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يســـرني تقديـــم دراســـة الوضع الراهـــن للتعليم 
األهلي واألجنبي في المملكة العربية السعودية 
حيث نستعرض أبرز نقاط القوة والتحديات التي 
تواجهنا بهدف تحديد المبادرات المطلوبة لتطوير 
القطاع. بالرغم من ِصغر حجم القطاع حاليا، إال 
أنـــه يتمتع بمجموعة من المميزات التي تؤهله 
للمساهمة وبقوة في تحقيق مستهدفات رؤية 
2030 وكل مـــا يدعم بناء رأس المال البشـــري 

في المملكة العربية السعودية. 

يلعـــب التعليم األهلي واألجنبـــي دورا بارزا في 
تقديم جودة تعليم متميزة ومواكبة لمتطلبات 
النمو الوطني، وكما يقدم مجموعة من الفرص 
للمستثمرين المحليين واألجانب للمساهمة في 
خفـــض االنفاق الحكومي علـــى التعليم، تنويع 
النمـــاذج التعليميـــة المقدمـــة بمـــا يتوافق مع 
الطلب واإلحتياج، ودعم تحقيق نسب التوطين 

المطلوبة في المملكة. 

بالرغم من أهميـــة التعليم األهلـــي في خدمة 
التعليم والوطن، إال أنه يشكل حوالي 12% من 
حجـــم القطـــاع بعد تقلصـــه جراء تبعـــات جائحة 
كوفيـــد 19 والتـــي أدت إلغـــالق العديـــد مـــن 
المـــدارس أو اندماجهـــا، مع وجـــود العديد من 
السياسات التي لم تراع وضع القطاع حاليا مثل 
متابعة إغالق المدارس لمرحلتي رياض األطفال 

واالبتدائية حتى تاريخه. 

تؤكد هـــذه التحديـــات أهمية التدخل المباشـــر 
والســـريع لدعـــم القطاع مـــن خـــالل التوصيات 
المذكـــورة في هـــذا التقرير ومن أهمها إنشـــاء 
جهة مســـتقلة تعنى بشـــؤون التعليـــم األهلي 
واألجنبـــي من خـــالل وضع وتنفيذ اســـتراتيجية 
تضمن نمو القطاع لتحقيق مســـتهدفات رؤية 

 .2030

نأمل أن يعكس هذا التقرير صورة واضحة لوضع 
التعليم األهلـــي وما واجهه مـــن تحديات، وما 
نراه من مقترحات لتحقيـــق بيئة تعليمية جاذبة 

ترفع من قدرات ومهارات الطالب. 

أخوكم عبد العزيز فوزان الفهد 
رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم األهلي 



كمـــا يتمتع قطاع التعليـــم األهلي والعالمي 
بمجموعة من اإلمكانيات التي تؤهله للمشاركة 

في: 

المقدمة

* بيانات القطاع لعام 2021 غير متوفرة حتى تاريخه

بالرغم من أهمية القطاع واألثر اإليجابي المتوقع 
فـــي خدمـــة اإلســـتثمار، ورفـــع كفـــاءة اإلنفاق 
الحكومـــي، إال أن حجـــم القطاع تقلـــص ليبلغ 
حوالي 12%* مقارنة بالمستهدف البالغ %25 
بحلول عام 2030 مما يزيد من أهمية التدخل 
السريع لدعم التعليم األهلي والعالمي من خالل 
إنشـــاء جهة مســـتقلة تعنى بنمو القطاع وغير 

ذلك من التوصيات المذكورة في الدراسة. 

•  التوسع في تعليم رياض األطفال 
•  تقديـــم الخدمـــات المطلوبـــة لرعايـــة 

الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 
•  تقديـــم الخدمـــات المطلوبـــة لرعايـــة 

الطالب الموهوبين
•  المساهمة في رفع نتائج المملكة في 

االختبارات الدولية
•  اتقـــان الطالب لغة أجنبيـــة واحدة بما 
يســـاهم في رفع مؤهالتهم عند دخول 
سوق العمل وخدمة القطاعات االستراتيجية 

مثل السياحة وخدمة ضيوف الرحمن. 

%12
حاليًا

بحلول 2030
%25

مساهمة القطاع في االقتصاد الوطني

تتشرف اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم األهلي 
والعالمي بالشراكة مع إمكان التعليمية بتقديم 
هـــذه الدراســـة والتـــي تهدف إلـــى تحديـــد أبرز 
تحدّيـــات وأولويـــات قطـــاع التعليـــم األهلي 
والعالمي من خالل قياس مستويات الرضا العام 
لجميع الفئات المســـتهدفة وتحليل أبرز النتائج 

واآلثار المترتبة. 

اللجنـــة الوطنيـــة للتدريـــب والتعليـــم األهلي 
والعالمي هـــي إحـــدى اللجان الوطنيـــة باتحاد 
الغرف السعودية، وتتكون من أصحاب األعمال 
المستثمرين في قطاع التدريب والتعليم األهلي 
مـــن مختلف مناطـــق المملكة، للقيـــام بخدمة 
مصلحـــة القطاع وتمكينـــه وتطويره، ودراســـة 
ومراجعة األنظمة والقرارات ومشاريع األنظمة 
ذات العالقة بالقطـــاع واثار تطبيقها، والتقدم 
للجهـــات المعنيـــة ذات العالقـــة بالمرئيـــات 

والمالحظات والتعاون معها على تنفيذها.

تكمن أهمية الدراســـة في رسم صورة واضحة 
ألبـــرز النقـــاط الحيويـــة فـــي التعليـــم األهلي 
والعالمي حتى يتســـنى للقائمين على القطاع 
وصّناع القـــرار تحديد المبادرات المطلوبة بناءا 
علـــى البيانات للتوّســـع ورفع جـــودة الخدمات 
التعليمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات 
رؤيـــة 2030. حيـــث يتقاطـــع التعليـــم األهلـــي 
والعالمي بشكل مباشر مع برنامج تنمية القدرات 
البشرية في أهدافه التي تتضمن إعداد مواطن 
منافس عالميا من خالل تطوير أساس تعليمي 
مرن ومتين للجميع يشجع غرس القيم واالنتماء 
الوطني والمواطنة العالمية، بناء أساس متين 
للمهارات األساسية المطلوبة في القرن الحادي 
والعشرين وإتاحة تعليم عالي الجودة لمنسوبيه. 
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استخدمت مجموعة من الوسائل المختلفة إلخراج 
هذه الدراسة، والتي تتضمن المقابالت المتعمقة 
التي استهدفت أكثر من 107 منشأة تعليمية في 
مختلف مناطق المملكة واالستبيانات التي غطت 
1787 مشـــارك من الفئات المســـتهدفة. شملت 
األســـئلة المطروحـــة مجموعـــة من األســـئلة التي 
تضمنت جودة الخدمات التعليمية والتشغيلية في 
المـــدارس األهليـــة والعالمية، مع رصـــد التحديات، 
السياســـات والقرارات المؤثرة على االســـتثمار في 
القطاع. تجدر اإلشـــارة أن االجابات المقدمة تمثل 
الـــرأي العـــام للفئات المســـتهدفة خـــالل الظروف 
االستثنائية للجائحة بما قد ال يعكس متوسط اآلداء 

الفعلي للمدارس قبل الجائحة. 

المصدر: إحصائيات شاملة عن منظومة التعليم األهلي العام 2017 - 2020

عدد الطالب لجميع المراحل في المملكة العربية السعودية عدد المدارس األهلية والعالمية في المملكة 
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منهجية العمل 
استخدمنا المقابالت المتعمقة واالستبيان اإللكتروني لجمع المعلومات الكمية والنوعية 
على كافة المســـتويات ابتداًء من السياســـات التعليمية وحتى تشـــغيل المـــدارس بكافة 

األحجام في جميع مناطق المملكة 

المقابالت المتعمقة IDIs هي أســـلوب 
بحث نوعي يسمح بالنقاش المفتوح بين 
األشخاص، إذ يساعد على زيادة المعرفة 
بأفكار األشخاص والتحديات ذات األهمية. 
استهدفت المقابالت مجموعة مختلفة 
من مالك المدارس والمستثمرين ومدراء 
الشركات التعليمية الصغيرة والمتوسطة 
والكبيرة في مختلف مناطق المملكة. 

تم نشر استبيان إلكتروني يستهدف الطالب 
من المرحلة الثانوية والمعلمين والقادة 
واإلداريين وأولياء األمور والطالب بعنوان 
"قياس دور التعليم األهلي والعالمي في 

المملكة". 

األداة

تحديد التحديات التي تواجه قطاع التعليم 
األهلي والعالمي.

•  تحديد أبرز نقاط القوة والتحديات التي 
يواجهها قطاع التعليم األهلي والعالمي.

•  قيـــاس الرضـــا المجتمعي عـــن التعليم 
األهلي والعالمي. 

•  جمع وتأكيد معلومات وبيانات القطاع 
األهلي والعالمي.

األهداف

يتم طرح سؤال واحد رئيسي وهو: 
•  من منظور شركتك/مدرستك، ماهي 
التحديات التي تجدونها في قطاع التعليم؟

يرجى اإلجابة بالربط مع الوزارات والهيئات 
والجهات الحكومية ذات الصلة. 

ُطرحـــت مجموعـــة مختلفة من األســـئلة 
لجمع المعلومات التالية: 
•  معلومات ديموغرافية 

•  تقييم الخدمات التعليمية 
•  تقييم العمليات التشغيلية 

األسئلة

30 مقابلة متعمقـــة استهدفت حوالي 
107 منشـــأة تعليميـــــــــة فـــي مختلــــــف 
مناطـــق الممـــلكـــة ابتـــداًء مــــــــن 14 إلى 

29 إبريل 2021.

نشـــر االســـتبيان بتاريـــخ 20 يونيو 2021 
وُأغلق بتاريخ 10 أغســـطس 2021 بعد 
وصوله إلى 1787 مشـــارك من الفئات 

المستهدفة. 

الفئة المستهدفة

االستبيانالمقابالت المتعمقة
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تتمتع المدارس األهلية بمستوى جيد 
مع وجود مساحة للتطوير الملخص التنفيذي1 2 /1

مستويات رضا ذوي المصلحة تعتبر مرتفعة إلى 
حد كبير حيث أن:

من المعلمين يشعرون بالرضا %71
الوظيفي

~87% مـــن أولياء األمور 
و~94% مـــن المعلميـــن 
يشعرون بالرضا بخصوص 
كيفية اســـتخدام التقنية 

أثناء الجائحة. 

العمل في مجال التخصص

%89

%11

نعم

ال

يعمـــل غالبيـــة المعلميـــن ضمـــن مجـــال التخصص 
الجامعي بنسبة %89

جودة التعامل مع أولياء األمور

~70% من أولياء األمور يشعرون بالرضا بخصوص 
جـــودة التعامـــل معهم فـــي المـــدارس األهلية 

والعالمية.

ال اتفقاتفقاتفق بشدة

%3~ %10~
%20~

%39~
%28~

ال اتفق بشدة حيادي

~70% من أولياء األمور و~89% من المعلمين 
و ~90% من القادة و يشعرون بالرضا بالنسبة 
لجودة التعليم المقدم فـــي المدارس األهلية 
والعالميـــة، وكما عّبر ~70% مـــن أولياء األمور 
و~83% مـــن المعلمين  عـــن رضاهم بخصوص 
جـــودة القيادة واإلدارة في المـــدارس األهلية 

والعالمية. 

نســـبة الرضا عن جودة 
المبنى والمرافق تترواح 
حول 80% لدى جميع 

الفئات المستهدفة
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تتمتع المدارس األهلية بمستوى جيد 
مع وجود مساحة للتطوير 12 الملخص التنفيذي2/

أهميـــة تقديـــم برامـــج نوعيـــة ذات "قيمة 
ُمضافة" مـــن قبل القطاع  األهلـــي والعالمي، 
لتفريد خدماته عـــن التعليم الحكومي مع توفر 
المرونة في التشريعات التي تتيح ذلك للقطاع. 

إطـــالق برنامج تقويـــم المـــدارس األهلية 
والعالمية من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب 
للمساهمة في رفع جودة القطاع على المدى 
الطويل والمساهمة في شفافية البيانات والنتائج 

1

2

أهمية وجود حلول تمويلية مستدامة (مثل 
برامج القسائم التعليمية) لزيادة القدرة المالية 
لألســـر للمشـــاركة في القطاع الخاص خصوصًا 
في حال توّسع القطاع ليشمل 25% من قطاع 

التعليم حسب رؤية المملكة. 

3

توصيات عامة

يجب تعزيز القيمة التنافسية للمدارس من خالل:

•  طرح المزيد من األنشطة الالصفية 
المتنوعة

•  تقديم الخدمات التي تضمن دمج 
ذوي االحتياجات الخاصة.

•  تقديم البرامج التعليمية المناســـبة 
للطالب الموهوبين

نـــّوه المشاركــــون ألهميــــة تعزيـــــز الهوية 
والدين واللغة العربية مع تنويع األنشطة 

والمهارات المهم اكتسابها

يجـــب تعزيـــز اللغـــة العربيـــة والقرآن 
كمنهاج حياة مع الحرص على تعليم 
األطفال المهارات السلوكية الحياتية 
واألخالق واآلداب العامة. البد من 
الحرص على تعليم األطفال أساسيات 
البحـــث عـــن المعلومـــة الصحيحـــة 
وتعليمهـــم النقـــد البنـــاء والتفكيـــر 

المنطقي والتحليلي

البد أن يتم دعـــم المدارس األهلية 
وإال ســـيتجه كثير من األهالي لنقل 
أبناءهـــم للتعليـــم الحكومـــي نظـــرًا 

للظروف االقتصادية الحالية.

الخدمات الُمقدمة يجب أن تصاحب إيجاد الحلول 
التمويليـــة ألوليـــاء األمـــور والتـــي تعد مـــن أبرز 

التحدّيات المذكورة من قبلهم. 



المصدر: الوثيقة اإلعالمية: برنامج تنمية القدرات البشرية 2021 - 2025   |   الدليل اإلحصائي لبيانات التعليم العام األهلي لعام 1441 / 1442 هـ

7جميع الحقوق محفوظة  © 2021

توفير وإدارة الكوادر البشرية المؤهلة 
من أكبر التحديات التي تواجه القطاع 2

إلزام المدارس الخاصة بهيكل إداري 
مطابق للهيكل اإلداري للمدارس 
الحكومية مما يفقد الميزة التنافسية 
للمدارس األهلية ويسبب هـــــدر 

للـــمـــوارد البشرية.

يعد إيجـــاد الكـــوادر المؤهلة في بعـــض المواد 
اإللزامية  واألنشطة اإلختيارية أحد التحديات التي 
تعيق تقديم الخدمات الخاصـــة للطالب وزيادة 
القيمة التنافسية للمدارس. أبرز المواد واألنشطة 

التي يصعب تقديمها  لهذا السبب هي:

اللغات األجنبية
(غير اللغة اإلنجليزية)

الـتـربية الرياضية

الموسيقىالـتربـية الفنـيـة

التحديات الخاصة بتوفير الكوادر البشـــرية من 
أبرز نتائج المقابالت المتعمقة التي تشمل:

•  إيجاد معلمين سعوديين مرخصين 
ذوي كفاءة والمحافظة عليهم.

•  توقـــف الدبلـــوم التربـــوي من 
خمس سنوات.

األسهل رياض األطفال

األصعب المرحلة الثانوية

تحتل مرحلة رياض األطفـــال المرتبة األولى من 
ناحية الســـهولة إليجاد الكـــوادر المطلوبة على 
عكس المرحلة الثانوية المصنفة كأصعب مرحلة 

للتوظيف.

صــــعــوبــة إيــجــــاد
الكوادر التعليمية

مما يتيح فرصة كبيرة للتوطين وبرامج التخصيص 
في مرحلة الطفولة المبكرة لتحقيق مؤشر نسبة 
40% لاللتحـــاق بريـــاض األطفـــال فـــي 2025 

و90% في 2030

طرح برامج تمويل لرواتب المعلمين على رأس 
العمل دون االكتفاء بدعم راتب المعلم الجديد.

تصميم مبادرات موّجهة للتوطين والتخصيص 
في القطاعات االستراتيجية، مثل الطفولة المبكرة 

ورياض األطفال وبرامج التدريب النوعية 

1

2

توصيات عامة

الملخص التنفيذي

بالرغم من أن إجمالي نسبة التوطين في قطاع التعليم 
األهلي والعالمـــي 64% وهي أعلى من متوســـط 

القطاع الخاص البالغ %23

فـــي القطـــاع
الخاص

%23
في قطــــــاع التعليم 

األهلي والعالمي

%64 نسبة
التوطين:

يعد قرار التوطين أحد أبرز التحديات 
المذكورة في االستبيان:

أقترح التدرج في نظام التوطين على 
مدى أطول  وفتح تخصصات تخدم المدارس 

وإعادة فتح الدبلوم التربوي.

التوطين
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ضرورة التخطيط للتعليم الحضوري 
وإعادة بناء القطاع بعد الجائحة 3

بالرغــــــــم من ارتفــــــاع مستويـــــات الرضـــــا حيـــــال 
التعامـــــل مع الجائحـــــة:  

~87% مـــن أوليـــاء األمـــور 
و~94% من المعلمين يشعرون 
بالرضا بخصوص كيفية استخدام 

التقنية أثناء الجائحة. 

~96% مـــن المعلميـــن و~95% مـــن القـــادة 
و~91% من المـــــــالك يشعرون بالرضـــــــا بخصوص 
آليـــة التعامــــــــــل مـــع الجائحة 
والتي عكســــــــــت مستــــــــــوى 
عال من الجودة واالحترافيـــــــة.

أنا كولي أمر أشدد على عودة ابني 
للمدرسة، وأن تهتم المدرسة باتخاذ 
اإلجراءات الوقائية المشددة لسالمة 
الطالب، وأن يترك مجال اختيار العودة 

الحضورية لولي األمر...

مـــن   %85 يـــرى ~ كمـــا 
المعلميـــــــن و~92% مـــــــن 
القـــــــادة و~96% من المـــــــالك 
أن مدارسهـــــــم على استعـــــــداد 

لـــــــذلك.

إال أن الغالبية تؤيد العودة للتعليم الحضوري 
وخصوصًا لمرحلة رياض األطفال واالبتدائية:

~77% مـــن أوليـــاء األمـــور 
و~91% مـــن المعلميـــن 
و~93% من القادة و~%96 
من المالك يؤيدون العـــــــودة 
للتعليـــــــم الحضـــــــوري باّتبـــــــاع 

اإلجـــــــراءات الوقائيـــــــة.

التخطيط للتعليم الحضوري يجب أن يأخذ بعين 
االعتبار النقاط التالية:

~77% من أولياء األمور و ~72% من المعلمين 
و~85% مـــن القـــادة  يعتقـــدون أن التعّلم عن 
ُبعد أدى لحدوث فجوات تعلم أثرت سلبًا على 

تعّلم الطالب.

يتوقع أغلب المعلمون (نسبة ~46%) وجود 
فجوات تعّلم تمتد إلى نصف سنة، بينما يرى 
البقيـــة أن فجـــوات التعّلم قد تصل إلى ســـنة 

و/أو سنة ونصف.

أدى االعتماد الكلي على التعليم اإللكتروني 
لحدوث فجوات تعّلم يجب التعامل معها بعد 

مباشرة التعليم الحضوري.

1

الملخص التنفيذي 2 /1
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ضرورة التخطيط للتعليم الحضوري 
وإعادة بناء القطاع بعد الجائحة الملخص التنفيذي3 2 /2

توجـــد قائمـــة مـــن المخـــاوف المرتبطة 
بالتعليم الحضوري التي يجب اإلعداد للتعامل 

معها، مثل: 

2

•  تأّخـــر تصنيف القطاع ضمن القطاعات األكثر 
تضررًا

•  تأّخر سداد الرسوم من قبل أولياء األمور 

•  عدم االستفادة من برامج الدعم.

•  االنتقـــال للمدارس الحكوميـــة والعزوف عن 
التسجيل في المدارس األهلية. 

•  عـــدم وضوح قرار العـــودة للتعليم الحضوري 
لمرحلتي رياض األطفال واإلبتدائية.

•  تسرب طالب مرحلة رياض 
األطفال إلى المراكز التابعة 
لـــوزارة المـــوارد البشـــرية 

والتنمية االجتماعية

توجد الكثير من العوامل المرتبطة بالجائحة 
والــــــتي أثـــــرت سلبــــــًا على االستثــمــــار في 

القطاع، مثـــل: 

3

إيجاد آليات ومبادرات لدعم أولياء األمور 
في دفع األقساط التعليمية للمستحقين (مثل 
القسائم التعليمية أو القروض وآليات التقسيط)

الــعـــــودة للــتــعــلــيـــــم الحضـــوري لجميـــع 
المراحـــل مـــع التدرج فـــي تطبيق االشـــتراطات 
التشـــغيلية  للتركيز على إعـــادة تأهيل الطالب 

وردم فــجــوات الــتــعــلــم المتوقعة.

1

2

توصيات عامة

ارتفاع التكلفة التشغيلية للمدرسة
 %35~

الخوف من اإلصابة بكوفيد 19

صعوبة تعويض الفاقد التعليمي

 %66~

 %63~

فقدان مهارات الدراسة للطالب

تقييم حجم الفاقد التعليمي

 %42~

 %42~
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بالرغم من سهولة التواصل مع الجهات الحكومية 
بشكل عام، إال أن منســـوبي القطاع يطمحون 

إلى: 

تشتمل التحديات الخاصة بالسياسات التعليمية 
على:

وجود آليات لضمان حصول ُمشـــّغلي المدارس 
على الحقوق المالية. على ســـبيل المثال، تشير 
المقارنات الدولية أنه عند االمتناع من تسديد 
المســـتحقات الماليـــة من قبل أوليـــاء األمور ال 
ُيسمح للمدارس بمنع الطالب من إكمال العام 
الدراســـي أو الحضـــور لالمتحانـــات، لكـــن يمكن 
للمدارس حجب نتائج االمتحانات النهائية حتى 
يتم دفع الرســـوم بالكامل كما هو متفق عليه 
بين الطرفين. كما يجب ابتكار حلول 
تمويلية من قبـــل الدولة والبنوك 
لتسديد الرسوم (أقساط أو قسائم 

تعليمية جزئية).

إيجـــاد هيكلـــة للقطـــاع تتيـــح إصدار 
تشـــريعات تتمتع بالمرونـــة وضمان 

جودة الخدمات المقدمة.

تمكين القطاع من تطبيق برامج 
تعليمية متنوعة خالل وخارج وقت 
الدوام الرســـمي لتلبية احتياجات 
الطـــالب وأوليـــاء األمـــور وزيادة 

القيمة التنافسية لمدارسهم.

صعوبة الحصول على قروض بنكية 
لتمويـــل البنيـــة التحتيـــة (األرض، 

المبنى)

تأّخر الجهات المسؤولة في إصدار 
تصاريح تطوير األراضي التعليمية 
والموافقـــات المتعلقـــة بأنظمة 
المدارس المختلفة (أهلي، عالمي) المشاركة في اّتخاذ القرارات التي 

تمـــس القطـــاع مع تصميـــم آلية 
التنفيذ المناسبة.

الحاجة لتوضيح سياسات القطاع 
والمشاركة في اّتخاذ القرارات 4

تطبيـــق عقود خدمـــات تعليميـــة موحدة 
بالتعاون مـــع وزارة الداخلية والعـــدل والتعليم 
تضمـــن فيه حقوق كافة أطراف العقد (مقدم 
الخدمـــة، ولي االمر، الطالـــب) من خالل عقود 
خدمـــات تعليمية إلكترونية معتمـــدة من وزارة 
العدل وموثقة عن طريق منصة إلكترونية، ويفعل 
استخدامها كسندات تنفيذية تهدف إلى تقليل 
مخاطر االســـتثمار فـــي التعليـــم والتحفيز على 
االســـتثمار فيه باإلضافة إلى عـــزل الطالب عن 

النزاعات التي قد تنشأ.

أهمية مساهمة القطاع في سن السياسات 
التعليمية والتشغيلية مع تصميم آليات التنفيذ  
بما يتناسب مع احتياجات القطاع عبر استراتيجية 
تعنى بدعم نموه بشكل مســـتقل عن التعليم 

الحكومي

1

2

توصيات عامة

الملخص التنفيذي
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أشار ~57% من المســـتثمرين في القطاع إلى 
عدم وجود خيارات تمويلية متاحة يسهل الحصول 

عليها. 

يشـــكل ذلك فرصة لصناع القـــرار، وذلك لتحفيز 
االستثمار من خالل طرح البرامج التمويلية التي 
ستساهم في تحقيق المستهدف من رؤية 2030 
بالنسبة لزيادة حصة القطاع الخاص 
إلى 25%. تعتبر مبادرة وزارة التعليم 
مع بنك التنمية االجتماعي لدعم 
قطاع التعليم مثاًال للبرامج التمويلية 

المطلوبة.

القابلية للتوّسع في القطاع 
بالرغم من وجود التحديات 5

بالرغم من التحديات المذكورة في التقرير، إال أن 
61% من المستثمرين  الحاليين في قطاع التعليم 
يرغبون في ضخ المزيد من االستثمارات في حال 
توّفـــر الفـــرص الحكوميـــة، مثـــل األكاديميـــات 

المتخصصة. 

يرغبون في ضخ %61
المزيد من االستثمارات

ال يرون وجود خيارات %57
تمويلية متاحة

ضرورة وجود المزيد من الحلول التمويلية 
المتنوعـــة لدعم التوســـع فـــي االســـتثمار في 

القطاع

مرونـــة فـــي السياســـات واللوائـــح لقطاع 
التعليـــم األهلـــي والعالمي بما يتيح لُمشـــغلي 
المدارس تقديم القيمة الُمضافة المرجوة وتجاوز 

آثار الجائحة.

1

2

توصيات عامة

الملخص التنفيذي
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الموارد البشرية

جنسيات الكادر التعليمي

سعودي
 %53~

مصري
 %39~

أردني
 %3~

المؤهالت الدراسية

درجة
البكالوريوس

 %87~
درجة الماجستير
و/أو الدكتوراه

 %12~

الدخل الشهري للقادة واإلداريين1

6,500-3,000
 %49~

8,000-6,501
 %13~

13,000-8,001
 %12~

أكثر من 17,000 
 %10~

أولياء األمور

لدى أغلب األسر طفلين بنسبة ~25% إلى 3 أطفال 
بنســـبة ~26% مع وجود نقـــص تدريجي في عدد 

األسر التي لديها 4 أطفال فأكثر

عدد األطفال لدى األسر المشاركة

1 2 3 4 5 6 فأكثر

5

10

15

20

25

30

المؤهالت الدراسية

%6~%7~

%63~

%24~

شهادة
ثانوية

ماجستيربكالوريوسدبلوم
/دكتوراة

تقع أغلب األسر ضمن الفئات العمرية التالية:
الفئات العمرية

31-35 سنــة
 %24~

36-40 سنــة
 %19~

24-30 سنــة
 %17~

ال يتوافق الدخل الشهري للغالبية مع المطلوب لتسديد رسوم 
المـــدارس األهليـــة التـــي تتجـــاوز 15 ألـــف ريال ســـعودي. زيادة 
التكاليف التشـــغيلية يتسبب بزيادة الرســـوم الدراسية مما قد 
يعيق من قدرة األســـر متوسطة الدخل من الحاق أبنائهم في 
المدارس األهلية والعالمية . يؤدي ذلك إلى تناقص الشـــريحة 
المســـتهدفة، ولهـــذا فإن برامج الدعم وتوفيـــر الحلول المالية 
ألولياء األمور مهمة لجعل هذا النوع من التعليم متاح لفئة أكبر 

من األسر.

الدخل الشهري لألسرة

أكثر من 17,000 
ريال سعودي 

 %46~
 17,000-13,001

ريال سعودي 

 %20~
13,000-8,001

ريال سعودي 

 %19~

الدخل الشهري للمعلمين1

6,500-3,000
 %58~

يتوافق ضعـــف الرواتب 
مع المالحظات المقدمة 
والتي طالبت برفع الحوافز 

المالية للمعلمين

الملحق األول:
2نتائج االستبيان الكمية /1
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نوع المدارس1

أهلية تتبع المنهج السعودي
 %53~

أهلية بمسارات عالمية
 %30~

عالمية
 %17~

المناهج*

السعودي 

األمريكي

البريطاني

%63~

%33~

%17~

%0%10%20%30%40

10آالف - 20ألف لدى
~40% من المدارس

20ألف - 30ألف لدى
~27% من المدارس

أقل من 10آالف

أكثر من 75 ألف

10آالف - 20ألف

20ألف - 30ألف

30ألف - 40ألف

40ألف - 50ألف

50ألف - 75ألف

الرسوم المدرسية

المدارس

التعامل مع الجائحة

فجوات التعّلم المتوقعة
نسبة من يعتقدون أن التعّلم عن ُبعد أّدى لحدوث 
فجوات تعّلم أثرت سلبًا على مستوى تعّلم الطالب. 

 %85~ القادة

 %72~ المعلمين

 %77~ أولياء األمور

استخدام التقنية أثناء الجائحة بشكل يدعم التعّلم
نســـبة الشـــعور بالرضا بخصـــوص كيفية اســـتخدام 

التقنية أثناء الجائحة.

المعلمين

 %87~ %94~

أولياء األمور

الملحق األول:
2نتائج االستبيان الكمية /2
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1 النسب تقريبية بناًء على العدد الكلي للمالحظات والبالغ عددها 186 بعد تقسيم المالحظات التي تشتمل على 
أكثر من فئة وحذف المالحظات التي لم تحتوي على محتوى مرتبط بالسؤال المطروح.  

ُقدمت المالحظـــات والتوصيات لقطاع التعليم األهلي والعالمي ضمن ســـؤال 
مفتوح واختياري بنهاية االستبيان

البنود التي تم تحليل المالحظات من خاللها مع نسب التكرار1

مقترحات عامةاألنشطة الالصفية

%3%10

78

العائد المالي للمعلمينالعودة للتعليم الحضوريتخفيض الرسوم المدرسية

%11%6

456

%12

المناهج وطرق التدريسإدارة الكوادر البشريةالسياسات التعليمية

%22%13

123

%22

الملحق الثاني: نتائج االستبيان النوعية
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المصدر: تحليل إمكان، استبيان قياس دور التعليم األهلي والعالمي في المملكة 2021

3/1تحليل بنود مالحظات االستبيان النوعية 

بنـــود اإلجابات المقدمة للســـؤال التالـــي: ماهي مالحظاتـــك وتوصياتك لقطاع التعليم األهلـــي والعالمي في 
المملكة العربية السعودية؟

•  "يلزم أن ُيمنح صالحيات ومزايا ومرونة أكثر من الحكومي 
في تنفيذ متطلبات الوزارة" 

•  "المطالبة بعدم وضع شروط تعجيزية لمن يرغب بأخذ 
قروض تعليمية لتحسين وضع المدارس، ويكتفى بضمان 

المشروع كما كان الوضع في السابق"

•  "نطلـــب من اللجنة الوطنية رفع معاناة قطاع التعليم 
لدي الجهات الحكومية"

المالحظات المقدمة تطالب 
بوضع معايير لإلشراف وضمان 
الجودة، إيضاح حوكمة القطاع 
والمطالبـــة بالمزيـــد مـــن 
االستقاللية والمشاركة في 
اّتخاذ القـــرارات مـــع تمكين 
المستثمرين وتسهيل الحلول 

التمويلية.

السياسات 
التعليمية

1

•  "اقتـــرح االتحاد فـــي التواصل مـــع وزارة التعليم ووزارة 
المـــوارد البشـــرية للتدرج فـــي نظام التوطيـــن على مدى 
أطول وفتح تخصصات تخدم المدارس وإعادة فتح الدبلوم 

التربوي"

•  "نتمنى إيقاف قرار تطبيق الســـعودة للمدارس وذلك 
لضيق الوقت وعدم توفر الكفاءات المؤهلة لتحل محل 
المتعاقد وأن تجد حل لهذه المعضلة وخاصًة في مدارس 
البنين، إذ ال يوجد معلمون مؤهلون للقيام بالعمل بجودة، 
كما نحتاج وقت لتدريبهم وتأهيلهم خصوصًا بعد جائحة 

دمرتنا..."

طالبت الغالبية العظمى من 
المالحظات بإعادة النظر في 
قـــرار التوطيـــن لعـــدم توفر 
الكفاءات الوطنية في بعض 
التخصصات، وحساسية الفترة 
الراهنة بعد الجائحـــة. أيضًا، 
يجب تقديـــم برامج متنوعة 
إلعداد المعلم ورفع قدراته. 

إدارة 
الكوادر 
البشرية

2

•  "التركيز في الفترة المقبلة على تعويض الفاقد التعليمي 
للطالب وسد الفجوات الثي حدثت بسبب الجائحة"

•  "المحافظة على الهوية واالهتمام باللغة العربية"  

•  "التركيز على اللغة العربية، خاصة في موضوعات القراءة 
وكتبها تحتـــاج لمقارنتها بكتـــب القراءة باللغـــة اإلنجليزية 

حجمًا وموضوعًا وإخراجًا"

•  "يجـــب إدخـــال مواد الموســـيقى والدفاع عـــن النفس 
والتنمية الذاتية واالتيكيت كمقررات في المدارس"

ركزت أغلب المالحظات على 
أهمية تحسين مناهج مواد 
الهوية لضعفها في المدارس 
األهليـــة والعالميـــة مقارنة 
بالمـــواد الناطقـــة باللغـــة 
اإلنجليزية، مع التشديد على 
تقديم تجربة تعليمية تشمل 
جميع جوانب النمو للطالب. 

 المناهج
 وطرق

التدريس

3

أمثلة لبعض المالحظاتالبنود
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المصدر: تحليل إمكان، استبيان قياس دور التعليم األهلي والعالمي في المملكة 2021

•  "أنا كولي أمر أشدد على عودة ابني للمدرسة وأن تهتم 
المدرســـة باّتخاذ اإلجراءات الوقائية المشـــددة لســـالمة 
الطـــالب وأن يترك مجـــال اختيار العـــودة الحضورية لولي 
األمر ألنه األعرف بمصلحة ابنه، خاصًة وأن كافة المرافق 
في الدولة مفتوحة وأبناؤنا متواجدين فيها بدون تباعد" 

•  "أتمنى عودة التعليم الحضوري.. حيث تدهور مستوى 
أبنائي بالدراسة بسبب التعّلم عن ُبعد" 

•  "تقديـــم كافة الدالئل والبراهين علـــى جاهزية التعليم 
في المدرسة للصفوف األولية وضع خطط تسمح بالعودة 
بشكل حذر. حتى لو كانت األولوية في العودة لمن يأتون 
من عائالت محصنة وجميع الكادر التعليمي محصن، فإذن 
ما هو الخوف من العودة. أرجو تدارك ما قد يتسبب فيه 

استمرارية التعًلم عن ُبعد لهذه المراحل التأسيسية"

المناشـــدة للعودة للتعليم 
الحضـــوري لجميـــع الفئـــات 
وبالتحديد في رياض األطفال 

والمرحلة االبتدائية. 

 العودة
 للتعليم

الحضوري

5

أمثلة لبعض المالحظاتالبنود

•  "ارتفاع الرسوم بشكل مفاجئ وغير مبرر سيؤدي لتسّرب 
الطالب إلى المدارس الحكومية" 

•  "نوصـــي بتقليل الرســـوم الدراســـية حيث أنهـــا مرتفعة 
للغاية، وعلى مالك المدارس مراعاة الفروق الفردية في 
الدخـــل ما بين أوليـــاء األمور. نحـــن نريد التعليـــم العالمي 
ألبنائنـــا في مـــدارس راقية وعلى كفاءة عاليـــة بالتدريس 
ولديها نخبة من األســـاتذة المتميزين وأبنائنا مستفيدين 
ولله الحمد من ذلك ولكن بودنا تقليل الرسوم الدراسية 

قدر المستطاع"

•  "البـــد أن يتم دعم المدارس األهلية وإال ســـيتجه كثير 
من األهالي لنقل أبناءهم للتعليم الحكومي نظرًا للظروف 

االقتصادية الحالية" 

وجدت الكثير من المطالبات 
المقدمـــة مـــن قبـــل أوليـــاء 
األمـــور لتخفيـــض الرســـوم 
الدراســـية الرتفاعهـــا نتيجة 
ارتفـــاع التكلفـــة التشـــغيلية 
بسبب زيادة الرسوم الحكومية، 
زيـــادة عـــدد أشـــهر الســـنة 
الدراسية، ارتفاع نسب التوطين 
والحـــد األدنى مـــن الرواتب 
وفرض القيمة المضافة على 
جميـــع مشـــتريات المدارس 
ممـــا يزيـــد من أهميـــة طرح 
برامج الدعم ألولياء األمور. 

تخفيض 
الرسوم 

المدرسية

4

3/2تحليل بنود مالحظات االستبيان النوعية 

بنـــود اإلجابات المقدمة للســـؤال التالـــي: ماهي مالحظاتـــك وتوصياتك لقطاع التعليم األهلـــي والعالمي في 
المملكة العربية السعودية؟
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•  "تزويد برامج التدريب المهني للطلبة كالحدادة والنجارة 
والكهربائيـــات والخياطة والتدبير المنزلي . زيادة ســـاعات 
العمل المجتمعي الممنه ج تحت إشراف المدرسة بالتعاون 
مـــع وزارة التعليـــم والجهـــات المختصـــة لكســـب الخبـــرة، 
كالسكرتارية والمحاســـبة واالستقبال واألعمال المكتبية 
وكتابة التقارير وتنّوع ذلك في مجاالت التجارة والزراعة."

•  "االهتمام باألنشطة الالصفية وعمل أنشطة جماعية 
مع المدارس وإطالق مســـابقات منهجيـــة بين المدارس 

ومسابقات رياضية مستمرة"

•  "إضافة أنشطة على مستوى عال، تكوين نوادي بعد 
المدرسة وأنشطة الصفية ورعاية الموهوبين" 

بعض المالحظات ركزت على 
تطويـــر األنشـــطة الالصفية 
لدعم تعّلم الطالب وإكسابهم 
المهارات الحياتية المطلوبة. 

 األنشطة
الالصفية

7

أمثلة لبعض المالحظاتالبنود

"أرجو أخذ المعلومات المعطـــاة من قبل األهالي بجدية 
واالهتمام باآلراء المقدمة ألهميتها بالنسبة لهم وللطالب"

"قطـــاع التعليم األهلـــي والعالمـــي ينهار نحتـــاج لتكاتف 
الجهود إلعادة بناء هذا القطاع الهام"

المقترحات العامة تشـــتمل 
على أهميـــة إشـــراك أولياء 
األمـــور، التأكيد على أهمية 
تطوير التعليم األهلي وتلبية 

احتياجات المعلم.

 مقترحات
عامة

8

تحليل بنود مالحظات االستبيان النوعية 
بنـــود اإلجابات المقدمة للســـؤال التالـــي: ماهي مالحظاتـــك وتوصياتك لقطاع التعليم األهلـــي والعالمي في 

المملكة العربية السعودية؟

•  "هناك عالقة وثيقة بين تدّني رواتب المعلمين ومستوى 
التعليم األهلي، فإذا تم تعديل رواتب المعلمين وتحفيزهم 
ماديًا لتحسين أدائهم وفاعليتهم وتحسين المناهج الدراسية 
وأساليب وطرق التدريس، لتتماشى مع األساليب العالمية 

المتبعة في التعليم." 

طالب المعلمين بزيادة الرواتب 
مع التأّكد من تقديم الحوافز 
المالية الالزمة لزيادة الدوافع 
وضمـــان اســـتمراريتهم في 

القطاع. 

العائد 
المالي 

للمعلمين

6

3/3
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 IDIs – In-Depth) المصدر: حزم التحديات - المقابالت المتعمقة مع اإلدارات التنفيذية ألعضاء اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم بمجلس الغرف السعودية
Interviews) 14 – 29 ابريل 2021 م    |   شركة مكاتفة

يواجه قطاع التعليم األهلي والعالمي بالمملكة تحديات مختلفة تعيق نمو القطاع وازدهاره

تحديات البيانات التعليميةتحديات البنية التحتية والتصاريحتحديات التعامل مع الجائحة
456

تحديات السياسات التعليميةتحديات التمويل واالستثمارتحديات الكوادر البشرية
123

الملحق الثالث:
المقابالت المتعمقة
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أبرز التحديات التي ذكرت في المقابالت المتعمقة
أمثلة ألبرز ما ُذكر في المقابالت المتعمقة

 IDIs – In-Depth) المصدر: حزم التحديات - المقابالت المتعمقة مع اإلدارات التنفيذية ألعضاء اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم بمجلس الغرف السعودية
Interviews) 14 – 29 ابريل 2021 م    |   شركة مكاتفة

5

• تأخر الجهات المسؤولة في إصدار 
تصاريح تطوير األراضـــي التعليمية 
والموافقـــات المتعلقـــة بأنظمـــة 
المدارس المختلفة (أهلي، عالمي).

• اشـــتراطات البنـــاء لـــم تواكـــب 
المتغيـــرات الحديثـــة فـــي المباني 

التعليمية.

• اشـــتراط وجـــود موقـــع مبانـــي 
المدارس على شوارع تجارية بالرغم 
مـــن خطـــورة ذلـــك على ســـالمة 

الطالب والطالبات.

• اشتراط وجود ساحات ومالعب 
محددة وال يترك الخيار للمدرســـة 
اختيار نوع الرياضة أو ما إذا الساحات 

تكون داخلية أو خارجية.

البنية التحتية والتصاريح

• االفتقـــار إلـــى مصـــدر للبيانـــات 
التفصيلية والتقارير السنوية المتعلقة 

بقطاع التعليم. 

• نقص الدراسات المتعلقة بالفرص 
االستثمارية الممكنة داخل المملكة.

البيانات التعليمية
6

• قصر مدة تنفيذ متطلبات برنامج 
التوطين.

• ندرة خريجـــي بعض التخصصات، 
مثل: التربية الرياضية والتربية الفنية، 

وخريجي ماجستير التعليم.
• توجـــه أغلب المعلمين لاللتحاق 
بالقطاع الحكومي أكثر من التعليم 

األهلي والعالمي.
• عدم إمكانية استخراج التأشيرات 
الوظيفيـــة بالمســـميات الوظيفية 

الصحيحة.
• إلـــزام المـــدارس الخاصـــة بهيكل 
إداري مشـــابه للهيـــكل اإلداري 
للمدارس الحكومية مما يفقد الميزة 
التنافسية للمدارس األهلية ويسبب 

للموارد البشرية.
• عدم قدرة المدارس الدولية على 
تعيين أيًا من أعضاء هيئة التدريس 
الوافدين في منصب مدير مدرسة 
ليقود العمليات التشغيلية للمدرسة.

الكوادر البشرية
1

• صعوبة ســـن السياســـات، خاصة 
عنـــد اّتخاذ القرارات بشـــكل فوري 

بدون الرجوع ألصحاب المصلحة.

• االكتفاء باستشارة وزارة التعليم 
دون الرجوع إلى مستثمري ومالكي 
المدارس األهلية والعالمية للفرص 

االستثمارية. 

السياسات التعليمية
3

• التأّخر في تصنيف قطاع التعليم 
ضمن القطاعات األكثر تضررًا. وعليه 
لم يتم ضم القطاع لبرنامج ســـاند 
أو بند 41 من نظام العمل المؤقت 
إال في األشهر األخيرة من 2020.

• تعثر دفع األهالي للرسوم الدراسية 
خالل فترة الجائحة.

التعامل مع الجائحة
4

• تناقـــص الدعـــم المالـــي لتدريب 
وتوظيف الكوادر الوطنية حديثي 

التخرج.
• محدودية برامج التمويل أو القروض 

للمدارس األهلية والعالمية,
• اإللغاء التدريجي إلعانات صندوق 
تنميـــة المـــوارد البشـــرية لرواتـــب 

المعلمين.
• صعوبـــة الحصـــول علـــى قروض  
لتمويـــل البنيـــة التحتيـــة (األرض، 

المبنى).
• تحصـــر وزارة التعليـــم اســـتخدام 
المباني التعليمية في وقت الدوام 
الرسمي فقط، وتمنع من مزاولة 
أي نشاط استثماري للمباني (للتدريب 
أو اســـتخدام المالعـــب الرياضيـــة، 

أنشطة اجتماعية مرخصة ..إلخ).
• غياب وجود آليات تشريعية للتأكد 
من حصول المشغل على مستحقاته 

المالية.
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https://fsc.org.sa/
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تابعونـــا على منصات التواصـــل االجتماعي، 
لمعرفـــة المزيد عن قطـــاع التعليم األهلي 
والعالمي في المملكة العربية السعودية. 


