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  :المستخلص
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة 
الحكومیة بمدینة الریاض من وجھة نظر قادتھا، والوصول إلى المعوقات التي یمكن أن تحد من 

التمویل الذاتي في التمویل الذاتي، وتقدیم بعض المقترحات التي یمكن أن تسھم في تنویع مصادر 
ولتحقیق أھداف الدراسة تم استخدام المنھج الوصفي المسحي، حیث تم تطبیق أداة . ھذه المدارس

قادة مدارس البنین الثانویة الحكومیة الدراسة وھي االستبانة على مجتمع الدراسة الذي تكون من 
وقد توصلت الدراسة . قائدًا) ١٢٧(التابعة لإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الـریاض، والـبالغ عددھم 

أن المتوسط العام لمحور واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة : لعدد من النتائج، منھا
موافق إلى حد "، وھو متوسط یشیر إلى خیار )٥٫٠٠ من ٣٫١٨(الحكومیة بمدینة الریاض كان 

 مصادر التمویل الذاتيتمون بتنویع وقد اتضح من دراسة الواقع أن أفراد الدراسة مھ". ما
على أعلى ) أھتم بزیادة وتنویع مصادر التمویل الذاتي لمدرستي: (لمدارسھم، حیث حصلت العبارة

، وھو )٥٫٠٠ من ٤٫٠٩(وفیما یتعلق بمحور المعوقات، فقد بلغ المتوسط العام . متوسط حسابي
كثرة األعباء : (برز ھذه المعوقات ھووبّین أفراد الدراسة أن أ". موافق"متوسط یشیر إلى خیار 

بینما بلغ المتوسط العام لمحور المقترحات التي تساعد على تنویع مصادر ). اإلداریة لقائد المدرسة
، وھو متوسط یشیر )٥٫٠٠ من ٤٫٤٣( التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض

 أھم المقترحات من وجھة نظر أفراد الدراسة، فقد أما. على أداة الدراسة" موافق بشدة"إلى خیار 
وبناًء على ھذه النتائج، قدم الباحث عددًا من ). تقدیم حوافز مادیة ومعنویة للقادة المتمیزین: (كان

  .التوصیات ذات العالقة بموضوع الدراسة
 لمدارس الثانویة ا– تنویع مصادر التمویل - اإلدارة التربویة –التمویل الذاتي  :الكلمات المفتاحیة

The Perceptions of School Leaders on Diversifying Self-Funding 
Sources for Government Secondary Schools in Riyadh  

Dr. Abdullah Mohammad Alwazrah - Associate Professor of Educational 
Administration 

College of Education - Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 
Abstract 

This study aimed to identify the reality of diversifying self-funding 
sources for government secondary schools in Riyadh from the perspective 
of school leaders. It also aimed to uncover the obstacles that can limit self-
funding, in addition to suggesting proposal that may contribute to 
diversifying self-funding sources in these schools. In order to achieve the 
objectives of the study, the descriptive survey method was used. A 
questionnaire was distributed to the study population that consisted of 127 
leaders of secondary schools of the General Directorate of Education in 
Riyadh. The study found that the general mean of the diversification of 
self-funding sources for the secondary schools in Riyadh was (3.18 of 
5.00), which indicates a "somewhat agreeable" option. Studying the reality 
revealed that the study population were interested in diversifying self-
funding sources for their schools. The phrase "I am interested in increasing 
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and diversifying self-funding sources for my school" scored the highest 
mean. With regard of the obstacles, the general mean was (4.09 from 5.00), 
which indicated a degree of "agree". The most important obstacle was: 
(Excess administrative burdens of the school leader). The general mean of 
the proposals that may help diversify self-funding sources for government 
secondary schools in Riyadh was (4.43 of 5.00), which indicated a degree 
of "strongly agree". The most important proposals from the perspective of 
the study population was: (providing tangible and non-tangible incentives 
for outstanding leaders). Based on these findings, the researcher presented 
a number of recommendations related to the subject of the study. 
Keywords: Self-Funding - Educational Administration – Diversifying 
funding sources – Secondary Schools 

 :المقدمة
التعلیم دورًا مھمًا في تحدید مستقبل األمم، فالتعلیم لھ أھمیة بالغة في حیاة المجتمعات  یؤدي

فالتطور الحضاري . والدول باعتباره أداة التطور الحضاري واالقتصادي والثقافي واالجتماعي
یقاس بإنجازھا علمي وإنتاجھا للمجتمعات ال یقاس فقط بحجم اقتصادھا أو مواردھا المالیة، بل 

 .معرفي وما أحدثھ التعلیم من تطویر للموارد البشریة وتنمیة لمھاراتھم وقدراتھم
وھذا ما تؤكد علیھ خطط التنمیة في المملكة العربیة السعودیة من أھمیة التعلیم في تحقیق 

كتساب المھارات التنمیة البشریة وتعزیزھا من خالل توسیع الخیارات المتاحة للمواطنین ال
وبینت استراتیجیة االقتصاد الوطني أن من أھم التحدیات التي ستواجھھا المملكة . والمعارف

العربیة السعودیة في المرحلة المقبلة ھي تنویع القاعدة االقتصادیة وتخفیض االعتماد على النفط، 
 ).٢٠١٨وزارة االقتصاد والتخطیط، (لكونھ عرضة لتقلبات األسواق العالمیة 

وتعد كلفة التعلیم العام تحدیًا كبیرا أمام الحكومات ومن أعقد المشكالت وأكثرھا إثارة 
وبالرغم من ارتفاع میزانیات التعلیم إال أنھا ال تزال غیر قادرة على مجابھة الطلب . للجدل

یة أمام االجتماعي الكبیر نحوه ومقابلة تكالیفھ العالیة، مما یضع الحكومات وخاصة في الدول النام
ویتفق التربویون واالقتصادیون على وجود أزمة مالیة خطیرة تواجھ مؤسسات . ضغوط شدیدة

صائغ، (التعلیم تستدعي اتخاذ تدابیر وإجراءات تحول دون تفاقمھما في المستقبل المنظور أو البعید 
 ).ه١٤٢٨

را مالئمًا في ظل لقد بات تمویل التعلیم من قبل الحكومات یشكل تحدیا كبیرًا، ولم یعد خیا
التحدیات االقتصادیة العالمیة مما یستدعي الحاجة لتنویع مصادر التمویل، والبحث عن حلول ذاتیة 
للمؤسسات التعلیمیة، وبدائل أخرى بجانب التمویل الحكومي تضمن استمرار تدفق موارد مالیة 

لحكومي المخصص للتعلیم تساعدھا في أداء رسالتھا للحد من أیة تأثیرات محتملة لخفض التمویل ا
 . ألي ظرف من الظروف

 إلى أن نظم تمویل التعلیم تعد من أھم أسباب (Herman, 2013)وتشیر جولیانا ھیرمان 
فھذه الدول تتبنى سیاسات تمویل مرنة . نجاح التعلیم في دول مثل فنلندا، وكوریا الجنوبیة، وغیرھا

  .لقدر الكافي من التمویل الذي تحتاجھوعادلة في نفس الوقت، تضمن حصول المدرسة على ا
والتمویل في أبسط صورة یعني تعبئة الموارد النقدیة وغیر النقدیة الالزمة، واإلشراف 
على إدارتھا بھدف القیام بمشروع معین والمحافظة على استمراریتھ وتطویره لتحقیق أھدافھ 



  

  م٢٠١٩لسنة  العشرون العدد                                     مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٤٦٠

الموارد المالیة المرصودة للمؤسسات وھو مجموعة . الحالیة والمستقبلیة بشكل أكثر كفاءة وفعالیة،
التعلیمیة لتحقیق أھداف محددة وإدارتھا بكفاءة عالیة لتحقیق نتیجة مرغوبا فیھا، قد تكون 

  ).٢٠٠٩عزوز، (اقتصادیة، أو اجتماعیة، أو ثقافیة، أو قد تكون جامعة لكل ھذه األغراض 
یة، واألدوات المالئمة في  ویمكن أن تسھم اإلدارة المدرسیة الممكنة بالصالحیات الكاف

حیث تتولى اإلدارة المدرسیة الجانب . إیجاد حلول إبداعیة للتحدیات المتعلقة بالتمویل في المدارس
التنفیذي في العمل التربوي، وھي مسؤولة عن تنفیذ البرامج واإلجراءات واألنشطة والفعالیات التي 

رسیة االستفادة من الموارد البشریة التي تتمیز تسھم في تحقیق أھداف والتعلیم، ویمكن لإلدارة المد
بھا المدارس من معلمین وطلبة وإداریین، وكذلك موارد مادیة من مبان وتجھیزات لتحقیق موارد 

 .تمویل ذاتیة للمدرسة
 :مشكلة الدراسة

تتطلب المؤسسات التعلیمیة موارد مالیة كبیرة حتى تستطیع تحقیق األھداف المرسومة لھا، 
وتواجھ كثیر من الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء . برامجھا وتطویر خططھاوتحسین 

صعوبات عدیدة في توفیر الموارد المالیة الالزمة للتعلیم وذلك بسبب ضخامة المیزانیات التي 
 . یتطلبھا التعلیم ألنھ یمس الشریحة الكبرى من سكان أیة دولة وھم الطالب

دول التي تنتھج سیاسة التمویل الكامل للتعلیم، كما ھو الحال ویشكل ذلك تحدیا كبیرا في ال
على األقل من %) ٦(في المملكة العربیة السعودیة، في الوقت الذي حددت فیھ منظمة الیونسكو 

وفي المملكة العربیة السعودیة، بلغت ). ٣٥٤، ص ٢٠١٠عمار، (الناتج المحلي لقطاع التعلیم 
ملیار ریال وھذا یشكل ) ١٩٣( ما یقرب من ٢٠١٩یم في عام المیزانیة المخصصة لقطاع التعل

من المیزانیة العامة للدولة، مما یشكل تحدیا كبیرا في استمرارھا على ھذا النحو %) ١٧٫٥(حوالي 
 ).٢٠١٩وزارة المالیة، (

وتتأكد أھمیة دراسة تمویل التعلیم في ظل األزمات االقتصادیة التي تؤثر على العدید من 
لم، وفي ظل التنافس بین التعلیم وبین القطاعات الخدمیة األخرى للحصول على نسب أكبر دول العا

وھناك مطالبة في الدول المتقدمة بزیادة العائد من اإلنفاق على التعلیم، مما . من میزانیة الدولة
  ).OECD, 2017, pp. 33-34(ینعكس على جودة التعلیمیة 

تحدیات في تمویل التعلیم العام في المملكة العربیة وتوصل الكثیر من الدراسات إلى وجود 
السعودیة على وجھ الخصوص في ظل التزاید المستمر ألعداد الطالب المتجھین إلى التعلیم كما 

إلى أن المخصصات المالیة من قبل ) ٢٠١٥(فقد توصلت دراسة الجریوي ). ه١٤٢٣(یذكر السیف 
الحتیاجات التشغیلیة للمدارس، كما توصلت إلى ضرورة وزارة التعلیم للمدارس غیر كافیة لتغطیة ا

وأوصت الدراسة بإقرار نظام التمویل الذاتي وتنمیة الموارد . زیادة مصادر التمویل للمدارس
الذاتیة بمدارس التعلیم العام، والسماح  لقادة المدارس بصرف التمویل الحكومي وفق ما یرونھ 

إلى ضعف مساھمة القطاع ) ه١٤٢٥( راسة الھجھوج وتوصلت د. مناسبًا الحتیاجات مدارسھم
 .الخاص في تقدیم الخدمات التعلیمیة في مراحل التعلیم العام

كما تؤكد ھذه الدراسات على أھمیة تنویع مصادر التمویل للتعلیم نظرًا لصعوبة استمرار 
 أن )٢٠١٨(فأوضحت دراسة الشھري والمنقاش . التوسع في التمویل الحكومي غیر المحدود

اقتصاد المعرفة  یعد من أھم حلول التمویل الذاتي للتعلیم من خالل االستفادة من الطلبة الموھبین 
إلى أھمیة البحث عن ) ه١٤٢٤(وتوصلت دراسة الغامدي . في تولید أفكار ذات جدوى اقتصادیة

 .مصادر تمویلیة أخرى، وأنھ البد من مشاركة المؤسسات المجتمعیـة في تمویل التعلیم
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من ھنا تأتي أھمیة تشجیع قادة المدارس على االستثمار واستغالل موارد المدارس لتحقیق 
دخل إضافي من خالل تبني سیاسات مرنة، والتخفیف من المركزیة وتمكینھم من تنویع أسالیب 

 التي ٢٠٣٠التمویل وصوال إلى المدرسة المنتجة بما یتماشى مع رؤیة المملكة العربیة السعودیة 
 ).٢٠١٨، ٢٠٣٠رؤیة المملكة العربیة السعودیة (إلى االتجاه نحو تحقیق التنوع االقتصادي تسعى 

وتتأكد الحاجة إلى البحث عن وسائل جدیدة لتمویل التعلیم العام في المملكة العربیة 
من الباب ) ٢٣٣(السعودیة تدعم ما تقدمھ الدولة من تمویل التزمت بھ حسب ما ورد في المادة 

التعلیم مجاني في كافة أنواعھ ومراحلھ، فال "  وثیقة سیاسة التعلیم التي نصت على أن التاسع من
 ).ه١٤١٦اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم، " (تتقاضى الدولة رسوما دراسیة عالیة

وبناًء على ما تقدم، تحاول الدراسة الحالیة التعرف على واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي 
الحكومیة بمدینة الریاض وذلك من وجھة نظر قادة ھذه المدارس، وتقدیم للمدارس الثانویة 

 .مقترحات تساعدھا ھذه المدارس إیجاد مصادر للتمویل الذاتي
 :أسئلة الدراسة
ما واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض من : السؤال األول

 وجھة نظر قادتھا؟
ما معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض : نيالسؤال الثا

  من وجھة نظر قادتھا؟
ما المقترحات التي تساعد على تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة : السؤال الثالث

  الحكومیة بمدینة الریاض من وجھة نظر قادتھا؟
  :أھداف الدراسة

 :  الدراسة إلىھدفت  ھذه 
 التعرف على واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض من -١

 .وجھة نظر قادتھا
 الوصول إلى معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض -٢

 .من وجھة نظر قادتھا
تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة  تقدیم مقترحات تساعد على -٣

 .الریاض من وجھة نظر قادتھا
 : أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة ھذه الدراسة في تسلیط الضوء على أحد الموضوعات المھمة ذات العالقة 
وقد . ھ وھو تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة، ومعوقات٢٠٣٠برؤیة المملكة 

ویمكن أن . تساھم الدراسة في إثراء مجال اإلدارة التربویة بالدراسات المرتبطة بتمویل التعلیم
تساعد في تحدید أبرز المعوقات التي تحد من تنویع مصادر التمویل في المدارس الحكومیة بمدینة 

 .الریاض، مما یساعد المسؤولین عن التخطیط والدراسات المتعلقة بتطویر التعلیم
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 :حدود الدراسة
واقع ومعوقات ومقترحات تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة : الحد الموضوعي

 .الحكومیة بمدینة الریاض
 .طبقت الدراسة على مدارس البنین الثانویة الحكومیة في مدینة الریاض: الحد المكاني
الدراسي األول من العام الدراسي طبقت الدراسة في جزئھا المیداني خالل الفصل : الحد الزماني

 ).  ھـ١٤٣٩/١٤٤٠(
 :مصطلحات الدراسة

 ھو البحث عن الطرق المناسبة للحصول على األموال واختیار وتقییم تلك الطرق :التمویل الذاتي
خوني وحساني، (للحصول على المزیج  األفضل بینھا بشكل یناسب احتیاجات المؤسسة 

 ).٩٥، ص ٢٠٠٨
السعي للحصول على الموارد المالیة وغیر المالیة للمدرسة : ائیًا بأنھویعرفھ الباحث إجر

 .من خالل البرامج واألنشطة والمشروعات التي تنفذھا قیادة المدرسة
المدارس التي یتم تمویلھا من قبل وزارة :  یمكن تعریفھا إجرائیًا بأنھا:المدارس الثانویة الحكومیة

 .یة، ویلتحق بھا الطلبة من الصف العاشر حتى الثاني عشرالتعلیم في المملكة العربیة السعود
 :اإلطار النظري

 :مفھوم تمویل التعلیم
إن تطویر التعلیم  ورفع كفاءتھ مع التحكم في تكلفتھ وحسن استغالل مواده المالیة تشكل  

م أن قضیة تمویل لتعلیم من أھ)  ٢٠١٥(وترى سمیة الجریوي . تحدیًا أمام  المؤسسات التربویة
ً لتزاید الطلب االجتماعي على الخدمات  القضایا التي تواجھ الدول في القطاع التعلیمي، نظرا
التعلیمیة، وارتفاع أعداد الطلبة، وما صاحب ذلك من زیادة في اإلنفاق على التعلیم بشكل كبیر 

ھا بحیث أصبحت النسبة المقتطعة من میزانیة الدولة لصالح التعلیم تشكل نسبة ال یستھان ب
 ).٢٤٨ص(

إنفاق مال أو استخدام جھد، وھو عملیة مركبة ذات أبعاد " ویقصد بتمویل التعلیم بشكل عام  
ومراحل، ویعد إحدى الوظائف التي تختص بجمیع األعمال المرتبطة بتزوید المؤسسة باألموال 

 ). ھـ١٤١٩العودة، " (االزمة لتحقیق أغراضھا التي قامت من أجھلھا وبحركة ھذه األموال فیھا 
سات        ا المؤس وارد تنفقھ ن م وفره م ة أن ت ستطیع الدول ا ت ضًا م یم أی ل التعل صد بتموی ا یق كم

ة       ة أو عینی وارد مادی ذه الم ت ھ واء كان دافھا، س ق أھ ؤونھا وتحقی سییر ش ة لت التربوی
 ).م٢٠٠٤العتیبي،(

 :طرق تمویل التعلیم
فكل . تصادیة والسیاسیة لكل دولةتختلف طرق تمویل التعلیم باختالف النظم اإلداریة واالق

 . دولة تتبع طریقة لتمویل التعلیم التي تتالءم مع ظروفھا وتحقق أھدافھا وخططھا التربویة
تضافر كافة أفراد المجتمع وقطاعاتھ لتمویل التعلیم یعتبر "على  أن ) ه١٤٢١(ویؤكد صایغ  

اجھ قطاع التعلیم وتحول دون واجبا مستحقا ومطلبا وطنیا في ظل الظروف والتحدیات التي تو
 ".تحقیقھ األھداف المرجوة والطموحات المنشودة
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 :ویمكن تصنیف طرق تمویل التعلیم وفقًا لما یلي 
تعتبر ھذه الطریقة المصدر التقلیدي لتمویل التعلیم، وھو أن تتحمل الدولة تمویل :  التمویل العام-١

لتعلیمیة من خالل میزانیات محددة یتم تخصیصھا بحیث تتاح التعلیم وتدفع كامل تكالیف العملیة ا
الفرص التعلیمیة مجانا لكل أفراد المجتمع الراغبین في التعلم، ویتم تحدید میزانیة التعلیم ضمن 
میزانیة الدولة، وھذا األسلوب یضمن إتاحة الفرص التعلیمیة لجمیع من ھم في سن التعلیم وتوسیع 

ة وتوفیرھا للجمیع بغض النظر عن قدراتھم المالیة وخلفیاتھم االجتماعیة، دائرة الخدمات التعلیمی
 ).م١٩٩١إیشر،(سعیا لتحقیق المجتمع المتعلم 

وھو صورة من صور التمویل تتمثل في تحمل األفراد أو عائالتھم دفع تكالیف :  التمویل الخاص-٢
 من المؤسسات التعلیمیة تعلیمھم عن طریق دفع الطالب رسوما للخدمات التي یحصلون علیھا

 ).م١٩٩١إیشر،(
وھي صیغة تمویلیة تجمع بین التمویل العام والتمویل الخاص للتعلیم بحیث :  التمویل المختلط-٣

تتكفل الدولة أو المجتمع بمؤسساتھ بتوفیر الخدمات التعلیمیة مع قیام األفراد بدفع رسوم معینة لقاء 
ا عن التعلیم وال تدعھ عرضة لمعاییر السوق والتكلفة ھذه الخدمات، بحیث ال ترفع الدولة یدھ

 ).م١٩٨٦ولیامس، (االقتصادیة 
أن من طرق التمویل التعلیم حسب ) م٢٠١٨(تذكر زانة الشھري وسارة المنقاش و

 ):١٧٣ص (المصادر، ما یلي 
وھذا . ةوھو المصدر التقلیدي حیث تتحمل فیھ الحكومة نفقات التعلیم المختلف:  التمویل الحكومي-١

المصدر رغم أنھ یضمن مجانیة التعلیم وشمولیتھ والتحكم بسیاساتھ، إال أنھ في نفس الوقت 
 .یشكل ضغطًا كبیرا على الحكومة

حیث یتحمل الطالب أو ولي األمر كلفة التعلیم، إال أن ھذا األسلوب قد :  التمویل من قبل األفراد-٢
م، ویحول التعلیم إلى عملیة تجاریة بحتة، أال یؤدي إلى حرمان ذوي الدخل المحدود من التعلی

 .أنھ في نفس الوقت مھم لتخفیف الضغط على التعلیم الحكومي المجاني
تقوم مؤسسات التعلیم باستحداث أسالیب تمویل ذاتیة، تساھم في تمویل :  التمویل الذاتي-٣

عزیز األنشطة ذات المؤسسة، حیث على مبدأ رفع الكفاءة اإلنتاجیة للمؤسسات التعلیمیة، وت
 ).١٧٣ص(ویعتبر التمویل الذاتي أسلوب مساند للمؤسسة التعلیمیة مالیًا . العوائد المادیة

 :العوامل المؤثرة على تمویل التعلیم
یتأثر تمویل التعلیم بعدد من العوامل، فبعض ھذه العوامل داخلیة نابعة من النظام التعلیمي  

یة المحیطة بھ والتي تؤثر فیھ، ویمكن تصنیف ھذه العوامل نفسھ، وبعضھا نتیجة للعوامل الخارج
 : كما یلي

 :  عوامل داخلیة-١
وھي عوامل مرتبطة بالمؤسسات التعلیمیة والسیاسات المتبعة فیھا واألسالیب المستخدمة  

نوعیة تأھیل المعلمین وخبراتھم مما ینعكس على : وطرق تفاعل المدخالت بعضھا مع بعض، مثل
ا أن االھتمام بجودة التعلیم من خالل التركیز على اقتصادیات الحجم وضبط أعداد كم. أجورھم

الطالب في الفصل یؤدى إلى الحاجة إلى زیادة أعداد المعلمین لمواجھة زیادة الفصول الناتجة عن 
ذلك، وكل ذلك یقود إلى زیادة النفقات التعلیمیة سواء في الرواتب أو البرامج التدریبیة الالزمة 

ومن العوامل الداخلیة  أیضا الھدر ). ھـ١٤٢١عابدین، (تأھیل المعلمین قبل الخدمة وأثناء الخدمة ل
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التعلیمي المتمثل في رسوب الطلبة،  والترسب من المدرسة، والذي یشكل ھدرا اقتصادا واضحا 
ب من حیث مكوث الطالب في المرحلة الدراسیة أكثر من المقرر لھ، وعدم إتاحة الفرصة للطال

ومن أھم العوامل . الجدد مما یؤدي إلى زیادة أعداد الطالب وبالتالي یؤثر على كلفة الوحدة التعلیمیة
الداخلیة ضعف اإلدارة التعلیمیة وعدم االستخدام األمثل للموارد المتاحة وضعف جودة توزیع ھذه 

 ). ھـ١٤١٦زي، الخنی(الموارد على عناصر العملیة التعلیمیة بشكل یحقق األھداف التعلیمیة 
 :  عوامل خارجیة-٢

وھي العوامل الخارجیة المحیطة بالنظام التعلیمي وتؤثر فیھ وفي بنیتھ وفي مراحلھ  
وسیاساتھ، ومن أھم ھذه العوامل النمو الطبیعي للسكان، حیث یؤدى ھذا النمو إلى زیادة أعداد من 

باإلضافة إلى وعي األسر . مواجھة ذلكھم في سن التعلیم مما یتطلب التوسع في الخدمات التعلیمیة ل
، عابدین(المجتمع بأھمیة التعلیم ودوره في تنمیة القدرات والمھارات وفي تحدید المھن المستقبلیة 

ومن العوامل أیضًا زیادة اھتمام المجتمعات بالتعلیم واإلنفاق علیھ على اعتبار أن ). ھـ١٤٢١
كما أن التغیرات ). ھـ١٤١٦الخنیزي، (البشریة اإلنفاق على التعلیم ھو استثمار في الموارد 

االقتصادیة  سوًاء على المستوى المحلي أو اإلقلیمي أو الدولي مثل ارتفاع أو انخفاض أسعار 
النفط، ومستوى الناتج القومي للدولة قد تؤدي إلى التأثیر على مستوى اإلنفاق الحكومي العام على 

 ).ھـ١٤١٦، المنیع(الخدمات العامة ومنھا التعلیم 
ویعتقد الباحث أن من العوامل الخارجیة المؤثرة في تمویل التعلیم في المملكة العربیة  

السعودیة ھو  انتشار التعلیم في القرى ذات الكثافة الطالبیة القلیلة مما یؤدي إلى ارتفاع الكلفة 
ذا الوضع بضم كثیر من التشغیلیة للخدمات التعلیمیة  وقد بدأت وزارة التعلیم مؤخرًا في معالجة ھ

 .المدارس وإغالق بعضھا سعیًا إلى خفض الكلفة التعلیمیة
 :تحدیات تمویل التعلیم

یواجھ التعلیم ثالث مشكالت أساسیة تتصل بالتمویل وتحد من الموارد المالیة التي یمكن أن 
 :توجھ نحو تطویر التعلیم وھي

ھنالك ضغط كبیر على الموارد العامة : للدولةمحدودیة الموارد التمویلیة من الخزینة العامة   -١
للدولة، مع اعتماد الموازنة على قاعدة موارد محدودة تتمثل في عائدات النفط والضرائب والرسوم 
الجمركیة بصورة رئیسة، وبالتالي فإن الموازنة العامة للدولة غالبًا ما تعاني من عجز مالي متكرر 

ل تعاظم االحتیاجات المختلفة لمؤسسات الدولة وجھازھا یعكس محدودیة الموارد المتاحة في ظ
 ). ٦٦، ص ٢٠١٧الحربي، (اإلداري 

ضعف التمویل الخارجي ومحدودیتھ سواًء كان منحًا أو قروضا، :  محدودیة التمویل الخارجي-٢
ویعود ذلك إلى الطبیعة الخاصة للتمویل الخارجي الذي یخضع لتقلبات یصعب السیطرة علیھا، كما 

 ).م٢٠٠٨الرشدان، ( یعد موردًا ثانویًا مؤقتًا یرتبط بشروط محدودة أنھ
الیزال إسھام القطاع الخاص في تمویل التعلیم محدودًا أو یكاد :  ضعف مشاركة القطاع الخاص-٣

یكون معدومًا باستثناء بعض الحاالت الفردیة المؤقتة كإسھام بعض رجال األعمال في تمویل بعض 
 ).ھـ١٤٣٢حكیم، (المدارس 

 :ویرى الباحث أن ھناك مشكالت أخرى لضعف تمویل التعلیم منھا             
 . قلة اھتمام قائد المدرسة بزیادة وتنویع مصادر التمویل للمدرسة-١
 . ضعف أنظمة ولوائح تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس-٢
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 . قلة الصالحیات الممنوحة من وزارة التعلیم لقادة المدارس-٣
 .  قلة البرامج التدریبیة في مجال التمویل الذاتي للمدرسة-٤
 .  ضعف الوعي بأھمیة التمویل الذاتي للمدارس-٤
 قلة العوائد المتوقعة مما یسھم في عزوف المستثمرین، مع محدودیة الفرص االستثماریة في -٥

 .المدارس الحكومیة
ت المتعلقة بتمویل التعلیم، خاصة وللتغلب على ھذه التحدیات، فإنھ البد من تحدیث السیاسا

. على مستوى المدارس، والتخفیف من المركزیة، وتمكین قادة المدارس من تنویع أسالیب التمویل
 .ویعد التمویل الذاتي عبر المدرسة المنتجة أنسب النماذج الممكنة

وتجربة المدرسة المنتجة تجربة أثبتت نجاحھا في دول عدیدة كالوالیات المتحدة، 
لدنمارك، ونیوزیالندا، وتركیا، والتي ساھمت الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع في إنجاحھا وا

كما أن االتجاه نحو أسلوب المدرسة المنتجة یدعم التوجھ نحو التنوع ). م٢٠١٥أحمد، (بشكل كبیر 
 .لتحقیقھ) ٢٠٣٠(االقتصادي الذي تسعى رؤیة 

 :السابقة الدراسات
رضًا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وقد تم تقسمیھا إلى فیما یلي ع            

  :دراسات عربیة، وأخرى أجنبیة، مع ترتیبھا من األحدث إلى األقدم
  : الدراسات العربیة-١

استثمار المواھب الطالبیة كبدیل مساند لتمویل : "بعنوان) ٢٠١٨(دراسة الشھري والمنقاش 
  "العام بالمملكة العربیة السعودیةالتعلیم في مدارس التعلیم 

ھدفت الدراسة إلى تحدید درجة االستفادة من مواھب الطالبات في برامج رعایة 
واستخدمت الباحثتان المنھج الوصفي المسحي . الموھوبات المعمول بھا حالیًا في تمویل التعلیم

معلمة موھوبات في مشرفة و) ٧٩(باستخدام استبانة طبقت على مجتمع الدراسة الذي تكون من 
وتوصلت الدراسة إلى أن أھم عناصر االستفادة من برامج رعایة الموھوبین كبدیل . مدینة الریاض

مساند لتمویل التعلیم ھي تأھیل الموھوبات للمشاركة في المسابقات العالمیة، واالستفادة من 
دویر التالف والرجیع من أفكارھن في ابتكار وتطویر الوسائل التعلیمیة، وكذلك في ابتكار طرق لت

 .الكتب والتجھیزات المدرسیة
  "تحدیات وبدائل: تمویل التعلیم في المملكة العربیة السعودیة: "بعنوان) ٢٠١٧(دراسة الحربي 

ھدفت إلى التعرف على مفھوم تمویل التعلیم العام والعالي ومصادره األساسیة والثانویة، 
لعام والعالي في عدد من الدول األعضاء بمكتب التربیة وكذلك التعرف على واقع تمویل التعلیم ا

حیث استخدمت الباحثة . العربي لدول الخلیج، وواقع تمویل التعلیم في المملكة العربیة السعودیة
أن المملكة العربیة السعودیة : وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منھا. المنھج الوصفي المقارن
عد األكبر في العالم معتمدة بالدرجة األولى على المیزانیة الحكومیة، وأنھا تنفق على التعلیم مبالغ ُت

االعتماد : تسعى سعًیا حثیثا لزیادة اإلنفاق على التعلیم من الناتج المحلي ومن أھم توصیات الدراسة
على مصادر التمویل األخرى في تمویل التعلیم، وذلك لالستفادة القصوى من الموارد المالیة 

ة، والعمل على تطویر العالقات مع القطاع الخاص، وإشراكھ في بعض السیاسات التعلیمیة المتاح
  .لدعم العملیة التعلیمیة
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: االتجاھات المعاصرة في تمویل التعلیم بالدول المتقدمة: "بعنوان) ٢٠١٦(دراسة حسب النبي 
  "تمویل التعلیم وفقا للمعادالت نموذجا

ویل التعلیم في الدول المتقدمة، وآلیة تمویل التعلیم، ھدفت إلى تحلیل أحدث اتجاھات تم
واستخدم . واالستفادة من ھذه االتجاھات في تطویر تمویل التعلیم في جمھوریة مصر العربیة

عدم كفایة : وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منھا. الباحث المنھج الوصفي المقارن
یل الحكومي لمبدأ تكافؤ الفرض التعلیمیة، وفي ضوء ھذه المیزانیات التعلیمیة، وعدم تحقیق التمو

  .النتائج، أوصى الباحث بتقویم اآللیات الراھنة المستخدمة في تمویل المدارس الحكومیة
مدى فعالیة التمویل الذاتي بمدارس التعلیم العام بمحافظة : "بعنوان) ٢٠١٦(دراسة الشھراني 

  "بیشة من وجھة نظر مدیري المدارس
. إلى دراسة على واقع التمویل الذاتي في مدارس التعلیم العام بمحافظة بیشةھدفت 

واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي باستخدام استبانة طبقت على مجتمع الدراسة الذي 
وخلصت الدراسة إلى أن التمویل الذاتي یمكن أن . مدیرًا ومدیرة في محافظة بیشة) ١٨٤(تكون من 

.  بیئة تربویة تعلیمیة مناسبة، وكذلك توفیر المستلزمات الضروریة للمدارسیساعد في توفیر
وتوصلت إلى عدم وجود مسئولین مختصین في إدارة التمویل المدرسي، وأن ھناك ضعفا في توفیر 

  .متطلبات العمل الالزمة للتمویل الذاتي
نات الحكومیة بمدینة دور اإلدارة المدرسیة في مدارس الب: "بعنوان) ٢٠١٦(دراسة اللحیدان 

  ".الریاض في زیادة التمویل الذاتي
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلدارة المدرسیة في زیادة التمویل الذات في 

واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي المسحي من خالل . المدارس الحكومیة للبنات بمدینة الریاض
وتوصلت إلى أن دور اإلدارة المدرسیة في . فردًا) ٢٨٠(استبانة تم توزیعھا على عینة مكونة من 
  .زیادة التمویل الذاتي للمدارس كان ضعیفًا

تقویم جھود مدراء ومدیرات مدارس التعلیم العام لزیادة : " بعنوان) ٢٠١٥(دراسة الجریوي 
 ".مصادر التمویل المدرسي

لتعلیم العام الحكومي ھدفت الدراسة إلى التعرف على مدى قناعة مدراء ومدیرات مدارس ا
بأھمیة زیادة مصادر التمویل، والتعرف على اإلجراءات الفعلیة التي قاموا بھا حیال ذلك، كما 

. سعت الدراسة إلى الكشف عن المعوقات التي تواجھھم في العمل على زیادة مصادر التمویل
) ٢٩(مكونة من واستخدمت الباحثة المنھج الوصفي المسحي، حیث طبقت االستبانة على عینة 

أبدى : وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج منھا. مدیرًا ومدیرة لمدارس التعلیم العام في مدینة الدلم
من عینة الدارسة قناعتھم بضرورة زیادة مصادر التمویل لمدارسھم، وأن المخصصات %) ٢٢،٤(

وخرجت الدراسة . ة للمدارسالمالیة من قبل وازرة التعلیم غیر كافیة لتغطیة االحتیاجات التشغیلی
  .إقرار نظام التمویل الذاتي وتنمیة الموارد الذاتیة بمدارس التعلیم العام: بعدد من التوصیات أھمھا

: المدرسة المنتجة في التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة: "بعنوان) ٢٠١٢(دراسة أخضر 
  ."مقترح تطبیقي

لتمویل واإلنتاجیة في مدارس التعلیم العام بالمملكة ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع ا
. العربیة السعودیة، وتحدید طرق تنمیة الموارد الذاتیة للمدارس في ضوء مفھوم المدرسة المنتجة

. فردًا) ٧٦٧(واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي بتطبیق استبانة على عینة بلغت 
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العام تعتمد على التمویل الحكومي، وتوصلت أیضا إلى أن مدارس التعلیم : وتوصلت الدراسة إلى
  .أنھ ال توجد أوقاف تعلیمیة أو مشروعات غیر تعلیمیة تسھم في تمویل التعلیم العام

استثمار القطاع الخاص في تمویل التعلیم العام في المملكة : "بعنوان) ٢٠٠٦(دراسة الطوق 
  ."العربیة السعودیة

واستخدمت . ویل للتعلیم العام على المستویین المحلي والعالميتناولت الدراسة مصادر التم
بلغ ) بنین وبنات(الباحثة المنھج الوصفي المسحي، وتكونت عینة الدراسة من مسؤولي التعلیم العام 

عدم وجود : ، وتوصلت الدراسة إلى)٤٨٠(، وعدد من المدیرین التنفیذیین بلغ )١٠٢(عددھم 
وأوصت بتبني فكرة .  التربیة والتعلیم والمستثمرین في التعلیم العاماستراتیجیة واضحة بین وزارة

  .المدرسة المنتجة
  : الدراسات األجنبیة-٢

تمویل المدارس وأسالیب التقویم وتأثیرھما : " بعنوان(Hernandez, 2016)دراسة ھیرناندیز 
  ".على الكفاءة واإلنتاجیة في مدارس والیة تكساس

مدى احتیاج والیة تكساس إلعادة التركیز على تخصیص التمویل ھدفت الدراسة إلى تقویم 
وصیاغة مقترحات لتحسین آلیات . الحكومي لتحسین التحصیل الدراسي لدى الطالب الدراسي

وتوصلت الدراسة إلى وجود . واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي. تمویل التعلیم في والیة تكساس
تعلیم قبل الجامعي الحكومي في مدارس والیة تكساس، منھا عدة عیوب في النظام الراھن لتمویل ال

فشل نظام تمویل التعلیم في زیادة المیزانیات المالیة المخصصة لتمویل المدارس، األمر الذي أثر 
وباإلضافة إلى ما سبق یعتمد نظام تمویل التعلیم في والیة . سلبًا على مبدأ تكافؤ الفرص التعلیمیة

وانین العشوائیة التي ال ترتبط باحتیاجات اإلدارات التعلیمیة أو المدارس، تكساس على عدد من الق
كما ال یوفر النظام الحالي لتمویل التعلیم بالوالیة تمویًال منتظمًا ومستمرًا لإلنفاق على البنیة التحتیة 

  .التعلیمیة أو على المعامل والوسائل التعلیمیة
تأثیر تمویل المدارس : " بعنوان (Barasa & Tsisiga, 2014)دراسة باراسا وتسیسیغا

 البنیة التحتیة في المدارس الثانویة العامة في مقاطعة ساباتیا الفرعیة ، الثانویة على تطویر
 "كینیا –مقاطعة فینیا 

ھدفت ھذه الدراسة لمعرفة دور برنامج تمویل المدارس الثانویة المدعوم في تعزیز تطویر 
واستخدمت الدراسة المنھج الوصفي المسحي، حیث . باتیا الفرعیة بكینیاالبنیة التحتیة في مقاطعة س
 فردًا من مسؤولي التعلیم ومدیري المدارس وأولیاء األمور وطالب ٢٤٨تكونت عینة الدراسة من 

واستخدمت الدراسة االستبانة، والمقابلة، ومجموعة التركیز، والمالحظة كأدوات . المرحلة الثانویة
 وأجریت دراسة تجریبیة في مدرستین مختارین لتمكین الباحث من تعزیز موثوقیة .لجمع البیانات

أن الحكومة تصرف األموال : وتوصلت الدراسة إلى ما یلي. وصالحیة أدوات جمع البیانات
متأخرة بسبب البیروقراطیة، ولم یكن التمویل المدعوم من الحكومة كافیًا لتلبیة احتیاجات مشاریع 

لمزید من الفصول الدراسیة وصاالت النوم كما أشار جمیع لتحتیة، مثل بناء اتطویر البنیة ا
  .المدیرین

تحدید العالقة بین إصالحات التمویل المدرسي، : "  بعنوان(Downes, 2003)دراسة داونز 
  ".وتوزیع النفقات التعلیمیة

كذلك أثر ھدفت الدراسة إلى معرفة أثر إصالحات التمویل المدرسي على أداء الطلبة، و
وقد كشفت الدراسة . إصالحات التمویل المدرسي على تكافؤ الفرص في التعلیم في والیة فیرمونت
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عن تحسن أداء الطالب وفقا لسیاسات التمویل، وأن نظام التمویل في الوالیة مثل أدى إلى تحسن 
  .نسبي في معدالت التسرب، كما أنھ زاد من دخل المدارس عن طریق التمویل الذاتي

  :التعلیق على الدراسات السابقة
یتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أن المجتمعات التي طبقت علیھا الدراسة 

الجریوي : تنوعت، وكان غالبیتھا دراسات في تمویل التعلیم في المملكة العربیة السعودیة، وھي
، )٢٠١٦(لشھراني ، ا)٢٠١٦(، اللحیدان )٢٠١٨(، الشھري والمنقاش )٢٠٠٦(، الطوق )٢٠١٥(

واتفقت الدراسة الحالیة مع غالبیة الدراسات السابقة في . ، )٢٠١٧(، الحربي )٢٠١٢(أخضر 
كما تشابھت الدارسة الحالیة مع الدراسات السابقة في استخدام . استخدام االستبانة كأداة للدراسة

حالیة عن الدراسات واختلفت الدراسة ال. المنھج الوصفي، وفي تناولھا موضوع تمویل التعلیم
السابقة في أنھا درست على وجھ التحدید موضوع التمویل الذاتي للمدارس الحكومیة الثانویة بمدینة 

  .ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في إثراء األدب النظري ومناقشة النتائج. الریاض
  :إجراءات الدراسة

 :منھج الدراسة
الدراسة الحالیة لتحقیقھا، فإن المنھج المستخدم في ھذه استنادًا إلى األھداف التي سعت 
؛ وذلك لمالءمتھ )Descriptive Survey Method(الدراسة كان المنھج الوصفي المسحي 

  .لموضوعھا وأھدافھا
  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من قادة مدارس البنین الثانویة الحكومیة التابعة لإلدارة العامة للتعلیم 
، والـبالغ عددھم )ه١٤٤٠-ه١٤٣٩(قة الـریاض في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي بمنط

وقد تم توزیع أداة الدراسة على ). م٢٠١٨اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض، (قائدًا ) ١٢٧(
 ویوضح الجدوالن). ٤٢(قائدًا بینما لم یستجب منھم ) ٨٥(جمیع أفراد مجتمعھا، وقد استجاب منھم 

  :خصائص أفراد الدراسة) ٢(و) ١(رقم 
  )١(جدول رقم 

  توزیع أفراد الدراسة وفقًا لمتغیر المؤھل العلمي

 النسبة التكرار 

 ١٫٢ ١ دبلوم

 ٧١٫٨ ٦١ بكالوریوس

 ٢٧٫١ ٢٣ ماجستیر فأعلي

 ٪١٠٠ ٨٥ المجموع

كالوریوس یتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من عینة الدراسة كانت من حملة الب
) ٢٣(یلیھم الحاصلون على ماجستیر فأعلى بعدد ) ٧١٫٨(فردًا بنسبة بلغت ) ٦١(حیث بلغ عددھم 

فردًا ) ١(حیث بلغ عددھم ) دبلوم(بینما كانت أقل نسبة للحاصلین على مؤھل ) ٢٧٫١(ونسبة بلغت 
 ).١٫٢(واحدًا بنسبة بلغت 
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  )٢(جدول رقم 
 نوات الخبرة توزیع أفراد الدراسة وفقًا لمتغیر س

 النسبة التكرار 

 ٩٫٤ ٨  سنوات٥أقل من 

 ١٦٫٥ ١٤  سنوات١٠ – ٥من 

 ٧٤٫١ ٦٣  سنوات١٠أكثر من 

 ٪١٠٠ ٨٥ المجموع

یتضح من الجدول السابق أن النسبة األكبر من عینة الدراسة كانت من لمن یمتلكون خبرة 
یلیھم من یمتلكون خبرة ) ٧٤٫١(فردًا بنسبة بلغت ) ٦٣(سنوات حیث بلغ عددھم ) ١٠(أكثر من 

بینما كانت أقل نسبة لمن یمتلكون ) ١٦٫٥(ونسبة بلغت ) ١٤(سنوات بعدد ) ١٠ – ٥(تتراوح من 
 ).٩٫٤(أفراد بنسبة بلغت ) ٨(سنوات، حیث بلغ عددھم ) ٥(خبرة أقل من 
 :أداة الدراسة

 األدبیات التربویة والدراسات تم استخدام االستبانة كأداة لجمع البیانات، وتم بنائھا بالرجوع إلى
األول تضمن البیانات الشخصیة، : السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، حیث تكونت من جزئین

  :والثاني تكون من ثالثة محاور ھي
واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض، : المحور األول

  .ةعبار) ١٢(واحتوى على 
معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الثانویة الحكومیة بمدینة : المحور الثاني

  .عبارة) ١٥(الریاض، واحتوى على 
مقترحات تساعد على تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الثانویة الحكومیة : المحور الثالث

  .عبارة) ١١(بمدینة الریاض واحتوى على 
دام مقیاس لیكرت الخماسي لإلجابة على عبارات االستبانة، حیث تم حساب وقد تم استخ

، وبعد )٠٫٨٠(، ثم تقسیمھ على عدد خالیا المقیاس للحصول على طول الخلیة أي )٤=١-٥(المدى 
ذلك تم اضافة ھذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس، وھكذا أصبحت أطوال الخالیا كما یظھر في 

  ):٦(الجدول رقم 
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  )٦(جدول رقم 
   لیكرت الخماسيدرجات فئات معیار نتائج الدراسة وحدودھا وفاًقا لمقیاس

 فئة المتوسط
معیار الحكم على  الدرجة

 إلى من النتائج

 ٥ ٤٫٢١ موافق بشدة ٥

 ٤٫٢٠ ٣٫٤١ موافق ٤

 ٣٫٤٠ ٢٫٦١ موافق إلى حد ما ٣

 ٢٫٦٠ ١٫٨١ غیر موافق ٢

 ١٫٨٠ ١ غیر موافق بشدة ١

  :دق وثبات أداة الدراسةص
  :الصدق الظاھري - أ

للتعرف على مدى صدق أداة الدراسة لقیاس ما أعدت لقیاسھ قام الباحث بعرضھا في 
صورتھا األولیة على مجموعة من المختصین في مجال اإلدارة وفي مجال المحاسبة المالیة، 

تبانة، ومدى وذلك الستطالع آرائھم حول مدى وضوح صیاغة كل عبارة من عبارات االس
وفي ضوء آراء المحكمین قام الباحث بإعداد االستبانة . ارتباطھا واتساقھا مع موضوع البحث

 .في صورتھا النھائیة
  :صدق االتساق الداخلي  - ب

اط بیرسون              ام الباحث بحساب معامل االرتب بعد التأكد من الصدق الظاھري ألداة الدراسة ق
 حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات   حیث تم .لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة     

  ):٣(االستبانة بالدرجة الكلیة للمحور الذي تنتمي إلیھ العبارة كما یوضح ذلك الجدول رقم 
  )٣(جدول رقم 

  معامالت ارتباط بیرسون لعبارات محاور الدراسة الثالثة

 الثالث الثاني األول
 رقم العبارة

 معامل االرتباط  الرتباط معامل ا معامل االرتباط 
٠٫٧٥٢ **٠٫٤١٩ **٠٫٦٠٠ ١** 
٠٫٨٦٦ **٠٫٥٤٥ **٠٫٦٢٥ ٢** 

٠٫٦٧١ *٠٫٢٦٢ **٠٫٤٣٤ ٣** 
٠٫٨١١ **٠٫٥٨٧ **٠٫٦٦٩ ٤** 
٠٫٧٨٤ **٠٫٥٤١ **٠٫٧١٣ ٥** 
٠٫٨٣٤ **٠٫٤٨٠ **٠٫٧٣٥ ٦** 
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 الثالث الثاني األول
 رقم العبارة

 معامل االرتباط  الرتباط معامل ا معامل االرتباط 
٠٫٧٣٤ **٠٫٦٦٧ **٠٫٦٨٥ ٧** 
٠٫٦٦٥ **٠٫٥٩٠ **٠٫٧٦٢ ٨** 
٠٫٨٥٨ **٠٫٦٦٠ **٠٫٧٦١ ٩** 

٠٫٧٠٦ **٠٫٦٨٨ **٠٫٧٣٢ ١٠** 
٠٫٥٩٤ **٠٫٦٢٠ **٠٫٦٩٨ ١١** 

٠٫٧٢٢ **٠٫٦٨٢ ١٢** - 
٠٫٦٤٣ - ١٣** - 
٠٫٤٨٠ - ١٤** - 
 - ٠٫٥٥٨** - 

   فأقل٠٫٠٥دال عند مستوى الداللة                          *  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة ** 
ة    أن) ٣(یتضح من الجدول رقم         قیم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورھا موجب

ة     ستوى الدالل د م صائیًا عن ة إح ع     ) ٠٫٠١(أو ) ٠٫٠٥(ودال ساقھا م دق ات ى ص دل عل ا ی ل مم فأق
  .محاورھا

اور      ن المح ور م ل مح ة ك ق عالق ن طری اور ع داخلي للمح ساق ال دق االت ساب ص م ح ا ت كم
  ):٤( الجدول رقم بالدرجة الكلیة االستبانة، كما یتضح من

  )٤(جدول رقم 
  یوضح معامالت ارتباط محاور واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي بالدرجة الكلیة

 الثالث الثاني األول المحور
 **٠٫٨١٥ **٠٫٦٣٩ **٠٫٦٩٤ معامل االرتباط

أن معامالت ارتباط بیرسون مرتفعة ودالة احصائیا عند مستوى ) ٤(یتضح من جدول رقم 
مما یدل على ارتفاع صدق االتساق الداخلي لمحاور واقع تنویع مصادر التمویل ) ٠٫٠١(داللة 
  .الذاتي
    : ثبات أداة الدراسة  -  ج

اخ   ا كرونب ل ألف ث معام تخدم الباح ة اس ات أداة الدراس اس ثب   )Cronbach's Alpha(لقی
  :  ةیوضح معامالت ثبات أداة الدراس) ٥(للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم 
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٤٧٢

  )٥(جدول رقم 
    معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة   

عدد  أبعاد االستبانة
 العبارات

ثبات 
 المحور

 ٠٫٨٩١ ١٢ واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الثانویة الحكومیة 
 ٠٫٨٢٥ ١٥ معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الثانویة الحكومیة 

مقترحات تساعد على تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس 
 ٠٫٩٢٣ ١١ الثانویة الحكومیة 

 ٠٫٨٩٦ ٣٨ الثبات العام

أن معامالت الثبات لمحاور االستبانة مرتفعة ومقبولة، وأن ) ٥(یتضح من الجدول رقم 
الستبانة تتمتع وھذا یدل على أن ا) ٠٫٩٠(معامل الثبات العام لمحاور الدراسة عال حیث بلغ 

  .بدرجة عالیة من الثبات یمكن االعتماد علیھا في التطبیق المیداني للدراسة
  :األسالیب اإلحصائیة

  :استخدم الباحث األسالیب االحصائیة التالیة
   معامل ارتباط بیرسون -
  " ألفا كرونباخ" معامل ثبات -
  . المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري-

  :وتحلیلھا وتفسیرھاعرض نتائج الدراسة 
ما واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض : "السؤال األول

  " من وجھة نظر قادتھا؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة إلجابات 

ر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة أفراد الدراسة على عبارات محور واقع تنویع مصاد
  ):٧(بمدینة الریاض كما یتضح من الجدول رقم 
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٤٧٣

  )٧(جدول رقم 
للمدارس الثانویة إجابات أفراد الدراسة على عبارات محور واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي 

  مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات االستجابةالحكومیة بمدینة الریاض
رقم 
المتوسط  العبارة العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

 ٣ ١٫١١٨ ٣٫٥٥ ُألم بمفھوم اقتصادیات التعلیم ١

ُأدرك أنظمة ولوائح التعامالت المالیة في المؤسسات      ٢
 ٢ ١٫٠٥١ ٣٫٦٧ التربویة

 ١ ٠٫٨٩٢ ٤٫١٢ أھتم بزیادة وتنویع مصادر التمویل الذاتي لمدرستي ٣

ي              ٤ ذاتي ف ل ال ع مصادر التموی ى تنوی أمتلك القدرة عل
 ٤ ١٫١٠٨ ٣٫٤٦ مدرستي بفاعلیة

ل              ٥ دخل مث ادة مصادر ال ًأقیم في المدرسة فعالیات لزی
 ١١ ١٫١٣٥ ٢٫٧٤ السوق المفتوح ومعرض الكتاب

ى              ٦ ع لحثھم عل راد  ومؤسسات المجتم ع أف أتواصل م
 ٦ ١٫٢٧٣ ٣٫١١ تخصیص وقف خیري لمدرستي

أسعى الستقطاب التبرعات والھبات لصالح المدرسة        ٧
 ٧ ١٫٣١١ ٣٫٠٨ من أفراد ومؤسسات المجتمع

 ١٠ ١٫٣٦٦ ٢٫٨٨ أستثمر مرافق مدرستي للدعایة واإلعالن ٨

 ١٢ ١٫٣٤٨ ٢٫٤١ تبیع مدرستي منتجات من إنتاج المعلمین أو الطالب ٩

 ٥ ١٫٢٦٥ ٣٫١٨ ورات في مجال المحاسبة والمالیةأھتم بحضور د ١٠

 ٩ ١٫٢١٨ ٢٫٩٤ أجید استخدام برامج المحاسبة واألنظمة المالیة ١١

 ٨ ١٫٤٤٧ ٣٫٠٥ أقوم باستثمار الكتب المستعملة وبیعھا في نھایة العام ١٢

  ٠٫٨٢٢ ٣٫١٨ المتوسط العام
تًا في موافقة أفراد الدراسة على واقع تنویع أن ھناك تفاو) ٧(یتضح من الجدول رقم 

مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة، حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على ھذا المحور 
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٤٧٤

، وھي متوسطات تقع في الفئتین الثانیة والرابعة من فئات المقیاس )٤٫١٢(إلى ) ٢٫٤١(ما بین 
على أداة الدراسة؛ مما یوضح التباین في موافقة ) قمواف- غیر موافق(الخماسي واللتان تشیران إلى 

أفراد الدراسة على واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة؛ حیث یتضح من 
النتائج أن أفراد الدراسة موافقون على أربع فقرات من ھذا المحور، أھمھا تمثلت في العبارة رقم 

بینما ). ٥ من ٤٫١٢(بمتوسط " ر التمویل الذاتي لمدرستيأھتم بزیادة وتنویع مصاد: " ، وھي)٣(
بینت النتائج أن أفراد الدراسة موافقون إلى حد ما على سبع فقرات، أبرزھا تمثلت في العبارة رقم 

). ٥ من ٣٫١٨(بمتوسط " أھتم بحضور دورات في مجال المحاسبة والمالیة : " ، وھي)١٠(
 موافقون على فقرة واحدة من محور واقع تنویع مصادر وأظھرت النتائج أن أفراد الدراسة غیر

تبیع مدرستي منتجات : "، وھي)٩(تمثلت في العبارة رقم : التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة
  ).٥ من ٢٫٤١(بمتوسط " من إنتاج المعلمین أو الطالب

ة الحكومیة أما المتوسط العام لمحور واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانوی
، وھو متوسط یقع في الفئة الثالثة من فئات المقیاس )٥٫٠٠ من ٣٫١٨(بمدینة الریاض فقد كان 

وھذا یعني أن . على أداة الدراسة" موافق إلى حد ما"الخماسي، وھي الفئة التي تشیر إلى خیار 
،  الجھود محدودةھناك بعض الجھود المبذولة لتحقیق التمویل الذاتي في ھذه المدارس، إال أن ھذه

وقد یكون السبب في ھذه النتیجة ھو ضعف األنظمة والتشریعات التي تسمح وتشجع على استثمار 
وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت لھ . مرافق المدرسة ومواردھا بشكل مباشر من قبل قادة المدارس

، ودراسة  (Barasa & Tsisiga, 2014)، دراسة باراسا وتسیسیغا)٢٠١٦(دراسة اللحیدان 
 ). ٢٠١٢(أخضر 

ما معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة : "السؤال الثاني
  " الریاض من وجھة نظر قادتھا؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة إلجابات 
تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة أفراد الدراسة على عبارات محور معوقات 

  ):٨(الحكومیة بمدینة الریاض كما یتضح من الجدول رقم 
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٤٧٥

  )٨(جدول رقم 
إجابات أفراد الدراسة على عبارات محور معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة 

  الحكومیة بمدینة الریاض مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات االستجابة
رقم 
المتوسط  العبارة العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

ة     ١ بة واألنظم رامج المحاس تخدام ب عوبة اس ص
 ١٣ ١٫١١٧ ٣٫٣٣ المالیة

دعم   ٢ ع ل سات المجتم تجابة مؤس عف اس ض
 ٦ ٠٫٧٧٧ ٤٫٣٣ المؤسسات التربویة

قلة اھتمام قائد المدرسة بزیادة وتنویع مصادر    ٣
 ١٤ ١٫٢٧٣ ٣٫١١ ل الذاتيالتموی

دى     ٤ رارات ل نع الق ي ص شدیدة ف ة ال المركزی
 ٢ ٠٫٧١٢ ٤٫٥٩ وزارة التعلیم

 ١ ٠٫٦٨٧ ٤٫٦٤ كثرة األعباء اإلداریة لقائد المدرسة ٥
 ١٥ ١٫٢٧٤ ٣٫٠٨ قلة الثقة بأمانة ونزاھة قائد المدرسة ٦
 ٧ ٠٫٨٧٦ ٤٫٣٢ دارسضعف أنظمة ولوائح الدخل الذاتي للم ٧

دع     ٨ ة المب د المدرس ة لقائ وافز المادی ة الح قل
 ٣ ٠٫٧٦٣ ٤٫٥٦ والمتمیز

 ٥ ٠٫٨٣٧ ٤٫٤٤ قلة الصالحیات الممنوحة لقادة المدارس ٩

ذاتي             ١٠ دخل ال ي مجال ال ة ف قلة البرامج التدریبی
 ٤ ٠٫٨١١ ٤٫٥١ للمدرسة

ادة   ١١ ة زی وعي بأھمی عف ال ذاتي ض دخل ال ال
 ١١ ١٫٠٧٤ ٤٫٠٤ للمدارس

ضعف ضمان حقوق المستثمر في المؤسسات    ١٢
 ١٠ ٠٫٨٢٠ ٤٫٠٨ الحكومیة

زوف       ١٣ ي ع سھم ف ا ی ة مم د المتوقع ة العوائ قل
 ٩ ٠٫٨٢٩ ٤٫١٦ المستثمرین

 ١٢ ١٫٠١٦ ٣٫٩٤ ضعف القدرات التسویقیة لقادة المدارس ١٤

ة الف  ١٥ دارس   محدودی ي الم تثماریة ف رص االس
 ٨ ٠٫٩٦١ ٤٫٢٠ الحكومیة

   ٠٫٥٠٦ ٤٫٠٩ المتوسط العام
أن ھناك تفاوتًا في موافقة أفراد الدراسة  على معوقات تنویع ) ٨(یتضح من الجدول رقم 

مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة، حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على ھذا المحور 
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٤٧٦

، وھي متوسطات تقع في الفئتین الثالثة والخامسة من فئات المقیاس )٤٫٦٤(إلى ) ٣٫٠٨(ما بین 
على أداة الدراسة؛ مما یوضح )  موافق بشدة–موافق إلى حد ما (الخماسي واللتان تشیران إلى 

التباین في موافقة أفراد الدراسة على معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة؛ 
ث یتضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون على أن ھناك سبع معوقات تعیق تنویع مصادر حی

كثرة األعباء " ، وھي )٥(التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة، أھمھا تمثلت في العبارة رقم 
ن إلى بینما بینت النتائج أن أفراد الدراسة موافقو). ٥ من ٤٫٦٤(بمتوسط " اإلداریة لقائد المدرسة

حد ما على أن ھناك تسع معوقات تعیق تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة، 
 ٣٫٠٨(بمتوسط " قلة الثقة بأمانة ونزاھة قائد المدرسة " ، وھي )٦(أبرزھا تمثلت في العبارة رقم 

  ).٥من 
نویة الحكومیة أما المتوسط العام لمحور معوقات تنویع مصادر التمویل الذاتي للمدارس الثا

، وھو متوسط یقع في الفئة الرابعة من فئات المقیاس )٥٫٠٠ من ٤٫٠٩(بمدینة الریاض فقد كان 
ویعني ذلك أن ھناك معوقات . على أداة الدراسة" موافق"الخماسي، وھي الفئة التي تشیر إلى خیار 

رج المدرسة ترتبط جفیفیھ، یجدر االلتفات لھا، والمالحظ أن أعلى خمسة معوقات ھي معوقات خا
بالنظام اإلداري التعلیمي، وذلك یؤكد ما سبق ذكره في تفسیر نتیجة المحور األول من وجود 
ضعف في األنظمة والتشریعات المتعلقة بتشجیع قادة المدارس على االستثمار والبحث على حلول 

، ودراسة حسب )٢٠١٦( دراسة الشھراني وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت لھ. للتمویل الذاتي
، ودراسة )٢٠١٥(، ودراسة الجریوي (Hernandez, 2016)، دراسة ھیرناندیز )٢٠١٦(النبي 

التي توصلت إلى وجود عدید من المعوقات الحقیقیة التي تواجھ تنویع التمویل ) ٢٠٠٦(الطوق 
  .الذاتي للمؤسسات الحكومیة

صادر التمویل الذاتي للمدارس الثانویة ما المقترحات التي تساعد على تنویع م: "السؤال الثالث
  " الحكومیة بمدینة الریاض من وجھة نظر قادتھا؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة إلجابات 
أفراد الدراسة على عبارات محور المقترحات التي تساعد على تنویع مصادر التمویل الذاتي 

  ):٩(نویة الحكومیة بمدینة الریاض كما یتضح من الجدول رقم للمدارس الثا
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٤٧٧

  )٩(جدول رقم 
إجابات أفراد الدراسة على عبارات محور المقترحات التي تساعد على تنویع مصادر التمویل 
 الذاتي للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض مرتبة تنازلیًا حسب متوسطات االستجابة

رقم 
لمتوسط ا العبارة العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 الترتیب المعیاري

ي               ١ ذاتي ف ل ال ع مصادر التموی وضع خطة استراتیجیة لتنوی
 ١١ ٠٫٨٩٥ ٤٫٢٤ المدارس

ة إلدارات    ٢ ط المالی اء الخط ي بن دارس ف ادة الم راك ق إش
 ٨ ٠٫٨٤٣ ٤٫٣٦ التعلیم

 ٢ ٠٫٧٦١ ٤٫٥٩ التقلیل من المركزیة في صنع القرارات التربویة ٣

 ٦ ٠٫٨٩٢ ٤٫٤٤ إعداد دلیل إجرائي  لتنویع مصادر التمویل الذاتي ٤

 ١٠ ١٫٠٠٢ ٤٫٢٦ تحدیث الھیكل التنظیمي في المؤسسات التربویة ٥

 ٩ ٠٫٩٤٦ ٤٫٢٨ تنظیم ندوات للتعریف بالدخل المدرسي ٦

 ٣ ٠٫٨٠٧ ٤٫٥٨ اریةدعم قادة المدارس بمزید من صالحیات مالیة وإد ٧

 ١ ٠٫٧٤٠ ٤٫٦٢ تقدیم حوافز مادیة ومعنویة للقادة المتمیزین ٨

 ٧ ٠٫٩٢٦ ٤٫٣٨ تكثیف البرامج التدریبیة في مجال تمویل التعلیم ٩

ارھم       ١٠ ذ افك ستقلة لتنفی ة م دارس میزانی ادة الم نح ق م
 ٤ ٠٫٨١١ ٤٫٤٩ االستثماریة

 ٥ ٠٫٩٠٨ ٤٫٤٩ ت متمیزة للعمل في قیادة المدارساستقطاب كفاءا ١١

  ٠٫٦٥٥ ٤٫٤٣ المتوسط العام
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٤٧٨

أن ھناك تجانسًا في موافقة أفراد الدراسة على المقترحات التي ) ٩(یتضح من الجدول رقم 
تساعد على تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة، حیث تراوحت متوسطات 

، وھي متوسطات تقع في الفئة الخامسة من )٤٫٦٢ إلى ٤٫٢٤(لمحور ما بین موافقتھم على ھذا ا
على أداة الدراسة؛ مما یوضح التجانس في ) موافق بشدة(فئات المقیاس الخماسي والتي تشیر إلى 

موافقة أفراد الدراسة على المقترحات التي تساعد على تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس 
جمیع المقترحات التي تساعد تضح من النتائج أن أفراد الدراسة موافقون على الحكومیة؛ حیث ی

، وھي )٨( أھمھا تمثلت في العبارة رقم على تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس الحكومیة،
أما أقل العبارات فكانت ). ٥ من ٤٫٦٢(بمتوسط " تقدیم حوافز مادیة ومعنویة للقادة المتمیزین"

" وضع خطة استراتیجیة لتنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس"، وھي )١(م العبارة رق
  ).٥ من ٤٫٢٤(بمتوسط 

أما المتوسط العام لمحور المقترحات التي تساعد على تنویع مصادر التمویل الذاتي 
، وھو متوسط یقع في الفئة )٥٫٠٠ من ٤٫٤٣(للمدارس الثانویة الحكومیة بمدینة الریاض فقد كان 

أداة على " موافق بشدة"خامسة من فئات المقیاس الخماسي، وھي الفئة التي تشیر إلى خیار ال
، ودراسة حسب النبي )٢٠١٧(وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت لھ دراسة الحربي . الدراسة

  ).٢٠١٥(، ودراسة الجریوي )٢٠١٦(
  :توصیات الدراسة

  :باحث بما یليبناًء على ما توصلت لھ الدراسة من نتائج، یوصي ال               
 إعطاء مزید من الصالحیات لقادة المدارس، والتخفیف من المركزیة في اتخاذ القرار مما یعطي -١

قادة المدارس مساحة أكبر اتخاذ قرارات تتعلق بتنویع مصادر التمویل الذاتي، حیث أظھرت 
 من أبرز المركزیة الشدیدة في صنع القرارات لدى وزارة التعلیم كانتنتائج الدراسة أن 

  .المعوقات
تنویع مصادر التمویل الذاتي  وضع حوافز مادیة لقائد المدرسة المبدع، خاصة في مجال -٢

للمدرسة، وذلك بتخصص نسبة محددة من دخل التمویل الذاتي لھ، حیث أظھر نتائج الدراسة 
  .الحاجة لتحفیز قادة المدارس مادیًا

د مصادر للتمویل الذاتي وإكسابھم المھارات الالزمة  رفع الوعي لدى قادة المدارس بأھمیة أیجا-٣
قلة لذلك من خالل إلحاقھم ببرامج تدریبیة لھذا الغرض، حیث كشفت نتائج الدراسة عن  

البرامج التدریبیة في مجال الدخل الذاتي للمدرسة، وضعف الوعي بأھمیة زیادة الدخل الذاتي 
  .للمدارس

 التمویل الذاتي في المدارس بحیث تصل مدارس التعلیم مصادر وضع خطة استراتیجیة لتنویع -٤
العام في المملكة العربیة السعودیة إلى تقلیل االعتماد على التمویل الحكومي لبرامجھا 

إعداد دلیل إجرائي لذلك، یسترشد بھ قائد المدرسة في تنفیذ الخطة وأنشطتھا، مع 
  .ة من مقترحات أیدھا أفراد الدراسةوھذا یتفق مع ما ورد في نتائج الدراس. االستراتیجیة
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  :المقترحات المستقبلیة
 بمدینة الحكومیة الثانویة المدارس في الذاتي التمویل مصادرتصور مقترح لتنویع  .١

  .الریاض
واقع تنویع مصادر التمویل الذاتي في المدارس المتوسطة الحكومیة بالمملكة العربیة  .٢

  .السعودیة
س الثانویة الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة وآلیات مشكالت التمویل الذاتي بالمدار .٣

 .التغلب علیھا
عالقة التمویل الذاتي في المدارس الثانویة الحكومیة بالمملكة العربیة السعودیة بجودة  .٤

  .األداء بھا
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  :مراجع الدراسة
  : المراجع العربیة-١

درسة المنتجة في ضوء خبرات اإلدارة الذاتیة مدخل لالرتقاء بكفاءة الم) ٢٠١٥. (أحمد، نعمات
  .٣٩٥ - ٥٣١، )١(٣١ كلیة التربیة بأسیوط، مجلة. دراسة تحلیلیة: بعض الدول

مقترح : المدرسة المنتجة في التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة). ٢٠١٢(أخضر، أروى 
  .جامعة الملك سعود، كلیة التربیة). رسالة دكتوراه غیر منشورة (تطبیقي

  ).٢٨(٤مجلة مستقبلیات، . إعادة النظر في تمویل التعلیم بعد اإللزامي) م١٩٩١. (ن كلودإیشر، جا
تقویم جھود مدراء ومدیرات مدارس التعلیم العام لزیادة مصادر التمویل ). ٢٠١٥(الجریوي، سمیة 
  .٢٦٨- ٢٤٤، )٣(٤المجلة التربویة الدولیة المتخصصة،  .المدرسي

 مجلة العلوم .تحدیات وبدائل: تعلیم في المملكة العربیة السعودیةتمویل ال). ٢٠١٧(الحربي، أمل 
  . ٨٧ - ٥٨، )٢(جامعة األمیر سطام بن عبدالعزیز، : التربویة
بدائل مقترحة لتمویل التعلیم في الجامعات الحكومیة بالمملكة العربیة ). ٢٠١٥(الحربي، محمد 
-١٤١، )١٠٣ (٢٦جامعة بنھا، : ربیةمجلة كلیة الت .جامعة الملك سعود أنموذجًا: السعودیة

١٧٢.  
تمویل التعلیم : االتجاھات المعاصرة في تمویل التعلیم بالدول المتقدمة). ٢٠١٦(حسب النبي، أحمد 

- ١١٧، )١٠٢( ٣٣رابطة التربیة الحدیثة، : التربیة المعاصرة .وفقا للمعادالت نموذجا
١٧٨.  
بحث مقدم . لجامعي في ضوء زیادة الطلب علیھمستقبل تمویل التعلیم ا). ھـ١٤٣٢. (حكیم، شرین

  . جامعة أم القرى، مكة المكرمةللمؤتمر العلمي الثاني لطالب وطالبات التعلیم العالي،
. تجربة المملكة العربیة السعودیة حول النفقات على التعلیم). ھـ١٤١٦(الخنیزي، محمد مھدي 

  .مكتب التربیة لدول الخلیج العربي: الریاض
. المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكالت تمویلھا). ٢٠٠٨(بح، وحساني رقیة خوني، را

  .إیتراك للنشر والتوزیع: القاھرة
  .دار وائل للنشر:  عمان.الطبعة الثالثةفي اقتصادیات التعلیم، ). م٢٠٠٨(الرشدان، عبد اهللا زاھي 

مسترجع من . سعودیةرؤیة الملكة العربیة ال). ٢٠١٨ (٢٠٣٠رؤیة الملكة العربیة السعودیة 
sa.gov.2030vision://https/  

الدور المستقبلي للقطاع األھلي فـي توفیر الخدمات التعلیمیة ).  ھـ١٤٢٣(السیف، خالد عبدالرحمن 
بحـث مقـدم لنـدوة الرؤیة المستقبلیة لالقتصاد السعودي في في المملكة العربیة السعودیة ، 

  .ارة التخطیط، الریاضـ، وز ه١٤٢٣ شـعبان ١٧-١٣الفترة من 
مدى فعالیة التمویل الذاتي بمدارس التعلیم العام بمحافظة بیشة من  ). ٢٠١٦( الشھراني، خالد 

جامعة اإلمام محمد بن سعود ). رسالة ماجستیر غیر منشورة (وجھة نظر مدیري المدارس
  .اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة

استثمار المواھب الطالبیة كبدیل مساند لتمویل التعلیم . )٢٠١٨(الشھري، زانة، والمنقاش، سارة 
، المجلة العربیة لعلوم اإلعاقة والموھبة .في مدارس التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة

٢٠٧-١٦٤، ٣.  
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مسیرة التعاون بین قطاعي التعلیم واألعمال في دول ). ھـ١٤٢١. (صایغ، عبد الرحمن بن أحمد
رة تحلیلیة ومقترحات إجرائیة لبرنامج مكتب التربیة العربي لدول الخلیج نظ- الخلیج العربیة

حول لقاءات ممثلي الجامعات والتعلیم العام ورؤساء الغرف التاجریة والصناعیة بدول 
ورقة عمل مقدمة في اللقاء الرابع لممثلي الجامعات والتعلیم العام ورؤساء الغرف . المنطقة
  .الكویت. التجاریة

 استثمار القطاع الخاص في تمویل التعلیم العام في المملكة العربیة ).٢٠٠٦(سناء الطوق، 
جامعة ). رسالة دكتوراه غیر منشورة (ھدف استراتیجي لتنویع مصادر التمویل: السعودیة

  .الملك سعود، كلیة التربیة
  .ة اللبنانیةالدار المصری: القاھرة. علم اقتصادیات التعلیم الحدیث). ھـ١٤٢١(عابدین، محمود 

 إسھام القطاع الخاص في تمویل التعلیم العام بالمملكة العربیة السعودیة). م٢٠٠٤(العتیبي، فھد 
  .جامعة الملك سعود.)رسالة دكتوراه غیر منشورة(
 مؤسسة :القاھرة .أھمیتھ أسسھ، مفھومھ، : التعلیم وتمویل اقتصادیات ). ٢٠٠٩(رفع  عزوز،

  .طیبة
الدار : القاھرة. عولمة اإلصالح التربوي بین الوعود واإلنجاز والمستقبل). ٢٠١٠(عمار، حامد 

  .المصریة اللبنانیة
 دراسة استطالعیة ألھم بدائل تنمیة الموارد غیر الحكومیة ).ھـ١٤١٩(العودة، إبراھیم سلیمان 

  . جامعة الملك سعود، كلیة التربیة.)رسالة ماجستیر غیر منشورة (للجامعات السعودیة
اإلنفاق علـى التعلـیم ومشـاركات المؤسسات المجتمعیة في تحمل ).  ھـ١٤٢٤(مدي، عبد اهللا الغا

مكتب التربیة : الریاض. تكالیفھ لمواجھة متطلبات النھضة التعلیمیـة في دول الخلیج العربي
  .العربي لدول الخلیج

وزارة التربیة : الریاض. ةوثیقة سیاسة التعلیم في المملك). ه١٤١٦(اللجنة العلیا لسیاسة التعلیم 
  .والتعلیم

 دور اإلدارة المدرسیة في مدارس البنات الحكومیة بمدینة الریاض في ).٢٠١٦(اللحیدان، مریم 
جامعة اإلمام محمد بن سعود ). رسالة ماجستیر غیر منشورة (زیادة التمویل الذاتي

  .اإلسالمیة، كلیة العلوم االجتماعیة
ة تحدید استراتیجیات تنمیة االستفادة من الموارد المالیة المتاحة خط). ھـ١٤١٦(المنیع، محمد 

ورقة عمل مقدمة في لقاء المختصین لتنمیة االستفادة من الموارد . للتعلیم في الدول الخلیجیة
  . مكتب التربیة العربي لدول الخلیج، الریاض.المالیة المتاحة للتعلیم

ي المملكة العربیة السعودیة ودور القطاع الخاص في تكلفة التعلیم ف).  ھـ١٤٢٥( الھجھوج، حسن 
التعلیم األھلي (اللقاء التاسع للتعلیم األھلي : بحث مقـدم إلـى. تقدیم الخدمات التعلیمیة

إدارة التربیـة والتعلـیم للبنـین .  ھـ١٤٢٥ / ٢ / ١٨ - ١٧ فـي الفتـرة من)وتحدیات العصر
  .بمحافظـة االحساء، االحساء

  مسترجع من . خطة التنمیة التاسعة). ٢٠١٨(صاد والتخطیط وزارة االقت
https://www.mep.gov.sa/ar/development-plans  
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الي     ). ٢٠١٩(وزارة المالیة    ام الم ة للع ف  ) [م٢٠١٩(ه ١٤٤١-١٤٤٠بیان المیزانیة العامة للدول مل
   مسترجع من ].بي دي اف

https://www.mof.gov.sa/financialreport/budget2019/Documents/%D8%A8
%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9
%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20U18-
3AM.PDF 

  ).٤(٢مجلة مستقبلیات،. تمویل التعلیم من موارد غیر حكومیة). م١٩٨٦. (ولیامس، بیتر
  : المراجع األجنبیة-٢
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