـدخل املـنخفضيرت

قترص عىل إعالن ت مهمة مكتب املقاطعة التعليمي ال وأن

قرار الدمج واختيار املدارس التي ستدمج، لكن األهـم 

التعبري العلني عـن أسـباب الـدمج وعمـل خطـة ذات 

جدول زمني لتنفيذ الدمج وتأصيل اإلجراءات الواجب 

إىل سـعت  فقـد )ـهـ1437( كـةدراسة الربوأما  .اختاذها

حتليل سلوك الكلفة يف مدارس البنات يف حمافظـة ينبـع، 

. والكشف عن أوجه ضعف كفاءة اإلنفاق واهلدر املـايل

واستخدمت الباحثة تقنية االنحـدار املتعـدد مـن أجـل 

.  مدرسـة180وطبقت الدراسة عـىل . تقدير دالة الكلفة

د بيانـات ومجعت البيانات حول تلك املدارس من قواع

وقد أظهـر حتليـل البيانـات نتـائج . إدارة التعليم يف ينبع

منها، أن أكثر املحددات أمهية يف كلفة التعليم هو حجـم 

ــة  ــد دالل ــرشية، وتأكي ــوى الب ــور الق ــة، وأج املدرس

 وذلك مـن خـالل إمكانيـة خفـض ،اقتصاديات احلجم

متوسط الكلفة من خالل التوسع يف عـدد الطالبـات أو 

ل الدراسية املختلفـة يف مبنـى واحـد، إال أن دمج املراح

الدراسة مل تتمكن من الوصول حلجـم مثـايل للمدرسـة 

من جانب آخر كشفت الدراسة عن  .حيقق كفاءة اإلنفاق

هدر عاٍل يف مساحات املبنى املدريس يف مناطق جغرافية 

ذات كثافات سكانية منخفضة، وداللة املوقـع اجلغـرايف 
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عـىل هيكلـة الكلفـة ووجـود ) مدينة - قرية(للمدرسة 

مقاعد شاغرة داخل الفصل الـدرايس يف القـرى وتـدين 

 .فصل: معدل طالب

 دراسة هدفت )(Hayes, 2018 هييزيف حني تناول 

تقدير احلجم املثايل حلجم املقاطعـة التعليميـة الـذي إىل 

يعزز التحصيل وكفاءة اإلنفـاق، والعالقـة بـني حجـم 

أظهر فقد .  وكفاءة اإلنفاقاملقاطعة التعليمية والتحصيل

ــروق  ــل الف ــات ANOVAحتلي ــصالح املقاطع ــا ل  فروًق

ووجود تأثري سلبي حلجم . الكبرية يف التحصيل الدرايس

املقاطعة عىل اإلنفاق، فاملقاطعات ذات املدارس الكبرية 

كانت أقل كلفة مما يدعم الرباهـني التجريبيـة لوفـورات 

 دمج املقاطعات  فإن، وبالتايل.Economic Scaleاحلجم 

. التعليمية يتيح حتصيًال تعليمًيا أفضل وكفاءة يف اإلنفاق

لتعرف ل فقد أجرى دراسته )Prugh, 2018(ت برووأما 

عــىل وجهــات نظــر أفــراد املجتمــع املحــيل والقيــادات 

مقـاطعتني  يف التعليمية واملرشفني يف اثنني من االحتادات

 )Vermont( فريمونـتتعليميتـني صـغريتني يف واليـة 

قليلـة األمريكية حول إجراءات التعامـل مـع املـدارس 

 قبل صدور قرار واليـةالعدد، وقد وجدت الدراسة أنه 

ــت ــج )Vermont( فريمون ــم دم ــيم ودع ــاص بتنظ  اخل

عتمدان عىل مبـدأ تن ااملقاطعات التعليمية كانت املقاطعت

التعاون واملشاركة باعتباره اسـرتاتيجية لتـوفري الفـرص 

ــة ا ــدارس التعليمي ــني يف م ــالب واملعلم ــضل للط ألف

وبعد صدور القرار املـنظم والـداعم . األرياف الصغرية

ن هنـاك اجتاًهـا إلدمج املقاطعات التعليمية الـصغرية فـ

رافًضا ملبادرات الدمج لدى إحدى االحتادات اإلرشافية 

وأن هنـاك ثالثـة عوامـل  .يف حني قبل به االحتاد اآلخر

وهــي مــدى : و معارضــتهتــؤثر يف دعــم قــرار الــدمج أ

إسهامه يف حتسني واتـساع الفـرص التعليمـة للطـالب، 

مــدى اســتبقاء اإلدارة الذاتيــة واالســتقاللية، وحــدود 

الدمج املايل ومشاركة املوارد بني املقاطعتني، وأن دعم أو 

معارضة دمج املقاطعات التعليمية واملدارس أمر معقـد 

راء تعـديالت عندما حياول صانعو السياسة التعليمية إج

ــيل ــع املح ــل املجتم ــدارس داخ ــم أو  .يف امل ــام أن دع ك

معارضة الدمج مـن قبـل املجتمـع املحـيل يعتمـد عـىل 

 فـإن املعلومـات ، ولـذا.تصوراهتم له وأبعاده ومربراتـه

املضللة تؤدي إىل نتيجة سلبية عىل تقبل دمج املقاطعات 

أو املدارس، وأن دمج املقاطعـات التعليميـة واملـدارس 

 .لبا تقابل بردة فعل اجتامعية مشحونة ورافضةغا

 :مشكلة الدراسة

 لـسياسة التعلـيم يف اإلشـارة املبكـرةبالرغم من و

اململكة العربية السعودية املعتمدة بقرار جملس الوزراء يف 

إىل أن يكـون إنـشاء ) 129، 126، 123( يف املواد هـ1389

يهـا املدارس يف اهلجر والقرى يف مناطق وسطية ينقـل إل

الطالب من القـرى املجـاورة، ويراعـى فيـه االحتيـاج 

 واإلمكانات، واألخذ بنظام املعلم الواحد عنـد احلاجـة
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إال أن عدد املدارس احلكومية قليلة العدد ما زال مرتفًعا 

جًدا، ويشكل مصدًرا رئيًسا من مـصادر ضـعف كفـاءة 

 .اإلنفاق يف التعليم العام يف اململكـة العربيـة الـسعودية

أن ) ـهـ1438(د أظهرت دراسـة الغامـدي وعابـدين فق

من مدارس البنات ال % 38,7ومن مدارس البنني % 45,2

 طالب، وهذه املـدارس تقـع يف 100يتجاوز عدد طالهبا 

ويدعم تلك النتيجة ما نرشته وكالة األنباء . قرى متباعدة

 نقًال عن وكالة وزارة التعليم للشؤون »واس«السعودية 

مدرسة يقل عدد طالهبا عـن ) 9553(ناك املدرسية أن ه

مـن إمجـايل مـدارس التعلـيم  %39 طالب، وتشكل 100

  ).ـه1439وكالة األنباء السعودية، (العام احلكومية 

 /1439ويشري التقريـر الـسنوي لـوزارة التعلـيم  

) 1 :12.8(معلم إذ يبلـغ :  إىل تدين معدل طالبهـ1440

يم حــول ويؤكــد تقريــر لــوزارة التعلــ. )ـهــ1440(

 بأن هنـاك عـدم 2030اسرتاتيجيات حتقيق رؤية اململكة 

توازن بني اإلنفاق الرأساميل واجلاري التـشغييل يف وزارة 

مقابل % 2التعليم، إذ تنخفض نسبة اإلنفاق الرأساميل إىل 

 OECD يف دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية% 8

ر مـن جانـب آخـ ).ـه1439وكالة التخطيط والتطوير، (

أظهرت عدد من الدراسـات ضـعف كفـاءة اإلنفـاق يف 

مــدارس التعلــيم العــام، فقــد توصــلت دراســة صــايغ 

 إىل أن تقـدير )هــ1432 (والضويان والعتيبي واجلضعي

متوسط اهلدر املـايل الـسنوي يف مـدارس التعلـيم العـام 

عائـدة إىل انخفـاض %) 77,9( مليـار، وأن 34يصل إىل 

تدريـيس اللـذين يظهـران معديل طالب معلم والعبء ال

كـام توصـلت .العـدد قليلة  احلكوميةبجالء يف املدارس

إىل أن متوسط كلفة الطالـب ) هـ1426(دراسة الضويان 

 ريـاًال، يف 26.355 تبلغ قليلة العدد  احلكوميةيف املدارس

 ريـاالت يف املـدارس كبـرية احلجـم، 10.404حني تبلغ 

التـي أكـدهتا وهـي النتيجـة ذاهتـا %. 160بزيادة قدرها 

إذ توصلت إىل أن حجـم ) ـهـ1437(دراسة سعاد الربكة 

 مـن اوانطالًقـ. املدرسة من أهم حمددات كلفـة التعلـيم

 small size)العـدد قليلـة  احلكومية أمهية دمج املدارس

schools consolidation)ــ ــة د كأح ــات العاملي  املامرس

ي  ولندرة الدراسات التاإلنفاق،واملحلية لتحسني كفاءة 

فقـد بـرزت احلاجـة إلجـراء الـدمج، تناولت موضوع 

تحسني كفـاءة اإلنفـاق يف دمج املدارس لدراسة تتناول 

 . يف اململكة العربية السعوديةالتعليم العام

 :أهداف الدراسة

 :تالية حتقيق األهداف ال إىلهدفت الدراسة

قليلـة تشخيص واقع دمج املدارس احلكوميـة  -1

فاق يف التعليم العام من وجهـة لتحسني كفاءة اإلنالعدد 

نظر مديري التخطـيط املـدريس ومـساعدهيم ومـديري 

 .مكاتب التعليم وخرباء الدراسة

رصد التحديات التـي تواجـه دمـج املـدارس  -2

لتحسني كفاءة اإلنفـاق يف التعلـيم قليلة العدد احلكومية 
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ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 وخـرباء الدراسـة  التعليمومساعدهيم ومديري مكاتب

 .وأفراد املجتمع املحيل

التعرف عىل بـدائل دمـج املـدارس احلكوميـة  -3

يف التعلـيم العـام مـن وجهـة نظـر مـديري قليلة العدد 

التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري مكاتب التعلـيم 

 .وخرباء الدراسة

 :أسئلة الدراسة

 :تاليةسعت الدراسة إىل اإلجابة عن األسئلة ال

  قليلـة العـددما واقع دمج املدارس احلكوميـة -1

لتحسني كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام مـن وجهـة نظـر 

مديري التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري مكاتب 

 التعليم وخرباء الدراسة؟

ما هي التحديات التي تواجـه دمـج املـدارس  -2

م لتحسني كفاءة اإلنفـاق يف التعلـيقليلة العدد احلكومية 

ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 وخـرباء الدراسـة ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم

 ؟وأفراد املجتمع املحيل

 يف  قليلة العددما بدائل دمج املدارس احلكومية -3

وجهة نظر مديري التخطـيط املـدريس من التعليم العام 

 ؟ وخرباء الدراسةومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم

 :ية الدراسةأمه

وحتدياتـه وبدائلـه  واقع الدمج أمهية دراسةتكمن 

إضافة علمية يف حقل اقتـصاديات احلجـم يف كوهنا متثل 

 تـساعد وكوهنـا. يف املجال التعليمي عىل املستوى املحيل

 يف  كفـاءة اإلنفـاقعىل حتسني تنظـيم الـدمج بـام حيقـق

 اهلــدف االســرتاتيجي الرابــع لــوزارة الــسعودية، وهــو

، هذا من جانب، ومن جانب 2030عليم لتحقيق رؤية الت

تكون مرجًعا ملسؤويل وكالة وزارة التعليم آخر يؤمل أن 

للشؤون املدرسية وأقسام التخطيط املـدريس يف إدارات 

التعليم، ومكتب حتقيق الرؤية، والنقل التعليمي يف جمال 

ويـضاف إىل ذلـك .  احلكومية قليلة العدددمج املدارس

 االسـتثامر األمثـل للكــوادر عــىليـساعد  أن أنـه يتوقـع

ــرشية و ــوارد الب ــة امل ــدة املعارض ــف ح ــة، وختفي املادي

 تـساهم هـذه الدراسـة يف ، وكذلك يؤمل أناالجتامعية

 وال سيام يف املحافظات الـصغرية ،رفع الوعي املجتمعي

واملراكز من خالل التعـرف عـىل دور الـدمج يف حتـسني 

 .اءة اإلنفاق عن كفالبيئة املدرسية فضًال 

 :مصطلحات الدراسة

 : وتتحدد مصطلحات الدراسة عىل النحو التايل

  Schools consolidation : دمج املدارس -1

وصـف « :يعرف الدمج أو الـضم بأنـه: ااصطالًح 

حالة اندماج مدرستني أو أكثر أو مقاطعتني تعليميتـني أو 

 »ن كياًنا جديًدا، بغرض رفـع مـستوى الكثافـةأكثر لتكوِّ 

(Eide, 2010, p.7) إجرائًيا يف هذه الدراسـة افهيعرتم تو 

أكثر  بأنه تنظيم هيدف لضم أو دمج مدرسة قليلة العدد أو
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من مدارس التعليم العـام احلكـومي بمراحلـه الـثالث إىل 

أقرب مدرسة مهيأة، وفق ضوابط ومعـايري حمـددة، وذلـك 

 .دارسامللتحقيق كفاءة اإلنفاق ورفع مستوى اجلودة يف 

  Small size schools : املدارس قليلة العدد -2

بأنـه ال  )(Cotton, 1996 كوتـون يشري: اصطالًحا

يوجد حد رقمي فاصل بني ما يمكن أن نـسميه مدرسـة 

ا من الدراسات تـشري إىل أن ، إال أن عددً كبريةصغرية أو 

 طالـب، يف 1000-200 ترتاوح بـني قليلة العدداملدرسة 

 .ب طال5000-3000حني الكبرية 

 بأهنا املدارس إجرائًياوتعرف املدارس قليلة العدد 

 طالـب أو 100االبتدائية التي يبلغ عدد طالهبا أقل مـن 

 60املتوسطة والثانوية التي يبلغ عـدد طالهبـا أقـل مـن 

 . اململكة العربية السعوديةيف مدن وحمافظات اطالبً 

فهـي املـدارس ): القـرى واهلجـر( أمـا يف املراكـز

 طالبـا أو 60دائية التي يبلغ عـدد طالهبـا أقـل مـن االبت

 45املتوسطة والثانوية التي يبلغ عـدد طالهبـا أقـل مـن 

 .)ـه1439جملس الوزراء السعودي، . (اطالبً 

  Efficiency of expenditure : كفاءة اإلنفاق -3

 يعــرف بأنــه مــستوى االســتفادة مــن: اصــطالًحا

إنفاقها خالل فرتة جمموع املرصوفات التي تقوم الدولة ب«

 للمجتمع الذي تنظمه عامةمعينة هبدف إشباع حاجات 

ــة ــد، ( »الدول ــ1434أمح ــم ت و.)230 .، صـه ــا يعرت فه

إجرائًيا يف هذه الدراسة بأهنا االستثامر األمثـل للمـوارد 

يف )  بنني وبنات( البرشية واملادية يف مدارس التعليم العام

ــ ــسعودية وفًق ــة ال ــة العربي ــااململك ــة ا للمع يري التنظيمي

 .والتعليمية املعتمدة من وزارة التعليم

 :حدود الدراسة

الدراسة عـىل التعـرف عـىل واقـع دمـج اقترصت 

املدارس احلكومية قليلة العدد لتحسني كفـاءة اإلنفـاق، 

من وجهة نظـر . هوالتحديات التي تواجه الدمج، وبدائل

مديري التخطيط املدريس ومساعدهيم ومديري املكاتب 

ــة يف إدارات التع  باإلضــافة إىل عــدد مــن التعلــيم،ليمي

اخلرباء ذوي العالقة بموضوع الدراسـة يف جهـاز وزارة 

الفـصل خـالل . جتمع املحيلالتعليم، وعدد من أفراد امل

 .هـ1441 /1440األول من العام الدرايس 

 :منهج الدراسة

 ملناسـبته  املسحياملنهج الوصفيمت الدراسة استخد

عنـى بوصـف الظـاهرة وصـًفا دراسة، إذ يُ إلجابة أسئلة ال

 ويعرب عنها تعبًريا كيفيًا أو كميًا، ويصنف املعلومـات ،دقيًقا

 ).م2014ساعايت، (بام يساعد يف فهم الواقع وتطويره 

 : جمتمع الدراسة

  الفئة األوىل،من ثالث فئات ن جمتمع الدراسةتكوَّ 

 مديري التخطيط املدريس ومـساعدهيم يف اشتملت عىل

ارات التعليم كافة، ومديري مكاتـب التعلـيم التابعـة إد

الفئة و. فرًدا) 342( وعددهم إلدارات التعليم يف اململكة

 القيـادات التعليميـة يف  مـن خـرباء اشتملت عىلالثانية
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وزارة التعليم، ومديري إدارات التعليم ومـساعداهتم يف 

الفئـة  و.اململكة، ومسؤويل رشكة تطوير النقل التعليمي

 أفـراد املجتمـع املحـيل، مـن أوليـاء  اشتملت عىلثالثةال

 ).القرى واهلجر( األمور ورؤساء املراكز اإلدارية

 : عينة الدراسة

 تم إرسال أداة الدراسة الفئة األوىلأفراد العينة يف  

فـرًدا ) 342(وهي االستبانة جلميـع املجتمـع وعـددهم 

ا أمـو%. 78.4فرًدا بنسبة بلغـت  )268(واستجاب منهم 

  بأداة املقابلة، فقد اخلرباء، وهمالفئة الثانيةأفراد العينة يف 

 وهـم ذوو االهـتامم تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية

ــسؤولني ــن امل ــة م ــوع الدراس ــيمبموض   يف وزارة التعل

خبًريا بنسبة بلغت ) 13(واستجاب منهم ) 14(وعددهم 

د املجتمع أفرا وهم،  الثالثةوأفراد العينة يف الفئة%. 92.9

قـصدي ممـن تـم دمـج  بأسـلوب وتم اختيارهم املحيل

، ـهـ1438/1439 مدارسهم خـالل العـامني الدراسـيني

وقــد تكونــت عينــة املجتمــع املحــيل . ـهــ1439/1440و

 من ثالث مناطق خمتلفـة أفراد) 3(املستهدفة باملقابلة من 

باململكة وهي حمافظات األفالج وعفيف واملهد، وتعزى 

د عينة املجتمـع املحـيل لتـشابه التحـديات قلة عدد أفرا

ــة  ــات املحلي ــانس البيئ ــدمج وجت ــسببة لل ــروف امل والظ

للمدارس املدموجة قليلـة العـدد والتـي تقـع يف مراكـز 

إدارية صغرية، وقد اتضح ذلك جلي�ا مـن خـالل تكـرار 

أفراد املجتمع التي متت مقابلتهم لنفس اإلجابات وذكر 

 . عند دمج املدارسنفس التحديات التي تواجههم 

 : أداتا الدراسة

ن لتحقيق أهداف الدراسـة ومجـع ا أداتاستخدمت

البيانات ومها االستبانة واملقابلة، وقد تم إعـدادمها مـن 

ــات ــة األدبي ــةخــالل مراجع ــات  ذات العالق  والدراس

ــسابقة  ــة، (ال ـــ1437الربك ــابر، ه ـــ1431؛ اجل ــائغ ه ؛ ص

 ,Effiom, 214; Ma, 2016; Prugh؛ هـ1432وآخرون، 

 وهتدف االستبانة إىل رصد وجهات نظـر أفـراد ،2018)

الدراسة جتاه واقع إسهام الدمج يف حتسني كفاءة اإلنفاق 

ــارة13( ــدمج ) عب ــه ال ــي تواج ــديات الت ــم التح   ، وأه

  ، ومدى مناسـبة عـدد مـن البـدائل للـدمج ) عبارة27(

وقد تم إيصال االستبانة ألفـراد الدراسـة ).  عبارات5(

إرســال خطابــات رســمية متــضمنة رابــط مــن خــالل 

االستبانة اإللكرتوين وحمدد فيها أفراد الدراسة عرب نظام 

ــيم  ــوزارة التعل ــع ) راســل(املراســالت الــرسيع ل جلمي

إدارات التعليم، ومن ثم قامت كل إدارة تعليم بإرسـاهلا 

لألفراد املستهدفني وبذلك تم ضـامن أن األداة وصـلت 

 .للفئة املستهدفة بالتحديد

املقابلــة صــممت للخــرباء  هــيواألداة األخــرى 

لتفرس وتوضح أهـم النتـائج لتطبيـق االسـتبانة وتقـدم 

وقد تكونت من املقرتحات وحتدد االجتاهات املستقبلية، 

عن واقـع دمـج   كان السؤال األول،مفتوحةأسئلة ) 3(

ــدارس  ــدد امل ــة الع ــة قليل ــة احلكومي ــة العربي يف اململك
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هي أبرز  خر عن ماآ وسؤال السعودية من وجهة نظرهم

هـي  خري عن مـاأالتحديات التي تواجه الدمج، وسؤال 

حيث متت املقابلة  عن دمج املدارس، املقرتحات البديلة

مــن خــالل االتــصال اهلــاتفي وذلــك  وا لوجــه،وجًهــ

ــادات  ــة الريــاض وكــذلك القي للقيــادات خــارج مدين

 عــن طريــق اهلــاتف كــام اســتخدمت املقابلــة .النــسائية

تطالع آراء عدد من أفراد املجتمع املحيل الذين مروا الس

 من ثـالث أفراد) 3( بتجربة دمج املدارس وبلغ عددهم

مناطق خمتلفة باململكة، وهي حمافظات األفالج وعفيـف 

 مفتوحة ركـزت أسئلة من خالل إجراء واملهد وتم ذلك

 سـبب املعارضـة واملـشكالت  سؤالني رئيسيني عنعىل

، وقد تم تدوين مجيع تلك  بعد الدمجالتي تواجه األهايل

 .اإلجابات وتضمينها يف التحديات التي تواجه الدمج

 :صدق أداة الدراسة وثباهتا

 ):االستبانة(صدق األداة 

 وشـموهلا للتطبيـقللتأكد من صالحية االسـتبانة 

ووضوحها وقدرهتا عىل حتقيق اهلدف الذي صممت من 

 :تيةأجله فقد استخدم الباحث اإلجراءات اآل

ـــني  - ـــدق املحكم ـــاهري(ص ـــصدق الظ   ): ال

وذلــك مــن خــالل عرضــها عــىل عــدد مــن املختــصني 

 هبـدف إبـداء مرئيـاهتم ،حمكـًام ) 15(واخلرباء وعـددهم 

ـــديالت  ـــرتاح التع ـــا واق ـــا، وعباراهت ـــول أبعاده   ح

واحلذف واإلضافة، ثم دراسـة تلـك املرئيـات وإجـراء 

هتا شـبه التعديالت الالزمة، لتصل االسـتبانة إىل صـور

 . النهائية

ــساق  - ــداخيلاالت ــدق :ال ــن ص ــد م ــد التأك  بع

املحكمني تم حساب االتساق الداخيل هبدف التأكد مـن 

ارتبــاط درجــة كــل عبــارة بالبعــد الــذي تنتمــي إليــه، 

وحساب االتساق الداخيل باستخدام معامـل االرتبـاط 

ويظهـر . person correlation coefficient )بريسـون(

 : معامالت بريسون لالتساق الداخيل)1(اجلدول رقم 

 

 .معامالت بريسون لقياس ارتباط بنود الدراسة بالدرجة الكلية لكل بعد تنتمي إليه ):1(جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

 البعد األول واقع حتسن كفاءة اإلنفاق يف املدارس التي شملها الدمج

1 0.36* 5 0.82** 10 0.55** 

2 0.38* 6 0.77** 11 0.71** 

3 0.58** 7 0.58** 12 0.72** 

4 0.68** 8 0.80** 13 0.46** 

- - 9 0.56** - - 
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 ).1(جدول / تابع

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

  العددالبعد الثاين التحديات التي تواجه عملية دمج املدارس قليلة

1 0.33* 10 0.76** 19 0.71** 

2 0.40** 11 0.58** 20 0.56** 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

3 0.51** 12 0.63** 21 0.5067** 

4 0.56** 13 0.7865** 22 0.69** 

5 0.36* 14 0.5058** 23 0.2119 

6 0.51** 15 0.6386** 24 0.46** 

7 0.50** 16 0.6744** 25 0.52** 

8 0.50** 17 0.3284* 26 0.51** 

9 0.69** 18 0.7510** 27 0.56** 

 البعد الثالث مدى مناسبة البدائل لدمج املدارس قليلة العدد

1 0.81** 3 0.71** 5 0.81** 

2 0.77** 4 0.40** -- ---- 

  0.01دالة عند مستوى *  *0.05دالة عند مستوى *  

 

العبارات واألبعاد أن مجيع  )1(اجلدول يتضح من 

مما يشري إىل معـدالت ) 0,05(و) 0,01(دالة عند مستوى 

 صدق مرتفعة وكافية لتطبيق األداة بشكل هنائي، وفيام

 يف البعد الثاين فاالرتبـاط يعـد )23(خيص العبارة 

 .مقبوًال، ولكن بسبب صغر حجم العينة مل تظهر الداللة

ج متقاربـة  حتقيق األداة نتائمن للتأكد :ثبات األداة

عنــد تطبيــق األداة عــدة مــرات، ولقيــاس الثبــات تــم 

 - Cronbach's() كرونبــاخالفــا (اســتخدام معامــل 

Alpha( ــم ــدول رق ــر ج ــات )2( ويظه ــامالت ثب  مع

 :ألفاكرونباخ

 

 .معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد الدراسة): 2(جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود البعد

 0.86 13 .فاءة اإلنفاق يف املدارس التي شملها الدمجواقع حتسن ك

 0.90 27 .التحديات التي تواجه عملية دمج املدارس قليلة العدد

 0.76 5 .مدى مناسبة البدائل لدمج املدارس قليلة العدد

 



 ...تحسني كفاءة اإلنفاقل  قليلة العدددمج املدارس احلكوميةواقع  : بن سعد حممد السدحانعبد اهللا، فايز بن عبد العزيز سليامن الفايز

– 740 – 

 أن االستبانة حققـت ثباًتـا )2(اجلدول يتضح من 

وهـي معـدالت ) 0.90-0.76(جيًدا بقـيم تـرتاوح بـني 

 . الوثوق هبايمكنرتفعة م

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

مــا واقــع دمــج املــدارس : األولالــسؤال إجابــة 

لتحسني كفاءة اإلنفـاق يف التعلـيم قليلة العدد احلكومية 

ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم وخرباء الدراسة؟

اب التكـرارات  هذا السؤال تم حـسنولإلجابة ع

ــراف  ــسابية واالنح ــطات احل ــة واملتوس ــسب املئوي والن

 ويوضـح املعياري لعبارات هذا البعد، ومن ثم مناقشتها

ـــم  ـــدول رق ـــة )3(اجل ـــسب املئوي ـــرارات والن  التك

 :واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلًيا

 

 

 لتحـسني  قليلـة العـددالدراسة حول واقع دمج املدارس احلكوميـة ازلًيا إلجابات أفرادالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تن ):3(جدول 

 .كفاءة اإلنفاق يف التعليم العام

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 الرتتيب الوصف املعياري

 8 33 57 88 82 ت
4 

درسـية التخلص من املبـاين امل

 3.0 12.3 21.3 32.8 30.6 % .املستأجرة
 1 عالية 1.11 3.76

 5 11 104 98 50 ت
12 

انتظام الدراسة لكامل أيام األسبوع 

 1.9 4.1 38.8 36.6 18.7 % .بعد دمج املدارس النائية
 2 عالية 0.89 3.66

 6 19 77 123 43 ت
1 

ارتفـــاع معـــدل النـــصاب 

 2.2 7.1 28.7 45.9 16.0 % . معلمالتدرييس األسبوعي لل
 3 عالية 0.91 3.66

 4 20 101 100 43 ت
13 

تــوفري بيئــة تعليميــة تعــزز 

 1.5 7.5 37.7 37.3 16.0 % .التحصيل الدرايس
 4 عالية 0.90 3.59

 9 24 89 91 55 ت
11 

تسديد النقص من املعلمني يف 

 3.4 9.0 33.2 34.0 20.5 %  .املدارس املحتاجة
 5 عالية 1.02 3.59

 15 39 62 87 65 ت

7 

 مثـل ،توفري النفقـات اجلاريـة

الكهربــاء واملــاء (مــرصوفات 

 ).والصيانة
% 24.3 32.5 23.1 14.6 5.6 

 6 عالية 1.17 3.55

 8 23 104 99 34 ت
 .معلم: ارتفاع معدل طالب 2

% 12.7 36.9 38.8 8.6 3.0 
 7 عالية 0.93 3.48

 14 50 68 80 56 ت
8 

 توفري النفقات الرأساملية مثـل

 5.2 18.7 25.4 29.9 20.9 % ).بناء املدارس واألثاث(مرصفات 
 8 عالية 1.16 3.43
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 ).3(جدول / تابع

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة يةعال

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 الرتتيب الوصف املعياري

 15 37 85 83 48 ت

5 

استثامر التجهيـزات املدرسـية 

خمتربات، غـرف (بشكل أمثل 

 ).مصادر معامل وغريها
% 17.9 31.0 31.7 13.8 5.6 

 9 عالية 1.10 3.42

 18 37 85 78 50 ت

6 

استثامر مرافق املدرسة بـشكل 

ـــل  ـــم، (أمث ـــب، مرس مالع

 ).مرسح، وغريها
% 18.7 29.1 31.7 13.8 6.7 

 10 متوسطة 1.14 3.39

 9 27 114 89 29 ت
9 

ـــاب  ـــدل غي ـــاض مع انخف

 3.4 10.1 42.5 33.2 10.8 % .املعلمني بدون عذر
 11 متوسطة 0.93 3.38

 13 39 96 76 44 ت

3 

حتقيق االستفادة املثىل من مـساحة 

مرت مربع ) 1.6(الفصل بواقع 

 .كمساحة خمصصة لكل طالب
% 16.4 28.4 35.8 14.6 4.9 

 12 متوسطة 1.07 3.37

 28 37 67 85 51 ت
10 

تسديد النقص مـن اإلداريـني 

 10.4 13.8 25.0 31.7 19.0 % .يف املدارس املحتاجة
 13 متوسطة 1.23 3.35

  -- عالية 0.64 3.51 العام* املتوسط

 

 أفـراد  أن نتـائج اسـتجابة)3( يتضح من اجلـدول

  دمج املدارس احلكومية قليلـة العـددالدراسة نحو واقع

والـذي تكـون   يف التعليم العـام، كفاءة اإلنفاقنيتحسل

 قيمـة املتوسـط فـَق ا وَ  جاءت مرتبة تنازلًيـ عبارة13من 

املتوسـط العـام للبعـد ، حيـث بلـغ احلسايب لكل عبارة

وهـذا يـشري إىل أن أفـراد .  درجـات5من أصل ) 3,51(

 سة يرون أن حتسن كفاءة اإلنفاق بعد دمج املدارسالدرا

وهذه النتيجـة . ة العدد حتقق بدرجة عاليةل قلياحلكومية

 ،)ـهـ1426( تتفق مع نتـائج كـل مـن دراسـة الـضويان

، )(Hayes, 2018هـيس  و،)ـهـ1432(وصايغ وزمالئـه 

 األدبيات املتعلقة باقتـصاديات احلجـم معوتتفق كذلك 

 وهو أنه كلام زاد احلجم ا، عامً اديً والتي تؤكد مبدأ اقتصا

وتـراوح ) MA, 2016؛ هــ1437الربكـة، (قلت التكلفة 

 5من أصـل ) 3,76-3,35( مدى املتوسط العام للبعد بني

ــات ــني،درج ــاري ب ــراف املعي ــراوح االنح -0,89(  وت

، ويشري ذلك املدى إىل تباين حمدود يف استجابات )1,23

فاق يف املدارس التي أفراد الدراسة نحو حتسن كفاءة اإلن

شملها الدمج، وقـد يعـزى ذلـك التقـارب إىل منطقيـة 

أمـا عـدم وصـول حتـسن . حتقيق الدمج ملنافع اقتصادية

، فقـد يرجـع إىل أن )اعالية جدً (كفاءة اإلنفاق إىل درجة 
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ــة أوىل  ــوزارة كمرحل ــذهتا ال ــي نف ــدمج الت ــات ال عملي

ا ممـ)  طالبـا فأقـل20(ا استهدفت املدارس الصغرية جدً 

 بعض عنارص الكلفة ، وحتى بعد عملية الدمج،يعني أن

 التدرييس للمعلـم، والعبء ،مثل معدل طالب إىل معلم

ــل  ــد األمث ــصل للح ــصل مل ت ــشواغر يف الف ــدار ال ومق

 .الستثامرها

حصول ثالث عبارات مرتبـة  )3( يتبني من اجلدول

 متوسطات يف هـذا البعـد، عىل أعىل ثالثة) 3-1(ا تنازليً 

 »التخلص من املباين املستأجرة«): 4(العبارة ت فقد جاء

 مـن أصـل )3,76(يف املرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ 

 النتيجة من النتـائج امللموسـة سـهلة هوهذدرجات ) 5(

املالحظة، وتعد نتيجة منطقية حيث إن غالبيـة املـدارس 

وهـذا يتفـق .  ذات مباٍن مـستأجرةاحلكومية قليلة العدد

وصـايغ  ،)ـهـ1426(يه دراسة الضويان مع ما أشارت إل

من اعتبار املباين املدرسية املـستأجرة  )ـهـ1432( زمالئهو

، يليها  ويمكن معاجلتها بالدمج،اهلدر املايل من مسببات

انتظام الدراسة لكامل أيام األسـبوع بعـد  «)12(العبارة 

 يف املرتبة الثانية وبمتوسط حـسايب »دمج املدارس النائية

حيـث تـشري هـذه درجـات ) 5( مـن أصـل )3,66(بلغ 

النتيجة إىل معانـاة املـدارس النائيـة غـري املدموجـة مـن 

لبعدها املكـاين، باإلضـافة لعـدم  ضعف انتظام الدراسة

إقامة املعلمني يف تلك اهلجر والقرى، وتتفق هذه النتيجة 

من حيث إنـه ) ـه1432(مع نتائج دراسة صايغ وزمالئه 

 اهلدر املايل والـذي يظهـر يف أحد العوامل التي تسهم يف

 النائية وإن كانت نسبته يف قليلة العدد  احلكوميةاملدارس

ارتفـاع « )1(العبـارة %، ثم 4,2اهلدر ضئيلة وال تتجاوز 

 يف املرتبـة »معدل النصاب التدرييس االسبوعي للمعلـم

) 5(مــن أصــل  )3,66(الثالثــة وبمتوســط حــسايب بلــغ 

 دراسة كل من الضويان  وتتفق هذه النتيجة مع.درجات

التي تشري إىل أمهية دمج ) ـه1431( واجلابري،)ـه1426(

املدارس للقضاء عىل أهم مصادر اهلدر املـايل يف التعلـيم 

وهو مقدار العبء التدرييس للمعلم والذي ينخفض إىل 

 .قليلة العدد  احلكوميةمستويات دنيا يف املدارس

  اخلـرباءةيف حني يتبني من نتـائج املقابلـة مـع عينـ

حول واقـع الـدمج يف حتـسني كفـاءة اإلنفـاق أن أحـد 

ا يف املبنى املدريس املستأجر ال حيدث فرقً اخلرباء يرى أن 

كفاءة اإلنفاق عىل املدى القريب، إال أنه حيقق وفـورات 

هناك من اخلرباء أن % 80 يرى كام .مالية عىل املدى البعيد

 املنـاطق ذات مبالغات يف مواصفات املبـاين املدرسـية يف

الكثافـات الــسكانية املنخفــضة مـن حيــث الــسعة؛ ممــا 

ال  كام أمجع اخلـرباء أنـه .يتسبب يف ضعف كفاءة اإلنفاق

 لقيـاس يوجد لدى وزارة التعليم اسرتاتيجيات واضحة

 أحجام املـدارس املحققـة لكفـاءة وحتديد كفاءة اإلنفاق

ا  جيـب مراجعـة أحجـام املـدارس تبًعـ، ولـذا.اإلنفـاق

مدن، حمافظات، ( رحلة الدراسية أو ملوقعها اجلغرايفللم

 .)مراكز
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ما التحديات التي تواجه دمج : الثاينالسؤال إجابة 

 لتحسني كفاءة اإلنفاق يف  قليلة العدداملدارس احلكومية

التعليم العام من وجهة نظر مديري التخطـيط املـدريس 

 ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم وخـرباء الدراسـة

 ؟اد املجتمع املحيلوأفر

ولإلجابة عىل هذا السؤال تم حـساب التكـرارات 

ــراف  ــسابية واالنح ــطات احل ــة واملتوس ــسب املئوي والن

، ويوضـح املعياري لعبارات هذا البعد ومن ثم مناقشتها

ـــم  ـــدول رق ـــة )4(اجل ـــسب املئوي ـــرارات والن  التك

 :واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلًيا

 

 . قليلة العددحول التحديات التي تواجه دمج املدارس احلكومية  والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات أفراد الدراسةالتكرارات): 4(جدول 

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 9 16 46 71 126 ت
6 

ـــيل  ـــع املح ـــة املجتم معارض

 3.4 6.0 17.2 26.5 47.0 % .للدمج
 1 عالية 1.09 4.08

 13 13 44 77 121 ت
26 

عـدم مـشاركة ممثلـني ألوليــاء 

 4.9 4.9 16.4 28.7 45.1 % .األمور يف صناعة قرار الدمج
 2 عالية 1.12 4.04

 5 19 60 78 106 ت

27 

ــويم  ــق لتق ــود فري ــدم وج ع

ـــات ـــج املـــدارس عملي  دم

 .وآثارها
% 39.6 29.1 22.4 7.1 1.9 

 3 عالية 1.04 3.97

 8 14 56 93 97 ت

8 

عدم كفاية برامج توعية أوليـاء 

األمــور بمنــافع الــدمج تعلــم 

 .الطالب، وحقوق الطالب بعد
% 36.2 34.7 20.9 5.2 3.0 

 4 عالية 1.03 3.96

 2 14 63 106 83 ت

22 

يـــار عـــدد الرتكيـــز عـــىل مع

ــايري  ــن املع ــر م ــالب أكث الط

 .األخرى
% 31.0 39.6 23.5 5.2 0.7 

 5 عالية 0.91 3.95

 4 22 77 88 77 ت

15 

عــدم وجــود خطــط متوســطة 

ــدى  ــدمج 5-3امل ــنوات ل  س

 املدارس
% 28.7 32.8 28.7 8.2 1.5 

 6 عالية 1.00 3.79

 13 23 62 87 83 ت

7 

إلغــاء بعــض مــدارس القــرى 

ـــؤثر  ـــدمات يفي ـــديم اخل  تق

 احلكومية هلا
% 31.0 32.5 23.1 8.6 4.9 

 7 عالية 1.13 3.76

 8 22 74 100 64 ت
19 

عــدم إجــراء دراســات تنبؤيــة 

 3.0 8.2 27.6 37.3 23.9 % .بمعدالت االلتحاق والقيد
 8 عالية 1.02 3.71
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 ).4(جدول / تابع

 ةدرجة املوافق

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 11 30 62 99 66 ت

16 

ــل  ــات مث ــشاركة جه ــدم م ع

ـــرار  ـــة يف ق ـــارة والبلدي اإلم

 .الدمج
% 24.6 36.9 23.1 11.2 4.1 

 9 عالية 1.09 3.67

 13 23 80 95 57 ت
24 

عــدم وجــود خطــط إرشــادية 

 4.9 8.6 29.9 35.4 21.3 % .الطالب املدموجني لالستقبا
 10 عالية 1.06 3.60

 29 33 53 64 89 ت

14 

عدم االستفادة من بعض املباين 

املدرسية احلكومية بعد إغالقها 

 .نتيجة الدمج
% 33.2 23.9 19.8 12.3 10.8 

 11 عالية 1.35 3.56

 10 29 89 83 57 ت

25 

ــاءة اإل ــاس كف ــدم قي ــاق ع نف

لكـل مدرسـة ) كلفة الطالـب(

 .عىل حدة قبل اختاذ قرار الدمج
% 21.3 31.0 33.2 10.8 3.7 

 12 عالية 1.06 3.55

 4 30 101 90 43 ت
9 

ارتفــاع الكثافــة الطالبيــة يف 

 1.5 11.2 37.7 33.6 16.0 % .فصول املدرسة املدموج فيها
 13 عالية 0.94 3.51

 20 32 73 78 65 ت
23 

تأخر تبليغ قرار الـدمج لقائـد 

 7.5 11.9 27.2 29.1 24.3 % .املدرسة
  14 عالية 1.19 3.51

 15 42 77 68 66 ت
1 

ضــــعف خــــدمات النقــــل 

 5.6 15.7 28.7 25.4 24.6 % .املدريس
 15 عالية 1.18 3.48

 5 34 108 80 41 ت
3 

ــسافة بــني املــدارس  ــد امل ُبع

 1.9 12.7 40.3 29.9 15.3 % .املدموجة
 16 عالية 0.96 3.44

 6 43 97 73 49 ت

10 

ــة  ــق املدرس ــة مراف ــعف كفاي ض

املــدموج فيهـــا الطـــالب مثـــل 

 ).دورات املياه، املقصف، املصىل(
% 18.3 27.2 36.2 16.0 2.2 

 17 عالية 1.03 3.43

 13 42 89 74 50 ت
18 

ضعف مالءمة ضوابط الـدمج 

 4.9 15.7 33.2 27.6 18.7 % .للواقع
 18 متوسطة 1.11 3.40

 12 41 103 64 48 ت
2 

ضعف جانب األمن والسالمة 

 4.5 15.3 38.4 23.9 17.9 % يف وسيلة النقل يف حال توفرها
 19 متوسطة 1.08 3.35

 11 32 122 64 39 ت

20 

صعوبة ربـط الـدمج مـع اخلطـط 

ــة دراســية  ــل مرحل الدراســية لك

 درييس النظاميلتحقيق العبء الت
% 14.6 23.9 45.5 11.9 4.1 

3.33 1.00 
 متوسطة

20 
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 ).4(جدول / تابع

 درجة املوافقة

عالية  العبارة م

 جًدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 11 39 116 61 41 ت

21 

صـــعوبة ربـــط الـــدمج مـــع 

 املدرسية لتحقيـق التشكيالت

 .املعدالت النظامية
% 15.3 22.8 43.3 14.6 4.1 

 21 متوسطة 1.03 3.31

 29 36 80 81 42 ت

5 

عدم كفاية بند بدل االغـرتاب 

للطــالب يف املــدارس البعيــدة 

 .املدموجة
% 15.7 30.2 29.9 13.4 10.8 

 22 متوسطة 1.20 3.26

 19 63 89 54 43 ت
 .لتزام بضوابط الدمجتدين اال 17

% 16.0 20.1 33.2 23.5 7.1 
 23 متوسطة 1.16 3.15

 27 73 78 59 31 ت
4 

وعــورة الطــرق بــني املــدارس 

 10.1 27.2 29.1 22.0 11.6 % .املدموجة
 24 متوسطة 1.17 2.98

 39 64 80 52 33 ت
13 

هـدر جتهيـزات املدرسـة التـي 

 14.6 23.9 29.9 19.4 12.3 % .شملها الدمج
 25 متوسطة 1.23 2.91

 29 66 109 38 26 ت

12 

ضعف انتظام بعـض الطـالب 

ـــــضور  ـــــدموجني يف احل امل

 .للمدرسة
% 9.7 14.2 40.7 24.6 10.8 

 26 متوسطة 1.09 2.87

 38 76 74 45 35 ت
11 

ترسب بعض الطـالب نتيجـة 

 14.2 28.4 27.6 16.8 13.1 % دمج مدارسهم
 27 متوسطة 1.24 2.86

  عالية 0.67 3.50 العام* املتوسط

 

 أن نتـائج اسـتجابة أفـراد )4( يتضح من اجلـدول

الدراسة نحـو التحـديات التـي تواجـه دمـج املـدارس 

 لتحـسني كفـاءة اإلنفـاق جـاءت قليلة العـدداحلكومية 

؛ مرتبة تنازلًيا وفق قيمة املتوسـط احلـسايب لكـل عبـارة

ــ   مــن أصــل ) 3,50(املتوســط العــام للبعــد ث بلــغ حي

 درجات، وهذا يشري إىل أن أفراد الدراسة يرون وجود 5

تواجه دمج املـدارس احلكوميـة ) عالية(حتديات بدرجة 

 لتحـسني كفـاءة اإلنفـاق، وبالتـايل يمكـن قليلة العـدد

استنتاج أن عمليات الدمج ال تسري وفق املأمول، وهو ما 

الختيــار  الرئيــسة التــي دفعــتيؤكــد مــشكلة البحــث 

موضوع الدراسة، وقد يعود ذلك بـشكل عـام إىل عـدم 

ــضج ممارســات وزارة التعلــيم يف اململكــة العربيــة  ن

قليلـة العـدد احلكوميـة السعودية يف جمال دمج املدارس 

نظًرا حلداثة تنظيمها وعدم انتظامها سابًقا، إذ كانت كثري 
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ًقا يف هذا املجال من جهود الدمج واألنظمة الصادرة ساب

ال تطبق، إال أن هذا التوجه غري املنتظم يف دمج املدارس 

 2030رؤية اململكة العربيـة الـسعودية التنمويـة  تغري مع

والتي تضمنت أهداًفا اسرتاتيجية لتحقيق كفاءة اإلنفاق 

يف عدة جماالت ومن أمهها املجـال التعليمـي املتمثـل يف 

وتـراوح . رة التعلـيماهلدف االسرتاتيجي الـسابع لـوزا

  مـن أصـل ) 4,08-2,86( مدى املتوسط العام للبعد بني

-0,91( وتـراوح االنحـراف املعيـاري بـني.  درجات5

ويشري ذلك املدى إىل تباين حمدود يف اسـتجابات ) 1,35

أفراد الدراسة نحو التحديات التـي تواجـه دمـج تلـك 

املـدارس، وقــد يعــزى ذلــك التقــارب إىل قــرب أفــراد 

سة من مشكلة الدراسـة نظـًرا لكوهنـا أحـد املهـام الدرا

 .الرئيسة ألعامهلم

 حـصول مخـس عبـارات )4( يتبني من اجلـدولو 

عىل أعىل مخسة متوسطات متثل أهـم ) 5-1(مرتبة تنازلًيا 

التحديات التي تواجه دمـج املـدارس احلكوميـة قليلـة 

معارضـة املجتمـع « ):6( اءت العبـارةحيث جـ ؛العدد

من ) 4,08(ملرتبة األوىل بمتوسط حسايب بلغ  يف ا»املحيل

 النتيجة تتفق مع ما أشـارت هأصل مخس درجات، وهذ

 & Sybouts)  سـيبوتس وبـارتلينقدراسـةكل مـن إليه 

Bartling, 1988)دراسة ايفوم  و)Effiom, 2014.( كـام 

ُتربز هذه النتيجة أمهيـة املدرسـة بالنـسبة للمجتمعـات 

مة التعليم فحـسب، بـل الصغرية ليس كمقر لتقديم خد

ألمهيتها يف إعطـاء املجتمـع الـصغري احليويـة والـشعور 

عـدم مـشاركة ممثلـني « )26( جاءت العبـارةو. باالنتامء

 يف املرتبـة الثانيـة »ألولياء األمور يف صناعة قرار الـدمج

 درجـات، 5مـن أصـل ) 4,04(وبمتوسط حـسايب بلـغ 

ق  ســيبوتس وبــارتلينوتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة

Sybouts & Bartling, 1988) (  دراسة ايفوم و(Effiom, 

 التي تشري ألمهية مشاركة املجتمع املحيل وأوليـاء (2014

 .األمور يف صناعة قرار الدمج وكذلك الطالب أنفسهم

 عينة املقابلة من اخلـرباء أنـه ال  مجيعويف هذا الصدد أكد

 يوجد إطار رسمي عىل املستوى املحيل ملـشاركة األهـايل

يف صناعة قرار الدمج، وأن املجالس التعليمية سواء عىل 

 املدرسة ال متارس هذا الدور بام يتفـق ممستوى املنطقة أ

 والتي تستهدف تفعيـل املـشاركة 2030مع رؤية اململكة 

عـدم وجـود فريـق « )27( جاءت العبارة ثم .املجتمعية

 يف املرتبة الثالثـة »لتقويم عمليات دمج املدارس وآثارها

  درجـات،5مـن أصـل ) 3,97(وبمتوسط حـسايب بلـغ 

وتدلل هـذه النتيجـة عـىل عـدم تكامـل عمليـة الـدمج 

تنظيمًيا والتي من املفرتض أن تبـدأ بـالتخطيط وتنتهـي 

 )8( جاءت العبارة ثم .بالتقويم يف عملية دائرية مستمرة

عدم كفاية برامج توعية أولياء األمـور بمنـافع الـدمج «

 »قوق الطالب بعد الدمج وغريهامثل تعلم الطالب وح

من أصل ) 3,96(يف املرتبة الرابعة وبمتوسط حسايب بلغ 

 درجات، وتتفق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت إليـه 5
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 تـرى أن التوعيـة والتي) (Effiom, 2014دراسة ايفوم و

مسؤولية اإلدارة التعليمية، وأن دورهـا ال يقتـرص عـىل 

 املـربرات واملنـافع اإلعالن عن قرار الدمج، وإنـام بيـان

ــام  ــة القي واحلقــوق ومناقــشتها مــع املــستفيدين، وأمهي

بزيارات قبلية للمدارس التي سوف تدمج معها املدرسة 

 . كنوع من التهيئة والتوعية

  اخلـرباءيف حني تبني مـن نتـائج املقابلـة مـع عينـة

وأفراد املجتمع املحيل حول حتـديات الـدمج يف حتـسني 

 من اخلرباء يرون أن معايري الدمج %80كفاءة اإلنفاق أن 

احلالية أدت هلـدر مبـاٍن مدرسـية حكوميـة قائمـة، وأن 

 جـًدا ملقاومـة دمـج املـدارس ًيا عالا جمتمعيً اهناك ضغطً 

يصل إىل أعىل املستويات يف الدولة، ومـن األمهيـة عـدم 

االستجابة هلذه الضغوط، حيث أدى الضغط االجتامعي 

س الوزراء الصادر يف العـام السابق لعدم تفعيل قرار جمل

املعارضـة كام رصح مجيع اخلرباء يف املقابلـة أن . هـ1429

االجتامعية ردة فعل طبيعيـة ومتوقعـة، فاألهـايل يـرون 

 ملكان إقامتهم وكذا بقيـة اخلـدمات ا مكتسبً ااملدرسة حقً 

كاملركز الصحي أو مركز الدفاع املـدين، فاملدرسـة متثـل 

 . عقيمة اجتامعية أكرب للموق

والستقصاء أسباب معارضة املجتمع املحيل لدمج 

 املجتمـع  مـنمقابالت مع أفرادتم إجراء  فقد املدارس،

  ممـن تـم دمـج املـدارس التـي يرتادهـا أبنـاؤهماملحيل

تبــني أن األهــايل ال  و.نظــرهملالســتامع إىل وجهــة 

يعارضون فكرة الدمج بقدر ما يعارضون الطريقة التـي 

باب معارضة املجتمع املحيل للدمج تتم هبا، وأن أهم أس

عدم إشعار األهايل بقرار الدمج قبل وقت كاٍف ومفاجأة 

القـرار هلـم، وعـدم وجــود بـرامج توعيـة بنظـام دمــج 

وعـدم . املدارس وأهدافه ومتطلباته وحقوق املستفيدين

وجود مشاركة لألهايل قبل اختاذ قرار الدمج واالسـتامع 

لتي يواجهوهنا بعد الـدمج أما أهم التحديات ا. ملرئياهتم

فهــي طــول املــسافة بــني املــدارس املدموجــة ووعــورة 

. الطريق، وعدم حتسن البيئة التعليمية يف املدرسة اجلديدة

وأيًضا وجود بعض مظاهر التنمر وعدم الرتحيـب جتـاه 

 .الطالب املدموجني

مـا بـدائل دمـج املـدارس : الثالـثالـسؤال إجابة 

 يف التعلـيم  كفاءة اإلنفـاق قليلة العدد لتحسنياحلكومية

ــدريس  ــيط امل ــديري التخط ــر م ــة نظ ــن وجه ــام م الع

 ومساعدهيم ومديري مكاتب التعليم؟

 هذا السؤال تم حـساب التكـرارات نولإلجابة ع

ــراف  ــسابية واالنح ــطات احل ــة واملتوس ــسب املئوي والن

، ويوضـح املعياري لعبارات هذا البعد ومن ثم مناقشتها

ـــم  ـــدول رق ـــرا)5(اجل ـــة  التك ـــسب املئوي رات والن

 :واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليا
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 .يف التعليم العامقليلة العدد التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات أفراد الدراسة حول بدائل دمج املدارس احلكومية ): 5( جدول

 العبارة م
مناسب 

 جًدا
 إىل حد ما مناسب

ري غ

 مناسب

غري 

مناسب 

 أبًدا

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري
 الرتتيب الوصف

 1 15 37 104 111 ت

4 

ــع  ــة جلمي ــات تعليمي ــشاء جممع إن

ــني  ــط ب ــان يتوس ــل يف مك املراح

 .املدارس قليلة العدد
% 41.4 38.8 13.8 5.6 0.4 

 1 مناسب 0.89 4.15

 13 26 69 106 54 ت

3 

إنشاء شـبكة مـدارس حتـت إدارة 

ــة  ــساحة تنظيمي ــمن م ــدة ض واح

 .جغرافية حمددة دون دجمها مكانيًا
% 20.1 39.6 25.7 9.7 4.9 

 2 مناسب 1.06 3.60

 33 58 57 71 49 ت

5 

ــد  ــن بع ــاعيل ع ــيم تف ــديم تعل تق

للطالب يف املدارس النائية لبعض 

 .املواد
% 18.3 26.5 21.3 21.6 12.3 

3.17 1.30 

مناسب 

إىل حد 

 ما

3 

 34 55 59 75 45 ت

2 
ختفـــيض اخلطـــة الدراســـية يف 

 12.7 20.5 22.0 28.0 16.8 % .املدارس قليلة العدد
3.16 1.28 

مناسب 

إىل حد 

 ام

4 

 103 76 36 28 25 ت
1 

دمج صفني خمتلفني يف فصل واحد 

 38.4 28.4 13.4 10.4 9.3 % .يف نفس املدرسة
2.24 1.31 

غري 

 مناسب
5 

   0.77 3.26 العام* املتوسط

 

 أن نتـائج اسـتجابة أفـراد )5( يتضح من اجلـدول

 قليلة العـدد  احلكوميةالدراسة نحو بدائل دمج املدارس

جاءت مرتبة تنازلًيا وفق قيمـة املتوسـط احلـسايب لكـل 

بلـغ املتوسـط العـام  من العبارات اخلمس؛ حيث عبارة

ري إىل أن  درجـات، وهـذا يـش5من أصل ) 3,26(للبعد 

أفراد الدراسة يرون أن تطبيق بدائل الـدمج مناسـب إىل 

حد ما، وهذه النتيجـة تؤكـد أن الـدمج التقليـدي يعـد 

اإلجــراء األنــسب لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق، إال أنــه ال 

 إمكانية تطبيق عدد من بدائلـه يف بالرضورة معيتعارض 

مدى املتوسـط وتراوح . احلاالت التي يتعذر فيها الدمج

 درجــات 5مــن أصــل ) 2,24-4,15( لعــام للبعــد بــنيا

، ويـشري )1,31-0,89( وتراوح االنحراف املعياري بـني

ذلك املدى إىل تباين حمدود يف استجابات أفراد الدراسـة 

 .  قليلة العدد احلكوميةنحو بدائل لدمج املدارس

جاء البديل ، فقد البدائل وفق درجة مناسبتهاأما و 

ليميـة جلميـع املراحـل يف مكـان إنشاء جممعات تع«) 4(

 يف املرتبـة »قليلـة العـدداحلكوميـة يتوسط بني املدارس 

،  درجات5من أصل ) 4,15(األوىل بمتوسط حسايب بلغ 
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إنشاء شبكة مدارس حتت إدارة تنظيمية « )3(البديل يليه 

 يف املرتبـة الثانيـة »واحدة ضمن مساحة جغرافية حمـددة

.  درجـات5أصـل مـن ) 3,60(وبمتوسط حـسايب بلـغ 

ويتفق هـذا البـديل مـع مـا أوصـت بـه دراسـة صـايغ 

 »املظلة «من إنشاء ما يسمى بمدارس) ـه1432( وزمالئه

وهي عدة مدارس تنـضوي حتـت إدارة مدرسـة رئيـسة 

 . كيلومرت25واحدة ضمن دائرة قطرها 

 حـول حمـور نتائج مقابلة اخلـرباءيف حني تبني من 

من اخلـرباء % 50اق أن بدائل الدمج لتحسني كفاءة اإلنف

كـان  أنـه، إنشاء املجمعات التعليميةأوضحوا فيام خيص 

 جممًعا تعليمًيا لكن مل يكتـب هلـا 19للوزارة جتربة إنشاء 

النجاح ألسباب منها، أن الدمج للمـدارس املجـاورة مل 

 يكــن إلزامًيــا وإنــام كــان القبــول فيهــا يوقــف تــدرجيًيا

ــافوا أن  ــوأض ــة ال ــات التعليمي ــع املجمع ضخمة جلمي

املراحل واملتكاملة واملشتملة عىل مقرات إقامة للمعلمني 

ومركز متوين مل تنفذ بعد، إال أنه صـدرت موافقـة املقـام 

أمـا املقـرتح .  جممًعا30السامي الكريم عىل دراسة إنشاء 

من اخلرباء فكـان مـا يـسمى % 30التطويري الذي قدمه 

 ارس مــدأيــًضايطلــق عليهــا التــي و  الــشبكةبمــدارس

وهي مـن املامرسـات العامليـة املعتـربة،   املظلة أوالعجلة

عيوهبا  أهنا بديل جيد للدمج التقليدي، إال أن من ونوير

 . الرقابة وغياب القائدضعف

 

 :التوصيات

يف ضوء النتائج التي تم التوصل هلا فـإن الدراسـة 

 :تويص باآليت

 يف مجيـع تبني أخالقيات حتقيق كفـاءة اإلنفـاق - 

لــوزارة القادمــة وخــصوصا إنــشاء املــدارس مــشاريع ا

 .اجلديدة

إضافة معيار نـوع املبنـى املـدريس إىل ضـوابط  - 

 .الدمج الرئيسة

 لألهــايل ويــةتبنــي وزارة التعلــيم محــالت توع - 

 . قليلة العدد احلكومية دمج املدارسفوائدب

قليلـة احلكوميـة تفريد قرارات دمج املـدارس  - 

 .العدد وذلك بدراسة كل حالة عىل حدة

ــدً  -  ــا مزي ــيم بمنحه ــني إدارات التعل ــن متك ا م

 احلكوميــة قليلــة الــصالحيات يف جمــال دمــج املــدارس

 .العدد

إعطاء أولوية تأمني النقل املـدريس للمـدارس  - 

 .املدموجة

* * * 

 املراجعقائمة املصادر و

 : املراجع العربية: أوًال 

مبـادئ االقتـصاد واملاليـة ). ـهـ1434(عبد الغفور إبراهيم  أمحد،

 .دار زهران للنرش: ن عام.لعامةا

حتليـل كلفـة التعلـيم العـام يف ). هــ1437(الربكة، سعاد عبد اهللا 

. اقتصاديات احلجم والسعة :مدارس البنات بمحافظة ينبع
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