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بمنطقة  معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي من وجهة نظر القيادات التربوية
 الحدود الشمالية

 
 فايز سعد زيد العنـزي

 اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية 
 هـ1437/ 12/ 19وقبل  -هـ 11/6/1437 قدم للنشر

 
التبادل( والتنسيق والتعاون و  هدف هذا البحث بشكل رئيس إىل : التعرف على معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بأبعاده األربعة )التواصل: المستخلص

 يني : تكز هذا البحث على السؤالني اآلت. وقد ار الرتبوية مبنطقة احلدود الشماليةبني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر القيادات 
التبادل( من وجهة نظر عايل واملتعلقة بأبعاد ) التواصل والتنسيق والتعاون و ما معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم العام والتعليم ال -

 القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود الشمالية ؟

( يف استجابات القيادات الرتبوية حول معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم 05,0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
 ؟العام والتعليم العايل تُعزى إىل متغريات : اجلنس ، جهة العمل ، املؤهل 

، ( جماالت تتعّلق مبوضوع البحث4) ( فقرة وزعت على40استخدم الباحث املنهج الوصفي ، كما قام الباحث بتصميم استبانة تكونت من )     
ية، وجامعة للتعليم مبنطقة احلدود الشمال ( قائدًا تربويًا يف كل من اإلدارة العامة60وقد مّت التحقق من صدق االستبانة وثباهتا ، واليت تكونت من )

، واالحنراف املعياري الستجابات أفراد عينة ستخدام النسب املئوية والتكرارات، وذلك حلساب املتوسطات احلسابية، وقام الباحث بااحلدود الشمالية
 .املستقلة متغرياتلل( T-test)اختبار، كما استخدم املةالدراسة على فقرات كل جمال من جماالت االستبانة أو لالستبانة ك

: اتفاق عّينة الدراسة على وجود معوقات حتول دون حتقيق التكامل الرتبوي بأبعاده املختلفة بني التعليم العام وهيمة وتوصل البحث إىل نتيجة مه    
 . والتعليم العايل

 
 . الرتبوي، التعليم العام، التعليم العايل، احلدود الشمالية: معوقات ، التكامل الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

مراحلــو وأاــكالو أداة التطــوير والتنميــة  التعلــيم يميــ  يعــد  
، ويقـــ  علـــى عاتقـــو إحـــدا  التغيـــريات اجملتمعـــات  تختلـــ يف

الضرورية اليت مـن اـأ ا نقـل اجملتمـ  مـن حاضـره املتواضـ  إىل 
 .م مستقبل جديد متقّدم يتوق إليو أفراد اجملت

راحــــل التعلــــيم هــــا أهــــدافها كانــــت كــــل مرحلــــة مــــن م  وإذا
وير قـــــدرات اإلنســـــان ، وهـــــا قيمتهـــــا النســـــبية يف تطـــــاخلاصـــــة

، فــ ن مراحــل التعلــيم كلهــا ينبغــي أن تعمــل يف وتكامــل ختاتــو
، وأي حـــــد كمجموعـــــة حلقـــــات يف سلســـــلة واحـــــدةنســـــق وا

حيــد  مشــكلة للنظــام  انقطــاع بــني هــذه املراحــل مــن اــأنو أن
علــى تخرجــات العمليّــة ، وتكــون لــو هثــاره الســلبية والتعليمـي كلــ
 .(2: 1999)تريس، التعليمّية

ـــــة  ـــــة التعليمّي وهـــــذا يعـــــم أن التكامـــــل بـــــني مراحـــــل العملّي
 يفالرتبويّة من بداية السّلم التعليمي يف التعليم العام إىل  ايتو 

، ومعيــار ضــروري للحكــم علــى مهــم التعلــيم اجلــامعي مطلــب
 التعليمي وجودة تخرجاتو .ظام مدى كفاءة الن
( علـــــى أن التعلـــــيم اجليـــــد 135: 1993دويغـــــر ) وتؤكـــــد

يرتبط بالدرجة األوىل يودتو وحمتـواه ومـدى التكامـل والتناسـق 
الواحـــدة أو عـــت مراحلـــو  احلـــاد  بـــني مناهجـــو داخـــل املرحلـــة

 .املختلفة
وتعد قضـية التكامـل بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل مـن 

ت الــيت تــؤثر بشــكل الــيت تطــرع العديــد مــن اإلاــكااليا القضــا
يُرجـــ   إذ، مبااـــر يف كـــال النـــوعني مـــن التعلـــيممبااـــر أو  ـــري 

 ضع  العالقة بني مراحـل يفبعض اخلتاء واملتخصصني اللوم 
التعلــيم املختلفــة علــى جهــات متعــددة ،  ــري أن الواقــ  يؤكــد 

إلصـــــالع علـــــى مســـــؤولية التعلـــــيم العـــــايل يف أخـــــذ املبـــــادرات 
 .(91: 1999وي بشكلو الشمويل )بو بطانة،النظام الرتب

: هتا اليونســكو مــؤخراً علــى أنـــوكمــا أكــدت وثيقــة أصـــدر 
ينبغــــــي ألي تصــــــور مســــــتقبلي للتعلــــــيم وألي سياســــــة تربويــــــة 

، لـــذلك ينبغـــي ألي كـــاماًل مالئمـــة أن يتنـــاوال النظـــام الرتبـــوي  

بط بينـــو عمليــة إصــالع للتعلــيم العــايل أن تراعــي صــالت الــرتا
 .ألخرى وبني مراحل التعليم ا

ويأيت قرار ضم وزاريت التعليم العام والتعليم العـايل يف وزارة 
)وزارة التعليم( استمراراً لدعم خادم احلـرمني  اسمواحدة حتت 

، لقطـــــاع التعلـــــيم -حفظـــــو ا   –الشـــــريفني امللـــــك ســـــلمان 
كأســــــام للتنميــــــة   لـــــدوره الكبــــــري –أيــــــده ا   –ووتقـــــديراً منــــــ

يســــهم هــــذا القــــرار يف تنفيــــذ سياســــات  إذ، البشــــرية واملاديــــة
احــــل التعلــــيم حتــــت إاــــراف جهــــة تعليميــــة موحــــدة جلميــــ  مر 

 .  واحدة
هذا عالوة على بناء خطة اسرتاتيجية موحدة للتعليم وفق 

هـداف يف حتقيـق أ –بـ ذن ا  تعـاىل  –عمل مؤسسي يسـهم 
، تات املعرفيــــــة املؤهلــــــةوتبــــــادل اخلــــــ، خطــــــط التنميــــــة للدولــــــة

والقـــدرات والكـــوادر املبدعـــة بـــني مســـتويات ومراحـــل التعلـــيم 
 .  فة ، وزيادة فاعلية البحث العلمياملختل

ملخرجات التعليمية إىل حتسني ا –أيضاً  –ويهدف القرار 
، علمـــنييف تأهيـــل وتـــدريب امل، وتعزيـــز التكامـــل واالرتقـــاء  ـــا
، فضـــاًل عـــن تيســـري واإلداريــةمـــن اخلـــتات األكاد يـــة واإلفــادة 

ـــاهج وتطو  ـــدةبنـــاء املن ، والرقـــي يرهـــا وفـــق احتيـــا  الـــوزارة اجلدي
بــــأدوات البحــــث واإلفــــادة مــــن بيوتــــات اخلــــتة يف اجلامعــــات 

 .(2015)الزاحم،
قـرار الـدمج نقلـة نوعيـة وفارقـة لسـد الفجـوة بـني  كما يعد  
يــــؤدي ذلــــك إىل  ، إذلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايلعتخرجــــات الت

، إضـافة إىل توحيـد لة اليت كان يعيشها كال القطـاعيالعز  إلغاء
إىل تخرجـــــات نوعيـــــة  ـــــدم ســـــوق الـــــرجلى واجلهـــــود للوصـــــول 

مبــا  يف اجلامعــات ســيتم بنــاء منــاهج كليــات الرتبيــة العمــل، إذ
، بشـــكل يـــنعكس إعابـــاً علـــى يتناســـب مـــ  املنـــاهج الدراســـية

، واملعلـــم يميـــة الطالـــب والطالبـــةعمليـــة التعلالركيـــزة األساســـية لل
واملعلمـــة لوضـــ  سياســـات موحـــدة واســـرتاتيجية اـــاملة تقضـــي 

 .  التعليم العام والتعليم العايلعلى تلك الفجوة بني
وتتطلّــب يبيعــة العالقــة بــني التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل 
ضــرورة التعــاون بينهمــا لتحقيــق مزيــد مــن املكتســبات التعلميــة 
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تماعيــة ، فمؤسســات التعلــيم العــايل الــيت تقــدم والعلميــة واالج
التعلــيم اجلــامعي مبــا لــديها مــن إمكانــات علميّــة و  يــة قــادرة 

، وتوجيهـــو ط التعلـــيم العـــامعلـــى إحـــدا  تـــأثريات كبـــرية يف  ـــ
 التعلـــيم العـــام يعـــد  ن ، كمـــا إة قضـــايا اإلنســـان واجملتمـــ خلدمـــ

خصــباً لتطبيــق األفكــار  ، وجمــاالً مصــدراً رافــداً للتعلــيم اجلــامعي
 .والنظريات

وعملية التواصل والتكامل بني التعليم العام والتعليم العايل 
القـــرار يف كــــال  بح ســـهلة ميســــورة مـــا مــــا أحـــس صــــانعوتصـــ

م هـي مسـؤولية التعلـيم العـا بأن مهمـة تطـوير ودويـد التعليمني
، وأنو من أجـل ذلـك الغـرض ينبغـي إقامـة مشرتكة بني الطرفني

 .التنسيق والتعاون املستمر بينهما نوع من
ويعد حسن اختيار القيـادات الرتبويـة للمؤسسـات الرتبويـة 

 التعلـيم والتعليمية عاماًل مهماً يف حتقيق التكامل والتعاون بـني
ــــــيم العــــــايل ــــــرداً بارعــــــاً يف العــــــام والتعل ــــــو ف ــــــى كون ، عــــــالوة عل

ملســتان املعـامالت اجملتمعيّـة واملشـاركات املؤسسـاتية املختلفـة )
 .(44: 1997وهخرون،

ويف املقابـــل هنـــاا صـــعوبات ومعوقـــات حتـــول دون حتقيـــق 
التكامـــل بــــني التعلــــيم العــــام والتعلـــيم العــــايل والــــيت مــــن اــــأ ا 

لون من وراء عملّية ضـم إضعاف األهداف اليت وضعها املسؤو 
 الوزارتني يف وزارة واحدة .

وتشــــــري الدراســــــات إىل ضــــــع  التنســــــيق والتعــــــاون بــــــني 
مؤسسات التعليم العـايل والتعلـيم العـام ، ولعـل ذلـك أدى إىل 
ـــــــــــات الرتبيـــــــــــة يف وضـــــــــــ  السياســـــــــــات  عـــــــــــدم مســـــــــــااة كلي

 واالسرتاتيجيات التعليمّية . 
( علــى أاّيــة Saterfiel,1978فقــد أكــدت دراســة ســاترفيل )

ليـــات تعلـــيم العـــام وكإنشـــاء احتـــاد مؤسســـي بـــني املـــدارم يف ال
ــــــــة ، تكــــــــون مهمتــــــــو الرتبيــــــــة يف اجلامعــــــــات النهــــــــوض بالعملّي

 التعليمية.
( وجــــــود 1997) أظهـــــرت نتــــــائج دراســـــة الزهـــــراي كمـــــا

ضــع  أو قصــور يف أوجـــو التســويق بــني أجهـــزة التعلــيم العـــام 
: عـــدم وجـــود التعلـــيم العـــايل يف عـــدة أمـــور منهـــاومؤسســـات 

 األهــــداف ، وصــــعوبة طــــيط تعليمــــي اــــامل وعــــدم وضــــوع 
 اإلجراءات اإلدارية والفنية ، وازدواجية األنشطة . 

إىل وجــــود حاجــــة ( 1999أكــــدت دراســــة القــــري )فيمــــا 
تفعيــــل التعــــاون والتكامــــل بــــني مؤسســــات التعلــــيم  ملحــــة إىل

فيمـا يتعلــق بـتامج إعـداد املعلــم ،  العـايل وأجهـزة التعلــيم العـام
وتطــوير املنــاهج الدراســية واإلدارة املدرســية ، وتفعيــل اإلراــاد 
ـــــة اـــــاملة  ـــــوي واملهـــــم ، واملســـــااة يف عمـــــل خطـــــة تربوي الرتب

 للنهوض بالتعليم العام . 
( يف ورقتــو البح يــة جمــاالت 1999كمــا حــّدد بــو بطانــة )

تعلـيم العـام والتعلـيم ت الالتنسيق والتكامل بني التعليم مؤسسا
: التوسـ  يف مخسة جماالت رئيسة وفاعلة هي ، وحصرهاالعايل
، والتعــــاون يف تطــــوير وتــــأثريه علــــى انســــيابية الطــــالب الكمــــي

، وكـــــذلك ها ، والتعـــــاون يف جمـــــاالت التقـــــوماملنـــــاهج وحتـــــدي 
التعــــــاون يف إعــــــداد املعلمــــــني ، وأخــــــرياً التعــــــاون يف جمــــــاالت 

 اإلرااد والتوجيو . 
( يف دراســتها تصــورات لتحقيــق 1993دويغــر ) واقرتحــت

: التعلــيم العــايل، مــن أاهــاالتكامــل بــني منــاهج التعلــيم العــام و 
دراســـة التخصصــــات الــــيت تعطـــى يف التعلــــيم ال ــــانوي للتوفيــــق 

، وحتــديث بــرامج ني التخصصــات يف املرحلــة اجلامعيــةبينهــا وبــ
لـى  ـريج ،  يـث تصـبح قـادرة ع اجلامعـاتيفإعداد املعلمـني 

را لفلســـــفة التكامـــــل املعلـــــم صـــــاحب ال قافـــــة العريضـــــة واملـــــد
، كما اقرتحت الدراسـة إعـاد نـوع مـن التعـاون وأصول تطبيقها

املهــارة العلميــة البح ــي بــني أســاتذة اجلامعــات واملعلمــني ذوي 
، وذلــــك  ــــدف جعــــل البحــــو  اجلامعيــــة يف إجــــراء البحــــو 
 . مني ومشكالهتمت املتعلمني واملعلأك ر التصاقاً  اجا

( أن إحـــدا  التعـــاون 1999وأظهـــرت دراســـة اخلطيـــب )
يم العـــايل يتطلـــب  طيطـــاً والتكامـــل بـــني التعلـــيم العـــام والتعلـــ

 ، وحتديــداً جلوبــة، وتصــميماً للــنظم التعليميــة، ومتابعــة دمشــرتكاً 
دات الرتبويـة ، ومعايري جيدة الختيار القيالألدوار واملسؤوليات
 .  للمؤسسات التعليمية
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( يف 1999اقـــــــــرتع اخلليلـــــــــي واـــــــــري  وحســـــــــن ) كمـــــــــا
دراســتهم  وذجــاً للتعــاون والتكامــل بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 

 التقـوم،جمال تطوير املناهج الدراسية وأسـاليب  تضمن:العايل 
وجمــــال  وتــــدريبهم،وجمــــال إعــــداد الكــــوادر التعليميــــة واإلداريــــة 

 عملية.الوجمال الرتبية  الرتبوية،فعالية النظريات 
( فقــــــد تطــــــّرق يف دراســــــتو إىل أهــــــم 1999أمــــــا تــــــريس )

التحــديات واملشــكالت الــيت تواجــو التكامــل بــني التعلــيم العــام 
ــــيم العــــايل يف دولــــة اإلمــــارات العربيــــة   ومنهــــا: املتحــــدة،والتعل

ضــع  مســتويات خرعــي اجلامعــات واملعاهــد العليــا يف اجملــال 
ـــة تـــويني   الرتبـــوي،  كـــوادره،ومشـــكلة اإلاـــراف الرتبـــوي وكيفي

 وتوجهاتو.وحتديث أساليبو 
وهكذا دسمت قضية عدم الربط العضوي بـني متطلبـات 

يؤيــد هــذه  متكاملــة،مراحــل التعلــيم املختلفــة وفــق رجليــة علميــة 
يبقــت علــى منــاهج التعلــيم يف الرجليــة مــا أظهرتــو نتــائج دراســة 

خللــــيج العــــر  مــــن وجــــود ومــــن ضــــمنها دول ا العــــر ،الـــوين 
ممـا  اجلـامعي،فجوة قائمة بني مناهج التعليم اجلامعي ومـا قبـل 

للطـــــالب يف  ويســـــبب تع ـــــراً  تكاملهـــــا،يفقـــــد عمليـــــة التعلـــــيم 
 (.128: 1985دراساهتم )سنقر،

وهـــذا فاحلاجـــة ماســـة جـــداً إىل فحـــ  واستقصـــاء هفــــاق 
 العـايل،التعاون والتكامل بني مؤسسات التعليم العـام والتعلـيم 

 والتعاون.والوقوف على معوقات حتقيق ذلك التكامل 
 تناولــــت:بقة الــــيت وباســــتعراض الباحــــث للدراســــات الســــا

علــى حـــد  الباحــث ـمل عـــد  العــايل،والتعلـــيم  العــام،علــيم تال
كة العربّية السعوديّة دراسـات تناولـت املعوقـات يف اململ علمو ـ

ــــوي بــــني التعلــــيم  ــــيت حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتب العــــام ال
   العايل.والتعليم 

، فـــ ن باحـــث بضـــرورة وأاّيـــة هـــذا املوضـــوعواـــعوراً مـــن ال
معوقــات ـ تتنــاول ـ مبشــيئة ا  تعــاىل  الّيــة ســوفالدراســة احل

م العــام والتعلــيم العــايل مــن حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني التعلــي
  الشمالية.وجهة نظر القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود 

 

 الدراسـة:مشكلة 

يف ظـــل التحـــديات الـــيت تواجههـــا الـــنظم التعليميـــة يميـــ  
وخاصــــة تلــــك املرتبطــــة بــــالفجوة بــــني التعلــــيم العــــام  مراحلهــــا،

والتعلــيم العــايل تطــرع بقــوة قضــية التنســيق والتكامــل بــني  يــ  
وتقويــة هــذه اجلوانــب بشــكل أك ــر فعاليــة ممــا  التعلــيم،مراحــل 

 قد ينعكس إعاباً على  ي  حلقات النظام.
ورمبا تكون هذه الفجوة بني النظـامني هـي القضـية األك ـر 

، النظــــام التعليمــــي يف اــــكلو الشــــمويليف إيــــار فاعلّيــــة  أايّــــة
كالتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية وعالقتو باحتياجات اجملتم   

  العمل.وسوق 
وهــذه االحتياجــات تشــكل بــذاهتا حتــديات تواجــو النظــام 
التعليمـــي يف حتقيــــق مزيـــد مــــن الــــرتابط والتكامـــل بــــني التعلــــيم 

 العايل.العام والتعليم 
وهــي  العــايل،ويف إيــار العالقــة بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 

املوضوع الرئيس هذه الدراسة تتز جمموعة من التحديات الـيت 
تفــــرض نفســــها علــــى دفــــ  عمليــــات التكامــــل والتنســــيق بــــني 

 أسلفت.كما   هذين القطاعني
ويف ظل ما أاارت إليو الدراسات السابقة اليت مت 

التكامل الرتبوي بني التعليم استعراضها من وجود ضع  يف 
 والعايل.العام 

ف علـــــى أهـــــم ويف هـــــذه الدراســـــة حـــــاول الباحـــــث الوقـــــو 
حتقيــق التكامــل الرتبــوي بــني التعلــيم  املعوقــات الــيت حتــول دون

 العايل.العام والتعليم 
  ـــــث:حـــــّدد مشـــــكلة دراســـــتو يف لـــــذلك فـــــ ن الباحـــــث 

ـــيم  معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام والتعل
الرتبويـــــة مبنطقـــــة احلـــــدود العـــــايل مـــــن وجهـــــة نظـــــر القيـــــادات 

 .  الشمالية

  الدراسة:أسئلة 

 : على النحو اآليتحّدد الباحث أسئلة دراستو      
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مـــا معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام  .1
)التواصــل والتنســيق والتعــاون  بأبعــادواملتعلقــة والتعلــيم العــايل 

مــن وجهــة نظــر القيــادات الرتبويــة مبنطقــة احلــدود  والتبــادل(
 الشمالية؟

عنــــد مســــتوى  توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحصــــائيةهــــل  .2
جابات القيــــادات الرتبويــــة حــــول معوقــــات اســــت( يف 0،05)

التعلـــيم العـــايل حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام و 
 املؤهل؟ جهة العمل، ،: اجلنساتتُعزى إىل متغري 

 الدراسة:أهداف 

 فـ ّن الّدراسـة احلاليّـة هتـدف إىل التعـّرف تقّدم،يف ضوء ما 
  على:
املتعلقــــــــة بأبعــــــــاد  الرتبــــــــوي معوقــــــــات حتقيــــــــق التكامــــــــل .1

ـــــادل( ـــــني )التواصـــــل والتنســـــيق والتعـــــاون والتب ـــــيم ب  العـــــام التعل
مـــن وجهـــة نظـــر  والتعلـــيم العـــايل يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية

 .الشماليةالقيادات الرتبوية مبنطقة احلدود 

ــــــــادات  -إن وجــــــــدت  -الفــــــــروق  .2 يف اســــــــتجابات القي
الرتبويـــة حـــول معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم 

 جهة العمـل، العام والتعليم العايل تُعزى إىل متغريات: اجلنس،
   هل.املؤ 

 الدراسة:أهمّية 

  اآلتية:سة احلالّية من خالل النقاط أاّية الدرا نب ت

جــراء حــوار إمــن املؤّمــل أن تــؤدي نتــائج هــذه الدراســة إىل  .1
علمـــــي بـــــني أصـــــحاب القـــــرار يف مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايل 

تفعيــــل التعــــاون اد هليــــات واســــرتاتيجيات لوالتعلــــيم العــــام إلعــــ
 العايل.والتكامل الرتبوي بني قطاعي التعليم العام والتعليم 

تزويــد القــائمني علــى التعلــيم يف بالدنــا بتصــور كامــل عــن  .2
دور التكامــــل الرتبــــوي بــــني مؤسســــات التعلــــيم العــــام والتعلــــيم 

 املعاصرة.ومواجهة التحديات  التنمية،العايل ملالئمة خطط 

ــ .3 د مــن الدراســات الالحقــة الــيت توجيــو جهــود البــاح ني ملزي
أو  اذ  مقرتحة لتحقيـق  الرتبوي،تتناول واق  عملية التكامل 

 التكامل.ذلك 

  الدراسة:حدود 

  اآلتية:لدراسة باحلدود حتّددت ا
اقتصـــــــرت الدراســـــــة يف احلـــــــد املوضـــــــوعي )األكـــــــاد ي( :  -

بــني  علــى معوقــات حتقيــق التكامــل الرتبــوي املوضــوعي حــدها
التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل مــن وجهــة نظــر القيــادات الرتبويــة 

 مبنطقة احلدود الشمالية . 

اقتصــــرت الدراســـة علــــى حمافظـــات منطقــــة  املكـــاي:احلـــد  -
   الشمالية.احلدود 

اقتصـــــرت الدراســـــة علـــــى اإلدارة العامـــــة  املؤسســـــي:احلـــــد  -
 ية،الشـــمال وجامعـــة احلـــدود الشـــمالية،د للتعلـــيم مبنطقـــة احلـــدو 
والــيت مبجملهــا تتبــ   همــا،الرتبويــة التابعــة واإلدارات واألقســام 

  السعودية.وزارة التعليم باململكة العربية 

اقتصــرت الدراســة علــى عينــة مــن القيــادات  البشــري:احلــد  -
 الشــــمالية، اإلدارة العامــــة للتعلــــيم مبنطقــــة احلــــدود يفالرتبويّــــة 

   الشمالية.وجامعة احلدود 

ـــــق هـــــذه الدراســـــة خـــــالل الفصـــــل مت الزمـــــاي:احلـــــد  -  تطبي
 . هـ1437/  1436 الدراسي:الدراسي األول من العام 

 الدراسة:مصطلحـات 

 التربوي:التكامل  -

ســــتخدم للداللــــة علــــى الســــلوا املــــنظم التكامــــل كمصــــطلح ي
 واألفكار.واملنسق واملرتابط يف مشول ووضوع األهداف 

العملية اليت تـؤدي  بأنو:( التكامل 8: 1986ويعرف مبارا )
و األنســــاق املنفصــــلة يف  أي األجــــزاء أ الوحــــدات،إىل توحيــــد 
 .متجانس ذي صفات متناسقة م  بعضها، كل متماسك

( التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم 16: 1999ويعّرف اخلطيب )
العام والتعليم العـايل بأنـو: إعـاد االنسـجام والـروابط بـني أوجـو 
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د توجيههـــــا لتنفيـــــذ األهـــــداف النشـــــاط الرتبـــــوي املختلفـــــة عنـــــ
 الفاعل.وذلك يف إيار التنسيق  املوضوعة،

على  بأنو: العملالتكامل الرتبوي إجرائياً ويعرف الباحث 
بــني مؤسســات التعلــيم العــام والتعلــيم  الرتبــوي التكامــلق حتقيــ

مــــن  التعلــــيم،إىل حتســــني وجــــودة تخرجــــات مبــــا يــــؤدي العــــايل 
عـت  ذلـك،خالل التعرف علـى أهـم املعوقـات الـيت حتـول دون 

   الغرض.أداة أعدها الباحث لذلك 
 العام:التعليم 

 يفالتعلـيم  بأنـو:( التعلـيم العـام 5: 1990عّرف السلوم )
وهـذا النـوع مـن التعلـيم  وال انويـة،املدرسة االبتدائيـة واملتوسـطة 

ل وينتهـي بنيـ أظفاراـا،يتدر  مـ  الطالـب والطالبـة مـن نعومـة 
ل الكليـات اجلامعيـة أو ولو دخـو وهي اليت   ال انوية،الشهادة 

 .سوق العمل
تلـــك الفـــرتة  بأنـــو:ويعـــّرف الباحـــث التعلـــيم العـــام إجرائيـــاً 

 الزمنيـــــــة الـــــــيت تغطـــــــي مراحـــــــل التعلـــــــيم الـــــــ ال  )االبتدائيـــــــة،
الفــــــرتة الزمنيــــــة العمريــــــة الــــــيت تشــــــمل  (،وال انويــــــة املتوســـــطة،و 

والــــذي  ســـنة،( 18( إىل )6للطـــالب والطالبــــات مـــن عمــــر )
   السعودية.تشرف عليو وزارة التعليم باململكة العربية 

 العالي:التعليم 

كـــل أنـــواع التعلـــيم الـــذي يلـــي   بأنـــو:يعـــّرف التعلـــيم العـــايل 
وتقدمـو مراكـز التـدريب  يعادهـا،أو مـا  ال ـانوي،مرحلة التعليم 

واجلامعـــات )وزارة التعلـــيم والكليـــات  العليـــا،واملعاهـــد  املهـــم،
 (.288: 1995العايل،

ذلــك التعلــيم  بأنــو:ويعــّرف الباحــث التعلــيم العــايل إجرائيــاً 
ويلتحــــــق بــــــو الطــــــالب  الســــــعودية،الــــــذي تقدمــــــو اجلامعــــــات 

وتشـرف عليـو وزارة  ال انويـة،والطالبات بعد إ ائهم لدراسـتهم 
 السعودية.العربية التعليم باململكة 

 التربوية:القيادات 
النشـاط الـذي  بأ ـا:( القيادة Tead,1982,p81يعّرف تيد )

وجعلهــم يتعــاونون لتحقيــق  النــام، ارســو اــخ  للتــأثري يف 
 هدف ير بون يف حتقيقو .

( القيــــادة الرتبويــــة بأ ــــا :  85: 1977ويعــــّرف مرســــي ) 
الظــروف املناســبة كــل مــا يتعلــق باجلوانــب التنفيذيــة الــيت تــوفر 

واإلمكانــات املاديــة والبشــرية الالزمــة للعمليــة الرتبويــة ، وتعــ  
 لألفراد لتحقيق أهداف معينة. تنظيم النشاط اجلماعي

أمــــا الباحــــث فيعــــّرف القيــــادات الرتبويــــة إجرائيــــاً يف هــــذه 
املســؤولون الــذين يتخــذون القــرار يف كــل مــن  الدراســة بــأ م :

مبنطقـــــة احلــــــدود الشـــــمالية ، وجامعــــــة اإلدارة العامـــــة للتعلــــــيم 
 إناثاً . د الشمالية سواًء أذكوراً كانوا أماحلدو 

 إجراءات الدراسة

 الدراسة:منهج 

اتب  الباحث املنهج الوصفي الذي يقوم على وص  
الظاهرة وصفًا دقيقًا من خالل    املعلومات والعمل على 
تصنيفها والتعبري عنها كمًا وكيفًا وذلك للوصول إىل 
استنتاجات تسهم يف التعرف على معوقات حتقيق التكامل 
بني التعليم العام والتعليم العايل من وجهة نظر القيادات 

 السعودية.بويّة مبنطقة احلدود الشمالية يف اململكة العربية الرت 

  الدراسة:مجتمع 

ن جمتم  الدراسة من  ي  القيادات الرتبوية يف تكوّ 
)املشرفني  اإلدارة العامة للتعليم مبنطقة احلدود الشمالية

وجامعة  (،130وعددهم ) الرتبويني واملشرفات الرتبويات(
 الرتبية،)رجلساء األقسام ووكيالهتن يف كلية  احلدود الشمالية

خالل العام  (50وعددهم ) (،وعمادة السنة التحضريية
ليكون جمموع اجملتم  الكلي  هـ،1436/1437الدراسي 
 تربوياً.( قائداً 180للدراسة )

  الدراسة:عينة 

يف كل من  ( قائدًا تربوياً 60تكّونت عينة الدراسة من )
)املشرفني  للتعليم مبنطقة احلدود الشماليةاإلدارة العامة 

، وكذلك (30وعددهم ) الرتبويني واملشرفات الرتبويات(
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)رجلساء األقسام ووكيالهتن يف كلية  جامعة احلدود الشمالية
مّت والذين  (30وعددهم ) (،وعمادة السنة التحضريية الرتبية،

 باستخدام القرعة. البسيطة،اختيارهم بالطريقة العشوائية 

 الدراسة:خصائص وسمات عينة 

  الجنس:توزيع أفراد العينة حسب متغير 

 1جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 %50 30 ذكر
 %50 30 أن ى
 %100 60 اجملموع

%( من عينة الدراسة من  50أن ) 1يتضح من اجلدول 
 . %( من العينة من اإلنا  50، وأن )الذكور

 العينة حسب متغير المؤهل العلمي توزيع أفراد : 

  2جدول 
 توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي
 %45 27 بكالوريوم فأقل
 %55 33 دراسات عليا
 %100 60 اجملموع

حيملون %( من عينة الدراسة 45أن ) 2يتضح من اجلدول 
العينة  %( من55) يف حني، مؤهل البكالوريوم فأقل
 .حيملون مؤهل دراسات عليا

  : توزيع أفراد العينة حسب متغير جهة العمل 

  3جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل

 النسبة المئوية التكرار جهة العمل
 %50 30 التعليم العام
 %50 30 التعليم العايل
 %100 60 اجملموع

% من عينة الدراسة  50أن  3يتضح من اجلدول 
%( من العينة يعملون 50) يف حني العام،يعملون يف التعليم 

 العايل.يف التعليم 

  الدراسة:أداة 

جلم   أداةً حث يف دراستو احلالية االستبانة استخدم البا
  امليدانية.البيانات نظراً ملالئمتها هذا النوع من الدراسات 

أداة  ( أن االستبانة تعد  2007:104ذكر عبيدات )وقد 
مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة 

  معني.بواق  

ء االستبانة على املصادر كما اعتمد الباحث يف بنا
 ية: اآلت

، االيالع على الدراسات السابقة، واألدب الرتبوي -
  احلدي ة.واالداهات 

استشارة بعض ذوي اخلتة واالختصاص من الباح ني  -
  واخلتاء.

 امشرفً مث  امعلمً  ميدان عملو اإلفادة من ختة الباحث يف -
وحضوره للدورات واملؤمترات العلمية ذات العالقة  تربويًا،
  الدراسة.مبوضوع 

 ية: ء االستبانة وفق اخلطوات اآلتومن مث قام الباحث ببنا

 اآليت:يسة على النحو اجملاالت الرئحتديد  .1

معوقات تتعّلق بُبعد التواصل بني التعليم  األول:اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

معوقات تتعّلق بُبعد التنسيق بني التعليم  ال اي:اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

معوقات تتعّلق بُبعد التعاون بني التعليم  ال الث:اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

معوقات تتعّلق بُبعد التبادل بني التعليم  الراب :اجملال  -
  العايل.العام والتعليم 

  جمال.صيا ة الفقرات اليت تق  حتت كل  .2
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واليت ااتملت على  النهائية،إعداد االستبانة يف صورهتا  .3
  فقرة.( 40)
وفق سلم متدر  مخاسي  مدر ،مّت إعطاء كل فقرة وزن  .4

: على النحو اآليت( لقيام درجة توفر املعّوق )مقيام ليكرت
"،  ري 3"، حمايد"4"، موافق"5عالية ")موافق بدرجة 

 (."1،  ري موافق بدرجة عالية""2موافق"

  لألداة:الخصائص السيكومترية ـ

بعد أن انتهى الباحث من اخلطوات واإلجراءات اليت 
بدأ يف اإلجراءات  ستبانة  اتبعها يف إعداد وتصميم اال

صبح أداة مقننة تستخدم يف تل اوضبطه هااخلاصة بتقنين
معوقات حتقيق التكامل الرتبوي بني التعليم ف على التعرّ 

 :يتوذلك على النحو اآلالعام والتعليم العايل 

 صدق األداة :

 : أواًل: صدق المحكمين

 قام الباحث بعرض االستبانة على جمموعة من اخلتاء
، وعلم املناهج ويرق واألكاد يني يف جمال علم النفس

( خبريًا وأكاد يًا لالسرتااد 20، بلغ عددهم )دريسالت
، ومدى مالءمة ومقرتحاهتم بشأن حمتوى االستبانةبآرائهم 

 .االت واألبعاد اليت أدرجت فيهاالعبارات واجمل

وبعد ورود استمارات التحكيم من السادة احملكمني، مّت 
 ل بعض التعديالت ، وإعادة صيا ة بعض العبارات .إدخا

 :: صدق االتساق الداخليثانياً 

 40) داةقام الباحث بالتحقق من التجانس الداخلي لأل
فقرة( من خالل حساب معامالت االرتباط الداخلية بني كل 

عد الذي تنتمي إليو، بُ درجة كل عبارة واجملموع الكلي لل :من
درجات األبعاد  ،داةالكلية لألدرجة كل عبارة بالدرجة 

والدرجة الكلية باستخدام معامل االرتباط لبريسون،  ستبانةلال
استجابات القيادات الرتبوية يف وذلك على جمموعة من 

(، واجلداول 60)ن=  مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل
 :توضح النتائج اليت توصل إليها الباحث يةآلتا

 4جدول 
 عد الذي تنتمي إليهب  درجة كل عبارة والمجموع الكلي للقيم معامالت االرتباط الداخلية بين 

 معامل االرتبــاط رقم العبارة  معامل االرتبــاط رقم العبارة  معامل االرتبــاط العبارةرقم   معامل االرتبــاط رقم العبارة
التواصـلبعد  التنسيـقبعد   التعـاونبعد   التبـادلبعد    

1 0.935** 1 0.811** 1 0.920** 1 0.799** 
2 0.809** 2 0.900** 2 0.856** 2 0.861** 
3 0.792** 3 0.861** 3 0.895** 3 0.933** 
4 0.921** 4 0.870** 4 0.845** 4 0.874** 
5 0.909** 5 0.838** 5 0.904** 5 0.914** 
6 0.919** 6 0.925** 6 0.842** 6 0.926** 
7 0.881** 7 0.891** 7 0.903** 7 0.937** 
8 0.886**  8 0.876**  8 0.896**  8 0.905** 
9 0.842**  9 0.829**  9 0.943**  9 0.894** 
10 0.876**  10 0.800**  10 0.878**  10 0.835** 

 0،05)*( دالة عند      0،01)**( دالة عند 
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 5جدول 
 ستبانةقيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لال

 معامل االرتبــاط رقم العبارة  معامل االرتبــاط رقم العبارة  االرتبــاطمعامل  رقم العبارة  معامل االرتبــاط رقم العبارة
 بعد التبـادل بعد التعـاون بعد التنسيـق بعد التواصـل

1 0.896** 1 0.854** 1 0.926** 1 0.778** 
2 0.823** 2 0.838** 2 0.841** 2 0.904** 
3 0.811** 3 0.794** 3 0.901** 3 0.917** 
4 0.909** 4 0.877** 4 0.850** 4 0.854** 
5 0.878** 5 0.844** 5 0.910** 5 0.912** 
6 0.921** 6 0.909** 6 0.829** 6 0.878** 
7 0.837** 7 0.859** 7 0.889** 7 0.924** 
8 0.815**  8 0.822**  8 0.884**  8 0.872** 
9 0.878**  9 0.798**  9 0.920**  9 0.862** 
10 0.857**  10 0.808**  10 0.853**  10 0.770** 

 0،05)*( دالة عند      0،01)**( دالة عند 

  6جدول 
 والدرجة الكلية ستبانةلال ين درجات األبعادقيم معامالت االرتباط الداخلية ب

)الدرجة  المعوقـات 
 الكلية(

بعد 
 التواصـل

 التبـادل التعـاونبعد  التنسيـقبعد 

 المعوقـات
)الدرجة 
 الكلية(

 **0.976 **0.991 **0.981 **0.981 1 قيمة الداللة

 0.000 0.000 0.000 0.000  مستوى الداللة

 **0.934 **0.975 **0.942 1  قيمة الداللة التواصـلبعد 

 0.000 0.000 0.000   مستوى الداللة

 **0.952 **0.966 1   قيمة الداللة التنسيـقبعد 

 0.000 0.000    مستوى الداللة

 **952. 1    قيمة الداللة التعـاونبعد 

 0.000     مستوى الداللة

 1     قيمة الداللة التبـادلبعد 

      مستوى الداللة
ن  ي  قيم معامالت أ 4،5،6يتضح من اجلداول 
عد بُ درجة كل عبارة واجملموع الكلي للاالرتباط سواًء بني 

كل عبارة والدرجة الكلية   الذي تنتمي إليو، أو درجة
والدرجة  ستبانةاألبعاد الفرعية لال، أو درجات ستبانةلال

مما يتر االعتقاد ، الكلية  فجميعها قيم موجبة ومرتفعة وقوية

معوقات حتقيق التكامل بأن هذه األبعاد تقيس مقيام 
أبعاد أربعة من خالل  لتعليم العام والتعليم العايلوي بني االرتب
 ( فقرة ترتبط فيما بينها بعالقة يردية. 40) تتكّون من فرعية
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 :ثبات األداة

الطرق االستبانة  استخدم الباحث يف حساب ثبات
 : يةتاآل

 :: طريقة معادلة كرونباخ )معامل ألفا(ىالطريقة األول
 ســـــــتبانةباســـــــتخدام معادلـــــــة كرونبـــــــا  جلميـــــــ  أبعـــــــاد اال 

للدرجــة الكليــة  والدرجــة الكليــة، تبــني أن قيمــة معامــل ال بــات
 ىمســـتو  ( وأ ـــا دالـــة عنـــد0.991كانـــت مرتفعـــة )لالســـتبانة  

 . مرتفـ  داةال بات لأل ى( مما يعم أن مستو 0،01)
ـــة النصـــفية  ـــات بطريقـــة التجزئ الطريقـــة اليانيـــة: حســـار ثب

 :  بمعادلة سبيرمان وجتمان
قام الباحث باستخدام التجزئة النصفية للتحقق من ثبات 

ين كل جزء صورة أإىل جز  ستبانةقام بتقسيم اال إذ، ستبانة اال
ـــــة، وبعـــــد اســـــتخرا  درجـــــا ت النصـــــفني بالنســـــبة لكـــــل مكافئ

 ســــــاب معامــــــل االرتبــــــاط بينهمــــــا  الباحــــــث قــــــام، اــــــخ 
 قتني اا: يبطر SPSS باستخدام 

ــــراون -معادلــــة ســــبيرمان .1 مت حســــاب معامــــل ال بــــات : ب
لالســــتبانة   بطريقــــة ســــبريمان، وتبــــني أن قيمــــة معامــــل ال بــــات

تمتـ  بدرجـة ت سـتبانة( مما يؤكـد أن اال0.983كانت مرتفعة )
وي ملعوقـات حتقيـق التكامـل الرتبـا مرتفعة من ال بات يف قياسه

 .لتعليم العام والتعليم العايلبني ا
مت حســـاب معامـــل ال بـــات : معادلـــة جتمـــان )فالنجـــان( .2

، ن قيمة معامل ال بات كانـت مرتفعـةبطريقة جتمان، و تبني أ
تمتــ  بدرجــة مرتفعــة مـــن ت داةممــا يؤكــد أن األ (0.991وهــي)

ملعوقات حتقيق التكامل الرتبـوي بـني التعلـيم  اال بات يف قياسه
 .العام والتعليم العايل

جلمي  االستبانة   معامالت ثباتيتاجلدول اآلويلخ  
والدرجة الكلية بطريقة معامل ألفا والتجزئة النصفية  هاأبعاد

 جتمان( وإعادة االختبار. )سبريمان، 

  7جدول
 والدرجة الكلية  هالجميع أبعاداالستبانة  معامالت ثبات

 م البعــد معامل ألفا كرونباخ التجزئة النصفية
 سبيرمان جتمــان
 1 التواصـل 0.966  0.865 0.924
 2 التنسيـق 0.957 0.942 0.966
 3 التعـاون 0.967 0.904 0.948
 4 التبـادل 0.969 0.952 0.973
 املعوقـات)الدرجة الكلية( 0.991 0.983 0.991

ال بـــات مرتفعـــة مـــن اجلـــدول الســـابق أن معـــامالت  يتضـــح
( وهـذا يـدل علــى أن 99,0( و )865,0وقـد تراوحـت بـني )

 االستبانة تتمت  بدرجة عالية من ال بات .

 : اإلحصائية معالجةـ ال

لقد قام الباحث بتفريغ وحتليل االستبانة من خالل 
، ومت استخدام االختبارات اإلحصائيSPSS برنامج 
 : يةئية اآلتاإلحصا

، وذلك حلساب املتوسطات اتوالتكرار  النسب املئوية .1
املعياري الستجابات أفراد عينة الدراسة  واالحنراف، احلسابية

على فقرات كل جمال من جماالت االستبانة أو لالستبانة  
 .كاملة
 . املستقلة متغريات( للT-test"ت" )اختبار  .2

 ن االستجابات مخسة خيارات )موافق بدرجة عالية،ومبا إ
 ري موافق بدرجة عالية( مت   ري موافق، حمايد، موافق،
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 : على النحو اآليتاملتوسط املرجح حساب املتوسط احلسا  )املتوسط املرجح( حسب قيم 
 المتوسط المرجح المستوى

 (1،79( إىل )1من )  ري موافق بدرجة عالية
 (2،59( إىل )1،80من )  ري موافق
 (3،39( إىل )2،60من ) حمايد
 (4،19( إىل )3،40من ) موافق

 (5( إىل )4،20من ) موافق بدرجة عالية
( 4/5ويالحظ هنا أن يول الفرتة املستخدمة هنا هو )

وقد مت حساب يول الفرتة على أسام  (،0،80أي حوايل )
( قد حصرت فيما بينها 1،2،3،4،5أن األرقام اخلمسة )

 مسافات.( 4)

 عرض ومناقشة النتائج

  األول:السؤال 
 يأيت:ين  السؤال األول على ما 

مــــا معوقــــات حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام 
ـــــيم العـــــايل واملتعلقـــــة بُبعـــــد  مـــــن وجهـــــة نظـــــر  التواصـــــل،والتعل
 الشمالية؟القيادات الرتبوية مبنطقة احلدود 

التكرار املرجح مت استخرا   سؤالن هذا الع جابةولإل
والوزن النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا  وقوة 

 للنتائج:  عرض وتفسريأيتوفيما ي االستجابة،

  8جدول 
لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابةنتائج التكرار 
 المتعلقة بب عد التواصل يوالتعليم العال

معوقات تتعّلق ببعد التواصل  م
بين التعليم العام والتعليم 

 العالي

التكرار  االستجابة
 المرجح

الوزن 
النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
موافق  االستجابة

 بدرجة عالية
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 
 بدرجة عالية

 ياب قناعة التجاور أو  1
التحاور يف العمل املشرتا ، 
نتيجة لقناعات بعض 
املسؤولني يف القطاعني 
)التعليم العام والتعليم العايل( 
بأن فكرة االتصال والتالقي 

  ري ملزمة للطرفني .  

 قوية 0.785 4.167 16.667 250 0 4 2 34 20

هناا ضع  واضح يف هتيئة  2
املشرتا فرص احلوار والتفاهم 

بني مؤسسات التعليم العام 
والتعليم العايل ، ملواجهة 
التحديات ذات اهم املشرتا 

. 

 قوية 0.613 4.383 17.533 263 0 0 4 29 27

إاال تضمني برامج إعداد  3
املعّلم يف اجلامعات ما ععلو 
أك ر فهمًا ، واتصااًل بالبيئة 
العملّية بالنسبة إليو بعد 

ومن ذلك التخر  والتعيني، 
مراجعة ونقد املناهج املقررة ، 

 ويبيعة العمل املدرسي .

 قوية 0.694 4.400 17.600 264 0 1 4 25 30

عدم وجود اتساق بني معايري  4
التعليم العام والتعليم العايل 

 قوية 0.792 4.183 16.733 251 0 4 2 33 21
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معوقات تتعّلق ببعد التواصل  م
بين التعليم العام والتعليم 

 العالي

التكرار  االستجابة
 المرجح

الوزن 
النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
املناهج ،  فيما يتعّلق بـ : االستجابة

، والوسائل ، واملهارات
 والكفاءات . 

هناا  ياب تام من اإلفادة  5
من دارب وسياسات الدمج 
يف بعض الدول املتقدمة عاملياً 

. 

 قوية 0.693 4.167 16.667 250 0 1 7 33 19

ضع  االتصال املستمر  6
الفاعل بني مؤسسات التعليم 

 العام والتعليم العايل .

 قوية 0.804 4.217 16.867 253 0 2 8 25 25

أو تشري  أو  صدار الئحةإ 7
أو قانوي يف أي  تنظيم فم

من التعليمني )العام والعايل( 
حاصل دون االعتبار إىل ما 
قد ي ريه أو يوجبو م ل هذا 

ت أو السن القانوي من ممارسا
 .اعتبارات يف اجلانب املقابل

 قوية 0.758 3.967 15.867 238 0 2 12 32 14

ايوع رأي قاصر ععل دور  8
ممارسة الوصاية  التعليم الالحق
تعليم السابق ، مما والتجويد لل

 ياب فكرة التتابعّية ،  يعم
والرجلية التكاملّية يف البناء 
املعريف ، وال قافة العلمّية ، 

ل املوهبة ، واملهارة ، وصق
 .والفنيات

 قوية 0.911 4.017 16.067 241 2 2 6 33 17

هناا تباين واختالف كبري يف  9
واألنظمة واللوائح اإلجراءات 
لّية والفنّية بني اإلداريّة واملا

التعليم العام والتعليم  قطاعي
 العايل .

 قوية 0.755 4.200 16.800 252 0 2 6 30 22

 ياب اآللية الواضحة اليت من  10
اأ ا إعاد نوع من الرتابط 
والتكامل بني اجلامعة واإلدارة 
 التعليمّية يف املنطقة الواحدة.

 قوية 0.809 4.300 17.200 258 0 4 1 28 27

دون حتقيـق  أك ر معوقني حيـوالن أن :8من اجلدول يتضح
واملتعّلقـــة  العـــايل،التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام والتعلـــيم 

بات أفــــراد حســــب املتوســــط احلســــا  الســــتجا بُبعــــد التواصــــل
  اآليت:العينة على النحو 

  إاــال تضــمني بــرامج إعــداد املعّلــم يف اجلامعــات مــا ععلــو
واتصــااًل بالبيئــة العملّيــة بالنســبة إليــو بعــد التخــر   فهمــاً،أك ــر 

ويبيعــــة  املقــــررة،والتعيــــني، ومــــن ذلــــك مراجعــــة ونقــــد املنــــاهج 
بلغ املتوسط احلسا  آلراء عينـة الدراسـة  فقد املدرسي،العمل 
 ، وقد احتل املرتبة األوىل . (4.4)
  هنـــــاا ضـــــع  واضـــــح يف هتيئـــــة فـــــرص احلـــــوار والتفـــــاهم

ملواجهــة  العــايل،املشــرتا بــني مؤسســات التعلــيم العــام والتعلــيم 

آلراء  املتوســط احلســا بلــغ  إذ املشــرتا،التحــديات ذات اهــم 
 .وقد احتل املرتبة ال انية (،4.383عينة الدراسة )

معـوقني حيـوالن  أن أقـل كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق أيضـاً 
حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل، دون 

بات واملتعّلقـة بُبعـد التواصـل حسـب املتوسـط احلسـا  السـتجا
   اآليت:أفراد العينة على النحو 

  اــــــيوع رأي قاصــــــر ععــــــل دور التعلــــــيم الالحــــــق ممارســــــة
ممــــا يعـــــم  يــــاب فكـــــرة  الســــابق،الوصــــاية والتجويــــد للتعلـــــيم 

 العلمّيــة،وال قافــة  املعــريف،والرجليــة التكاملّيــة يف البنــاء  التتابعّيــة،
ســا  بلــغ املتوســط احل إذ، لفنيــات، واواملهــارة املوهبــة، وصــقل

 ، وقد احتل املرتبة التاسعة .      (4.217آلراء عينة الدراسة )
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  إصـــدار الئحـــة أو تشـــري  أو تنظـــيم فـــم أو قـــانوي يف أي
من التعليمني )العـام والعـايل( حاصـل دون االعتبـار إىل مـا قـد 
ي ـــــريه أو يوجبـــــو م ـــــل هـــــذا الســـــن القـــــانوي مـــــن ممارســـــات أو 

بلـــغ املتوســـط احلســـا  آلراء  إذ املقابـــل.اعتبـــارات يف اجلانـــب 
 ، وقد احتل املرتبة العاارة.      (3.967لدراسة )عينة ا

 ية: النتيجة من خالل النقاط اآلت و كن تفسري هذه      
  يــــاب املرجعيــــة الــــيت تأخــــذ علــــى عاتقهــــا تنفيــــذ عمليّــــة 

  وتنفيذاً. الرتبوي بشكل جاد وعملي  طيطاً  التكامل

 التواصـــل بـــني التعلـــيم العـــام والتعلـــيم العـــايل فيمـــا   ضـــع
   املقررة.يتعّلق بطبيعة العمل املدرسي واملناهج 

 مـــــــــــــــن:وهـــــــــــــــذه النتيجـــــــــــــــة تتفـــــــــــــــق مـــــــــــــــ  دراســـــــــــــــة كـــــــــــــــل 
(Saterfiel,1978،1997(، ) الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراي)، 

 . (1999)القري،
 السؤال الياني : 

  يأيت:ين  السؤال ال اي على ما 
ما معوقـات حتقيـق التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم 

من وجهة نظر القيادات الرتبوية  التنسيق،العايل واملتعلقة بُبعد 
 الشمالية؟مبنطقة احلدود 

التكرار املرجح والوزن مت استخرا   جابة عن هذا السؤالولإل
 االستجابة،النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا  وقوة 

 للنتائج:  عرض وتفسريأيتوفيما ي
 9جدول 

لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة
 المتعلقة بب عد التنسيق يوالتعليم العال

تتعّلق بب عد معوقات  م
التنسيق بين التعليم العام 

 والتعليم العالي

التكرار  االستجابة
 المرجح

الوزن 
النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
موافق بدرجة  االستجابة

 عالية
غير  محايد موافق

 موافق
غير موافق 
 بدرجة عالية

افتقار الرجلية الواضحة ملفهوم  1
التعليم العام التكامل بني 

والتعليم العايل ، ومن مث 
ضع  مترات الدفاع عن 
هذا التكامل لدى بعض 
 املسؤولني يف كال القطاعني.

 قوية 0.701 4.183 16.667 251 0 1 7 32 20

ضع  تسويق أي من  2
اجلهتني )التعليم العام 
والتعليم العايل( للجهة 
األخرى عت براجمها وفعالياهتا 

تطبيقات حمكمة من خالل 
تضمن وصول رسائل 
إعالمّية منضبطة وهادفة 

 للجمهور املستهدف.

 قوية 0.594 4.450 17.800 267 0 0 3 27 30

 ياب التنسيق اإلداري والفم  3
بني التعليم العام والتعليم 
العايل فيما يتعّلق بقضايا 
الكم والكي  ذات الصلة 
بأعداد خرعي التعليم العام 

والتخصصات واملقاعد 
املتاحة لالستيعاب يف 
 مؤسسات التعليم العايل .

 قوية 0.536 4.533 18.133 272 0 0 1 26 33

االفتقاد إىل جلان تنسيقّية  4
 كن من خالها اإلفادة بنقل 
ختات ودارب أصحاب 
املمارسات النوعّية والفارقة 

 قوية 0.785 4.167 16.667 250 0 3 5 31 21
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من جهة إىل جهة أخرى ، 
خاصة يف تلك اجملاالت اليت 

صورًا لاللتقاء احلتمي  متّ ل 
كالقيادة الرتبويّة واملناهج 
ويرق التدريس وتقنيات 

 التعليم .
وجود بعض اللوائح والقوانني  5

والضوابط اليت قد تصن  حاالً 
من التنافر أو الضديّة يف 
بعض اجلوانب بني التعليم 

 العام والتعليم العايل.

 قوية 0.854 3.983 15.933 239 0 4 10 29 17

مالحظة املتعّلم )الطالب(  6
االنتقال املفاجئ يف أنظمة 
وقواعد الدراسة والتقوم عند 
االنتقال من التعليم العام إىل 
التعليم العايل دون استشعار 
 إعابّية التمهيد والتدريج .

 قوية 0.659 4.350 17.400 261 0 1 3 30 26

اإلعالم بـأنواعو ضع  دور  7
املختلفة يف تسويق ثقافة 
التقارب والتكامل بني 
مؤسسات التعليم العام 

 والتعليم العايل.

 قوية 0.696 4.417 17.667 265 0 2 1 27 30

 ياب دور اجملالس التعليمّية  8
اليت حيمل عضويتها بعض 
القيادات الرتبويّة يف قطاعي 
التعليم )العام والعايل( يف 

مستوى التكامل بني رف  
 مؤسسات القطاعني .

 قوية 0.561 4.417 17.667 265 0 0 2 31 27

ضع  التنسيق والرتابط  9
اإلداري والفم خاصة فيما 
يتعّلق بتلك املهمات 
واألعمال املتشا ة أو املتقاربة 
يف مؤسسات القطاعني 
)التعليم العام والتعليم العايل( 
اهدر ، مما قد يوّلد حااًل من 

 .ايلالبشري وامل

 قوية 0.566 4.467 17.867 268 0 0 2 28 30

 ياب التنسيق املشرتا بني  10
مؤسسات التعليم العام 
والتعليم العايل من أجل 
إعداد برامج توعية ملعاجلة 

ة والنفسّية املشكالت السلوكي
، لطالب التعليم العام
 وهتيئتهم للدراسة اجلامعّية .

 قوية 0.503 4.467 17.867 268 0 0 0 32 28

أن أك ـــــر معـــــوقني حيـــــوالن دون  :9 مـــــن اجلـــــدول يتضـــــح
حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايل، 
واملتعّلقــة بُبعــد التنســيق حســب املتوســط احلســا  الســتجابات 

 :ينة على النحو اآليتأفراد الع
  يــاب التنســيق اإلداري والفــم بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 

العــايل فيمــا يتعّلــق بقضــايا الكــم والكيــ  ذات الصــلة بأعــداد 

خرعـــــــــي التعلـــــــــيم العـــــــــام واملقاعـــــــــد والتخصصـــــــــات املتاحـــــــــة 
بلـــــغ املتوســـــط  إذ يل،لالســـــتيعاب يف مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــا

املرتبــــة وقــــد احتــــل  (،4.353آلراء عينــــة الدراســــة ) احلســــا 
 األوىل.

  ضع  التنسيق والرتابط اإلداري والفم خاصة فيما يتعلّـق
بتلــك املهمـــات واألعمــال املتشـــا ة أو املتقاربــة يف مؤسســـات 
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، ممــا قــد يولّــد حــااًل )التعلــيم العــام والتعلــيم العــايل(القطــاعني 
آلراء  بلـــغ املتوســـط احلســـا  يل، فقـــدمـــن اهـــدر البشـــري واملـــا

 .، وقد احتل املرتبة ال انية(4.467عينة الدراسة )

أن أقـل معـوقني حيـوالن  كما يتضـح مـن اجلـدول السـابق أيضـاً 
حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل، دون 

بات حســب املتوســط احلســا  الســتجا التنســيقواملتعّلقــة بُبعــد 
  : أفراد العينة على النحو اآليت

  تنســيقّية  كــن مــن خالهــا اإلفــادة بنقــل االفتقــاد إىل جلــان
ــــ ة والفارقــــة مــــن خــــتات ودــــارب أصــــحاب املمارســــات النوعّي

، خاصــــة يف تلــــك اجملــــاالت الــــيت مت ّــــل جهــــة إىل جهــــة أخــــرى
هج ويــــــرق صــــــوراً لاللتقــــــاء احلتمــــــي كالقيــــــادة الرتبويّــــــة واملنــــــا

سـا  آلراء عينـة بلغ املتوسـط احل ، إذالتدريس وتقنيات التعليم
 ، وقد احتل املرتبة التاسعة . (4.167الدراسة )

   وجـــود بعـــض اللـــوائح والقـــوانني والضـــوابط الـــيت قـــد تصـــن
حـــااًل مـــن التنـــافر أو الضـــديّة يف بعـــض اجلوانـــب بـــني التعلـــيم 

ســـا  آلراء عينـــة بلـــغ املتوســـط احل يل، فقـــدالعـــام والتعلـــيم العـــا
 .  ، وقد احتل املرتبة العاارة(3.983الدراسة )
 ية: النتيجة من خالل النقاط اآلت تفسري هذه و كن

  وجـود عجـز يف بعــض التخصصـات األكاد يّـة يف مــدارم
البدنيـة، والدراسـات ، والرتبيـة عليم العـام م ـل : الرتبيـة الفنيـةالت

 .  االجتماعّية

 ــــة يف وجــــود فــــائض يف أعــــداد اخلــــرعني مــــن كل ــــات الرتبي ي
 . اخلاصةبعض التخصصات م ل: احلاسب اآليل، والرتبية 

 اجلامعـات  ن خرعي اختالل التوازن بني العرض والطلب م
 . كماً وكيفاً 

 :هــــــــــــذه النتيجــــــــــــة تتفــــــــــــق مــــــــــــ  دراســــــــــــة كــــــــــــل مــــــــــــنو      
(Saterfiel,1978،1999(، )بو بطانة). 

 السؤال اليالث : 
 : ما يأيت ين  السؤال ال الث على

مـــا معوقـــات حتقيـــق التكامـــل الرتبـــوي بـــني التعلـــيم العـــام      
، مــــــن وجهــــــة نظــــــر العــــــايل واملتعلقــــــة بُبعــــــد التعــــــاون والتعلــــــيم
 ؟الرتبوية مبنطقة احلدود الشماليةالقيادات 
التكـــرار املـــرجح مت اســـتخرا   جابـــة عـــن هـــذا الســـؤالولإل     

املتوســـــــط احلســـــــا  وقـــــــوة  والـــــــوزن النســـــــيب املـــــــرجح حلســـــــاب
 :للنتائج  عرض وتفسريأيتي ، وفيمااالستجابة

 10جدول 
لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة نتائج التكرار المرجح

 المتعلقة بب عد التعاون يوالتعليم العال
معوقات تتعّلق بب عد التعاون بين  م

 والتعليم العاليالتعليم العام 
التكرار  االستجابة

 المرجح
الوزن 

النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
موافق  االستجابة

بدرجة 
 عالية

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
بدرجة 
 عالية

هناا  ياب تام للتعاون بني التعليم  1
العام والتعليم العايل فيما يتعّلق 

 للطالب والطالبة . باإلرااد املهم

 قوية 0.739 4.217 16.867 253 0 2 5 31 22

ضع  تكامل البناء العلمي  2
والفكري للمقررات الدراسّية يف 
قطاعي التعليم العام والتعليم العايل 

. 

 قوية 0.557 4.167 16.667 250 0 0 5 40 15

املشكالت املرتاكمة يف كال  3
القطاعني )التعليم العام والتعليم 
العايل ( بعد الدمج سواًء فيما 
يتعّلق باجلوانب اإلدارية أم الوظيفية 

 أم الفنية .

 قوية 0.634 4.267 17.067 256 0 0 6 32 22
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ظهور تيارات تقاوم التغيري من  4
داخل النظام التعليمي ، نتيجة 
تغيري املهام واألدوار اليت ستنتج عن 
هذا التكامل بني التعليم العام 

 العايل  .والتعليم 

 قوية 0.581 4.367 17.467 262 0 0 3 32 25

عدم وجود فلسفة تعليمّية موحدة  5
وحمددة ذات رجلية ورسالة وأهداف 
واضحة بعد توحيد القطاعني 
 )التعليم العام والتعليم العايل( .

 قوية 0.890 4.233 16.933 254 0 4 6 22 28

إن  ياب اسرتاتيجّية مشرتكة بني  6
النوعني من التعليم ععل كالً هذين 

منهما يعمل بشكل منفرد ، مما 
يؤدي إىل عدم التكامل املنشود ، 
ومن مث تتس  الفجوة بينهما ، 
األمر الذي قد يتسبب يف إضعاف 

 أحداا لآلخر .

 قوية 0.591 4.417 17.667 265 0 1 0 32 27

وجود قيود ك رية تعيق التعاون بني  7
والتعليم العايل تتعّلق التعليم العام 

 باألنظمة واللوائح اإلداريّة واملالّية .

 قوية 0.685 4.150 16.600 249 0 1 7 34 18

عدم وجود جهة إداريّة تنظيمّية  8
واحدة تشرف على التعليم ،  يث 
تكون مهامها تصوريّة إدراكّية 
 طيطّية من أجل وض  رجلى 
وسياسات واسرتاتيجيات واحدة 

 تتص  بالشمول والتكامل.  

 قوية 0.720 4.417 17.667 265 0 0 8 19 33

افتقار برامج كليات الرتبية  9
عمومًا إىل والكليات اإلنسانية 

نواتج خطط ودراسات مسحّية 
لواق  التعليم العام فيما يتعّلق 
بالتخصصات املستهدفة ، كنوع 
 من مواكبة متطلبات سوق العمل .

 قوية 0.748 4.317 17.267 259 0 1 7 24 28

1
0 

هناا  ياب تام للشراكة بني 
التعليم العام والتعليم العايل فيما 

 يتعّلق بتامج خدمة اجملتم  . 

 قوية 0.930 4.017 16.067 241 0 6 7 27 20

أن أك ــــر معــــوقني حيــــوالن دون  :10مــــن اجلــــدول يتضــــح 
حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايل، 
بات واملتعّلقــة بُبعــد التعــاون حســب املتوســط احلســا  الســتجا

  :أفراد العينة على النحو اآليت
  ــــني هــــذين النــــوعني مــــن ــــاب اســــرتاتيجّية مشــــرتكة ب إن  ي

ا يــؤدي إىل ، ممــععــل كــاًل منهمــا يعمــل بشــكل منفــردالتعلــيم 
، األمـــر تتســـ  الفجـــوة بينهمـــا مـــن مث، و عـــدم التكامـــل املنشـــود

بلـــــغ  فقـــــد، قـــــد يتســـــبب يف إضـــــعاف أحـــــداا لآلخـــــر الـــــذي
، وقــد احتــل (4.417آلراء عينــة الدراســة )املتوســط احلســا  
 املرتبة األوىل.

  ــــة واحــــدة تشــــرف علــــى عــــدم وجــــود جهــــة إداريّــــة تنظيمّي
تصـــوريّة إدراكّيـــة  طيطّيـــة مـــن ،  يـــث تكـــون مهامهـــا التعلـــيم

يات واحــــدة تتصــــ  أجــــل وضــــ  رجلى وسياســــات واســــرتاتيج
آلراء عينـــــة  املتوســـــط احلســـــا  بلـــــغ إذ، بالشـــــمول والتكامـــــل

 ، وقد احتل املرتبة األوىل مكررة .   (4.417الدراسة )

أن أقـــل معـــوقني  كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أيضـــاً     
حتقيق التكامـل الرتبـوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم حيوالن دون 

حســـــب املتوســـــط احلســـــا   التعـــــاونالعـــــايل، واملتعّلقـــــة بُبعـــــد 
  : بات أفراد العينة على النحو اآليتالستجا

  بــني التعلــيم العــام والتعلــيم وجــود قيــود ك ــرية تعيــق التعــاون
بلــــــغ  إذ ،مــــــة واللــــــوائح اإلداريّــــــة واملالّيــــــةتتعّلــــــق باألنظ العــــــايل
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، وقــد احتــل (4.017املتوســط احلســا  آلراء عينــة الدراســة )
 . التاسعةاملرتبة 

  هناا  ياب تام للشراكة بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل
بلــغ املتوســط احلســا   فقــد، فيمــا يتعّلــق بــتامج خدمــة اجملتمــ 

 .العاارة، وقد احتل املرتبة (4.017آلراء عينة الدراسة )
 : يةقاط اآلتالنتيجة من خالل الن ذهو كن تفسري ه

 قيـــادات الرتبويـــة يف كـــال ضـــع  اللقـــاءات والتعـــاون بـــني ال
ل ، لوضـــ  رجليـــة واســـرتاتيجية موحـــدة ومشـــرتكة تكفـــالقطـــاعني

 .حتقيق التكامل الرتبوي املنشود

 ني يف موضوعات االختالف يف ا اذ القرارات بني القطاع
 ذات يبيعة مشرتكة .

 ( 1999وتتفق هذه النتيجة م  دراسة )اخلليلي وهخرون،
 السؤال الرابع : 

 : ين  السؤال الراب  على ما يأيت
مــــا معوقــــات حتقيـــــق التكامــــل الرتبــــوي بـــــني التعلــــيم العـــــام    

، مــــــن وجهــــــة نظــــــر العــــــايل واملتعلقــــــة بُبعــــــد التبــــــادل والتعلــــــيم
 ؟الرتبوية مبنطقة احلدود الشماليةالقيادات 

التكرار املرجح مت استخرا   جابة عن هذا السؤالولإل   
والوزن النسيب املرجح حلساب املتوسط احلسا  وقوة 

 :للنتائج عرض وتفسري يأيت، وفيما االستجابة 

  11جدول 
لتعليم العام وي بين احول معوقات تحقيق التكامل الترب نتائج التكرار المرجح والوزن النسبي المرجح والمتوسط الحسابي وقوة االستجابة

 المتعلقة بب عد التبادل يوالتعليم العال
معوقات تتعّلق بب عد التبادل بين  م

 التعليم العام والتعليم العالي
التكرار  االستجابة

 المرجح
الوزن 

النسبي 
 المرجح

المتوسط 
 الحسابي

قوة  االنحراف
االستجا

 بة
موافق 
بدرجة 
 عالية

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
بدرجة 
 عالية

هناا  موض كبري يف توزي   1
األدوار بعد دمج القطاعني 
)التعليم العام والتعليم العايل( على 
الصعيد التنظيمي واهيكلة اإلداريّة 

 واألهداف االسرتاتيجّية .

 قوية 0.551 4.367 17.467 262 0 0 2 34 24

عدم وجود أنظمة موحدة تسرّي  2
عمل الوزارة اجلديدة ، واليت 
تضمن لعملها التكامل بني 
قطاعي التعليم ، لتحقيق أعلى 
مستوى من اإلنتاجية ، واليت 
تشكل اهدف األمسى من ضم 
 التعليم العام والتعليم العايل . 

 قوية 0.622 4.450 17.800 267 0 0 4 25 31

تداخل وازدواجّية املسؤوليات  3
واملهام يف بعض اإلجراءات بني 
 اإلدارات واألقسام داخل الوزارة . 

 قوية 0.761 4.217 16.867 253 0 2 6 29 23

هناا ضع  يف عملّية تدوير  4
العقول التعليمّية                             

)باالستفادة من اخلتات والقدرات 
اجملاالت الرتبويّة األكاد ّية يف كل 

والتعليمّية نظريًا وتطبيقيًا يف كل 
 من التعليم العام والتعليم العايل( .

 قوية 0.634 4.067 16.267 244 0 0 10 36 14

هناا قصور بالشعور بأاّية وفوائد  5
التكامل لدى بعض املسؤولني يف 

 التعليم العام والتعليم العايل .

 قوية 0.780 4.033 16.133 242 0 3 8 33 16
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ظهور ما يعرف بأزمة أو ضع   6
ال قة املتبادلة بني التعليم العام 
والتعليم العايل فيما خي  : معايري 
القبول والتنفيذ والتقوم واملتعّلم 

 ومواق  التعليم والتدريب . 

 قوية 0.640 4.217 16.867 253 0 0 7 33 20

هناا حساسّية متبادلة بني التعليم  7
العام والتعليم العايل يف اإلفادة من 
ختاء التدريب لدعم مهارات 
منسو  القطاعني من قيادات 
تربويّة وأعضاء هيئة تدريس 

 وإداريني وفنيني .  

 قوية 0.761 4.117 16.467 247 0 2 8 31 19

عدم اإلفادة من نتائج الدراسات  8
والبحو  العلمّية الرتبويّة يف 
توحيد اجلهود ، وحتقيق نوع من 
التكامل بني مؤسسات قطاعي 
 التعليم العام والتعليم العايل . 

 قوية 0.717 4.167 16.667 250 0 2 7 34 19

 ياب الرجلية احلقيقية ملتابعة بناء  9
مبا وتنفيذ وتقوم املقرر اجلامعي، 

يوازي أو حياكي أو يقارب ذات 
 املهمة يف التعليم العام .

 قوية 0.819 4.200 16.800 252 0 3 8 27 24

ضع  اإلفادة من ذوي اخلتات  10
املؤهلة علميًا ومهنيًا يف التعليم 
العايل يف تطوير التعليم العام ، 
يقابلو  ياب اإلفادة من اخلتات 
الرتبويّة يف التعليم العام يف واقعّية 
الدراسات واخلطط والتامج 

 املقدمة يف التعليم العايل . 

 قوية 0.688 4.367 17.467 262 0 0 5 24 29

أن أك ــــر معــــوقني حيــــوالن دون : 11يتضــــح مــــن اجلــــدول 
حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم العــــايل، 
بات واملتعّلقــة بُبعــد التبــادل حســب املتوســط احلســا  الســتجا

  : أفراد العينة على النحو اآليت
  الـــوزارة اجلديـــدةموحـــدة تســـرّي عمـــل عـــدم وجـــود أنظمـــة ،

والــيت تضــمن لعملهــا التكامــل بــني قطــاعي التعلــيم ، لتحقيــق 
أعلى مستوى من اإلنتاجية ، واليت تشكل اهدف األمسى مـن 

 املتوســـط احلســـا  بلـــغ ، إذعلـــيم العـــام والتعلـــيم العـــايلالت ضـــم
 . (، وقد احتل املرتبة األوىل4.450آلراء عينة الدراسة )

  توزيــ  األدوار بعــد دمــج القطــاعني هنــاا  مــوض كبــري يف
)التعليم العام والتعليم العايل( على الصـعيد التنظيمـي واهيكلـة 

 املتوســــط احلســــا  بلــــغ ، إذيّــــة واألهــــداف االســــرتاتيجّيةاإلدار 
 . وقد احتل املرتبة ال انية ،(4.367آلراء عينة الدراسة )

أن أقـــل معـــوقني  كمـــا يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق أيضـــاً     
 التعلـيم العـام والتعلـيم حتقيق التكامـل الرتبـوي بـنيحيوالن دون 

حســــــب املتوســــــط احلســــــا   التبـــــادل، واملتعّلقــــــة بُبعــــــد العـــــايل
  : بات أفراد العينة على النحو اآليتالستجا

  ـــــــــة ـــــــــدوير العقـــــــــول التعليمّي ـــــــــة ت ـــــــــاا ضـــــــــع  يف عملّي هن
)باالستفادة من اخلتات والقدرات األكاد ّية يف كـل اجملـاالت 

التعلــــيم العــــام الرتبويّــــة والتعليمّيــــة نظريــــاً وتطبيقيــــاً يف كــــل مــــن 
آلراء عينة الدراسـة  املتوسط احلسا  بلغ فقد ،عليم العايل(والت
 .التاسعة، وقد احتل املرتبة (4.067)

  هنــاا قصــور بالشــعور بأاّيــة وفوائــد التكامــل لــدى بعــض
املتوســــط  بلـــغ إذ ، التعلـــيم العـــام والتعلــــيم العـــايلاملســـؤولني يف
، وقــــد احتــــل املرتبــــة (4.033آلراء عينــــة الدراســــة ) احلســــا 
 .العاارة

 : يةهذه النتيجة من خالل النقاط اآلتو كن تفسري     
  ذات يبيعــــة مشــــرتكة يف كــــال تبــــاين التعامــــل مــــ  قضــــايا
 .  ظمة املتعلقة باإليفاد واالبتعا ، م ل األنلقطاعنيا
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   ـــة ذاهتـــا يف اخـــتالف التعامـــل مـــ  حـــاملي الشـــهادة العلمّي
 والسالمل الوظيفّية. ث األمساءكال القطاعني من حي

، (1993: )دويغـــر،هـــذه النتيجـــة تتفـــق مـــ  دراســـة كـــل مـــنو 
 .م(1999)اخلطيب،

 :  سؤال الخامسال
 : ين  السؤال اخلامس على ما يأيت

( 05,0هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )
يف استجابات القيادات الرتبوية حول معوقات حتقيق التكامل 

العــــايل تُعــــزى إىل متغــــري:  الرتبــــوي بــــني التعلــــيم العــــام والتعلــــيم
 ؟اجلنس
مت استخرا  املتوسطات  سؤالوللتحقق من صحة هذا ال    

( للعينات T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )
عرض  أيتبات أفراد عينة الدراسة، وفيما ياملستقلة الستجا

 : لنتائجلوتفسري 
  12 جدول
ا لمتغير وفقً  حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة (ت)اختبار 
 الجنس

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

 قيمة الداللة

 0.155 58 1.439- 6.673 40.77 30 ذكور التواصـل
 6.600 43.23 30 إنا 

 0.382 58 881.- 5.641 42.80 30 ذكور التنسيـق
 5.489 44.07 30 إنا 

 0.222 58 1.235- 6.521 41.57 30 ذكور التعـاون
 6.015 43.57 30 إنا 

 0.806 58 0.247- 6.259 42.00 30 ذكور التبـادل
 6.273 42.40 30 إنا 

 0.333 58 0.976- 24.795 167.13 30 ذكور المعوقـات)الدرجة الكلية(
 23.883 173.27 30 إناث

د فروق ذات داللة و وج: عدم 12يتضح من اجلدول 
استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات بني ة إحصائي

اد التكامل الرتبوي  التعليم العام والتعليم العايل يف درجات أبع
ا ملتغري وفقً  الكلي لتلك األبعاد، واجملموع كاًل على حدة

 .اجلنس
وجود اوم مشرتكة بني  إىل سؤالويعزي الباحث نتائج ال

 اجلنسني فيما يتعّلق بالتكامل الرتبوي بني التعليم العام
والتعليم العايل، وسعي الطرفني إىل البحث عن حلول للتغّلب 

 على تلك املعوقات .
 

 :  سؤال السادسال
 :على ما يأيتين  السؤال السادم 

ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  هـــــل توجـــــد ف
 ( يف اســـــتجابات القيـــــادات الرتبويــــــة حـــــول معوقــــــات05,0)

ايل تُعـزى حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـ
 ؟إىل متغري: جهة العمل

مت استخرا  املتوسطات  سؤالوللتحقق من صحة هذا ال
( للعينات T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )

عرض  أيتنة الدراسة، وفيما ياملستقلة الستجابات أفراد عي
 : لنتائجلوتفسري 
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  13 جدول
جهة ا لمتغير وفقً  حول معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة (ت)اختبار 
 العمل

 قيمة الداللة درجة الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد جهة العمل األبعاد
 0.469 58 0.730- 6.901 41.37 30 تعليم عام التواصـل

 6.542 42.63 30 تعليم عايل
 0.963 58 0.046 5.557 43.47 30 تعليم عام التنسيـق

 5.648 43.40 30 تعليم عايل
 0.686 58 0.407- 6.647 42.23 30 تعليم عام التعـاون

 6.031 42.90 30 تعليم عايل
 0.743 58 0.330 5.888 42.47 30 تعليم عام التبـادل

 6.617 41.93 30 تعليم عايل
 0.834 58 0.210- 24.729 169.53 30 تعليم عام المعوقـات)الدرجة الكلية(

 24.336 170.87 30 تعليم عالي
د فروق ذات داللة و وجعدم  :13يتضح من اجلدول

استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات بني ة إحصائي
اد التكامل الرتبوي  العايل يف درجات أبعالتعليم العام والتعليم 
 ا ملتغريوفقً  ، واجملموع الكلي لتلك األبعادكاًل على حدة
 .جهة العمل

وقوف اجلنسني على  إىل: سؤالويعزي الباحث نتائج ال
صعوبات ومعوقات حالت دون حتقيق التكامل الرتبوي 

إضافة إىل اعور العاملني يف كال القطاعني بوجود  املنشود،
 مشرتكة.د وأنظمة تشكل عوائق إلعاد حلول هموم قيو 
 

 :  سؤال السابعال
 يأيت:ما  على سؤال الساب ين  ال

ـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى  هـــــل توجـــــد ف
( يف اســـــتجابات القيـــــادات الرتبويــــــة حـــــول معوقــــــات 05,0)

حتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم العـايل تُعـزى 
 ؟املؤهل متغري:إىل 

مت استخرا  املتوسطات  سؤالوللتحقق من صحة هذا ال
( للعينات T-testاحلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" )

عرض  أيتبات أفراد عينة الدراسة، وفيما ياملستقلة الستجا
 للنتائج:وتفسري 

  14 جدول
لمتغير  وفقاً معوقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي  حولللفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة  (ت)اختبار 
 المؤهل

المتوسط  العدد المؤهل األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

 قيمة الداللة

 0.592 58 0.539 6.002 42.52 27 بكالوريوم فأقل التواصـل
 7.280 41.58 33 دراسات عليا

 0.260 58 1.138 5.084 44.33 27 بكالوريوم فأقل التنسيـق
 5.887 42.70 33 دراسات عليا

 0.376 58 0.892 5.904 43.37 27 بكالوريوم فأقل التعـاون
 6.626 41.91 33 دراسات عليا

 0.204 58 1.284 5.371 43.33 27 بكالوريوم فأقل التبـادل
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المتوسط  العدد المؤهل األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  قيمة "ت"
 الحرية

 قيمة الداللة

 6.770 41.27 33 دراسات عليا
 0.338 58 0.966 22.107 173.56 27 بكالوريوم فأقل المعوقـات)الدرجة الكلية(

 26.027 167.45 33 دراسات عليا
د فروق ذات داللة و وج: عدم 14يتضح من اجلدول 

استجابات القيادات الرتبوية يف مؤسسات بني ة إحصائي
اد التكامل الرتبوي  التعليم العام والتعليم العايل يف درجات أبع

: ا ملتغريوفقً  ، واجملموع الكلي لتلك األبعادكاًل على حدة
 .املؤهل

: وجود قيادات تربويّة ويعزي الباحث نتائج الفرضية إىل
( يف التعليم وراهيا )املاجستري، والدكتمن محلة الشهادات العل

وجود نوع من التوازن الفكري يف التعايي م   من مثالعام ، و 
 . التعليم العام والتعليم العايلقضايا التكامل الرتبوي بني

 : ملّخص النتائج

من خالل عرض ومناقشة النتائج وتفسريها  كن بيان 
يف أهم النتائج اليت توّصل إليها الباحث من هذه الدراسة 

 : اآليت

 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .1
، واملتعّلقة بُبعد التواصل مـن وجهـة التعليم العام والتعليم العايل

ــــادات ا ّــــة مبنطقــــة احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن نظــــر القي لرتبوي
 :أاها
  إاــال تضــمني بــرامج إعــداد املعّلــم يف اجلامعــات مــا ععلــو
العملّيــة بالنســبة إليــو بعــد التخــر  ، واتصــااًل بالبيئــة ك ــر فهمــاً أ

املقــــررة، ويبيعــــة  والتعيــــني، ومــــن ذلــــك مراجعــــة ونقــــد املنــــاهج
آلراء عينــة الدراســة  املتوســط احلســا بلــغ  إذ، العمــل املدرســي

 . (، وقد احتل املرتبة األوىل4,4)

 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .2
املتعّلقة بُبعـد التنسـيق مـن وجهـة ، و التعليم العام والتعليم العايل

ّــــة مبنطقــــة ــــادات الرتبوي احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن  نظــــر القي
 :أاها

  يــاب التنســيق اإلداري والفــم بــني التعلــيم العــام والتعلــيم 
العــايل فيمــا يتعّلــق بقضــايا الكــم والكيــ  ذات الصــلة بأعــداد 
خرعـــــــــي التعلـــــــــيم العـــــــــام واملقاعـــــــــد والتخصصـــــــــات املتاحـــــــــة 

بلـــــغ املتوســـــط  إذ، مؤسســـــات التعلـــــيم العـــــايللالســـــتيعاب يف 
 . بة األوىل(، وقد احتل املرت5,4آلراء عينة الدراسة ) احلسا 
 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .3

، واملتعّلقـة بُبعـد التعـاون مـن وجهـة التعليم العام والتعليم العـايل
ــــادات ا ّــــة مبنطقــــة احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن نظــــر القي لرتبوي

 :أاها

  ــــني هــــذين النــــوعني مــــن ــــاب اســــرتاتيجّية مشــــرتكة ب إن  ي
، ممــا يــؤدي إىل يعمــل بشــكل منفــردععــل كــاًل منهمــا التعلــيم 
، األمـــر تتســـ  الفجـــوة بينهمـــا ، ومـــن مثالتكامـــل املنشـــود عـــدم

املتوسـط  بلغ إذالذي قد يتسبب يف إضعاف أحداا لآلخر، 
 . (، وقد احتل املرتبة األوىل4,4آلراء عينة الدراسة )احلسا  

 هنــــاا معوقــــات حتــــول دون حتقيــــق التكامــــل الرتبــــوي بــــني .4
، واملتعّلقـة بُبعـد التبـادل مـن وجهـة والتعلـيم العـايل التعليم العام

ــــادات ا ّــــة مبنطقــــة احلــــدود الشــــمالية، كــــان مــــن نظــــر القي لرتبوي
 :أاها

  موحـــدة تســـرّي عمـــل الـــوزارة اجلديـــدةعـــدم وجـــود أنظمـــة ،
لتحقيـــق  ،عملهـــا التكامـــل بـــني قطـــاعي التعلـــيموالـــيت تضـــمن ل

مسـى مـن ، والـيت تشـكل اهـدف األأعلى مستوى من اإلنتاجيـة
 املتوســـط احلســـا  بلـــغ ، إذالعـــام والتعلـــيم العـــايلضـــم التعلـــيم 

 . ألوىل، وقد احتل املرتبة ا(45,4آلراء عينة الدراسة )
ـــــــد مســـــــتوى  .5 ـــــــة إحصـــــــائية عن ال توجـــــــد فـــــــروق ذات دالل
( يف اســـــتجابات القيــــــادات الرتبويــــــة حــــــول معوقــــــات 05,0)



 م(2016يونيو / هـ1437الرياض )رمضان    – 53العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 

 

308 

لعـايل تُعـزى احتقيق التكامل الرتبوي بـني التعلـيم العـام والتعلـيم 
 .إىل متغريات: اجلنس، جهة العمل، املؤهل

 :التوصيــات

، تبنّي لدراسةيف ضوء النتائج اليت توّصلت إليها هذه ا
للباحث أن هناا معوقات حتول دون حتقيق التكامل الرتبوي 

، ت التعليم العام والتعليم العايلبأبعاده املختلفة بني مؤسسا
 : ا يأيتالدراسة مبولذا يوصي الباحث يف هذه 

يف اجلامعات ما ععلو أك ر تضمني برامج إعداد املعّلم  .1
، واتصااًل بالبيئة العملّية بالنسبة إليو بعد التخر  فهماً 

، ويبيعة ذلك مراجعة ونقد املناهج املقررةوالتعيني، ومن 
 . العمل املدرسي

التنسيق اإلداري والفم بني التعليم العام والتعليم العايل  .2
فيما يتعّلق بقضايا الكم والكي  ذات الصلة بأعداد خرعي 
التعليم العام واملقاعد والتخصصات املتاحة لالستيعاب يف 

 . مؤسسات التعليم العايل

 هذين اسرتاتيجّية مشرتكة بنيإعاد  على العمل  .3
 من مث، و ل املنشودالتكام النوعني من التعليم مبا يؤدي إىل

 . بينهما ردم الفجوة

، واليت موحدة تسرّي عمل الوزارة اجلديدةسن أنظمة   .4
، لتحقيق أعلى عملها التكامل بني قطاعي التعليمتضمن ل

، واليت تشكل اهدف األمسى من ضم مستوى من اإلنتاجية
 .التعليم العام والتعليم العايل

 :الـمقترحـات

 : اسة احلالية يقرتع الباحث ما يأيتيف ضوء نتائج الدر 
دراسات مماثلة للتعّرف على واق  التكامل الرتبوي إجراء  .1

 . ت التعليم العام والتعليم العايلبني مؤسسا

إجراء دراسات مماثلة للتعّرف على  اذ  مقرتحة لتحقيق  .2
 التكامل الرتبوي بني مؤسسات التعليم العام والتعليم العايل .

إجراء دراسات مقارنة حول التكامل الرتبوي بني  .3
ليم العام والعايل يف كل من اململكة العربية مؤسسات التع

 السعودية وبعض الدول املتقدمة األخرى .
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Abstract: This study aimed mainly to: Identify the obstacles to achieving educational integration for its four dimensions 

(communication - coordination - cooperation - exchange) between public education and higher education from the standpoint 

of educational leaders of the northern border area. 

This study was based on the following two questions: 

 What are the obstacles to achieving educational integration for its four dimensions (communication - coordination - 

cooperation - exchange) between public education and higher education from the standpoint of educational leaders of the 

northern border area. 

 Are there statistical significant differences at level (0.05) in educational leadership responses about obstacles 

achieving educational integration between public education and higher education based on the variables of (sex - the 

employer – qualification). 

 The researcher used the descriptive approach as the researcher designed questionnaire consists of (40) items, and 

distributed to (4) areas related to the subject of the study, then it  was verified the authenticity of the questionnaire and its 

stability, Which consisted of (60) educational leader in each of the general administration of education of the northern border 

region, as well as the University of the northern border and the researcher used percentages and duplicates, In order to 

calculate the arithmetic mean, standard deviation, of the responses of the study sample on each area of the resolution, also 

used the (T-test) for independent samples. 

The study found an important result which was : the study sample agreement on the existence of obstacles to achieving 

educational integration for its four dimensions between public education and higher  

. 

Keywords: Obstacles, educational integration, public education, higher education, the northern border. 
 
 


