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خصخصة التعليم العام في المملكة العربية  في ضوء دات المدارسئقال المهنية حتياجاتاال

 السعودية

 

 *كمبيجو حامد اسماء عبدهللاأ/ 

:لمستخلصا  

هدف هذا البحث الى التعرف على االحتياجات المهنية لقائدات المدارس الثانوية في ضوء خصخصة  

التعليم العام في مدينة مكة المكرمة , ولتحقيق اهداف البحث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي , 

ائدة, حيث تم (ق72وتكون مجتمع البحث من جميع قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة وعددهن)

موزعة عبارة  40( قائدة ؛ وتكونت االستبانة على 72تطبيق استبانة على جميع افراد العينة وعددهم )

 على ثالث مجاالت : 

المجال االول :المهارات االدارية, المجال الثاني : المهارات االنسانية ,المجال الثالث: المهارات في 

 الشؤون المالية. 

 التي تم التوصل اليها في البحث الحالي فيما يلي:تمثلت اهم النتائج 

أن االحتياجات المهنية لقائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية  -

(, بانحراف معياري 3.90السعودية جاءت بدرجة )عالية(, حيث جاء المتوسط العام للمجموع الكلي )

(0.695.) 

( وبدرجة استجابة 4.20االدارية جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي )أن االحتياج للمهارات  -

 عالية جدا

( وبدرجة استجابة 3.96ان االحتياج للمهارات االنسانية  جاء في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ) -

 عالية

( 3.54ان االحتياج للمهارات في الشؤون المالية جاء في الترتيب الثالث واألخير بمتوسط حسابي ) -

 وبدرجة استجابة عالية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج  -

لصالح من كانت  للمهارات االدارية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة(

تبار تحليل التباين األحادي حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اخ ( سنوات10خبرتهم أكثر من )

 (. α ≤ 05,0( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.003تساوي )

 

 قائد المدرسة  -خصخصة التعليم -المهنية االحتياجات:  الكلمات المفتاحية
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 مقدمة:

تعمل عدد من الجهات الحكومية على مشاريع التخصيص والتوسع في مشاريع الشراكة بين    

والخاص, وذلك لتعزيز الفرص االستثمارية الرائدة للقطاع الخاص ورفع مستوى التنمية القطاعين العام 

وكفاءة الخدمات, ولتمكين ذلك قامت فرق العمل المعنية بالعمل على العديد من المبادرات لتسريع هذه 

ره العملية وضمان جودة مخرجاتها, وكان من أهم ممكنات البرنامج ما أصدره مجلس الوزراء في قرا

هـ بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص كجهة مستقله لتفعيل 7/6/1438( وتاريخ 355رقم )

 .(2017)وزارة االقتصاد والتخطيط,  .دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية

وخارطة طريق للعمل  اجلتكون منه 2030في ضوء تبني المملكة العربية السعودية رؤية و

االقتصادي والتنموي في المملكة , لذا رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العامة للمملكة واالهداف 

وتركز خصخصة التعليم العام وااللتزامات الخاصة بها, لتكون المملكة نموذجاً رائداً على كل المستويات.

ومي وتقليل الهدر وتحقيق مستوى عال من على إصالح اقتصادي شامل, ولزيادة كفاءة اإلنفاق الحك

 الفاعلية ورفع جودة التعليم وتخفيض اإلنفاق والتخلص من البيروقراطية المترهلة في جهاز التعليم العام.

ترى الباحثة أن االحتياجات المهنية لقائد المدرسة تعتبر حصيلة العمليات االدارية ووظائفها 

ادارته للمؤسسة التربوية , وتشمل ادارة الصراع التنظيمي وادارة  والممارسات التي يقوم بها القائد في

الوقت واالدارة االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي وادارة االزمات والمخاطر وغيرها من العمليات 

االدارية كاالتصال واتخاذ القرار ووظائف االدارة المدرسية كالتخطيط والتنظيم والرقابة والتقويم 

 والتنسيق والتوجيه والتوظيف بحيث يتم توظيفها في ادارة المؤسسة.والمتابعة 

على ما سبق يصبح االهتمام بدراسة االحتياجات المهنية  لقائدات المدارس والعمل على  وتأسيساً 

سد تلك االحتياجات في التعليم العام ضرورة ملحة تفرضها ظروف العصر, ومن هذا المنطلق ترى 

ذه الدراسة من أجل االرتقاء بأداء القائد اإلداري في المدارس وتحديد احتياجاته الباحثة ضرورة إجراء ه

 المهنية في ظل خصخصة التعليم العام.

 تحديد المشكلة:

بما أن دور قائد المدرسة مهم إذ إنه هو القائد التربوي الذي يحدث التغيير والتطوير كان ال بد من 

االهتمام به وتلمس احتياجاته المهنية في الجانب اإلداري والمالي وعالقته اإلنسانية مع العاملين معه  في 

ق هذه االحتياجات هدف قائم ألنه هو والسعي لتحقيالمدرسة وعالقته بالمجتمع  والبيئة المحيطة بمدرسته, 

 المنطلق األول لرفع كفاءتهم ونجاح العملية التربوية.

( أن مشكلة ضعف األداء لقائدي وقائدات المدارس من 392,ص.2011يرى القباطي )و

المشكالت التي تؤرق القيادات العليا في وزارة التعليم, فقد أشارت دراسته إلى أن بعض قائدي وقائدات 

ارس ليسوا بالمستوى المطلوب من حيث الكفاءة والفاعلية والقدرة على مزاولة األعمال اإلدارية المد

 والفنية والقيام باألعمال الموكلة إليهم.

( 2009دراسة كنعان )وتؤكد هذه المشكلة الدراسات التي تمت في المملكة العربية السعودية ك

 أن درجة االحتياجات المهنية والتدريبية لقائدي ( 2014( ودراسة الزهراني )2009ودراسة الخميس )
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هذا جدا وبحاجة إلى تلبية. ووقائدات مدارس المملكة العربية السعودية في جميع المجاالت عالية 

حول إجراء دراسات للوصول لتحديدات أكثر دقة ( 2012السلمي )ما أوصت به واقترحته دراسة 

مكرمة؛ يمكن من خاللها تكوين تصور كامل لهذه الحتياجات مديري ومديرات المدارس بمكة ال

 . االحتياجات؛ تستفيد منه الجهات التربوية المختصة

ولعل ذلك من المسوغات التي أدت إلى ظهور الخصخصة باعتبارها أحد الحلول لتلبية احتياجات 

, دمة للمجتمعالقيادات المدرسية ورفع مستوى كفاياتهم اإلدارية والفنية وتحسين مستوى الخدمات المق

( لحاجة التعليم العام الستثمار القطاع الخاص وبناء قاعدة قوية 2007وهذا ما أكدته دراسة القحطاني )

من القطاع الخاص التعليمي قادرة على حل المشكالت التعليمية ورفع مستوى القيادات التربوية. وأوصت 

ادات العمل التربوي في ظل استثمارات دراسته إلى إجراء دراسات لتحديد االحتياجات المطلوبة  لقي

 القطاع الخاص في التعليم العام.

وتتمثل ظواهر هذه المشكلة على ضوء ما الحظته الباحثة من خالل إجرائها دراسة استطالعية 

قائدة( من مجتمع البحث؛ تم اختيارهن بطريقة عشوائية, ومن أبرز نتائج هذه  20تكونت عينتها من )

المدارس الثانوية بمكة يواجهن عقبات جمة أثناء تنفيذهن لمهامهن ومسؤولياتهن  الدراسة أن قائدات

الوظيفية, كما أن لديهن العديد من االحتياجات المهنية والتدريبية  بحاجة إلى تلبية لتتوافق مع التطورات 

أمل أن  تحققها والتغيرات اإلدارية الحديثة والتحوالت الحاصلة في المملكة العربية السعودية, وهن على 

في التعليم  2030الخصخصة لكي يؤدين أدوارهن ومهامهن بأفضل وجه متماشين مع رؤية المملكة 

 ليواكبوا ركب األمم المتقدمة. 

ومن أجل تطوير العمل اإلداري والفني في المدرسة في ضوء خصخصة التعليم العام ال بد من 

حسين العملية التربوية والتعليمية, لذا جاء هذا البحث الكشف عن االحتياجات لقائدي وقائدات المدارس لت

 للتعرف على االحتياجات المهنية  لقائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة.

 أسئلة البحث:

 في السؤال الرئيس التالي: يمكن بلورة مشكلة البحث

المملكة العربية قائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم العام في ل المهنية حتياجاتاال"ما 

 السعودية؟".

 لكي نجيب عن السؤال الرئيس ال بد من اإلجابة عن التساؤالت التالية:

 ما اإلطار المفاهيمى لالحتياجات المهنية للقائد اإلدارى فى مجال التعليم ؟ .1

 ما أنماط وأشكال الخصخصة في التعليم ومعايير تقييمه؟  .2

التعليم العام من وجهة نظر قائدات المدارس  ما احتياجات قائدات المدارس في ضوء خصخصة .3

 ؟و العالقات االنسانية و الشؤون المالية  الثانوية للبنات بمكة في مجال المهارات االدارية

المهنية  هنحتياجاتالمكرمة ال هل يوجد اختالف في وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة .4

 ير )سنوات الخبرة(؟في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغ

 قائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم؟لالمهني داء األات اإلجرائية لتحسين ما المقترح .5
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 :هداف البحثا  

 يهدف البحث إلى:

 معرفة اإلطار المفاهيمى لالحتياجات المهنية للقائد اإلدارى فى مجال التعليم. .1

 تقييمه.معرفة أنماط وأشكال الخصخصة في التعليم ومعايير  .2

معرفة احتياجات قائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم العام من وجهة نظر قائدات المدارس  .3

 الثانوية للبنات بمكة في مجال المهارات االدارية و العالقات االنسانية و الشؤون المالية.

تياجاتهن معرفة إيجاد اختالف في وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة المكرمة الح .4

 المهنية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة(.

 لقائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم.المهني معرفة المقترحات اإلجرائية لتحسين األداء  .5

الشؤون المالية لقائدات مدارس و العالقات االنسانيةو اإلداريةفي مجال المهارات االحتياجات معرفة  .6

 المرحلة الثانوية للبنات بمكة المكرمة  في ضوء خصخصة التعليم العام. 

المكرمة  الكشف عن االختالفات في وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية للبنات بمكة .7

 المهنية في ضوء خصخصة التعليم العام. هنحتياجاتال

 :همية البحث أ

 ث في النقاط اآلتية:تكمن أهمية البح

قد يزود واضعو السياسات وصانعو القرار في وزارة التعليم بمعلومات حديثة عن احتياجات  .1

 ومتطلبات قائدي وقائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم.

قد تفيد قائدي وقائدات المدارس أنفسهم, إذ تسلط الضوء على احتياجاتهم المهنية المؤثرة في أدائهم  .2

 بغية تلبيتها.المهني 

من المتوقع أن تشكل أدبيات البحث الحالي مرجًعا للباحثين, وقد يكون باعثا إلجراء بحوث أخرى في  .3

 مجال خصخصة التعليم.

 حدود البحث:

البحث على دراسة االحتياجات المهنية لقائدات المدارس الثانوية  اقتصرالحدود الموضوعية:  .1

, إلداريةخصة التعليم العام في المجاالت )المهارات ابيها خصالحكومية للبنات بمكة, المتوقع أن تل

 (.العالقات االنسانية, الشؤون المالية

 :البحث على قائدات مدارس الثانوية الحكومية للبنات بمكة المكرمة, وهن اقتصرالحدود البشرية:  .2

 مديرات المدارس الثانوية الحكومية للبنات بمكة المكرمة.

 .1439طبق هذا البحث خالل العام الدراسي الحدود الزمانية:  .3

على دراسة احتياجات قائدات المدارس الثانوية في ظل خصخصة اقتصر البحث الحدود المكانية:  .4

 التعليم العام في مدارس الثانوية الحكومية للبنات في مدينة مكة المكرمة.

 حث:مصطلحات الب

,االنسانية,  االدارية) في المجاالت من المهاراتمجموعة تعرفها الباحثة بانها :االحتياجات المهنية .1

لوظيفي أداءهن االتي تحتاجها قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة والتي تساهم في تحسين المالية(
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داخل الفناء المدرسي او  الوظيفي سواءً  ناثناء ادائه نوالتغلب على المشكالت المهنية التي تقابله

 خارجه

لشخص المكلف بادارة شئون المدرسة بعناصرها البشرية والمادية بما يحقق هو ا :قائد المدرسة .2

 (10,ص2013اهداف وفلسفة الوزارة وتحسين مخرجات المدرسة )وزارة التعليم,

المكلف بادارة المدرسة وقيادتها من النواحي التربوية هو الشخص المسئول وتعرفه الباحثة بانه و

واالجتماعية والثقافية واتخاذ القرارات وفق الصالحيات الممنوحة له من قبل واالدارية والفنية والمالية 

  .سعوديةال المملكة العربية وزارة التعليم لتحقيق اهداف التعليم في

االقتصادية من القطاع العام  نشطةعملية تحويل الخدمات العامة واالتعرفها الباحثة بانها الخصخصة: .3

 .جزئي بشكل كلي اوالى القطاع الخاص 

نقل ملكية المؤسسات التعليمية المملوكة من قبل الحكومة تعرفها الباحثة بانها عملية :خصخصة التعليم .4

 .او الدولة وما تشمله من وظائف ومهام الى القطاع الخاص اما نقال كليا او جزئيا

 أدبيات البحث:

 :وال :االطار النظريأ

 :المدرسةالمبحث االول: االحتياجات المهنية لقائد 

 :مفهوم القيادة التربوية 

كل نشاط اجتماعي هادف يدرك فيه القائد انه عضو في جماعة  (:175,ص.2010)يعرفها العجمي 

يرى مصالحها ويهتم بامورها ويقدر افرادا ويسعى لتحقيق مصالحها عن طريق التفكير والتعاون في رسم 

 الخطط و توزيع المسئوليات حسب الكفايات واالستعدادات البشرية واالمكانيات المادية المتاحة.

 :القائد التربوي 

شخص الذي يجب ان يتحلي بصفات تجعله يقود الجماعة من حسن الى احسن ,وان يتفوق على هو ال

مجموعته من حيث الذكاء والقدرة العلمية واالستقالل والمكانة االقتصادية واالجتماعية , ويجب  ان يكون 

عض القائد على علم ودراية بشبكة العالقات التي تربطه بالعاملين وتربط العاملين بعضهم بب

 (175ص. ,2010)العجمي,

 االحتياجات المهنية:

 مفهوم االحتياجات المهنية :

تعرفها الباحثة بانها مجموعة من المهارات في المجاالت )االدارية ,االنسانية, المالية(التي تحتاجها  

المشكالت قائدات المدارس الثانوية بمكة المكرمة والتي تساهم في تحسين أداءهن الوظيفي والتغلب على 

 المهنية التي تقابلهن اثناء ادائهن الوظيفي سواًء داخل الفناء المدرسي او خارجه.

 االدارية : في العمليات االحتياجات المهنية لقائد المدرسة في مجال المهارات

 وفيما يلي عرض للعمليات االدارية التي تتطلب هذه المهارات :
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 :التخطيط .1

 التخطيط:( وظائف 2008يوضح عطوي )

 تحديد االهداف المطلوب تحقيقها بالجهد الجماعي باقل التكاليف الممكنة -

 العمال, واقرار الخطوات التفصيلية لتنفيذهاا التمامرسم السياسيات التي ترشد المرؤوسين  -

 .وضع برامج زمنية تبين االعمال المطلوب القيام بها مرتبة زمنيا  -

 

 التنظيم: .2

 :للمؤسسة( فوائد التنظيم 2007يذكر عليان )

موقعه ومكانه في التنظيم العام واالنشطة التي يجب ان يقوم المؤسسة يحدد التنظيم لكل موظف في  -

 بها, ويعطيه السلطة الضرورية للقيام بعمله

ويوحد الجهود العاملة ويؤدي الى عالقات سليمة المؤسسة يحدد التنظيم عالقات العمل داخل  -

 رغوبة بين العاملينوم

 الرقابة والمتابعة: .3

( الوظيفة التي تستهدف قياس مدى النجاح في بلوغ االهداف والتاكد من 207,ص.2008عرفها عزب)

ان جميع االنشطة تسير في الطريق وباالسلوب المخطط له , ولذا فان الرقابة تسعى الى التاكد من تنفيذ 

وبالتالي معالجة اوجه الخلل واالنحرافات التي قد تنشا اثناء تنفيذ الخطط الموضوعة والسياسات المقررة , 

 الخطة , وتشمل تحديد المعايير الرقابية وقياس االداء وتحديد المشكالت وعالجها.

 -أهمية الرقابة داخل المدرسة:

 ( أن الرقابة عنصر حيوي لها أهميتها في أداء الجهات اإلدارية في كافة156,ص.2010يذكر )راغب,

 اإلدارية من تخطيط وإشراف وتوجيه وتتاكد اهمية الرقابة فيما يلي: العمليات

 التأكد من الخطط قد وضعت أو في سبيلها غلى التحقق. -1

 تالفي األخطاء المكتشفة قبل وقوعها. - 2

 :ادارة الجودة الشاملة 

 قاعدة بأنها التعليم في معاييرالجودة األمريكي الوطني المعهد ( عن115,ص.2010يعرفها الدعيس)

 وظائف خالل من العمل بمشاكل المتعلقة المسائل حلفي  التعليمية لعمليةي اخريج يستخدمها التي المعرفة

 والرقابة(.  والتوظيف والتوجيه والتنظيم التخطيط (وهي اإلدارية العملية

انعدام التوازن بين ( على انها حالة من 67, ص.2012االدارة تحت ضغوط العمل:  يشير )رضوان, .1

 المطالب الداخلية والخارجية على حد سواء .

ادارة التغيير: هو التغير الهادف والمخطط الذي يهدف الى احداث اصالح في جميع جوانب ومجاالت  .2

دارة المدرسية في مواجهة االوضاع الجديدة والتغيرات الحاصلة في المدرسة , لتحسين فعالية اإل

بما يعبر عن كيفية استخدام افضل الوسائل فاعلية الحداث التطوير لتحقيق االهداف البيئة المدرسية , 

 (55,ص2011المنشودة )الحريري, 
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 ( بأنها لقاء بين أكثر من فرد تجمعهم9م, ص. 2009ادارة االجتماعات: وعرفها أبو النصر) .3

وتبادل الراي حول  اهتمامات مشتركة تحت قيادة واحدة في مكان وزمان محددين للتداول والتشاور

 موضوع أو مشكلة بغرض تحليلها واتخاذ قرار بشأنها.

 االنسانية :  العالقاتاحتياجات قائد المدرسة في مجال 

ان قائد المدرسة يتفاعل مع مجموعة متباينة من الناس  (57, ص 2007يرى )الحريري,

يختلفون في القدرات والمهارات والكفاءات والميول والدوافع واالتجاهات وفي طرق التفكير واساليب 

التعامل ولذلك فهو بحاجة الى مجموعة من المهارات االنسانية للتعامل مع مرؤوسيه والتاثير على سلوك 

 ال , والتعامل مع المجتمع المحلي.االفراد والجماعات او

 المهارات االنسانية لدى قائد المدرسة:

 االنسانية لدى القائد التربوي: العالقة ومن الصور التي تظهر فيها مالمح مهارات

من الدالئل التي تدل على توافر المهارة االنسانية لدى القائد قدرته اقامة عالقة طيبة مع مرؤوسيه: .1

ؤوسيه وما يتطلبه ذلك من بناء عالقات طيبة مع الجميع سواء كانوا من اعدائه او على التعامل مع مر

اصدقائه , وادراكه الواعي لميول واتجاهات مرؤوسيه وفهمه لمشاعرهم وثقته بهم , وتقبله 

القتراحاتهم وانتقاداتهم البناءة وافساح المجال لهم الظهار روحهم االبتكارية فيما يقومون به من 

وخلق االحساس لديهم باالطمئنان في العمل, وتلبية طلباتهم واشباع حاجاتهم اعمال, 

 (334,ص,2009)كنعان,

 

لمدرسة ( ان اهتمام قائد ا79,ص.2016ويرى الحولي)اقامة عالقات طيبة مع المجتمع المحلي: .2

وامكانية االفادة التعرف على امكانيات البيئة المحلية وحاجاتها واهتماماتها بالمجتمع المحلي يتمثل في 

 منها في تحقيق اهداف المدرسة

 ادوار قائد المدرسة نحو المجتمع :

االستجابة  الحتياجات واهتمامات المجتمع المختلفة من خالل خلق بيئة تعليمية تشجع وتؤيد  .1

 توصيات االباء والطالب وافراد المجتمع في توضيح كيف تفي المدرسة احتياجاتهم

 خدمة المدرسة, واالستفادة من خدمات المجتمع بجميع مؤسساته تعبئة مصادر المجتمع ل .2

ق مع اسرهم من خالل تشكيل ياالستفادة من اولياء االمور في تعاونهم بمتابعة الطالب بالتنس .3

. )سعد كياتهم داخل وخارج المدرسةواللجان المشتركة مع المعلمين حول متابعة تعليمهم وسل

 (50ص.2016الدين, 

 المالية: شؤونالمدرسة في مجال الياجات قائد تاح

 الشؤون المالية:

 المؤسسة( بانها عملية وضع قاعدة بيانات مرتبطة بشبكة الكترونية, او موقع 2016يعرفها الحولي )     

على شبكة االنترنت لنظم االستحقاقات , والحسابات , واجراء كافة المعامالت المالية من توثيق , وتعاقد 

 x,وصرف , وغيره عن طريق الشبكة , والتخطيط للميزانية واعدادها ومناقشتها الكترونيا واعداد 
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 .حصر وربط بنود االميزانية الكترونيا

 :المالية شؤونالمدرسة في مجال الاالصالحات التي يجب ان يتبناها قائد 

 في النقاط التالية:( 112و111,ص.2007ذكرها الهاللي )ي 

 االصالحات المتعلقة بالموازنة وتخصيص الموارد: - أ

 نقل المسؤولية والمساءلة المالية الى الوحدات الفرعية العاملة -

 مراقبة الميزانية بشكل منتظم طوال العام وتصحيح االخطاء -

)تخفيض النفقات وزيادة الكفاءة(: يعد مجمل ما ينفقه المجتمع على  المتعلقة باالنفاقاالصالحات  - ب

 التعليم استثمارا , ومن ثم هذا االنفاق يجب ان يخضع للقواعد المتبعة عند اقرار أي استثمار:

 ية النسبية؛ بمعنى تقديم مطلب على اخر في ضوء درجة اهميتهلوتحديد االو -

 على التعليم خالل خطة معينة )خمس سنوات مثال( تحديد ما يمكن انفاقه -

يتطلب االصالحات المتعلقة باالنفاق المالي في مؤسسات التعليم ضرورة النظر في عدة امور  - ت

 مهمة , تشمل:

 نقل مسؤولية اتخاذ القرارات بكل مستوياتها الى قادة التعليم. -

 القرارات المناسبةالعمل على تطوير االدارة التعليمية , حتى تستطيع اتخاذ  -

 المبحث الثاني: خصخصة التعليم العام

 مفهوم الخصخصة:

صفة عامة لعملية  ( بأنها4,ص.2012الخصخصة في )الحربي,(Fitz&beers) كل من عرف

ل کما تشمص, لخاع ااطلقالی م العال المجان العامة موال األمل ابنقق هي تتعلـددة. ومتعل کاـبأشر هظت

ت الخاصة , فالخصخصة بشكل عام تعني کارلشالی م العاع ااطلقابها وم لتي يقالعامة ت امادلخد اسناإ

 تغير مجال التحكم في رؤوس االموال العامة وتغيير البناء الذي يجري من خالله انفاق االموال العامة.

 تعرفها الباحثة بانها عملية نقل ملكيةة المؤسسةات التعليميةة المملوكةة مةن قبةل الحكومةة او الدولةةو

 وما تشمله من وظائف ومهام الى القطاع الخاص اما نقال كليا او جزئيا

 :أهداف خصخصة التعليم

 توسيع نطاق مشاركة المواطنين في األصول المنتجة .1

 .تشجيع رأس المال الوطني واألجنبي لالستثمار التعليمي المحلي .2

 .توفير الخدمات للطالب والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين .3

للقطاع الخاص وعةن طريةق  زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة في النشاط المراد تحويله .4

 (129,ص.2008ما تحصل عليه من مقابل مالي. )القحطاني, 

 :انماط الخصخصة في التعليم

 :في الصور التالية ( أنماط خصخصة التعليم69,ص2007حددت )الهاللي, 

 يهةا الصةالحيات للقطةاع الخةاص بءنشةاء وإدارة وتمويةل مؤسسةاتخصخصة كاملة: تعطي الحكومة ف .1

 .التعليم دون تقديم أي إعانة أو تمويل من الدولة
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األهليةة بءنشةاء مؤسسةات التعلةيم مةع وجةود دعةم ومسةاعدة  خصخصة معتدلة: تسمح الحكومة للجهات .2

 من الدولة, ويتولى القطاع الخاص إدارة تلك المؤسسات.

فةةي  ,ولكنهةةا التعلةةيم مؤسسةةات وتمويةةل وإدارة إنشةةاء وليةؤمسةة فيهةةا الدولةةةتتةةولى بسةةيطة:  خصخصةةة .3

 واألهلية. الخاصة التمويل بمصادر تستعين نفسه الوقت

 :في المملكة العربية السعودية التعليم التي يمكن تطبيقها خصخصة أشكال

 المؤسسةة التعليميةة بءمةداد لتقةوم جهةات خاصةة مةع عقود بتوقيع المدارس الحكومية تقوم التعاقد: وفيه .1

 شةابه ومةا المبةاني وصةيانة المعلمين لكتب وتدريبوطباعة ا الوجبات وتقديم النقل مثل معينة بخدمات

 ذلك.

 مةع الحكومةة تتعاقةد إذ خاصةة مؤسسةات أهليةة الى المدارس وتنظيمها إدارة إسناد يعني وهو:اإلحالل .2

 الحكومة. تدفعها رسوم مقابل الحكومية المؤسسة التعليمية إدارة لتتولى المؤسسات تلك

للمؤسسةةة  ويعطةةى محةةددة مهةةام بةةأداء قيامهةةا والمدرسةةة علةةى بةةين الحكومةةة االتفةةاق المعاهةةدة: إذ يةةتم .3

 الدولة. قيود من والتحرر ألنظمة والميزانيةفي ا االستقالل بموجبها التعليمية

 الدراسةة سةن فةي طةالبن لةديهالالتةي  مةن العةائالت بالضةرائ حسةاب الضرائب: وفيه يقتطةع رصيد .4

 التعليم. رسوم دفع في منها لالستفادة

انتشةارا,  التعلةيم خصخصةة أشةكال أكثةر ,وهةي الخاص للمةدارس أو المعاهةد التعليميةة القطاع امتالك .5

نصةةةير, )ربحيةةةة. غيةةةر أم ربحيةةةة أكانةةةت سةةةواء أهليةةةة إدارة تحةةةت المؤسسةةةة التعليميةةةة تكةةةون وفيهةةةا

 (24,ص.2013

 التعليم العام:معايير تقييم خصخصة 

حرية االختيار: يعود هذا المعيار الى حق االسر في اختيار مدارس الطفالهم تنسجم مع قيمهم  .1

 وفلسفتهم التعليمية وتعاليمهم الدينية وتطلعاتهم السياسية. 

العدالة: يعود هذا المعيار الى الهدف المقبول عالميا للتعليم اال وهو تحقيق العدالة في الحصول على  .2

التعليم ومصادره ونتائجه بغض النظر عن الجنس او الطبقة االجتماعية او اللغة او الموقع  فرص

 الجغرافي للطالب.

التماسك االجتماعي: يدعم النظام العام للتعليم التماسك االجتماعي , وهذا السبب الرئيس لتمويله  .3

 (34,ص.2013ف المدارس الى تحقيق كل ماهو خير للمجتمع . )نصير,حكوميا , وتهد

 ضوابط التوجه نحو خصخصة التعليم لتحقيق العدالة:

 .تخصيص منح للطالب الفقراء والمتفوقين لاللتحاق بالمدارس الخاصة  .1

على المدارس الخاصة بما ال يسمح لها بالمغاالة في المصروفات ويضمن  لإلشرافوضع معايير  .2

 .(174ص. 2010جودة التعليم)تهامي,

 السابقة:الدراسات ثانيًا: 

 :(2016)السريع، دراسة 

هدفت بعنوان :"الكفايات الفنية لمديري مدارس دولة الكويت وعالقتها بأدائهم االشرافي", و

إلى تعّرف الكفايات الفنية لمديري مدارس دولة الكويت وعالقتها بأدائهم اإلشرافي, وأثر  الدِّراسة

وتمثلت  ,الوصفي واستخدمت الباحثة المنهج, هل العلمي, وسنوات الخبرة( متغيرات )الجنس, والمؤ
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نت عينة الدراسة من االستبانة كاداة لجمع المعلومات مديراً ومديرة  113معلماً ومعلمة و 320, وتكوَّ

وكانت من ابرز نتائج:الكفايات الفنية لمديري مدارس دولة الكويت جاءت بمستوى مرتفع, .مدرسة

المجاالت مرتبة تنازلياً )اإلداري, العمل مع المعلمين وتنميتهم مهنياً وفنياً, العمل مع الطالب, وجاءت 

التخطيط( وجميعها جاءت بمستوى مرتفع. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

العلمي وذلك  تعزى ألثر الجنس في جميع المجاالت وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل

على جميع المجاالت, وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر سنوات الخبرة في جميع 

 المجاالت باستثناء مجال العمل مع المعلمين وتنميتهم مهنياً وفنياً وجاءت لصالح حملة الماجستير فأكثر.

 :(2016)الحولي، دراسة 

تياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية في محافظة غزة في ضوء مجاالت بعنوان: "االح

تنمية الموارد البشرية ",وهدفت الدراسة التعرف الى االحتياجات التدريبية لمديري المدارس الثانوية في 

محافظة غزة في ضوء مجاالت تنمية الموارد البشرية تبعا لمتغير)الجنس, سنوات الخدمة , المؤهل 

علمي, المرحلة الدراسية(. استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام ال

المقابلة واالستبانة كأداتين لجمع البيانات, وتكونت عينة الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية في 

 رز النتائج:واب(مدير ومديرة وهم المجتمع الكلي للدراسة.391محافظة غزة وعددهم)

ان افراد العينة ابدوا موافقة بدرجة كبيرة على االحتياجات التدريبية الالزمة لمديري المدارس  - أ

 الحكومية

وجود فروق في تقديرات افراد العينة حول االحتياجات التدريبية تعزى لمتغير الجنس لصالح  - ب

المجاالت)االداري, الفني, المديرات في مجال العالقات االنسانية في حين التوجد فروق في باقي 

 التقني (

 (:abari, 2012دراسة اباري)

بعنوان "الهوية التنظيمية وفاعلية المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في جنوب نيجيريا", 

هدفت الدراسة الى التعرف على العالقة بين الهوية التنظيمية ,وبين فاعلية المدارس الثانوية الحكومية و

جنوب غرب نيجيريا, استخدمت هذه الدراسة المنهج االرتباطي ,وقد تم تصميم وبناء ثالث والخاصة في 

مدرسة وشارك ايضا في  120طالب من  2400استبيانات لجمع البيانات , وتكونت عينة الدراسة من 

ية عدم وجود عالقة بين الهوية التنظيمية وبين فاعل مدير مدرسة, ومن ابرز النتائج 120هذه الدراسة 

وجود عالقة هامة بين الهوية التنظيمية وبين فاعلية المدرسة في , المدرسة سواء الحكومية او الخاصة 

وجود اختالف في الهوية التنظيمية وفاعلية المدرسة بين المدارس الثانوية الحكومية , المدارس الخاصة

 والخاصة بغض النظر عن االداه المستخدمة في قياس فاعلية المدرسة.

 :(yazurlo, 2011)راسة يازورلود

 الدراسة هدفتبعنوان: "دور المدير الرئيسي في المدارس التي تحتاج الى التطوير القيادي", و

الخطط  الى الكشف عن كيفية قيام اثنين من المديرين بالعمل على ايجاد فريق القيادة المدرسية وتطوير

المنهج الكيفي  استخدم الباحثعلى الخصائص التي ساعدت في تطوير اداءهم.وتحسينها والتعرف 

باستخدام المقابالت والمالحظة الميدانية ومراجعة الملفات .ومن ابرز النتائج:عمل المدير يجب ان يحقق 

 يجب على المدير ايجاد, واحتياجات المدرسة وان يكون المدير على فهم للمجاالت التي تحتاج الى تحسين
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يجب على قائد المدرسة السعي الى تحسين والقيام باجتماعات منتظمة ومركزة, وفريق قيادة المدرسة 

 المستمر في كافة المجاالت )العملية( ثم )التعليمية (

 التعقيب على الدراسات السابقة:

 اوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 :فان الباحثة ستستفيد من الدراسات السابقة في

 .تكوين فهم اعمق لمشكلة البحث الحالي ومفاهيمه وابعاده  .1

 .معرفة المصادر العلمية المختلفة التي ستدعم وتثري االطار النظري  .2

 .االحاطة بما يمكن ادراكه من محاور مهمة للبحث الحالي وذات عالقة مباشرة بمشكلته .3

 .من المراجع والتوصيات الواردة فيها  االستفادة .4

 .ومات وتطويرهالاداة جمع المعالبحث ومنهجه واختيار  يد متغيراتوتحد .5

 .االساليب االحصائية لمعالجة البيانات ومناقشة نتائج البحث الحالي .6

 :اوجه التميز بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 

لي عن الدراسات السابقة انه يمثل البحث االول على حد علم الباحثة الذي يتميز البحث الحا 

تطبيقه لمعرفة االحتياجات المهنية لقائدات المدارس الثانوية في مكة المكرمة في ضوء خصخصة يتم 

 .العربية السعودية  لكةالتعليم العام في المم

 إجراءات البحث: 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المسحي لتحديد االحتياجات المهنية لقائةدات المةدارس  منهج البحث: .1

خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية مةن وجهةة نظةرهن وذلةك  الثانوية بمكة في ضوء

 والهدف من استخدامه هو وصف طبيعة الظاهرة. .لمناسبته لطبيعة البحث الحالي

مجتمع البحث:يتمثل مجتمع البحث الحالي في جميع قائدات المدارس المرحلة الثانويةة الحكوميةة بمكةة  .2

 ( قائدة.72هـ( وعددهن )1438/1439)المكرمة للعام الدراسي 

عينة البحث:تم اختيار العينة بطريقة الحصر الشامل لجميةع قائةدات المةدارس الثانويةة الحكوميةة بمكةة  .3

 ( قائدة .72المكرمة البالغ عددهن )

اعتمةةدت الباحثةة فةي بنةاء االسةتبانة بمحاورهةا الثالثةةة  اسةتخدمت الباحثةة االسةتبانة, حيةثأداة البحثث: .4

الشةؤون الماليةة( علةى االدبيةات والدراسةات السةابقة المتعلقةة  -العالقات اإلنسانية -ارات اإلدارية)المه

  .باالحتياجات المهنية والتدريبية لقائدي وقائدات المدارس

 :)صدق أداة البحث )االستبانة 

 أوالً: الصدق الظاهري: 

( محكما مختصين فةي موضةوع 11تم عرض أداة الدراسة على عدد من الخبراء والمتخصصين بلغ )

و طلب مةنهم دراسةة األداة وإبةداء ئرائهةم فيهةا مةن هيئة التدريس بالجامعات السعودية, البحث من اعضاء 

 حيث: 

 مدى ارتباط كل فقرة من فقراتها بالمحور الذي تنتمي إليه.  -

 المة صياغتها اللغوية.مدى وضوح كل فقرة وس -
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مالءمتها لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله, واقتراح طرق تحسينها وذلك بالحذف أو اإلضافة  -

 أو إعادة الصياغة أو غير ما ورد مما يرونه مناسبا.

وقد قدموا مالحظات قيمة أفادت الدراسة, وأثرت األداة, وساعدت على إخراجها بصورة جيدة. وبذلك 

 قد حققت ما يسمى بالصدق الظاهري أو المنطقي.تكون األداة 

 ثانيا: صدق االتساق الداخلي ألداة البحث:

تم حساب صدق االتساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بيرسةون بةين درجةات كةل عبةارة والدرجةة الكليةة 

ائجها جدول ( قائدة مدرسية كما يوضح نت20للمحور الذي تنتمي إليه العبارة لعينة استطالعية مكونه من )

 ( التالي:1)

 ( 1جدول رقم )

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه العبارة

المحور األول المهارات 

 االدارية

 لعالقاتالمحور الثاني ا

 االنسانية

المحور الثالث الشؤون 

 المالية

 م
معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

1 0.506** 1 0.541** 1 0.689** 

2 0.532** 2 0.795** 2 0.688** 

3 0.872** 3 0.666** 3 0.642** 

4 0.826** 4 0.887** 4 0.613** 

5 0.737** 5 0.641** 5 0.842** 

6 0.826** 6 0.743** 6 0.597** 

7 0.843** 7 0.610** 7 0.601** 

8 0.699** 8 0.619** 8 0.610** 

9 0.749** 9 0.772** 9 0.762** 

10 0.704** 10 0.732** 10 0.785** 

11 0.508** 11 0.716** 11 0.603** 

12 0.839** 12 0.538** 12 0.570** 

13  13 0.559** 13 0.638** 

14  14 0.764**   

15  15 0.588**   

 0.01دال إحصائيا عند مستوى داللة  **

( أن معةةامالت ارتبةةاط العبةةارات بالدرجةةة الكليةةة للمحةةور الةةذي تنتمةةي إليةةه 1) يالحةةم مةةن الجةةدول

(, حيةةث تراوحةةت فةةي المحةةور األول 0.01العبةةارة جةةاءت جميعهةةا دالةةه إحصةةائيا عنةةد مسةةتوى داللةةة )

(, امةا المحةور الثةاني )المهةارات  فةي العالقةات 0.872 –0.506)المهارات في العمليات االدارية( بةين )
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(, وللمحةةور الثالةةث )المهةةارات فةةي 0.887 –0.538( فقةةد تراوحةةت معةةامالت االرتبةةاط بةةين )االنسةةانية

(, ممةةا يةدل علةةى تةةوافر درجةةة 0.842 –0.570الشةؤون الماليةةة( فقةةد تراوحةةت معةامالت االرتبةةاط بةةين )

 عالية من صدق االتساق الداخلي لمحاور االستبانة.

أن قةةيم معةةامالت االرتبةةاط لمحةةاور الدراسةةة بالدرجةةة الكليةةة لالسةةتبانة جةةاءت بقةةيم مرتفعةةة حيةةث 

( ممةا يعنةي 0.01(, وكانةت جميعهةا دالةة إحصةائيا عنةد مسةتوى داللةة )0.959 –0.937تراوحت بةين )

 وجود درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة. 

 ثبات أداة البحث )االستبانة(:

( 0.966-0.952معامالت الثبات لمحاور االستبانة جاءت بقيم عالية حيث تراوحت بين )إن قيم 

(, وتشير هذه القيم العاليةة مةن معةامالت الثبةات الةى صةالحية 0.982وبلغ معامل الثبات الكلي لالستبانة )

 االستبانة للتطبيق, وامكانية االعتماد على نتائجها والوثوق بها.

 مستخدمة:األساليب اإلحصائية ال .5

 (, واستخراج النتائج وفقا لألساليب اإلحصائية التالية:SPSSتم تحليل البيانات باستخدام برنامج )

لحسةاب متوسةطات عبةارات االسةتبيان وكةذلك الةدرجات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريثة: -

 ينة البحث.الكلية والدرجات الفرعية لمحاور االستبانة بناء على استجابات أفراد ع

 .معامل ارتباط بيرسون -

  لحساب الثبات لعبارات االستبانة. معامل ألفاكرونباخ: -

للتعرف على ما إذا كانةت هنالةك فةروق  (One Way ANOVAاختبار )ف( تحليل التباين األحادي ) -

ذات داللة إحصائية بين اتجاهةات مفةردات عينةة الدراسةة نحةو محةاور الدراسةة بةاختالف المتغيةرات التةي 

 تنقسم إلى أكثر من فئتين.

للتعةرف علةى اتجةاه صةالح الفةروق نحةو أي فئةة مةن فئةات المتغيةرات التةي  (Scheffeاختبار شثيفية ).6

فئتةةين وذلةةك إذا مةةا بةةين اختبةةار تحليةةل التبةةاين األحةةادي وجةةود فةةروق بةةين فئةةات هةةذه  تنقسةةم إلةةى أكثةةر مةةن

 المتغيرات.

 .لحساب درجة االحتياج حيث تم حساب القيم )األوزان( معادلة المدى.7

 نتائج البحث:

ما االحتياجات المهنية لقائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم ونصه :"  رئيسالسؤال اللإلجابة عن 

تةم حسةاب المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات لالحتياجةات المهنيةة ", العام في المملكة العربية السةعودية؟

لقائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية والتةي حةددتها الباحثةة فةي 

 ( التالي:2(, ويبين ذلك الجدول )اإلنسانية, الشؤون المالية عالقاتثالثة محاور )المهارات اإلدارية, ال
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالحتياجات المهنية لقائدات المدارس في ضوء 2جدول )

 خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية

رقم 

 المحور
 المحور

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 المحور

درجة 

 االحتياج

 عالية جدا 1 0.554 ٪80 4.20 المهارات االدارية 1

 عالية 2 0.775 ٪74 3.96 العالقات االنسانية 2

 عالية 3 0.952 ٪64 3.54 الشؤون المالية 3

 عالية  0.695 ٪72 3.90 االحتياجات المهنية ككل
 

ضةةوء خصخصةةة التعلةةيم العةةام فةةي  ( أن االحتياجةةات المهنيةةة لقائةةدات المةةدارس فةةي2يتبةةين مةةن الجةةدول )

(, 3.90المملكةةة العربيةةة السةةعودية جةةاءت بدرجةةة )عاليةةة(, حيةةث جةةاء المتوسةةط العةةام للمجمةةوع الكلةةي )

 (.0.695بانحراف معياري )

كما يتبين من الجدول السابق أن االحتياج للمهارات في العمليات االدارية جاء فةي الترتيةب األول بمتوسةط 

( 3.96الترتيب الثاني االحتياج للمهارات في العالقات االنسانية بمتوسةط حسةابي )(, وفي 4.20حسابي )

 (. 3.54وفي الترتيب الثالث واألخير االحتياج للمهارات في الشؤون المالية بمتوسط حسابي )

احتيثاج قائثدات المثدارس للمهثارات اإلداريثة فثي ضثوء خصخصثة ولإلجابة عن السؤال االول ونصه :" 

( عبارة لتحديد احتيةاج قائةدات 12قامت الباحثة بتخصيص )"، عام في المملكة العربية السعوديةالتعليم ال

المدارس للمهارات اإلدارية في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية, وكانت النتةائج 

 كالتالي:

الستجابات افراد العينة حول احتياج ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب 3جدول )

قائدات المدارس للمهارات اإلدارية في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية مرتبة 

 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج
 الترتيب

5 
تنسيق العمل حسب قدرة وميول القدرة على 

 وتخصص الموظفات
 1 عالية جدا 0.684 85٪ 4.38

2 
اتقان مهارة التنظيم وتحديد السلطات 

 والمسؤوليات والواجبات للموظفات
 2 عالية جدا 0.657 84٪ 4.35

11 
اعداد الخطط والبرامج لتفعيل المرافق 

 المدرسية
 3 عالية جدا 0.796 82٪ 4.28

 4 عالية جدا 0.696 ٪82 4.27 االساليب الحديثة في اتخاذ القراراستخدام  9

 5 عالية جدا 0.769 ٪81 4.25 المجالس( المدرسية –اتقان تشكيل )اللجان  10

 6 عالية جدا 0.746 ٪81 4.24 تنمية مهارة المتابعة المستمرة لألداء 12

4 
تنمية مهارات واساليب تقويم االداء 

 الوظيفي
 7 عالية جدا 0.674 80٪ 4.21

 8 عالية 1.004 ٪80 4.18التمكن من توظيف التقنيات الحديثة في  8
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج
 الترتيب

 العمليات االدارية

 9 عالية 0.926 ٪79 4.17 اتقان مهارة االدارة تحت الضغوط واالزمات 7

 10 عالية 0.820 ٪78 4.11 اتقان مهارة التخطيط االستراتيجي 1

 11 عالية 0.784 ٪75 4.01 الرقابية الحديثةتحديد المعايير واالساليب  3

 12 عالية 0.902 ٪75 3.99 تطبيق معايير ومفاهيم الجودة الشاملة 6

 عالية جدا 0.554 ٪80 4.20 االحتياجات للمهارات االدارية ككل

( الموضةةح أعةةاله يتضةةح إجمةةاال أن المتوسةةط الحسةةابي الكلةةي الحتيةةاج قائةةدات 3مةةن خةةالل الجةةدول رقةةم )

من  4.20المدارس للمهارات اإلدارية في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية بلغ )

( وهي الفئةة 5.00إلى  4.20( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماسي )5

 التي تشير إلى درجة احتياج )عالية جدا(.

فةةي موافقةةة أفةةراد البحةةث علةةى عبةةارات احتيةةاج قائةةدات المةةدارس  كمةةا يتضةةح مةةن النتةةائج أن هنةةاك تفاوتةةاً 

للمهةةارات اإلداريةةة فةةي ضةةوء خصخصةةة التعلةةيم العةةام فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية حيةةث تراوحةةت 

( وهي متوسةطات تقةع مةا بةين الفئتةين الرابعةة والخامسةة مةن 5من  4.38إلى  3.99المتوسطات ما بين )

  تشيران إلى الخياران )عالية, عالية جدا( على التوالي.فئات مقياس ليكرت الخماسي و

 كما يوضح الجدول ما يلي:

جاءت العبارة )القدرة على تنسيق العمةل حسةب قةدرة وميةول وتخصةص الموظفةات( بالمرتبةة األولةى  -

( وبنسةبة مئويةة 4.38من حيث استجابة أفةراد البحةث بدرجةة احتيةاج )عاليةة جةدا( بمتوسةط حسةابي )

 ٪(.85بلغت )للموافقة 

جاءت العبارة )اتقان مهةارة التنظةيم وتحديةد السةلطات والمسةؤوليات والواجبةات للموظفةات( بالمرتبةة  -

( 4.35الثانيةةة مةةن حيةةث اسةةتجابة أفةةراد البحةةث عليهةةا بدرجةةة احتيةةاج )عاليةةة جةةدا( بمتوسةةط حسةةابي )

 ٪(.84وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )

االستراتيجي( بالمرتبة العاشةرة مةن حيةث اسةتجابة أفةراد البحةث جاءت العبارة )اتقان مهارة التخطيط  -

 ٪(.78( وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )4.11عليها بدرجة احتياج )عالية( بمتوسط حسابي )

جاءت العبارة )تطبيق معايير ومفاهيم الجودة الشاملة( بالمرتبة الحادية عشرة من حيث استجابة أفراد  -

 ٪(.75( وبنسبة مئوية للموافقة بلغت )3.99)عالية( بمتوسط حسابي ) البحث عليها بدرجة احتياج

االنسثانية فثي ضثوء  فثي مجثال العالقثاتاحتياج قائثدات المثدارس ولإلجابة عن السؤال الثاني ونصه :" 

( عبةارة لتحديةةد 15قامةةت الباحثةة بتخصةةيص )"، خصخصثة التعلثيم العثثام فثي المملكثثة العربيثة السثعودية

المةةدارس للمهةةارات االنسةةانية فةةي ضةةوء خصخصةةة التعلةةيم العةةام فةةي المملكةةة العربيةةة احتيةةاج قائةةدات 

 السعودية, وكانت النتائج كالتالي:
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات افراد العينة حول احتياج 4جدول )

العام في المملكة العربية السعودية قائدات المدارس للمهارات االنسانية في ضوء خصخصة التعليم 

 مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج
 الترتيب

2 
تنمية القدرة على تكوين عالقات انسانية 

 فاعلة مع الموظفات
 1 عالية جدا 0.873 86٪ 4.42

1 
بمسؤولياتهن وواجباتهن تعريف الموظفات 

 في ضوء خصخصة التعليم
 2 عالية جدا 0.885 82٪ 4.30

 3 عالية  0.883 ٪80 4.18 وضع خطة لتطوير االداء المهني للموظفات 4

14 
بناء جسور للتواصل المهني بين المدرسة 

 واولياء االمور والمجتمع المحلي
 4 عالية  0.971 79٪ 4.17

3 

لتنسجم مع  تغيير سلوكيات الموظفات

خصخصة التعليم ومساعدتهن على تقبل 

 التغير

 5 عالية  0.934 78٪ 4.11

13 

تفعيل لجنة النشاط والترفيه في المدرسة 

لتساهم في اقامة االحتفاالت والمهرجانات 

 واالنشطة الهادفة

 6 عالية  0.943 77٪ 4.10

5 

توفير فرص النمو المهني وتلبية احتياجات 

المدرسة في ضوء جميع موظفات 

 الخصخصة للتعليم

 7 عالية  1.062 75٪ 4.01

8 

تفويض مجلس المدرسة مزيد من 

الصالحيات والسلطات المبنية على قواعد 

 تنظيمية واضحة

 8 عالية 0.802 75٪ 3.99

10 
بناء عالقة بين المدرسة واالعالم المحلي 

 ومواقع التواصل االجتماعي
 9 عالية 1.153 75٪ 3.99

6 

تقوية وزيادة التعاون مع المجتمع المحلي 

في تخطيط وتنفيذ مشروعات تخدم المدرسة 

 والمجتمع

 10 عالية 1.069 74٪ 3.97

9 

معرفة استراتيجيات كيفية تعزيز ونشر 

ثقافة المدرسة المجتمعية والمدرسة 

 المنتجة

 11 عالية 1.028 74٪ 3.97

12 

تشجيع وحث ذوي الخبرات في المجتمع 

واولياء االمور على التطوع بتقديم المحلي 

 خدماتهم واالستفادة من خبراتهم المهنية

 12 عالية 1.146 71٪ 3.83

11 
اتاحة مرافق المدرسة لجميع شرائح 

 للمجتمع المحلي
 13 عالية 1.233 66٪ 3.63

15 

تواصل اعضاء مجلس المدرسة مع 

الجامعات والكليات لالستفادة من الخدمات 

 برامج وورش عمل تطويريةالجامعية من 

 14 عالية 1.390 61٪ 3.42

 15 متوسطة 1.417 ٪59 3.37تشجيع وجذب المقتدرين ماديا في المجتمع  7



 2019لسنة                   12الجزء             20العدد              مجلة البحث العلمي في التربية  
 

105 
 

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج
 الترتيب

 المحلي للمشاركة في تمويل المدرسة

 عالية  0.775 ٪74 3.96 االحتياجات للمهارات االنسانية ككل

المتوسةةط الحسةةابي الكلةةي الحتيةةاج قائةةدات ( الموضةةح أعةةاله يتضةةح إجمةةاال أن 4مةةن خةةالل الجةةدول رقةةم )

 3.96المدارس للمهارات االنسانية في ضوء خصخصة التعلةيم العةام فةي المملكةة العربيةة السةعودية بلةغ )

( وهةي 4.19إلةى  3.40( وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئةات مقيةاس ليكةرت الخماسةي )5من 

 الفئة التي تشير إلى درجة احتياج )عالية(.

كمةةا يتضةةح مةةن النتةةائج أن هنةةاك تفاوتةةا فةةي موافقةةة أفةةراد البحةةث علةةى عبةةارات احتيةةاج قائةةدات المةةدارس 

للمهةةارات االنسةةانية فةةي ضةةوء خصخصةةة التعلةةيم العةةام فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية حيةةث تراوحةةت 

امسةة مةن ( وهةي متوسةطات تقةع مةا بةين الفئتةين الثالثةة والخ5مةن  4.42إلةى  3.37المتوسطات ما بين )

 فئات مقياس ليكرت الخماسي وتشير إلى الخيارات )متوسطة, عالية, عالية جدا( على التوالي.

الشثؤون الماليثة فثي  مجثال احتيثاج قائثدات المثدارس فثيولإلجابة عن السؤال الثالث ونصثه :" 

رة ( عبةةا13قامةةت الباحثةةة بتخصةةيص )عثثام فثثي المملكثثة العربيثثة السثثعودية"، ضثثوء خصخصثثة التعلثثيم ال

لتحديد احتياج قائدات المدارس للمهارات في الشؤون المالية في ضوء خصخصة التعليم العةام فةي المملكةة 

 العربية السعودية, وكانت النتائج كالتالي:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب الستجابات افراد العينة حول احتياج 5جدول )

المالية في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية مرتبة قائدات المدارس للشؤون 

 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج
 الترتيب

7 
التأكد من تطابق سجالت المقصف المدرسي 

 مع واقع المبيعات
 1 عالية جدا 0.904 83٪ 4.31

8 
رقابة المخصصات المالية والتأكد من 

 سالمة صرفها حسب الخطة
 2 عالية جدا 1.094 80٪ 4.21

3 
تطبيق التعليمات واالنظمة المالية الخاصة 

 بالمدرسة والتأكد من سالمة اإلجراءات
 3 عالية جدا 0.950 80٪ 4.20

4 
تشكيل اللجان المالية ومتابعة عملها 

 وإعداد التقارير الماليةوتوضيح مهامها 
 4 عالية جدا 0.888 80٪ 4.20

 5 عالية  0.946 ٪80 4.18 االلمام بأساليب اعداد ميزانية المدرسة 1

2 
تحويل المدارس الى مدارس منتجة لتحقيق 

 التمويل الذاتي للمدرسة
 6 عالية  1.156 67٪ 3.68

6 
تعيين مختصين باإلدارة المالية والتدقيق 

 المالي
 7 عالية  1.302 65٪ 3.62

9 
تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويل 

 المدرسة بمساهمات عينية او نقدية
 8 متوسطة 1.528 56٪ 3.25

 9 متوسطة 1.552 ٪55 3.18تنوع األنشطة االستثمارية داخل المدرسة  12
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 العبارة م
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 االحتياج
 الترتيب

 لتمويل المدرسة

 10 متوسطة 1.659 ٪48 2.93 اشراك المجتمع المحلي في تمويل المدرسة 10

13 
االستفادة من الهبات واالوقاف لخدمة 

 المدرسة
 11 متوسطة 1.549 46٪ 2.83

 12 متوسطة 1.625 ٪44 2.76 انشاء لجنة التبرعات المدرسية 5

11 
استثمار مرافق المدرسة في الفترات 

 المسائية واالجازات
 13 متوسطة 1.614 43٪ 2.72

 عالية  0.952 ٪74 3.54 االحتياجات للشؤون المالية ككل

( الموضةةح أعةةاله يتضةةح إجمةةاال أن المتوسةةط الحسةةابي الكلةةي الحتيةةاج قائةةدات 5مةةن خةةالل الجةةدول رقةةم )

( 5من  3.54المدارس للشؤون المالية في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية بلغ )

( وهي الفئة التي 4.19إلى  3.40)وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات مقياس ليكرت الخماسي 

 تشير إلى درجة احتياج )عالية(.

كمةةا يتضةةح مةةن النتةةائج أن هنةةاك تفاوتةةا فةةي موافقةةة أفةةراد البحةةث علةةى عبةةارات احتيةةاج قائةةدات المةةدارس 

للشؤون المالية في ضوء خصخصة التعليم العام في المملكة العربية السعودية حيةث تراوحةت المتوسةطات 

( وهي متوسةطات تقةع مةا بةين الفئتةين الثالثةة والخامسةة مةن فئةات مقيةاس 5من  4.31لى إ 2.72ما بين )

 ليكرت الخماسي وتشير إلى الخيارات )متوسطة, عالية, عالية جدا( على التوالي.

هل يوجد اختالف في وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية  ونصه:" لرابعالسؤال اولإلجابة عن 

 تقامةة، االداريثثة فثثي ضثثوء خصخصثثة التعلثثيم العثثام تعثثزى لمتغيثثر )سثثنوات الخبثثرة( بمكثثة لالحتياجثثات 

بءجراء اختبار تحليل التباين األحادي )انوفا( لتحديد داللة الفروق بين وجهات نظر قائدات مدارس  ةالباحث

 المرحلةةة الثانويةةة بمكةةة لالحتياجةةات االداريةةة فةةي ضةةوء خصخصةةة التعلةةيم العةةام تعةةزى لمتغيةةر )سةةنوات

 ( نتيجة اختبار التباين االحادي )انوفا( لداللة الفروق بين المتوسطات.6الخبرة(, ويوضح الجدول )

( نتائج تحليل التباين االحادي )انوفا( لداللة الفروق بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة 6جدول )

 لمتغير )سنوات الخبرة(الثانوية بمكة لالحتياجات االدارية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى 

 سنوات الخبرة المحور
العد

 د
 المتوسط الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 الداللة

 المهارات االدارية

 0.608 3.96 25 ( سنوات5أقل من )

6.170 
0.003

* 

( 10( إلى )5من )

 سنوات
15 4.13 0.582 

 0.391 4.44 31 ( سنوات 10أكثر من)

 االنسانيةالعالقات 

 0.872 3.70 25 ( سنوات5أقل من )

2.758 0.071 
( 10( إلى )5من )

 سنوات
15 3.97 0.922 

 0.541 4.18 31 ( سنوات 10أكثر من)
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 الشؤون المالية 

 0.969 3.35 25 ( سنوات5أقل من )

0.833 0.439 
( 10( إلى )5من )

 سنوات
15 3.71 1.056 

 0.890 3.62 31 ( سنوات 10أكثر من)

 االحتياجات المهنية ككل

 0.753 3.66 25 ( سنوات5أقل من )

2.553 0.085 
( 10( إلى )5من )

 سنوات
15 3.93 0.814 

 0.534 4.07 31 ( سنوات 10أكثر من)

 0.05وجود داللة عند مستوى  *

 ( التالي:6يتضح من الجدول )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج  -

لصالح من كانت للمهارات االدارية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( 

ادي تساوي حيث كانت قيمة مستوى الداللة في اختبار تحليل التباين األحسنوات.  10خبراتهن اكثر من 

 (.α ≤ 05,0( وهي قيمة دالة عند مستوى )0.003)

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج  -

للمهارات االنسانية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( حيث كانت قيمة 

 ≥ α( وهي قيمة غير دالة عند مستوى )0.071تحليل التباين األحادي تساوي ) مستوى الداللة في اختبار

05,0.) 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج  -

نت للمهارات في الشؤون المالية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( حيث كا

( وهي قيمة غير دالة عند مستوى 0.439قيمة مستوى الداللة في اختبار تحليل التباين األحادي تساوي )

(α ≤ 05,0.) 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج  -

غير )سنوات الخبرة( حيث كانت قيمة للمهارات المهنية ككل في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمت

 ≥ α( وهي قيمة غير دالة عند مستوى )0.085مستوى الداللة في اختبار تحليل التباين األحادي تساوي )

05,0.) 

 ونظرا لوجود معنوية في اختبار التباين تم إجراء اختبار شيفيه لداللة الفروق. وكانت النتائج كالتالي:
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بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق  (7جدول )

 الثانوية بمكة لالحتياجات االدارية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة(

 المتوسط سنوات الخبرة المحور

أقل من 

(5 )

 سنوات

( إلى 5من )

(10 )

 سنوات

( 10أكثر من)

 سنوات

 المهارات االدارية

 *0.482-  - 3.96 ( سنوات5أقل من )

( 10( إلى )5من )

 سنوات
4.13  -  

 -   4.44 ( سنوات 10أكثر من)

 0.05وجود داللة عند مستوى  *

( أن الفروق بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة 7يتضح من الجدول )

خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( كانت بين لالحتياج للمهارات االدارية في ضوء 

( سنوات( لصالح )من 10( سنوات( وبين )من كانت خبرتهم أكثر من )5)من كانت خبرتهم أقل من )

( سنوات( ذوات المتوسط الحسابي األعلى. ويرجع ذلك الى ان بعض القيادات 10كانت خبرتهم أكثر من )

سنوات يتميزن بتبني المداخل االدارية التقليدية التي تركز على  10اكثر من  المدرسية ممن كانت خبرتهم

 العمليات االدارية وتهمل مداخل االدارة الحديثة التي تهتم بالجوانب االخرى .

 فيما يلي:يمكن تلخيص أهم نقاط البحث و

كة العربية أن االحتياجات المهنية لقائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم العام في الممل -

(, بانحراف معياري 3.90السعودية جاءت بدرجة )عالية(, حيث جاء المتوسط العام للمجموع الكلي )

(0.695.) 

( وبدرجة استجابة 4.20أن االحتياج للمهارات االدارية جاء في الترتيب األول بمتوسط حسابي ) -

 عالية جدا

( وبدرجة استجابة 3.96ي بمتوسط حسابي )ان االحتياج للمهارات االنسانية  جاء في الترتيب الثان -

 عالية

( 3.54ان االحتياج للمهارات في الشؤون المالية جاء في الترتيب الثالث واألخير بمتوسط حسابي ) -

 وبدرجة استجابة عالية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج  -

االدارية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( حيث كانت قيمة للمهارات 

( وهي قيمة دالة عند مستوى 0.003مستوى الداللة في اختبار تحليل التباين األحادي تساوي )

(α≤05,0.)  

ارية في وكانت الفروق بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج للمهارات االد

( 5ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( كانت بين )من كانت خبرتهم أقل من )

( 10( سنوات( لصالح )من كانت خبرتهم أكثر من)10سنوات( وبين )من كانت خبرتهم أكثر من)

 سنوات( ذوات المتوسط الحسابي األعلى
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ر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظ -

للمهارات االنسانية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( حيث كانت قيمة 

( وهي قيمة غير دالة عند مستوى 0.071مستوى الداللة في اختبار تحليل التباين األحادي تساوي )

(α≤05,0.) 

حصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج عدم وجود فروق ذات داللة إ -

للشؤون المالية في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( حيث كانت قيمة 

( وهي قيمة غير دالة عند مستوى 0.439مستوى الداللة في اختبار تحليل التباين األحادي تساوي )

(α≤05,0.) 

 

فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر قائدات مدارس المرحلة الثانوية بمكة لالحتياج عدم وجود  -

للمهارات المهنية ككل في ضوء خصخصة التعليم العام تعزى لمتغير )سنوات الخبرة( حيث كانت 

( وهي قيمة غير دالة عند 0.085قيمة مستوى الداللة في اختبار تحليل التباين األحادي تساوي )

 (.α≤05,0ى )مستو

 التوصيات:

 يوصي البحث باآلتي:

 ازالة المعوقات التي تحد من تلبية االحتياجات المهنية لقائدي وقائدات المدارس. -

 العمل على تأهيل قائدي وقائدات المدارس وتشجيعهم على اكمال دراساتهم العليا. -

  المقترحات:

 يقترح البحث اآلتي:

فةي اقسةام االدارة التربويةة فةي الجامعةات السةعودية, الجةراء  توجيه طالب وطالبةات الدراسةات العليةا -

 مزيد من البحوث والدراسات في مجال خصخصة التعليم العام والتعليم العالي.

اجراء دراسات حول االحتياجات المهنية والتدريبية في المجاالت الفرعية التي تناولها البحث الحالي ,  -

لوصةول لتحديةدات اكثةر دقةة لالحتياجةات المهنيةة تسةتفيد منةه بصورة منفردة لكل مجال , وذلك بغية ا

 الجهات المختصة .

اجةةراء دراسةةات اخةةرى مماثلةةة لهةةذا البحةةث فةةي االدارة التربويةةة حةةول المشةةكالت التةةي تواجةةه قائةةدي  -

 وقائدات المدارس في ضوء خصخصة التعليم .
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Abstract 

The study to identify the occupational and professional needs of high school 

leaders in the light of privatization of public education in the City of Makkah, to 

achieve the study goals, the researcher used the survey descriptive method, the 

study community included all high school leaders in the City of Makkah (n=72), 

a questionnaire was administered to all sample members (n=72), the 

questionnaire included 40 items distributed on three fields:  

First Field: Administrative Skills, Second Field: Human Skills, Third Field: 

Financial Affairs Skills.  

The most important results were as the following:  

 The occupational needs of school leaders in the light of privatization of 

public education in Kingdom of Saudi Arabia was (high), the general 

mean of grand total was (3.90), with SD = (0.695).  

 The need for administrative skill was in first order with mean = (4.20) and 

very high response.  

 The need for human skills was in second order with mean = (3.96) and 

high response.  

 The need for skills of financial affairs was in the third and last order with 

mean = (3.54) and high response.  

 There were statistically significant differences between the points of view 

of high school leaders in Makkah City for the need to administrative skills 

in the light of privatization of public education which attribute to the 

variable of (years of experience) in the favor of those who had more than 

ten years' experience with higher mean, where the value of the significance 

level in the test of the analysis of the mono-variance was (0.003), which is 

a non-significant value at the level (α ≤ 0.05). 
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