
 
  دراسة تحليلية في انفاق على التعليم في اليمن من عام 

  م19992000-
  

  فريق الدراسة
 

 
 

  .ين في ستة فصولأقسمت الدراسة إلى جز  

  .مقدمة للدراسة وأهميتها وأهدافها ومنهجية وأدوات البحث وحدوده: الفصل األول

  .إطار نظري للدراسات السابقة حول اإلنفاق على التعليم: ثانيالفصل ال

م، كما  1990تتبع مختصر لتطور التعليم في اليمن منذ الحكم اإلمامي وحتى العام            : الفصل الثالث 
شمل تطور التعليم في المحافظات الجنوبية قبل وبعد االسـتقالل وحتـى العـام              

  .م1986

  .م2000-1990عليم في اليمن لألعوام تناول تحليل كلفة الت: الفصل الرابع

دراسة العوامل المؤثرة في اإلنفاق على التعليم في محافظة الحديدة والتـي تـم              " الفصل الخامس 

  .اختيارها كنموذج على المستوى المحلي

  .النتائج والتوصيات: الفصل السادس

  

  :ةـــــــــراءات الدراســــــــإج
  : أهمية الدراسة-1

  :راسة في اآلتيتكمن أهمية الد

  .إيجاد نوع من التنسيق بين الخدمة التعليمية وغيرها من الخدمات - 

 .العدالة في توزيع الموارد المتاحة - 
 .التأكد من االستغالل األمثل للموارد المتاحة - 

  

  : أهداف الدراسة-2
  .على مستوى الجمهورية: أوالً

  .م2000-1990ألعوام معرفة العوامل الخارجية المؤثرة في اإلنفاق على التعليم ل  - أ

 .م2000-1990معرفة العوامل الداخلية المؤثرة في اإلنفاق على التعليم لألعوام  -  ب
  

  ).محافظة الحديدة(على المستوى المحلي : ثانياً

  .م2000-1990معرفة العوامل الخارجية المؤثرة في اإلنفاق على التعليم لألعوام   - أ
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 .م2000-1990لى التعليم لألعوام معرفة العوامل الداخلية المؤثرة في اإلنفاق ع -  ب
  

  : منهجية البحث-3

-1990استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي والتحليلي التجاهات اإلنفاق العام لألعوام 

  :م وقد تم تجميع البيانات من المصادر الرئيسية التالية2000

  .وزارة التربية والتعليم - 

 .وزارة المالية - 
 .الجهاز المركزي لإلحصاء - 
 .المتحانات في الوزارةإدارة ا - 

  

  : خطوات البحث-4
  :استخدم في هذا البحث الخطوات التالية  

  .م2000-1990حساب حجم اإلنفاق على التعليم العام لألعوام  - 

م 2000-1990حساب حجم اإلنفاق على التعليم من الناتج المحلي اإلجمالي لألعوام            - 

 .على المستوى الوطني فقط

 .م2000-1990يم بالدوالر لألعوام حساب حجم اإلنفاق على التعل - 

حساب حجم اإلنفاق على التعليم بالنسبة للقطاعات األخرى فـي الدولـة لألعـوام               - 

 .م وعلى المستويين الوطني والمحلي1990-2000

حساب الكفاية الداخلية لمرحلة التعليم األساسي عن طريق استخدام طريقـة إعـادة              - 

طالـب،  ) 1000( من الدارسين حجمهـا      تركيب الحياة الدراسية من عينة افتراضية     

 :باالستناد إلى معدالت التدفق الثالث وهي

o معدل النجاح. 

o معدل اإلعادة. 

o معدل التسرب. 

  :إضافة إلى الخطوات السابقة تم النزول إلى محافظة الحديدة لتحقيق اآلتي

  .استيفاء البيانات والمعلومات الناقصة التي صعب الحصول عليها مكتبياً - 

ن البيانات التي جمعت مكتبياً ومدى تطابقها مع البيانـات الموجـودة فـي        التحقق م  - 

 .الميدان

 .معرفة الصعوبات المتعلقة باإلنفاق على التعليم في المحافظة وآلية الصرف المتبعة - 
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  : حدود البحث-5

اقتصر البحث على اإلنفاق على التعليم العام الواقع تحت إشـراف وزارة التربيـة               - 
 وزارة أو أيةشمل التعليم الجامعي أو أي نوع آخر من التعليم يقع تحت   والتعليم ولم ي  

  .جهة أخرى، كما لم يشمل التعليم األهلي والخاص

 .لم يشمل البحث النفقات غير المنظورة - 

اقتصر البحث على حساب الكفاية الداخلية لمرحلة التعليم األساسي علـى مـستوى              - 
 وأثر الهدر التعليمي على النفقات الجارية لهذه المرحلة ولم يتطرق إلى            ،الجمهورية

 .الكفاية الداخلية لمرحلة التعليم الثانوي

تم اختيار محافظة الحديدة دون غيرها من المحافظات ألنها لم تتـأثر بالتقـسيمات                - 
 .اإلدارية الجديدة

الناتج المحلي اإلجمـالي  لم يشمل البحث اإلنفاق على التعليم في محافظة الحديدة من    - 
 .للمحافظة، وذلك لتعذر الحصول على هذه البيانات

  

  :ـةــــــــنتائج الدراس
  :أوالً على المستوى الوطني

 .العوامل الخارجية المؤثرة في اإلنفاق على التعليم - 1

-1990خـالل الفتـرة     ) 13.01(نمو سنوي في اإلنفاق على التعليم بمتوسط قدره          - 

ظ في اإلنفاق على التعليم في الميزانية العامة للدولة باألسعار م مع تطور ملحو  2000

مـن النـاتج المحلـي      %) 4.63(وبمتوسط قدره   %) 15.3(الجارية بمتوسط قدره    

  .اإلجمالي خالل الفترة فيد الدراسة

بمقارنة اإلنفاق على التعليم في اليمن مع بعض الدول نجد أن اليمن تحتل المرتبـة                 - 

 .لى التعليماألولى في اإلنفاق ع

من ناحية اإلنفاق على التعلم بالنسبة للقطاعات األخرى في الدولة نجد بـأن نـسبته                - 

 .تحتل المرتبة الثالثة بعد الدفاع والخدمات العامة الشاملة

  

 .م2000-1990العوامل الداخلية المؤثرة في اإلنفاق على التعليم لألعوام  - 2
  :تركيب الميزانية  - أ

وجد بأن معظم اإلنفاق يذهب لـصالح النفقـات الجاريـة           بالنسبة لتركيب الميزانية     - 

والجزء البسيط يذهب لصالح النفقات الرأسمالية واالستثمارية، فمثالً بنـد الـصيانة            

أمـا النفقـات    %) 0.43(وصل متوسط اإلنفاق فيه خالل سنوات الدراسـية إلـى           
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اكتساب (ثابتة الرأسمالية فيذهب معظم إلنفاق فيها على اكتساب األصول الرأسمالية ال   

  ).األراضي

 .م أن هناك وفراً في باب النفقات الرأسمالية واالستثمارية2000تبين في عام  - 
  

  :التوصیــــــــــات
  :خرجت الدراسة بالتوصيات التالية

تخصيص مبالغ كبيرة لقطاع التعليم لتتمكن الدولة من  تعميم التعليم األساسي وذلـك      - 

  .تعليمبتخفيض ميزانية الدفاع لصالح ال

إعادة النظر في تركيب الميزانية وتخصيص مبالغ أكبر لباب النفقـات الرأسـمالية              - 

عداد ية لمواكبة الزيادة المتوقعة في إستثمارية من أجل التوسع في المباني المدرس   واال

  . الطالب 

لبند الصيانة خاصة أنه يستأثر بنسبة ضئيلة جداً من الميزانيـة    تخصيص مبالغ أكبر   - 

  .ة ماسة لترميم وصيانة المباني المدرسية الحاليةوهناك حاج

جراءات الروتينية المعقدة التي تعيـق صـرف        جراءات الصرف وتجنب اإل   إتسهيل   - 

المبالغ المالية المرصودة ومن أجل تجنب الوفر الحاصل في بعض األبواب والبنـود        

  .ستثماريةوخاصة باب النفقات الرأسمالية واال

وتجنب الهدر التربوي المتمثل في الرسـوب والتـسرب          يرفع كفاءة النظام التعليم    - 

  .وذلك بإجراء الدراسات الالزمة لذلك

إجراء دراسة ميدانية لعينة من مدارس الريف والحضر فـي بعـض المحافظـات               - 

للخروج بدراسة دقيقة حول ظاهرة اإلهدار التربوي في مرحلة التعليم األساسي للحد            

  .من هذه الظاهرة

ـ م دقة البيانات التربوية ال بد من إجراء دراسة ميدانية تطبيق          يجة لتضارب وعد  تن -  ة ي

 إليجاد قاعدة بيانات تربوية ومالية موحدة لتجنب التناقض في البيانات مـن مـصدر    

  . خرآل

ت الكلفة التعليميـة لكـل      اتبويب الميزانية بحسب المرحلة التعليمية لتسهيل دراس      - - 

  .مرحلة
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