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دراسة استشرافية إلعادة هيكلة وزارة التعليم 
 باململكة العربية السعودية

 *هيا بنت عبدالعزيز البراهيم

 

  

واملالية، هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم إعادة الهيكلة في التعليم، ومبررات إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة وأبعادها التنظيمية،  _امللخص

وتقديم سيناريوهات إلعادة هيكلتها، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، وتمثلت أدوات الدراسة امليدانية  لتحديات التي تواجهها،والبشرية وا

الي رة التعليم العام والع( من الخبراء و القيادات وأعضاء هيئة التدريس في مجال إدا62( عبارة أجاب عنها )59بأداتين: أولهما: االستبانة وتضمنت )

لتقييم السيناريوهات، من خالل عينة قصدية من الخبراء والقيادات التعليمية العليا في اململكة العربية  Delphi: أداة أسلوب دلفايوالتقني، وثانيهما

، وكشفت نتائج الدراسة عن أن مفهوم إعادة الهيكلة هو استراتيج15السعودية، استجاب منهم ) )
ً
ليمي لتحقيق ية إلصالح النظام التعخبيرا

تعليم ، ومن أهم مبررات إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية رفع الكفاءة الداخلية لنظام التعليم وتحقيق التكامل بين الالتنافسية

لحاجة لتطوير ة املركزية الشديدة واإعادة الهيكلة للوزار  العام والعالي والتعليم التقني والتدريب املنهي، ومن أبرز التحديات التي تواجهها عملية

مت أربعة سيناريو  ِّ
د 
ُ

هات إلعادة األنظمة والتشريعات، وكذلك استقطاب الكفاءات والخبرات في التعليم العام والعالي واملنهي، وفي نهاية الدراسة ق

سة باستفادة القائمين على ملستقبلي، وأوصت الدراحي والعودة للماض ي واهيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية وهي: املرجعي واإلصال

 عملية إعادة الهيكلة من نتائج الدراسة وتبني السيناريو املستقبلي.

 أسلوب دلفاي.، سيناريوهات ،وزارة التعليم ،إعادة الهيكلة ،: االستشرافالكلمات املفتاحية
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افية دراسة  السعودية العربية باململكة التعليم وزارة هيكلة إلعادة استشر
 املــقــدمـــة. 1

هيكلة األجهزة الحكومية هي سياسة موضوعية تمليها اعتبارات إعادة       

التنمية املستدامة وتحقيق الرؤى الوطنية، وهي منفذ استراتيجي الستيعاب 

يرات السريعة في النظم التربوية والتعليمية واالجتماعية واالقتصادية املتغ

 واإلنتاجية.

 يتجـه نحو املرونة وإعادة الهيكلة       
ً
إن نمط هيكلة العمل الحكومي عامليـا

املستمرة لتحقيق وخدمة األولويات الوطنية، وعملية إعادة هيكلة الجهاز 

لتنظيمية وإلغاء أو دمج وحدات الحكومي ال تقتصر على تطوير الهياكل ا

لة الى واستحداث أخرى، تشمل تحديد األهداف العامة التي تسعى الدو 

تحقيقها وإقامة البناء التنظيمي املناسب لها، واستحداث وتنمية السياسات 

واالستراتيجيات التي ترشد اتخاذ القرارات، مع تطوير لألنظمة واللوائح، 

رد البشرية، وضبط مسار اإلجراءات اإلدارية ورسم سياسة شاملة لبناء املوا

[. وفي سياق ذلك قدمت 1داء ]واملالية والفنية لتكون متناسبة مع معايير األ 

 خطه اإلصالح وتوصيات إلعادة تنظيم هيكلة الحكومة 
ً
إدارة ترامب تقريرا

األمريكية. تضمن التقرير مقترح يقض ى بدمج وزارة التعليم والعمل في جهاز 

احد تحت مسمى وزارة التعليم والقوي العاملة. ومن خالل الدمج تنفيذي و 

معالجة االحتياجات التعليمية واملهارية  سوف يتاح للحكومة االتحادية

للطالب والعمال األميركان بطريقه نقية والقضاء على تكرار الجهود بين 

 [.2الجهازين وتعظيم فعالية جهود بناء املهارات ]

 2016، 2030الحكومي في رؤية اململكة يز حوكمة العمل يهدف برنامج تعز      

عيدت هيكلة بعض إلى إعادة هيكلة مستمرة ومرنة لألجه
ُ
زة الحكومية. لذلك أ

الوزارات واألجهزة واملؤسسات والهيئات العامة في اململكة العربية السعودية 

،؛ مما استدعى إلغاء ودمج 2030بما يتوافق مع متطلبات رؤية اململكة 

ترتيب اختصاصات العديد من الوزارات واألجهزة والهيئات العامة واملصالح و 

كيز املسؤوليات ووضوحها وتسهيل اإلجراءات لتوفير الحكومية بهدف تر 

أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، كذلك العمل على تعزيز 

ن خالل كفاءة اإلنفاق وتحقيق الكفاءة في استخدام املوارد والحد من الهدر م

مراجعة شاملة ودقيقة لألنظمة واللوائح املالية في األجهزة الحكومية للتحول 

تركيز على سالمة اإلجراءات إلى مفهوم فاعلية الصرف وارتباطه لتحقيق من ال

أهداف محددة يمكن قياس فاعليتها، باإلضافة إلى تحسين األداء في اإلدارات 

 [. 3ارة املوارد البشرية بفعالية ]املالية وإدارات املراجعة الداخلية وإد

لهيكلة وزارة التعليم فقد من ضمن األجهزة الحكومية التي شملتها إعادة ا       

يقض ي بدمج وزارة التعليم العام ووزارة التعليم  67صدر األمر امللكي رقم أ/ 

[، باإلضافة إلى نقل تبعية 4] 1436 /9/4العالي في وزارة واحدة بتاريخ 

العامة للتدريب املنهي والتعليم التقني إلى وزارة التعليم في املؤسسة 

هـ 7/1/1438( بتاريخ 1081ر امللكي رقم )هـ، كما صدر األم15/1/1438

 ملجلس إدارة املؤسسة العامة للتدريب التقني 
ً
باعتماد وزير التعليم رئيسا

والكفاءة واملنهي، وهدفت عملية إعادة هيكلة وزارة التعليم إلى رفع الفاعلية 

وسرعة اتخاذ القرار لتكون أكثر مرونة في مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية 

أهدافها في سد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق  وتحقيق

العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات الوظيفية 

واملرونة في التنقل بين  واملهنية املناسبة، وإتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم

فرص مختلف املسارات التعليمية، وعقد الشراكات مع الجهات التي توفر 

، وإنشاء املنصات التي تعنى باملوارد البشرية 
ً
 ودوليا

ً
التدريب للخريجين محليا

[. وبالرغم 3في القطاعات املختلفة من أجل تعزيز فرص التدريب والتأهيل ]

م العديد من التحديات بعد عملية الدمج، ومن من ذلك تواجه وزارة التعلي

وتباين في جودة التعليم العالي أبرزها انخفاض مستمر في جودة التعليم العام 

، وضعف مواءمة مخرجات 
ً
مع تدني تصنيف الجامعات السعودية دوليا

التعليم واحتياجات سوق العمل، مع تدني املشاركة املجتمعية، وتدني 

ال وضعف االلتحاق في التعليم والتدريب التقني واملنهي االلتحاق برياض األطف

 [.5ذوي اإلعاقة ]ومحدودية الخدمات املقدمة للطالب 

 مشكلة الدراسة. 2

على تطوير التعليم العام والعالي والتدريب  2030أكدت رؤية اململكة      

ات التقني والتعليم املنهي وتحقيق التكامل بينهم، وتوجيه الطالب نحو الخيار 

الوظيفية واملهنية املناسبة، وتعزيز الجهود في مواءمة مخرجات املنظومة 

ملنهي لدفع عجلة التعليمية مع احتياجات سوق العمل والتوسع في التدريب ا

التنمية االقتصادية، والتركيز على زيادة فرص االبتعاث في املجاالت التي 

جامعات السعودية تخدم االقتصاد الوطني، كذلك دعم البحث والتطوير لل

من خالل زيادة القدرة التنافسية للمملكة باالرتقاء بمستوى الجامعات 

يمي للجودة والتميز في [. لذلك نظم مركز اليونسكو اإلقل3السعودية ]

التعليم بحضور وزير التعليم ونخبة من الخبراء الدوليين واملستشارين ورشة 

ي التعليم والتعليم العالي، دمج وزارت»م، بعنوان: 2016يناير  23عمل في 

تهدف لتقديم رؤى عن «. الدروس املستفادة من التجارب والخبرات الدولية

 اشئة عن عملية الدمج.كيفية توقع وإدارة التحوالت الن

وتعدُّ إعادة الهيكلة قضية رئيسة في دراسات التربية والتعليم خالل        

تها من ناحية جوانب النظام العقود األخيرة فالنظم التعليمية تعاد هيكل

التعليمي لتفعيل الالمركزية ورفع القيود واملحاسبية املهنية واقتصاد السوق 

اسة تجارب كثير من النظم التعليمية حول العالم [ أنه بدر 7] وأكد زمان [6]

 في أدوار الجهات املسؤولة عن القطاعات التعليمية 
ً
 مستمرا

ً
نالحظ تطورا

 مت
ً
 نحو تقليل مركزية اإلدارة، وإعطاء مزيد من املختلفة، وتوجها

ً
ناميا

 االستقاللية للجهات التعليمية املختلفة في قطاعي التعليم العام والعالي. بينما

[ أهمية االستفادة من التجارب العاملية الناجحة التي تتمتع 8] يرى الشنبري 

ارس فيها فيها الجامعات بإدارة ذاتية وباستقالل إداري وأكاديمي ومالي وتم

اإلدارات التعليمية الالمركزية في مهامها اإلدارية والتعليمية والتربوية، ويعدُّ 

ق عمل إعادة الهيكلة لضمان فريذلك أهم قرار يجب أن يسعى لتحقيقه 

[ مع ما سبق بأن قرار الدمج سيكون 9] نجاح عملية الدمج، ويتفق معمار

 إذا تحققت استقاللية كاملة للجامعات،
ً
وأن يتم التحول لالمركزية في  موفقا

بإدارات التعليم إدارات التعليم، مع ضرورة عمل آلية لربط الجامعات 

[ أن 10فيها الجامعات. ويبين الثبيتي ]التابعة لنفس املنطقة التي تقع 

التجارب الناجحة التي ُدمجت فيها إدارة التعليم العالي مع إدارة التعليم العام 

د والتي تتميز بكبر املساحة الجغرافية وطبيعة أنظمتها كأمريكا وروسيا والهن

الالمركزية مع وجود حرية واستقاللية لإلدارات واملؤسسات التعليمية 

 بين والجامع
ً
ات، ولم تنجح عملية دمج األنظمة املركزية والتي عملت دمجا
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وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وعادت إلى فصلهما عن بعضهما 

 البعض كما حدث في األردن ومصر. 

ه لم يسبق عملية الدمج وإعادة الهيكلة دراسات جدوى إدارية       حيث إنَّ

تباينت آراء خبراء التربية والتعليم حول ذلك، بين واقتصادية وتربوية، فقد 

متفائلين يتطلعون لتحقيق التكامل بين قطاعات التعليم. ويدعم ذلك 

سعودية للعلوم التربوية والنفسية )جستن( توصيات مؤتمر الجمعية ال

، حيث قدم «التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي“السابع عشر بعنوان 

 لخطة لتحقيق التكامل من خالل توحيد سياسات [ 11العوهلي ]
ً
 عاما

ً
تصورا

التعليم بما يحقق أهداف خطط التنمية، والنظر إلى التعليم كمنظومة 

واإلسهام في تنفيذ سياسات تعليمية موحدة لجميع  متكاملة الحلقات،

مراحل التعليم تحت إشراف جهة واحدة، وبناء خطة استراتيجية موحدة 

تحقيق أهداف خطط التنمية للدولة، واالستفادة من  للتعليم تسهم في

إسهامات أساتذة الجامعات في برامج التعليم العام لتطوير مختلف البرامج 

، والعمل على تقليص اإلجراءات وتطوير اللوائح التربوية بشكل فعال

واألنظمة اإلدارية واملالية في كال النوعين من التعليم، وتقويم عملية التكامل 

التعليم العام والعالي للتعرف إلى نقاط الضعف والخلل فيها، والقضاء بين 

على قضية اختالف األنظمة والتشريعات التي كانت تعمل بها في الوزارتين 

. بينما الفريق اآلخر يرى أن عملية الدمج وإعادة الهيكلة ليست س
ً
ابقا

سة تعليم [ أن دمج رئا12ضرورية فكل قطاع له مهام مختلفة، ومنهم صائغ ]

 في وزارة واحدة هو الدمج الصحيح والذي 
ً
البنات مع وزارة املعارف سابقا

م والتدريب املنهي نحن بحاجة إليه، أما عملية الدمج بين التعليم العالي والعا

والتقني فكل قطاع له مهام مختلفة. فالتكامل مطلوب ولكن التخصص 

، ويؤكد على أنه يجب الترك
ً
يز على إعادة الهيكلة أكثر والتمايز مطلوب أيضا

من التركيز على الدمج،؛ ألن الدمج ال ينفع في جميع املجاالت والدمج مسألة 

ة واحدة للتعليم، وهي قضية تنهي حاسمة كاملة لها ميزتها في وجود مرجعي

تعدد الجهات وتباين املصالح، بينما قضية إعادة الهيكلة مرهونة بتوجهات 

ن مقدم للخدمة إلى جهات تشرف على الخدمة، لتحول الدولة م 2030رؤية 

[ أن االندماج عملية تنظيمية معقدة وتحتوي على مخاطر 10 وأضاف الثبيتي

ال بعد إتمام االندماج الرسمي، ولتجنب مثل هذه عالية، وال تظهر املشكالت إ

كامل فيما بعد االندماج وقد يفشل املشكالت ينبغي االهتمام بعملية الت

املؤسسات بسبب عدم وجود ثقافة متجانسة. إن إعادة هيكلة  االندماج بين

وزارة التعليم تهدف للرفع من الفاعلية والكفاءة وسرعة اتخاذ القرار لتكون 

نة في مواكبة متطلبات الرؤية الوطنية، من خالل القيام بمراجعة أكثر مرو 

دقيقة للهياكل واإلجراءات الحكومية وتوزيع املهمات واملسؤوليات 

لصالحيات وتطويرها بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وا

وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، ويتواءم مع تسريع عملية اتخاذ القرار والحد من 

 الهدر املالي.

بعد صدور قرار الدمج وإعادة هيكلة وزارة التعليم ظهرت الحاجة إلى       

عليم الحالي وبين املأمول الذي معرفة الفجوة بين الواقع لهيكلة وزارة الت

، وما تواجهه من تحديات ومشاكل في 2030تهدف الدولة لتحقيقه في رؤية 

، واملؤسسة العامة للتعليم التقني قطاعات التعليم الثالثة )العام، والعالي

والتدريب املنهي( بعد عملية الدمج. وفي ضوء ما سبق ظهرت الحاجة للقيام 

ريوهات إعادة هيكلة وزارة التعليم من أجل تحقيق بدراسة استشرافية لسينا

أهداف عملية الدمج، وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي: ما 

ة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية؟ السيناريوهات إلعاد

 ويتفرع منه األسئلة التالية: 

 أ. أسئلة الدراسة

 التعليم من وجهه نظر أفراد عينة الدراسة؟ما مفهوم إعادة الهيكلة في  -

ما مبررات إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية من وجهة  -

 ة؟نظر أفراد عينة الدراس

ما أبعاد جوانب إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية من  -

 وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

التحديات التي تواجه إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية ما  -

 السعودية من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة؟

اململكة العربية السعودية من ما سيناريوهات إعادة هيكلة وزارة التعليم ب -

 عينة الدراسة؟وجهة نظر أفراد 

 أهداف الدراسةب. 

إعادة الهيكلة في التعليم، ومبررات تهدف الدراسة إلى التعرف إلى: مفهوم 

إعادة هيكلة وزارة التعليم وأبعادها التنظيمية، واملالية، والبشرية 

هيكلة وزارة التعليم  والتحديات التي تواجهها، وتقديم سيناريوهات إلعادة

 باململكة العربية السعودية

 أهمية الدراسةج. 

 تمثلت األهمية النظرية للدراسة في التالي:

مية تفسير مفهوم إعادة الهيكلة على إحداث تغييرات جذرية فاعلة في أه -

األوضاع واألساليب اإلدارية السائدة وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من 

ة واجتماعية وسياسية، للوصول األمثل لحسن إدارة عوامل اقتصادي

الفعالية وترشيد استخدام املوارد املتاحة واملحتملة. ورفع معدالت الكفاءة و 

 واإلنتاجية في األجهزة اإلدارية.

لتحقيق  2030تعدُّ إعادة الهيكلة لألجهزة الحكومية من أهم برامج رؤية  -

 وخدمة األولويات الوطنية.

لقضايا اإلدارية وتقديم تفسيرات علمية لها في وض حول بعض اإزالة الغم -

 إطار عملية إعادة الهيكلة.

 الدراسة فتتمثل في التالي:أما األهمية التطبيقية لهذه 

تقديم سيناريوهات إلعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية  -

 لدعم متخذي القرار واملسؤولين عن إعادة الهيكلة.

 مصطلحات الدراسة د.

االستشراف: هو اجتهاد علمي منظم يرمي إلى صياغة مجموعة من التنبؤات 

األساسية ألوضاع مجتمع ما، أو مجموعة من املشروطة التي تشمل املعالم 

املجتمعات عبر مدة زمنية معينة، وذلك عن طريق التركيز على املتغيرات التي 

 [.13يمكن تغييرها بواسطة إصدار القرارات ]

إعادة الهيكلة: إعادة النظر بصورة جذرية في الشكل الكلي للمنظمة 

 لخطة وممارستها. ونظرة جديدة لشكل املنظمة ووظائفه
ً
ا، وإدارتها ووفقا

 [.14طويلة املدى بفرض تحسين أداء املنظمة ]

 التعريف اإلجرائي إلعادة الهيكلة: عملية تغيير مدروسة للعالقات الرسمية 

لقطاعات التعليم الثالثة باململكة العربية السعودية  ت التنظيميةبين املكونا

، تتضمن مجموعات )العام، العالي، التعليم التقني والتدريب املنهي(

االستراتيجيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها وزارة التعليم 

 لزيادة الكفاءة ورفع وتحسين القدرة التنافسية لها.



842019 

16 

 حدود الدراسةه. 

الحدود املوضوعية: تتمثل في تقديم سيناريوهات إلعادة هيكلة وزارة  -

التعليم باململكة العربية السعودية من الناحية التنظيمية واملراحل 

 الدراسية.

الحدود الزمانية: طبقت الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراس ي  -

 هـ.1440

والخبراء باإلدارة التعليمية من  الحدود البشرية: القيادات التربوية العليا، -

حملة الدكتوراه في وزارة التعليم، هيئة تقويم التعليم والتدريب، ومعهد 

 اإلدارة العامة، والجامعات الحكومية بمدينة الرياض.

 اإلطار النظري . 3

 Restructuringللكلمة اإلنجليزية  Al-Qamoosحدد قاموس القاموس      

اموس كامبردج للغة اإلنجليزية نجد أن ق«. عادة بناءإ“أو « إعادة هيكلة“ بأنها

تعني فعل تنظيم أو نظام ما من  Restructuring[ جاء فيه أن الكلمة 15]

النظم بطريقة جديدة يجعله يعمل على نحو أكثر فعالية، ويستخدم معجم 

لداللة على ل Restructure[ الفصل بين الكلمة 16كولنز للغة اإلنجليزية ]

فإن الباحثة تستخلص منها أن الفعل م ما بطريقة مختلفة. تنظيم نظا

Restructure  أوRestructuring  يدل على عملية إعادة التنظيم الجذري ألي

 كيان مؤسس ي لجعله يؤدي عمله على نحو أكثر فعالية بما يحقق أهدافه. 

ة روسة للعالقات الرسمي[ بأنها عملية تغيير مد17كما يعرفها الفضالة ]      

ية في املنظمة، وهي مجموعة األنشطة والعمليات التي بين الوحدات اإلدار 

تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة 

والغرض من وراء ذلك تحسين كل من الكفاءة والفاعلية. باإلضافة إلى وسيلة 

اإلنتاجية وتعوق  ة القيود التي تحد منرئيسة لتحقيق رفع كفاءة األداء وإزال

ة التفاعل الطبيعي بين املتغيرات املرتبطة باإلدارة من خالل إحداث حرك

تغييرات جذرية فاعلة في األوضاع واألساليب واملفاهيم اإلدارية السائدة وفي 

كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، 

ة واملحتملة، تخدام املوارد املتاحلحسن إدارة وترشيد اسللوصول األمثل 

ورفع معدالت الكفاءة والفعالية واإلنتاجية في األجهزة اإلدارية، ويعرفها 

ميروسالف درلجاكا بأنها تعني جميع التدخالت الشاملة بشأن تغيير الهيكل 

 [. 18] وإدخال تقنيات جديدة، وكذلك دورة جديدة لالستثمار

طلح إعادة الهيكلة تتداخل وتتشابه مع مصبعض املصطلحات التي  هناك      

 Organizationمن حيث املفاهيم والدالالت ومنها: التطوير التنظيمي 

Development  وإدارة التغييرChange Management  وإعادة هندسة

. فالتطوير التنظيمي هو خطة طويلة Process Reengineeringالعمليات

إلدارة العليا ظمة سواء على مستوى اجديد كل ممارسات املناألجل لتطوير وت

 من 
ً
أو على املستويات األدنى للمنظمة. وتعدُّ إعادة هيكلة املنظمة جزءا

التطوير يشمل فقط اإلدارة العليا للمنظمة. وعليه فإن التطوير التنظيمي 

ن هو الكل أما إعادة الهيكلة فهي الجزء؛ أي أن إعادة الهيكلة هي جزء م

هو األسلوب اإلداري املتبع في تنفيذ يمي، وإدارة التغيير جهود التطوير التنظ

إعادة الهيكلة، أما إعادة هندسة العمليات فهي إعادة النظر في طريقة أداء 

بعض العمليات واملهام التشغيلية وإجراءات العمل وهي تختلف عن إعادة 

وى هيكلة تركز على املستالهيكلة في املستوى التنظيمي لكليهما، فإعادة ال

نظمة، وشكلها ووظائفها وإداراتها، بينما تركز إعادة هندسة األعلى والكلي للم

 [.14العمليات على املستويات الدنيا والتنفيذية والتشغيلية للمنظمة ]

تهدف إعادة الهيكلة لبناء تنظيم أكثر منطقية، بحيث يمكن للمنظمة       

آخر هو عالية أكثر وثمة هدف نوطة بها بكفاءة وبفأداء املهام واملسؤوليات امل

 لجميع 
ً
تحقيق مبدأ املساءلة. لكن إعادة الهيكلة نفسها ليست عالجا

[، ومن األهداف العامة ملشروع إعادة الهيكلة 19املشكالت في املجتمع ]

العمل على إحداث نقلة تطويرية نوعية في إمكانات وتنظيم وحدات الجهاز 

تجدات والتطورات األداء ملواكبة املس قق الكفاءة القصوى فياإلداري بما يح

في حقول التنمية املختلفة إن هدف تعزيز فرص النجاح يقتض ي إعادة 

الهيكلة اإلدارية ألي منظمة للتخلص من بعض الوحدات اإلدارية التي تشكل 

 بازدواجيتها التنظيمية ]
ً
 بسبب تضخمها البيروقراطي وأحيانا

ً
 [.17عبئا

دم وضوح األسس التي ُبني عليها هيكلة فهي غياب أو عأما مبررات إعادة ال     

تكوين األجهزة والتنظيمات اإلدارية املختلفة، من حيث التوسع أو االنكماش، 

والدمج أو اإللغاء أو نقل التبعية، ومن ثم يتوالى إدخال التعديالت على 

ة تحكم هذه التنظيم على فترات متتالية من دون استراتيجية واضح

ملشكالت اإلدارية، وظهور مفهوم اإلدارة املتالحقة فتتفاقم ا التعديالت

الحديثة والذي يكمن في التحول من إدارة تنفيذية روتينية إلى إدارة تتميز 

بطابع التفكير والبحث واملبادرة واالبتكار وحاجة الجهاز، و في ظل 

 اته وأنظمته ونشاطاتهاملستجدات إلى إحداث تغيير حقيقي جذري في تنظيم

على كل مظاهر ضعف األداء والتسيب اإلداري،  على نحو يكفل القضاء

وحاجة الجهاز اإلداري إلى التبسيط وإزالة كل أشكال التعقيد والتداخل التي 

تعوق العمل ووضع ضوابط حاكمة حاسمة للتضخم الوظيفي في الجهاز 

تاحة ، وتنمية املوارد املاإلداري والعمل على إعادة توزيع القوى العاملة

عن موارد جديدة داعمة، وظهور الحاجة في البيئة اإلدارية للمنظمة والبحث 

الجديدة إلى وضع معدالت واقعية واضحة لألداء، تتخذ كأساس لتقويم 

 [.17كفاءة األفراد العاملين ]

 من األسباب التي تدفع إلى تبني إعادة الهيكلة مشكلة العمالة الفائضة      

التكنولوجي، وظروف الركود ات السابقة، والتطور املترتبة على السياس

والخصخصة، وإخفاق املؤسسة في تحقيق أهدافها، وعندما تعاني املؤسسة 

من انعدام الكفاءة والضغط من قبل أصحاب املصالح لتحسين األداء، 

ت وعندما تفشل املؤسسة في االستفادة من الفرص الخارجية وتقليل التهديدا

ط القوة الداخلية والتغلب على حد واالستفادة من نقاالخارجية إلى أدنى 

نقاط الضعف الداخلية، وعندما تنمو املؤسسة بسرعة كبيرة؛ مما يستدعي 

 [.1ضرورة إعادة الهيكلة الداخلية للمؤسسة ]

أن هناك  1988فقد جاء في أعمال مؤتمر فلوريدا الذي عقد في نوفمبر      

تعلم، وقيادة ع فعالية التعليم والعادة الهيكلة وهي رفخمسة أسباب إل 

التعليم في عصر املعلومات، وتفعيل الالمركزية وتخفيف القيود التنظيمية، 

وإعادة تعريف التعليم، واستخدام املوارد املتاحة بفعالية وكفاءة أكثر، وتبنى 

يد واملتنوع إعادة هيكلة النظام التعليمي لتلبية حاجات مجتمع الطالب املتزا

[20.] 

يوجد نوعان من املشكالت وهما املشكالت الداخلية واملشكالت الخارجية      

التي تعاني منها املنظمة تشمل: ضعف األداء، وتقادم التقنية، وتسيب 

املوظفين، وعدم االلتزام، والفساد اإلداري، والرغبة في الشفافية، أو 

ة ، وضغوط أصحاب املصلحالحوكمة، وعدم اإلفادة من الفرص املتاحة

جية، وتضخم الجهاز اإلداري باملوظفين، وشيخوخة ألجل ارتفاع اإلنتا
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املنظمة، وعدم قدرتها على مسايرة ركب التقدم العاملي في مجال نشاطها 

[14.] 

 إنَّ أبعاد إعادة الهيكلة تشمل ثالثة محاور أساسية تتمثل في التالي:

: إعادة الهيكلة التنظيمية، و 
ً
إيجاد أجهزة حكومية  الغرض منها هو محاولةأوال

تكون أكثر قدرة على االستجابة الحتياجات املواطنين من خالل التركيز على 

تفويض الصالحيات وتوضيح العالقات بين األجهزة الحكومية وفك التشابك 

واالزدواجية فيما بينها، وتعزيز القدرة على وضع وتنفيذ السياسات العامة، 

ذات الصلة  تحسين تدفق املعلوماتد عملية صنع القرار و وتوحيد وترشي

بالسياسات العامة. وتتم من خالل اآلليات التالية: إحداث تغييرات وتعديالت 

في الهياكل التنظيمية. ونظم وإجراءات العمل وذلك بهدف تحقيق الكفاءة 

دية والفعالية وترشيد استخدام املوارد والنفقات، واألنماط التنظيمية التقلي

ماط أكثر حداثه تتصف باملرونة التالي الحاجة إلى أنمثل: املركزية وب

والالمركزية وسرعة التكيف وشكل وحجم السلطة، ومن أهم أشكال توزيع 

السلطة والنفوذ في الفكر اإلداري، الالمركزية اإلدارية والتفويض في 

ية. الصالحيات والسلطة، خالل تصميم هياكل جديدة في السلطة التنظيم

 واالتجاه نحو الال 
ً
 عن تفويض هذه السلطة إلى مركزية اإلدارية فضال

املستويات اإلدارية املختلفة لتحقيق درجات أعلى من الكفاءة والفاعلية 

[21.] 

: إعادة هيكلة املوارد البشرية: ويبدأ االستخدام األمثل للموارد البشرية 
ً
ثانيا

رد ، وتصميم أنظمة املوامن خالل معرفة الخطة االستراتيجية للمنظمة

الئم، وهو ما يطلق عليه باإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية بالشكل امل

[. وتهتم بموضوعات اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية، 14البشرية ]

وتغيير تركيبة وهيكل املوارد البشرية، تقليل حجم العمالة. وإن مداخل 

لى تحقيق الحجم موارد البشرية تركز عواستراتيجيات إعادة الهيكلة لل

سب للموارد البشرية وفي تحقيق كفاءة تلك املوارد، ويتم ذلك من خالل املنا

أربعة مداخل مدخل االختيار التشجيعي لترك الخدمة وذلك من خالل منح 

الحوافز لترك الخدمة في الجهاز الحكومي، واللجوء إلى التقاعد املبكر، أو 

ين الفائضين من خالل تسريح العاملنهاء خدمة العاملين املدخل اإلجباري إل

عن الحاجة، أو مدخل التخصيص )الخصخصة( وذلك من خالل تحول 

منظمات القطاع العام إلى القطاع الخاص، أو مدخل إعادة تنظيم أداء 

 الحتياجات العمل في األجهزة 
ً
الخدمات، وبالتالي إعادة توزيع العاملين وفقا

يتعلق هذا لتأهيل أو التدريب. و دخل التمكين وإعادة االحكومية، أو م

بتطوير كفاءة املوارد البشرية في األجهزة الحكومية، أو املدخل التسويقي 

ويشير ذلك إلى التوسع في تقديم الخدمات وما يتضمنه من الزيادة في حجم 

 [.21األنشطة واملهام ]

: إعادة الهيكلة املالية وتهدف إلى إعادة هي
ً
تحسين كلة رأس املال، أو الثالثا

املالي، أو الخصخصة أو التخصيص، أو االندماج. أما اآلليات الجذري لألداء 

إلعادة الهيكلة املالية من خالل إعادة النظر في القوانين والتشريعات واللوائح 

والتعليمات والقواعد املتصلة بالبعد املالي ملقومات النظام املحاسبي، وإعادة 

لحكومية وتطويرها، مها موارد املوازنة اتبويب الحالي الستخداالنظر في ال

وتطبيق املعايير الدولية للقياس واإلفصاح والشفافية املحاسبية كجوهر 

إلعداد وتنفيذ املوازنة العامة بطريقة موضوعية وكمدخل لتطبيق نظام 

 [.21تقييم األداء املتوازن ]

بنفسها بذلك، أما أن تقوم املنظمة يوجد بديالن ألعاده هيكلة املنظمات،      

عتمد على مستشار خارجي يدير التطوير. وفي داخل هذين البديلين أو أن ت

تتعدد الطرق واالحتماالت ويبقى بديل ثالث هو االعتماد على البديلين في 

الوقت نفسه، وعلى املنظمة أن تحدد دورها في إعادة الهيكلة ومدى تدخل 

نظمة إلدارة العليا في املفي ذلك، حيث تتولى ا االستشاري الخارجي ودوره

تحديد من له سلطة إعادة الهيكلة، وهناك ثالثة بدائل في هذا الصدد 

استئثار اإلدارة العليا وحدها بسلطة إعادة الهيكلة، وتتولى اإلدارة العليا 

إشراك باقي املستويات التنظيمية، وتقوم اإلدارة العليا بتفويض هذه السلطة 

املستخدمة في ضوء  م على فاعلية الطريقةيات أدنى، ويمكن الحكملستو 

االعتبارات أو املعايير نفسها وهي رضا العاملين املتأثرين بإعادة الهيكلة، 

وسرعة إعادة الهيكلة والتغيير، والنتائج املباشرة وقصيرة املدى، ومقاومة 

 [.14]التغيير، وااللتزام بالتغيير، والتجديد واالبتكار املستمر 

 لبلشر ] االلتزامالبد من       
ً
[، وهي مبدأ 22بعشرة مبادئ إلعادة الهيكلة وفقا

، ومبدأ الحد من Align Structure to strategyتوافق الهيكل مع استراتيجية 

 Reduce Complexityالتعقيد 
ً
؛ ألن التعقيد مكلف، سواء كان هيكال

 أو عمليات معقدة، فإن التكل
ً
 معقدا

ً
مكن أن فة املضافة للتعقيد يتنظيميا

ولتخفيف التعقيد، هناك ثالثة اعتبارات تساعد مع التصميم تضعف األداء. 

التنظيمي تصميم هيكل لالستراتيجية قبل تصميم هيكل للموظفين، وتجنب 

، وتقليل استخدام املصفوفات إلى الحد 
ً
جعل أدوار القيادة معقدة جدا

الفهم  Focus on Core Activityساس ي األدنى. مبدأ التركيز على النشاط األ 

 Createالدقيق للمهام حسب الدور، ومبدأ إنشاء أدوار ممكن القيام بها

feasible Roles .ومبدأ التوازن بين مهام القيادة والعبء اإلشرافي للمديرين ،

 ما يكون هناك  Implement with Clarityومبدأ تنفيذ العمل بوضوح 
ً
غالبا

عملية إعادة الهيكلة. األولى بعد البدء في في األسابيع والشهور نوع من االرتباك 

من املفرض توضيح األدوار واملسؤوليات من البداية، وتحديد جميع 

الوظائف )أنشطة، مهام، وقرارات( التي يجب أن تنجز ألجل التشغيل 

 الفعال، وتوضيح من الذين ينبغي إشراكهم في املساءلة أو املحاسبية.

وألجل هذا يقدم  Maintain Flexibilityرونة ملبدأ الحفاظ على امل إضافة     

مجموعة من الخطوات إلدارة عملية إعادة هيكلة تنظيمية ناجحة من تعيين 

فريق عمل لقيادة املشروع، وتحديد وإيصال الرؤية، والتواصل الفعال، 

وتقديم الدعم واملهارة للمديرين حتى يحققوا النجاح، والتشاور مع املوظفين 

 Shape the Futureاملستقبل ملشروع، ومبدأ تشكيل ثقافة وإشراكهم في ا

Culture ومبدأ عالج القرارات الصعبة ،Tackle the difficult decision ،

، ومبدأ Keep the Right Peopleومبدأ الحفاظ على املوظفين املناسبين 

، ومبدأ Do Not Let Your Attention Waverالتدع اهتمامك الزائد 

 [.22نجاح عندما يتحقق ]االحتفال بال

 لقات إعداد سيناريوهات إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية منط

 السعودية:

: بناء مجتمع حيوي يعيش  3وتعتمد على  2030رؤية اململكة  -
ً
محاور وهي: أوال

أفراده وفق املبادئ اإلسالمية ومنهج الوسطية واالعتدال معتزين بهويتهم 

: االقتصاد املزدهر عبر بالوطنية، وثاني
ً
ناء منظومة تعليمية مرتبطة ا

: وطن طموح من خالل تعزيز الكفاءة 
ً
باحتياجات سوق العمل، وثالثا

والشفافية واملساءلة واملحاسبية وتشجيع ثقافة األداء وتمكين املوارد 

إلى تعليم يسهم في دفع عجلة االقتصاد من  2030البشرية. كذلك تسعى رؤية 
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الب نحو الخيارات الوظيفية واملهنية ر التعليم العام وتوجيه الطخالل تطوي

املناسبة، وإتاحة الفرصة إلعادة تأهيلهم واملرونة في التنقل بين مختلف 

املسارات التعليمية، كذلك أن تصبح خمس جامعات سعودية على األقل من 

 ، وأن يتمكن الطالب السعوديون 2030جامعة دولية بحلول عام  200أفضل 

 [.3ملؤشرات العاملية للتحصيل العلمي ]من إحراز تصنيف متقدم في ا

(: تضمن الهدف الحادي عشر: تنمية 2019 - 2015خطة التنمية العاشرة ) -

املوارد البشرية، ورفع إنتاجيتها، وتوسيع خياراتها في اكتساب املعارف 

اءمة بين واملهارات والخبرات لقطاعات التعليم املختلفة، ومن أبرزها املو 

تطلبات سوق العمل، إعطاء الجامعات الحكومية مخرجات التعليم وم

االستقاللية اإلدارية واملالية، والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديد. 

التوسع في برامج التدريب التقني واملنهي وتطويرها ونشرها في جميع املناطق 

[23 .] 

ة املعرفة: تنطلق االستراتيجياالستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع  -

تصبح اململكة  2030الوطنية لبناء مجتمع املعرفة من الرؤية التالية: بحلول 

 في ظل اقتصاد قائم على املعرفة مزدهر ومتنوع املصادر 
ً
 معرفيا

ً
مجتمعا

[ ومن 24واإلمكانات، تقوده القدرات البشرية املنتجة والقطاع الخاص ]

تعزيز الشراكة  ي: تحديد أهداف استراتيجية،أهداف برنامج التحول الوطن

[. التوجيهات املستقبلية 25مع القطاع الخاص، الشفافية املؤسساتية ]

للتعليم العام في اململكة )بناء مستقبل الوطن(: إعادة هيكلة قطاع التعليم 

العام، من خالل منظومة تكاملية يتضح فيها الدور التشريعي والتخطيطي 

 تطبيقوالرقابي والتنظ
ً
الالمركزية: االستفادة من  يمي والتنفيذي. أيضا

التجارب الدولية، وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم بناء على نتائج 

 [.26التخصيص ]

باإلضافة إلى ما تضمنته األدبيات التربوية واألبحاث والدراسات في مجال       

 للمعطيات السابقة فإن أهم ا
ً
ألسس واملرتكزات لبناء إعادة الهيكل، ووفقا

سيناريوهات إعادة هيكلة وزارة التعليم تتمثل في الدمج؛ يعني وجود مرجعية 

الثة العالي والعام ر مصلحة قطاعات التعليم الثواحدة تأخذ بعين االعتبا

والفني كمصلحة وطنية بدرجة متكافئة، دون التحيز إلى قطاع على حساب 

والتكامل والشراكة وتلغي االزدواجية اآلخر، وتتيح أعلى درجات التنسيق 

والتكرار فيما بين هذه القطاعات الثالثة دون املساس بالوظائف والغايات 

دارات التعليم باملناطق، وتحقيق قطاع. تفعيل الالمركزية: إل الرئيسة لكل 

املحاسبية،  –الشفافية  -االستقاللية للجامعات، وتحسين معايير الحوكمة 

وسياسات لتحقيق التوازن بين املستويات التنظيمية وضع استراتيجيات 

ى واملستو  -املستوى التكتيكي  -واإلدارية الثالثة: )املستوى االستراتيجي 

والتشريعات في التعيينات والترقيات في ضوء التنفيذي(، وضع القوانين 

مفهومي الكفايات القيادية والقيادة التشاركية، وتحقيق التنافسية لجودة 

 ملؤشرات قياس األداء الخدما
ً
ت املقدمة، و قياس األداء بشكل مؤسس ي وفقا

كترونية، وتعزيز بما يعزز املساءلة والشفافية، وتوسيع نطاق الخدمات اإلل

فاق املالي، من خالل تعزيز التوافق بين األولويات االستراتيجية كفاءة اإلن

الحد من الهدر، وتوزيع امليزانيات، وتحقيق الكفاءة في استخدام املوارد و 

 وتحديث اللوائح والتشريعات واألنظمة بما يتوافق مع متطلبات املرحلة.

 الدراسات السابقة. 4

راسة إلى تحديد الدوافع [: هدفت الد27دراسة ريتشارد وآخرون ]     

(، من 2013واألسباب التي أدت إلى دمج وزارتي التعليم العام والعالي بماليزيا )

( وما اآلثار التي ترتبت على ذلك، 2015ى وزارتين )ثم فصل الوزارة إل

استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة. ومن أبرز نتائج الدراسة أن دمج 

بينهما بدوافع سياسية، وأنه لو استمر الدمج وزارتين ثم إعادة االنفصال ال

لفترة أطول لكانت عملية فك الدمج صعبة ومؤملة. كما أن اإلدارة كانت أكثر 

سة وكفاءة قبل الدمج، وأن الفائدة الوحيدة للدمج أنها سهلت عملية سال 

ك من أهم أسباب صياغة الخطة االستراتيجية العشرية للتعليم العالي، كذل

تحويل نظام التعليم ليتوافق مع املواصفات واملعايير الدولية  الدمج تحفيز

 م.2020عام 

ى تقديم رؤية منهجية [: هدفت الدراسة إل28دراسة ساك و جوليان ]     

ي التعليم )العام والعالي( باململكة العربية السعودية، مستنيرة عن دمج وزارت

والت الناشئة عن كما هدفت إلى تقديم رؤى عن كيفية توقع وإدارة التح

عملية الدمج، وتطرح الورقة أربعة من السيناريوهات االفتراضية لهيكل 

 يجم
ً
ع بين الوصف والتحليل الوثائقي الدمج، واستخدم الباحثون منهجا

ومراجعة اإلنتاج الفكري واملصادر املرجعية بشأن موضوعات الدمج، ثم 

ول اإلسالمية. ب إعادة الهيكلة في بعض الدإجراء دراسات حول تجار 

وتوصلت الدراسة إلى أن من أسباب الدمج تحفيز تحويل النظام التعليمي 

م، والطموح للوصول 2020ية عام ليتوافق مع املواصفات واملعايير الدول

 لجهاز إداري واحد لنظام التعليم كله.

[: تهدف الدراسة إلى عرض بعض املمارسات 21دراسة عبدالجواد ]     

عمليات إعادة الهيكلة لتكوين صورة متكاملة حول املمارسات الدولية في 

بها اإليجابية والسلبية في عمليات إعادة هيكلة األجهزة الحكومية بجوان

املختلفة، وشمل العرض تجارب دول متقدمة ودول تمر بمرحلة انتقالية 

عادة الهيكلة تختلف ودول نامية، وتوصلت الدراسة إلى األسباب واملبررات إل 

ن الدول املتقدمة إلى الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إلى الدول النامية، م

ة الهيكلة ثالثة محاور ويختلف تأثيرها بدرجات متفاوتة، وشملت أبعاد إعاد

أساسية: إعادة الهيكلة التنظيمية، وإعادة هيكلة املوارد البشرية، وإعادة 

بعاد، من أهم مقومات نجاح تكامل وترابط هذه األ الهيكلة املالية. واألهم هو

عملية إعادة الهيكلة باإلضافة إلى البيئات املستقرة، ودور وفاعلية القطاع 

فية واملسؤولية، واملحاسبة والكفاءة في النظم الخاص، والوعي، والشفا

اإلدارية، والدعم السياس ي، ووضوح وواقعية األهداف، ومن أهم معوقات 

ات واملحددات السياسية واالقتصادية ة الهيكلة وهي املعوقعملية إعاد

 واالجتماعية واإلدارية واملالية.

ثير دمج وزارات [: هدفت الدراسة إلى تقييم تأ29دراسة زيفافاهير ]     

خدمات في الخدمة املدنية في زيمبابوي. وقد الحكومة أو إداراتها على إيصال ال

أن الدمج قد  استخدم الباحث منهج دراسة الحالة، وخلصت الدراسة إلى

فذ بطريقة عشوائية بدون التشاور مع املوظفين وأصحاب املصالح اآلخرين، 
ُ
ن

دفاع وأثر على مستويات أداء وأن عدم مشاركة املوظفين أدى إلى االن

 املوظفين أدى إلى سوء تقديم الخدمات املدنية.

وزارة [: هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير إعادة الهيكلة في 30دراسة كابامبوي ]

التعليم في زامبيا على عمليات التوظيف في املنطقة التعليمية وأدوار 

لوصفي التحليلي ومسؤوليات املوظفين فيها. استخدم الباحث املنهج ا

االستقصائي، واعتمد على االستبانات واملقابالت الشخصية، وتوصلت 

وى واملسؤوليات على مست الدراسة إلى أنَّ هناك ارتفاع مفاجئ لألدوار

املنطقة؛ مما نتج عنه هيكل وظيفي متضخم، بالرغم من أن الحكومة جعلت 
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قراطية والتدخل بعض الوظائف المركزية في مجال التعليم إال أن البيرو

 السياس ي أعاقت قدرة موظفي املنطقة عن العمل.

[: هدفت الدراسة إلى تعريف االندماج وأنواعه 31دراسة كرستين كونتز ]

عليم العالي وتحديد دوافعه، وتفسير التأثير الذي يحدثه املختلفة في الت

فة االندماج على الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين وكذلك على الثقا

التنظيمية. استخدم الباحث منهج دراسة الحالة الندماج مؤسسات التعليم 

 أنه حدث بسبب عوامل
ً
خارجية. وخلصت  العالي في والية مينسوتا. علما

سة إلى وجود آثار للدمج تتسم باالرتباك الشديد وعدم القدرة على الدرا

لها تأثير  التصرف ووجود أزمة مالية قاسية. كذلك إن الدمج يمكن أن يكون 

 
ً
 كافيا

ً
سلبي على املوظفين والثقافة التنظيمية إذا لم يعط القادة اهتماما

 ندمجة.فية بين املؤسسات املباحتياجات املوظفين واالختالفات الثقا

[: أطلق املركز األوروبي لتطوير التدريب 32دراسة فيرينجر، شيلن، شميت ]

في دراسة لوضع سيناريوهات م، دعوة للمشاركة 1998في عام  Cedefopاملنهي 

في أوروبا. ويهدف املشروع  VETراتيجيات ألجل التعليم املنهي والتدريب واست

ملنهي والتدريب في بيئاتها إلى تطوير أداة لتحسين الفهم لنظم التعليم ا

االقتصادية، والتقنية، والعمل والعمالة، واملعرفة التدريبية، إن وضع 

تراتيجيات مرتبطة بها يكون بمثابة أحد أسس سيناريوهات مختلفة وبيان اس

مناقشة السياسات ذات العالقة، وتحديد العوامل ذات األهمية 

لتدريب، والتعلم مدى الحياة في يل التعليم املنهي وااالستراتيجية ألجل تشك

أوروبا في غضون العشر سنوات القادمة، وهذا جعل املشروع أكثر إثارة 

 ين. لالهتمام بالنسبة للمشارك

[: هدفت الدراسة إلى وصف طبيعة إعادة الهيكلة 33دراسة جورني وأندروز ]

اي في كليات التربية للغة اإلنجليزية في كندا. استخدم الباحثان منهج دلف

Delphi  وقد شملت الجوالت استبانات عن إعادة الهيكلة التنظيمية، إعادة

شرية. وتوصلت الدراسة إلى هيكلة البرامج التعليمية، إعادة هيكلة املوارد الب

مجموعة من الرؤى والتوجيهات نحو املستقبل. أظهرت الدراسة أن معظم 

على نحو ذي داللة ليات إعادة الهيكلة والتي تؤثر الكليات مشتركة في عم

إحصائية على الهياكل التنظيمية وعلى محتوى وتنفيذ البرامج وعلى أعضاء 

ت من الخارج فإن االستجابة تكون هيئة التدريس. وعندما تفرض التغييرا

سلبية. ولكن عندما يكون األشخاص املتأثرون مشتركين في صناعة القرار 

إلى ذلك أن اشتراك أصحاب  كل إيجابي أكثر، يضاففينظر إلى التغييرات بش

.
ً
 أكثر وتعاونا

ً
 املصالح من الخارج في عملية إعادة الهيكلة قد جلب دعما

 الدراسة إلى مساعدة [: هدفت 34يات املتحدة ]دراسة لجنة التعليم بالوال 

واضعي السياسة في الوالية وفي املناطق التعليمية، في وضع إطار للسياسة 

التعليمية على املستويات كافة. استخدمت للتشجيع على إعادة الهيكلة 

اللجنة املعنية للدراسة منهج الوصف التحليلي للحاجات إلى إعادة الهيكلة 

ع السياسة في وضع رؤية ومراجعة السياسات املوجودة ومناقشة وما دور صان

سة. ثم الخيارات وعمل تعديالت في السياسة، ومراقبة وتقييم تعديالت السيا

ت فئات عامة للسياسة وهي: القيادة، التعليم، إدماج جرى استكشاف س

 أعضاء املجتمع املحلي واملنظمات، والتنظيم، والتمويل، والتجديد. وقد جرى 

لحقت الدراسة بأمثلة للمقاربات 
ُ
تلخيص التغييرات املطلوبة في كل مجال، وأ

ى ات والعمل اإلداري علوالفلسفات الجارية إلعادة الهيكلة. وأمثلة للسياس

مستوى املناطق التعليمية والوالية لدعم إعادة الهيكلة ومعلومات حول 

 بشرية وتقييم الطالب.تمويل استراتيجية إعادة الهيكلة والعالقات املوارد ال

 التعليق على الدراسات السابقة:

تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الهدف حيث تهدف 

إلى: مفهوم إعادة الهيكلة في التعليم، ومبررات الدراسة الحالية إلى التعرف 

إعادة هيكلة وزارة التعليم وأبعادها التنظيمية، واملالية، والبشرية 

ت التي تواجهها من وجهه نظر أفراد العينة، وتقديم سيناريوهات والتحديا

راسة ريتشارد إلعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية. أما د

[ هدفت إلى تحديد الدوافع واألسباب التي أدت إلى دمج وزارتي 27]وآخرون 

بت على ذلك، أما ( وما اآلثار التي ترت2013التعليم العام والعالي بماليزيا )

[ هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية منهجية مستنيرة 28دراسة ساك و جوليان ]

السعودية، ففي ي( باململكة العربية عن دمج وزارتي التعليم )العام والعال

[هدفت إلى عرض بعض املمارسات الدولية في عمليات 21دراسة عبدالجواد ]

ملمارسات اإليجابية والسلبية في إعادة الهيكلة لتكوين صورة متكاملة حول ا

عمليات إعادة هيكلة األجهزة الحكومية بجوانبها املختلفة. أما دراسة 

ر دمج وزارات الحكومة أو دراسة إلى تقييم تأثي[ هدفت ال29زيفافاهير ]

إداراتها على إيصال الخدمات في الخدمة املدنية في زيمبابوي. ودراسة 

ى تحديد تأثير إعادة الهيكلة في وزارة التعليم [ هدفت الدراسة إل30كابامبوي ]

في زامبيا على عمليات التوظيف في املنطقة التعليمية وأدوار ومسؤوليات 

[ هدفت الدراسة إلى تعريف 31رستين كونتز ]ين فيها. أما دراسة كاملوظف

االندماج وأنواعه املختلفة في التعليم العالي وتحديد دوافعه، وتفسير التأثير 

يحدثه االندماج على الطالب وأعضاء هيئة التدريس واملوظفين. أما  الذي

ير التدريب [ أطلق املركز األوروبي لتطو 32دراسة فيرينجر، شيلن، شميت ]

م، دعوة للمشاركة في دراسة لوضع سيناريوهات 1998في عام  Cedefopاملنهي 

راسة جورني في أوروبا. ود VETواستراتيجيات ألجل التعليم املنهي والتدريب 

[ هدفت الدراسة إلى وصف طبيعة إعادة الهيكلة في كليات 33دروز ]وأن

[ 34املتحدة ]التربية للغة اإلنجليزية في كندا. و دراسة لجنة التعليم بالواليات 

هدفت الدراسة إلى مساعدة واضعي السياسة في الوالية وفي املناطق 

عادة الهيكلة التعليمية على التعليمية، في وضع إطار للسياسة للتشجيع على إ

 املستويات كافة.

وتختلف أيضا في منهج الدراسة املستخدم )املنهج الوصفي(، فدراسة      

هج دراسة الحالة، ودراسة ساك وجوليان استخدمت من 27ريتشارد وآخرون ]

 يجمع بين الوصف والتحليل الوثائقي  [28]
ً
استخدم الباحثون منهجا

ي واملصادر املرجعية بشأن موضوعات الدمج، ثم ومراجعة اإلنتاج الفكر 

لة في بعض الدول اإلسالمية. أما إجراء دراسات حول تجارب إعادة الهيك

تجارب دول متقدمة ودول تمر بمرحلة  [ شملت عرض21دراسة عبد الجواد ]

[ قد استخدم الباحث منهج 29انتقالية ودول نامية. أما دراسة زيفافاهير ]

[ استخدم الباحث املنهج الوصفي 30راسة كابامبوي ]دراسة الحالة. ود

التحليلي االستقصائي، واعتمد على االستبانات واملقابالت الشخصية ودراسة 

دم الباحث منهج دراسة الحالة الندماج مؤسسات [ استخ31ستين كونتز ]كر 

 [32التعليم العالي في والية مينسوتا. أما دراسة فيرينجر، شيلن، شميت ]

ت مختلفة وبيان استراتيجيات مرتبطة بها أما دراسة لجنة ناريوهاوضعت سي

استخدمت اللجنة املعنية للدراسة منهج  [34التعليم بالواليات املتحدة ]

يلي للحاجات إلى إعادة الهيكلة وما دور صانع السياسة في وضع الوصف التحل

في  رؤية ومراجعة السياسات املوجودة ومناقشة الخيارات وعمل تعديالت

السياسة، ومراقبة وتقييم تعديالت السياسة. وتشابهه الدراسة الحالية مع 
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 Delphiمنهج دلفاي [ في املنهج حيث استخدم 33دراسة جورني وأندروز ]

 د شملت الجولة استبانات عن إعادة الهيكلة التنظيمية.وق

 جراءاتالطريقة واإل . 5

 منهج الدراسةأ. 

صفي ملالئمته لطبيعة ي منجيتها على املنهج الو اعتمدت الدراسة الحالية ف     

يمكن للباحث من وصف وتحليل أبعاد املشكلة ودراسة الواقع  البحث. حيث

 أو 
ً
 كيفيا

ً
، ويعبر عنها تعبيرا

ً
 دقيقا

ً
أو الظاهرة كما توجد ويهتم بوصفها وصفا

[ 
ً
 كميا

ً
 [.36تعبيرا

 أدوات الدراسةب. 

 استخدمت الدراسة أداتان، وهما:

 
ً
عة محاور هي: الستبانة: تم تصميمها ُصممت من قبل الباحثة شملت أرب: اأوال

مفهوم إعادة هيكلة وزارة التعليم، مبرراتها، أبعادها وجوانبها، التحديات التي 

تواجه عملية إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية وتضمن 

 ( عبارة.59)

ستخدم أس
ُ
: السيناريوهات: ا

ً
حيث قامت  Delphi approachلوب دلفاي ثانيا

ريوهات إلعادة هيكلة وزارة التعليم في صورتها األولية، الباحثة بإعداد سينا

وتكونت من ثالثة سيناريوهات: السيناريو املرجعي، السيناريو اإلصالحي، 

وسيناريو العودة للماض ي، ومن ثم ُصنفت آراء أفراد الدراسة والتوفيق بينها 

رؤية موحدة وشاملة تعكس الحالة التي ستكون عليها للوصول إلى 

هات إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية، وبناء سيناريو 

على املقترحات والتوصيات التي قدمها املحكمون ببناء سيناريو رابع يقوم على 

 إعادة فصل القطاعات الثالثة للتعليم ويمثل السيناريو املستقبلي إلعادة

النهائية أربعة  هيكلة وزارة التعليم، وأصبح عدد السيناريوهات في صورتها

 سيناريوهات.

 مجتمع الدراسةج. 

تكون مجتمع الدراسة من القيادات العليا التربوية واإلدارية والخبراء       

بالجامعات الحكومية في مدينة الرياض )امللك سعود، واإلمام محمد بن 

التعليم لرحمن(، وكذلك وزارة التعليم، وهيئة تقويم سعود، ونورة بنت عبد ا

 والتدريب، ومعهد اإلدارة العامة بمدينة الرياض.

 عيــنــة الدراسةد. 

ختيرت عينة قصدية من الخبراء املتخصصين في املجال موضوع الدراسة     
ُ
ا

فرد وُوزعت االستبانة اإللكترونية عليهم، وقد أجاب عن  100بلغ عددها 

ختيرت عينة 62نة عدد االستبا
ُ
. بينما ا

ً
قصدية نوعية من الخبراء خبيرا

املتخصصين وقيادات عليا تعليمية لتقييم سيناريوهات إعادة الهيكلة بلغ 

 استجاب منهم  20عددهم 
ً
. 15فردا

ً
 خبيرا

 أساليب املعالجة اإلحصائية:

ستخدمت العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم    
ُ
 ا

( Statistical) Package for Social Sciencesاإلحصائية للعلوم االجتماعية

 بالرمز )
ً
ولتحديد طول خاليا املقياس الرباعي  (.SPSSوالتي يرمز لها اختصارا

(، 3=1-4)الحدود الدنيا والعليا( املستخدم في محاور الدراسة، ُحسب املدى )

طول الخلية الصحيح أي  ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على

ضيفت هذه القيمة إلى أقل قيمة في املقياس )أو (، بع0.75=3/4)
ُ
د ذلك ا

بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 

 وهكذا أصبح طول الخاليا كما يتضح في الجدول التالي:
 1جدول 

 لدراسةفي أداة ااملستخدم توزيع مدى املتوسطات وفق التدرج 

افقة  الفئة مدى املتوسطات درجة املو

 
ً
 األولى 1.75إلى  1,00من  منخفضة جدا

 الثانية 2,50إلى  1,75من  منخفضة

 الثالثة 3,25إلى  2.50من  متوسطة

 الرابعة 4إلى  3,25من  عالية

 استجابات وتحديد املئوية والنسب التكرارات اإلحصائية املقاييس ُحسب     

 فاملتوسط. الدراسة أداة تتضمنها التي الرئيسة املحاور  عبارات تجاه دهاراأف

 أو ارتفاع مدى ملعرفة وذلك« Weighted Mean»( املرجح) املوزون  الحسابي

 متغيرات عبارات من عبارة كل على الدراسة عينة أفراد استجابات انخفاض

 أعلى حسب تالعبارا ترتيب في يفيد بأنه العلم مع األساسية، الدراسة

 مدى ملعرفة وذلك« Mean» الحسابي املتوسط موزون  حسابي متوسط

 متوسط) الرئيسة املحاور  عن الدراسة أفراد استجابات انخفاض أو ارتفاع

 أعلى حسب املحاور  ترتيب في يفيد بأنه العلم مع ،(العبارات متوسطات

ستخدم. حسابي متوسط
ُ
« Standard Deviation» املعياري  االنحراف ا

 عبارات من عبارة لكل الدراسة أفراد استجابات انحراف مدى إلى للتعرف

 الحسابي، متوسطها عن الرئيسة املحاور  من محور  ولكل الدراسة، متغيرات

 الدراسة أفراد استجابات في التشتت يوضح املعياري  االنحراف أن ويالحظ

 فكلما ة،ئيسالر  املحاور  جانب إلى الدراسة، متغيرات عبارات من عبارة لكل

 .املقياس بين تشتتها وانخفض االستجابات تركزت الصفر من قيمته اقتربت

 

 :الدراسة أداة وثبات صدق

 :لألداة الظاهري  الصدق-أ

 عدد على األولية صورتها في االستبانة ُعرضت الظاهري، الصدق من للتحقق

 ضوبع التربوية، اإلدارة قسم في التدريس هيئة أعضاء من املحكمين من

 مدى حول  ومقترحاتهم آرائهم، على للتعرف التعليم، وزارة في املختصين

 من ُوضعت ما لقياس العبارات مالءمة ومدى ووضوحها العبارات، أهمية

 التي واالقتراحات إليه، تنتمي الذي للمحور  العبارات مناسبة ومدى أجله،

 آراء من ون حكمامل أبداه ما على وبناءً  الدراسة، أداة تطوير خاللها من يمكن

 من املحكمين، غالبية عليها اتفق التي الالزمة التعديالت أجريت ومقترحات،

عتمدت ذلك ضوء وفي أخرى، عبارات وحذف العبارات بعض تعديل
ُ
 ا

 .النهائية صورتها في االستبانة

 :لألداة الداخلي االتساق صدق – ب

 بين( ون رسبي) االرتباط معامل ُحسب الداخلي االتساق صدق من للتأكد

 إليه تنتمي الذي للمحور  الكلية بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل درجة

 .التالي الجدول  ذلك يوضح كما العبارة،
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 2 جدول 

 لالستبانة الكلية بالدرجة املحاور  ارتباط معامالت

 محاور وأبعاد االستبانة معامالت االرتباط

 في وزارة التعليماملحور األول: مفهوم إعادة الهيكلة  0.796

 الثاني: مبررات إعادة هيكلة وزارة التعليم باململكة العربية السعودية املحور  0.878

 املحور الثالث: أبعاد وجوانب إعادة هيكلة وزارة التعليم 0.902

 املحور الرابع: التحديات التي تواجه إعادة هيكلة وزارة التعليم 0.73

  دالة العبارات يعجم أن( 2) رقم الجدول  من يتضح
ً
 مستوى  عند إحصائيا

 كما الداخلي، االتساق معامالت ارتفاع على داللة يعطي مما ؛(0,01) الدالة

 أداة تطبيق في بها الوثوق  يمكن وكافية مرتفعة صدق مؤشرات إلى يشير

 .الدراسة

  :الدراسة أداة ثبات ـــ ج

ستخدم( االستبانة) الدراسة أداة ثبات لقياس 
ُ
 كرونباخ، ألفا معامل ا

 .الدراسة أداة ملحاور  الثبات معامل( 3) رقم الجدول  ويوضح

 3 جدول 

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل

، مقبول  بثبات تتمتع الدراسة أداة أن( 3) رقم الجدول  يوضح
ً
 حيث إحصائيا

 معامالت وهي( 0,934-0,682) بين ما الدراسة أداة ثبات معامالت تراوحت

 . الدراسة أداة تطبيق في بها الوثوق  يمكن مرتفعة ثبات

 الدراسة نتائج ومناقشة عرض

 أسئلة تسلسل حسب نتائجها ومناقشة الدراسة أسئلة على لإلجابة 

 :التالي النحو على وذلك الدراسة،

 التعليم؟ وزارة في الهيكلة إعادة ملفهوم تصورك ما: األول  السؤال إجابة

 القيادات نظر وجهة من التعليم وزارة في الهيكلة إعادة مفهوم على للتعرف

 واملتوسطات املئوية، والنسب التكرارات، حساب تم التربويين، والخبراء

 الدراسة عينة أفراد الستجابات لرتب،او  املعيارية، واالنحرافات الحسابية،

 :التالي الجدول  يوضحها كما

 4 جدول 

  مرتبة التعليم؟ وزارة في الهيكلة إعادة ملفهوم تصورك ما سؤال على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة ك العبارات م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 املتوسط

افق ٪  مو

بدرجة 

 مرتفعة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 منخفضة

غير 

افق  مو

تغيير جوهري في األنظمة املالية واإلدارية  1

 والبشرية في وزارة التعليم.

 3.34 2 10 15 35 ك

 

0.87 

 

5 

 ٪ 56.45 24.19 16.13 3.23 

بتحول الدولة من  2030تحقيق توجهات رؤية  2

 ة إلى جهات تشرف على الخدمة.مقدم للخدم

 3.37 2 9 15 36 ك

 

0.85 

 

4 

 ٪ 58.06 24.19 14.52 3.23 

تعني التطوير التنظيمي للوزارة لتحقيق  3

 التنافسية.

 3.6 1 4 14 43 ك

 

0.69 

 

2 

 ٪ 69.35 22.58 6.45 1.61 

  1 4 9 48 ك التعليمي في اململكة.استراتيجية إلصالح النظام  4

3.68 

 

0.67 

 

1 ٪ 77.42 14.52 6.45 1.61 

تحقيق التوازن بين مستويات اإلدارة التنفيذية  5

 والتكتيكية واالستراتيجية.

    3 2 21 36 ك

٪ 58.06 33.87 3.23 4.84 

 3.45املتوسط العام للمحور= 

 0.78 املعياري العام للمحور= االنحراف

 مفهوم محور  على الدراسة أفراد استجابات( 4) جدول  في النتائج خالل من     

 بدرجة موافقون  الدراسة أفراد أن يتضح التعليم وزارة في الهيكلة إعادة

 عينة أفراد موافقة في تفاوت هناك أن ويتضح(. 3,45) بمتوسط وذلك عالية

 وهي( 3,34 إلى 3,68) بين ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة،

 يوضح مما الرباعي؛ املقياس فئات من األولى الفئة بين ام تتراوح متوسطات

 العبارة جاءت حيث. التعليم هيكلة إعادة مفهوم على العينة أفراد اتفاق

 ثبات البعد / املحور  عدد العبارات محاور وأبعاد االستبانة

 0.682 5 األول: مفهوم إعادة الهيكلة في وزارة التعليم. املحور 

 0.912 15 ارة التعليم باململكة العربية السعودية.رات إعادة هيكلة وز املحور الثاني: مبر

 0.934 20 املحور الثالث: أبعاد وجوانب إعادة هيكلة وزارة التعليم.

 0.911 19 وزارة التعليم.املحور الرابع: التحديات التي تواجه إعادة هيكلة 

 0.895 59 الثبات العام
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 حيث من األولى باملرتبة «اململكة في التعليمي النظام إلصالح استراتيجية»

 العبارة جاءت ،(3,68) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 من الثانية باملرتبة «التنافسية لتحقيق للوزارة التنظيمي التطوير تعني»

 جاءت ،(3,60) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث

 والتكتيكية التنفيذية اإلدارة مستويات بين التوازن  تحقيق» العبارة

 بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من الثالثة باملرتبة «واالستراتيجية

 جاءت الحسابي املتوسط في األقل العبارات أما(. 3,45) عالية متوسط

 إلى للخدمة مقدم من الدولة بتحول  2030 رؤية توجهات تحقيق» العبارة

 الدراسة أفراد موافقة حيث من الرابعة باملرتبة «الخدمة على تشرف جهات

 في جوهري  تغيير» العبارة وجاءت ،(3,37) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها

 من الخامسة باملرتبة“ التعليم وزارة في والبشرية واإلدارية املالية األنظمة

 تتفق(. 3,34) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث

 بالتوجه) التعليم لتطوير الوطنية االستراتيجية مشروع مع الدراسة نتائج

 – 2015) العاشرة التنمية خطة (19) الهدف ومع ،[35( ]الالمركزية نحو

 الدولة أجهزة إنتاجية كفاءة ورفع املؤسس ي اإلصالح مسيرة تعزيز في( 2019

 تحفيز الدمج أسباب أهم من أن وهي[ 27] دراسة نتائج ومع وموظفيها،

 ،2020 عام الدولية واملعايير املواصفات مع ليتوافق التعليم نظام تحويل

 استراتيجيات وبيان مختلفة سيناريوهات صنع أن[ 32] دراسة نتائج ومع

 التعليم تشكيل ألجل االستراتيجية األهمية ذات العوامل وتحديد بها، مرتبطة

 .الحياة مدى والتعلم والتدريب

 العربية باململكة التعليم وزارة هيكلة إعادة مبررات ما: الثاني السؤال إجابة

 السعودية؟

 القيادات نظر وجهة من التعليم ارةز و  في هيكلة إعادة مبررات إلى للتعرف 

 واملتوسطات املئوية، والنسب التكرارات، ُحسبت التربويين، والخبراء

 الدراسة عينة أفراد الستجابات والرتب، املعيارية، واالنحرافات الحسابية،

 :التالي الجدول  يوضحها كما

 5 جدول 

  مرتبة السعودية؟ العربية باململكة التعليم وزارة هيكلة إعادة اتمبرر ما: الثاني املحور  سؤال على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة ك العبارات م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة

افق ٪  مو

بدرجة 

 مرتفعة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 منخفضة

غير 

افق  مو

 3.35 5 7 11 39 ك فية على التعليم.توحيد الجهة اإلشرا 1

 

0.98 

 

12 

٪ 62.9 17.74 11.29 8.06 

 3.47 3 5 14 40 ك توحيد الخطة االستراتيجية للتعليم. 2

 

0.84 

 

11 

٪ 64.52 22.58 8.06 4.84 

تحقيق التكامل بين التعليم العام والعالي  3

 و املنهي.

 3.63 1 4 12 45 ك

 

0.68 

 

3 

٪ 72.58 19.35 6.45 1.61 

 3.56 2 4 13 43 ك الوزارة.تنسيق إجراءات العمل في  4

 

0.76 

 

7 

٪ 69.35 20.97 6.45 3.23 

 3.73 2 0 11 49 ك في الوزارة. تطوير اللوائح و األنظمة 5

 

0.63 

 

1 

٪ 79.03 17.74 0 3.23 

تطوير مخرجات التعليم لتالئم متطلبات  6

 سوق العمل.

 4 0.82 3.61 3 4 7 48 ك

٪ 77.42 11.29 6.45 4.84 

 9 0.82 3.48 2 7 12 41 ك ترشيد نفقات التعليم املادية واملالية. 7

٪ 66.13 19.35 11.29 3.23 

العالي و  تقليل التضخم التنظيمي للتعليم 8

 العام و املنهي.

 5 0.73 3.60 2 3 13 44 ك

٪ 70.97 20.97 4.84 3.23 

التكامل بين مخرجات التعليم العام  9

 ومدخالت التعليم العالي أو التعليم املنهي.

 10 0.88 3.50 4 4 11 43 ك

٪ 69.35 17.74 6.45 6.45 

1

0 

منع التداخل في الصالحيات واالزدواجية 

 في الوظائف بين التعليم العالي والعام واملنهي.

 7 0.69 3.56 1 4 16 41 ك

٪ 66.13 25.81 6.45 1.61 

1

1 

التحول من اإلدارة التقليدية إلى ضرورة 

 اإلدارة االستراتيجية.

 9 0.70 3.52 1 4 19 38 ك

٪ 61.29 30.65 6.45 1.61 

1

2 

الحاجة إلى الرفع من الكفاءة الخارجية 

 لنظام التعليم باململكة.

 8 0.76 3.53 2 4 15 41 ك

٪ 66.13 24.19 6.45 3.23 

1

3 

الكفاءة الداخلية الحاجة إلى الرفع من 

 لنظام التعليم باململكة.

 2 0.62 3.68 1 2 13 46 ك

٪ 74.19 20.97 3.23 1.61 

 13 0.93 3.29 5 5 19 33 كتحقيق متطلبات العصر )العوملة 1
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 8.06 8.06 30.65 53.23 ٪ واالنفتاح االقتصادي( االقليمية(. 4

1

5 

ت العاملية في رع التغيرامواكبة تسا

 املجاالت العلمية والتقنية.

 3.58 3 1 15 43 ك

 

0.76 

 

6 

٪ 69.35 24.19 1.61 4.84 

 3.54املتوسط العام للمحور= 

 0.77االنحراف املعياري العام للمحور= 

 العربية باململكة التعليم وزارة هيكلة إعادة مبررات( 5) الجدول  يوضح      

 الدراسة أفراد أن ويتضح التعليم، في والقيادات الخبراء وجهة نم السعودية

 تفاوت هناك أن يتضح حيث ،(3,54) بمتوسط وذلك عالية بدرجة موافقون 

 بين ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد موافقة في

 ياساملق فئات من األولى الفئة في تقع درجاتها متوسطات وهي( 3,35 إلى 3,73)

 العبارة جاءت حيث. التعليم وزارة هيكلة إعادة أهمية على يؤكد مما الرباعي؛

 أفراد موافقة حيث من األولى باملرتبة «الوزارة في واألنظمة اللوائح تطوير»

 إلى الحاجة» العبارة وجاءت ،(3,73) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة

 حيث من الثانية باملرتبة «ململكةاب التعليم لنظام الداخلية الكفاءة من الرفع

 العبارة وجاءت ،(3,68) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 حيث من الثالثة باملرتبة «واملنهي والعالي العام التعليم بين التكامل تحقيق»

 (.3,63) عالية متوسط بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 التعليم قطاع الوطني التحول  برنامج عمل ورشة مع الدراسة نتائج تتفق      

 قطاع هيكلة إعادة ضرورة في حددتها التي اإلداري  التطوير لسبل[ 25]

 التنفيذية، والقواعد والتعليمات األنظمة ملنظومة حديثة وصياغة التعليم،

 
ً
 تحديث بضرورة[ 37] به أوص ى ما ومع التشغيلي، األداء كفاءة رفع أيضا

 في واملالي الوظيفي واألداء اإلدارية بالتنظيمات العالقة ذات ئحواللوا األنظمة

 العاشرة التنمية خطة أهداف من( 19) الهدف ومع. الحكومية األجهزة

 بين واالتساق التكامل وتعزيز التنظيمية الهياكل تطوير في( 2015-2019)

 يذيةالتنف واللوائح واألنظمة التشريعات ومراجعة القطاعية، االستراتيجيات

 عن وإنتاجيتهم العاملين كفاءة ورفع وتطويرها، املؤسس ي لإلصالح املعززة

 األجهزة أداء قياس مركز دور  وتفعيل األداء، مؤشرات تطوير طريق

 ومع[. 38] التربوية والسياسات الحوكمة برنامج وثيقة ومع الحكومية،

 السياسات مواءمة ومشروع التعليم بوزارة التنظيمية الهيكلة تطوير مشروع

 إعادة [26] باململكة العام للتعليم املستقبلية التوجهات ومع والتشريعات،

 في العيس ى ذكره ما ومع تكاملية، منظومة خالل من التعليم مؤسسات هيكلة

 لرفع ومتنوع متعدد استراتيجي تحول  إحداث إلى التعليم وزارة تسعى[ 5]

 دراسة توصيات ومع. 2030 رؤية يحقق بما باململكة، التعليم وكفاءة نوعية

 والعالي، العام التعليم بين مشتركة استراتيجية خطة تبني ضرورة في[ 40]

 العالقة يدعم الذي اإلطار تحدد شأنها من التي واللوائح النظم وإيجاد

 للتنسيق التنظيمية الهيكلة غياب وإن والعالي، العام التعليم بين املستدانة

 التكامل تحقيق دون  تحول  التي املعوقات أحد يعدُّ  والعالي العام التعليم بين

 .بينها

 أن[ 5]ـ ه1439 - 1438 املالي للعام السنوي  التقرير في ورد ما إلى باإلضافة      

 التعليم إصالح عند االعتبار في تؤخذ أن يجب التي التحديات أبرز  من

 جودة في وتباين العام، التعليم في الجودة في مستمر انخفاض: وتطويره

، الطالب تكلفة كفاءة ضعف العالي، التعليم
ً
 جستن مؤتمر وتوصيات سنويا

 في موحدة رؤية إيجاد في والعالي، العام التعليم بين التربوي  التكامل( 17)

 وتحديث والسياسات التشريعات تطوير خالل من التعليمية السياسات

 والعالي، العام ليمالتع بين تكاملها على والعمل التشريعية واللوائح األنظمة

 وبناء الحلقات، متكاملة كمنظومة للتعليم النظر في[ 11] العوهلي أوص ى وما

 .واملالية اإلدارية واألنظمة اللوائح تطوير مع للتعليم موحدة استراتيجية خطة

 تحقيق» العبارة فجاءت الحسابي املتوسط في األقل العبارات أما       

 الثالثة باملرتبة»( االقليمية االقتصادي حنفتاواال  العوملة) العصر متطلبات

 ،(3,29) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من عشر

 من عشر الثانية باملرتبة «التعليم على اإلشرافية الجهة توحيد» والعبارة

 والعبارة ،(3,35) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث

 حيث من عشر الحادية باملرتبة «للتعليم االستراتيجية خطةلا توحيد»

 (.3,47) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 التعليم؟ وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد ما: الثالث السؤال إجابة

 نظر وجهة من التعليم وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد إلى للتعرف 

 املئوية، والنسب التكرارات، ُحسبت تربويين،لا والخبراء القيادات

 أفراد الستجابات والرتب، املعيارية، واالنحرافات الحسابية، واملتوسطات

 :التالي الجدول  يوضحها كما الدراسة عينة

 6 جدول 

 از تن مرتبة التعليم؟ وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد ما: الثالث املحور  سؤال على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب ليا  الهيكلة إعادة الجانب من املو

 التنظيمية

افقة التكرار العبارات م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة

النسبة 

٪ 

افق  مو

بدرجة 

 مرتفعة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 منخفضة

غير 

افق  مو

طة التعديل في الهياكل التنظيمية )الخري 1

 التنظيمية(.

 3.74 0 0 16 46 ك

 

0.44 

 

1 

٪ 74.19 25.81 0 0 

 3.69 0 3 13 46 ك التغيير في نظم وإجراءات العمل. 2

 

0.56 

 

2 

٪ 74.19 20.97 4.84 0 

 3.60 1 4 14 43 ك التغيير في األنماط التنظيمية السائدة. 3

 

0.69 

 

5 

٪ 69.35 22.58 6.45 1.61 
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 3.66 1 2 14 45 ك في شكل وحجم السلطة.يير التغ 4

 

0.63 

 

3 

٪ 72.58 22.58 3.23 1.61 

 3.39 2 10 12 38 ك بناء الثقافة التنظيمية مجودة. 5

 

0.88 

 

8 

٪ 61.29 19.35 16.13 3.23 

منع التداخل واالزدواجية في االختصاصات  6

 التنظيمية.

 3.58 2 4 12 44 ك

 

0.76 

 

6 

٪ 70.97 19.35 6.45 3.23 

تحقيق األهداف تمكن الهيكل التنظيمي من  7

 االستراتيجية.

 3.66 0 6 9 47 ك

 

0.65 

 

3 

٪ 75.81 14.52 9.68 0 

تحقيق الكفاءة الداخلية بين وحدات  8

 التنظيم.

 3.61 0 7 10 45 ك

 

0.69 

 

4 

٪ 72.58 16.13 11.29 0 

ع البيئة ملواجهة تحقيق الكفاءة الخارجية م 9

 التغيرا
ً
.ت والتحديات محليا

ً
 وعامليا

 3.55 1 6 13 42 ك

 

0.74 

 

7 

٪ 67.74 20.97 9.68 1.61 

 3.61املتوسط العام للمحور= 

 0.67االنحراف املعياري العام للمحور=

 الهيكلة إعادة) التعليم وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد يوضح( 6) لجدول ا

 أفراد استجابات وأن التعليم في والقيادات الخبراء وجهة من( التنظيمية

 الهيكلة إعادة) التعليم وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد على الدراسة

 حيث ،(3,61) بمتوسط وذلك عالية بدرجة املوافقة أن أظهرت( التنظيمية

 تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد موافقة في تفاوت هناك أن يتضح

 بين ما تتراوح متوسطات وهي( 3,55 إلى 3,73) بين ما افقتهمو م متوسطات

 والقيادات الخبراء اتفاق يوضح مما الرباعي؛ املقياس فئات من األولى الفئة

(. التنظيمية الهيكلة إعادة) التعليم وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد على

« (ظيميةتنال الخريطة) التنظيمية الهياكل في التعديل» العبارة جاءت حيث

 عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من األولى باملرتبة

 تمكن «و «العمل وإجراءات نظم في التغيير» العبارتان وجاءت ،(3,73)

 حيث من الثانية باملرتبة «االستراتيجية األهداف تحقيق من التنظيمي الهيكل

 العبارة أما(.3,69) ةليعا متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 أفراد موافقة حيث من الثالثة باملرتبة «السلطة وحجم شكل في التغيير»

 رؤية مع النتيجة هذه تتفق(. 3,66) عالية متوسط بدرجة عليها الدراسة

 وتوزيع الحكومية واإلجراءات للهياكل دقيقة بمراجعة القيام في[ 3] 2016

 عملية بين الفصل يضمن بما يرهاطو وت والصالحيات واملسؤوليات، املهمات

 عملية لتسريع التوجه مع وتتواءم التنفيذ، ومراقبة وتنفيذه القرار اتخاذ

 تعزيز في 2030 رؤية ومع. واإلداري  املالي الهدر من والحد القرار اتخاذ

 األدوار تلغي الحكومية لألجهزة مستمرة هيكلة إعادة على بالعمل الحوكمة

 االختصاصات وتحديد اإلجراءات وتسهيل الجهود توحيد إلى وتسعى املتكررة

[3.] 

 الثقافة بناء» العبارة فجاءت الحسابي املتوسط في األقل العبارات أما    

 عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من الثامنة باملرتبة «مجودة التنظيمية

 مع الخارجية الكفاءة تحقيق» والعبارة ،(3,39) بمتوسط مرتفعة بدرجة

  والتحديات التغيرات ملواجهة بيئةلا
ً
  محليا

ً
 حيث من السابعة باملرتبة «وعامليا

 منع» والعبارة ،(3,55) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 من السادسة باملرتبة «التنظيمية االختصاصات في واالزدواجية التداخل

 (.3,58) سطبمتو  مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث

  
ً
 :البشرية للموارد الهيكلة إعادة: ثانيا

 7 جدول 

  مرتبة التعليم؟ وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد ما: الثالث املحور  سؤال على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  الهيكلة إعادة الجانب من املو

 البشرية للموارد

افقة التكرار العبارات م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة

النسبة 

٪ 

افق  مو

بدرجة 

 مرتفعة

افق بدرجة  مو

 متوسطة

افق بدرجة  مو

 منخفضة

غير 

افق  مو

التضخم التمكن من مواجهة مشكلة  1

 الوظيفي.

 3.60 0 6 13 43 ك

 

0.66 

 

3 

٪ 69.35 20.97 9.68 0 

ية للموارد تحسين الكفاءة والفعال 2

 البشرية.

 3.68 1 2 13 48 ك

 

0.62 

 

1 

٪ 77.42 20.97 3.23 1.61 

ربط الخطة االستراتيجية للموارد  3

 البشرية بأهداف الوزارة.

 3.66 0 3 15 44 ك

 

0.57 

 

2 

٪ 70.97 24.19 4.84 0 

ترشيد عدد املوظفين بالوزارة  4

 كمدخل للتطوير التنظيمي.

 3.44 2 8 13 39 ك

 

0.84 

 

4 

٪ 62.9 20.97 12.9 3.23 

 3.60املتوسط العام للمحور= 

 0.67االنحراف املعياري العام للمحور=
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 أبعاد على الدراسة أفراد استجابات( 7) جدول  في النتائج خالل من     

 يتضح( البشرية للموارد الهيكلة إعادة) التعليم وزارة هيكلة إعادة وجوانب

 حيث ،(3,60) بمتوسط وذلك عالية بدرجة موافقون  اسةالدر  أفراد أن

 تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد موافقة في تفاوت هناك أن يتضح

 الفئة في تقع متوسطات وهي( 3,44 إلى 3,68) بين ما موافقتهم متوسطات

 على والقيادات الخبراء اتفاق يوضح مما الرباعي؛ املقياس فئات من األولى

 ،(البشرية للموارد الهيكلة إعادة)  التعليم وزارة هيكلة عادةإ وجوانب أبعاد

 األولى باملرتبة «البشرية للموارد والفعالية الكفاءة تحسين» العبارة وجاءت

 وجاءت ،(3,68) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من

 باملرتبة «زارةالو  بأهداف البشرية للموارد االستراتيجية الخطة ربط» العبارة

 ،(3,66) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من الثانية

 باملرتبة» الوظيفي التضخم مشكلة مواجهة من التمكن» العبارة وجاءت

 (.3,60) عالية متوسط بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من الثالثة

 واملساءلة والشفافية الكفاءة زيزتع في 2030 رؤية مع النتيجة هذه تتفق      

 املعايير تطوير على والعمل البشرية املوارد لتمكين األداء ثقافة وتشجيع

 مشكلة أن[ 21] دراسة نتائج ومع تعليمي، مسار بكل الخاصة الوظيفية

 األساسية املشكلة تمثل النامية البلدان في اإلداري  والترهل الوظيفي التضخم

 كشفت ما ومع العاملين، إنتاجية ضعف إلى باإلضافة الحكومية األجهزة في

 عن زامبيا في التعليم وزارة هيكلة إعادة تأثير من[ 30] كابامبوي  دراسة عنه

 أما. متضخم وظيفي هيكل عنه نتج مما واملسؤوليات؛ لألدوار مفاجئ ارتفاع

 املوظفين عدد ترشيد» العبارة جاءت الحسابي املتوسط في األقل العبارات

 أفراد موافقة حيث من الرابعة باملرتبة «التنظيمي للتطوير كمدخل لوزارةبا

 .3,44 بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة

 
 
:املالية املوارد هيكلة إعادة: ثالثا

 8 جدول 

  مرتبة التعليم؟ وزارة هيكلة إعادة وجوانب أبعاد ما: الثالث املحور  سؤال على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املوارد هيكلة إعادة الجانب من املو

 املالية

افقة التكرار العبارات م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة

النسبة  

٪ 

افق  مو

بدرجة 

 مرتفعة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 منخفضة

غير 

افق  مو

 إعادة النظر في القوانين والتشريعات 1

 للوائح املتصلة بالبعد املالي بالوزارة.وا

 3.73 0 1 15 46 ك

 

0.48 

 

2 

 ٪ 74.19 24.19 1.61 0 

التحول من فلسفة تخفيض االنفاق  2

الحكومي إلى فلسفة ترشيد االنفاق 

 الحكومي.

 3.68 1 3 11 47 ك

 

0.65 

 

3 

٪ 75.81 17.74 4.84 1.61 

 3.52 1 5 17 39 ك لتعليم.الدولية للقياس اتطبيق املعايير  3

 

0.72 

 

6 

٪ 62.9 27.42 8.06 1.61 

 في  4
ً
 متزايدا

ً
منح القطاع الخاص دورا

 االستثمار في التعليم.

 3.52 3 4 13 42 ك

 

0.82 6 

٪ 67.74 20.97 6.45 4.84 

استقاللية الجامعات الحكومية  تحقيق 5

 والتعامل معها كمؤسسات غير ربحية.

 3.53 1 6 14 41 ك

 

0.74 

 

5 

٪ 66.13 22.58 9.68 1.61 

 3.55 1 5 15 41 ك إنشاء إدارة مستقلة للتخطيط املالي 6

 

0.72 

 

4 

٪ 66.13 24.19 8.06 1.61 

تفعيل الشفافية واملحاسبية كأساس  7

 إلعداد وتنفيذ ميزانية التعليم.

 3.76 1 0 12 49 ك

 

0.53 

 

1 

٪ 79.03 19.35 0 1.61 

 3.64املتوسط العام للمحور=  

 0.62االنحراف املعياري العام للمحور=

 هيكلة إعادة وجوانب أبعاد على الدراسة أفراد استجابات( 8) جدول  يظهر     

 في والقيادات الخبراء وجهة من( املالية املوارد هيكلة إعادة) التعليم وزارة

 وذلك عالية بدرجة قون مواف الدراسة أفراد أن يتضح والذي التعليم،

 عينة أفراد موافقة في تفاوت هناك أن يتضح حيث ،(3,64) بمتوسط

 وهي ،(3,52 إلى( 3,76) بين ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة،

 أن يوضح مما الرباعي؛ املقياس فئات من األولى الفئة بين ما تتراوح متوسطات

 إعادة) التعليم وزارة هيكلة إعادة نبوجوا أبعاد على والقيادات الخبراء اتفاق

 (.املالية املوارد هيكلة

 وتنفيذ إلعداد كأساس واملحاسبية الشفافية تفعيل» العبارة وجاءت       

 بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من األولى باملرتبة «التعليم ميزانية

 والتشريعات القوانين في النظر إعادة» والعبارة ،(3,76) عالية متوسطة

 أفراد موافقة حيث من الثانية باملرتبة «بالوزارة املالي بالبعد املتصلة واللوائح

 فلسفة من التحول » العبارة أما ،(3,73) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة

 باملرتبة“ الحكومي االنفاق ترشيد فلسفة إلى الحكومي االنفاق تخفيض

 (.3,68) عالية متوسط بدرجة عليها سةالدرا أفراد موافقة حيث من الثالثة
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 العام االنفاق كفاءة برفع بااللتزام 2030 [3] رؤية مع الدراسة نتائج تتفق       

 القيام وكذلك الهدر، من والحد املوارد استخدام في الكفاءة وتحقيق

 األجهزة جميع في املالية واللوائح لألنظمة ودقيقة شاملة مراجعة بإجراءات

 فاعلية مفهوم إلى اإلجراءات سالمة على التركيز من لتحول ل الحكومية

 ثقافة ونشر فاعليتها، قياس يمكن محددة أهداف بتحقيق وارتباطه الصرف

 اإلدارات في األداء وتحسين اإلدارية، املستويات مختلف بين اإلنفاق كفاءة

 للتعليم الرابع االستراتيجي الهدف نص كما. الداخلية املراجعة وإدارات املالية

 عبد دراسة نتائج مع وكذلك التعليم، لقطاع املالية الكفاءة تحسين وهو

 املستقرة، البيئات الهيكلة إعادة عملية نجاح مقومات ألهم[ 21] الجواد

 اإلدارية، النظم في والكفاءة واملحاسبية، واملسؤولية، الشفافية، الوعي،

 .األهداف وواقعية ووضوح السياس ي، الدعم

 إدارة إنشاء» العبارة جاءت الحسابي املتوسط في األقل العبارات اأم      

 الدراسة أفراد موافقة حيث من الرابعة باملرتبة «املالي للتخطيط مستقلة

 املعايير تطبيق»  عبارتا وجاءت ،(3,55) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها

  الخاص القطاع منح»و «التعليم للقياس الدولية
ً
  دورا

ً
 في الستثمارا في متزايدا

 بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من السادسة باملرتبة «التعليم

 الجامعات استقاللية تحقيق»  العبارة وجاءت ،(3,52) بمتوسط مرتفعة

 حيث من الخامسة باملرتبة «ربحية غير كمؤسسات معها والتعامل الحكومية

 (.3,53) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 التعليم؟ وزارة هيكلة إعادة تواجه التي التحديات ما: الرابع السؤال إجابة

 نظر وجهة من التعليم وزارة هيكلة إعادة تواجه التي التحديات إلى للتعرف 

 املئوية، والنسب التكرارات، ُحسبت التربويين، والخبراء القيادات

 أفراد الستجابات رتب،وال املعيارية، واالنحرافات الحسابية، واملتوسطات

 :التالي الجدول  يوضحها كما الدراسة عينة

 9 جدول 

  مرتبة التعليم؟ وزارة هيكلة إعادة تواجه التي التحديات ماهي: الرابع املحور  سؤال على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة التكرار العبارات م املتوسط  درجة املو

 الحسابي

حراف االن

 املعياري 

 الرتبة

النسبة 

٪ 

افق  مو

بدرجة 

 مرتفعة

افق  مو

بدرجة 

 متوسطة

افق  مو

بدرجة 

 منخفضة

غير 

افق  مو

املركزية الشديدة في إدارات التعليم العالي  1

 والعام والتدريب املنهي.

 3.71 0 3 12 47 ك

 

0.55 

 

1 

٪ 75.81 19.35 4.84 0 

 3.37 6 9 20 27 ك ام والعالي واملنهي.تداخل املهام بين التعليم الع 2

 

0.87 

 

8 

٪ 43.55 32.26 14.52 9.68 

التباعد الجغرافي ملناطق اململكة يجعل من  3

 الصعب تحقيق املتطلبات املادية والبشرية.

 3.10 8 7 17 30 ك

 

0.99 

 

15 

٪ 48.39 27.42 11.29 12.9 

 3.11 0 3 15 44 ك ة التعليمصعوبة التحول إلى الالمركزية في وزار  4

 

1.06 

 

14 

٪ 70.97 24.19 4.84 0 

الحاجة لتطوير األنظمة والتشريعات التي كان  5

 ُيعمل بها في السابق.

 3.66 2 7 18 35 ك

 

0.57 

 

2 

٪ 56.45 29.03 11.29 3.23 

اختالف الوظائف بين قطاعات التعليم العام  6

 والعالي واملنهي.

 3.39 1 6 15 40 ك

 

0.82 

 

7 

٪ 64.52 24.19 9.68 1.61 

اختالف الثقافة التنظيمية بين قطاعات  7

 التعليم العام.

 3.52 1 6 15 40 ك

 

0.74 

 

4 

٪ 64.52 24.19 9.68 1.61 

تحتاج مالمح نجاح أو فشل الدمج إلى وقت  8

 طويل للظهور.

 3.08 6 9 21 26 ك

 

0.98 

 

16 

٪ 41.94 33.87 14.52 9.68 

الحاجة إلى إظهار التخصص والتمايز بين  9

 التعليم العام والعالي واملنهي.

 3.45 0 8 18 36 ك

 

0.72 

 

5 

٪ 58.06 29.03 12.9 0 

إعادة الهيكلة أكثر من التركيز على التركيز على  10

 الدمج.

 3.44 0 5 25 32 ك

 

0.64 

 

6 

٪ 51.61 40.32 8.06 0 

 3.06 5 7 29 21 ك إدخال عمليات الحوكمة في التعليم. صعوبة 11

 

0.88 

 

17 

٪ 33.87 46.77 11.29 8.06 

 3.37 3 5 20 34 ك ضعف التمكين اإلداري في التعليم. 12

 

0.83 

 

8 

٪ 54.84 32.26 8.06 4.84 

 3.53 0 4 21 37 ك التعقيد في أنظمة التعليم بشكل عام. 13

 

0.62 

 

3 

٪ 59.68 33.87 6.45 0 

 9 0.75 3.35 0 10 20 32 كحل الكثير من املشكالت التنظيمية في  صعوبة 14



 

27 

التعليم العالي والعام ومؤسسة التدريب املنهي 

 والتقني قبل الدمج.

٪ 51.61 32.26 16.13 0   

صعوبة دمج بعض الوحدات الختالف املهام  15

 رغم وحدة االختصاص.

 3.24 3 9 20 30 ك

 

0.88 

 

13 

٪ 48.39 32.26 14.52 4.84 

الحاجة إلى استحداث وحدات جديدة تتواءم  16

 مع عملية الدمج.

 3.27 1 8 26 27 ك

 

0.75 

 

11 

٪ 43.55 41.94 12.9 1.61 

صعوبة إلغاء وحدات قائمة تتعارض مع  17

 سياسة الدمج.

 3.03 1 11 17 27 ك

 

1.04 

 

18 

٪ 43.55 27.42 17.74 1.61 

الحاجة إلى استقطاب الكفاءات والخبرات في  18

 التعليم العام والعالي واملنهي.

 3.53 3 3 14 42 ك

 

0.80 

 

3 

٪ 67.74 22.58 4.84 4.84 

املوارد البشرية في الوزارة )التعليم  تضخم 19

 العام والعالي واملنهي وهيئة تقويم التعليم(.

 3.45 1 4 23 34 ك

 

0.69 

 

5 

٪ 54.84 37.1 6.45 1.61 

اختالف معايير تقويم األداء بين التعليم العام  20

والعالي واملنهي يؤدي إلى صعوبة تطبيق 

 الحوكمة.

 3.26 4 7 20 31 ك

 

0.90 

 

12 

٪ 50 32.26 11.29 6.45 

 صعوبة ترشيد املوارد البشرية التي تتطلبها 21

 يئة حكومية.إعادة الهيكلة؛ ألن الوزارة ه

 3.31 4 6 19 33 ك

 

0.90 

 

10 

٪ 53.23 30.65 9.68 6.45 

 3.34املتوسط العام للمحور= 

 0.81االنحراف املعياري العام للمحور=

 التحديات عن الدراسة أفراد استجابات( 9) جدول  في النتائج خالل من     

 موافقون  دراسةال أفراد أن يتضح التعليم وزارة هيكلة إعادة تواجه التي

 موافقة في تفاوت هناك أن يتضح حيث ،(3,34) بمتوسط وذلك عالية بدرجة

 إلى3,71) بين ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد

( متوسطة – عالية) والثانية األولى الفئة بين ما تتراوح متوسطات وهي( 3,03

 وزارة هيكلة إعادة التي ياتالتحد أن يوضح مما الرباعي؛ املقياس فئات من

 تواجه التي الصعوبات يعني مما واملرتفعة؛ املتوسطة بين تتراوح التعليم

 العالي التعليم إدارات في الشديدة املركزية»  العبارة جاءت حيث املرحلة،

 عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من األولى باملرتبة «املنهي والتدريب والعام

 األنظمة لتطوير الحاجة» العبارة وجاءت ،(3,71) ةعالي متوسطة بدرجة

 موافقة حيث من الثانية باملرتبة «السابق في بها ُيعمل كان التي والتشريعات

»  عبارتان وجاءت ،(3,66) عالية متوسطة بدرجة عليها الدراسة أفراد

 »و «واملنهي والعالي العام التعليم في والخبرات الكفاءات استقطاب إلى الحاجة

 أفراد موافقة حيث من الثالثة باملرتبة“ عام بشكل التعليم أنظمة في التعقيد

 (.3,53) عالية متوسط بدرجة عليها الدراسة

 التجارب أن في[ 21] دراسة إليه توصلت ما مع الدراسة نتائج تتفق      

 مرافقة تشريعية إصالحات وجود إلى تشير الهيكلة إعادة لعملية الناجحة

 اإلطار التعليم وزارة وثيقة تضمنته وما ومع الهيكلة، دةإعا لعمليات

 بأن تفيد املؤشرات أن من الجامعات في املعلم إعداد برامج لتجديد التنفيذي

  التعليم جودة انخفاض وأن املأمول، من أقل باململكة التعليم جودة
ً
 تهديدا

 وهو تعليملل الثاني االستراتيجي الهدف نص ومع للمملكة، التنافسية للمقدرة

 نتائج ومع ،[41] وتطويرهم وتأهيلهم وإعدادهم املعلمين استقطاب تحسين

 على أنه: زامبيا في التعليم وزارة هيكلة إعادة لتأثير[ 30] كابامبوي  دراسة

 إال التعليم مجال في المركزية الوظائف بعض جعلت الحكومة أن من الرغم

 .العمل على املوظفين قدرة أعاقت السياس ي والتدخل البيروقراطية أن

 إلغاء صعوبة» العبارة فجاءت الحسابي املتوسط في األقل العبارات أما      

 حيث من عشر الثامنة باملرتبة «الدمج سياسة مع تتعارض قائمة وحدات

 والعبارة ،(3,03) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة

 من عشر السابعة باملرتبة «مالتعلي في الحوكمة عمليات إدخال صعوبة»

 والعبارة ،(3,06) بمتوسط مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث

 باملرتبة «للظهور  طويل وقت إلى الدمج فشل أو نجاح مالمح تحتاج»

 مرتفعة بدرجة عليها الدراسة أفراد موافقة حيث من عشر السادسة

 (.3,08) بمتوسط

 باململكة؟ التعليم وزارة هيكلة إعادة ناريوهاتسي ما: الخامس السؤال إجابة

 الصلة ذات والتجارب األبيات واستعراض الحالية الدراسة نتائج خالل من

 سيناريوهات أربع استعراض يمكن املحكمين، وتوصيات الدراسة، بموضوع

 :يلي فيما إليها ونشير الوزارة هيكلة إلعادة

 ،(كامل اندماج) الحالي الوضع مراراست: املرجعي السيناريو: األول  السيناريو

 وزارة وهي واحدة، وزارة في والتعليم والتربية العالي التعليم وزارتا ُدمجت

 تبعية نقلت ثم ومن هـ،9/4/1436 تاريخ في واحد ونائب واحد بقائد التعليم

 كما هـ،1/8/1439 في التعليم وزارة إلى واملنهي التقني للتدريب العامة املؤسسة

  سنوات 4 بعد هـ،23/12/1439 في للوزارة التنظيمي يكلاله صدر
ً
 من تقريبا

 تبنتها، التي التحوالت من مجموعة الوزارة شهدت كما الدمج، قرار صدور 

 واملوارد والسياسيات التنظيمي الهيكل وعلى التشغيل نموذج على أثرت والتي

  البشرية
ً
  كما

ً
 :اآلتي النحو على ونوعا

 والتطوير التخطيط ووكالة الوزير نائب) تعليمال وزير بمعالي يرتبط -

 تحقيق ومكتب الفكري  الوعي ومركز املساندة للخدمات الوزير ومساعد

 (.اإلدارات من ومجموعة الرؤية

 وكالة االبتعاث، وكالة) الوزارة وكاالت بعض التعليم وزير بنائب يرتبط -

 األداء وكالة رسية،املد الشؤون وكالة العلمي، البحث وكالة العالي، التعليم

 واملحافظات، املناطق في التعليم ومديرو (. األهلي التعليم وكالة التعليمي،



842019 

28 

 واملكتبة التعليمي، املنهي للتطوير الوطني واملركز التعليم، إدارات وأمانة

 .واالبتعاث لإليفاد العامة واإلدارة الرقمية،

ستحدث
ُ
 املوارد وكالة)  به وترتبط املساندة للخدمات الوزير مساعد منصب ا

 والصيانة، املشاريع ووكالة واملالية، اإلدارية الشؤون ووكالة البشرية،

 وإدارة اإلدارية، االتصاالت ومركز اإللكترونية، الخدمات على العام واملشرف

 (.والسالمة لألمن العامة واإلدارة الخدمات، جودة

عتمدت التي التقسيمات
ُ
 :التعليم مستويات هيكلة في ا

 :العام لتعليما

 .التعليم إدارات -

 (.والبنات البنين تعليم تشمل) التعليمي األداء وكالة -

 .املوازي  التعليم وكالة -

 .املدرسية الشؤون وكالة -

 (.والعالي العام التعليم بين مشتركة) األهلي التعليم وكالة -

 تموسي. مستقلة مدارس إلى حكومية مدرسة 2000 لتحويل الوزارة تتجه - 

 :طريق عن تشغيلها

 .التشغيلية العقود نظام -1

 .التعليمية القسائم نظام - 2

 :العالي التعليم

 .العالي للتعليم( املؤقتة) اللجنة أمانة -

 .الحكومية والكليات للجامعات العلمي والبحث العالي التعليم وكالة -

 .الخارجي االبتعاث وكالة -

 (.والعالي العام التعليم بين مشتركة) األهلي التعليم وكالة -

 الجامعات بعض وتحويل التامة، االستقاللية الجامعات ملنح الوزارة تتجه -

 إدارية صالحيات الجامعات مديري  إعطاء مع ربحية، غير مؤسسات إلى

 .السابق من أكبر ومالية

 :املنهي والتدريب التقني التعليم -

 نقل وبعد السابق، في كما التنظيمي وهيكلها املؤسسة مسمى استمرار -

  التعليم وزير أصبح للوزارة تبعيتها
ً
 ومحافظ املؤسسة، إدارة ملجلس رئيسا

 في املؤسسة تظهر لم ذلك ومع آخرين، نواب أربعة مع له نائب املؤسسة

 .للوزارة الجديد التنظيمي الهيكل

 .تطبيقية جامعات إلى واملنهي التقني التعليم مؤسسة لتحويل التوجه -

 :اإلعاقة ذوي  تعليم

 دقة وعدم اإلعاقة ذوي  من للطلبة املقدمة الخدمات ضعف الواقع يعكس -

 .الخاصة التربية في اإلحصائية والبيانات املعلومات

 العالقة ذات بالجهات التعليم وزارة تربط معلوماتية شبكة وجود عدم -

 .باململكة اإلعاقة وجود نسبة لحصر

 .الخاصة واالحتياجات اإلعاقة ذوي  بالستيعا كافية مؤسسات وجود عدم -

 للتربية «بكة» مدنية تشغيل عن هـ1440-1439 التعليم وزارة أعلنت -

 األوسط الشرق  في نوعها من مدينة أكبر وهي املكرمة، مكة مدينة في الخاصة

 .االبتدائية للمرحلة وطالبة طالب 1000 من ألكثر استيعابية بطاقة

 

 
 1 شكل

 [42] التعليم زارةلو  التنظيمي الهيكل

 

 األول؟ السيناريو في والضعف القوة نقاط ما السؤال عن لإلجابة

ستخدمت
ُ
 النتائج وجاءت الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالية الجداول  في كما

 في القوة نقاط في التعليمية والقيادات واملتخصصين الخبراء آراء إلى للتعرف

ستخدمت ول،األ  السيناريو
ُ
 واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالي الجدول  في كما النتائج وجاءت املعيارية، واالنحرافات الحسابية،

 

 

 



 

29 

 10 جدول 

  مرتبة األول  السيناريو  في القوة نقاط على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة ك نقاط القوة م االنحراف  وسطاملت درجة املو

 املعياري 

 الترتيب

افق  % مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

 
 
 مطلقا

صياغة استراتيجية متكاملة للتعليم توحد فيها  1

 واالستراتيجيات.األهداف 

 4.93 0 0 0 1 14 ك

 

0.258 

 

1 

% 93.3 6.7 0 0 0 

 3.67 0 4 2 4 5 ك املحافظة على مركزية الدولة في إدارة التعليم. 2

 

1.234 

 

6 

% 33.3 26.7 13.3 26.7 0 

رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي )تخفيض الهدر املالي  3

 والبشري(.

 4 0 3 2 2 8 ك

 

1.254 

 

2 

% 53.3 13.3 13.3 20 0 

 4 0 3 2 2 8 ك إلغاء االزدواجية وتجنب األعمال املكررة. 4

 

1.254 

 

2 

% 53.3 13.3 13.3 20 0 

 3.73 0 3 1 8 3 ك تبادل الخبرات بين قطاعات التعليم. 5

 

1.033 

 

5 

% 20 53.3 6.7 20 0 

 3.47 0 3 1 8 2 ك القطاعات.تحديد مؤشرات قياس األداء لكل  6

 

1.187 7 

% 13.3 53.3 6.7 20 0 

دعم وتحفيز املؤسسات التعليمية )الجامعات،  7

 حصول على االعتماد.الكليات، املدارس( لل

 3.4 0 4 4 4 3 ك

 

1.211 

 

8 

% 20 26.7 26.7 26.7 0 

صالحيات إدارية ومالية ملديري الجامعات  تفويض 8

.
ً
 حاليا

 3.87 26.7 0 0 5 6 ك

 

1.246 

 

4 

% 40 33.3 0 0 4 

الجامعات االستقاللية التامة من  تتجه الوزارة ملنح 9

 مؤسسات ربحية.خالل تحويل الجامعات إلى 

 3.27 0 4 5 4 2 ك

 

1.033 

 

9 

% 13.3 26.7 33.3 26.7 0 

1

0 

مدرسة حكومية إلى  2000تتجه الوزارة لتحويل 

 مدارس مستقلة.

 3.13 0 4 6 4 1 ك

 

0.915 

 

10 

% 6.7 26.7 40 26.7 0 

  0.75 3.75  املتوسط العام 

 الخبراء نظر وجهة من األول  والسيناري قوة نقاط( 10) الجدول  يوضح      

 أفراد أن يتضح السابق الجدول  في النتائج خالل من التعليمية، والقيادات

(. 3,75) بمتوسط وذلك عالية بدرجة موافقون  الخبراء من الدراسة عينة

 تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد موافقة في تفاوت هناك أن يتضح حيث

 على العينة أفراد اتفاق يوضح مما ؛(4,93-3,13) بين ما موافقتهم متوسطات

 متكاملة استراتيجية صياغة» العبارة جاءت حيث األول، السيناريو قوة نقاط

 موافقة بدرجة األولى املرتبة في «واالستراتيجيات األهداف فيها توحد للتعليم

  عالية
ً
 الحكومي اإلنفاق كفاءة رفع» العبارة وجاءت ،(4,93) بمتوسط جدا

 عالية موافقة بدرجة الثانية املرتبة في« (والبشري  املالي دراله تخفيض)

 في «املكررة األعمال وتجنب االزدواجية إلغاء» العبارة وجاءت ،(4) وبمتوسط

 في األقل العبارات وجاءت ،(4) وبمتوسط عالية موافقة بدرجة الثالثة املرتبة

 التامة ستقالليةاال  الجامعات ملنح الوزارة تتجه» عبارة الحسابية املتوسطات

 بدرجة التاسعة املرتبة في «ربحية مؤسسات إلى الجامعات تحويل خالل من

 لتحويل الوزارة تتجه» العبارة وجاءت ،(3,27) وبمتوسط متوسطة موافقة

 بدرجة العاشرة املرتبة في“  مستقلة مدارس إلى حكومية مدرسة 2000

 (.3,13) وبمتوسط متوسطة موافقة

 :الضعف نقاط :األول  السيناريو

 الضعف نقاط في التعليمية والقيادات واملتخصصين الخبراء آراء إلى للتعرف

ستخدمت األول، السيناريو في
ُ
 واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالي الجدول  في كما النتائج وجاءت املعيارية، واالنحرافات الحسابية،

  مرتبة األول  السيناريو  في الضعف نقاط على الدراسة أفراد استجابات 11 جدول 
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة ك الضعف نقاط م االنحراف  املتوسط درجة املو

 املعياري 

 الترتيب

افق  مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

 
 
 مطلقا

ضعف القدرة على بناء منظومة تعليمية مرتبطة  1

 .2030ية اململكة باحتياجات سوق العمل لتحقيق رؤ 

 3.87 1 1 1 8 4 ك

 

1.125 

 

14 

% 26.7 53.3 6.7 6.7 6.7 

تضخم جهاز الوزارة سيؤدي لتعقد اإلجراءات  2

وصعوبة اتخاذ القرارات وبالتالي زيادة املركزية 

 4.53 0 0 0 7 8 ك

 

0.516 

 

1 

% 53.3 46.7 0 0 0 



842019 

30 

 وسيطرة البيروقراطية.

رد املالية والبشرية بين توزيع املوا صعوبة 3

 القطاعات املختلفة.

 3.67 0 2 4 6 3 ك

 

0.976 

 

16 

% 20 40 26.7 13.3 0 

تضخم الوزارة يصعب الحصول على كفاءة  4

 مخرجاتها وحوكمة أعمالها.

 3.87 0 3 1 6 5 ك

 

1.125 

 

15 

% 33.3 40 6.7 20 0 

يكل املهام بين الوحدات اإلدارية في اله تداخل 5

 التنظيمي الجديد للوزارة.

 4 0 2 2 5 6 ك

 

1.069 

 

11 

% 40 33.3 13.3 13.3 0 

ال يوجد دليل تنظيمي يوضح نموذج التشغيل  6

 واألدوار واملهام واملسؤوليات والعمليات.

 3.47 0 1 9 2 3 ك

 

0.915 

 

19 

% 20 13.3 60 6.7 0 

 تحد الهيكلة الجديدة من التنافسية بين 7

 الجامعات، وإدارات املناطق التعليمية.

 3.4 1 2 3 8 1 ك

 

1.056 

 

20 

% 6.7 53.3 20 13.3 6.7 

يواجه استقالل الجامعات تحديات صعبة، وعدم  8

 جاهزية العديد منها لالستقاللية.

 4 0 4  3 8 ك

 

1.309 

 

12 

% 53.3 20 26.7  0 

والتدريب غياب املؤسسة العامة للتعليم التقني  9

 املنهي عن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

 3.67 0 3 3 5 4 ك

 

1.113 

 

17 

% 26.7 33.3 20 20 0 

1

0 

الصورة الذهنية السلبية لدى الرأي العام ووسائل 

 اإلعالم حول أداء قطاع التعليم.

 4.27 0 1 1 6 7 ك

 

0.884 

 

5 

% 46.7 40 6.7 6.7 0 

1

1 

 3.6 0 2 6 3 4 ك لطالب في االختبارات الدولية.تراجع نتائج ا

 

1.056 

 

18 

% 26.7 20 40 13.3 0 

1

2 

تعاني البيئات التعليمية من ضعف التهيئة وانعدام 

 الجاذبية.

 4.07 0 2 1 6 6 ك

 

1.033 

 

10 

% 40 40 6.7 13.3 0 

1

3 

الخدمات املقدمة للطالب ذوي اإلعاقة محدودية 

 اجون للتربية الخاصة.بما فيه املحت

 4.07 0 2  8 5 ك

 

0.961 

 

9 

% 33.3 53.3  13.3 0 

1

4 

انخفاض مستمر في الجودة، في التعليم العام، 

 والتباين في جودة التعليم العالي.

 4.2 0 1 3 3 8 ك

 

1.014 

 

6 

% 53.3 20 20 6.7 0 

1

5 

% مقارنة ب 18تدني االلتحاق برياض األطفال 

 لدولة املقارنة معياريا.% في ا88

 4.13 0 2 1 5 7 ك

 

1.06 

 

8 

% 46.7 33.3 6.7 13.3 0 

1

6 

التقني واملنهي  ضعف االلتحاق في التعليم والتدريب

 % من اإلجمالي ملا بعد الثانوي.8

 4.2 0 1 1 7 6 ك

 

0.862 

 

7 

% 40 46.7 6.7 6.7 0 

1

7 

رة قصور في بناء شراكة استراتيجية مع األس

 واملجتمع.

 4.4 0 1 1 4 9 ك

 

0.91 

 

3 

% 60 26.7 6.7 6.7 0 

1

8 

 4.53 0 1 0 4 10 ك ضعف بيئة االستثمار في التعليم األهلي.

 

0.834 

 

2 

% 66.7 26.7 0 6.7 0 

1

9 

اعتماد الوزارة على املصدر الحكومي لتمويل 

 التعليم.

 4.33 0 2 0 4 9 ك

 

1.047 

 

4 

% 60 26.7 0 13.3 0 

2

0 

معظم الدراسات التي تناولت السلوك التنظيمي 

فضل عملية الدمج بين املؤسسات إذا كانت  تميل إلى

 ضخمة.

 13 1.069 4 0 1 5 2 7 ك

% 46.7 13.3 33.3 6.7 0 

  0.61 4.01  املتوسط العام 

 من الدراسة عينة أفراد أن يتضح السابق الجدول  في النتائج خالل من      

 هناك أن ويتضح(. 4,01) بمتوسط وذلك عالية بدرجة موافقون  الخبراء

 ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد موافقة في تفاوت

 السيناريو ضعف نقاط على العينة أفراد اتفاق يوضح مما ؛(4,53-3,4) بين

 إلجراءاتا لتعقد سيؤدي الوزارة جهاز تضخم» العبارة جاءت حيث األول،

 في «البيروقراطية وسيطرة املركزية زيادة وبالتالي القرارات اتخاذ وصعوبة

  عالية موافقة بدرجة األولى املرتبة
ً
 ضعف» والعبارة ،(4,53) بمتوسط جدا

  عالية موافقة بدرجة الثانية املرتبة في «األهلي التعليم في االستثمار بيئة
ً
 جدا

 األسرة مع استراتيجية شراكة بناء في قصور » العبارة أما ،(4,53) بمتوسط

  عالية موافقة بدرجة الثالثة املرتبة في“  واملجتمع
ً
 ،(4,4) بمتوسط جدا

 ال» العبارة جاءت حسابية متوسطات األقل العبارات أن الجدول  من ويتضح

 واملسؤوليات واملهام واألدوار التشغيل نموذج يوضح تنظيمي دليل يوجد

 ،(3,47) بمتوسط عالية موافقة بدرجة عشر التاسعة ةاملرتب في“  والعمليات

 وإدارات الجامعات، بين التنافسية من الجديدة الهيكلة تحد» العبارة أما

 (.3,4) بمتوسط عالية موافقة بدرجة العشرين املرتبة في“  التعليمية املناطق
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 الثةالث التعليم قطاعات دمج سيناريو: اإلصالحي السيناريو: الثاني السيناريو

 الحفاظ مع واحدة وزارة في ،(املنهي والتدريب التقني والتعليم العام، العالي،)

 متوافقة وخطط تكاملية، سياسات لبناء الثالثة القطاعات بين التمايز على

 العامة، السياسات وضع في دورها وتركيز الثالثة، التعليمية للقطاعات

 توافق من والتأكد. ؤسس يامل لألداء والتقويم والتخطيط العام، واإلشراف

 .اململكة رؤية مع وممارستها سياساتها

 ونائبين واحد، بوزير واحدة، تعليم وزارة: من التنظيمي الهيكل ويتكون 

 األداء وكالة) على معاليه ويشرف. العام للتعليم واآلخر العالي للتعليم أحدهما

 القانونية، دارةواإل  العامة، العالقات إدارة الرؤية، تحقيق ومكتب املؤسس ي،

 (.االستثمار إدارة

 إدارة الثقافية، امللحقيات) التعليم بقطاعات املشتركة الخدمات دمج -

 » البشرية املوارد
ً
 الخدمات ،«واالبتعاث والتدريب التوظيف بذلك شامال

 .التعليم وزير مساعدي بإدارة( والنقل والصيانة، املشاريع اإللكترونية،

 التعليم بإدارات الجامعات ربط على ليعمل منطقة، لكل تعليم مجلس يعين -

  املنطقة، لنفس التابع واملجتمع األعمال ورجال
ً
 بين التنافسية لتحقيق سعيا

 واللوائح األنظمة وتطوير اململكة، مناطق في التعليمية واإلدارات الجامعات

 .املرحلة متطلبات مع يتوافق بما والتشريعات

 الخاص والقطاع العمل، ووزارة التعليم وزارة بين تنسيقية لجنة إنشاء -

 آلية لتطوير وذلك. العالقة ذات الجهات من وغيرها واالتصاالت والصحة

 .العمل سوق  واحتياجات والعالي العام التعليم مخرجات مواءمة

 عاملية، بمعايير والتدريب التعليم تقويم هيئة من معتمد محلي تصنيف -

 اإلشراف ومكاتب والجامعات، التعليم، تإدارا كل أداء نتائج وإعالن

 .للوزارة الرسمي املوقع على منها األهلية باألخص واملدارس

 :العام التعليم

 لهم ومساندة باملناطق التعليم إلدارات داعمة بالوزارة املركزية القيادة تظل -

 
ً
، إداريا

ً
 عمليات في ودعمهم التعليمية، املناطق بين التوازن  لتحقيق وماليا

 .الشامل والتطوير واإلصالح لتغييرا

 إدارات مديري  مستوى  على دورها وتفعيل املجتمعية، املشاركة من الرفع -

 .منطقة بكل التعليمية القضايا وحل التعليم، لتطوير التعليم؛

 واالحتياجات اإلعاقة ذوي  للطالب حقيقية تعليمية فرص توفير في التوسع -

 .الخاصة

 .الجديدة األوضاع مع تتالءم حتى لتشريعاتوا للوائح جذري  تعديل -

 العمل، سوق  في ستساهم التي املرحلة لكونها الثانوية بمرحلة االهتمام -

 :كالتالي وتنقسم

 
ً
 (:العامة) األكاديمية الثانوية: أوال

 واملعامل الحالية للمدارس مماثل الثانوي  التعليم% 40 فيها القبول  نسبة -

 .األكاديمية

 لتدريب العامة؛ الثانوية املدارس داخل ومهنية تقنية ملع ورش إقامة -

 الجغرافية الخصائص مراعاة مع العمل سوق  يحتاجها التي املهن على الطالب

 .التعليم إدارات على البرامج توزيع عند واالجتماعية

 :املنهي والتدريب التقني التعليم

  على لتكون  نويةالثا للمرحلة املنهي والتدريب التقني التعليم نظم تطوير

 في تسهم بحيث واالستدامة، والكفاءة واملرونة، الفعالية من عالية درجة

 الظروف مع بسرعة للتكيف قابلة عالية كفاءة ذات عاملة قوى  خلق

. السعودي للشباب جاذبا وجعله وإصالحه، العمل سوق  واحتياجات املتغيرة،

 :خالل من ذلك ويتم

 باململكة؛ وتطبيقها ونقلها نجاحها، ثبت تيال الدولية النماذج أحد تبني -

 The» األملاني النموذج استخدام: مثال. صناعي مجتمع إلى للتحويل سعيا

German model »ويتطلب. الجنوبي الكوري النموذج أو املنهي، للتدريب 

 الثانوية ليس األكاديمي،) املنهي التدريب طريق عن بشرية كوادر تأهيل

 (.العامة

 :إلى املهنية نويةالثا تنقسم

 
ً
 :املهنية الثانوية: أوال

 مسارات إلى وتقسم كامل، بدوام مهنية مدارس وهي% 10 فيها القبول  نسبة -

 خرجيها ومهارات الصحية الشؤون اجتماعية، دعائية، صناعية، تجارية،

 .مباشرة العمل لسوق  تؤهلهم

-  
ً
 :وتطبيقي نظري ) واملتخصص العالي املنهي التعليم: ثانيا

 حسب اململكة مناطق بين التمايز تحقيق مع املهنية، الثانويات في التوسع -

 في التنوع هذا من واالستفادة واالقتصادية، والثقافية الجغرافية خصائصها

 التطبيقية بالجامعات االلتحاق في الطالب تمكن التي. التنافسية تعزيز

 .املنهي البكالوريوس أو الدبلوم شهادة على للحصول 

 للدراسة يخصص بها املعترف املهن أحد لتعليم% 50 فيها القبول  سبةن -

 العمل مكان في األسبوع أيام فبقية العملي الجانب أما يومين، أو يوم النظرية

 .مباشر بشكل

 يرغب ومن العمل، سوق  في للدخول  تؤهلهم مهارات الخريجين يتملك -

 دبلوم على للحصول  ةالتطبيقي بالجامعات االلتحاق يمكنه تعليمه، متابعة

 .منهي بكالوريوس أو

 وتوصيفها، بها قوائم وإعداد باململكة العمل سوق  في املطلوبة املهن حصر -

 تلبية على قادرة بشرية كوادر إلعداد معها، املتوفقة املهنية البرامج واختيار

 .العمل سوق  احتياجات

 :العالي التعليم

 لكنها واسعة، وصالحيات تها،جاهزي حسب للجامعات نسبية استقاللية منح

 من ذلك ويتم األداء، في التميز تحقيق على القدرة يضمن بما ومقننة محددة

 :خالل

 األكاديمية، هويتها لتحديد والدفع الجامعات، بين التمايز سياسات تطبيق -

 – املنطقة واحتياجات ،2030 اململكة رؤية يخدم بما الوظيفية وأولوياتها

 الجامعات محافظة مع -االقتصادية الثقافية، رافية،الجغ خصائصها حسب

 املادية مواردها مع يتناسب بما واالجتماعي والبحثي األكاديمي دورها على

 .األداء حسب توزع الحكومية املالية املوارد أن اكم والبشرية،

 (.الحكومية الجامعات إلدارة) جامعة لكل أمناء مجلس تعيين -

 .ربحية غير مؤسسات إلى زةاملتمي الجامعات تحويل -

 .لها أكاديمية تنافسية ميزة وخلق الناشئة، الجامعات دعم -

 ليؤهل الخاص القطاع مع حقيقية بشراكة تفاعلي تعليم نحو االتجاه -

 .التخرج قبل حقيقية عمل بيئة في لالنخراط الخريجين

 .الحكومية الجامعات وخصخصة األهلي التعليم دعم -

 :لىإ الجامعات تنقسم

 .التطبيقي التعليم على تركز تطبيقية جامعات -

 (.ماجستير_ بكالوريوس) التعليم على تركز تعليمية جامعات -
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 .العلمي والبحث العليا الدراسات على تركز بحثية جامعات -

 :اإلعاقة ذوي  تعليم

 سواء اململكة في اإلعاقة ذوي  األشخاص حقوق  ترعى التي املؤسسات تتعدد

 والشؤون العمل وزارة ومنها املدني، املجتمع مؤسسات من أو حكومية كانت

 2030 على اململكة رؤية وأكدت الصحة، وزارة التعليم، وزارة االجتماعية،

 يضمن وتعليم مناسبة عمل فرص على الحصول  من اإلعاقة ذوي  تمكين على

 ووضعها الفئة بهذه االهتمام يجب لذلك املجتمع في واندماجهم استقالليتهم

 :يلي ما ويقترح األولويات، قائمة يف

 اململكة، مناطق مختلف في اإلعاقة بذوي  خاصة مؤسسات بناء في التوسع -

 .الالزمة التجهيزات بأحدث وتجهيزها

 .اإلعاقات مختلف لخدمة املؤسسات في التنوع على التأكيد -

 نم األفراد جميع الستيعاب كافية للمؤسسات االستيعابية الطاقة تكون  أن -

 .الخاصة واالحتياجات اإلعاقة ذوي 

 .املعوقات وإزالة والتشريعات، اللوائح وتعديل للمستثمرين، مميزات تقديم -

 .الفئة بهذه لالهتمام االجتماعية واملسؤولية الشراكة تعزيز -

 التعليم من النوع هذا في لالستثمار الخاص القطاع في املستثمرين جذب -

 عليها، التعليمية املرافق إلقامة أراض ي تقديمب الدولة دعم طريق عن وذلك

 .املالية وزارة من ميسرة وقروض

 مؤسسات في واستيعابهم بالخارج املوجودين السعوديين الطالب استعادة -

 .اململكة داخل تعليمية

 الثاني؟ السيناريو في والضعف القوة نقاط ما السؤال عن لإلجابة

ستخدمت
ُ
 النتائج وجاءت الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالية الجداول  في كما

 :القوة نقاط: الثاني السيناريو

 في القوة نقاط في التعليمية والقيادات واملتخصصين الخبراء آراء إلى للتعرف

ستخدمت الثاني، السيناريو
ُ
 واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالي الجدول  في كما النتائج وجاءت املعيارية، واالنحرافات الحسابية،

  مرتبة الثاني السيناريو  في القوة نقاط على الدراسة أفراد استجابات 12 جدول 
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة  نقاط القوة م االنحراف  املتوسط درجة املو

 املعياري 

 الترتيب

افق  ك مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

 
 
 مطلقا

مرجعية واحدة تأخذ بعين االعتبار )مصلحة  1

 قطاعات التعليم الثالثة كمصلحة وطنية(.

 4.67 0 0 0 5 10 ك

 

0.488 

 

1 

 % 66.7 33.3 0 0 0 

تتيح أعلى درجات التنسيق والتكامل والشراكة،  2

 وتلغي االزدواجية بدرجة متكافئة.

 4.47 0 0 1 6 8 ك

 

0.64 

 

2 

% 53.3 40 6.7 0 0 

تركز الوزارة على مهامها الرئيسة في وضع  3

السياسات العامة واإلشراف العام والتخطيط 

 والتقويم لألداء املؤسس ي.

 4.4 0 0 2 5 8 ك

 

0.737 

 

3 

% 53.3 33.3 13.3 0 0 

( يساعد على  تقليل املستويات 4
ً
اإلدارية )رأسيا

 سرعة اتخاذ القرار.

 4.27 0 0 2 7 6 ك

 

0.704 

 

7 

% 40 46.7 13.3 0 0 

تحقيق التوازن بين املستويات اإلدارية )عليا،  5

 تكتيكية، تنفيذية(.

 4.2 0 0 2 8 5 ك

 

0.676 

 

10 

% 33.3 53.3 13.3 0 0 

اإلدارة، مثل: القيادة تفعيل االتجاهات الحديثة في  6

 التشاركية، والتعليم مسؤولية مجتمعية.

 4.2 0 1 1 7 6 ك

 

0.862 

 

11 

% 40 46.7 6.7 6.7 0 

 4.4 0 1 0 6 8 ك تفعيل الحوكمة في الجوانب اإلدارية واملالية. 7

 

0.828 

 

5 

% 53.3 40 0 6.7 0 

قاعدة بيانات واحدة ومشتركة بين  إيجاد 8

 القطاعين، لتسهيل تبادل املعلومات.

 4.27 0 0 2 7 6 ك

 

0.704 

 

8 

% 40 46.7 13.3 0 0 

بيئة تشجع على التنافسية في الجامعات وإدارات  9

 التعليم واملدارس.

 4.27 0 1 2 4 8 ك

 

0.961 

 

9 

% 53.3 26.7 13.3 6.7 0 

1

0 

أكثر مع املجتمع املحلي )الشراكة تفاعل 

املجتمعية، شراكة القطاع الخاص( في إدارة القطاع 

 التعليمي وتطويره.

 4.4 0 0 1 7 7 ك

 

0.632 

 

6 

% 46.7 46.7 6.7 0 0 

1

1 

الطالب نحو الخيارات الوظيفية واملهنية  توجيه

 املناسبة )تجويد مخرجات التعليم(.

0 11 1 2 1 0 4.47 0.99 3 

0 73.3 6.7 13.3 6.7 0 

  0.57 4.36  املتوسط العام 

 راءالخب نظر وجهة من الثاني السيناريو قوة نقاط( 12) الجدول  يوضح      

 موافقون  الخبراء من الدراسة عينة أفراد أن ويتضح التعليمية، والقيادات

  عالية بدرجة
ً
 في تفاوت هناك أن يتضح حيث(. 4,36) بمتوسط وذلك جدا

-4,2) بين ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد موافقة
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 حيث الثاني، ريوالسينا قوة نقاط على العينة أفراد اتفاق يوضح مما ؛(4,67

 قطاعات مصلحة) االعتبار بعين تأخذ واحدة مرجعية» العبارة جاءت

  عالية موافقة بدرجة األولى املرتبة في« (وطنية كمصلحة الثالثة التعليم
ً
 جدا

 والتكامل التنسيق درجات أعلى تتيح» العبارة وجاءت ،(4,67) بمتوسط

 موافقة بدرجة الثانية املرتبة في «متكافئة بدرجة االزدواجية وتلغي والشراكة،

  عالية
ً
 الخيارات نحو الطالب توجيه» العبارة وجاءت ،(4,67) بمتوسط جدا

 الثالثة املرتبة في« (التعليم مخرجات تجويد) املناسبة واملهنية الوظيفية

  عالية موافقة بدرجة
ً
 املتوسطات أقل وكانت ،(4,47) بمتوسط جدا

 عليا،) اإلدارية املستويات بين لتوازن ا تحقيق» العبارة جاءت الحسابية

  عالية موافقة بدرجة العاشرة املرتبة في« (تنفيذية تكتيكية،
ً
 بمتوسط جدا

 القيادة: مثل اإلدارة، في الحديثة االتجاهات تفعيل» العبارة وجاءت ،(4,2)

 بدرجة عشر الحادية املرتبة في «مجتمعية مسؤولية والتعليم التشاركية،

  عالية موافقة
ً
 (.4,2) بمتوسط جدا

 :الضعف نقاط: الثاني السيناريو

 الضعف نقاط في التعليمية والقيادات واملتخصصين الخبراء آراء إلى للتعرف

ستخدمت الثاني، السيناريو في
ُ
 واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالي الجدول  في كما النتائج وجاءت املعيارية، واالنحرافات الحسابية،

  مرتبة الثاني السيناريو  في الضعف نقاط على الدراسة أفراد استجابات  13 ول جد
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة  نقاط الضعف م االنحراف  املتوسط درجة املو

 املعياري 

 الترتيب

افق  ك مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

افق  غير مو

 
 
 مطلقا

 3 0 7 2 5 1 ك من السهل وضع سياسات الالمركزية. 1

 

1.069 

 

4 

% 6.7 33.3 13.3 46.7 0 

2 .
ً
 وخطيرا

ً
 3.13 1 5 0 9 0 ك التنفيذ قد يكون صعبا

 

1.125 

 

3 

% 0 60 0 33.3 6.7 

تفاوت في مستوى الخدمات التعليمية بين إدارات  3

 التعليم وبين الجامعات.

 4.07  1 1 9 4 ك

 

0.799 

 

1 

% 26.7 60 6.7 6.7 0 

تكاليف ضخمة على املدى القصير من أجل  4

 التدريب وبناء القدرات.

 2 0.961 3.73 0 2 3 7 3 ك

% 20 46.7 20 13.3 0 

  0.65 3.48  املتوسط العام 

 الخبراء نظر وجهة من الثاني السيناريو ضعف نقاط( 13) الجدول  يوضح     

 أفراد أن يتضح السابق لجدول ا في النتائج خالل من التعليمية، والقيادات

(. 3,48) بمتوسط وذلك عالية بدرجة موافقون  الخبراء من الدراسة عينة

 تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد موافقة في تفاوت هناك أن ويتضح

 على العينة أفراد اتفاق يوضح مما ؛(4,07و3) بين ما موافقتهم متوسطات

 مستوى  في تفاوت» عبارةال جاءت حيث الثاني، السيناريو ضعف نقاط

 األولى املرتبة في «الجامعات وبين التعليم إدارات بين التعليمية الخدمات

 على ضخمة تكاليف» العبارة وجاءت ،(4,07) بمتوسط عالية موافقة بدرجة

 بدرجة الثانية املرتبة في «القدرات وبناء التدريب أجل من القصير املدى

  يكون  قد التنفيذ» عبارةوال ،(3,73) بمتوسط عالية موافقة
ً
  صعبا

ً
 في “وخطيرا

 من» والعبارة ،(3,13) بمتوسط متوسطة موافقة بدرجة الثالثة املرتبة

 متوسطة موافقة بدرجة الرابعة املرتبة في“  الالمركزية سياسات وضع السهل

 (.3) بمتوسط

 
 االصالحي السيناريو   2 شكل
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 وإعادة الدمج، قرار عن التخلي :للماض ي العودة سيناريو: الثالث السيناريو

 الفني التعليم واستقالل. مستقلة وزارتين في العالي والتعليم العام فصل

 العالي والتعليم العام التعليم بين األدوار توزيع وإعادة املنهي، والتدريب

 وتحسين األداء، وكفاءة فاعلية لتحقيق املنهي؛ والتدريب التقني والتعليم

 والقطاع املحلي املجتمع مع الشراكة تفعيل مع عليميةالت العملية نواتج

 متطلبات مع يتوافق بما والتشريعات واللوائح األنظمة وتطوير الخاص،

 :تصبح بحيث. املرحلة

 إلدارات الجاهزية حسب الالمركزية إلى املركزية من التدريجي التحول  -

 .التعليمية املناطق

 .الجاهزية وحسب بالتدريج للجامعات يواألكاديم واملالي اإلداري  االستقالل -

 وعلى املهنية، الثانويات مستوى  على واملنهي التقني التعليم في التوسع -

 .العالي التعليم مستوى 

 الثالث؟ السيناريو في والضعف القوة نقاط ما السؤال عن لإلجابة

ستخدمت
ُ
 النتائج وجاءت الحسابية واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالية الجداول  في اكم

 :القوة نقاط الثالث السيناريو

 في القوة نقاط في التعليمية والقيادات واملتخصصين الخبراء آراء إلى للتعرف

ستخدمت الثالث، السيناريو
ُ
 واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالي الجدول  في كما النتائج وجاءت املعيارية، واالنحرافات الحسابية،

 14 جدول 

  مرتبة الثالث السيناريو  في القوة نقاط على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة  نقاط القوة م االنحراف  املتوسط درجة املو

 املعياري 

 الترتيب

افق  ك مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

غير 

افق  مو

 
 
 مطلقا

 3.13 0 7 1 5 2 ك ات التعليم.دعم التكامل مع التوازن بين قطاع 1

 

1.187 

 

9 

% 13.3 33.3 6.7 46.7 0 

 3.4 0 4 3 6 2 ك الكفاءة االقتصادية ملفهوم اإلنفاق العام على التعليم. 2

 

1.056 

 

7 

% 13.3 40 20 26.7 0 

ذهنية إيجابية مستدامة على املستويين بناء صورة  3

 املحلي والدولي.

 3.47 0 1 8 4 2 ك

 

0.834 

 

5 

% 13.3 26.7 53.3 6.7 0 

تشجيع ودعم التنافسية بين الجامعات وإدارات املناطق  4

 العلمية واملدارس.

 3.2 0 7  6 2 ك

 

1.207 

 

8 

% 13.3 40  46.7 0 

آليات السوق والتقييم التجارية في مجال  انعكاس 5

 التعليم.

 3.53 0 3 3 7 2 ك

 

0.99 

 

4 

% 13.3 46.7 20 20 0 

بناء ثقافة تنظيمية داعمة لنجاح األفكار واملبادرات  6

 الجديدة.

 3.47 0 4 1 9 1 ك

 

0.99 

 

6 

% 6.7 60 6.7 26.7 0 

 3.93 0 1 2 9 3 ك تجويد مخرجات التعليم. 7

 

0.799 

 

1 

% 20 60 13.3 6.7 0 

 3.87 0 3 0 8 4 ك تفعيل الحوكمة واملساءلة واملحاسبية. 8

 

1.06 

 

2 

% 26.7 53.3 5 20 0 

الدمج في وزارة التعليم العالي كانت عمليات اتخاذ  قبل 9

القرار أكثر مرونة، ولديها اتصال دولي كبير، وذلك 

 سيعود لها بعد عملية الفصل.

 3 0.862 3.8 0 1 4 7 3 ك

% 20 46.7 26.7 6.7 0 

  0.8 3.53  املتوسط العام 

 الخبراء نظر وجهة من الثالث السيناريو قوة نقاط( 14) الجدول  وضحي      

 بدرجة موافقون  الخبراء من الدراسة عينة أفراد أن التعليمية والقيادات

 أفراد موافقة في تفاوت هناك أن يتضح حيث(. 3,53) بمتوسط وذلك عالية

 مما ؛(3,93-3,13) بين ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة، عينة

 العبارة وجاءت الثالث، السيناريو قوة نقاط على العينة أفراد اتفاق يوضح

 وبمتوسط عالية موافقة بدرجة األولى املرتبة في «التعليم مخرجات تجويد»

 املرتبة في»  واملحاسبية واملساءلة الحوكمة تفعيل» العبارة وجاءت ،(3,93)

 الدمج قبل» العبارة جاءتو  ،(3,87) وبمتوسط عالية موافقة بدرجة الثانية

 اتصال ولديها مرونة، أكثر القرار اتخاذ عمليات كانت العالي التعليم وزارة في

 بدرجة الثالثة املرتبة في «الفصل عملية بعد لها سيعود وذلك كبير، دولي

 الحسابية املتوسطات في األقل العبارات أما ،(3,8) وبمتوسط عالية موافقة

 العلمية املناطق وإدارات الجامعات بين نافسيةالت ودعم تشجيع» عبارة

 ،(3,2) وبمتوسط متوسطة موافقة بدرجة الثامنة املرتبة في «واملدارس

 املرتبة في «التعليم قطاعات بين التوازن  مع التكامل دعم» العبارة وجاءت

 (.3,13) وبمتوسط متوسطة موافقة بدرجة التاسعة

 :الضعف نقاط الثالث السيناريو

 الضعف نقاط في التعليمية والقيادات واملتخصصين الخبراء آراء إلى للتعرف

ستخدمت الثالث، السيناريو في
ُ
 واملتوسطات املئوية والنسب التكرارات ا

 :التالي الجدول  في كما النتائج وجاءت املعيارية، واالنحرافات الحسابية،
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 15 جدول 

  مرتبة الثالث و السيناري في الضعف نقاط على الدراسة أفراد استجابات
 
افقة متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة  نقاط الضعف م االنحراف  املتو سط درجة املو

 املعياري 

 الترتيب

افق  ك مو

 بشدة

افق غير  محايد مو

افق  مو

افق  غير مو

 
 
 مطلقا

 التكلفة العالية لفك الدمج. 1

 

 3.33 0 5 3 4 3 ك

 

1.175 

 

5 

% 20 26.7 20 33.3 0 

 3.53 0 5 0 7 3 ك واجية الوظائف والهياكل )االزدواجية(.ازد 2

 

1.187 

 

3 

% 20 46.7 0 33.3 0 

 3.53 0 5 2 3 5 ك تكلفة تشغيلية عالية على الوزارتين. 3

 

1.302 

 

4 

% 33.3 20 13.3 33.3 0 

كلما زادت املدة الزمنية كانت عملية فك  4

 الدمج أصعب.

 4 0 0 4 7 4 ك

 

0.756 

 

1 

% 26.7 46.7 26.7 0 0 

 2 0.884 3.93 0 1 3 7 4 ك إعادة توزيع املوارد البشرية واملالية. 5

% 26.7 46.7 20 6.7 0 

  0.72 3.67  املتوسط العام 

 نظر وجهة من الثالث السيناريو ضعف نقاط( 15) الجدول  من يتضح      

 موافقون  الخبراء من الدراسة نةعي أفراد أن التعليمية والقيادات الخبراء

 موافقة في تفاوت هناك أن ويتضح(. 3,67) بمتوسط وذلك عالية بدرجة

 ،؛(4,07-3,0) بين ما موافقتهم متوسطات تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد

 حيث الثالث، السيناريو ضعف نقاط على العينة أفراد اتفاق يوضح مما

 في «أصعب الدمج فك عملية كانت منيةالز  املدة زادت كلما» العبارة جاءت

 توزيع إعادة» والعبارة ،(4) بمتوسط عالية موافقة بدرجة األولى املرتبة

 بمتوسط عالية موافقة بدرجة الثانية املرتبة في «واملالية البشرية املوارد

 بدرجة الخامسة املرتبة في «الدمج لفك العالية التكلفة» والعبارة ،(3,93)

 (.3,33) بمتوسط متوسطة موافقة

 :النتائج خالصة

 في التعليمية والقيادات واملتخصصين الخبراء آراء استطالع خالل من     

 أن على الخبراء أجمع الثالثة، السيناريوهات في والضعف القوة نقاط

 هيكلة إلعادة الضرورية واألسس املرتكزات تحقق ال الثالثة السيناريوهات

 وصياغة إعداد بضرورة الخبراء وأوص ى ملكة،بامل والتعليم التربية وزارة

 دلفاي في املشاركين الخبراء وتوجيهات مقترحات على يعتمد مستقبلي سيناريو

، يكون 
ً
 اململكة رؤية أهداف مع ويتفق املرحلة متطلبات مع يتوافق مختلفا

  ويكون  ،2030
ً
 الهيكلة إعادة عملية تواجه التي التحديات ملواجهة مالئما

 الجديد، الجامعات نظام واعتماد الثالثة، التعليم قطاعات فصل على يقوم

 التعليمية، املناطق إدارة في لالمركزية والتوجه االستقاللية الجامعات ومنح

 .جديد سيناريو بناء في يفيد مما الدولية؛ التجارب على واالطالع

 فصل دةوإعا الدمج قرار عن التخلي: املستقبلي السيناريو: الرابع السيناريو 

 ( املنهي والتدريب التقني التعليم العالي، العام،) الثالثة القطاعات
ً
 تصورا

 
ً
 في التعليم هيكلة إعادة وتتم 2030 اململكة رؤية أهداف مع يتالءم جديدا

  واملستجدات املرحلة متطلبات مع يتوافق وبما. ذلك ضوء
ً
  محليا

ً
 .وعامليا

 :العام التعليم

 .اململكة في العام التعليم عن ولةمسؤ  التعليم وزارة تستمر -

 التنافسية، لتحقيق التعليمية املناطق إدارة في الالمركزية إلى التحول  يتم -

 مجلس وجود التحول  هذا ويدعم املناطق، إمارات تجربة من باالستفادة

 باملنطقة، الحكومية األجهزة قيادات جميع عضويته في يضم الذي املنطقة

 .املنطقة قضايا لخدمة واحد عمل كفريق يعملون 

 .الالمركزية تطبيق مع يتوافق بما والتشريعات، اللوائح صياغة إعادة -

 الثالثة املستويات بن التوازن  يحقق للوزارة جديد تنظيمي هيكل إعداد -

 (.التنفيذي – التكتيكي – التخطيطي املستوى ) والتنظيمية اإلدارية

 وتطوير والتشريعات والسياسات تاالستراتيجيا لوضع التعليم وزارة تتفرغ -

 .التعليم

 .والتعليم التربية وزارة فتصبح التعليم، وزارة إلى التربية مسمى عودة -

 :العالي التعليم

 .الجديد الجامعات نظام اعتماد -

 والتنمية االقتصادية الشؤون مجلس رئيس الجامعات شؤون مجلس يرأس -

  الدولة وزراء أحد وتعيين
ً
 .املجلس عضو التعليم يرووز  له، نائبا

 .الجامعات استقاللية تطبيق -

 نظام بتطبيق يبدأ الجامعات من عدد الجامعات شؤون مجلس يختار -

  ولها املعمول  واللوائح األنظمة تطبيق ويستمر عليها، الجديد الجامعات
ً
 حاليا

 يعطي ألنه ؛(الجاهزية حسب) استخدام عن البعد مع. الجامعات باقي على

 .القرار في ثقة وعدم لبيةس داللة

  وبحثية علمية كجامعات وأدوارها وظائفها تمارس الجامعات تبقي -
ً
 وبعيدا

 األدوار مع ينسجم ال ذلك ألن التطبيقية،؛ الجامعات عدا ما التصنيف عن

 .الثالثة

 (العالي التعليم مجلس: )الجامعات شؤون مجلس

 .والتنمية االقتصادية الشؤون مجلس رئيس برئاسة -

 .الجامعي للتعليم العامة والتوجهات واالستراتيجيات السياسات رسم -

 .الجامعات أداء ومراقبة الجامعات، بين التنسيق -

 .والتنظيمية اإلدارية الجوانب في الجامعات أمناء ملجلس الدعم تقديم -

 :الجامعة أمناء مجلس

 .إلداريةوا واملالية األكاديمية االستقاللية تحقيق خالله من سيتم -

 .التطبيقية الجامعات عدا. جامعة لكل أمناء مجلس إنشاء -
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 واالستثمارية األكاديمية السياسة ورسم للجامعة العامة االستراتيجية يضع -

 .تنافسية ميزة إلكسابها

 وفق لها املناسبة واألكاديمية، واإلدارية املالية الجامعة لوائح جميع إقرار -

 .جامعة كل وتطلعات وحجم إمكانية

 .موحد أمناء مجلس التطبيقية للجامعات يكون  -

 :الجامعة مجلس

 .الجامعة مجلس الجامعة مدير يرأس -

  واملالية واإلدارية والتعليمية العلمية الشؤون يتولى -
ً
 مجلس يصدره ملا وفقا

 .قرارات من األمناء

 :الخارجي االبتعاث -

 والسياسات تراتيجياتاالس وضع يتولى حيث الجامعات، شؤون مجلس يتبع -

 .األمناء مجلس ذلك في ويشاركه باالبتعاث الخاصة والضوابط

 :املنهي والتدريب التقني التعليم

 .التعليم وزارة عن املنهي والتدريب التقني التعليم استقالل -

 برغماتية وقيادة قوي  حكومي دعم إلى املنهي والتدريب التقني التعليم يحتاج -

  بسوق  مرتبطة ونوعية، مختلفة منظومة اءبن على قادرة تكون 

 .العمل

 .واألنظمة واللوائح السياسات تطوير -

 .املنهي والتدريب التقني التعليم لقطاع رئيسية بيانات قاعدة بناء -

 سوق  حاجات مع ومواءمته املنهي، والتدريب التقني التعليم نطاق توسيع -

 .العمل

  الشراكات نطاق وتوسيع الحوكمة تعزيز -
ً
  محليا

ً
 .ودوليا

 مصادر وتنويع واملنهي التقني املجال في والتدريب التعليم في االستثمار زيارة -

 .تمويله

 .بأهميته والتوعية املنهي والتدريب التعليم جاذبية تعزيز -

 :بها االلتحاق شروط ضبط مع مسارات( 4) املهنية املسارات هيكلة

 .التقني التعليم

 .املنهي التعليم -

 (.التطبيقي) املنهي تدريبال -

 .النظاميين غير املهنيان والتعليم التدريب -

 (:مستويات 5: )املهارة مستويات

  إنجازها يتطلب: التعريف محددة -
ً
 والتقنية املعرفية املهارات من قدرا

 (.العالي التعليم مستوى  فئة) واإلشراقية واإلدارية

 والطرائق املبادئ تطبيق جازهاإن يتطلب أعمال(: الفني) التقني مستوى  فئة -

 .املطلوب بالعمل الصلة ذات اإلجرائية واألساليب

 وإشراقية وأدائية وفنية علمية مهارات لديهم تتوفر أن يجب الفئة هذه -

 العامل وفئة( األول  املستوى ) االختصاصين فئة بين وصل حلقة يكونوا بحيث

 (.الرابع ستوى امل) املاهر العامل وفئة( الثالث املستوى ) املنهي

 مهارات إنجازها يتطلب التي األعمال وتشمل: املنهي العامل مستوى  فئة -

 .متكامل بشكل املهنة نطاق تشمل مهنية ومعارف ومعلومات علمية

 مهارات إنجازها يتطلب التي األعمال تشمل: املاهر العامل مستوى  فئة -

  جزء تشمل مهنية ومعارف ومعلومات علمية
ً
 .نةامله من جزءا

 إنجازها يتطلب التي األعمال وتشمل: املهارات املحدود العامل مستوى  فئة -

  تشمل ومعارف ومعلومات عملية مهارات
ً
  جزءا

ً
 .املهنة من ضيقا

 16 جدول 

 املستقبلي السناريو  ملخص

مجلس الشؤون االقتصادية  وزارة التعليم

 والتنمية مجلس شؤون الجامعات

 نميةمجلس الشؤون االقتصادية والت

 العمل

 التعليم التقني والتدريب املنهي التعليم العالي التعليم العام

 التحول لالمركزية في إدارة املناطق التعليمية. -

التوازن بين استراتيجيات وسياسات لتحقيق  -

املستويات التنظيمية واإلدارية الثالثة )االستراتيجي، 

 التكتيكي، والتنفيذي(

 تعزيز التنافسية -

دة مسمى التربية إلى وزارة التعليم فتصبح وزارة عو  -

التربية والتعليم فدور املعلم واملعلمة في هذه املرحلة 

 دور تربوي في املقام األول فالتعليم جزء من التربية.

 

 اعتماد النظام الجديد للجامعات. -

 تطبيق استقاللية الجامعات. -

تبقي الجامعات تمارس أدوارها  -

 عن كجامعات بحثية 
ً
وعلمية بعيدا

التصنيف ما عدا الجامعات 

 التطبيقية.

مجلس شؤون الجامعات ويرأسه  -

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية 

 والتنمية.

 مجلس األمناء. -

 مجلس الجامعة. -

االبتعاث الخارجي ويرتبط بمجلس  -

 شؤون الجامعات ومجلس األمناء

 

 استقاللية التعليم التقني والتدريب املنهي. -

 دعم حكومي قوي  -

 قيادة برغماتية. -

 بناء منظومة مرتبطة بسوق العمل. -

نظم التعليم التقني والتدريب املنهي لتكون على درجة عالية من  تطوير -

الفاعلية واملرونة والكفاءة واالستدامة، بحيث يسهم في خلق قوى 

عاملة ذات كفاءة عالية قابلة للتكييف بسرعة مع الظروف املتغيرة 

 ع احتياجات سوق العمل.وم

ا جاذبة للشباب إصالح منظومة التعليم التقني والتدريب املنهي وجعله -

من خالل جذب القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة بالتدريب بصيغ 

 استثمارية للمؤسسات التدريبية الحكومية.

 التوصيات. 6

 يناريوهاتس واملتضمنة الحالية الدراسة إليها توصلت التي النتائج ضوء في

 : باآلتي توص ي فإنها السعودية، باململكة التعليم وزارة هيكلة إلعادة

 .الدراسة نتائج من التعليم وزارة هيكلة إعادة عملية على القائمين استفادة -

 التنظيمية املستويات بين التوازن  لتحقيق وسياسات استراتيجيات بناء -

 التعليم في( والتنفيذي التكتيكي، االستراتيجي،) الثالثة واإلدارية
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 على العمل ينبغي فإنه الدراسة في املقترحة السيناريوهات أحد تبني حال في -

 وزارة هيكلة إعادة عملية أهداف تحقيق مع يتوافق بما وتحديثه، تطويره

 .أدائها وتطوير التعليم

 .الجامعات استقالل وتطبيق الجديد، الجامعات نظام اعتماد -

 .التعليمية املناطق إدارات في زيةالالمرك تطبيق  -

 .الخاصة االحتياجات ذوي  بتعليم االهتمام -

 البشرية املوارد لتوفير املنهي، والتدريب التقني للتعليم فاعلة منظومة بناء -

 . العمل سوق  قطاعات ملختلف
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ABSTRACT: The study aimed to identify the concept of restructuring in education, the reasons for the 

restructuring of the Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia, its dimensions, challenges, and 

provide scenarios for restructuring. The study was based on the descriptive approach, and the field study 

relied on: The questionnaire included (59) questions answered by (62) experts, while the Delphi method was 

used to evaluate the scenarios. By selecting an intentional sample of experts and higher education leaders, 15 

of them responded. The results of the study revealed the following: The concept of restructuring is a strategy to 

reform the education system to achieve competitiveness. One of the most important reasons for the 

restructuring of the Ministry of Education in the Kingdom is to raise the internal efficiency of the education 

system and to achieve integration between General, Higher and Vocational education. The restructuring 

dimensions were organizational, financial and human. Among the most important challenges facing the 

restructuring are the strong centralization and the need to develop regulations and legislation as well as to 

attract the competencies and expertise in General, Higher and Vocational Education. At the end of the study, 

four scenarios were presented to restructure the Ministry of Education in the Kingdom: Referential- Reformist 

-Return to the past - The Futuristic. The study recommended that the beneficiaries of the restructuring process 

take advantage of the results of the study and adopt The Futuristic scenario. 

KEYWORDS: Prospecting, Restructuring, Ministry of Education, Scenari, Delphi method. 

 

 

 

 


