
 

 

 
 

 

   
 

 
 تطوير إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات التعلـيم          هدفت الدراسة تقديم مقترحات تسهم في     

بالمملكة العربية السعودية،  وذلك من خالل الكشف عن واقع إدارة خدمات النقل المدرسي فـي إدارات            
  .التعليم،  وتحديد الصعوبات التي تواجهها

تبارات الصدق واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي،  وتم بناء استبانة،  وُأجرى عليها اخ      
والثبات وتم توزيعها على جميع مشرفي النقل المدرسي في إدارات التعليم في الفصل الدراسي األول من                

مشرفاً،  وخلصت الدراسة إلى نتائج منها أن واقع إدارة ) ٦٠(هـ وعددهم ١٤٤٠/ ١٤٣٩العام الجامعي  
خاص من وجهة نظر مشرفي النقل المدرسي خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع ال

جاء بدرجة متوسطة،  وأن هناك صعوبات بدرجة كبيرة تواجه إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات                
  .التعليم بعد إسنادها للقطاع الخاص

وأوصت الدراسة بتقديم التحفيز المادي والمعنوي من قبل الجهات المسئولة للعاملين في إدارة خدمات 
 المدرسي في إدارات التعليم،  وزيادة عدد البرامج التدريبية المتاحة لهم وتوفير السائقين المؤهلين،               النقل

  .وزيادة عدد المشرفين التربويين في إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم
  .صالقطاع الخا. إدارات التعليم. إدارة النقل المدرسي. النقل المدرسي: الكلمات المفتاحية

Abstract 
The current study aimed at providing suggestions that may contribute to 

developing the management of school transportation services in the education 
management sectors in the Kingdom of Saudi Arabia via revealing the status-quo 
of the management of school transport services in the education management 
sectors and identifying the difficulties encountered. The study made use of the 
descriptive method and a questionnaire was developed for fulfilling the study 
purpose after assuring its validity and reliability. The questionnaire was completed 
by all the transport supervisors in the education management sector during the first 
semester of the academic year 1439/1440 A.H. (totaling 60 supervisors). The 
results of the study revealed that the status-quo of school transport services in the 
education management sectors after passing down such services to be controlled by 
the private sector from the viewpoint of school transport supervisors was average. 
Furthermore, there were many great difficulties facing the management of school 
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transport services in the departments of education management sectors. The study 
recommended providing financial and moral incentives for the workers via the 
responsible sectors in the educational management sectors, increasing the number 
of training programs available for them, providing qualified drivers and increasing 
the number of educational supervisors in the education management sectors in the 
education management sectors. 
Keywords: school transportation, school transport management, education 
management sectors, private sector. 

 

يعد اهتمام الدول بالتعليم مؤشراً على      
مدى تقدمها،  وعامالً مـؤثراً فـي تنميتهـا     
ــصادية   ــة واالقت ــا المعرفي ــادة قوته وزي
والسياسية،  ولذا تحرص الدول كافة علـى        
العناية بتعليم مواطنيها الذي يمثلون مواردها      
البشرية التي تسهم في توفير الموارد األخرى      

 وتسهم في تحقيقهـا ألهدافـه،        التي تحتاجها 
وتتنوع الخدمات التي يحتاجها التعلـيم مـن        
خدمات مباشرة تقدم في المدارس والجامعات      
وخدمات مساندة ال تقل أهمية عن سـابقتها        
ومنها خدمات النقل المدرسي الذي تتوفر فيه       

  .عناصر األمن والسالمة للطلبة
أن ) ٤م، ص   ٢٠١٣(ويرى العلوان   

فير نقل مدرسي آمن أصـبح      الحاجة إلى تو  
قضية ذات أهمية كبرى علـى المـستويين        
الوطني والمحلي في الكثير من الدول،  كما        
أنها مطلب اجتماعي وحاجة ملحـة ألوليـاء    
األمور وللمعنيين بتوفير هذه الخدمة،  ففـي        
المملكة المتحدة يرى التربويـون أن تـوفير        
النقل المدرسي األمـن مـسؤولية الجهـات        

ية،  وفي الواليات المتحدة األمريكيـة       التعليم

يرى المشرفون على العمليـة التعليميـة أن        
توفير نقل مدرسي آمن هو البوابة الرئيـسية        

  .للتعليم
ــيم   ــة والتعل ــد وزارة التربي وتؤك

أن خدمة النقـل المدرسـي      ) ٢، ص ٢٠١٤(
تسهم في الحد من االزدحام المروري وتقليل       

ير نقـل   استهالك الوقود والوصول إلى تـوف     
مدرسي آمن ومريح وفق أفضل المواصفات      

  .في مستويات الخدمة المقدمة
وتمثل خدمات النقل المدرسي الجيدة     
دافعاً مهما في قناعة أولياء أمور الطلبة بـه         
ومن ثم إشراك أبنائهم أو بناتهم فيه،  حيـث         
تـشير نتــائج دراســة المقــري والمطيــر  

إلى أن تحسين خدمات    )  م ١٩٩٧(والخريف  
نقل المدرسي يزيـد مـن اإلقبـال علـى          ال

  .استخدامه
ويعد توفر النقل المدرسي اآلمن أحد      
العوامل التي تدفع بعض أولياء أمور الطالب       
والطالبات إلى إلحاق أبنائهم أو بنـاتهم فـي         
المدارس األهلية،  حيث تشير نتائج دراسـة        

إلى أن وجـود    ) م٢٠١٧(الخطيب والغامدي   
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البيت إلى المدرسة   وسائل النقل المدرسي من     
من دوافع اختيـار أوليـاء أمـور الطلبـة          

   .للمدارس األهلية والعالمية
وتمتلك وزارة التعليم فـي المملكـة       
العربية السعودية ممثلة فـي اإلدارة العامـة        
لخدمات الطالب خبرة واسعة في إدارة النقل       
المدرسي نتيجة عنايتها بتوفيره منـذ بدايـة        

 المملكة وبداية خطط    إقرار سياسة التعليم في   
التنمية فيها لما يحققه النقل المدرسـي مـن         

فوائد تربوية واجتماعية واقتصادية وأمنيـة،       
حيث بدأ النقل المدرسي باإلدارة الذاتية عـن      
طريق الحافالت المملوكة للوزارة ثم تحولت      
إلى التعاقد مـع الـسائقين الـذي يملكـون          

الب الحافالت أو المركبات الخاصة بنقل الط     
والطالبات نتيجة زيادة أعداد الطلبة الراغبين      
في النقل المدرسي ممن يحول بعد مـواقعهم        

  .عن الوصول للمدرسة
ويذكر العمـرو والدغيـشم والفـالح       

أنه نتيجة لظهور بعض المشكالت     ) ٢٠١٢(
في إدارة النقل المدرسي وتفاقمهـا؛ عمـدت       
الوزارة إلى إسناد النقل المدرسي إلى القطاع       

وهـذه الدراسـة محاولـة     ص بالكلية، الخا
للوقوف على واقع إدارة النقل المدرسي فـي        

  .إدارات التعليم بعد إسناده للقطاع الخاص
 

تُعد عملية نقل أعداد كبيرة من الطلبة       
سبباً رئيساً وعامالً مهماً في التـأثير علـى         

مستوى االزدحام المـروري فـي المملكـة        
وغيرها،  كما أن االعتماد     العربية السعودية   

على المركبات الخاصـة يعتبـر اسـتنزافاً        
للموارد الوطنية مثـل الطاقـة واسـتهالك        
الطرق والمركبات،  باإلضافة إلـى كونـه        
سبباً رئيساً في استقدام بعض األسر للعمالـة        

عبـد العـال،    (األجنبية للقيام بدور الـسائق      
  ).٥م، ص ٢٠٠٤

ـ       ي وتمثل مشكلة النقل المدرسـي ف
المملكة العربيـة الـسعودية تحـديا كبيـرا         
للمسئولين والمعنيين بالعملية التعليمية وكذلك     
أولياء أمور الطلبة لمـا لهـا مـن تبعـات           

اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية وغيرهـا،    
واتفاقهم على هـذه المـشكلة مـع الزيـادة          
المضطردة في أعداد الطلبة الذين يـذهبون        

ما يتسبب في الحاجـة     إلى مدارسهم يوميا م   
الشديدة للتطوير المـستمر لخـدمات النقـل        
المدرسي حتى ال تتحول مع عامل مسهم في        
تخفيف مشكلة االزدحام إلى عامل مسهم في       
حدوثها وضياع الوقت والجهد والمال للدولة      

م، ٢٠٠١٣العلـوان،   (وألولياء أمور الطلبة    
  .)٧ص 

ورغم أهمية موضوع النقل المدرسي     
لدراسات في هذا المجال الزالت قليلة      إالّ أن ا  

خاصة على المستوى المحلـي أو العربـي،         
) ١٠م، ص   ٢٠١٣(وهذا ما يؤكده العلـوان      
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حيث يشير إلى قلة وندرة الدراسـات حـول     
  .موضوع النقل المدرسي

ذلـك حيـث    ) م٢٠١٨(ويؤيد السعيد 
ذكر عدم وجود دراسات تمـت علـى إدارة         

التعليم بعد  خدمات النقل المدرسي في إدارات      
  .إسنادها للقطاع الخاص

وتشير نتـائج دراسـة عبـد العـال      
إلى أن هناك حاجة إلـى تطـوير        ) م٢٠٠٤(

  نظام نقل مدرسي يلبـي متطلبـات األسـرة      
ــراف   ــة واإلش ــن اإلعان ــوع م ــت ن   تح

  .الحكومي
كما تؤكد نتائج الدراسة االستطالعية     
التي قام بها الباحث أهمية موضوع الدراسة       

ابلة واستطالع رأي عشرة مـن      من خالل مق  
المسئولين عن خدمات النقل المدرسـي فـي        
وزارة التعليم وإدارات التعليم والتي شـملت       

وهـي الجهـة    -مدير عام خدمات الطالب     
 -المسئولة عن النقل المدرسي في الـوزارة      

ومساعده ومدير إدارة النقل وبعض مشرفي      
النقل المدرسي في إدارات التعلـيم والـذين        

 بأهمية دراسة موضوع النقل المدرسي      أفادوا
وأن هناك صـعوبات تواجـه إدارة النقـل         

  .المدرسي في إدارات التعليم
وبناء علـى مـا سـبق،  وألهميـة       
الوقوف على واقـع إدارة خـدمات النقـل         
المدرسي في إدارات التعليم بالمملكة العربية      
السعودية بعـد إسـنادها للقطـاع الخـاص         

 تم اختيـار هـذا      والصعوبات التي تواجهها؛  
 .الموضوع لدراسته

  
 :تتلخص مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية

 ما واقع إدارة خدمات النقل المدرسـي     -١
في إدارات التعليم بالمملكـة العربيـة       
السعودية مـن وجهـة نظـر عينـة         

  .الدراسة؟
 ما الـصعوبات التـي تواجـه إدارة         -٢

خدمات النقل المدرسـي فـي إدارات       
التعليم بالمملكة العربية السعودية مـن      

  .وجهة نظر عينة الدراسة؟
 ما المقترحات التي تسهم في تحـسين        -٣

إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي        
ــة   ــة العربي ــيم بالمملك إدارات التعل
السعودية مـن وجهـة نظـر عينـة         

  .الدراسة؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحـصائية        -٤

بين مشرفي النقل المدرسـي حـول        
ــة م ــاور الدراسـ ــع،  (حـ الواقـ

تُعـزى  ) والصعوبات،  والمقترحـات   
لمؤهل العلمـي أو عـدد      (لمتغيرات  

سنوات الخبرة أو الدورات التدريبيـة      
  .؟)في مجال النقل المدرسي

 

سعت الدراسة إلى تقديم مقترحـات      
تطويرية تسهم بإذن اهللا تعالى في تحـسين        
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ارات إدارة خدمات النقل المدرسـي فـي إد       
التعليم في المملكة العربية السعودية،  وذلك       

  :من خالل اآلتي
 النقـل  خدمات إدارة واقع عن الكشف .١

 بعـد  التعلـيم  إدارات فـي  المدرسي
  .الخاص للقطاع إسنادها

تحديد الصعوبات التـي تواجـه إدارة       .٢
خدمات النقل المدرسـي فـي إدارات       

 .التعليم بعد إسنادها للقطاع الخاص

ؤهل العلمي أو عـدد     معرفة دور الم   .٣
سنوات الخبرة أو الدورات التدريبيـة      
في مجال النقل المدرسـي لمـشرفي       
النقل المدرسي في تحديد واقـع إدارة       
خدمات النقل المدرسـي فـي إدارات       
التعليم بعد إسنادها للقطـاع الخـاص       

 .والصعوبات والمقترحات
 

 اطـالع  حـسب  – دراسـة  وجود عدم 
 النقل خدمات إدارة واقع تناولت الباحث

 إسنادها بعد التعليم إدارات في المدرسي
 للدراسة، ندرة يعطي مما الخاص للقطاع

 ستـسهم  الدراسة هذه نتائج فإن ثم ومن
 خدمات إدارة تطوير في تعالى اهللا بإذن
 فـي  التعلـيم  إدارات في المدرسي النقل

 .السعودية العربية المملكة

 يترتب وما المدرسي النقل خدمات أهمية 
 جيـدة  كونها حال إيجابية آثار من عليها

 مواكبتهـا  ضـعف  حـال  في والعكس
 يعطي مما ومتطلباته، المجتمع لظروف

 لتـدعيم  تمهيداً واقعها عن للكشف أهمية
 على التغلب مقترحات ووضع القوة نقاط
 .الضعف نقاط

 خدمات مجال في النظري الجانب إثراء 
 .المدرسي النقل

   من هذه الدراسة مديرو     يمكن أن يستفيد 
التعليم في مناطق ومحافظات المملكة في      
جودة وتطـوير إدارة خـدمات النقـل        

 .المدرسي

          ضاف إلى ذلك ما قـد تـستفيده وزارةي
التعليم من هذه الدراسة في تطوير إدارة       

 المدرسـي فـي إدارات      خدمات النقـل  
التعليم مـن خـالل تطـوير مهـارات         

  .العاملين فيها
     يـستفيد منهـا التـدريب      كما يمكن أن

التربوي في إعداد االحتيـاج التـدريبي       
على مهارات استخدام وتطوير خـدمات      
النقل لمشرفي النقل المدرسي في إدارات      

  .التعليم
         ويمكن أن تستفيد شركة تطـوير للنقـل

التعليمي من نتائج الدراسة في تحـسين       
وتطوير خدمات النقل المدرسي المقدمة     

 .للطلبة
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  تتركز حدود هـذه  :الحدود الموضوعية 

الدراسة الموضوعية في الوقوف علـى      
واقع إدارة خدمات النقل المدرسي فـي       
ــة    ــة العربي ــيم بالمملك إدارات التعل

 والصعوبات التي تواجههـا     ،  السعودية
في ذلك والمقترحات التي ستسهم بـإذن       

  .اهللا تعالى في تطويرها
  اسـة  طبقت هـذه الدر    :الحدود المكانية

ــاطق   ــي من ــيم ف ــى إدارات التعل عل
  .ومحافظات المملكة

  طبقت هذه الدراسة في     :الحدود الزمانية 
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي      

  . هـ١٤٣٩/١٤٤٠
 

 :إدارة النقل المدرسي .١

 بأنهـا  الدراسـة  فـي  إجرائياً تعرف
 وتنظـيم  تخطـيط  عـن  المـسئولة  الجهة

 المدرسـي  النقـل  تخدما على واإلشراف
 .السعودية العربية المملكة في للطالب

 :النقل المدرسي خدمات .٢

ــيم   ــة والتعل ــت وزارة التربي عرف
خدمة النقل المدرسي بأنها    ) ٢م، ص ٢٠١٤(

نقل الطلبة وتيسير وصولهم من البيت      " تعني
إلى المدرسة وبالعكس بوسيلة نقل مناسـبة       
تتوفر فيها عناصر السالمة تحت إشـراف       

وتتبنى الدراسة  " ية مشرف نقل مناسب   ورعا
  .هذا التعريف إجرائياً

  :مشرفو النقل المدرسي
النقل المدرسـي فـي    يقصد بمشرفي 

هذه الدراسة المـشرفين التربـويين الـذين        
يكلفون بالعمل في إدارات وأقسام خـدمات       
الطالب في إدارات التعليم لإلشراف علـى       

  . النقل المدرسي خدمات
  :القطاع الخاص.٣

يقصد بالقطاع الخـاص فـي هـذه        
الدراسة شركة تطوير للنقل التعليمي التـي       
أسندت لها وزارة التعليم تقديم خدمة النقـل        
المدرسي للطالب والطالبات وما ينـضوي      
تحتها من الشركات والمؤسسات والمتعهدين     
الذين يتولون تقديم الخدمة بموجب عقود مع       

  .شركة تطوير للنقل التعليمي
 

 

يعرف النقل المدرسي بأنـه الخدمـة       
نقـل الطلبـة وتيـسير      "التي يتم من خاللها     

وصولهم من البيت إلى المدرسة وبـالعكس       
بوسيلة نقل مناسبة تتـوفر فيهـا عناصـر         
السالمة تحت إشراف ورعاية مشرف نقـل       

م، ٢٠١٤(وزارة التربية والتعلـيم     ." مناسب
 ) .٢ص

ويلحظ من هذا التعريف أنـه بقـدر        
اهتمام وزارة التعليم بتقديم الخدمة للطـالب       
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والطالبات وتيسيرها للمحتاجين لها،  تُعنـى       
أيضاً بجودتها من خالل الحرص على توفر       
عناصر األمن والسالمة،  وتوفير إشـراف       

  .مناسب
 

 النقل المدرسـي    تتعدد جوانب أهمية  
ذكره عدد من الباحثين والتقـارير،       وفق ما ي  

ومنهم المركز الوطني للمعلومات التربويـة      
اإلدارة العامة للتعلـيم    و) ٢هـ،  ص  ١٤٣٥(

) ٤،  ص  ٢٠١٦(بمنطقة المدينـة المنـورة    
، ص ٢٠١٧ (وشركة تطوير للنقل التعليمـي   

 Aldubikhi ،  والـــدبيخي )٤٠-٢٢ص
)22-5pp,2018( ــة ــو غزال م، ٢٠١٨(وأب

) ٤م، ص٢٠١٨(ة  أبــو عميــر و) ٣ص
 :وغيرهم، والتي يمكن تلخيصها فيما يأتي

يسهم في الحد من تسرب الطلبة مـن         .١
 آمنـة   نقـل   وسـيلة   توفيرالتعليم،  و  

 .للطلبة ومريحة

 اهللا بـإذن  واالطمئنان األمان تعزيز  .٢
 تعرضـهم  وعـدم  الطلبة على تعالى

 .للمخاطر

 على  والحفاظ  االنضباط  مفاهيم  غرس .٣
 .الطلبة لدى الوقت

 كفاءة التعليم ودعم اسـتمراريته      رفع .٤
 .بتسهيل مهمة الوصول للمدارس

 فـي   األمـور   أوليـاء   عناء  من  الحد .٥
الحد و    المدارس،  إلى  أوالدهم  إيصال

من هدر الوقت ومن الهدر الـوظيفي       
من الموظفين  % ٣٠المتمثل في تسرب  

ــصال  ــالهم إلي ــن أعم ــمم  أوالده
 .للمدارس

زيادة السالمة المروريـة باالسـتغناء       .٦
 في  اإلسهام مليون سيارة صغيرة و    عن
 .لمروري االزدحام من الحد

الحد من التلوث البيئي وخفض نـسبة        .٧
 %.٨٥تلوث الهواء بمقدار 

زيادة الوفر االقتصادي من الوقود بما       .٨
 . مليار ريال سنويا٤،٨ًيزيد عن 

نشأة النقل المدرسي في المملكـة العربيـة       
 :السعودية وإسناده للقطاع الخاص

ل المدرسي في المملكة العربية     بدأ النق 
السعودية في وقت مبكر حيث نصت سياسة       

أ، /١٢٣ رقـم  المادتينالتعليم في المملكة في     
 على نقل الطلبة وأن يتم التخطيط       ١٢٦ورقم  

للمدارس بحيث تكون في منـاطق وسـطية        
ينقل إليها الطلبة مـن األمـاكن المجـاورة         

 ).ه١٤١٦وزارة المعارف، (

) ٩م، ص   ٢٠١٣(ن    ويشير العلـوا  
إلى أن النقل المدرسي بدأ في المملكة عـن         

 المعــارف -طريــق تــولي وزارة التعلــيم
 التشغيل  -والرئاسة العامة لتعليم البنات آنذاك    

الكامل ذاتياً بـامتالك الـوزارة للحـافالت        
 والمحروقـات   بالـصيانة والورش وتكفلهـا    

باإلضافة إلى أن السائقين كانوا موظفين فـي   
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 وقد أدى ذلك إلى وجود عدد مـن         الوزارة،  
الصعوبات التي أشغلت الوزارة وصـرفتها      
عن بعض أدوارها التربوية ممـا اسـتدعى        
إسناد عمليات وخدمات النقل المدرسي إلـى       
القطاع الخاص وفق شـروط ومواصـفات       

  .وضوابط الوزارة
 المـسؤولون عـن النقـل       أفـاد كما  

المدرسي في الوزارة إبان المقـابالت التـي        
معهم في الدراسة االستطالعية بأن ذلك      تمت  

م عـن  ١٩٨٥- ه ١٤٠٥بدأ جزئيا منذ عـام      
طريق إسناد بعـض عمليـات النقـل إلـى          
متعهدي نقل وتطور األمر تدريجياً حتى تـم        
إسناد النقل كامالً إلى القطاع الخـاص عـن         

طريق شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي،       
التي بذلت جهودا كبيرة في ذلك وأصـدرت        
عددا من األدلة والنشرات المساعدة إلدارات      
العليم على أداء المهام المتعلقـة بهـا ومـن      
ضمنها دليل لمنهجيــة إدارة ومتابعـــة      
النقــل التعليمــي الحكومـــي للعـام      

شركة تطوير للنقل التعليمي،    (١٤٣٩-١٤٣٨
٢٠١٧.(  

  : متطلبات إدارة النقل المدرسي-٤-٢
 إلى توفر   تحتاج إدارة النقل المدرسي   

متطلبات تُسهم في نجاحها وتحقيق أهـدافها       
،  )٤م، ص ٢٠١٨( أبو غزالة    وفق ما يذكره  
ووفق ما يراه   ) ٦م، ص ٢٠١٨(وأبو عميرة   

المسئولون عن خدمات النقل المدرسي فـي       

وزارة التعليم وإدارات التعليم فـي المقابلـة        
التي تمت معهم في الدراسـة االسـتطالعية        

ــة ــذه الدراس ــل )م٢٠١٨(له  أن إدارة النق
 :المدرسي تتطلب ما يأتي

وجود خطة تشغيلية سنوية إلدارة  .١
خدمات النقل المدرسي في إدارات 
التعليم،  مع تخصيص ميزانية كافية 

  .لنقل كافة الطالب المحتاجين للنقل
وجود هيكل تنظيمي ووصف وظيفي،  .٢

وإحداث أو تسمية وظائف تتناسب مع 
 أهداف ومهام إدارة خدمات النقل

 .المدرسي في إدارة التعليم

توفير أعداد كافية ومؤهلة من الموارد  .٣
البشرية في خدمات النقل المدرسي في 

 .إدارة التعليم

 العاملين في إدارة خدمات النقل منح .٤
 الصالحيات المدرسي في إدارة التعليم

 .الالزمة لممارسة عملهم

تحفيز العاملين في إدارة خدمات النقل  .٥
 التعليم مادياً المدرسي في إدارة

 .ومعنوياً

للعاملين في إدارة وجود خطة تدريبية  .٦
خدمات النقل المدرسي في إدارة 

 . التعليم

العاملين في إدارة النقل إشراك  .٧
  في التخطيطالمدرسي في إدارة التعليم

 . وفي صنع قراراتهللنقل المدرسي
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تحديد المعايير الرقابية لعمليات النقل  .٨
 العمليات في متابعة تلكالمدرسي،  و

إدارة التعليم،  وقياسها وتقويمها 
تقويم أداء متعهدي النقل مع  دورياً،
 .دورياً

وجود خطط إلدارة األزمات الخاصة  .٩
 .بالنقل المدرسي

 :صعوبات إدارة النقل المدرسي

 المدرسيالنقل   تواجه   صعوباتهناك  
في إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية      

،  ومـن هـذه      اع الخـاص  بعد إسنادها للقط  
ــوان   ــذكره العل ــا ي ــق م ــصعوبات وف ال

المسئولون عن  وما ذكره   ) ٦مـ، ص ٢٠١٣(
خدمات النقل المدرسي فـي وزارة التعلـيم        
وإدارات التعليم في المقابلة التي تمت معهـم        
فــي الدراســة االســتطالعية لهــذه    

والتي يمكن تلخيصها فيما    ،  )م٢٠١٨(الدراسة
 :يأتي
 المخصـصة  تالميزانيا كفاية ضعف .١

 جميـع  بنقـل  للوفـاء  المدرسي للنقل
  .له المحتاجين الطلبة

قلة البرامج التدريبية المتخصصة فـي     .٢
 للعاملين بإدارة النقـل     النقل المدرسي 

 . التعليمالمدرسي في إدارة

 المعنـوي  و ضعف التحفيـز المـادي     .٣
للعاملين فـي إدارة خـدمات النقـل        

 .المدرسي في إدارة التعليم

مستحقات الشركات  صرف  في  التأخر   .٤
الناقلة في المدن،  ومتعهدي النقل في       

 .القرى والهجر

ضعف بيئة العمل المحفزة فـي إدارة        .٥
خدمات النقـل المدرسـي فـي إدارة        

 .  التعليم
قلة الصالحيات الممنوحة للعاملين في      .٦

قلـة  إدارة خدمات النقل المدرسي،  و     
 في التخطيط لعمليات النقـل      إشراكهم

 . قراراتهافي صنعالمدرسي،  و

ضعف التزام بعض الشركات الناقلـة       .٧
بشروط السالمة في عمليـات النقـل       

 .المدرسي

ضعف عملية تقويم إدارة خدمات النقل      .٨
 . المدرسي في إدارة التعليم

ضعف االستعداد والتخطـيط للنقـل       .٩
 .المدرسي في بداية العام الدراسي

 
تناولت عدد من الدراسات موضـوع      

 المدرسي بصيغ عدة،  ومن ذلك دراسة       النقل
التـي هـدفت إلـى     ) م١٩٩٧(عبداهللا الجبر   

الكشف عن واقع خدمات النقل المدرسي من       
وجهة نظر مسؤولي التعلـيم فـي المملكـة         

العربية السعودية والمشكالت التي تواجهـه،       
واستخدم المنهج الوصفي المسحي،  وأعـد       
استبانة وزعها على عينة عـشوائية طبقيـة        

مـن مـسؤولي التعلـيم فـي        ) ٣٥٩(بلغت  
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المملكة،  وانتهت الدراسة إلى نتائج منها أن        
خدمات النقل المدرسي تساعد في التخفيـف       
من أعباء األسـرة،  وفـي اإلقـالل مـن           
المشكالت المرورية،  وأن مـن األولويـات    
التي يراها أفراد الدراسة للنقـل المدرسـي        

 وأن  حسن إدارته واإلشراف عليه ومراقبته،      
مواعيد خدمات النقل المدرسي تعتبر منتظمة      
على الرغم من تراجع عدد المستفيدين مـن        

  . تلك الخدمات والسلبيات المصاحبة لتقديمها
بدراسة ) م٢٠٠٤(وقام عامر المطير   

عن نقل الطالب المعوقين في جامعه الملـك        
سعود و اتجاهاتهم نحو وسـائل النقـل،  و          

ي وأعـد   استخدم المنهج الوصـفي المـسح     
مـن  ) ٣٢(استبانة وزعها على عينة بلغـت   

الطالب والطالبات المعوقين في جامعه الملك      
سعود،  وخلصت الدراسة إلى نتائج منها أن        
هناك صعوبات تواجه المعوقين أثناء انتقالهم      

 .إلى الجامعة

) م٢٠٠٤(وأجرى جمال عبد العـال      
دراسة هـدفت إلـى تحليـل الخـصائص         

ية والمكانيـة لعمليـة     االجتماعية واالقتصاد 
واسـتخدم   النقل المدرسي في مدينة جـدة،  

المنهج الوصفي المسحي،  وأعـد اسـتبانة        
) ٢٥٨٠(وزعها على عينة عشوائية بلغـت       

من أولياء أمور الطالب،  وانتهت الدراسـة        
إلى نتائج منها أن هناك ثالثة عناصر أساسية       
تؤثر في عملية النقل المدرسي وهي األسرة       

وموقع المدارس و نظام النقل القـائم،  وأن         
عمليه النقل عمليه معقدة وشاقة تتداخل فيهـا     
عناصر كثيرة وهامة أبرزها العالقة المكانية      

نزل والمدرسة وعدد األبناء الدارسين     بين الم 
وجنسهم و مراحل دراستهم و أن هناك حاجة    
إلى تطوير نظام نقل مدرسي يلبي متطلبـات      
األسرة تحت نوع من اإلعانـة و اإلشـراف     

 .الحكومي

وفي دراسة محمـد أمبـو سـعيدي        
 التي هدفت إلى الكشف عن واقع) م٢٠٠٧(

عمـان وعالقتـه    سلطنة في المدرسي النقل
لسالمة المرورية،  استخدم الباحث المنهج      با

الوصفي الوثائقي حيث قام بتحليل عدد مـن        
الوثائق والتقارير واإلحصاءات المروريـة،      
وخلصت الدراسة إلى نتائج منها أن حجم ما        
تسببه حوادث النقل المدرسي المرورية نتيجة      
لألخطاء البشرية أثناء استخدام الطريق مـن       

لممتلكات كبيرة جـداً،     خسائر في األرواح وا   
حيث بلغت الخسائر في األرواح فـي عـام         

) ٩٦٩(حالة وفـاة و     ) ١٢٢(فقط  ) م٢٠٠٦(
 .  إصابة من الطالب

كما هدفت دراسة دنـق وجـوفري       
Deng&Geoffrey) إلى الكشف  ) م  ٢٠١٢

عن أخـر المـستجدات المتعلقـة بـاألمن         
والسالمة في النقل المدرسي على المـستوى       

ها على تجربة النقل المدرسـي    العالمي لتطبيق 
في الصين،  وكان من نتـائج الدراسـة أن          
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النقل المدرسي يعتمد على عناصـر رئيـسة      
وهي التصميم الداخلي والخارجي للحافلـة،       
والصيانة الدورية لها،  والتأهيل والتـدريب       
الفعال للسائقين،  واإلدارة الفعالـة لتطبيـق        

لمؤسسي معايير األمن والسالمة،  واإلطار ا     
الموحد الذي يحدد المهام والمسؤوليات لكـل       

مستوى،  الـوطني واإلقليمـي والمحلـي،         
 .والدعم المالي المناسب

دراسة ) م٢٠١٤(وأجرى أمير العلوان  
هدفت إلى الكشف عن تأثير مـدى تـوافر          
عوامل األمن والسالمة الرئيسة في وسـائل       
النقل المدرسي على استخدامها داخل مدينـة       

ــاض،  ــنهج الوصــفي الري  واســتخدم الم
المسحي،  وأعد استبانة وزعها على عينـة        
عشوائية عنقودية متعددة المراحـل بلغـت       

من أولياء أمور الطالب،  وخلصت      ) ٣٧٥(
الدراسة إلى نتائج منها أن لعوامـل األمـن         
والسالمة الرئيسة في وسائل النقل المدرسي      
تأثير كبير على استخدامها،  وأن مـن أهـم         

وامل تخصيص مقعد لكـل طالـب،        تلك الع 
واختيار السائقين بطريقة مهنية وتـدريبهم،       
والصيانة الدورية للحافلـة،  ووجـود إدارة        

تطبق العقوبات على الـسائقين المخـالفين،        
وتطبق عوامل األمن والسالمة عند المنـزل       

 .وفي الطريق وعند المدرسة

ومن جانب أخر تعاون كل من بيك و        
ــوين ــى Nguyen(2017) Beck&نج  عل

إجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن وضـع        
النقل المدرسـي فـي الواليـات المتحـدة         
األمريكية من خالل المسافة بين المنـزل و        
المدرسة واستخدما المنهج الوصفي بأسلوبيه     
الوثائقي والمسحي من خالل تحليل بيانـات       

 استبانة   و توزيع    ٢٠١٢المسح الوطني لعام    
م على عينة عشوائية بلغـت      ٢٠١٧في عام   

من أولياء أمور الطلبة،  وخلصت      ) 4170(
الدراسة إلى نتائج منها أن عدم أهلية خدمات        

لطلبة الحافالت المدرسية من أسباب امتناع ا     
من استخدام النقل المدرسي ولجـوئهم إلـى        
المشي أو ركوب الـدراجات مـن و إلـى          

 .المدرسة

 كما رمت دراسة بيتسو و أوالديلـي   
 إلـى تقيـيم   Oladele & Pitso)  م٢٠١٧(

جوده النقل الحـضري لخدمـه الحـافالت        
المدرسية من أجل التنمية المستدامة لمدينـه       

المـنهج  غابورون في بوتسوانا،  واستخدما      
الوصفي المسحي وأعدا استبانة تم توزيعهـا       

 من أولياء أمور الطلبـة  ٧١على عينه بلغت    
باإلضافة إلى عينة من مـديري المـدارس،         

٪ من  ٩٣وانتهت الدراسة إلى نتائج منها أن       
أولياء األمور يؤيدون الحاجة إلـى إدخـال        

٪ مـن  ٧٩حافالت مدرسية في حـين أكـد        
 قـد تـأثرت   مديري المدارس أن المـدارس    

بحجم حركة المرور بـسبب تزايـد عـدد         
السيارات الخاصة التي تنقل الطـالب فـي        
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غابورون مما ساهم فـي زيـادة االزدحـام         
 .المروري في المدينة

ــوال   واســتهدف ســاكيالريو وكوت
ــسس   ــولكي ومينتـ )  م٢٠١٧(ومورفـ

Sakellariou ,Kotoula ,Morfoulaki 
& Mintsis  تحديد العوامل النوعيـة التـي  

تؤثر على خدمات نظام النقل المدرسي التي       
تنفذها الحافالت المدرسية ومؤشرات الجودة     
في نظام النقـل بالحافلـة المدرسـية فـي          
المدارس الثانويـة الخاصـة فـي منطقـة         
ثيسالونيكي في اليونان،  واستخدموا المـنهج       
الوصفي بأسلوبيه الوثائقي والمسحي، حيـث      

ة حول النقـل    قاموا بمراجعة األدبيات الدولي   
المدرسي والتي كشفت عن ضعف اكتمـال       

المعلومات المتعلقة به أو توثيقها بشكل كاٍف،       
كما أعدوا استبانة تم توزيعها علـى عينـة         

 من أولياء أمور الطلبة،  وخلـصت   ٤٧بلغت
مـن  ) ١٠(الدراسة إلى نتائج منها أن هنـاك      

العوامل النوعية التي تؤثر علـى مـستويات    
 النقل بالحافالت المدرسـية     السالمة في نظام  

وأن هناك ارتياح مـنخفض لنظـام النقـل         
بالحافالت المدرسية الحاليـة،  وأن هنـاك        
عاملين يؤثران بشكل كبير علـى مـستوى        
الخدمة وهما الرضا عن المواعيد و الوقـت        
بالنسبة للمسافة من إقامة الطالب إلى محطة       
الحافالت وكذلك معلومات إعادة التوجيه في      

 الحافالت في حالة وقـوع حـوادث       محطات
 .طارئة

) م٢٠١٨(وحاول محمود أبوغزالـة     
تشخيص واقع النقل المدرسـي الحكـومي       
والخاص في األردن من خـالل اسـتخدام        
المنهج الوصفي الوثائقي وانتهت الدراسـة      
إلى نتائج منها الحاجة الماسة لفصل خدمات       
النقل المدرسي عن المدارس بإيجـاد جهـة        

ة تتولى مسؤوليته بما يـوفر      مختصة وخبير 
االرتقاء بالخدمات المقدمة ويضمن سـالمة      

  .مستخدمي الحافالت المدرسية
  :التعليق على الدراسات السابقة* 

استعرض الباحث عدداً من الدراسات     
السابقة،  محلية وعربيـة وأجنبيـة،  مبينـا     
هدف كل دراسة ومنهجها وأدواتها وعينتهـا       

ضـيح جوانـب   وأبرز نتائجها،  ويمكـن تو  
االتفاق واالختالف بـين الدراسـة الحاليـة        
والدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها فيما      

  :يأتي
 الدراسـات  مـع  الحالية الدراسة اتفقت 

  المدرسي، النقل وهو المجال في السابقة
 واقـع  عن الكشف بين أهدافها وتنوعت
 دراسـة  مثـل  المدرسـي  النقل خدمات
 سـعيدي  بوأم ودراسة)م 1997 (الجبر

  &نجـوين  و بيك ودراسة) م2007(

 ) 2017( Nguyen Beck  ودراسـة 
 عـن  الكشف أو  ،)م2018 (غزالة أبو



 

 ٤٩٧

 نحـو  اتجاهاتهم و المعوقين الطالب نقل
 2004 (المطير دراسة مثل النقل وسائل

 االجتماعيـة  الخـصائص  تحليل أو) م
 المدرسـي  للنقل والمكانية واالقتصادية

 أو )م 2004 (عبـدالعال  دراسـة  لمث
 في والسالمة األمن عوامل عن الكشف

 دنـق  دراسـة  مثـل  المدرسـي  النقل
 Deng&Geoffrey) 2012 وجوفري

 تحديـد  أو) م2014(العلوان ودراسة) م
 فـي  الجودة ومؤشرات النوعية العوامل

 دراسة مثل المدرسية بالحافلة النقل نظام
)   م 2017 (أوالديلـــي و بيتـــسو

Oladele & Pitso ساكيالريو ودراسة 
ــرون  ,Sakellariou)م 2017 (وآخ

et,al.  
 معظـم  مـع  الحالية الدراسة اتفقت كما 

 وهو الدراسة منهج في السابقة الدراسات
 المنهج باعتباره المسحي الوصفي المنهج

 دراسـة  عدا  الدراسات، لهذه المناسب
 Deng & Geoffrey وجـوفري  دنق

ــة) م 2012( ــو ودراس ــةغزا أب  ل
 المــنهج اســتخدمتا اللتــين)  م2018(

 و بيـك  ودراسـتي   الوثائقي، الوصفي
ــوين ) Nguyen  Beck)2017 &  نج
) م2017(وآخـرون  ساكيالريو ودراسة

Sakellariou,et,al ــين ــافتا اللت  أض

 المـنهج  مـع  الوثائقي الوصفي المنهج
 . المسحي الوصفي

 اسـة الدر اتفقت فقد  سبق، لما وإضافة 
 فـي  السابقة الدراسات جميع مع الحالية

 لكونهـا   االسـتبانة،  وهي الدراسة أداة
 هـذه  مثـل  فـي  البحـث  أدوات أنسب

 سـعيدي  أمبـو  دراسة عدا  الدراسات،
ــة) م2007( ــق ودراس ــوفري دن  وج

Deng&Geoffrey) 2012 م (
 كمـا   ،)  م2018 (غزالة أبو ودراسة

  Nguyen نجـوين  و بيك دراستي أن

Beck)2017 (ــة ــاكيالريو ودراس  س
ــرون  ,Sakellariou) م2017 (وآخ

et,al واألدبيـات  البيانات تحليل أضافتا 
 .المدرسي للنقل الدولية

 دراسـة  مـع  الحالية الدراسة اتفقت كما 
 علـى  تطبيقهمـا  في) م2014(العلوان
 عبد دراسة طبقت بينما  الرياض، مدينة
 ودراسة جدة مدينة في) م 2004 (العال
  عمـان،  فـي ) م2007 (سـعيدي  أمبو

 &  )2017( نجـوين  و بيـك  ودراسة

Nguyen   Beck المتحدة الواليات في 
 وأوالديلـي  بيتسو ودراسة  األمريكية،

ــي Oladele & Pitso) م 2017(  فـ
 Dengوجوفري دنق ودراسة  بوتسوانا،

& Geoffrey) 2012 الـصين،  في )م  
) م 2017 (وآخرون ساكيالريو ودراسة



 

 ٤٩٨

Sakellariou, et,al ــي ــان، ف   اليون
  األردن في) م2018 (غزالة أبو ودراسة

 الحالية الدراسة اختلفت أخر جانب ومن 
 الدراسـة  أفـراد  في الدراسات قيةب عن
 إدارات في المدرسي النقل مشرفو وهم

 الدراسـات  بقية عينة كانت فيما التعليم
) م 2004 (المطيـر  دراسة مثل السابقة

ــد ــال وعبـــ ) م 2004 (العـــ
 & نجـوين  و بيك و) م2014(والعلوان

Nguyen (2017 )  Beck   وسـاكيالريو 
 ,Sakellariou) م 2017 (وآخــرون

et,al الطلبة أمور أولياء من. 

أوجه اسـتفادة الدراسـة الحاليـة مـن         * 
 :الدراسات السابقة

تمثلت استفادة الدراسة الحاليـة مـن       
تلك الدراسات في تحديد مـشكلة الدراسـة        
وتحديد أهدافها،  وفي بناء اإلطار النظـري       
للدراسة،  وفي اختيـار المـنهج المناسـب         

بنـاء وتـصميم أداة     للدراسة،  وكذلك في     
فيمـا يتعلـق بعبـارات      ) االستبانة(الدراسة

محاور واقع إدارة خدمات النقل المدرسـي       
في إدارات التعليم بعـد إسـنادها للقطـاع         

ــات،    ــصعوبات والمقترح ــاص،  وال الخ
باإلضافة إلى اختيار األساليب اإلحـصائية      
المناسبة للدراسة،  وفي الوقوف على بعض       

  .وضوع الدراسةالمراجع المتعلقة بم
  

 

  :منهج الدراسة
في ضوء أسئلة الدراسـة وأهـدافها       
والبيانات والمعلومات المراد الحصول عليها     
وفي ضوء مراجعة الدراسات السابقة؛ تـم       
اختيار المنهج الوصـفي المـسحي منهجـاً        
للدراسة التي سعت إلى الكشف عـن واقـع    

سـي فـي إدارات     إدارة خدمات النقل المدر   
التعليم بعـد إسـنادها للقطـاع الخـاص،          
والصعوبات التي تواجهها والمقترحات التي     
تسهم بإذن اهللا تعـالى فـي تعزيـز إدارة          

خدمات النقل المدرسي في إدارات التعلـيم،        
وهذا ما يوفره المنهج الوصـفي المـسحي        

م،  ١٩٩٩(الذي يهتم كما يـذكر سـيكاران       
ـ     )١٤٣ص رات بوصف خـصائص المتغي

الموجودة في ظروف معينة للظاهرة موضع      
البحث والتأكد منها،  كما أنه يهـدف إلـى          

وصف الظـاهرة المدروسـة مـن حيـث      "
العــساف، " (طبيعتهــا ودرجــة وجودهــا

  ).١٧٩م،  ٢٠١٢
 

تكون مجتمع الدراسة مـن مـشرفي     
النقل المدرسي في إدارات التعليم وعـددهم       

  فـصل الدراسـي األول      مشرفا فـي ال    ٦٠
 هــ   ١٤٣٩/١٤٤٠من العـام الجـامعي      

 ١٤٤٠اإلدارة العامة لخدمات الطـالب،        (
  ).هـ



 

 ٤٩٩

ونظراً لمحدودية مجتمع الدراسة؛ تم      
استخدام أسلوب المسح الشامل،  حيـث تـم         

توزيع االستبانة على جميع مجتمع الدراسة،       
من %) ١٠٠(وقد أجابوا جميعا عليها بنسبة      

  .دراسةإجمالي مجتمع ال
  
  
 

  :خصائص أفراد الدراسة.٣
يتصف أفراد الدراسة مـن مـشرفي       
النقل المدرسي بعدد من الخصائص الوظيفية      

سـنوات الخبـرة فـي النقـل      (تتمثل فـي    
المدرسي،  المؤهـل العلمـي،  الـدورات         

،  وذلك   )التدريبية في مجال النقل المدرسي    
  :على النحو التالي

  )١(جدول 
  ن مشرفي النقل المدرسي وفقاً لخصائصهم الوظيفية توزيع أفراد الدراسة م

 النسبة المئوية التكرارات المتغيرات

 سنوات الخبرة في النقل المدرسي

 ٤٨,٣ ٢٩ سنوات) ٥(أقل من 
 ٣٥,٠ ٢١ سنوات) ١٠-٥(من 

 ١٦,٧ ١٠ سنوات) ١٠(أكثر من 
 ١٠٠,٠ ٦٠ اإلجمالي

 المؤهل العلمي
 ١٠,٠ ٦ ثانوي أو دبلوم فأقل

 ٨١,٧ ٤٩ الوريوسبك
 ٨,٣ ٥ ماجستير فأعلى

 ١٠٠,٠ ٦٠ اإلجمالي
 الدورات التدريبية في مجال النقل المدرسي

 ٥٠,٠ ٣٠ ال يوجد

 ١٥,٠ ٩ دورة واحدة

 ٣٥,٠ ٢١ أكثر من دورة
 ١٠٠,٠ ٦٠ اإلجمالي



 

 ٥٠٠

توزيـع أفـراد    ) ١(يوضح الجدول   
الدراسة من مشرفي النقل المدرسـي وفقـاً        

فية،  حيـث أن النـسبة       لخصائصهم الوظي 
) ٥(األكبر من المشرفين خبرتهم أقل مـن        

مــشرفاً وبنــسبة ) ٢٩(ســنوات بتكــرار 
وربما يعزى ذلك إلـى حداثـة        %)٤٨,٣(

تكليف مشرفين تربويين مخصصين للنقـل      
المدرسي نظراً لحداثة تجربة إسـناد النقـل        
المدرسي للقطاع الخاص،  كما أن الغالبيـة        

هلهم العلمـي   العظمى من المـشرفين مـؤ     
مـشرفاً وبنـسبة    ) ٤٩(بكالوريوس بتكرار   

وهذا هو الحد األدنى من المؤهل      %) ٨١,٧(
العلمي لتكليف المـشرفين التربـويين فـي        
الوزارة وإدارات التعليم،  إضافة إلـى مـا         
سبق فإن النتائج بالجدول توضح أن هنـاك        
تساٍو بين أفراد الدراسة ممن حصلوا علـى        

ل النقـل المدرسـي     دورات تدريبية في مجا   
مشرفاً ) ٣٠(وممن لم يحصلوا عليها بواقع      

لم يحصلوا علـى دورات،   %) ٥٠,٠(بنسبة  
ــل  ــسبة ) ٣٠(مقاب ــشرفاً بن %) ٥٠,٠(م

حصلوا على دورة واحدة فـأكثر،  وربمـا         
يعزى ذلك أيضاً إلى حداثة تجربـة إسـناد         
النقل المدرسي للقطاع الخـاص وضـعف       

  .مواكبة التدريب لهذه التجربة
 

بناء على طبيعة البيانـات،  وعلـى        
المنهج المتبع في الدراسة،  وجـد أن األداة         

األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسـة       
،  وقد تم بناء أداة الدراسـة        "االستبانة"هي  

بالرجوع إلى األدبيات والدراسات الـسابقة      
ذات العالقة بموضوع الدراسة،  وتكونـت       

 في صورتها النهائية من جـزأين،        االستبانة
  :وذلك على النحو التالي

تناول البيانات األوليـة    : الجزء األول 
: الخاصة بأفراد الدراسة والتي تتمثـل فـي       

عدد سنوات الخبرة في النقـل المدرسـي،         
المؤهل العلمي،  الدورات التدريبيـة فـي        

   .مجال النقل المدرسي
) ٤٨(وهو تكون من    : الجزء الثاني 

المحـور  : رة مقسمة على ثالثة محاور    عبا
األول تنـاول واقـع إدارة خـدمات النقـل     
المدرسي في إدارات التعليم بعـد إسـنادها        

عبـارة،   ) ٢٢(للقطاع الخاص وتكون مـن      
والمحور الثاني تنـاول الـصعوبات التـي        
تواجه إدارة خدمات النقل المدرسـي فـي        
إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع الخـاص       

عبارة،  والمحور الثالـث     ) ٢٠( من   وتكون
تناول المقترحات التي تُسهم فـي تحـسين        
إدارة خدمات النقل المدرسـي فـي إدارات        
التعليم بعد إسنادها للقطاع الخاص وتكـون       

وقد تم اسـتخدام مقيـاس      . عبارة) ١٥(من  
  :ليكرت الخماسي وفق الخيارات التالية

١ - 
  أوافقال

٢ - 
 قليلة

٣ - 
 متوسطة

٤ - 
 كبيرة

٥ -
 جداًكبيرة



 

 ٥٠١

ــاس  ــا المقي ــد طــول خالي ولتحدي
،  ثـم    )٤=١-٥(الخماسي؛ تم حساب المدى   

= ٤/٥(تقسيمه على عدد خاليا المقياس أي       
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلـى        )  ٠,٨٠

أو بداية المقياس وهي  (أقل قيمة في المقياس     
وذلك لتحديد الحد األعلـى     ) الواحد الصحيح 

طول الخاليا كما   لهذه الخلية،  وهكذا أصبح      
  ):٢(يتضح من خالل الجدول 

  ) ٢(جدول 
  تحديد فئات المقياس المتدرج الخماسي

 ال أوافق قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جداً

١,٨٠ – ١ ٢,٦٠ – ١,٨١ ٣,٤٠ – ٢,٦١ ٤,٢٠ – ٣,٤١ ٥,٠ – ٤,٢١ 

  :صدق المحكمين ألداة الدراسة* 
للتحقق من صدق المحكمـين،  تـم        

اسة على بعض المحكمـين     عرض أداة الدر  
من أهل الخبرة واالختصاص من أعـضاء       
هيئة التدريس بالجامعات السعودية،  وذلـك      
للتحقق من آرائهم حـول مـدى وضـوح         
العبارات،  ومدى قدرتها على قيـاس مـا         
وضعت ألجله؛ وبنـاء علـى التعـديالت        
        واالقتراحات التي أبداها المحكمـون،  تـم

ي اتفق عليهـا    إجراء التعديالت الالزمة الت   
غالبية المحكمين،  حتى أصبحت االسـتبانة       

  .في صورتها النهائية

  :االتساق الداخلي ألداة الدراسة * 
تم التحقق مـن االتـساق الـداخلي        
لالستبانة من خالل تطبيقهـا علـى عينـة         

مشرفاً،  حيث تـم     ) ٢٥(استطالعية بواقع   
حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة       

ستبانة بالدرجة الكلية للمحور    من عبارات اال  
الذي تنتمي إليه العبارة كما تم حساب معامل    
االرتباط بين درجة كل محور من محـاور        
االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة كما يتضح      

  ):٤(و ) ٣(ذلك من الجدولين اآلتيين 



 

 ٥٠٢

  )٣(جدول 
  ية لكل محور معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محاور االستبانة بالدرجة الكل

 واقع إدارة خدمات النقل المدرسي
الصعوبات التي تواجه إدارة 

 خدمات النقل المدرسي
المقترحات التي تسهم في تحسين 

 إدارة خدمات النقل المدرسي

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

٠,٧٠٠ ١ **٠,٥٢٨ ١ **٠,٥٧٩ ١** 

٠,٧٤٦ ٢ **٠,٥٩٤ ٢ **٠,٤٦٣ ٢** 

٠,٨٣٥ ٣ **٠,٦٥٩ ٣ **٠,٥٩١ ٣** 

٠,٧٩٨ ٤ **٠,٧٣٦ ٤ **٠,٥٧٠ ٤** 

٠,٨٧٣ ٥ **٠,٦٥٦ ٥ **٠,٧٠٩ ٥** 

٠,٨٦٨ ٦ **٠,٧٥٠ ٦ **٠,٦٨٧ ٦** 

٠,٨٨٣ ٧ **٠,٨٠٩ ٧ **٠,٧٥٨ ٧** 

٠,٧٦٣ ٨ **٠,٧٨٥ ٨ **٠,٦٣٢ ٨** 

٠,٧٠٢ ٩ **٠,٨٣٤ ٩ **٠,٥٨٠ ٩** 

٠,٨٢٨ ١٠ **٠,٦٩٢ ١٠ **٠,٧٢٥ ١٠** 

٠,٨٣٤ ١١ **٠,٧٦٩ ١١ **٠,٧٤١ ١١** 

٠,٧١٢ ١٢ **٠,٧٩٦ ١٢ **٠,٥١٠ ١٢** 

٠,٨٥٥ ١٣ **٠,٧٩٣ ١٣ **٠,٧٣٥ ١٣** 

٠,٨٣٢ ١٤ **٠,٨٠٥ ١٤ **٠,٥٩٥ ١٤** 

٠,٨٣٩ ١٥ **٠,٧٢٢ ١٥ **٠,٦١٦ ١٥** 

٠,٦٠٩ ١٦ **٠,٦٧٧ ١٦** - - 

٠,٧٨٢ ١٧ **٠,٧٤٧ ١٧** - - 

٠,٥٧٦ ١٨ **٠,٦٨٢ ١٨** - - 

٠,٧٣٣ ١٩ **٠,٧٥١ ١٩** - - 

٠,٦٠٥ ٢٠ **٠,٦١٦ ٢٠** - - 

٠,٧٦٠ ٢١** - - - - 

٠,٦٦٣ ٢٢** - - - - 

  )٠,٠١(دال عند مستوى ** 



 

 ٥٠٣

  ) ٤(جدول 
  معامالت ارتباط بيرسون لمحاور االستبانة بالدرجة الكلية لألداة 

 معامل االرتباط المحور

 **٠,٧١٠ .ي إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع الخاصواقع إدارة خدمات النقل المدرسي ف

الصعوبات التي تواجه إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع 
 الخاص

٠,٦١٨** 

 **٠,٧١١ مقترحات لتحسين إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع الخاص 

    ٠,٠١ستوى  دال عند م**
أن ) ٤(و) ٣(يتضح من الجـدولين     

جميع العبارات والمحاور دالة عند مستوى      
وهذا يعطي داللة علـى ارتفـاع       ) ٠,٠١(

معامالت االتساق الداخلي،  كما يشير إلـى        
مؤشرات صدق مرتفعـة وكافيـة يمكـن        

  .الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة

 

لدراسـة تـم    للتحقق من ثبـات أداة ا     
والجدول ) ألفا كرونباخ (استخدام معادلة ثبات    

 معامــل الثبــات لمحــاور أداة يوضــح) ٥(
  : الدراسة وذلك كما يلي

  ) ٥(جدول 
  معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات االستبانة 

 معامل الثبات المحور م

 ٠,٨٢٩ .خاصواقع إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع ال ١

 ٠,٨٤٨ .الصعوبات التي تواجه إدارة خدمات النقل المدرسي بعد إسنادها للقطاع الخاص ٢

 ٠,٨٦١ .المقترحات التي تُسهم في تحسين إدارة خدمات النقل المدرسي بعد إسنادها للقطاع الخاص ٣

 ٠,٩٠٢ الثبات الكلي

أن االسـتبانة   ) ٥(يتضح من الجدول    
حصائياً،  حيـث بلغـت   تتمتع بثبات مقبول إ   

) ٠,٩٠٢) (ألفـا (قيمة معامل الثبات الكليـة      
وهي درجة ثبات عاليـة،  كمـا تراوحـت          

،  ٠,٨٢٩(معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين       

،  وهي معامالت ثبـات مرتفعـة        )٠,٨٦١
  . يمكن الوثوق بها في تطبيق أداة الدراسة

  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة* 
ق أهـداف الدراسـة وتحليـل       لتحقي

البيانات التي تم تجميعها،  تم استخدام العديد        
من األساليب اإلحصائية المناسبة باسـتخدام      



 

 ٥٠٤

ــوم    ــصائية للعل ــزم اإلح ــامج الح برن
 Statistical Package forاالجتماعيــة

Social Sciences ــا ــز له ــي يرم  والت
،  وذلك بعـد أن       )SPSS(اختصارا بالرمز 

البيانـات فـي الحاسـب      تم ترميز وإدخال    
  .اآللي

و قد تم حساب التكرارات والنـسب       
المئوية للتعرف على الخصائص الوظيفيـة      
ــاط    ــل ارتب ــة،  ومعام ــراد الدراس ألف

لحساب ) Pearson Correlation(بيرسون
صدق االتـساق الـداخلي ألداة الدراسـة،         

ــاخ   ــل ألفاكرونب  Cronbach's(ومعام

Alpha (      لحساب معامـل ثبـات المحـاور 
المختلفة ألداة الدراسة،  والمتوسط الحسابي      

 "Mean "       وذلك لمعرفة مـدى ارتفـاع أو
انخفاض استجابات أفـراد الدراسـة عـن        

،   )متوسـطات العبـارات   (المحاور الرئيسة   
كما تـم اسـتخدام االنحـراف المعيـاري         

"Standard Deviation"  للتعرف علـى 
مدى انحراف استجابات أفراد الدراسة لكـل      

 من عبارات متغيرات الدراسة،  وتم       عبارة
ــيس   ــكال وال ــار كروس ــتخدام اختب اس

)Kruskall-Wallis (  ــين ــروق بـ للفـ
متوسطات استجابات أفراد الدراسة باختالف     

متغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى أكثر من       
عدد سـنوات الخبـرة،  الـدورات        (فئتين  

،  )التدريبية فـي مجـال النقـل المدرسـي        
دام اختبار مـان ويتنـي      باإلضافة إلى استخ  

)Mann-Whitney (  ــين ــروق بـ للفـ
متوسطات استجابات أفراد الدراسة باختالف     
متغيرات الدراسة والتي تنقسم إلـى فئتـين        

  ).المؤهل العلمي(
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها* 

يتناول هذا الجـزء عـرض نتـائج        
الدارسة الميدانية ومناقـشتها مـن خـالل        

سة على عبارات   عرض إجابات أفراد الدرا   
االستبانة وذلك باإلجابة عن أسئلة الدراسـة       

  :على النحو التالي
ما واقع إدارة خدمات : السؤال األول

النقل المدرسي فـي إدارات التعلـيم بعـد         
إسنادها للقطاع الخاص من وجهـة نظـر        

  مشرفي النقل المدرسي؟
لإلجابة عـن الـسؤال تـم حـساب       

ات التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـط     
الحسابية واالنحراف المعياري السـتجابات     
أفراد الدراسة،  وذلك كمـا يتـضح مـن          

  :،  وذلك على النحو التالي)٦(الجدول 



 

 ٥٠٥

  )٦(جدول 
    استجابات أفراد الدراسة حول واقع إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم

 درجة الموافقة
 العبارات م ال أوافق قليلة متوسطة كبيرة  جداًكبيرة

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف  
المعيار

الترتيب ي
 

١٤ 

تتم متابعة عمليات 
خدمات النقل 

المدرسي في إدارة 
 التعليم أوالً فأوال

١ ٠,٩٥ ٤,١٣ ١,٧ ١ ٣,٣ ٢ ١٨,٣ ١١ ٣٣,٣ ٢٠ ٤٣,٣ ٢٦ 

يتم تقويم أداء  ١٦
 ٢ ١,٢٣ ٣,٧٣ ٥,٠ ٣ ١٥,٠ ٩ ١٦,٧ ١٠ ٢٨,٣ ١٧ ٣٥,٠ ٢١ متعهدي النقل دورياً

٣ 

يوجد هيكل تنظيمي 
إلدارة خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 

 التعليم

٣ ١,١١ ٣,٦٨ ٥,٠ ٣ ٦,٧ ٤ ٣١,٧ ١٩ ٢٨,٣ ١٧ ٢٨,٣ ١٧ 

١٥ 

يتم قياس أداء 
خدمات النقل 

المدرسي في إدارة 
 التعليم دورياً

٤ ١,١٣ ٣,٦٨ ٣,٣ ٢ ١١,٧ ٧ ٢٨,٣ ١٧ ٢٦,٧ ١٦ ٣٠,٠ ١٨ 

١ 

توجد خطة تشغيلية 
سنوية إلدارة 
خدمات النقل 

المدرسي في إدارات 
 التعليم

٥ ١,٠٦ ٣,٦٣ ٣,٣ ٢ ١٠,٠ ٦ ٣٠,٠ ١٨ ٣٣,٣ ٢٠ ٢٣,٣ ١٤ 

١٢ 

تتم إدارة عمليات 
النقل المدرسي في 
ضوء العالقات 

اإلنسانية بين كافة 
 األطراف

٦ ١,٠٥ ٣,٥٣ ١,٧ ١ ١٣,٣ ٨ ٣٨,٣ ٢٣ ٢٣,٣ ١٤ ٢٣,٣ ١٤ 

٥ 

لموارد كفاءة ا
البشرية العاملة في 

خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 

 التعليم

٧ ١,٠٠ ٣,٤٧ ٣,٣ ٢ ١١,٧ ٧ ٣٥,٠ ٢١ ٣٥,٠ ٢١ ١٥,٠ ٩ 

٢ 

تخصص ميزانية 
كافية لنقل كافة 

الطالب المحتاجين 
 للنقل

٨ ١,١٧ ٣,٤٠ ٨,٣ ٥ ١١,٧ ٧ ٣٠,٠ ١٨ ٣١,٧ ١٩ ١٨,٣ ١١ 

١٣ 
يتم تحديد المعايير 

نقل الرقابية لعملية ال
 المدرسي

٩ ١,٠٤ ٣,٣٨ ٣,٣ ٢ ١٥,٠ ٩ ٣٨,٣ ٢٣ ٢٦,٧ ١٦ ١٦,٧ ١٠ 

٦ 

يوجد وصف وظيفي 
لوظائف إدارة 
خدمات النقل 

المدرسي في إدارة 
 التعليم

١٠ ١,٢٠ ٣,١٥ ١٠,٠ ٦ ٢٠,٠ ١٢ ٣٠,٠ ١٨ ٢٥,٠ ١٥ ١٥,٠ ٩ 

١٩ 

تمت االستفادة 
الكاملة من خدمات 
شركة تطوير للنقل 

 التعليمي

١١ ١,٣٣ ٣,٠٨ ١٦,٧ ١٠ ١٥,٠ ٩ ٣٠,٠ ١٨ ٢٠,٠ ١٢ ١٨,٣ ١١ 

١٨ 

يشارك العاملون في 
إدارة خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 
التعليم في التخطيط 
لعمليات إدارة النقل 

 المدرسي

١٢ ١,٢٧ ٣,٠٥ ١٥,٠ ٩ ١٦,٧ ١٠ ٣١,٧ ١٩ ٢١,٧ ١٣ ١٥,٠ ٩ 



 

 ٥٠٦

 درجة الموافقة
 العبارات م ال أوافق قليلة متوسطة كبيرة  جداًكبيرة

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط 
الحسابي

االنحراف  
المعيار

الترتيب ي
 

٧ 

يتمتع العاملون في 
إدارة خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 

 بالصالحيات التعليم
الالزمة لممارسة 

 عملهم

١٣ ١,١٢ ٢,٩٧ ١٠,٠ ٦ ٢٣,٣ ١٤ ٣٦,٧ ٢٢ ٢٠,٠ ١٢ ١٠,٠ ٦ 

١٧ 

يشارك العاملون في 
إدارة خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 
التعليم في صنع 
قرارات النقل 

 المدرسي

١٤ ١,٣٦ ٢,٩٢ ٢٠,٠ ١٢ ٢٠,٠ ١٢ ٢٣,٣ ١٤ ٢١,٧ ١٣ ١٥,٠ ٩ 

٤ 

أعداد الموارد 
البشرية العاملة في 

خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 

 التعليم كافية

١٥ ١,٠٣ ٢,٧٢ ٨,٣ ٥ ٣٨,٣ ٢٣ ٣٣,٣ ٢٠ ١٣,٣ ٨ ٦,٧ ٤ 

٨ 

يتم إحداث أو تسمية 
وظائف تتناسب مع 
أهداف ومهام إدارة 

خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 

 التعليم

١٦ ١,٢١ ٢,٥٨ ٢٠,٠ ١٢ ٣٥,٠ ٢١ ١٨,٣ ١١ ٢٠,٠ ١٢ ٦,٧ ٤ 

١٠ 

يتم تحفيز العاملين 
في إدارة خدمات 
النقل المدرسي في 
 إدارة التعليم معنوياً

١٧ ١,١٧ ٢,٥٠ ٢٣,٣ ١٤ ٢٨,٣ ١٧ ٣٠,٠ ١٨ ١١,٧ ٧ ٦,٧ ٤ 

١١ 

توجد خطة تدريبية 
للعاملين في إدارة 

خدمات النقل 
المدرسي في إدارة 

 التعليم

١٨ ١,٢٣ ٢,٤٨ ٢٦,٧ ١٦ ٢٦,٧ ١٦ ٢٥,٠ ١٥ ١٥,٠ ٩ ٦,٧ ٤ 

٢١ 

يتم اتخاذ اإلجراءات 
الفعالة في حال 
انتهاء عقود 

الشركات المشغلة 
قبل بداية العام 

 الدراسي

١٩ ١,٤٠ ٢,٤٧ ٣٦,٧ ٢٢ ١٨,٣ ١١ ١٥,٠ ٩ ٢١,٧ ١٣ ٨,٣ ٥ 

٢٢ 

تتوفر لدى شركة 
تطوير للنقل 

التعليمي خطط 
إلدارة األزمات 
الخاصة بالنقل 

 المدرسي

٢٠ ١,٢٤ ٢,٣٢ ٣١,٧ ١٩ ٣١,٧ ١٩ ١٦,٧ ١٠ ١٣,٣ ٨ ٦,٧ ٤ 

٢٠ 

أدى إسناد خدمات 
النقل المدرسي إلى 
شركة تطوير للنقل 
التعليمي إلى تفرغ 
إدارة التعليم للعمل 
 التربوي والتعليمي

٢١ ١,٣٣ ٢,٣٢ ٤٠,٠ ٢٤ ١٨,٣ ١١ ١٨,٣ ١١ ١٦,٧ ١٠ ٦,٧ ٤ 

٩ 

يتم تحفيز العاملين 
في إدارة خدمات 
النقل المدرسي في 

 ادياًإدارة التعليم م

٢٢ ١,٠٤ ١,٧٨ ٥٣,٣ ٣٢ ٢٥,٠ ١٥ ١٥,٠ ٩ ٣,٣ ٢ ٣,٣ ٢ 

 - ٠,٧٤ ٣,٠٤ المتوسط الحسابي العام



 

 ٥٠٧

أن محـور   ) ٦(يتضح من الجـدول     
واقع إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي         

ــضمن   ــيم يت ــارة،  ) ٢٢(إدارات التعل عب
تراوحت المتوسطات الحـسابية لهـن بـين        

في ،  وهذه المتوسطات تقع      )٤,١٣،    ١,٧٨(
الفئتين الثانية والرابعة من فئـات المقيـاس        
المتدرج الخماسي،  وتشير النتيجة الـسابقة       
إلى تفاوت استجابات عينـة الدراسـة مـن         

 حول عبارات محور    مشرفي النقل المدرسي  
 -قليلـة   (الدراسة وأنها تتراوح مـا بـين        

  ).كبيرة
وقد بلغ المتوسـط الحـسابي العـام        

،  وهـذا    )٠,٧٤(بانحراف معياري   ) ٣,٠٤(
يدل علـى أن واقـع إدارة خـدمات النقـل           
المدرسي في إدارات التعليم جـاء بدرجـة         
متوسطة،  وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحاليـة      

والتـي  ) م٢٠٠٧(مع نتيجة دراسة سعيدي      
 فـي  المدرسـي  النقل توصلت إلى أن واقع

،  كمـا  عمان جاء بدرجة متوسـطة  سلطنة
بعـض  اتفقت نتيجة الدراسة الحاليـة فـي        

عبارات هذا المحور مع نتيجة دراسة دنـق        
) Deng & Geoffrey,2012(وجــوفري 

والتي توصلت إلى أن النقل المدرسي يعتمـد     
على عناصر رئيسة وهي التصميم الـداخلي       

والخارجي للحافلة،  والصيانة الدورية لهـا،        
والتأهيل والتدريب الفعال للسائقين،  واإلدارة      

 األمـن والـسالمة،      الفعالة لتطبيق معـايير   

واإلطار المؤسسي الموحد الذي يحدد المهام      
ــوطني  والمــسؤوليات لكــل مــستوى،  ال

واإلقليمي والمحلي،  والدعم المالي المناسب،       
كما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية في بعـض        
عبارات هذا المحور مع نتيجة دراسة العلوان    

والتي توصلت إلـى أن اختيـار       ) م٢٠١٣(
بطريقة مهنية وتدريبهم،  والصيانة     السائقين  

الدوريــة للحافلــة،  ووجــود إدارة تطبــق 
العقوبات على السائقين المخالفين،  وتطبـق       
عوامل األمن والسالمة عند المنـزل وفـي        
الطريق وعند المدرسة من أبـرز العوامـل        
التي تُساهم فـي اسـتخدام وسـائل النقـل          
المدرسي داخل مدينة الرياض،  كما اتفقـت        

جة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة بيـك        نتي
والتـي  ) Beck, Nguyen,2017(ونجوين 

توصلت إلى أن وضع النقل المدرسـي فـي         
الواليات المتحدة من خـالل المـسافة بـين         
المنــزل والمدرســة أقــل مــن المــستوى 

  .المطلوب
أن ) ٦(وأوضحت النتائج في الجدول     

من أبرز العبارات التي تعكـس واقـع إدارة      
ت النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد       خدما

إسنادها للقطاع الخاص مـن وجهـة نظـر         
مشرفي النقل المدرسي تتمثل في العبـارات       

مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط    ) ٣،    ١٦،    ١٤(
  :الحسابي لهن،  وذلك على النحو التالي
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    تتم متابعـة   (وهي  ) ١٤(جاءت العبارة
رة عمليات خدمات النقل المدرسي في إدا     

بالمرتبـة األولـى    ) التعليم أوالً فـأوال   
وانحــراف ) ٤,١٣(بمتوسـط حـسابي   

،  وهذا يدل علـى أن       )٠,٩٥(معياري  
هناك موافقة بدرجة كبيرة بـين أفـراد        
الدراسة على أنه تتم متابعـة عمليـات        
خدمات النقل المدرسي في إدارة التعلـيم   
أوالً فأوال،  وربما يعـزى ذلـك إلـى          

دارات التعليم بعمليـة    اهتمام الوزارة وإ  
المتابعة للتأكـد مـن نجـاح التجربـة         

  .وتطويرها
    يـتم تقـويم    (وهي  ) ١٦(جاءت العبارة

بالمرتبـة  ) أداء متعهدي النقـل دوريـاً     
ــسابي   ــط ح ــة بمتوس ) ٣,٧٣(الثاني

،  وهذا يدل    )١,٢٣(وانحراف معياري   
على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بـين        

يم أداء  أفراد الدراسة على أنه يـتم تقـو       
متعهدي النقل دورياً،  وربما يعزى ذلك       
إلى اهتمـام الـوزارة وإدارات التعلـيم      
بعملية تقويم أداء متعهدي النقل للتأكـد       
من نجاح تجربة اإلسناد للقطاع الخاص      

 .وتحقيق أهدافها

    يوجد هيكـل   (وهي  ) ٣(جاءت العبارة
تنظيمي إلدارة خدمات النقل المدرسـي      

لمرتبة الثالثة بمتوسط   با) في إدارة التعليم  
وانحــراف معيــاري ) ٣,٦٨(حــسابي 

،  وهذا يـدل علـى أن هنـاك        )١,١١(
موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسـة       
على أن هناك هيكـل تنظيمـي إلدارة        

خدمات النقل المدرسي في إدارة التعليم،       
وربما يعزى ذلك إلى قناعـة الـوزارة        
وإدارات التعليم بأهمية وجـود هيكـل       

ظيمي يسهم في تحقيق أهداف تقـديم        تن
خدمة النقـل المدرسـي علـى الوجـه         

 . المطلوب

أن ) ٦(كما بينت النتائج في الجدول 
أقل ثالث عبارات بمحور واقع إدارة 
خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم 
بعد إسنادها للقطاع الخاص من وجهة نظر 
مشرفي النقل المدرسي تتمثل في العبارات 

مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط ) ٩،  ٢٠،  ٢٢(
 :الحسابي لهن،  وذلك على النحو التالي

    تتوفر لـدى   (وهي  ) ٢٢(جاءت العبارة
شركة تطوير للنقـل التعليمـي خطـط        
ــل    ــة بالنق ــات الخاص إلدارة األزم

بالمرتبة العـشرين بمتوسـط     ) المدرسي
وانحــراف معيــاري ) ٢,٣٢(حــسابي 

 ،  وهذا يـدل علـى أن هنـاك       )١,٢٤(
موافقة بدرجة قليلة بين أفراد الدراسـة       
على أن شركة تطوير للنقـل التعليمـي        
يتوفر لـديها خطـط إلدارة األزمـات        
الخاصة بالنقل المدرسي،  وربما يعزى      



 

 ٥٠٩

ذلك إلى حداثة تجربة الشركة في تقـديم      
  .خدمات النقل المدرسي

    أدى إسـناد   (وهي  ) ٢٠( جاءت العبارة
ة تطوير خدمات النقل المدرسي إلى شرك   

للنقل التعليمي إلى تفـرغ إدارة التعلـيم        
بالمرتبـة  ) للعمل التربـوي والتعليمـي    

الحادية والعـشرين بمتوسـط حـسابي       
،  )١,٣٣(وانحــراف معيــاري ) ٢,٣٢(

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجـة        
قليلة بين أفراد الدراسة على أن إسـناد        
خدمات النقل المدرسي إلى شركة تطوير    

عليمـي أدى إلـى تفـرغ إدارة        للنقل الت 
التعليم للعمل التربوي والتعليمي،  وربما      
يعود ذلك إلى ضعف قيام بعض مسئولي     
النقل في الشركة ببعض مسؤولياتهم مما      
يؤدي إلـى قيـام إدارة التعلـيم بهـذه          
المسؤوليات وانشغالها بذلك عن عملهـا      

 .التربوي والتعليمي

    يـتم تحفيـز    (وهي  ) ٩( جاءت العبارة
ــل ال ــدمات النق ــي إدارة خ ــاملين ف ع

بالمرتبة ) المدرسي في إدارة التعليم مادياً    

الثانية والعـشرين بمتوسـط حـسابي       
،  )١,٠٤(وانحــراف معيــاري ) ١,٧٨(

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجـة        
قليلة بين أفراد الدراسة على أنـه يـتم         
تحفيز العاملين في إدارة خدمات النقـل       

تعليم مادياً،  وقـد     المدرسي في إدارة ال   
يرجع ذلك إلـى ضـعف مخصـصات        
الميزانية للوزارة وإدارات التعليم وإلـى      
عدم تخصيص الشركة حـوافز ماديـة       
ومعنوية لمشرفي النقل المدرسـي فـي       

  .إدارة التعليم
ما الصعوبات التي : السؤال الثاني

تواجه إدارة خدمات النقل المدرسي في 
اع الخاص إدارات التعليم بعد إسنادها للقط

 من وجهة نظر مشرفي النقل المدرسي؟

لإلجابة عـن الـسؤال تـم حـساب       
التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـطات      
الحسابية واالنحراف المعياري السـتجابات     
أفراد الدراسة،  وذلك كمـا يتـضح مـن          

  :،  وذلك على النحو التالي)٧(الجدول 
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  )٧(جدول 
  بات التي تواجه إدارة خدمات   استجابات أفراد الدراسة حول الصعو

  النقل المدرسي في إدارات التعليم
 درجة الموافقة

  كبيرة
  جداً

 العبارات   م ال أوافق قليلة متوسطة كبيرة

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

٣ 
ضعف التحفيز المادي للعـاملين فـي       

درسي في إدارة   إدارة خدمات النقل الم   
 التعليم

١ ١,٢٥ ٤,١٢ ٣,٣ ٢ ١٥,٠ ٩ ٦,٧ ٤ ١٦,٧ ١٠ ٥٨,٣ ٣٥ 

٢ 
قلة البرامج التدريبية المتاحة للعاملين     
في إدارة خدمات النقل المدرسي فـي       

 إدارة التعليم

٢ ١,٢٤ ٣,٩٨ ٣,٣ ٢ ١٣,٣ ٨ ١٦,٧ ١٠ ١٥,٠ ٩ ٥١,٧ ٣١ 

١٣ 
انشغال العـاملين فـي إدارة التعلـيم        

 تطـوير للنقـل     ببعض مهام شـركة   
 التعليمي

٣ ١,٢٩ ٣,٩٢ ٥,٠ ٣ ١٣,٣ ٨ ١٦,٧ ١٠ ١٥,٠ ٩ ٥٠,٠ ٣٠ 

١٤ 
قلة توفير السائقين المـؤهلين للنقـل      

 المدرسي
٤ ١,٢٠ ٣,٨٧ ٣,٣ ٢ ١١,٧ ٧ ٢٣,٣ ١٤ ١٨,٣ ١١ ٤٣,٣ ٢٦ 

٤ 
ضعف التحفيز المعنوي للعاملين فـي      
إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارة      

 التعليم

٥ ١,٢٢ ٣,٧٨ ٥,٠ ٣ ١٠,٠ ٦ ٢٦,٧ ١٦ ١٨,٣ ١١ ٤٠,٠ ٢٤ 

٢٠ 
قلة عدد المشرفين التربويين في إدارة     
خدمات النقـل المدرسـي فـي إدارة        

 التعليم

٦ ١,٣٢ ٣,٧٢ ١٠,٠ ٦ ٨,٣ ٥ ١٨,٣ ١١ ٢٦,٧ ١٦ ٣٦,٧ ٢٢ 

١٥ 
ضعف التزام الشركات الناقلة بشروط     

 السالمة في عمليات النقل المدرسي
٧ ١,٢٥ ٣,٦٣ ٦,٧ ٤ ١٠,٠ ٦ ٣١,٧ ١٩ ١٦,٧ ١٠ ٣٥,٠ ٢١ 

١٢ 
قلة مشاركة العاملين في إدارة خدمات      
النقل المدرسي في إدارة التعليم فـي        

 التخطيط لعمليات النقل المدرسي

٨ ١,٣٣ ٣,٥٥ ٨,٣ ٥ ١٦,٧ ١٠ ٢٠,٠ ١٢ ٢١,٧ ١٣ ٣٣,٣ ٢٠ 

١١ 
قلة مشاركة العاملين في إدارة خدمات      
النقل المدرسي في إدارة التعليم فـي        

 قرارات النقل المدرسيصنع 

٩ ١,٣٥ ٣,٥٥ ٦,٧ ٤ ٢١,٧ ١٣ ١٦,٧ ١٠ ٢٠,٠ ١٢ ٣٥,٠ ٢١ 

١٧ 
ضعف التواصل والتغذية الراجعة بـين    
شركة تطوير للنقـل التعليمـي وإدارة    

 التعليم 

١٠ ١,٢١ ٣,٥٣ ٥,٠ ٣ ١٨,٣ ١١ ٢١,٧ ١٣ ٢٨,٣ ١٧ ٢٦,٧ ١٦ 

١٩ 
ضعف االسـتعداد والتخطـيط للنقـل       

 ١١ ١,٣٨ ٣,٥٣ ١٠,٠ ٦ ١٦,٧ ١٠ ١٨,٣ ١١ ٢٠,٠ ١٢ ٣٥,٠ ٢١  الدراسي المدرسي في بداية العام

٩ 
قلة الصالحيات الممنوحة للعاملين في     
إدارة خدمات النقل المدرسي في إدارة      

 التعليم

١٢ ١,٣٦ ٣,٥٠ ١٠,٠ ٦ ١٣,٣ ٨ ٢٨,٣ ١٧ ١٣,٣ ٨ ٣٥,٠ ٢١ 
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 درجة الموافقة

  كبيرة
  جداً

 العبارات   م ال أوافق قليلة متوسطة كبيرة

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

٧ 
تأخر شركة تطوير للنقل التعليمي في      

ـ     ي صرف مستحقات متعهدي النقـل ف
 القرى والهجر

١٣ ١,٤٠ ٣,٤٨ ١١,٧ ٧ ١٣,٣ ٨ ٢٥,٠ ١٥ ١٥,٠ ٩ ٣٥,٠ ٢١ 

١٠ 
قلة الصالحيات الممنوحـة لمـديري      
مكاتب شركة تطوير للنقل التعليمي في     

 إدارات التعليم

١٤ ١,١٨ ٣,٤٣ ٦,٧ ٤ ١٣,٣ ٨ ٣٣,٣ ٢٠ ٢٣,٣ ١٤ ٢٣,٣ ١٤ 

٦ 
تأخر شركة تطوير للنقل التعليمي في      

 الناقلةصرف مستحقات الشركات 
١٥ ١,٣٢ ٣,٤٢ ١٠,٠ ٦ ١٣,٣ ٨ ٣١,٧ ١٩ ١٥,٠ ٩ ٣٠,٠ ١٨ 

٥ 
ضعف متابعة شـركة تطـوير للنقـل        

مكتـب  (التعليمي للـشركات الناقلـة      
 )المتابعة

١٦ ١,٢٦ ٣,٣٢ ١٠,٠ ٦ ١٣,٣ ٨ ٣٥,٠ ٢١ ١٨,٣ ١١ ٢٣,٣ ١٤ 

٨ 
ضعف بيئة العمل المحفزة فـي إدارة       
خدمات النقـل المدرسـي فـي إدارة        

 التعليم  

١٧ ١,٤٠ ٣,٣٢ ١١,٧ ٧ ٢٠,٠ ١٢ ٢٣,٣ ١٤ ١٥,٠ ٩ ٣٠,٠ ١٨ 

١ 
عدم تخصيص ميزانية كافية لنقل كافة      

 الطالب المحتاجين للنقل
١٨ ١,٥٥ ٣,٢٧ ١٦,٧ ١٠ ٢١,٧ ١٣ ١٦,٧ ١٠ ٨,٣ ٥ ٣٦,٧ ٢٢ 

١٦ 
ضعف نظام النقل المدرسي في برنامج      

 نور
١٩ ١,٣٨ ٢,٩٨ ٢٠,٠ ١٢ ١٦,٧ ١٠ ٢٦,٧ ١٦ ١٨,٣ ١١ ١٨,٣ ١١ 

١٨ 
ضعف عملية تقويم إدارة خدمات النقل      

 المدرسي في إدارة التعليم  
٢٠ ١,٢٨ ٢,٨٨ ١٥,٠ ٩ ٢٦,٧ ١٦ ٢٨,٣ ١٧ ١٥,٠ ٩ ١٥,٠ ٩ 

 - ٠,٩٣ ٣,٥٤ المتوسط الحسابي العام

أن محـور   ) ٧(يتضح مـن الجـدول    
الصعوبات التي تواجه إدارة خدمات النقـل       

) ٢٠(المدرسي في إدارات التعليم بعد يتضمن     
بارة،  تراوحت المتوسطات الحسابية لهـن      ع

،  وهذه المتوسطات تقع     )٤,١٢،    ٢,٨٨(بين
في الفئتين الثالثة والرابعة من فئات المقياس       
المتدرج الخماسي،  وتشير النتيجة الـسابقة       
إلى تقارب استجابات مشرفي النقل المدرسي      
حول عبارات محور الدراسة وأنها تتـراوح       

  ). كبيرة-متوسطة (ما بين

وقد بلغ المتوسـط الحـسابي العـام        
،  وهـذا    )٠,٩٣(بانحراف معياري   ) ٣,٥٤(

يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بـين         
أفراد الدراسة على الصعوبات التي تواجـه       
إدارة خدمات النقل المدرسـي فـي إدارات        
التعليم بعد إسنادها للقطاع الخـاص،  ومـن     

دي ضعف التحفيز الما  (أبرز تلك الصعوبات    
للعاملين في إدارة خدمات النقل المدرسي في       
إدارة التعليم،  وكذلك قلة البرامج التدريبيـة        
المتاحة لهم،  إضافة إلى انشغال العاملين في        
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إدارة التعليم ببعض مهام شركة تطوير للنقل       
التعليمي،  وقلة توفير الـسائقين المـؤهلين        

،  وقد اتفقت نتيجة الدراسـة       )للنقل المدرسي 
) م٢٠٠٤(الية مع نتيجة دراسة المطيـر       الح

والتي توصلت إلى أن هناك صعوبات تواجه       
عملية نقل الطـالب المعـوقين الملتحقـين        

  .بجامعة الملك سعود
) ٧(كما أوضحت النتائج في الجدول      

أن من أبرز العبارات التي تعكس الصعوبات       
التي تواجه إدارة خدمات النقل المدرسي في       

 إسنادها للقطاع الخـاص     إدارات التعليم بعد  
من وجهة نظر مشرفي النقل المدرسي تتمثل       

مرتبة تنازليـاً   ) ١٣،    ٢،    ٣(في العبارات   
وفقاً للمتوسط الحسابي لهن،  وذلـك علـى         

  :النحو التالي
 التحفيز ضعف (وهي) 3 (العبارة جاءت 

 النقـل  خدمات إدارة في للعاملين المادي
 بالمرتبـة ) التعلـيم  إدارة في المدرسي
ــى ــط األول ــسابي بمتوس ) 4.12 (ح
 يدل وهذا  ،)1.25 (معياري وانحراف

 بـين  كبيرة بدرجة موافقة هناك أن على
 التحفيـز  ضعف أن على الدراسة أفراد

 النقـل  خدمات إدارة في للعاملين المادي
 الصعوبات من التعليم إدارة في المدرسي

 المدرسي النقل خدمات إدارة تواجه التي

 إلى ذلك يعود وربما  م،التعلي إدارات في
 للـوزارة  الميزانيـة  مخصصات ضعف

 تخـصيص  عـدم  وإلى التعليم وإدارات
 لمـشرفي  ومعنوية مادية حوافز الشركة

  .التعليم إدارة في المدرسي النقل
    قلة البـرامج   (وهي  ) ٢( جاءت العبارة

التدريبية المتاحـة للعـاملين فـي إدارة        
) خدمات النقل المدرسي في إدارة التعليم     

) ٣,٩٨(بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي     
،  وهذا يدل    )١,٢٤(وانحراف معياري   

على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بـين        
أفراد الدراسة علـى أن قلـة البـرامج         
التدريبية المتاحـة للعـاملين فـي إدارة        
خدمات النقل المدرسي في إدارة التعلـيم   
من الصعوبات التي تواجه إدارة خدمات      

وربما  مدرسي في إدارات التعليم،     النقل ال 
يرجع ذلك إلى قلة البـرامج التدريبيـة        
المتخصصة في النقل المدرسي أو أنه ال       
يتم ترشيحهم للبرامج التدريبيـة العامـة    
المخصصة للمشرفين بسبب عدم وجود     
البديل حيث ال يوجد في معظـم إدارات        

 .التعليم سوى مشرف نقل مدرسي واحد

    انـشغال  ( وهـي    )١٣( جاءت العبارة
العاملين في إدارة التعليم ببعض مهـام        

بالمرتبـة  ) شركة تطوير للنقل التعليمي   
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ــسابي   ــط ح ــة بمتوس ) ٣,٩٢(الثالث
،  وهذا يدل    )١,٢٩(وانحراف معياري   

على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بـين        
أفراد الدراسة على أن انشغال العـاملين       
في إدارة التعليم ببعض مهـام شـركة        

للنقل التعليمي مـن الـصعوبات      تطوير  
التي تواجه إدارة خدمات النقل المدرسي      
في إدارات التعليم،  وربما يعود ذلك إلى     
ضعف قيام بعض مسئولي النقـل فـي        
الشركة ببعض مسؤولياتهم مما يـؤدي      
إلى قيام إدارة التعليم بهذه المـسؤوليات       
وانشغالها بذلك عـن عملهـا التربـوي        

يجة تتفق مع إجابة    والتعليمي،  وهذه النت   
فـي  ) ٢٠(أفراد الدراسة على العبـارة      

المحور األول محور واقع إدارة خدمات      
النقل المدرسي في إدارات التعليم بعـد       

أدى " إسنادها للقطاع الخـاص وهـي       
إسناد خدمات النقل المدرسي إلى شركة      
تطوير للنقل التعليمي إلـى تفـرغ إدارة     

حيـث  " التعليم للعمل التربوي والتعليمي   
 .أجابوا عليها بدرجة ضعيفة

أن ) ٧(كما بينت النتائج في الجـدول       
أقل ثالث عبارات بمحور الصعوبات التـي       
تواجه إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي         
إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع الخـاص       

من وجهة نظر مشرفي النقل المدرسي تتمثل       
مرتبة تنازليـاً  ) ١٦،  ١٨،  ١(في العبارات  

وفقاً للمتوسط الحسابي لهن،  وذلـك علـى         
  :النحو التالي

ضـعف  (وهـي   ) ١(جاءت العبارة   
تخصيص ميزانية كافية لنقل كافة الطـالب       

بالمرتبـة الثامنـة عـشرة      ) المحتاجين للنقل 
وانحراف معيـاري  ) ٣,٢٧(بمتوسط حسابي  

،  وهذا يدل على أن هناك موافقـة         )١,٥٥(
علـى أن   بدرجة متوسطة بين أفراد الدراسة      

عدم تخصيص ميزانية كافيـة لنقـل كافـة         
الطالب المحتاجين للنقل من الصعوبات التي      
تواجه إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي         

وربما يعود ذلك إلى وجود     إدارات التعليم،     
طلبة لم يشملهم النقل المدرسي رغم حاجتهم       
إليه بسبب ضعف الميزانيـات المخصـصة       

  .لذلك
ضعف نظـام   ) (١٦( جاءت العبارة   

بالمرتبـة  ) النقل المدرسي في برنامج نـور     
) ٢,٩٨(التاسعة عـشرة بمتوسـط حـسابي      

،  وهذا يدل على     )١,٣٨(وانحراف معياري   
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين أفـراد        
الدراسة على أن ضعف نظام النقل المدرسي       
في برنامج نور من الصعوبات التي تواجـه        

ـ       ي إدارات  إدارة خدمات النقل المدرسـي ف
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وربما يعزى ذلك إلى حداثة برنامج      التعليم،    
نور وأنه رغم وفائه بمعظم متطلبات النقـل        

 .المدرسي ال زال بحاجة إلى تطوير

ضـعف  (وهـي  ) ١٨(جاءت العبارة  
عملية تقويم إدارة خدمات النقل المدرسي في       

بالمرتبة العـشرين بمتوسـط     ) إدارة التعليم 
،  )١,٢٨(ي  وانحراف معيار ) ٢,٨٨(حسابي  

وهذا يدل على أن هنـاك موافقـة بدرجـة          
متوسطة بين أفراد الدراسة على أن ضـعف        
عملية تقويم إدارة خدمات النقل المدرسي في       
إدارة التعليم من الصعوبات التي تواجه إدارة       

خدمات النقل المدرسي في إدارات التعلـيم،        
وقد يعود ذلك إلى انشغال الـوزارة وإدارات      

اناً ببقية مهامهم التعليمية والتربوية     التعليم أحي 

عن النقل المدرسي لكثرة المهام الملقاة علـى   
عواتقهم مع عدم كفايـة المـوارد البـشرية         

 .والمالية

ما المقترحـات التـي     : السؤال الثالث 
تسهم فـي تحـسين إدارة خـدمات النقـل          
المدرسي في إدارات التعليم بعـد إسـنادها        

شرفي النقل  للقطاع الخاص من وجهة نظر م     
  المدرسي؟

لإلجابة عـن الـسؤال تـم حـساب         
التكرارات والنسب المئويـة والمتوسـطات      
الحسابية واالنحراف المعياري السـتجابات     
أفراد الدراسة،  وذلك كما يتضح من الجدول        

  :،  وذلك على النحو التالي)٨(
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  )٨(جدول 
  مات  استجابات مشرفي النقل المدرسي حول مقترحات تحسين إدارة خد

  النقل المدرسي في إدارات التعليم
 درجة الموافقة

  كبيرة
 العبارات   م ال أوافق قليلة متوسطة كبيرة  جداً

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

٧ 

تكثيف متابعـة   
شركة تطـوير   
للنقل التعليمـي   
للشركات الناقلة  

 ومتعهدي النقل

١ ١,١٢ ٤,١٧ ١,٧ ١ ١٠,٠ ٦ ١٥,٠ ٩ ١٦,٧ ١٠ ٥٦,٧ ٣٤ 

١٣ 

التزام الشركات  
الناقلة بـشروط   
السالمة ومعايير  
الجودة الخاصة  

 بالنقل المدرسي

٢ ١,١٦ ٤,١٣ ٣,٣ ٢ ١٠,٠ ٦ ١٠,٠ ٦ ٢٣,٣ ١٤ ٥٣,٣ ٣٢ 

٢ 

وضع خطـط   
تدريبية مناسبة  
للعاملين فـي   
إدارة النقــل 
المدرسي في  

 إدارة التعليم

٣ ١,٠٣ ٤,١٢ ٠,٠ ٠ ٨,٣ ٥ ٢١,٧ ١٣ ٢٠,٠ ١٢ ٥٠,٠ ٣٠ 

١ 

التحفيز المادي 
ــوي  والمعنـ
للعاملين فـي   
إدارة النقــل 
المدرسي في  

 إدارة التعليم

٤ ١,٢٥ ٤,٠٥ ٣,٣ ٢ ١٣,٣ ٨ ١٥,٠ ٩ ١١,٧ ٧ ٥٦,٧ ٣٤ 

١٠ 

تطوير آليـات   
العمل في إدارة   
خدمات النقـل   
المدرسـي فـي   

 إدارة التعليم

٥ ١,١٠ ٤,٠٢ ٣,٣ ٢ ٦,٧ ٤ ١٨,٣ ١١ ٢٨,٣ ١٧ ٤٣,٣ ٢٦ 

٥ 

منح العاملين في   
ــدمات  إدارة خ
النقل المدرسـي   
في إدارة التعليم   
ــصالحيات  الـ
ــة  الالزمـــ

 لممارسة عملهم

٦ ١,٢١ ٤,٠٢ ٣,٣ ٢ ١٠,٠ ٦ ٢١,٧ ١٣ ١١,٧ ٧ ٥٣,٣ ٣٢ 

٦ 

صرف شـركة   
تطــوير للنقــل 
التعليمـــــي 
ــستحقات  مــ
الشركات الناقلة  
ومتعهدي النقل  

 أوالً فأوال

٧ ١,٢٨ ٤,٠٠ ٦,٧ ٤ ١٠,٠ ٦ ١٠,٠ ٦ ٢٣,٣ ١٤ ٥٠,٠ ٣٠ 
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 درجة الموافقة
  كبيرة
 العبارات   م ال أوافق قليلة متوسطة كبيرة  جداً

 % ك % ك % ك % ك % ك

المتوسط الحسابي
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

١١ 

تحديد األدوار  
بــين شــركة 
تطوير للنقـل   
التعليمــــي 

 وإدارة التعليم

٨ ١,٣٠ ٤,٠٠ ٦,٧ ٤ ٨,٣ ٥ ١٨,٣ ١١ ١١,٧ ٧ ٥٥,٠ ٣٣ 

١٤ 
قيــام شــركة 
تطوير للنقـل   
التعليمــــي 

 بكامل مهامها

٩ ١,٢٤ ٣,٩٨ ٣,٣ ٢ ١٣,٣ ٨ ١٦,٧ ١٠ ١٥,٠ ٩ ٥١,٧ ٣١ 

٨ 

تقويم عمليـة   
إدارة خدمات  
النقل المدرسي 
ــي إدارة  فـ
 التعليم دورياً 

١٠ ١,٠٢ ٣,٩٧ ١,٧ ١ ٥,٠ ٣ ٢٨,٣ ١٧ ٢٥,٠ ١٥ ٤٠,٠ ٢٤ 

١٥ 

إعـداد دليـل   
إجرائي إلدارة  
خدمات النقل  
المدرسي في  

 إدارة التعليم

١١ ١,١٩ ٣,٩٧ ٣,٣ ٢ ١٠,٠ ٦ ٢١,٧ ١٣ ١٦,٧ ١٠ ٤٨,٣ ٢٩ 

٣ 

إشراك العاملين  
في إدارة النقـل    

 فـي  المدرسـي 
إدارة التعليم في   
صنع قـرارات   

 النقل المدرسي

١٢ ١,٢٠ ٣,٩٢ ١,٧ ١ ١٣,٣ ٨ ٢٥,٠ ١٥ ١١,٧ ٧ ٤٨,٣ ٢٩ 

٩ 
تطــوير نظــام 
النقل المدرسـي   

 في برنامج نور
١٣ ١,٢٠ ٣,٨٥ ٦,٧ ٤ ٥,٠ ٣ ٢٥,٠ ١٥ ٢٣,٣ ١٤ ٤٠,٠ ٢٤ 

١٢ 

زيادة المشرفين  
ــويين  التربــ
المخصـــصين 
ــدمات  إلدارة خ
النقل المدرسـي   

 ارة التعليمفي إد

١٤ ١,٢٦ ٣,٨٣ ٥,٠ ٣ ١١,٧ ٧ ٢٣,٣ ١٤ ١٥,٠ ٩ ٤٥,٠ ٢٧ 

٤ 

إشــــراك 
العاملين فـي   
إدارة النقــل 
المدرسي في  
ــيم  إدارة التعل
في التخطـيط   
 لعمليات النقل 

١٥ ١,٢٥ ٣,٨٠ ٣,٣ ٢ ١٣,٣ ٨ ٢٨,٣ ١٧ ١٠,٠ ٦ ٤٥,٠ ٢٧ 

 - ٠,٩٦ ٣,٩٩ المتوسط الحسابي العام

ر أن محـو  ) ٨(يتضح من الجـدول     
المقترحات التي تـسهم فـي تحـسين إدارة         

خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد       
إسنادها للقطاع الخاص مـن وجهـة نظـر         
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عبارة،  ) ١٥(مشرفي النقل المدرسي يتضمن     
تراوحت المتوسطات الحـسابية لهـن بـين        

،  وهذه المتوسطات تقع في      )٤,١٧،    ٣,٨٠(
تـدرج  الفئة الرابعة من فئـات المقيـاس الم       

الخماسي،  وتشير النتيجة السابقة إلى توافق       
استجابات مشرفي النقـل المدرسـي حـول        
عبارات محور الدراسة حيث جاءت جميعها      

  ). كبيرة(بدرجة 
وقد بلغ المتوسـط الحـسابي العـام        

،  وهـذا    )٠,٩٦(بانحراف معياري   ) ٣,٩٩(
يدل على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة بـين         

رفي النقـل المدرسـي     أفراد الدراسة من مش   
على المقترحات التي تسهم في تحسين إدارة       
خدمات النقل المدرسي في إدارات التعليم بعد       
إسنادها للقطاع الخاص،  ومن أبـرز تلـك         

تكثيف متابعة شـركة تطـوير      (المقترحات  
للنقل التعليمي للشركات الناقلـة ومتعهـدي       
النقل،  وكذلك التزام الشركات الناقلة بشروط       

مة ومعايير الجـودة الخاصـة بالنقـل        السال
المدرسي،  إضافة إلى وضع خطط تدريبيـة       
مناسبة للعاملين فـي إدارة خـدمات النقـل         
المدرسي في إدارة التعليم،  والتحفيز المادي       
والمعنوي للعاملين في إدارة خـدمات النقـل    

  ).المدرسي في إدارة التعليم
أن ) ٨(كما أوضحت النتائج بالجدول     

العبارات التي تعكس المقترحـات     من أبرز   
التي تسهم في تحسين إدارة خـدمات النقـل         

المدرسي في إدارات التعليم بعـد إسـنادها        
للقطاع الخاص من وجهة نظر مشرفي النقل       

) ٢،    ١٣،    ٧(المدرسي تتمثل في العبارات     
مرتبة تنازلياً وفقاً للمتوسط الحسابي لهـن،         

  :وذلك على النحو التالي
تكثيـف  (وهـي   ) ٧(رة  جاءت العبـا   .١

متابعة شركة تطوير للنقل التعليمـي      
) للشركات الناقلـة ومتعهـدي النقـل      

بالمرتبة األولـى بمتوسـط حـسابي       
،  )١,١٢(وانحراف معياري   ) ٤,١٧(

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة       
كبيرة بين أفـراد الدراسـة علـى أن       
تكثيف متابعة شركة تطـوير للنقـل       

ناقلـة ومتعهـدي   التعليمي للشركات ال  
النقل من المقترحات التي تُـسهم فـي     
تحسين إدارة خدمات النقل المدرسـي      
في إدارات التعليم،  وقد اتفقت نتيجـة    
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الجبر      

والتي توصلت إلى أن مـن    ) م١٩٩٧(
األوليات التي يراها مسئولو التعليم في      
المملكة للنقل المدرسي حسن إداراتـه      

  .اإلشراف عليه ومراقبتهو
التـزام  (وهـي   ) ١٣(جاءت العبارة    .٢

الشركات الناقلـة بـشروط الـسالمة       
ومعــايير الجــودة الخاصــة بالنقــل 

بالمرتبة الثانيـة بمتوسـط     ) المدرسي
وانحـراف معيـاري   ) ٤,١٣(حسابي  
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،  وهذا يدل علـى أن هنـاك    )١,١٦(
موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة      

شركات الناقلــة علــى أن التــزام الــ
بشروط الـسالمة ومعـايير الجـودة       
ــن   ــي م ــل المدرس ــة بالنق الخاص
المقترحات التي تُسهم فـي تحـسين       
إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي        

 .إدارات التعليم

وضع خطط  (وهي  ) ٢(جاءت العبارة    .٣
تدريبية مناسبة للعـاملين فـي إدارة       
خدمات النقـل المدرسـي فـي إدارة        

الثـة بمتوسـط    بالمرتبـة الث  ) التعليم
وانحـراف معيـاري   ) ٤,١٢(حسابي  

، وهذا يدل علـى أن هنـاك        )١,٠٣(
موافقة بدرجة كبيرة بين أفراد الدراسة      
على أن وضع خطط تدريبية مناسـبة       
للعاملين فـي إدارة خـدمات النقـل        
ــيم مــن  ــي إدارة التعل المدرســي ف
المقترحات التي تُسهم فـي تحـسين       
إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي        

 .رات التعليمإدا

أن ) ٨(كما بينت النتائج في الجدول      
أقل ثالث عبارات بمحور المقترحات التـي       
تسهم فـي تحـسين إدارة خـدمات النقـل          
المدرسي في إدارات التعليم بعـد إسـنادها        
للقطاع الخاص من وجهة نظر مشرفي النقل       

) ٤،    ١٢،    ٩(المدرسي تتمثل في العبارات     

سط الحسابي لهـن،     مرتبة تنازلياً وفقاً للمتو   
 :وذلك على النحو التالي

تطوير نظام  (وهي  ) ٩(جاءت العبارة    .١
) النقل المدرسي فـي برنـامج نـور       

بالمرتبة الثالثة عشرة بمتوسط حسابي     
،  )١,٢٠(وانحراف معياري   ) ٣,٨٥(

وهذا يدل على أن هناك موافقة بدرجة       
كبيرة بين أفـراد الدراسـة علـى أن       

ـ      ي فـي   تطوير نظام النقـل المدرس
برنامج نور من المقترحات التي تُسهم      
فــي تحــسين إدارة خــدمات النقــل 
المدرسي في إدارات التعلـيم،  وقـد        
يعزى ذلك إلى مواجهة مشرفي النقل      
المدرسي لبعض الـصعوبات أثنـاء      

  .التعامل اليومي مع البرنامج
زيـادة  (وهـي   ) ١٢(جاءت العبارة    .٢

المــشرفين التربــويين المخصــصين 
ت النقل المدرسـي فـي      إلدارة خدما 
بالمرتبة الرابعة عـشرة    ) إدارة التعليم 

وانحـراف  ) ٣,٨٣(بمتوسط حسابي   
،  وهذا يدل على أن      )١,٢٦(معياري  

هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفـراد       
الدراسة علـى أن زيـادة المـشرفين        
التربويين المخصصين إلدارة خدمات    
النقل المدرسي في إدارة التعليم مـن       

التي تُسهم فـي تحـسين      المقترحات  
إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي        
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إدارات التعليم،  وربما يعود ذلك إلى       
كثرة المهام المطلوبة من مشرف النقل      
المدرسي لمتابعة وتقويم تجربة اإلسناد    

 .للقطاع الخاص

إشـراك  (وهـي   ) ٤(جاءت العبارة    .٣
العاملين في إدارة النقل المدرسي فـي       

ـ     يط لعمليـات   إدارة التعليم في التخط
بالمرتبــة الخامــسة عــشرة ) النقــل

وانحـراف  ) ٣,٨٠(بمتوسط حسابي   
،  وهذا يدل على أن      )١,٢٥(معياري  

هناك موافقة بدرجة كبيرة بين أفـراد       
الدراسة على أن إشراك العاملين فـي       
إدارة النقل المدرسي في إدارة التعلـيم   
في التخطـيط لعمليـات النقـل مـن         

تحـسين  المقترحات التي تُسهم فـي      
إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي        
إدارات التعليم،  وقد يرجع ذلك إلـى        
إدراك مشرفي النقل المدرسي إلى أن      

ذلك يسهم في تحـسين إدارتـه فـي         
 .إدارات التعليم

هل توجد فروق ذات  : السؤال الرابع 
داللة إحصائية بين مشرفي النقل المدرسي      

الواقع،  والصعوبات،  (حول محاور الدراسة   
تُعزى للمؤهل العلمي أو عدد     ) والمقترحات

سنوات الخبرة أو الدورات التدريبيـة فـي        
  مجال النقل المدرسي؟

الفروق باختالف متغير سـنوات   : أوالً
  :الخبرة في النقل المدرسي

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات 
داللة إحصائية بين متوسطات استجابات 

رسي أفراد الدراسة من مشرفي النقل المد
حول محاور الدراسة باختالف متغير سنوات 

 تم استخدام اختبار ؛النقل المدرسيالخبرة في 
 independent(لعينتين مستقلتين) ت(

sample t-test( وذلك كما يتضح من 
  :األتي) ٩(الجدول
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  ) ٩(جدول 
  للفروق في ) independent sample t-test(لعينتين مستقلتين ) ت(نتائج اختبار 

  جابات مشرفي النقل المدرسي نحو محاور الدراسة باختالف متغير سنوات الخبرةاست
المتوسط  العدد سنوات الخدمة األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
مستوى  قيمة ت المعياري

 الداللة
) ٥(أقل من 

واقع إدارة خدمات النقل  ٠,٧٦ ٣,٠٧ ٢٩ سنوات
 ٠,٧٤ ٣,٠٢ ٣١ سنوات فأكثر) ٥( المدرسي

٠,٧٩٧ ٠,٢٥٨ 

) ٥(أقل من 
معوقات إدارة خدمات النقل  ٠,٩٩ ٣,٣٦ ٢٩ سنوات

 ٠,٨٥ ٣,٧١ ٣١ سنوات فأكثر) ٥( المدرسي
-٠,١٤٧ ١,٤٦٩ 

) ٥(أقل من 
مقترحات تحسين إدارة خدمات  ١,٠٦ ٣,٧٢ ٢٩ سنوات

 ٠,٧٩ ٤,٢٤ ٣١ سنوات فأكثر) ٥( النقل المدرسي
-٠,٠٣٧ ٢,١٤٥ 

 توجـد   أنـه ال  ) ٩(يتضح من الجدول  
فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات     

واقـع  (استجابات أفراد الدراسة حول كل من     
 معوقـات   –إدارة خدمات النقل المدرسـي      
فـي إدارات   ) إدارة خدمات النقل المدرسـي    

التعليم بعد إسنادها للقطاع الخاص بـاختالف      
متغير سنوات الخبرة في النقـل المدرسـي،         

لة للمحـورين   حيث بلغت قيمة مستوى الدال    
،  وجميعها   )٠,١٤٧،    ٠,٧٩٧(على التوالي   
  .أي غير دالة إحصائياً) ٠,٠٥(قيم أكبر من 

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضـوء       
أن الواقع ظاهر جلي وكذلك معوقاته ممكـن     
يجعل رؤيته واضحة لجميع أعـضاء عينـة       
الدراسة باعتبار أنهم جـزء منـه وبالتـالي         

  .جاءت استجابتهم متشابهة

في حين أوضحت النتائج في الجدول       
أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند       ) ٩(

بين متوسطات اسـتجابات    ) ٠,٠٥(مستوى  
أفراد الدراسة حول المقترحات التي تُسهم في       
تحسين إدارة خدمات النقل المدرسـي فـي        
إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع الخـاص       

قـل  باختالف متغير سنوات الخبرة فـي الن       
المدرسي،  وذلك لصالح أفراد الدراسة ممن       

سنوات فأكثر بمتوسـط    ) ٥(سنوات خبرتهم   
ــسابي  ــل ) ٤,٢٤(ح ــراد ) ٣,٧٢(مقاب ألف

) ٥(الدراسة ممن سنوات خبرتهم أقل مـن        
  .سنوات

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضـوء       
أن مقترحات التحـسين والتطـوير تتطلـب        

عـل  أفراداً لديهم خبرة ورؤية عميقة مما يج      
عامل الخبرة في هذا الجانب له تأثير فعـال،        
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لذا جاءت رؤية من لديهم خبرة أعلى أعمق        
  . من غيرهم وجاءت الفروق لصالحهم

الفروق بـاختالف متغيـر المؤهـل       : ثانياً
  :العلمي

 ما إذا كانت هناك فروق ذات       لمعرفة
داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات       

المدرسـي  أفراد الدراسة من مشرفي النقـل       
حول محاور الدراسة باختالف متغير المؤهل      

تم استخدام اختبار كروسكال واالس     العلمي؛  
)Kruskall Wallis(   وذلك كمـا يتـضح  ،

  :،  وذلك على النحو التالي)١٠(من الجدول 

  )١٠(جدول 
  للفروق ) independent sample t-test(لعينتين مستقلتين ) ت( نتائج اختبار 

  شرفي النقل المدرسي نحو محاور الدراسة باختالف متغير المؤهل العلميفي استجابات م

متوسط  العدد المؤهل العلمي األبعاد
 الرتب

قيمة مربع 
 كاي

مستوى 
 الداللة

 ٤٢,٧٥ ٦ ثانوي أو دبلوم فأقل
 واقع إدارة خدمات النقل المدرسي ٢٨,١٨ ٤٩ بكالوريوس

 ٣٨,٥٠ ٥ ماجستير فأعلى
٠,٠٨٨ ٤,٨٦٩ 

 ١٣,٠٠ ٦ ثانوي أو دبلوم فأقل
 ٣٢,٢٩ ٤٩ بكالوريوس

عوقات إدارة خدمات النقل م
 المدرسي

 ٣٤,٠٠ ٥ ماجستير فأعلى
٠,٠٣٤ ٦,٧٤٤ 

 ١٨,٠٠ ٦ ثانوي أو دبلوم فأقل
 ٣١,١٦ ٤٩ بكالوريوس

مقترحات تحسين إدارة خدمات 
 النقل المدرسي

 ٣٩,٠٠ ٥ ماجستير فأعلى
٠,١١٣ ٤,٣٦٢ 

أنه ال توجد   ) ١٠(ح من الجدول    يتض
فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات     

واقع (استجابات أفراد الدراسة حول كل من       
 ومقترحـات   -إدارة خدمات النقل المدرسي     

فـي  ) تحسين إدارة خدمات النقل المدرسـي     
إدارات التعليم بـاختالف متغيـر المؤهـل        
العلمي،  حيث بلغت قيمة مـستوى الداللـة         

،  )٠,١١٣،    ٠,٠٨٨(ن على التوالي    للمحوري

أي غير دالة   ) ٠,٠٥(وجميعها قيم أكبر من     
  .إحصائياً

في حين أوضحت النتائج في الجدول       
أن هناك فروقاً ذات داللـة إحـصائية     ) ١٠(

ــين متوســطات ) ٠,٠٥(عنــد مــستوى  ب
استجابات أفراد الدراسة حول معوقات إدارة      
 خدمات النقل المدرسي فـي إدارات التعلـيم       

باختالف متغير المؤهـل العلمـي،  وذلـك         
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لصالح أفراد الدراسة ممن مؤهلهم العلمـي       
  ).٣٤,٠(ماجستير فأعلى بمتوسط رتب 

الفروق بـاختالف متغيـر الـدورات       : ثالثاً
  :التدريبية في مجال النقل المدرسي

لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات       
داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات       

سة حول محاور الدراسة باختالف     أفراد الدرا 
متغير الدورات التدريبية في مجـال النقـل        

لعينتـين  ) ت( تم استخدام اختبار     المدرسي؛
،  )independent sample t-test(مستقلتين 

،  وذلـك    )١١(وذلك كما يتضح من الجدول      
  :على النحو التالي

  )١١(جدول 
للفروق في استجابات ) independent sample t-test(لعينتين مستقلتين ) ت( نتائج اختبار 

  مشرفي النقل المدرسي نحو محاور الدراسة باختالف متغير الدورات التدريبية

 العدد الدورات التدريبية األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

واقع إدارة خدمات النقـل      ٠,٧١ ٢,٩٠ ٣٠ ال يوجد
 ٠,٧٦ ٣,١٨ ٣٠ دورة واحدة فأكثر المدرسي

-٠,١٤٦ ١,٤٧٤ 

معوقات إدارة خدمات النقل  ٠,٨٩ ٣,٧٧ ٣٠ ال يوجد
 ٠,٩٣ ٣,٣١ ٣٠ دورة واحدة فأكثر المدرسي

٠,٠٥٦ ١,٩٥٤ 

مقترحــات تحــسين إدارة  ٠,٩٩ ٤,٠٧ ٣٠ ال يوجد
 ٠,٩٤ ٣,٩١ ٣٠ دورة واحدة فأكثر خدمات النقل المدرسي

٠,٥٢٧ ٠,٦٣٦ 

أنه ال توجد   ) ١١(الجدول  يتضح من   
فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات     

واقع (استجابات أفراد الدراسة حول كل من       
 ومعوقـات  –إدارة خدمات النقل المدرسـي      
 ومقترحـات   -إدارة خدمات النقل المدرسي     

فـي  )  إدارة خدمات النقل المدرسـي     تحسين
إدارات التعليم بـاختالف متغيـر الـدورات        

يث بلغت قيمة مستوى الداللـة      التدريبية، ح 
،  ٠,٠٥٦،    ٠,١٤٦(للمحاور على التـوالي     

) ٠,٠٥(،  وجميعها قيم أكبر مـن        )٠,٥٢٧
  .أي غير دالة إحصائياً

 

توصلت هذه الدراسة إلى عـدد مـن        
  :النتائج التي يمكن تلخيصها فيما يأتي

أن واقع إدارة خدمات النقل المدرسي  .١
ليم بعد إسنادها للقطاع في إدارات التع

الخاص من وجهة نظر مشرفي النقل 
 .بدرجة متوسطةالمدرسي جاء 
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 بين بدرجة كبيرةأن هناك موافقة  .٢
أفراد الدراسة من مشرفي النقل 

 :المدرسي على أنه

        تتم متابعة عمليات خـدمات النقـل
المدرسي فـي إدارة التعلـيم أوالً       

 .فأول

 اًيتم تقويم أداء متعهدي النقل دوري. 

      إيجاد هيكل تنظيمي إلدارة خدمات
 .النقل المدرسي في إدارة التعليم

 بين بدرجة قليلةأن هناك موافقة  .٣
أفراد الدراسة من مشرفي النقل 

 :المدرسي على أنه

       تتوفر لدى شـركة تطـوير للنقـل
التعليمي خطـط إلدارة األزمـات      

 .الخاصة بالنقل المدرسي

        أن إسناد خدمات النقـل المدرسـي
ركة تطوير للنقـل التعليمـي      إلى ش 

أدى إلى تفرغ إدارة التعليم للعمـل       
 .التربوي والتعليمي

   يـتم تحفيــز العــاملين فــي إدارة
خدمات النقل المدرسي في إدارة     

 .التعليم مادياً

 بين بدرجة كبيرةأن هناك موافقة  .٤
أفراد الدراسة من مشرفي النقل 
المدرسي على الصعوبات التي تواجه 

نقل المدرسي في إدارة خدمات ال
إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع 

 :الخاص،  ومن أبرز تلك الصعوبات

      ضعف التحفيز المادي والمعنـوي
للعاملين في إدارة خـدمات النقـل       

 .المدرسي في إدارة التعليم

        قلة البـرامج التدريبيـة المتاحـة
للعاملين في إدارة خـدمات النقـل       

 .المدرسي في إدارة التعليم

 العاملين فـي إدارة التعلـيم      انشغال 
ببعض مهام شركة تطـوير للنقـل       

 .التعليمي

       قلة توفير السائقين المؤهلين للنقـل
 .المدرسي

        قلة عدد المشرفين التربـويين فـي
إدارة خدمات النقل المدرسـي فـي    

 .إدارة التعليم

      ضعف التزام بعض الشركات الناقلة
بشروط السالمة في عمليات النقـل      

 .المدرسي

   ـ شاركة العـاملين فـي إدارة      قلة م
خدمات النقل المدرسـي فـي إدارة    
التعليم في التخطيط لعمليات النقـل      

 .المدرسي،  وصنع قراراته
      ضعف التواصل والتغذية الراجعـة

بين شركة تطوير للنقـل التعليمـي      
 .وإدارة التعليم

      ضعف االستعداد والتخطيط للنقـل
 . المدرسي في بداية العام الدراسي
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  حيات الممنوحة للعـاملين    قلة الصال
في إدارة خدمات النقل المدرسي في      

 .إدارة التعليم

       تأخر شركة تطوير للنقل التعليمـي
في صرف مستحقات متعهدي النقل     

 .في القرى والهجر
      قلة الصالحيات الممنوحة لمـديري

مكاتب شركة تطوير للنقل التعليمي     
 في إدارات التعليم

      ـ ي تأخر شركة تطوير للنقل التعليم
في صرف مـستحقات الـشركات      

 .الناقلة

 بـين   بدرجة كبيـرة  أن هناك موافقة     .٥
أفراد الدراسة مـن مـشرفي النقـل        
المدرسي على المقترحات التي تـسهم      
فــي تحــسين إدارة خــدمات النقــل 
المدرسي فـي إدارات التعلـيم بعـد        

 :إسنادها للقطاع الخاص،  ومنها

       تكثيف متابعة شركة تطوير للنقـل
كات الناقلة ومتعهدي   التعليمي للشر 

 .النقل

       التزام الشركات الناقلـة بـشروط
السالمة ومعايير الجودة الخاصـة     

 .بالنقل المدرسي

  وضــع خطــط تدريبيــة مناســبة
للعاملين في إدارة خـدمات النقـل       

 .المدرسي في إدارة التعليم

      التحفيز المادي والمعنوي للعـاملين
في إدارة خدمات النقل المدرسي في      

 .ليمإدارة التع

         تطوير آليـات العمـل فـي إدارة
خدمات النقل المدرسـي فـي إدارة    

 .التعليم
       منح العاملين في إدارة خدمات النقل

ــيم    ــي إدارة التعل ــي ف المدرس
الــصالحيات الالزمــة لممارســة 

 .عملهم

      صرف شركة تطوير للنقل التعليمي
مستحقات الشركات الناقلة ومتعهدي    

 .النقل أوالً فأول

    بين شركة تطـوير    تحديد األدوار
 .للنقل التعليمي وإدارة التعليم

        قيام شركة تطوير للنقل التعليمـي
 .بكامل مهامها

        تقويم عملية إدارة خـدمات النقـل
 .المدرسي في إدارة التعليم دورياً

       إعداد دليل إجرائي إلدارة خـدمات
 .النقل المدرسي في إدارة التعليم

        إشراك العاملين فـي إدارة النقـل
ـ   ي إدارة التعلـيم فـي      المدرسي ف

التخطيط لعمليات النقل وفي صـنع      
 .قراراته

        تطوير نظام النقل المدرسـي فـي
 .برنامج نور
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    ــويين ــشرفين الترب ــادة الم زي
المخصصين إلدارة خدمات النقـل     

 .المدرسي في إدارة التعليم

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية        .٦
بين استجابات مشرفي النقل المدرسي     

 إدارة خدمات النقل  واقع(حول كل من    
 ومقترحات تحـسين إدارة   -المدرسي  

فـي إدارات   ) خدمات النقل المدرسي  
التعليم بعد اسنادها للقطـاع الخـاص       

 .باختالف متغير المؤهل العلمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد      .٧
ــستوى  ــتجابات ) ٠,٠٥(م ــين اس ب

مشرفي النقل المدرسي حول معوقات     
ـ      ي فـي   إدارة خدمات النقـل المدرس

إدارات التعليم بعد اسـنادها للقطـاع       
الخاص بـاختالف متغيـر المؤهـل       
العلمي،  وذلك لصالح أفراد الدراسـة       

 .ممن مؤهلهم العلمي ماجستير فأعلى

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية        .٨
بين استجابات مشرفي النقل المدرسي     

واقع إدارة خدمات النقل    (حول كل من  
ات  معوقـات إدارة خـدم     –المدرسي  

في إدارات التعليم بعد    ) النقل المدرسي 
إسنادها للقطـاع الخـاص بـاختالف       
متغير سـنوات الخبـرة فـي النقـل         

 .المدرسي

توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد      .٩
ــستوى  ــتجابات ) ٠,٠٥(م ــين اس ب

ــول   ــي ح ــل المدرس ــشرفي النق م
المقترحات التي تُسهم فـي تحـسين       
إدارة خدمات النقـل المدرسـي فـي        

تعليم بعد إسـنادها للقطـاع      إدارات ال 
الخاص باختالف متغير سنوات الخبرة     
في النقل المدرسي،  وذلـك لـصالح        
أفراد الدراسة ممن سنوات خبـرتهم       

 .سنوات فأكثر) ٥(

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية        . ١٠
بين استجابات مشرفي النقل المدرسي     

واقع إدارة خدمات النقل  (حول كل من    
 خـدمات    ومعوقات إدارة  –المدرسي

 ومقترحات تحـسين    -النقل المدرسي 
فـي  ) إدارة خدمات النقل المدرسـي    

إدارات التعليم بعد اسـنادها للقطـاع       
الخاص باختالف متغيـر الـدورات       

 .التدريبية في النقل المدرسي

 

في ضوء النتائج التي تـم التوصـل        
  :إليها،  توصي الدراسة بما يلي

عليم لمقترحات الدراسة   تبني وزارة الت   .١
التي وافق عليها أفراد الدراسـة مـن        

مشرفي النقل المدرسي بدجة كبيـرة،       
والتي ستسهم بـإذن اهللا تعـالى فـي         
تحسين إدارة خدمات النقل المدرسـي      
في إدارات التعليم بعد إسنادها للقطاع      

 .الخاص
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 –حث شركة تطوير للنقل التعليمـي        .٢
لخطـط   على إعداد ا   -مادياً ومعنوياً   

التشغيلية وخطط الطوارئ لعمليـات     
النقل المدرسي بمشاركة مشرفي النقل     
المدرسي قبل بداية العـام والفـصل       
الدراسي،  وإبالغ إدارات التعليم بهـا       

 .في وقت مبكر

وضع نظام للتحفيز المادي والمعنوي      .٣
للعاملين فـي إدارة خـدمات النقـل        

 .المدرسي في إدارات التعليم

ج التدريبية المتاحـة    زيادة عدد البرام   .٤
للعاملين فـي إدارة خـدمات النقـل        

 .المدرسي في إدارات التعليم

  حث شركة تطوير للنقـل التعليمـي        .٥
على توفير السائقين المـؤهلين للنقـل      

 .المدرسي في إدارات التعليم

زيادة عدد المشرفين التربـويين فـي        .٦
إدارات وأقسام خدمات الطالب وهـي   

 بــإدارة اإلدارات واألقــسام المعنيــة
خدمات النقل المدرسـي فـي إدارات       

 .التعليم

التأكيد على التزام الـشركات الناقلـة        .٧
بشروط السالمة في عمليـات النقـل       
المدرسي،  ووضع نظام للعقوبات عند    

 .اإلخالل بذلك

  
 

تفعيل إجـراءات وضـوابط األمـن        .٨
والسالمة من خالل التنسيق بين كافـة   

 .الجهات المعنية بالنقل المدرسي

اء مزيد من الدراسات حول إدارة      إجر .٩
خدمات النقل المدرسـي فـي إدارات       

 .التعليم بعد إسنادها للقطاع الخاص
 

) م٢٠١٨(أبو عميرة،  حسان زيـدان      .١
النقل المدرسي في األردن بين الواقع       

المجلة اإللكترونية الشاملة   . والمأمول
. العدد الخـامس  . متعددة التخصصات 

   . م٢٠١٨) ٨(شهر
النقـل  ) م٢٠١٨(و غزالة،  محمـد      أب .٢

مطلب مجتمعي وضرورة    . المدرسي
ــن  ــسترجع مـ ــة،  مـ : وطنيـ

https://www.jo24.net   
 ١٤٤٠(اإلدارة العامة لخدمات الطالب    .٣

أعداد مشرفي النقل المدرسي في     ) هـ
إدارة التعليم ، إحصائية غير منشورة      

 .الرياض: ، وزارة التعليم

لمدينـة  اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ا     .٤
ــورة  دياشاإلر لليدلا) ٢٠١٦(المنـ

: الطالب خدمات إدارة .رسيدلا لللنق
 .المدينة المنورة

 واقع) م٢٠٠٧(أمبو سعيدي،  محمد  .٥

عمـان،    سـلطنة  فـي  المدرسي النقل
مؤتمر التعليم والـسالمة المروريـة،       
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: جامعة نايف العربية للعلوم األمنيـة     
 . الرياض

ـ )  م ١٩٩٧(الجبر،  عبـد اهللا       .٦ ع واق
خدمات النقل المدرسي من وجهة نظر      
مسئولي التعليم في المملكـة العربيـة       

. السعودية والمشكالت التي تواجهـه    
 .الرياض. جامعة الملك سعود

ــدي،      .٧ ــر والغام ــب،  ياس الخطي
دوافع اختيار أولياء   )  م   ٢٠١٧(أحمد

األمور للمدارس االبتدائيـة الخاصـة      
دراسة "بأبنائهم ودرجة رضاهم عنها     

ــة   ــدارس األهلي ــين الم ــة ب مقارن
 في محافظة   والمدارس العالمية للبنين  

ــدة سانیة    ،"جــ وم اإلن ة العل مجل

 .٢٠١٧،  یونیو ١١.ع.واإلداریة

المقابلــة ) م٢٠١٨(الـسعيد،  ســامي  .٨
ــاريخ   ــت بت ــي تم ــصية الت الشخ

مع سـعادة مـدير عـام       ٢/١/١٤٤٠
ــ  ــالب ف ــدمات الط ــة خ ي الدراس

 .الرياض. وزارة التعليم. االستطالعية

ــا .٩ طــرق ) م١٩٩٩(ســيكاران،  أوم
ــاء : البحــث فــي اإلدارة مــدخل بن

ترجمـة إسـماعيل    .المهارات البحثية 
مطـابع  . بسيوني وعبـد اهللا العـزاز    

 .الرياض: جامعة الملك سعود

) ٢٠١٧(شركة تطوير للنقل التعليمـي     . ١٠
:  تقرير األعمال واالنجازات الـسنوي    

 .رياضال

) ٢٠١٧(شركة تطوير للنقل التعليمـي     . ١١
منهجيــة إدارة  : دليل إدارات التعليم  

ومتابعــة النقـــل التعليمـــي     
ــام   ـــي للعـ -١٤٣٨الحكومــ

 .الرياض:١٤٣٩

تحليـل  )   م ٢٠٠٤(عبد العال،  جمال    . ١٢
الخصائص االجتماعية واالقتـصادية    
والمكانية لعملية النقل المدرسي فـي      

عبـد   الملك جامعة مدينة جدة،  مجلة
،  ٢البيئـة، م   تـصاميم  علوم: العزيز

 جدة:٣١-٣ص ص 
المـدخل  ) م٢٠١٢(العساف،  صالح     . ١٣

دار . إلى البحث في العلوم الـسلوكية     
 .الرياض: الزهراء للنشر والتوزيع

تـأثير مـدى    ) م٢٠١٣(العلوان أمير    . ١٤
توافر عوامل األمن والسالمة الرئيسة     

 علـى   في وسائل النقـل المدرسـي     
 كمثال  داخل مدينة الرياض  استخدامها  

للمدن الكبرى في المملكـة العربيـة       
عبـد   الملـك  جامعة السعودية،  مجلة

، ٧البيئـة،  م   تصاميم علوم: العزيز
 .جدة: ٥٠-٣ص ص

العمرو،  صـالح والدغيـشم،  عبـد         . ١٥
ــشام ــالح، ه ــز والف ) م٢٠١٢(العزي
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ــسالمة   ــة لل ــتراتيجية الوطني االس
ــة ــصميم : المروري ــيط والت التخط

ــ ــل العمران ــام والنق ــل الع ي والنق
المدرسي،  مدينة الملك عبد العزيـز       

 .الرياض:للعلوم والتقنية

ــامر  . ١٦ ــر،  ع ــل  ) م٢٠٠٤(المطي نق
الطالب المعوقين في جامعـة الملـك       

 .سعود و اتجاهاتهم نحو وسائل النقل     
 .الرياض:جامعة الملك سعود

ــيم   . ١٧ ــة والتعل ) م٢٠١٤(وزارة التربي
دليـل اإلرشادات الخـاص بمـسئول      
النقل المدرسي في اإلدارة على نظـام       
النقل المدرسـي، المركـز الـوطني       

نظام نور لإلدارة   . للمعلومات التربوية 
 .الرياض: التربوية

ــارف  . ١٨ ــة ) ١٤١٦(وزارة المع سياس
: التعليم في المملكة العربية الـسعودية     
ــيم ــسياسة التعل ــة ل ــة العام : األمان
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