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دراسة استطالعية على قرار اندماج وزارتي التـربية والتعليم، 
 والتعليم العالي... ومدى فعاليته على مخرجات القطاع التعليمي:

 دراسة ميدانية الستطالع آراء العامليـن في جامعة امللك عبد العزيـز 
وإدارة التـربية والتعليم بمدينة جدة

فاتن إبـراهيم كركشان

 نائبة رئيس قسم املكافآت واإلعانات
 ومساعدة بإدارة خدمات الطالب

وزارة التعليم، جدة

د. سوزان محمد القر�شي

 أستاذ مشارك السلوك التنظيمي واإلدارة العامة
 قسم اإلدارة العامة، كلية االقتصاد واإلدارة

جامعة امللك عبد العزيـز، جدة
اململكة العربية السعودية

امللخص 1

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى التأثيـــر املتوقــع مــن قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي، ومــدى 
فعاليته على مخرجات القطاع التعليمي، من خالل استطالع آراء بعض العامليـن بهما. وقد اعتمدت الباحثتان على الدراسة 
امليدانية، حيث تم تصميم االستبانة املكونة من خمٍس وعشريـن فقرة، وذلك وفًقا ملقياس ليكرت الخما�سي. وقد اشتملت 
ــر  االســتبانة علــى أربعــة محــاور، وهــي: أســباب اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي، وأهــداف االندمــاج، والتأثيـ
املتوقع من االندماج على املناهج الدراســية، والتأثيـــر املتوقع على تنمية وتطويـــر العامليـــن بهما. وقد تم قياس معامل الثبات 
واملصداقيــة- لجميــع محــاور الدراســة-  بمقيــاس ألفــا كرونبــاخ، فبلــغ )0,93(، وهــذا يوضــح أنهــا ذات ثبــات عــاٍل، وأنــه يمكــن 
االعتمــاد عليهــا فــي توزيــع االســتبانة.  وقــد تــم توزيــع االســتمارة إلكتـــرونًيا، وتــم مــن خاللهــا اســتجواب عينــة مــن أفــراد مجتمــع 
الدراســة التــي شــملت املوظفيـــن واملوظفــات بوزارتــي التـــربية والتعليــم )ســابًقا(، والتعليــم العالــي، مــن مــدراء، ورؤســاء أقســام، 

ومشرفيـــن، وإدارييـــن، ومعلميـــن، وأعضــاء هيئــة التدريــس، والذيـــن بلــغ مجموعهــم مائــة وثالثيـــن فــرًدا.

وبالقيــام بالتحليــل اإلحصائــي، ومعرفــة معامــل الثبــات واملصداقيــة بمقيــاس ألفــا كرونبــاخ، ومعرفــة االنحــدار الخطــي 
البســيط، واملتوســطات الحســابية، واالنحرافــات املعياريــة، والــوزن املئــوي، تــم التوصــل إلــى جملــة مــن النتائــج، أبـــرزها: وجــود 
تأثيـر إيجابي الندماج وزارتي التعليم على تطويـر مخرجات التعليم العام ، وأن املتوسط الحسابي لذلك التأثيـر يبلغ )4.38(،  
ممــا يعنــي أن اندمــاج وزارتــي التعليــم ســيعمل علــى تطويـــر مخرجــات التعليــم العــام بنســبة 84.50% ، أي أنــه ســيعمل علــى 
تطويـــر املناهــج الدراســية بنســبة 78.50%، كمــا ســيعمل علــى تنميــة وتطويـــر العامليـــن بنســبة 82.50%، وذلــك مــن وجهــة نظــر 
العامليـــن. كمــا اتضــح أن أســباب دمــج الوزارتيـــن قــد بلغــت نســبتها 85.25%، وأن الهــدف مــن وراء قــرار اندمــاج الوزارتيـــن 

موجــود بنســبة 77.50%، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة. 

الكلمات املفتاحية: االندماج، وزارة التـربية والتعليم، وزارة التعليم العالي.

مقدمة

شــهد العالــم فــي الفتـــرة األخيـــرة تطــورات كبيـــرة اقتصادًيــا وسياســًيا وغيـــرها؛ ممــا كان لــه أثـــر كبيـــر فــي حــدوث تغييـــرات 
جذريــة فــي املؤسســات االقتصاديــة، ودفعهــا إلــى مواجهــة هــذه التغيـــرات عــن طريــق تطويـــر عملياتهــا وأدائهــا. وُيَعــدُّ موضــوع 
االندمــاج مــن أبـــرز تلــك التغيـــرات الحاصلــة، ولــذا فإننــا نــود دراســته فــي نظــام التعليــم؛ ألنــه نظــام ضخــم يوجــد مــع مجموعــة 
نظــم األخــرى داخــل منظمــة كبيـــرة هــي اململكــة العربيــة الســعودية. )حكيــم، 1433هـــ: 160(.وقــد صــدر األمــر امللكــي الــذي يق�ســي 
بدمج وزارتي التعليم العالي، والتـربية والتعليم في وزارة واحدة باسم ”وزارة التعليم“، وذلك بـرقم: أ/67، وفي 9 /4/ 1436هـ: 

* تم استالم البحث يف أبريل 2016، وقبل للنرش يف نوفمبـر 2016.

هدفت الدراسة إلى التعرف على التأثيـر املتوقع من قرار اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي، ومدى فعاليته على 
مخرجــات القطــاع التعليمــي. تــم التوصــل لألتــي:  وجــود تأثيـــر إيجابــي الندمــاج وزارتــي التعليــم علــى تطويـــر مخرجــات التعليــم العــام ، 
وأن املتوسط الحسابي لذلك التأثيـر يبلغ )4.38(،  مما يعني أن اندماج وزارتي التعليم سيعمل على تطويـر مخرجات التعليم العام 
بنســبة 84.50% ، أي أنــه ســيعمل علــى تطويـــر املناهــج الدراســية بنســبة 78.50%، كمــا ســيعمل علــى تنميــة وتطويـــر العامليـــن بنســبة 
82.50%، وذلك من وجهة نظر العامليـن. كما اتضح أن أسباب دمج الوزارتيـن قد بلغت نسبتها 85.25%، وأن الهدف من وراء قرار 

اندمــاج الوزارتيـــن موجــود بنســبة 77.50%، وذلــك مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة.



دراسة استطالعية على قرار اندماج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي ...

4

بعــد االطــالع علــى النظــام األسا�ســي للحكــم الصــادر باألمــر امللكــي رقــم: )أ/90 ( بتاريــخ: 1412/8/27هـــ ، وبعــد االطــالع كذلــك علــى 
.)http://ar.wikipedia.org/wiki( .بتاريــخ: 1414/3/3هـــ )نظــام مجلــس الــوزراء الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم: )م/13

 علــى نظــرة استـــراتيجية 
ً

 هــذا القــرار أمــًرا داال
ُ
وعليــه فقــد أصبحــت وزارة التعليــم أكبـــر وزارة فــي اململكــة، وُعــّد تنفيــذ

تـــربوية، اقتصادية، ثاقبة وموفقة، تؤكد االستثمار في التميـــز في التعليم، لتحقيق امليـــزة التنافسية واستدامتها على مستوى 
املدخالت والعمليات، ولضمان مخرجات منسجمة مع املعاييـــر املحددة- بما فيها متطلبات سوق العمل التنافسية. وعملية 
ِصــل بعضهــا 

ُ
الدمــج بيـــن مؤسســاتنا ووزاراتنــا ليســت باألمــر الجديــد، فهنــاك مؤسســات ووزارات ُدمجــت مــع وزارات أخــرى أو ف

عن بعض. وكانت هذه التغييـــرات- على األغلب- تمثل تجارب ناجحة. وبالرغم من ذلك، فإنه ال يـــزال هناك تبايـــن في وجهات 
النظــر حيــال دمــج وزارتــي التعليــم العالــي والتـــربية والتعليــم تحــت مظلــة واحــدة، وهــذا �ســيء طبيعــي؛ كونــه نتيجــة للتخــوف مــن 

التغييـــر أو التطويـــر- فــي كثيـــر مــن األوقــات. وبالرجــوع إلــى قــرار االندمــاج الــذي أصدرتــه الدولــة تـــرى الباحثتــان مــا يلــي:
- تم االندماج بيـن وزارتيـن مرتبطتيـن في نشاطهما.-
- يعتبـر قرار االندماج آلية من اآلليات التي وضعتها الدولة لتطويـر نظام التعليم.-

أهمية البحث

مــن الناحيــة النظريــة: تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضــوع االندمــاج بالنســبة للمؤسســات التعليميــة؛ كونهــا تمثــل 
قطاًعــا حيوًيــا ومهًمــا، فاندمــاج الوزارتيـــن ســيؤدي إلــى توحيــد اإلدارات، وتوحيــد خــط التفكيـــر  وانســجامه؛ وبالتالــي فإنــه 

ا تتلخــص أهميــة هــذه الدراســة فيمــا يلــي:
ً
ســيعمل علــى توفيـــر الجهــود وتوحيدهــا. وإذ

- وجود األثـر اإليجابي على سوق العمل وإنتاجية الفرد، فإن عملية التعليم باململكة تحتاج- فعلًيا وبشكل عام- إلى -
اســتغالل الكــوادر البشــرية املتميـــزة، وتبــادل الخبـــرات، وتفعيــل التعليــم غيـــر التقليــدي الــذي يواكــب ســوق العمــل، 

ويحافــظ علــى تطبيــق النظريــات علــى أرض الواقــع، وذلــك بصــورة عمليــة تعكــس واقــع التعليــم.
-  إمكانية توحيد الخطط والسياسات والتوجهات بما يضمن تحقيق األهداف، فصحيح أنه ستكون هناك عقبات -

ســتواجه عمليــة الدمــج بيـــن الوزارتيـــن- مــن ناحيــة التنظيــم اإلداري- لكــن امليـــزة فــي هــذا املوقــف أنــه ســيكون هنــاك 
وزيـــر واحــد للوزارتيـــن. إن هنــاك أنظمــة تعليميــة متقدمــة رائــدة عاملًيــا- ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى الجامعــات 
أم علــى مســتوى املــدارس- تقــوم عليهــا وزارة واحــدة؛ األمــر الــذي يجعلنــا ننظــر لهــذا القــرار نظــرة تفــاؤل، متطلعيـــن 
إلــى تحقيــق دمــج فعلــي علــى مســتوى الخطــط والسياســات والتوجهــات، وذلــك بمــا يضمــن لــوزارة التعليــم الســيطرة 

الكاملــة علــى قطاعاتهــا املختلفــة، وتنســيق جهودهــا ضمــن ســياق موحــد متكامــل يضمــن لهــا تحقيــق األهــداف.
- املســاهمة فــي مــلء الفجــوة وتجسيـــرها بيـــن مخرجــات التعليــم العــام ومتطلبــات التعليــم العالــي؛ فكــون املرجــع واحــًدا -

ســيجعل هناك تناغًما في الخطط، وتقوية ألواصر التـــرابط، مما يضمن ســرعة وســالمة الوصول للهدف، وال شــك 
أن دراســة تجــارب بعــض الــدول املتقدمــة فــي هــذا الشــأن هــي ممــا يعيـــن علــى تحقيــق هــذا املطلــب.

مــن الناحيــة العمليــة: تتلخــص أهميــة البحــث العمليــة فيمــا ســوف تتوصــل إليــه الدراســة مــن نتائــج ومقتـــرحات، ومــا 
ســوف تطرحــه مــن توصيــات. 

أهداف البحث

- دراسة مبـررات االندماج بيـن وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي في اململكة العربية السعودية.1-

- دراسة أهداف االندماج بيـن وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي في اململكة العربية السعودية.2-

- التعرف على مستوى التأثيـــر املتوقع لالندماج بيـــن وزارتي التـــربية والتعليم، والتعليم العالي على فعالية مخرجات 3-
القطــاع التعليمــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية- مــن خــالل وجهــة نظر العامليـــن.

- وضــع املقتـــرحات التــي تســاعد علــى جعــل االندمــاج أكثـــر فعاليــة-  كآليــة مــن آليــات التطويـــر- بمــا يســاعد علــى تحقــق 4-
أهــداف املنظمــة فــي النمــو والتطويـــر.
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اإلطار النظري

سنســتعرض هنــا ملحــة مختصــرة عــن االندمــاج وأهميتــه، ونلقــي الضــوء علــى اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم 
العالــي، وسنســتعرض أيًضــا تجــارب أنظمــة تعليميــة فــي دول أخــرى.

االندماج 1-

ُيعــرَّف االندمــاج بأنــه: » الضــم أو املــزج«. ويقصــد بــه- مــن الناحيــة القانونيــة- ضــم شركتيـــن أو أكثـــر قائمتيـــن، إمــا 
بإدمــاج إحداهمــا فــي األخــرى، أو بتأليــف شــركة جديــدة تندمــج فيهــا الشــركات القائمــة«. )أبــو زينــة، 2012: 9(. أمــا مــن الناحيــة 
اإلجرائية، فإن االندماج يعني جميع الجهود واألنشطة املخططة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية عند دمج وزارتي التـربية 

والتعليــم، والتعليــم العالــي فــي وزارة واحــدة بمدينــة جــدة، وذلــك فــي مختلــف الجوانــب التنظيميــة والبشــرية والتقنيــة.

أهمية االندماج:

- يوفر رؤوس األموال الكافية والقادرة على تحقيق أهداف الشركات. -

- يوحد اإلدارات وخط التفكيـر وانسجامه؛ وبالتالي يوفر الجهود ويوحدها.-

-  يحد من املنافسة.-

-  يؤدي إلى فتح أسواق جديدة.-

- يوفر األيدي العاملة املاهرة؛ وبالتالي فإنه يؤدي إلى جودة اإلنتاج وخفض النفقات.-

-  لخالص الشركات من االنهيار واإلفالس.-
ً

يعد سبيال

- ييهئ للدولة فرصة لتقوية اقتصادها، وزيادة رؤوس األموال القوية، التي تمكنها من التصدي والصمود، واملحافظة -
على أسواقها الداخلية والخارجية، وفتح أسواق جديدة.

اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي 2-

عنــد صــدور األمــر امللكــي بدمــج وزارة التعليــم العالــي مــع وزارة التـــربية والتعليــم فــي وزارة واحــدة هــي »وزارة التعليــم«، تــم 
إلغــاء عــدد مــن اللجــان واملجالــس العليــا، علــى أن ينشــأ مجلســان مرتبطــان تنظيمًيــا بمجلــس الــوزراء، همــا: مجلــس الشــؤون 
لِغَيــت: اللجنــة العليــا لسياســة التعليــم، 

ُ
السياســية واألمنيــة، ومجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة. ومــن املجالــس التــي أ

ومجلــس التعليــم العالــي والجامعــات، واملجلــس األعلــى للتعليــم، وهــذا يعنــي إعــادة كاملــة، ومعالجــة بصــورة أشــمل لنظــام 
التعليــم باململكــة؛ ألنَّ نظــام التعليــم الســابق كان علــى شــكل كتــل وكيانــات مشتـــركة فــي مهــام التعليــم، لكنهــا منفصلــة فــي تنفيــذ 

.)http://www.kau.edu.sa( .املهــام وآليــات العمــل، وال يجمعهــا مجلــس ولجــان موحــدة

ا سينعكس بشكل إيجابي على ما يتعلق بالتالي: 
ً
فقرار دمج الوزارتيـن إذ

تحسيـن املخرجات، والربط بيـن املخرجات واحتياج سوق العمل.أ- 

القضاء على الفجوة بيـن التعليم العالي والعام.ب- 

التكامل في التأهيل والتدريب، واستثمار الكفاءات والطاقات.ج- 

تبادل الخبـرات- بمختلف أنواعها- واالستفادة املتبادلة من اإلمكانيات.د- 

إعطاء مجاٍل أكبـر في التنقل لكسب الخبـرة وصقل املوهبة.	- 

وقــد أوضحــت دراســة اســتطالعية مبدئيــة )املعمــار، 2014( - كان الباحــث قــد قــام فيهــا بتحليــل )SWOT( لقــرار دمــج 
وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي- نقــاط القــوة والضعــف فــي القــرار، والفــرص املتاحــة بعــده، والتحديات املتوقعة له. 

ــر أكاديمًيــا؛ فتــم التواصــل مــع الباحــث بخصوصهــا. 
َ

نش
ُ
ِشــرت الدراســة فــي صحيفــة، لكنهــا لــم ت

ُ
وقــد ن
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نقاط القوة في القرار:

-  توحيد الرؤى واألهداف والخطط واملوارد.-

- غلق الفجوة بيـن التنظيـر والتطبيق: تنظيـر وزارة التعليم العالي، وتطبيق وزارة التـربية والتعليم.-

-  من فتح ملف التأميـن الطبي.-
ً

استفادة املعلميـن من املستشفيات الجامعية للعالج بدال

- توحيد الساللم الوظيفية، مع الحفاظ على البدالت وامليـزات الجانبية لألستاذ الجامعي.-

- إلغاء السنة التحضيـرية، وتأهيل الطالب باملعارف واملهارات قبل الوصول إلى الجامعة.-

- االستفادة من الكوادر البشرية في الوزارتيـن السابقتيـن لسد العجز العددي والتخص�سي واإلشرافي.-

- االستفادة املتبادلة من املرافق، خاصة في الفتـرة املسائية.-

- مواكبة الدول املتقدمة التي لديها وزارة واحدة للتعليم، كالواليات املتحدة األمريكية.-

نقاط الضعف في القرار:

- صعوبة إدارة الوزارتيـن بوضعهما السابق، وبالتالي تضاعف تلك الصعوبة بعد الدمج.-

- صعوبة الدمج بيـن وزارتيـن لهما أهداف وهياكل وموارد وسياسات مختلفة. -

- صعوبــة تطبيــق القــرار، وحاجتــه إلــى وقــت؛ وذلــك لعــدم التــدرج فيــه، وخاصــة أن األمــور اإلداريــة ســتأخذ النصيــب -
األكبـــر فــي الجوانــب التطويـــرية. 

- توقف مشاريع تطويـرية كثيـرة قائمة بسبب هذا القرار، وتغيـر الرؤى واألهداف واالستـراتيجيات.-

- وجود هدر كبيـر مليـزانيات ضخمة تم وضعها لرسم الخطط االستـراتيجية وعمل عقود كبيـرة.-

الفرص املتاحة بعد القرار:

- ســتكون الفــرص كبيـــرة لجعــل مخرجــات التعليــم العــام هــي مدخــالت التعليــم العالــي، وبالتالــي ســوف نســتغني عــن -
لِزمــة لخريجـــي الثانويــة العامــة.

ُ
ـ ـ الســنة التحضيـــرية واالختبــارات القياســية املـ

-  ستكون هناك فرصة للتكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل، وذلك من خالل توزيع األدوار بمرحلة التعليم قبل -
الجامعــي، والتعليــم الجامعي.

- ستكون هناك فرصة الستمرارية تأهيل املعلم والقائد التـربوي، وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل.-

- توحيد العقود مع الجهات التطويـرية، وبالتالي توزيع املنافع.-

التحديات املتوقعة بعد القرار:

- احتياج موضوع الدمج إلى تنسيق عاجٍل وعالي املستوى مع عدد من الوزارات األخرى.-

- وجود املركزية العالية في إدارة الوزارتيـن، والتي قد تعيق التطويـر، وتساهم في خفض األداء وصعوبة املتابعة.-

- وجود التداخل املتوقع في بعض املهام، والتباعد في بعضها اآلخر، مما قد يؤدي إلى بطء تنفيذ القرارات.-

- وجــود التباعــد الجغرافــي بيـــن مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية، واالزديــاد الطــردي للمــدارس والجامعــات واملــوارد -
البشــرية؛ ممــا يجعــل تحقيــق االحتياجــات- بالســرعة والقــدرة اللتيـــن كانــت عليهمــا- أمــًرا صعًبــا.

- عدم القدرة على اتخاذ قرار التحول إلى الالمركزية في اإلدارة بشكل سهل وعاجل - رغم الحاجة العاجلة له - وذلك -
.)https://www.taibahu.edu.sa ،2014،بسبب الجو العام للدولة واملنظمات الحكومية التابعة لها. )املعمار

وقــد ألقينــا الضــوء فــي هــذه الدراســة علــى معرفــة مــدى التأثيـــر املتوقــع لالندمــاج بيـــن الوزارتيـــن علــى فعاليــة مخرجــات 
القطــاع التعليمــي، وحصرنــا االهتمــام علــى مثلــث العمليــة التعليميــة، الــذي يعتمــد علــى ثالثــة أركان أساســية تمثــل )مثلــث 
النجــاح(، وهــي: املعلــم، واملناهــج الدراســية، والتســهيالت املاديــة. بيــد أننــا تناولنــا فقــط ركنيـــن منهمــا: املعلــم، واملنهــج الدرا�ســي؛ 



املجلة العربية لإلدارة، مج 38، ع 4 - ديسمبر )كانون األول( 2018

7

فالضلــع األول »املعلــم« لــه دور أسا�ســي فــي العمليــة التعليميــة والتـــربوية، وال يمكــن أن يتحقــق النجــاح إال بمعلــم قــادر علــى 
ا، لكنــه ال يمكــن أن يقــف  إحالــة املناهــج الدراســية إلــى قيــم ومبــادئ، وأخــالق وســلوكيات إيجابيــة. صحيــح أن املنهــج مهــم جــدًّ
علــى قدميـــن قويتيـــن دون معلــم يمتلــك كفايــات ومهــارات تدريســية عاليــة. أمــا الضلــع الثانــي: »املناهــج الدراســية«، فيشــكل 
املحور الذي تدور في فلكه عناصر ومكونات العمليات التعليمية والتـربوية، وهو عبارة عن مجموعة خبـرات تعليمية وتـربوية 

 يتــم تقديمهــا للمتعلميـــن؛ ملســاعدتهم علــى النمــو الشــامل واملتكامــل. 
ُ

مخططــة بدقــة، وموّجهــة علــى نحــو جيــد، بحيــث

وتأتي التسهيالت املادية كضلع ثالث يحقق للمثلث تـرابطه واكتماله؛ فالجودة التعليمية ال يمكن لها أن تتحقق دون 
تــوازن وتطابــق وتوافــق أضــالع النجــاح الثالثــة، وهي: 

 علــى دورات أ- 
ً
ًرا لذاتــه، حاصــال  عالًيــا، يكــون مطــّوِ

ً
تهيئــة معلــم قــادر ومتمكــن، ومثابـــر ومخلــص، ومؤهــل تأهيــال

التـــربية. ملســتجدات  ومتابًعــا  تخصصيــة، 

تقديم مناهج دراسية تنمي مهارات التفكيـر، وتساعد على تهيئة الخريجيـن من طالبنا لسوق العمل.ب- 

توفيـــر تســهيالت مادية مناســبة، فربط العملية التعليمية بفرص العمل املتاحة مســألة ذات أهمية بالغة تتطلب ج- 
ضــرورة إجــراء إصــالح تعليمــي شــامل وجــذري، يقــوم علــى مبــادئ تـــربوية وتخطيــط مــدروس، ورؤيــة مســتقبلية؛ األمر 

الــذي يعيــد إلــى العمليــة التعليميــة مكانتهــا ودورهــا، ويـــربطها باملجتمــع، وفــرص العمــل املتاحــة بــه.

تجارب من دول أخرى:

التعليم في فنلندا: 1-

- يتم تنظيم إدارة التعليم الوطنية في فنلندا على مستوييـن: مستوى سياسة التعليم )وهو من مسؤولية وزارة التعليم -
والثقافــة(، ومســتوى تنفيــذ أهــداف السياســة الــذي تتولــى مســؤوليته وكالــة وطنيــة هــي املجلــس الوطنــي الفنلنــدي 
للتعليــم. وتعمــل هــذه الوكالــة - بالتعــاون مــع الــوزارة - علــى وضــع أهــداف ومحتــوى وطــرق تعليميــة ملرحلــة الطفولــة 
املبكــرة، ومرحلــة مــا قبــل االبتدائــي، واملرحلــة األساســية، واملرحلــة الثانيــة للتعليــم الثانــوي وتعليــم الكبــار. أمــا اإلدارة 
املحلية، فهي مسؤولية السلطات املحلية، أو معظم البلديات املشتـركة، أو سلطات البلدية املشتـركة، وهي املسؤولة 
عــن اتخــاذ القــرارات حــول تخصيــص التمويــل، واملناهــج املحليــة، وتوظيــف العامليـــن. وتتمتــع البلديــات باالســتقاللية 

الالزمــة لتفويــض ســلطة اتخــاذ القــرار إلــى املــدارس، وعــادة مــا يقــوم مــدراء املــدارس بتوظيــف العامليـــن بمدارســهم.

- يقــوم املجلــس الوطنــي الفنلنــدي للتعليــم بتحديــد املنهــج الدرا�ســي الوطنــي للتعليــم األسا�ســي، ويحتــوي علــى األهــداف -
واملحتويــات األساســية للمــواد املختلفــة، باإلضافــة ملبــادئ تقييــم التلميــذ، والتعليــم الخــاص بــذوي االحتياجــات 
الخاصة، ورعاية التلميذ، والتوجيه التعليمي. كما يتم تناول املبادئ الخاصة ببيئة التعلم الجيدة، ومناهج العمل، 
إضافــة إلــى مفاهيــم التعلــم فــي املنهــج الدرا�ســي األسا�ســي، ويتــم تجديــد املنهــج األسا�ســي الوطنــي كل عشــر ســنوات تقريًبــا.

- أحد املبادئ األساسية في التعليم الفنلندي هو ضرورة تمتع جميع األفراد بحق الوصول املتكافئ للتعليم والتدريب -
عالــي الجــودة؛ فيجــب إتاحــة فــرص التعليــم نفســها لــكل املواطنيـــن، بغــض النظــر عــن أصلهــم العرقــي، أو الســن، أو 

الغنــى أو مــكان إقامتهــم.

- يشــمل التعليــم والتدريــب املنهــي ثمانيــة مجــاالت مــن التعليــم، ويمثــل مــا يـــزيد علــى خمسيـــن مــن املؤهــالت املهنيــة، بمــا -
في ذلك أكثـر من مائة بـرنامج درا�سي مختلف. ويمتد نطاق املؤهالت املهنية إلى ثالث سنوات من الدراسة، ويتضمن 
كل مؤهــل- علــى األقــل- نصــف ســنة مــن التعلــم أثنــاء العمــل فــي مواقــع العمــل. ويمكــن إتمــام التعليــم والتدريــب املنهــي 

فــي شــكل تدريــب قائــم علــى املدرســة أو تدريــب منهــي.

- يتم تطويـر املؤهالت املهنية بالتعاون مع عالم األعمال والجهات املعنية األساسية األخرى؛ وذلك لضمان دعم املؤهالت -
لعملية تحول مرنة وفعالة في سوق العمل. وعملية إعداد التعليم والتدريب املنهي واملؤهالت املهنية تأخذ في الحسبان 
 
ً
تعزيـز مهارات التعلم مدى الحياة، وذلك باإلضافة إلى التنمية املهنية، وتغييـر املهنة، واحتياجات عالم األعمال، فضال

عن احتياجات األفراد والفرص املتاحة أمامهم؛ إلكمال املؤهالت بطريقة مرنة تالئم ظروفهم الخاصة.
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- تقــدم الدولــة أيًضــا بـــرامج تدريــب أثنــاء الخدمــة، تكــون فــي األســاس فــي املجــاالت الالزمــة لتطبيــق سياســة التعليــم -
وإصالحاتــه، كمــا يمكــن ملوفــري الخدمــات التعليميــة التقــدم بطلــب الحصــول علــى تمويــل لتحسيـــن الكفــاءة املهنيــة 

.)http://www.oph.fi( .للكــوادر التعليميــة

التعليم في السويد: 2-

للسويد وزارة واحدة هي وزارة التعليم والبحث، وتعنى بشؤون التعليم والتـربية في كل مراحل التدريس. وال تتدخل في 
ــع أن 

َّ
التفاصيــل، وإنمــا تقتصــر مهمتهــا علــى وضــع سياســات عامــة لــكل املراحــل، مــن حيــث مضمــون ومحتــوى املناهــج، ومــا ُيتوق

يتعلمه الطالب من علم نظري وعملي إلعداده للعمل املثمر في اختصاصه. أما بالنسبة لتنفيذ هذه السياسات العامة، فإنه 
يقع على كاهل البلديات أو مجالس املحافظات املنتخبة، حيث يشرف على التعليم خمس سلطات حكومية، وهي كالتالي:

- مصلحــة التفتيــش املدر�شــي: تشــرف علــى املــدارس وتفحــص نوعياتهــا فــي جميــع أنحــاء البــالد، كمــا تـــراقب االمتثــال -
لقانــون التعليــم، وذلــك مــن خــالل عمليــات تفتيــش منتظمــة. 

- مصلحة شؤون املدارس: توفر معلومات حول التعليم، وتعزز التفاهم، وتشرف على إدارة التمويل العام واملنح.-

- مصلحــة شــؤون تعليــم مــدارس ذوي االحتياجــات الخاصــة: توفــر لألطفــال والبالغيـــن ذوي اإلعاقــة الفــرص نفســها -
مــن أجــل التعليــم والتطويـــر اللذيـــن يحققــان لــكل فــرد فــي املجتمــع.

- مصلحــة شــؤون التعليــم املنهــي العالــي: وهــي مســؤولة عــن تحليــل متطلبــات ســوق العمــل لتعليــم القــوى العاملــة، -
وتقريـــر البـــرامج التــي ســتندرج ضمــن التعليــم املنهــي العالــي، وتخصيــص التمويــل العــام ملقدمــي الخدمــات التعليميــة، 

ــد نوعيــة ونتائــج هــذا التعليــم. وتقييــم وتفقُّ

- مجلــس مــدارس ســامي: هــو الوكالــة اإلداريــة ملــدارس ســامي العامــة واألنشــطة التابعــة لهــا، والتــي يحكمهــا مرســوم -
مــدارس ســامي.

وينّص قانون التعليم السويدي على: »إن لجميع األطفال واألحداث حق الحصول على فرص متساوية للتعليم- بغض 
النظر عن الجنس، أو مكان عيشهم، أو أي عوامل اجتماعية أو اقتصادية أخرى«. فالحضور في املدرسة إلزامي لكّل األطفال 
حتى العام الدرا�سي التاسع. والتعليم في السويد يشمل مدارس ملختلف االحتياجات، ويشمل التعليم اإللزامي أيًضا مدارس 
ســامي، واملــدارس املخصصــة، والبـــرامج للطــالب ذوي اإلعاقــات الذهنيــة، وهــي املــدارس املخصصــة لألطفــال الذيـــن يعانــون 
صعوبات السمع، أو الذيـن لديهم مشاكل لغوية، أو الذيـن يعانون من ضعف الرؤية جنًبا إلى جنب مع غيـرها من اإلعاقات.

املدرســة التمهيديــة: تســتقبل املدرســة التمهيديــة األطفــال مــن عمــر عــام وحتــى عمــر الخامســة، ويتوجــب علــى البلدّيــات 
توفيـــر مثــل هــذه املرافــق لألطفــال الذيـــن ينخــرط آباؤهــم فــي العمــل أو الدراســة.  ويؤكــد النهــج الســويدي للمــدارس التمهيديــة 
َعد من ركائز تعليم املناهج الدراسية لفتـرة ما قبل 

ُ
على أهمية اللعب في نمو الطفل وتعلمه، فمصالح األطفال واحتياجاتهم ت

املدرســة. وقد أصبح الّتعليم املدرك ألمور الجنسيـــن شــائًعا بشــكل متـــزايد في املدارس التمهيدية الّســويدّية؛ وذلك بهدف أن 
يكــون لألطفــال الفــرص نفســها فــي الحيــاة، بغــض النظــر عــن الجنــس. 

ريــاض األطفــال: ُيتــاح لجميــع األطفــال مــكان فيهــا، بــدًءا مــن فصــل الخريــف فــي العــام الــذي يبلغــون بــه السادســة وحتــى 
َمت املدارس التمهيدية لتحفيـز نمّو كل طفل وتعليمه، وتشكيل األساس لتعليمه املستقبلّي. بدء التعليم اإللزامي، وقد ُصّمِ

التعليــم اإللزامــي: يشــمل املرحلــة االبتدائيــة لألعــوام الدراســية )1-3(، تليهــا املرحلــة املتوســطة لألعــوام )4-6(، ثــم 
املرحلــة العليــا لألعــوام الدراســية )9-7(.

الدراســة الثانويــة: تعتبـــر اختياريــة ومجانيــة، ويســتمر بـــرنامج الدراســة الخــاص بهــا ملــدة ثالثــة أعــوام. يبــدأ فــي دراســتها 
تقريًبــا جميــع الطــالب الذيـــن ينهــون مرحلــة التعليــم اإللزامــي، والذيـــن يتوجــب عليهــم- ليكونــوا مقبوليـــن فــي البـــرنامج الوطنــي-  
النجــاح فــي مــادة اللغــة الســويدية أو مــادة الســويدية كلغــة ثانيــة، واإلنجليـــزية، والرياضيــات، إضافــة إلــى اجتيــاز تســع مــواد 
إضافية، ليصبح مجموع املواد كلها اثنتا عشرة مادة، أما بـرنامج التدريب املنهي، فيتوجب على الطالب الراغبيـن في االلتحاق 

بــه النجــاح فــي خمــس مــواد إضافيــة.
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أما فيما يخص تأهيل املعلميـــن، فقد تقرر من تاريخ األول من ديسمبـــر/كانون األول لعام 2013 أنه سيكون مطلوًبا 
 الشهادات املهنية ملعلمي املدراس، واملدارس التمهيدية، ورياض األطفال، وذلك بالنسبة للعقود الدائمة. ويشكل هذا 

ُ
حيازة

القــرار عالمــة فارقــة فــي السياســة التعليميــة الســويدية؛ فهــو يهــدف إلــى رفــع مكانــة مهنــة التعليــم، ودعــم التطويـــر املنهــي، وبالتالــي 
.)http://ar.sweden.se/( .زيادة الجودة في التعليم

الدراسات السابقة:

من خالل تأمل الدراسات السابقة نجد أنها انقسمت إلى جزأيـن على النحو التالي:

ما استطعنا إيجاده فيما يخص موضوع الدراسة- وهو االندماج- يتلخص فيما يلي: 1-

- إن أغلبيــة الدراســات تناولــت االندمــاج مــن منظــور التعامــل بيـــن البنــوك والشــركات املســاهمة، وذلــك علــى مســتوى -
القطاعــات الصناعيــة أو املصرفيــة أو الشــركات الربحيــة، كمــا تناولــت الجوانــب القانونيــة واملاليــة والتنافســية مــن 
حيــث أســباب اللجــوء لالندمــاج، وتقييــم الوضــع بعــد االندمــاج واســتخالص النتائــج. ومــن أمثلــة تلــك الدراســات: 
دراســة الصاعــدي )2002(، ودراســة النعمــان )2003(، ودراســة عمــار وســعود )2007(، ودراســة قنــوع )2009(، 

ودراســة عبــد القــادر )2010(، ودراســة عيــد )2012(، ودراســة الظالمــي )2012(، ودراســات أخــرى أجنبيــة.

- إن الدراسات السابقة تنوعت على املستوى الجغرافي، فلم تقتصر على دولة معينة، بل شملت العديد من الدول، -
كالجزائر وفلسطيـن واألردن واململكة العربية السعودية، وأوروبا أيًضا.

ما استطعنا إيجاده فيما يخص موضوع التعليم، ويتلخص فيما يلي: 2-

- إن بعــض الدراســات قــد اهتمــت بالخطــط الوطنيــة للتعليــم )مــن رؤى مســتقبلية، وخطــط عمــل محليــة(، متبنيــة -
التوجهــات السياســية حــول تطويـــر التعليــم. وهــي مثــل: دراســة وزارة التـــربية والتعليــم )2004(، ودراســة طايــع )2010(.

- إن الدراسات السابقة لم تقتصر على تناول الجهود البحثية الفردية فقط، وإنما تجاوزت ذلك إلى  تناول أنشطة -
املؤتمــرات واملنظمــات املحليــة اإلقليميــة والدوليــة حــول التعليــم للجميــع، فبعــض الدراســات مثــل »خطــة وزارة 
التـربية والتعليم العشرية للتعليم للجميع« كدراسة وزارة التـربية والتعليم )2004(، واملنظمات اإلقليمية كاألمانة 
العامــة ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة، ومكتــب اليونســكو اإلقليمــي 
للتـــربية فــي الــدول العربيــة ، والتقاريـــر الدوليــة حــول التعليــم للجميــع الصــادرة مــن املنظمــة الدوليــة اليونســكو مثــل 

دراســة اليونســكو )2004(.

- إن الدراسات السابقة تنوعت على املستوى الجغرافي، فلم تقتصر على دولة معينة، بل شملت العديد من الدول، -
وتدرجــت فــي ذلــك مــن الدراســات علــى املســتوى املحلــي إلــى الدراســات علــى مســتوى دول الخليــج العربــي، وأخــرى علــى 

املســتوى العربــي، بــل وعلــى املســتوى الدولــي.

أوجه التميـز للدراسة الحالية:

- تعتبـــر هــذه الدراســة األولــى مــن نوعهــا، فقــد حظــي كل مــن االندمــاج والتعليــم باهتمــام واســع علــى املستوييـــن العربــي -
والعالمــي، وذلــك بالدراســة والبحــث- بشــكل منفــرد، وفــي دراســات مختلفــة-

- تناقــش الدراســة الحاليــة- بشــكل خــاص- قــرار اندمــاج وزارتــي تعليــم، وهــو أمــر لــم يتــم بحثــه ســابًقا. ولــذا فإننــا نســعى -
للتعــرف علــى آراء املجتمــع حيــال التطلعــات املســتقبلية والنتائــج املتـــرتبة علــى هــذا االندمــاج، ونـــرغب فــي طــرح بعــض 

قتـــرحات التــي قــد تســاعد فــي تطويـــر النظــام التعليمــي.
ُ
امل

- ا- من حيث دقة النتائج، وأهمية هذيـــن القطاعيـــن بالنســبة -  يعتبـــر إجراء الدراســة على هذيـــن القطاعيـــن أمًرا مهمًّ
للفــرد واملجتمــع.

- تأتــي هــذه الدراســة لتضيــف إلــى الدراســات الســابقة دراســة ســعودية جديــدة، لعلهــا تكــون ذات فائــدة وأهميــة -
العربيــة. للمكتبــات 
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في ضوء ما سبق تكمن مشكلة الدراسة في طرح التساؤل التالي:

مــا هــو التأثيـــر املتوقــع مــن قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي؟ ومــا مــدى فعاليتــه علــى مخرجــات 
القطــاع التعليمــي مــن وجهــة نظــر العامليـــن بهمــا؟

فرضيات البحث:

- توجد أسباب الندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي.1-

- توجد أهداف من وراء قرار اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي.2-

- يوجــد تأثيـــر متوقــع مــن قــرار اندمــاج وزارتــي التعليــم علــى تطويـــر مخرجــات التعليــم العــام، مــن وجهــة نظــر العامليـــن، 3-
ويتفــرع عنــه مــا يلــي:

التأثيـر املتوقع من اندماج وزارتي التعليم على تطويـر املناهج الدراسية، من وجهة نظر العامليـن. أ- 

التأثيـر املتوقع من اندماج وزارتي التعليم على تنمية وتطويـر العامليـن، من وجهة نظر العامليـن. ب- 

- هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن آراء موظفــي وموظفــات الوزارتيـــن والصفــات الديموغرافيــة: )الجنــس – 4-
العمــر – املؤهــل الدرا�ســي- جهــة العمــل - املســمى الوظيفــي - ســنوات الخبـــرة(.

حدود البحث

خضعت هذه الدراسة للحدود التالية:

- الحــدود املوضوعيــة: التأثيـــر املتوقــع مــن قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي، مــن وجهــة نظــر -
بالوزارتيـــن. العامليـــن 

- الحــدود البشــرية: املوظفــون واملوظفــات بوزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي )مــدراء، ورؤســاء أقســام، -
وإداريــون، ومعلمــون وهيئــة تدريــس(.

- الحــدود املكانيــة: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى جامعــة امللــك عبــد العزيـــز، وإدارة الشــؤون املدرســية التابعــة إلدارة -
التـربية والتعليم بجدة، والتي تشمل: )إدارة خدمات الطالب، وإدارة التخطيط املدر�سي، وإدارة الصحة املدرسية، 

وإدارة شؤون املعلميـــن/ات، وإدارة التجهيـــزات املدرسية(.

- الحدود الزمانية: تم جمع البيانات املتعلقة بالدراســة خالل الفصـــل الثــاني من العــام الجــامعي )1435هـ - 1436هـ(.-

منهجية الدراسة

ــا مــن طبيعــة الدراســة، وطبيعــة املعلومــات املطلوبــة لإلجابــة عــن الفرضيــات وتحقيــق أهدافهــا؛ تــم اســتخدام 
ً
انطالق

املنهــج االســتطالعي التحليلــي، للتعــرف علــى التأثيـــر املتوقــع مــن اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي- مــن وجهــة 
 في التوصل لتعميمات ذات معنى 

ً
نظر العامليـن-  من خالل دراسة ميدانية- باستجواب عينة من أفراد مجتمع البحث- أمال

يـــزيد بهــا رصيــد املعرفــة عــن املوضــوع.

وسائل وأدوات الدراسة

مصادر جمع املعلومات: 1-

تم اللجوء ملصدريـن أساسييـن للمعلومات:

- مصــادر ثانويــة: تــم اللجــوء إليهــا؛ ملعالجــة اإلطــار النظــري للدراســة، وتتمثــل فــي الكتــب واملراجــع- العربيــة واألجنبيــة - ذات -
العالقــة، والدوريــات واملقــاالت، والتقاريـــر واألبحــاث، والدراســات الســابقة، والبحــث واملطالعــة فــي مواقــع اإلنتـــرنت املختلفــة.

- مصــادر أوليــة: تــم اللجــوء إليهــا؛ ملعالجــة الجوانــب التحليليــة ملوضــوع البحــث، فتــم جمــع البيانــات األوليــة مــن خــالل -
اســتبانة- كأداة رئيســة للبحــث- وتــم توزيعهــا علــى املوظفيـــن واملوظفــات فــي اإلدارة والجامعــة املعنيــة بالدراســة.
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مجتمع الدراسة:  2-

العامليـن الذيـن على رأس العمل في قطاع التعليم العام خالل الفصل الدرا�سي الثاني للعام 1435هـ -1436هـ، بإدارة 
الشــؤون املدرســية التابعة إلدارة التـــربية والتعليم بجدة وتشــمل: )إدارة خدمات الطالب، وإدارة التخطيط املدر�ســي، وإدارة 

الصحة املدرسية، وإدارة التجهيـــزات املدرسية، وإدارة شؤون املعلميـــن(، ومن العامليـــن في جامعة امللك عبد العزيـــز أيًضا.

عينة الدراسة: 3-

املوظفيـــن الذيـــن علــى رأس العمــل فــي إدارة التـــربية والتعليــم، وجامعــة امللــك عبــد العزيـــز، بمدينــة جــدة خــالل الفصــل 
الدرا�سي الثاني للعام 1435هـ - 1436هـ، وتم اختيارها عشوائًيا من الفئة املستهدفة بمجتمع الدراسة، وبلغ مجموعها 130 فرد.

أداة الدراسة: 4-

تــم اختيــار االســتبانة كأداة لجمــع البيانــات؛ وذلــك لكــون الدراســة دراســة ميدانيــة، فهــي أكثـــر أدوات البحــث اســتخداًما فــي 
مثــل هــذه البحــوث. وقــد تــم تصميمهــا مــن خــالل الباحثتيـــن، وذلــك باالســتعانة باملعلومــات الــواردة فــي أدبيــات الدراســة، واالطــالع 
على دراسات سابقة وأوراق علمية تخص املوضوع، واالستفادة من آراء ومقتـرحات ذوي الخبـرة من األكاديمييـن واملختصيـن.

وصف األداة:  5-

تــم تصميــم االســتبانة بحيــث تخــدم أهــداف الدراســة- وفًقــا ملقيــاس ليكــرت الخما�ســي-، ومــن ثــم ُعرَضــت علــى مجموعــة 
مــن املحكميـــن الذيـــن قامــوا بدورهــم بنصــح الباحثتيـــن وتوجيههمــا لتعديــل مــا يلــزم. 

وتضمنت االستبانة في صيغتها النهائية قسميـن رئيسيـن:

- القســم األول- عبــارة عــن معلومــات شــخصية عــن املســتجيب مثــل: )الجنــس، العمــر، املؤهــل الدرا�ســي، املســمى -
الوظيفــي، جهــة العمــل، ســنوات الخبـــرة(.

- القسم الثاني/ عبارة عن مجاالت الدارسة، حيث تكونت االستبانة من خمس وعشريـن فقرة موزعة على خمسة -
محــاور رئيســة كالتالــي :

املحور األول )أربع فقرات(: عن أسباب اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي.	 

املحور الثاني )سبع فقرات(: عن أهداف اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي.	 

املحور الثالث )ثمان فقرات(: عن التأثيـر املتوقع من قرار االندماج على املناهج الدراسية. 	 

املحــور الرابــع )ســت فقــرات(: عــن التأثيـــر املتوقــع مــن قــرار االندمــاج علــى تطويـــر وتنميــة العامليـــن )هيئــة التدريــس 	 
واملعلميـــن(.

وقد تم إعطاء كل فقرة وزًنا مدرًجا وفًقا ملقياس ليكرت الخما�سي، كما هو موضح بالشكل التالي:	 

موافق بشدةموافقمحايدغيـر موافقغيـر موافق بشدةاالستجابة
12345الدرجة

متغيـرات الدراسة

- املتغيـر املستقل: قرار اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي.-

- املتغيـر التابع: فعالية مخرجات القطاع التعليمي )تطويـر املناهج الدراسية– تطويـر العامليـن(.-

 
ُ
ِخذ بـرأي املبحوثيـن في التعديالت التي تمس فهم العبارات، تم تجربة

ُ
وبعد تعديل االستبانة في صورتها النهائية، وقد أ

َعت االســتبانة على عينة- مماثلة للعينة األساســية- بلغ عددها  مدى ثبات األداة عن طريق قياس معامل ألفا كرونباخ، فُوّزِ
خمسة عشر فرًدا. حيث ُوِجد أن قيمته )0.916(.
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األساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراسة

استخدمت الباحثتان في هذه الدراسة بـرنامج التحليل اإلحصائي )SPSS( في عدة أساليب إحصائية:

- معامل الثبات واملصداقية )مقياس ألفا كرونباخ(.1-

- ارتباط بيـرسون لصدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة وصدق أداة القياس.2-

- -3.)Simple-Linear-Regression-Analysis( االنحدار الخطي البسيط

- -4.One-Sample-T-Test )اختبار )ت

- مقياس ليكرت الخما�سي. 5-

- املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والوزن املئوي.6-

التحليل اإلحصائي

توصلت الباحثتان إلى أن الدراسة تتمتع بثبات ومصداقية عالية؛ إذ بلغت قيمة ألفا كرونباخ للدراسة ككل 0.9366.   

ا، ودال إحصائي  وتوصلت الباحثتان إلى أن معامل الصدق الذاتي لالستبانة = 0.97، وهو معامل صدق مرتفع جدًّ
يشيـر إلى إمكانية الوثوق في النتائج التي قد تسفر عنها االستبانة.

- بخصــوص االتســاق الداخلــي وصــدق أداة القيــاس: توصلــت الباحثتــان إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة قويــة بيـــن 1-
عبــارات كل محــور مــن محــاور البحــث والدرجــة الكليــة للمحــور التابعــة لــه، وبذلــك تعتبـــر فقــرات االســتبانة صادقــة ملــا 
وضعت لقياسه، كما توصلت الباحثتان كذلك إلى وجود عالقة ارتباط قوية بيـن معدل كل محور من محاور الدراسة 

واملعــدل الكلــي لفقــرات االســتبانة، وهــذا يــدل علــى صــدق االتســاق البنائــي ملحــاور الدراســة.

- بخصوص النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة، فقد توصلت الباحثتان إلى:2-

- أن ثالثة وتسعيـــن من أفراد عينة الدراســة يمثلون ما نســبته 71.50% من إجمالي أفراد عينة الدراســة إناث، وهم -
الفئــة الكبـــرى مــن أفــراد عينــة الدراســة.

- أن أربعة وستيـــن من أفراد عينة الدراســة يمثلون ما نســبته 49.30% من إجمالي أفراد عينة الدراســة إناث تتـــراوح -
أعمارهن بيـــن إحدى وثالثيـــن سنة وأربعيـــن سنة، وهم الفئة األكبـــر من أفراد عينة الدراسة.

- أن اثنيـن وسبعيـن من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 55.40% من إجمالي أفراد عينة الدراسة جهة عملهم -
إدارة التـربية والتعليم، وهم الفئة الكبـرى من أفراد عينة الدراسة.

- أن أربعــة وسبعيـــن مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته 56.90% مــن إجمالــي أفــراد عينــة الدراســة مســتواهم -
التعليمــي بكالوريــوس، وهــم الفئــة الكبـــرى مــن أفــراد عينــة الدراســة.

- أن ســتة وثمانيـــن مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته 66.20% مــن إجمالــي أفــراد عينــة الدراســة وظيفتهــم -
»إداري«، وهــم الفئــة الكبـــرى مــن أفــراد عينــة الدراســة.

- أن اثنيـــن وستيـــن مــن أفــراد عينــة الدراســة يمثلــون مــا نســبته 47.7% مــن إجمالــي أفــراد عينــة الدراســة إنــاث تبلــغ -
ســنوات خبـــراتهن مــن ســنة إلــى عشــر ســنوات، وهــن الفئــة الكبـــرى مــن أفــراد عينــة الدراســة.

- بخصــوص الفرضيــة األولــى »أســباب اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي«، فقــد توصلــت الباحثتــان- 3-
باســتخدام مقيــاس ليكــرت الخما�ســي إلــى التالــي:

- إن أول هــذه األســباب هــو الرغبــة فــي توحيــد سياســات التعليــم بــأن يكــون تحــت مظلــة واحــدة، فقــد كانــت هنــاك -
»موافقــة بشــدة« علــى ذلــك، حيــث بلــغ متوســطه )4.30(، أي بمــا يمثــل نســبة 82.50% مــن أســباب اندمــاج الوزارتيـــن.

- إن آخــر هــذه األســباب هــو ضعــف مخرجــات التعليــم العــام، والــذي يتضــح فــي إنشــاء نظــام الســنوات التحضيـــرية فــي -
الجامعــات، فقــد كانــت هنــاك »موافقــة« فقــط علــى ذلــك، حيــث بلــغ متوســطه )4.10(، أي بمــا يمثــل نســبة %77.50 

مــن أســباب اندمــاج الوزارتيـــن.
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- بصفة عامة- هنا- نجد أن إجمالي متوسط استجابات أفراد العينة ملحور »أسباب اندماج وزارتي التـربية والتعليم، -
والتعليــم العالــي« يبلــغ )4.41(، أي أن أســباب دمــج الوزارتيـــن بلغــت نســبتها 85.25% مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة. 

)بمعًنــى آخــر: اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي أمــر مطلــوب بنســبة 85.25 %(.

- بخصوص الفرضية الثانية » قياس أولوية األهداف من وراء قرار اندماج وزارتي التـــربية والتعليم، والتعليم العالي«، 4-
فقد توصلت الباحثتان- باســتخدام مقياس ليكرت الخما�ســي- إلى التالي:

-  للتعليــم العالــي، فقــد كانــت -
ً
إن أول هــذه األهــداف هــو االرتقــاء بمســتوى مخرجــات التعليــم العــام ليكــون أكثـــر تأهيــال

هنــاك »موافقــة بشــدة« علــى ذلــك، حيــث بلــغ متوســطه )4.26(، أي بمــا يمثــل نســبة 81.50% مــن أهــداف اندمــاج 
الوزارتيـــن.

- أن آخــر هــذه األهــداف هــو االســتفادة مــن الكــوادر البشــرية فــي الوزارتيـــن فــي ســد العجــز العــددي، والتخص�ســي، -
واإلشــرافي، فقــد كانــت هنــاك »موافقــة« علــى ذلــك، حيــث بلــغ متوســطه )3.87(، أي بمــا يمثــل نســبة 71.75% مــن 

أهــداف اندمــاج الوزارتيـــن.

- بصفــة عامــة- هنــا- نجــد أن إجمالــي متوســط اســتجابات أفــراد العينــة ملحــور »أهــداف اندمــاج وزارتــي التـــربية -
والتعليم، والتعليم العالي« يبلغ )4.10(، أي أن وجود الهدف من وراء قرار اندماج الوزارتيـن تبلغ نسبته %77.50 
من وجهة نظر أفراد العينة. )بمعنى آخر: مدى االستفادة من اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي تبلغ 

نســبته %77.50(.

- بخصــوص الفرضيــة الثالثــة: » يوجــد تأثيـــر متوقــع بيـــن قــرار اندمــاج وزارتــي التعليــم علــى تطويـــر مخرجــات التعليــم العــام 5-
مــن وجهــة نظــر العامليـــن« ، فقــد توصلــت الباحثتــان باســتخدام اختبــار) ت( One-Sample-T-Test ، واختبــار مقيــاس 

ليكــرت الخما�ســي إلــى التالــي:

 بالنسبة للتأثيـر املتوقع من قرار اندماج وزارتي التعليم على تطويـر املناهج الدراسية من وجهة نظر العامليـن:أ- 

:One-Sample T Test )من اختبار )ت

- يوجــد تأثيـــر إيجابــي الندمــاج وزارتــي التعليــم علــى تطويـــر املناهــج الدراســية، وأن املتوســط الحســابي يبلــغ )4.14(، -
أي أن اندمــاج وزارتــي التعليــم يعمــل علــى تطويـــر املناهــج الدراســية بنســبة %78.50.

ومن اختبار مقياس ليكرت الخما�شي:

- أول هذه البنود هو إعداد خطة كاملة وشاملة لتقوية مناهج التعليم وتطويـرها بصورة مستمرة، فقد كانت -
هنــاك »موافقــة بشــدة« علــى ذلــك، حيــث بلــغ متوســطه )4.30(، أي أنــه- بتأثيـــر اندمــاج الوزارتيـــن- ســيتم إعــداد 

خطــة كاملــة وشــاملة لتقويــة مناهــج التعليــم وتطويـــرها بصــورة مســتمرة، وذلــك بنســبة %82.50.

- إن آخــر هــذه البنــود هــو تـركيـــز املناهــج علــى املهــارات األساســية كالتفكيـــر النقــدي وحــل املشــكالت، فقــد كانــت -
هناك »موافقة« على ذلك، حيث بلغ متوسطه )3.97(، أي أنه- بتأثيـــر اندماج الوزارتيـــن- سيتم إعطاء الفروق 

ــا فــي محتــوى املنهــج بنســبة %74.25. الفرديــة للطــالب اهتماًمــا خاصًّ

- بصفــة عامــة- هنــا- نجــد أن إجمالــي متوســط اســتجابات أفــراد العينــة ملحــور »تأثيـــر اندمــاج وزارتــي التـــربية -
والتعليــم، والتعليــم العالــي علــى املناهــج الدراســية« يبلــغ )4.14(، أي أن اندمــاج وزارتــي التعليــم ســيعمل علــى 

تطويـــر املناهــج الدراســية بنســبة 78.50% مــن وجهــة نظــر العامليـــن.

بالنسبة للتأثيـر املتوقع من قرار اندماج وزارتي التعليم على تنمية وتطويـر العامليـن، من وجهة نظر العامليـن:ب- 

من اختبار )ت( One-Sample T Test توصلت الباحثتان إلى:

- أنه يوجد تأثيـر إيجابي الندماج وزارتي التعليم على تنمية وتطويـر العامليـن، وأن املتوسط الحسابي يبلغ )4.30(، -
أي أن اندماج وزارتي التعليم يعمل على تنمية وتطويـر العامليـن بنسبة %82.50.
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أما من اختبار مقياس ليكرت الخما�سي، فقد توصلت الباحثتان إلى التالي: -

- إن أول هــذه البنــود هــو اختيــار قــادة اإلدارة املدرســية واإلدارات بنــاء علــى معاييـــر تتوافــق مــع متطلبــات تعليــم -
املســتقبل، فقــد كانــت هنــاك »موافقــة بشــدة« علــى ذلــك، حيــث بلــغ متوســطه )4.34(، أي أنــه- وبتأثيـــر اندمــاج 
الوزارتيـــن- ســيتم اختيار قادة اإلدارة املدرســية واإلدارات بناء على معاييـــر تتوافق مع متطلبات تعليم املســتقبل 

بنســبة %82.50.

- إن آخــر هــذه البنــود هــو إنشــاء نظــام للتـــرخيص ملزاولــة مهنــة التعليــم، بحيــث يســتلزم تجديــد الرخصــة كل فتـــرة، -
فقــد كانــت هنــاك »موافقــة« علــى ذلــك، حيــث بلــغ متوســطه )4.08(، أي أنــه- بتأثيـــر اندمــاج الوزارتيـــن- ســيتم 

إنشــاء نظــام تـــرخيص ملزاولــة مهنــة التعليــم، بحيــث يســتلزم تجديــد الرخصــة كل فتـــرة بنســبة %77.00.

- بصفــة عامــة نجــد أن إجمالــي متوســط اســتجابات أفــراد العينــة ملحــور »التأثيـــر املتوقــع مــن قــرار اندمــاج وزارتــي -
التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي علــى تنميــة وتطويـــر العامليـــن« يبلــغ )4.30(، أي أن اندمــاج وزارتــي التعليــم 

ســيعمل علــى تنميــة وتطويـــر العامليـــن بنســبة 82.50%، مــن وجهــة نظــر العامليـــن.

- بالنسبة للسؤال الرئيس عن: التأثيـر املتوقع من قرار اندماج وزارتي التعليم على تطويـر مخرجات التعليم العام بصفة 6-
عامة، من وجهة نظر العامليـن:

فمــن اختبــار )ت( One-Sample-T-Test توصلــت الباحثتــان إلــى أنــه يوجــد تأثيـــر إيجابــي الندمــاج وزارتــي التعليــم علــى    
تطويـــر مخرجات التعليم العام، وأن املتوســط الحســابي يبلغ )4.38(، أي أن اندماج وزارتي التعليم يعمل على تطويـــر 

مخرجــات التعليــم العــام بنســبة %84.50.

- بخصــوص الفرضيــة الرابعــة: »هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن آراء موظفــي وموظفــات الوزارتيـــن والصفــات 7-
الديموغرافيــة«، فقــد توصلــت الباحثتــان- باســتخدام اختبــار االنحــدار الخطــي البســيط- إلــى التالــي:

بالنســبة إلــى تأثيـــر العوامــل الديموجرافيــة علــى آراء العامليـــن حيــال تأثيـــر قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، أ- 
والتعليــم العالــي علــى املناهــج الدراســية:

إن كل العوامــل املســتقلة املتمثلــة فــي: )الجنــس، العمــر، جهــة العمــل، املســمى الوظيفــي، ســنوات الخبـــرة( ليــس لهــا  - -
تأثيـــر علــى آراء العامليـــن حيــال تأثيـــر قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي علــى املناهــج الدراســية، 
وأنــه ال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بينهــا وبيـــن تأثيـــر اندمــاج الوزارتيـــن العالــي علــى املناهــج الدراســية؛ وذلــك 
لكــون عوامــل انحدارهــا غيـــر معنويــة. أمــا املســتوى التعليمــي، فلــه تأثيـــر إيجابــي- ضعيــف- علــى آراء العامليـــن حيــال 

تأثيـــر اندمــاج الوزارتيـــن العالــي علــى املناهــج الدراســية.

بالنســبة إلــى تأثيـــر العوامــل الديموجرافيــة علــى آراء العامليـــن حيــال تأثيـــر قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، ب- 
والتعليــم العالــي علــى تطويـــر وتنميــة العامليـــن:

إن جميــع العوامــل الديموجرافيــة ليــس لهــا تأثيـــر علــى آراء العامليـــن حيــال تأثيـــر اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم،  - -
والتعليــم العالــي علــى تطويـــر وتنميــة العامليـــن، وال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بينهــا وبيـــن تأثيـــر اندمــاج 

الوزارتيـــن العالــي علــى تطويـــر وتنميــة العامليـــن؛ ألن عوامــل انحدارهــا غيـــر معنويــة.

النتائج:

يبلغ إجمالي متوسط استجابات أفراد العينة ملحور »أسباب اندماج وزارتي التـــربية والتعليم، والتعليم العالي«: )4.41(، 	 
أي أن أســباب دمج الوزارتيـــن نســبتها 85.25%- من وجهة نظر أفراد العينة - وهي تتضمن:

- الرغبة في توحيد سياسات التعليم بأن يكون تحت مظلة واحدة.-

- وجود فجوة معلوماتية بيـن مخرجات التعليم العام ومدخالت التعليم العالي.-

- عدم الربط بيـن املخرجات واحتياج سوق العمل.-

- ضعف مخرجات التعليم العام، والذي يتضح في إنشاء نظام السنوات التحضيـرية في الجامعات.-
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يبلغ إجمالي متوسط استجابات أفراد العينة ملحور »أهداف اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي«: )4.10(، 	 
أي أن الهــدف مــن وراء قــرار اندمــاج الوزارتيـــن موجــود بنســبة 77.50% - مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة. وتتمثــل األهــداف فــي 

النقــاط التاليــة:

-  للتعليم العالي.-
ً

االرتقاء بمستوى مخرجات التعليم العام؛ ليكون أكثـر تأهيال

- دعم التكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل بمرحلة التعليم العام والتعليم العالي.-

- دعم استمرارية تأهيل املعلم والقائد التـربوي، وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل والتطويـر.-

- تقليل الفجوة ما بيـن مخرجات التعليم العام ومدخالت التعليم العالي.-

- مواكبة الدول املتقدمة التي تعتمد على وزارة واحدة للتعليم.-

- إعطاء مجال أكبـر لتبادل الكوادر البشرية والخبـرات والقدرات والكوادر املتميـزة ما بيـن الوزارتيـن.-

- االستفادة من الكوادر البشرية في الوزارتيـن في سد العجز العددي والتخص�سي واإلشرافي.-

 يوجد تأثيـر إيجابي الندماج وزارتي التعليم على تطويـر مخرجات التعليم العام؛ فاملتوسط الحسابي يبلغ )4.38(، أي أن 	 
اندماج وزارتي التعليم يعمل على تطويـر مخرجات التعليم العام بنسبة %84.50.

يبلــغ إجمالــي متوســط اســتجابات أفــراد العينــة ملحــور »التأثيـــر املتوقــع مــن قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم 	 
العالي على املناهج الدراسية« )4.14(، أي أن اندماج وزارتي التعليم سيعمل على تطويـر املناهج الدراسية بنسبة %78.50 

- من وجهة نظر العامليـــن-. ويتمثل ذلك التأثيـــر في النقاط التالية:

- إعداد خطة كاملة وشاملة لتقوية مناهج التعليم وتطويـرها بصورة مستمرة.-

- تفعيل التعليم غيـر التقليدي مثل: )املناقشة والحوار، االستقراء، وغيـرها( بما يواكب سوق العمل.-

- ربط التعليم بالعمل.-

- تـركيـز املناهج الدراسية على تعزيـز ثقة الطالب، وقدرته على املناقشة واملشاركة.-

- قياس جودة البـرامج واملناهج الحالية بشكل علمي.-

- إثـراء املناهج باملواد العلمية والتقنية؛ لخلق التوازن املطلوب بيـن الدراسات األدبية والعلمية.-

- إعطاء الفروق الفردية للطالب اهتماًما خاًصا في محتوى املنهج.-

- تـركيـز املناهج على املهارات األساسية )كالتفكيـر النقدي وحل املشكالت(.-

كل العوامل املستقلة املتمثلة في الجنس، والعمر، وجهة العمل، واملسمى الوظيفي، وسنوات الخبـرة- ليس لها تأثيـر على 	 
آراء العامليـن حيال »تأثيـر اندماج وزارتي التـربية والتعليم، والتعليم العالي على املناهج الدراسية«، وال توجد عالقة ذات 
داللة إحصائية بينها وبيـن تأثيـر اندماج الوزارتيـن العالي على املناهج الدراسية؛ وذلك ألن عوامل انحدارها غيـر معنوية. 

أما املستوى التعليمي، فله تأثيـر إيجابي- ضعيف- على آراء العامليـن حيال تأثيـر اندماج الوزارتيـن على املناهج الدراسية.

يبلــغ إجمالــي متوســط اســتجابات أفــراد العينــة ملحــور »التأثيـــر املتوقــع مــن قــرار اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم 	 
العالــي علــى تنميــة وتطويـــر العامليـــن«: )4.30(، أي أن اندمــاج وزارتــي التعليــم ســيعمل علــى تنميــة وتطويـــر العامليـــن بنســبة 

82.50%- مــن وجهــة نظــر العامليـــن- ويتمثــل التأثيـــر التنمــوي والتطويـــري فــي النقــاط التاليــة:

- اختيار قادة اإلدارة املدرسية واإلدارات بناء على معاييـر تتوافق مع متطلبات تعليم املستقبل.-

- تطويـر مستوى املعلميـن وهيئة التدريس، وتنمية قدراتهم التدريسية بطريقة مستمرة إلزامية.-

- تطويـر نظام لتقويم أداء املعلميـن وهيئة التدريس.-

- رفع معاييـر انتقاء واختيار املعلميـن وهيئة التدريس.-

- وضع مزايا وظيفية؛ لتحفيـز املعلميـن وهيئة التدريس على زيادة األداء.-

- إنشاء نظام للتـرخيص ملزاولة مهنة التعليم بحيث يستلزم تجديد الرخصة كل فتـرة.-
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 كل العوامــل املســتقلة املتمثلــة فــي الجنــس، والعمــر، وجهــة العمــل، واملســتوى التعليمــي، واملســمى الوظيفــي، وســنوات 	 
الخبـــرة ليــس لهــا تأثيـــر علــى آراء العامليـــن حيــال تأثيـــر اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي علــى تطويـــر وتنميــة 
العامليـــن، وال توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بينهــا وبيـــن تأثيـــر اندمــاج الوزارتيـــن علــى تطويـــر وتنميــة العامليـــن؛ ألن 

عوامــل انحدارهــا غيـــر معنويــة.

التوصيات

االستمرار في تقييم وتطويـر خطط وبـرامج النظام التعليمي في اململكة، سواًء فيما له عالقة باألهداف، أو املحتويات 
املنهجية، أو أساليب التدريس، أو آليات التقويم وقياس الجودة، أو آليات التدريب، أو إعداد املعلم، أو غيـرها مما له عالقة 

بالنظام التعليمي. وذلك بما يلي:

- اختيار قادة اإلدارة املدرسية واإلدارات، بناًء على معاييـر تتوافق مع متطلبات تعليم املستقبل.-

- تطويـر مستوى املعلميـن وهيئة التدريس، وتنمية قدراتهم التدريسية بطريقة مستمرة إلزامية.-

- تطويـر نظام لتقويم أداء املعلميـن وهيئة التدريس.-

- رفع معاييـر انتقاء واختيار املعلميـن وهيئة التدريس.-

- وضع مزايا وظيفية؛ لتحفيـز املعلميـن وهيئة التدريس على زيادة األداء.-

- إنشاء نظام تـرخيص ملزاولة مهنة التعليم بحيث يستلزم تجديد الرخصة كل فتـرة.-

والحــرص فــي هــذا الشــأن علــى االســتفادة الكاملــة مــن البـــرامج العامليــة املتخصصــة فــي ُمختلــف املجــاالت، بمــا ال يتعــارض 
مــع تعاليــم ديننــا اإلســالمي الحنيــف، وال يختلــف مــع مــا نصــت عليــه سياســة التعليــم فــي بالدنــا.

 االهتمــام بتحقيــق التوســع الكمــي والتطــور الكيفــي فــي خطــط النظــام التعليمــي الحاضــرة واملســتقبلية؛ حتــى تتمكــن 
األجيال القادمة من تحقيق التكيف الالزم مع املعطيات الحضارية املعاصرة، والتطلعات املستقبلية التي ُيمكن من خاللها 

مواجهــة تحديــات العوملــة. وذلــك بما يلي:

- إعداد خطة كاملة وشاملة لتقوية مناهج التعليم وتطويـرها بصورة مستمرة.-

- تفعيل التعليم غيـر التقليدي، مثل املناقشة، والحوار، واالستقراء، وغيـرها، بما يواكب سوق العمل.-

- ربط التعليم بالعمل.-

- تـركيـز املناهج الدراسية على تعزيـز ثقة الطالب، وقدرته على املناقشة واملشاركة.-

- قياس جودة البـرامج واملناهج الحالية بشكل علمي.-

- إثـراء املناهج باملواد العلمية والتقنية؛ لخلق التوازن املطلوب بيـن الدراسات األدبية والعلمية.-

- إعطاء الفروق الفردية للطالب اهتماًما خاًصا في محتوى املنهج.-

- تـركيـز املناهج على املهارات األساسية، كالتفكيـر النقدي وحل املشكالت.-

الدراسات املستقبلية

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة، تقتـرح الباحثتان إجراء الدراسات التالية:

- دراســة أثـــر اندمــاج وزارتــي التـــربية والتعليــم، والتعليــم العالــي علــى فعاليــة مخرجــات التعليــم، فــي ضــوء حجــم عينــة -
أكبـــر- علــى مســتوى مناطــق اململكــة- وبـــزيادة ملحــاور الدراســة.

- دراسة أثـر ربط املؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب املنهي بالجامعة؛ لتفعيل الدمج بينهما )التعليم والتدريب( -
بما يواكب سوق العمل. 
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- أرجو التكرم بوضع إجابة محددة وواضحة
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ثانًيا- الرجاء وضع عالمة )√( أمام العبارة املتوافقة معك:

املحور األول: أسباب اندماج وزارتي التـربية والتعليم والتعليم العالي

موافق الفقرةم
غيـر محايدموافقبشدة

موافق

غيـر 
موافق 
بشدة

وجود فجوة معلوماتية بيـن مخرجات التعليم العام ومدخالت التعليم العالي1
عدم الربط بيـن املخرجات واحتياج سوق العمل.2
ضعف مخرجات التعليم العام والذي يتضح في إنشاء نظام السنوات التحضيـرية في الجامعات.3
الرغبة في توحيد سياسات التعليم بأن يكون تحت مظلة واحدة.4

املحور الثاني: أهداف اندماج وزارتي التـر بية والتعليم والتعليم العالي
تدعم التكامل في تأهيل الطالب لسوق العمل بمرحلة التعليم العام والتعليم العالي.5
تدعم استمرارية تأهيل املعلم والقائد التـربوي، وتوحيد الجهة التي تشرف على هذا التأهيل والتطويـر.6
تقليل الفجوة ما بيـن مخرجات التعليم العام ومدخالت التعليم العالي.7
 للتعليم العالي.8

ً
االرتقاء بمستوى مخرجات التعليم العام ليكون أكثـر تأهيال

االستفادة من الكوادر البشرية في الوزارتيـن في سد العجز العددي، التخص�سي، واإلشرافي.9
مواكبة الدول املتقدمة التي تعتمد على وزارة واحدة للتعليم.10
 أكبـر لتبادل الكوادر البشرية والخبـرات والقدرات والكوادر املتميـزة بيـن الوزارتيـن بكل سهولة.11

ً
إعطاء مجاال

املحور الثالث: تأثيـر اندماج وزارتي التـربية والتعليم والتعليم العالي على املناهج الدراسية
إعداد خطة كاملة وشاملة لتقوية مناهج التعليم وتطويـرها بصورة مستمرة.12
إعطاء الفروق الفردية للطالب اهتماًما خاًصا في محتوى املنهج.13
إثـراء املناهج باملواد العلمية والتقنية لخلق التوازن املطلوب بيـن الدراسات األدبية والعلمية.14
ربط التعليم بالعمل.15
تـركيـز املناهج على املهارات األساسية كالتفكيـر النقدي وحل املشكالت.16
تـركيـز املناهج الدراسية على تعزيـز ثقة الطالب وقدرته على املناقشة واملشاركة.17
تفعيل تعليم غيـر تقليدي: )مناقشة وحوار،استقراء، استكشاف، إلخ( بما يواكب سوق العمل.18
قياس جدوى وجودة البـرامج واملناهج الحالية بشكل علمي.19

املحور الرابع: تأثيـر اندماج وزارتي التـربية والتعليم والتعليم العالي على العامليـن )املعلميـن - أعضاء هيئة التدريس(
رفع معاييـر انتقاء واختيار العامليـن وهيئة التدريس.20
وضع مزايا وظيفية لتحفيـز الععلميـن وهيئة التدريس على زيادة األداء.21
تطويـر نظام لتقويم أداء املعلميـن وأعضاء هيئة التدريس.22
اختيار قادة لإلدارة املدرسية واإلدارات بناء على معاييـر تتوافق مع متطلبات تعليم املستقبل.23
تطويـر مستوى املعلميـن وأعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم التدريسية بطريقة مستمرة إلزامية.24
إنشاء نظام التـرخيص ملزاولة مهنة التعليم بحيث يستلزم تجديد الرخصة كل فتـرة.25
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ABSTRACT

The-study-aimed-to-identify-the-expected-impact-of-the-decision-of-the-integration-the-Ministries-of-
Education-and-Ministry-of-Higher-Education-and-its-effectiveness-on-the-outputs-of-the-education-sector-
through-a-survey- to-solicit- the-views-of-employees,- the-researcher- relied-on-field-study-where- the-ques-
tionnaire-was-designed-according-to-Likert-scale-)five-point-scale(-consisting-of-)25(-items-consist-of-four-
axes;-reasons-for-the-merger-of-the-Ministry-of-Education-and-Ministry-of-Higher-Education,-the-goals-of-
the-merger,-the-expected-impact-of-the-merger-on-the-curriculum-and-the-expected-impact-on-the-growth-
and-development-of-their-employees,-and-the-stability-and-credibility-was-measure--by-Cronbach’s-alpha-
coefficient-measure-of-all-axes-of-the-study,-which-amounted-to-)0.93(,-which-shows-its-high-stability-and-
reliable-in-the-distribution-of-the-questionnaire.-The-questioner-was-distributed-electronically,-and-through-
which-a-sample-of-members-of-the-study-population-was-questioned,-the-sample-included-male-and-female-
employees-in-the-two-Ministries-)managers,-heads-of-departments,-supervisors,-administrators,-teachers,-
teaching-staff-members(,-and-it-is-amounted-to-130-individuals.

In-doing-statistical-analysis-and-knowing-of-stability-and-credibility-coefficient,-Alpha-Cronbach-scale,-
simple- linear- regression,- averages,- standard- deviations,- and- weight- percentile- a- number- of- results- was-
reached-including:-the-existence-of-a-positive-effect-of-the-merger-of-the-Ministry-of-Education-and-Ministry-
of-Higher-Education-on-the-development-of-public-education-outcomes,-and-the-arithmetic-average-is-equal-
to-)-4.38(,-meaning-that-the-merger-of-the-two-Ministries-contributes-to-the-development-of-public-educa-
tion-output-by-78.5%-and-will-work-on-the-development-of-employees-by-85.25%-and-that-the-aim-of-the-
integration-of-the-two-ministries-resolution-was-of-77.50%-from-the-standpoint-of-respondents.-

Key words:-Merging,-the-Ministry-of-Education,-Ministry-of-Higher-Education.


