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  بصريا   املعاقني دمج مدارس يف اإلدارية  املمارسات  واقع

   احلوكمة  مبادئ  منظور من  ومعوقاتها الرياض  مبنطقة 
 املهنا*  مهنا العزيز  عبد نهى

 العمود**   صالح بنت مها. د

 

  الحوكمة،  مبادئ  منظور   من  الرياض  بمنطقة  بصريا  املعاقين  دمج  مدارس  في  اإلدارية  املمارسات  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت   _امللخص

بقت  املسحي،  بأسلوبه  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  املدارس،  تلك  في  الحوكمة  مبادئ   تطبيق  دون   تحول   التي  واملعوقات
ُ
  لجمع   استبانة  وط

  في   الحوكمة  مبادئ   تطبيق  واقع  أن   النتائج   واسفرت.  الرياض  بمنطقة  بصريا   املعاقين   دمج   مدارس  في  وقائدة   قائد(  31)  من  العينة  وتكونت  البيانات،

   املعاقين  دمج  مدارس
 
عد  احتل  حيث  ،(5  من  3.12)  بمتوسط   متوسطة   بدرجة  جاء   الرياض  بمنطقة   بصريا   املتوسطات،   بين  من   األول   املركز  العدالة  بُ

  أفراد   موافقة  حيث   من  األولى  باملرتبة"    العاملين  بين   بالعدالة  بصريا  املعاقين   دمج   مدارس  في   املطبقة  اإلدارية  اإلجراءات   تتسم"    العبارة   جاءت  حيث

عد   احتل  كما  عليها،  الدراسة   بصريا   املعاقين   دمج  مدارس  في  اإلدارية  املمارسات  واقع  حول   العينة  أفراد  استجابات  حيث   من  األخير   املركز  املشاركة  بُ

"    التخطيط   في   املشاركة  بصريا  املعاقين  دمج  مدارس   لقائدي   التعليم  وزارة   تتيح "  العبارة   جاءت   حيث  الحوكمة،  مبادئ   منظور   من  الرياض  بمنطقة

   النتائج  أسفرت  كما.  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  عدم  حيث  من  الخامسة  باملرتبة
 
 تطبيق  تواجه  التي  املعوقات  على  موافقون   الدراسة  أفراد  بأن  أيضا

   عاقين امل  دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ
 
  التي   املعوقات  أبرز   أن  النتائج  من  وأتضح  ،(5  من  3.71)  بمتوسط  مرتفعة  بدرجة  الرياض  بمنطقة  بصريا

  املعاقين دمج  مدارس في  الحوكمة مبادئ تطبيق تواجه
 
  ضعف " العبارة  جاءت حيث ، املادية املعوقات في األول  املركز في تمثلت الرياض بمنطقة بصريا

  يتعلق   بما  بشدة   موافقون  الدراسة  أفراد  أن  كما  عليها،  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من   األولى  باملرتبة"   بصريا  املعاقين  لدمج  املناسبة  املدرسية  املباني

 املعوقات  احتلت  كما  ،"  الدمج   عملية  قبل  بصريا  املعاقين  دمج  مدارس   في  والتعليمي  اإلداري   الكادر  تأهيل  قصور "  عبارة   في  البشرية  باملعوقات

  بصريا   املعاقين  دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  دون   تحول   التي  املعوقات  حول   العينة  أفراد  استجابات  حيث  من  األخير   املركز  التنظيمية

 أفراد   موافقة  حيث  من  األولى  باملرتبة."  بصريا  املعاقين  دمج  مدارس  في  واإلجرائية  التنظيمية  األدلة  مركزية"  العبارة   جاءت  حيث  الرياض،  بمنطقة

 مع   يتماش ى  بما  املدارس،  أشكال  جميع  لتشمل  التعليم،  في  واإلجرائية  التنظيمية  األدلة  تحديث  الدراسة  توصيات  أبرز   من  وكان.  عليها  الدراسة

   املعاقين  دمج  مدارس  في  املساءلة  تفعيل  إلى  باإلضافة  ،2030  اململكة  ورؤية  والتطوير  التغيير   متطلبات
 
 الوصف   على  مبنية  معايير   ووضع  بصريا

 .الوظيفي

 .الخاصة التربية إدارة  املدارس، قائدي الحوكمة، مبادئ: املفتاحية الكلمات
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  املعاقين دمج مدارس في اإلدارية املمارسات واقع
 
  الرياض بمنطقة بصريا

 الحوكمة  مبادئ منظور  من ومعوقاتها
 قدمة امل. 1

 التعليمية،   أنظمتها   بإدارة  االهتمام   على  يرتكز  األمم  في  واالزدهار  التقدم  إن     

  مواكبة   على  قدرتها  على  األولى  بالدرجة  يعتمد   واملجتمعات  املؤسسات  فنجاح

 على   تبرهن  بأن   خطيرة  تحديات  عليها  تفرض  التي   والعملية،  العلمية  التطورات

  املتغير،  العالم  هذا  في  بواجباتها  والقيام  العصر،  تطورات  مالحقة  في  قدرتها

 التغيرات   ملواكبة  ضرورة  باستمرار  التعليمية  األنظمة  وتقويم  نقد  أصبح  لذا

 .املتالحقة

 عند  عظمى  أولوية  يحتل التعليمية املؤسسات في التربوية باإلدارة فاالهتمام    

 التربوية  املؤسسات وألن  والشعوب، األمم بناء في ودور  أهمية من لها ملا الدول؛

 كل   وتوفير   بها   فالعناية   دولة،  أي  سكان   من   الكبرى   الشريحة  تضم   والتعليمية

 املصلحة  تقتضيه  مهم  أمر  لحمايتها  والبشرية  املادية  الجاهزية  مستلزمات

  العربية  اململكة   وتعد  لها،   تتعرض  التي   املشكالت  على  للتغلب  العامة

 على  لتؤكد 2030 اململكة رؤية  جاءت حيث دول،ال تلك مصاف من السعودية

 [.1] مخرجاته بمستوى  واالرتقاء ودعمه  التعليم قطاع تطوير أهمية

 من  كافة  القطاعات  في  املستدامة  التنمية  تحقيق  الرؤية  أهداف  أبرز   ومن    

  الدولية  املمارسات  من  واالستفادة  الجهود  كافة  بين   والتكامل  التنسيق  خالل

 التعليم،  قطاع   القطاعات  هذه  بين   ومن  الخدمات،  من   مستوى   أعلى  لتحقيق

  املساءلة   من   عالية  معايير   لتفعيل  الالزمة  اإلجراءات  اتخاذ  ذلك  ويشمل

 ومدى   األداء  قياس  ومؤشرات  والخطط  األهداف  إعالن   عبر  واملحاسبية

 [.2] للجميع تنفيذها في النجاح

َعد  املدرسية   اإلدارة  أن [  3]  اليماني  وذكرت    
ُ
   ت

 
   عنصرا

 
 املدارس   نجاح  في  مهما

 كانت   أم  عادية  عام  تعليم  مدارس  كانت  سواء  عام  بشكل  فعاليتها  وتحقيق

 أطفال   بين   والدراس ي   االجتماعي  التكامل  الدمج  بمدارس  ويقصد.  دمج  مدارس

  الدراسية  الصفوف  في  الطبيعيين   واألطفال  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

 ذوي   األطفال  دمج  هي  أو  الدراس ي،  اليوم  من  معينة  زمنية  ملدة  العادية،

 أقرانهم   مع  العادية   الصفوف  وفي   العادية  املدارس  في  الخاصة  االحتياجات

 [.4,5] الخاصة التربية خدمات على حصولهم ضرورة مع العاديين،

 والدمج  األكاديمي   الدمج[  4]  الزبون   في   جاءت  كما  الدمج  أنواع  ومن      

  الخاّصة  االحتياجات  ذوي   األطفال  التحاق  يعني   األكاديمي   فالدمج  االجتماعي،

 وذلك  الدراس ي،  اليوم  طوال  واحد  صف  في  العاديين   األطفال  من  أقرانهم  مع

 البرامج مختلف تلقي على التعلم صعوبات ذوي  لألطفال الفرصة إتاحة بهدف

 يعرف  والذي  االجتماعي  الدمج  أما .  العاديين   أقرانهم  مع  باالشتراك  التعليمية

 
 
 مع   الخاّصة االحتياجات ذوي  األطفال دمج به فيقصد الوظيفي، بالدمج أيضا

  يعيشون   الذي  البيئي   واملحيط  املجتمع  في  العاديين   املجتمع  أفراد  من  غيرهم

 . املتنّوعة املجتمعّية والفعالّيات النشاطات في دمجهم إلى باإلضافة فيه،

 الدمج   أنواع  من[  6]  وحتاملة  عتوم  دراسة  أضافت  السياق  ذات  وعلى     

 على   الدمج  من  النوع  هذا  ويشتمل  العادّية،  املدارس  في  الخاّصة  الصفوف

 بناء  بداخل  الخاّصة  االحتياجات  ذوي   من  للطالب  خاّصة   صفوف   توفير

 في   البعض  بعضها  مع  الفئة  هذه  تلتقي  حيث   التعليمّية،   املؤسسة  أو  املدرسة

 في   متخصص  معلم  يد  على  لهم  املناسب  التعليم  ويتلقون   الصفوف  هذه

 انتقال   ضرورة  مع  املصادر،  صفوف  الصفوف  هذه  وتسمى   الخاّصة،  التربية

  العادية  الصفوف   إلى  الوقت  لبعض  الخاّصة  االحتياجات  ذوي   من  الطالب

 فيها،  األكاديمي   التعليم  من  جزء  لتلقي  ذكائهم  معدالت  أو  ألعمارهم  املالئمة

 في   العاديين   األطفال  من  أقرانهم  مع  التفاعل  على  لهم  الفرصة  إتاحة  وبهدف

 .نفسها املدرسة

 عليها  اتفقت  كما  الدمج  مدارس  في  املعاقين   تواجه  التي   املشكالت  ومن      

 املشكالت [  8]  والشريف  الدبعي  ودراسة[  7]  وآخرون   محمد  من  كل  دراسة

  موقعها،  حيث  من  باملدرسة  يتعلق  بعضها  جوانب  بعدة  وتتمثل  التعليمية

 داخل   واإلداري   باملعلم  يتمثل  وبعضها   املعاق  الطالب  لقبول   املدرسة  وآهلية

 التربوية  بالبرامج  يتعلق  ما  ومنها   املعاق،  للطالب  تقبلهم  حيث   من  املدرسة

 التوافق  في  وتتمثل  النفسية  املشكالت.  املدرسة   داخل   املعاق  للطالب   املقدمة

 فعل   ورد  ودرجتها  اإلعاقة  نوع  حسب  آلخر   فرد  من  تختلف  قد  والتكّيف

 املشكالت .  واالكتئاب  والتردد  الدافعية  بضعف  تتمثل  كما  نحوها،  الوالدين

 مشكالت   في  تتمثل  كما  بيئته،  مع  التلميذ  تكّيف  سوء  في  وتتمثل  االجتماعية

 . العاديين  الطلبة مع وتكوينها الصداقة

 زيادة  في  وتتمثل  االقتصادية  املشكالت[  7]  وآخرون   محمد  أضافت  كما     

 األسرة   دخل  يجعل  مما  إضافية  مصاريف  يتطلب  معاق  لوجود  األسرة  نفقات

 واملصاعد   والتنّقل  املواصالت  في  وتتمثل  الخدمية  واملشكالت.  ينخفض

 املعوق،  التلميذ  قبل  من  استخدامها  الالزم  واألدوات  واألجهزة  والدرج،

 .  املعاقين  بهؤالء  الخاصة  واألنظمة  والقوانين   التشريعات  إلى  باإلضافة
 
 وأخيرا

 على   بدوره   يؤثر  الذي  للمعاق  الخاطئ  بالتشخيص  وتتمثل  الطبية  املشكالت

 لعالج   املتخصصة  الطبية  املراكز  عدد  نقص  املدرسة،  في  املقّدم  البرنامج   نوع

 . النائية واملحافظات القرى  في منهم الشديدة الفئة وخاصة املعاقين 

  فايروس  انتشار   ظل  في  حقيقية  مشكلة  يعيش  اليوم  العالم  أن   وبما      

  تنظيمي   اضطراب  تعيش  انشطتها  بمختلف  املنظمات  جعل   الذي  كورونا،

 وزارة   قامت  فقد   مؤسساته،  بمختلف  التعليم  املنظمات  هذه  بين   ومن  وإداري 

 وقوانين،  بأنظمة  محكومة  بممارسات  السعودية  العربية  اململكة  في  التعليم

 النتقال   مدرستي   منصة   إنشاء  املمارسات  هذه  ضمن   ومن  املشكلة  من  للحد

 فإدارة   .املنصة  داخل  االفتراضية  املدارس  إلى  الحقيقية  املدارس  من  التعليم

  العامة،  اإلدارة  من   جزء  هي  التعليمية،   بمراحلها   املدارس  بمختلف  التعليم

  واألنظمة  والقوانين   املبادئ  من  العديد  تتضمن  ممارسات  من  به  قامت  وما

 حق   يضمن  اململكة،   مدارس  جميع  في  للطالب   الجيد  التعليم  توفر  بأن   الُبد

 من   التعليم  انتقال   أحدثه  التي   االضطراب  تداعيات  ظل  في  للجميع  التعليم

 واملدروس  مدرستي،  منصة   عبر  اإللكتروني  التعليم  إلى  التقليدي  التعليم

 ظل   في  التعليمية   العملية  أطراف  لجميع  املشاركة   حق  تضمن   بخطط

 [.9] التعليمية املمارسات تداعيات

  تحسين   عاتقها  على  يقف  السعودية  العربية   اململكة  في  التعليم  فوزارة    

 املدارس   في  التعليمية  املمارسات  وتطوير  الطالب  لجميع  التعليمية  املخرجات
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  سير  تضمن  التي   واألدلة  واألنظمة  القوانين   تشريع  خالل  من  التعليم،  وإدارات

 على   طرأ  فقد  ذلك  على  وبناء    املتالحقة،  التغيرات  ظل  في  التعليمية  العملية

  املعرفية  الثورة  نتيجة  التغييرات؛  من  الكثير  التعليم  وزارة  وأساليب  مفاهيم

ا  والتقنية؛  مقدمتها   في  يأتي  التي   الحديثة،  املداخل  بعض  تبّنيها  إلى  أّدى  ممَّ

  بالحوكمة  االهتمام  ازداد  وقد  التعليمية،  واملنظمات  املؤسسات  في  الحوكمة

 
 
 األداء  مستوى   في  تدن    من  عام،  بوجه  التعليمية  املنظمات  تعانيه  ملا  نظرا

،
 
ية  املعايير  مالءمة  وعدم  داخليا  لهذه   الحالي  للواقع  املوضوعة  األكاديمَّ

ل في املنظمات،
ّّْ
 [.1] وتداعياته املعرفة مجَتمع ظ

عد  
ُ
ية  املداخل  من  الحوكمة  وت   نظام  وجود  إلى  تهدف  التي   الحديثة،  اإلدارَّ

ية  األطراف  بين   العالقات  يحكم ر  التي   األساسَّ
ّّْ
 تشمل   كما  األداء،  في  تؤث

ية؛  وتحديد  البعيد،  املدى  على  املنظمة  تقوية  مقومات
َّ
 في   تصب  ألنها  املسؤول

ية،  استخدام
َّ
 واملساءلة؛  القوانين،  وتطبيق  واملساواة،  والعدالة،  الشفاف

ية تغييرات وإحداث املجَتمعات، وبناء لتطوير  [. 10] الدولة في إيجابَّ

سهم  الحوكمة  أن [  11]   الزائدي  دراسة  كشفت  فقد  
ُ
 اإلجراءات   ضبط  في  ت

  أن   كما  املطلوبة،  بالكفاءة  املؤسسية  األهداف  نحو  والتوجه  اإلدارية

  2020  الوطني   التحول   وخطة  2030  اململكة  رؤية   مع  منسجمة   تأتي  الحوكمة

 عليها   تقوم  التي   املبادئ  على  الضوء  وإلقاء  األداء،  حوكمة  على  تعتمد  التي 

 . التعليمية  املؤسسات في اإلداري  اإلصالح مداخل كأحد الحوكمة

من  الحوكمة  أن   كما   م  القوانين   من  مجموعة   تتضَّ
ُ
نظ

ُّ
 التي   والقرارات،  وال

يز  الجودة  تحقيق  إلى  تهدف  األساليب   اختيار  طريق  عن  األداء،  في  والتمُّ

عالة؛  املنِافسة مة   وأهداف  خطط  لتحقيق  والفَّ
َّ
 ذكرت   فقد  التعليمية؛  املنظ

مات  على  الحوكمة  تطبيق  أن [  12]  والسيد  عطوة  دراسة
َّ
  التعليمية  املنظ

 مستوى   ورفع  األخطاء،   حدوث  من  والتقليل  األداء،  مستوى   رفع  إلى  يؤدي

  سياسة  وجود  أهمية  على  لتؤكد[  13]  الغامدي  دراسة  جاءت  كما  الجودة،

 تطبيق   خالل  من  الفساد،  ملكافحة  عادل  ونظام  العمل،  إلجراءات  واضحة

 .  الحوكمة مبادئ

 النشاطات   في   تؤثر  التربوية  الحوكمة  أن   إلى[  14]  اللبدي  أشار  حيث  

 في   املدرسة   نجاح  وأن   الجماعة،  روح  وتنمية  األهداف  تحقيق  بهدف  الجماعية

  الحوكمة  وبأسلوب  بها  تدار  التي   بالكيفية  مرتبط  ورسالتها  أهدافها  تحقيق

 من   البّناء   العمل  نحو   إمكانياته  توظيف  على  وقدرته  القائد  بشخصية   املتمثل

 قطاع   لتطوير  العمل  ظروف  وتحسين   إيجابية  إنسانية  عالقات  بناء  أجل

 .مخرجاته بمستوى  واالرتقاء التعليم

  كفيلة  استراتيجية  تطبيق  من  البد  التعليمية  املؤسسة  عمل  تنظيم  ولضمان   

  أمام  االنهيار  وعدم  اإلنتاج  جودة  في  التنافسية  على  والقدرة  العمل  الستمرارية

  الخاصة  الحقوق   على  ول الحص  يضمن  بشكل  والتحديات،  املشكالت

  املتبعة  االستراتيجية  وتلك  سواء،  حد  على  فيها  والعاملين   التعليمية  باملؤسسة

 وعدالة  وشفافية  مشاركة  تتضمن  مبادئ  على  تشمل  أن  البد  املدرسية  لإلدارة

 . الحوكمة  في متوفرة املبادئ وتلك ومسؤولية

 الدوسري   عرفتها  فقد  بالحوكمة  املرتبطة  املفاهيم  من  العديد  ظهرت   وقد    

"بأنها[  15]   األساسية  األطراف  بين   العالقات  تحكم  التي   التنظيمية  األطر: 

  التي   املناسبة  األساليب  اختيار  طريق  عن  املسؤوليات  وتحديد  األداء  في  املؤثرة

 من  الحوكمة[  16]   الدين  حسام  عرف  كما".  والتميز  الجودة  تحقيق  إلى  تهدف

"  نهابأ  تربوية  نظر  وجهة   تهيئة  على  تساعد  التي   واآلليات  اإلجراءات  تعني : 

 ". مسبقا املحددة ألهدافها املؤسسات لتشغيل الوضع

عّرف      
ُ
:  بأنها بصريا املعاقين دمج مدارس في البحث هذا سياق  في الحوكمة  وت

 إدارة   خاللها  من  تتمكن  التي   واألنظمة  والقواعد  اإلجراءات  من  مجموعة

 على  والحصول   بالواجبات  القيام  ضمان   من  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس

.  واملساءلة  العدالة،  املشاركة،   الشفافية،  بمبدأ  العمل  خالل  من  الحقوق 

سهم  فقد  فالحوكمة
ُ
  التربوية،  املشكالت  من  العديد  حل  في   الحوكمة  ت

ية  القصور   أوجه  معالجة  خالل  من  الدمج،  مدارس  ومنها  املدارس  في  والتنظيمَّ

ِبل ِمن  مقصودة  غير  أو   مقصودة  ممارسات  بسبب  اإلداري؛  والخمل
َ
 اإلدارة  ق

ية  . املدرسَّ

  تتبنى  املعاقين  دمج مدارس أن [ 5] جبر ذكر فقد    
 
  أسلوبا

 
  بين  يفّرق  ال  تعليميا

 العادية؛  التعليمية  البرامج  تعديل  يمكن  حيث  ومعاقين،  أسوياء  الطالب

 والتقدم   االجتماعي  التوافق  لهم  وتحقق  الفريقين،  حاجات  تواجه  بحيث

؛  أداء    السلوكي  والتفاعل  األكاديمي،
 
  املدرسة  قيادة  على  يجب  فإنه  لذا  ونشاطا

  املعاقين   الخاصة  االحتياجات  ذوي   الطالب  لجميع  الخاصة  الحاجات  ُتلبي   أن 

 والذي  الفرص  تكافؤ   مبدأ   من  انطالقا  العاديين،   الطالب  وكذلك  واملتفوقين،

 .باملستقبل وتالفيها املشكالت لحل وذلك الحوكمة مبادئ أهم أحد ُيعد

  وعدالة  املساءلة  املشاركة،  شفافية،  من   تتضمنه  وما  الحوكمة   فمبادئ  

 دمج   مدارس  من  أو  عادية  مدرسة  كانت  سواء  املدرسة  إدارة  في  توفرها  ينبغي

 مفهومها،  لتوضيح  الدراسات  من  العديد  جاءت   فقد  بصريا،  املعاقين 

 ذات   األطراف  قبل  من  والبيانات  للمعلومات  الوصول   سهولة  تعني   فالشفافية

 بجميع   التامة  واملعرفة  وصحتها،  والبيانات  املعلومات  تلك  ودقة  العالقة،

  الحوكمة  لتطبيق   املمكنة  الوسائل  أفضل  تتضمن  التي   واألنظمة  القرارات

 [. 2] اإلدارية العملية وسير

ز  
ّ
 العمليات   تكون   بحيث  املعلومات  تدفق  حرية  على  الشفافية  وُترك

  املتعاملين   من  أو  املؤسسات  من  كانوا  سواء  بها  املعنيين   متناول   في  واملعلومات

 املؤسسات   في  العمليات  لفهم  كافية  املتوفرة   املعلومات  تكون   وأن   معها،

 مطلب   هو  العالقة  ذات  الجهات  على  والنتائج  التقارير  عرض  أن   كما[.  11,17]

 [.18] وتقييمه األداء مستوى  على االطالع بهدف وذلك الشفافية، مطالب من

 الذي  املشاركة  معنى  لتوضيح[  2]  والورهي[  9]  املغربي  من  كل  دراسة  تأتي  كما  

 واآلليات   الظروف  توفير  تعني   فاملشاركة  الحوكمة،   مبادئ  من  مبدأ  هو

 إلى   املشاركة   تهدف  و  القرارات،   صنع  عمليات  في  املستفيدين  إلشراك  املناسبة

[ 19]  شاه  دراسة  أضافت  كما  والعاملين،  القيادة  بين   القائمة  الفجوة  تجاوز 

 صنع   في  املشاركة   معدل  وزيادة  الحوكمة،   تطبيق   بين  طردية   عالقة  هناك   أن 

 وتنفيذها  القرارات  صنع  في  املشاركة  مبدأ  فإن   البحث  هذا  سياق  وفي  القرار،

 من   كل  يشارك  أن   يجب   حيث  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  ضرورة  يعد

 أنفسهم   الطالب  وأيضا  بصريا  واملعاقين   العاديين   الطالب  أمور   أولياء

   وحاجاتهم  خصائصهم  باختالف
 
 تنفيذه  ليسهل  القرار  باتخاذ  املعلمين   وأيضا

 . صحيح بشكل التعليمية العملية سير ويضمن الجميع على

  املشاركة   أن   على[  2]  والورهي[  20]  الجمل  عبد  من  كل  دراسة   اتفقت  كما   

 توافر   التعليمية،  املؤسسة   في  األطراف   بين  الثقة :  أهمها   أسس   عدة  على  تقوم

 من  وخارجها  املدرسة  داخل  األطراف  كل  حق  املشاركة  بأن   الكاملة  القناعة

  املشاركة  حق  أن   كما  اخر،  دون   لشخص  محددة  وليست  املحلي  املجتمع

 تفعيل   املدرسة   في  العاملين  االطراف  من   طرف  كل  امتالك  يتضمن

  املشاركة  تشمل  كما  ومستقرة،  محدده  تكون   بحيث  التنموية  االستراتيجية

 ديمقراطي  مناخ  إرساء إلى باإلضافة املدى، بعيدة  واألهداف املرحلية األهداف
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  التربوية،  واملؤسسات  املنظمات  وإدارات  املدرسة  في  املستفيدين  بين   حقيقي

   املستويات،  كافة  في  املشاركة  عالقة  سيادة  وضرورة
 
 صنع   من  بداية

 . والتنفيذ البيئة تهيئة إلى القرارات  واتخاذ البرامج تصميم إلى السياسات

 مبادئ  من  وهو  املساءلة  مبدأ  عن[  11]  الزائدي  دراسة  أوضحت  كما    

ن  أداة "  بأنها  تعني   فاملساءلة  الحوكمة، 
ّ
 في   واملسؤولين  العاملين  متابعة  من  ُتمك

 إطار   في  لهم  املمنوحة   والصالحيات  السلطة  استخدام   كيفية   حول   املدرسة

 ". لهم املوكلة املسؤوليات

 التربوي   امليدان  في  املساءلة   تطبيق  ضرورة  إلى[  21]  العمار  أشارت  كما  

 مبدأ   فإن   البحث  هذا  سياق   وفي  املدرسة،  في  التعليمية  العملية  سير  لضمان 

 دمج  مدارس  في  املدرسية  اإلدارة  ممارسات  جميع  في  توفره  يجب  املساءلة

 الطالب  من  لكل  التعليم   درجة  تقييم  املبدأ  هذا  يكفل  حيث   بصريا  املعاقين 

  املعاقين  مدارس  ملنسوبي   األداء  تقويم   حيث من  جودته  يضمن  وأيضا  واملعلم،

 الرفع   في  ُيسهم  املساءلة   مبدأ  أن [  19]  شاه   دراسة   أوضحت  ما   وهذا  بصريا،

 .التعليم جودة مستوى  من

[  23]  والخروص ي   عيسان   ودراسة[  22]  واملقابلة[  2]  الورهي  دراسة  واتفقت    

 أصحاب   أطراف   بين   تعاونية  عالقات  تأسيس  في  تسهم  املساءلة  أن   في

  ومدخال   واملتابعة،  للرقابة  ووسيلة  والواجبات،  املهام  أداء  خالل  املصلحة

  لضبط  وآلية  املدرسة،  في  العاملين   بين   املتبادلة  والثقة  االحترام  لتحقيق

 وتعد   اإلداري،   والفساد  االنحراف   عدم  لضمان   ووسيلة   اإلداري،   العمل

 املؤسسات   عمل  تحسين   إلى  تهدف   التي   اإلصالح  أدوات   من  أداة   املساءلة

 باألداء   الرتقاءوا  التنافسية  تحقيق  مثل  العاملية،   املعايير  ملواكبة  التعليمية،

 الجيد،  اإلنجاز  إلظهار  املساءلة  مصطلح  استخدم  وقد  النتائج،  وتجويد

 خالل  من  األعمال تصحيح  إلى يؤدي  املساءلة تفعيل أن  كما املقّصر،  ومعاقبة

 . بالنتائج التوجه على تعتمد وتنظيمية إدارية ثقافة إيجاد

 تعني   والتي   العدالة  مبدأ[  17]   واملحمدي[  11]  الزائدي  دراسة  بّينت  كما      

  وبنظام  واحدة،  بكيفية  يعاملون   بأنهم  لهم  يبّين   لألفراد  داخلي  شعور   بأنها

 اآلخرين   على  ما  مثل  وعليهم  حقوق،  من  لألخرين  ما  لهم  الجميع،  يحكم  واحد

  لتحسين   واجناسهم   أنواعهم  بكل  للجميع  الفرص  تتوفر   بحيث  واجبات،  من

 ممارسات   في   توفره  يجب  العدالة  مبدأ  فإن  البحث   هذا  سياق  وفي .  أوضاعهم 

 من  املدارس  لهذه  ملا   بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  املدرسية  اإلدارة

 في   العاملين   بين   العمل  فتوزيع  واملعلمين،  الطالب  بين   داخلها  في  اختالفات

 باختالف  املدارس  هذه  داخل  الطالب  وتقييم   واداريين  معلمين  من  املدرسة

 في   املدرسة  إدارة  قدرة  يتطلب  بصريا  واملعاقين   العاديين   بين   خصائصهم

 . العدالة مبدأ تطبيق

  مقياسين   للعدالة  أن [  25]  وملحم[  24]  حيدر  من   كل  دراسة  كشفت  كما      

 التوزيع   عدالة  وهما   ينفيه،   أو   ويؤكده  اآلخر  على  يدل  منهما   كل  فرعيين،

  بمناسبة  العاملين   اعتقاد  مدى  تشمل  التوزيع  فعدالة  اإلجراءات،  وعدالة

  يقومون  الذي واملجهود وخبراتهم،  مؤهالتهم مع أداءه املطلوب العمل توزيعات

  اعتقاد   مدى  الى  فتشير  اإلجراءات  عدالة  أما  يتحملونها،   التي   واملسؤوليات  به

  وأخالقياتها  املكافآت  على  الحصول   إجراءات  وتجانس  وحدة  في  العاملين 

 . الشخص ي  التحيز من وخلوها

 من   التطبيق  هذا  يتضمن  وما  الحوكمة  ملبادئ  املدرسية   اإلدارة  تطبيق  إن     

 هذه  بين  ومن  املدرسة،  إدارة  ممارسات  تحكم  ومبادئ   املدرسة  لقائد  مهارات

 هذه   أن   إلى  باإلضافة  والعدالة،  املساءلة،  املشاركة،  الشفافية،  املبادئ

عد  املبادئ
ُ
 عن   الكشف  ضرورة  تجعل  الرشيدة  الحوكمة   متطلبات  من  ت

 املدارس  قائدي ممارسات في الحوكمة  مبادئ تطبيق  دون  تحول  التي  املعوقات

 املدارس،   في  اإلدارية  املمارسات  على  املعوقات  هذه  من  للحد  للتوضيح  أجدر

 [. 26] الكترونية إدارية أم تقليدية إدارية املمارسات هذه كانت سواء

 تطبيق  معوقات  على[  2]   والورهي[  11]  الزائدي  من  كل  دراسة  اتفقت  فقد   

 املعوقات   البشرية،  املعوقات  التنظيمية،  املعوقات  وهي  الحوكمة  مبادئ

ي   املركزية  هيمنة  في  تبُرز  التنظيمية  فاملعوقات  املادية،
ّ

 في   البيروقراطية  وتفش 

 والعليا،  املتوسطة  واإلدارة  التعليم  ومكاتب  املدارس  بين   اإلدارية  االتصاالت

 وضعف   املناطة،  املسؤوليات  حجم  مقابل   املمنوحة  الصالحيات  وقلة

 الوعي  توفر   عدم  في  تتمثل  البشرية  واملعوقات  القرارات،   اتخاذ  في  املشاركة 

 الالزمة  الكفايات  توفر  وعدم   ممارساتها،  وطبيعة  الحوكمة  بمتطلبات  التام

 التعليم   لوزارة  علياال  والقيادات  املدارس  قادة  بين   الحوكمة  مبادئ  لتطبيق

  تطبيق  على  القدرة  وعدم  الوعي  ضعف  جراء  التغيير  مقاومة  ثقافة  ونشوء

   الحوكمة،  مبادئ
 
 مقابل   التعليمية  املهام  ألداء  البشرية  املوارد  قلة  إلى  إضافة

 في   املالية  املوارد  قلة  في  املادية  املعوقات  تتمثل  كما  املدرسة،  في   الطالب  عدد

  التقنية  البنية  وضعف  املدرسة،  في  للعاملين   املادية   الحوافز  وغياب  املدارس،

 السياسات   موائمة  على  بالعمل[  27]  البراهيم   دراسة  أوصت  كما.  التحتية 

 يتم   وأن   الجيدة،  الحوكمة  متطلبات  مع  والتعليم  التربية   وزارة  في  والتشريعات

  وأن   الالمركزية،  تطبيق  في  دورها  لتعزيز  الوزارة  في  التنظيمية  الهياكل  تطوير

 مستويات   تحقيق  استمرارية  لضمان   معيارية  اختبارات  وضع  على  تعمل

 .  التعليمي  النظام مستويات جميع في عالية تعليمية

 الصعوبات   لتوضح [  28]  األصقة  دراسة  جاءت   البحث  هذا  سياق   وعلى     

 مثل   الرياض،  بمدينة  الدمج  مدارس  في  والتعليمية  اإلدارية  الهيئة  تواجه  التي 

  التربية  برامج  بأهمية  العام  التعليم  معلمات  بين   الوعي  مستوى   انخفاض

 كما.  املدرسة  في  الخاصة  التربية  معلمات  عدد  وقلة  وأهدافها،  الخاصة

  بين   إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  أن [  29]  البليهي   دراسة  نتائج  أظهرت

 التدريب   يتلقوا  لم  والذين  املعاقين،   تعليم  على  التدريب  تلقوا  الذين  املعلمين 

 . املدربين  املعلمين   لصالح بصريا املعاقين  دمج مدارس في

 لدى   املطلوبة  الكفاءات  أن [  30]  فارز   دراسة  كشفت  السياق  ذات  وعلى  

 املديرين  أقر  حيث  معقدة،  عملية  الدمج  مدارس  لبناء  املدارس  مديري 

 باملهارات   املتعلقة  والتجارب   والتدريب  الثقة  من  لديهم  املنخفضة  باملستويات

 من   بالعديد  الدراسة  وأوصت  الدمج،  مدارس  إنشاء  في  األساسية  والكفاءات

 القيادات   تمكن  التي   للمهارات  والتنمية  الدعم  توفير  ضرورة:  أهمها   التوصيات

 وكذلك   الدمج،  مدارس  بإنشاء  املتعلقة  التحديات  مواجهة  من  املدرسية

 لجميع   التعليمية  الفرص  لتوفير  املطلوبة  الكفاءات  تنمية  على  التركيز  ضرورة

 . بهم  الخاصة واملهارات القدرات إلى النظر دون  الطالب

 في   ضرورة  باتت  املدارس  في  الحوكمة  مبادئ  منظور   من  اإلدارية  فاملمارسات  

  لضمان   التعليمية؛  املواقف  تعتري   التي   املشاكل  من  للحد  املدرسة  إدارة

  لواقعها بالنظر  أهمية تزداد أنها إال الخسائر، بأقل التعليمية املسيرة استمرار 

  واملعلمين   الطالب  خصائص  الختالف  نظرا  بصريا؛  املعاقين  دمج  مدارس  في

 في   اإلدارية  املمارسات  واقع  دراسة  على  الدراسة  هذه  ركزت  ذلك  على  بناء  فيها،

  الحوكمة  مبادئ  منظور   من  الرياض  بمنطقة  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس

 . تواجهها التي  املعوقات على والوقوف

 



23 

 الدراسة  مشكلة. 2

عد  
ُ
 في   االختالفات   بسبب  وذلك  تعقيدا،  البيئات  أكثر  من   الدمج  مدارس   ت

  وأيضا  وخصائصهم،  تخصصاتهم  بمختلف  املعلمين   بين   املدارس،  هذه  داخل

 مما  لهم،  املناسبة  التدريس  وطرق   حاجاتهم  باختالف  الطالب  بين   االختالف

 دمج  مدارس  في  التربوية   املمارسات   قيادة  على  قادرة  إدارة  وجود  يستدعي

 . بصريا املعاقين 

 رفع   ضرورة  إلى[  32]  والحربي[  31]  القرني  من  كل  دراسة  كشفت  فقد    

 للطالب   املناسبة  البيئة  وتوفير  املعاقين   دمج  بمدارس  االهتمام  مستوى 

 وهذه   واملعلم،  الطالب  بين   االتصال  وسائل  زيادة  وكذلك  السلوكي  وتدريبه

عد
ُ
 دمج  مدارس  في  التربوية   التنظيمية   البيئة  في  تؤثر  التي   املشكالت  من  ت

 نجاح   على  بالتالي  يؤثر  وهذا  املشكالت  من  العديد  تواجه  وتجعلها  املعاقين 

  التعليمية اإلدارة
 
  داخليا

 
 . وخارجيا

  تقوم  أن  ينبغي  بصريا  املعاقين  دمج   مدارس  في   اإلدارية  املمارسات  ولتجويد  

م  ومعايير   أبعاد  على   اإلدارات  هذه
ُ
 األبعاد  هذه  بين   ومن  ممارساتها  تحك

عد  األبعاد  وهذه  العدالة  املساءلة،  املشاركة،  الشفافية،
ُ
  مبادئ  من  ت

 .  الحوكمة

 ضرورة   إلى(  2020)  األمريكية   التجربة  بعد   عن  التعليم   ندوة  أوصت  فقد     

 ومن   للطالب  االجتماعية  العدالة  تحقيق  خالل  من  الحوكمة  مبادئ  تطبيق

 تطبيق   أهمية  إلى[  33]  النزاهة  مؤتمر  نوه  كما  الخاصة،  التربية  طالب  ضمنهم

 واملادي،  اإلداري   الفساد  ملحاربة  وذلك  الدولة  قطاعات  كافة   على  الحوكمة

   وبينت
 
 التي (  كورونا  جائحة  ظل  في  اإلعاقة  ذوي   تعليم)  التوعوية  الندوة  أيضا

  مشاركة   ضرورة  إلى (  2020)  اإلسالمية  سعود  بن  محمد  االمام  جامعة  أقامتها

 .فرد كل دور   وضوح وأهمية كافة املجتمع أفراد

 وُتحسن   املدارس،  هذه  داخل  املشكالت  من  تحد  الحوكمة  مبادئ  فتطبيق  

 العبيلي   من  كل  دراسة  أوصت  وقد  الدمج،  مدارس  داخل  التعليم  جودة  من

 املؤسسات   في  الحوكمة   مبادئ  تطبيق  أهمية  إلى[  2]  والورهي[  9]  واملغربي[  1]

 . األداء ورفع الكفاءة لتحقيق وذلك  التعليمية التربوية

   
 
 ما  بأن  باإلضافة  وندوات،  ومؤتمرات  دراسات  من  سبق،  ما  على  وتأسيسا

  إلى   املدارس  في  التقليدي  التعليم  من  كورونا  أزمة  في  التعليم  تحول   من  حصل

 موضوع   في  للبحث  الحاجة  جعل  مدرستي   منصة  خالل  من  بعد  عن  التعليم

 بصريا   املعاقين   دمج  مدارس  في  اإلدارية  املمارسات  بعنوان   هو  الذي  الدراسة

 مبادئ   تطبيق واقع  عن  للكشف.  الرياض  بمنطقة  الحوكمة  مبادئ  منظور   من

 أبرز   على  والوقوف  الرياض  بمنطقة  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة

 .املدارس تلك في الحوكمة مبادئ تطبيق معوقات

 الدراسة  أسئلة

 الرياض   بمنطقة  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  اإلدارية  املمارسات  واقع  ما  -

 املدارس؟  قائدي نظر  وجهة من الحوكمة مبادئ منظور  من

 بصريا   املعاقين   دمج  مدارس  في  اإلدارية  املمارسات  تواجه  التي   املعوقات  ما  -

 املدارس؟ قائدي نظر وجهة من الحوكمة مبادئ منظور  من الرياض بمنطقة

 الدراسة  أهداف. أ

 :إلى الدراسة  تهدف  

  بمنطقة بصريا املعاقين  دمج مدارس في اإلدارية املمارسات واقع على التعرف -

 . الحوكمة مبادئ منظور  من الرياض

 دمج   مدارس  في  اإلدارية  املمارسات  تواجه  التي   املعوقات  على  التعرف  -

 .  الحوكمة مبادئ منظور  من الرياض بمنطقة بصريا املعاقين 

   الدراسة أهمية. ب

 .تطبيقي واآلخر علمي  أحدهما جانبين  في البحث هذا أهمية تبرز  

 : العلمي  الجانب  

  نظام  الرؤية  تشمل   حيث  ،2030  اململكة  رؤية  مع  الدراسة  هذه  تتماش ى   -

 هذه   في  ويتمثل  التعليم  مجال  أهمها  ومن  املجاالت  شتى   في   متكامل  تطويري 

 . بصريا املعاقين  دمج مجال في الدراسة

 واقع   تناولت   التي   القليلة  الدراسات  من  الباحثة   علم  حد  على  الدراسة  تعد  -

 من   الرياض  بمنطقة  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  اإلدارية  املمارسات

 .  تواجهها التي  الصعوبات على والوقوف الحوكمة  مبادئ  منظور 

 املمارسات   في  يتعلق   بما  البحثي   الجانب  إثراء   في  الدراسة   هذه  تساهم  قد  -

 ويفتح   الحوكمة   مبادئ  منظور   من  بصريا  املعاقين  دمج   مدارس  في  اإلدارية

 
 
 . للبحث آفاقا

 :التطبيقي الجانب

 أدلة   باستحداث   التعليم  وزارة  في  القرار  ُصّناع  الدراسة  هذه  تساعد  قد  -

 بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  اإلدارية  للممارسات  وإجرائية  تنظيمية

 . الحوكمة مبادئ منظور  من الرياض بمنطقة

سِهم  قد  -
ُ
  املعاقين   دمج  مدارس  في  املدرسية  القيادة  أداء  رفع  في  الدراسة  ت

  تواجه  التي   الصعوبات   عن  الكشف  خالل  من  الرياض  منطقة   في  بصريا

 . الحوكمة مبادئ منظور  من اإلدارية املمارسات

سِهم  قد   -
ُ
 مدارس  في  التربويين   واملشرفين   املعلمين   أداء  من  بالرفع   الدراسة  ت

 ممارساتهم  في  الحوكمة  مبادئ   تطبيق  طريق  عن   بصريا  املعاقين   دمج

 . التعليم في واإلشرافية التعليمية

سِهم  قد   -
ُ
 فايروس   انتشار  قبل  موجودة  كانت  مشاكل  عن  بالكشف   الدراسة  ت

ها مقترحات بتقديم الدراسة تقوم ثم ومن كورونا،
ّ
 .لحل

 تطبيق   طريق  عن  املنشودة  الدمج  أهداف  بتحقيق  الدراسة  هذه  تساعد  قد  -

 .املدارس تلك في الحوكمة مبادئ منظور  من اإلدارية املمارسات

  الدراسة حدود. ج

 :   التالية الحدود على الدراسة هذه تقتصر  

 اإلدارية  املمارسات  واقع  دراسة  على  الدراسة  اقتصرت:  املوضوعية  الحدود   

 الحوكمة،   مبادئ  منظور   من  الرياض  بمنطقة  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في

 . تواجهها التي  الصعوبات على والوقوف

  بمنطقة  بصريا  املعاقين  لدمج  الحكومية  املدارس  قائدي:  البشرية  الحدود   

 (  36)  عددهم  والبالغ  الرياض،
 
   قائدا

 
  التربية  إدارة  إلحصائية  وفقا  وقائدة

 . ه1442 الدراس ي  للعام الرياض تعليم إدارة في الخاصة

 . الرياض بمنطقة بصريا املعاقين  لدمج الحكومية املدارس: املكانية الحدود   

  العام  من  الثاني  الدراس ي   الفصل   في  الدراسة  تطبيق  تمَّ :  الزمنية  الحدود   

 .ه1441/1442 الجامعي

 الدراسة مصطلحات. د

 : التالية املصطلحات على الدراسة هذه تشتمل  

 على   يعتمد  الذي  النشاط"  بأنها[  34]  عطوي   عرفها:  اإلدارية   املمارسات  

 واالتجاهات   وبالجوانب  اإلدارية  بالشخصية  املرتبط  الذهني،  والعمل  التفكير

 مشترك   هدف  تحقيق  نحو  الجماعية،  الجهود   بتحفيز  الخاصة  السلوكية
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  املتاحة املوارد باستخدام
 
 . "علمية ومفاهيم  ألسس وفقا

 العمليات   من   مجموعة  هي :  اإلدارية  للممارسات  اإلجرائي  التعريف  

 والتقويم،   والرقابة  التوجيه،   التنظيم،  التخطيط، :  تتضمن   والتي   املتشابكة،

 السياسات   تنفيذ  أجل  من  بصريا   املعاقين   دمج  مدارس  قائدي  ويمارسها 

 . ممكنة كلفة وأقل كفاءة بأعلى والتعليمية  التربوية

 [: 35] محمد يعّرفها: الحوكمة  

  خالله  من  ويحدد  املؤسسات،  إدارة  توجيه  خالله  من  يتم  الذي  النظام  بأنها

  القوانين   من   مجموعة  إطار  في  األطراف،  مختلف  بين   واملسؤوليات  الحقوق 

  واملشاركة  والنزاهة،  والشفافية  والرقابة  املساءلة  تضمن  التي   واإلجراءات

  االقتصادية  األهداف  بين   التوازن   إقامة  أجل  من  وذلك  األطراف،  لكافة

 .  والفردية الجماعية  واالجتماعية،

:  تتضمن  املتشابكة،  العمليات  من  مجموعة  هي:  للحوكمة  اإلجرائي  التعريف  

  التربية  مدير  يمارسها   والتي   والتقويم،  والرقابة  التوجيه،  التنظيم،  التخطيط، 

 تنفيذ  أجل  من  غزة   قطاع  محافظات  في  التعليمية  منطقته  في  والتعليم

 .ممكنة كلفة وأقل كفاءة  بأعلى والتعليمية التربوية السياسات

"التربوي   الدمج    برنامج  داخل  العاديين   التالميذ  مع  اإلعاقة  ذوي   تعليم: 

  باملدرسة  ملحقة  فصول   في  أو  العادية  املدرسة  فصول   في  واحد  دراس ي 

 على   تساعدهم  التي   الخدمات  تقديم  مع   قدراتهم،   به   تسمح  بما   العادية،

 [.5]" التعلم

  داخل   بصريا  املعاق   الطالب  وضع  هو:  التربوي   للدمج  اإلجرائي  التعريف  

  استفادة   بشرط  بعضها  أو  املواد  جميع  في  العادّين  التالميذ  مع  العادي  الفصل

 نفس   في  خارجه  أو  الفصل   داخل   املقدمة  الخدمات  من  بصريا  املعاق  الطالب

 .  املدرسة

 واالجراءات  الطريقة. 3

   الدراسة وعينة مجتمع. أ

  منطقة  في  بصريا  املعاقين  دمج  مدارس  قائدي  من   الدراسة  مجتمع  تكّوَن   

 العمل،  رأس  على  حكمهم  في  هو  من  أو  والقائدة  القائد  يكون   وأن   الرياض

 ابتدائي،   املراحل  ملختلف  قائد  15  منهم  وقائده  قائد(  36)  عددهم  والبالغ

  متوسط،  ابتدائي،  روضة،  املراحل  ملختلف  قائدة   21)  و(  ثانوي   متوسط،

 (  ثانوي 
 
  للعام  الرياض   تعليم   إدارة  في  الخاصة  التربية  إدارة  إلحصائية  وفقا

 . ه1442/ 1441 الدراس ي 

 مجتمع  لصغر  وذلك   للدراسة  كعينة   البحث  مجتمع  جميع   اختيار  وتم

 5 تسرب  وتم  العينة،  أفراد  من  استجابة(  31)   على  الحصول   تم  وقد  الدراسة،

 فقرات   على  الكاملة  استجابتهم  عدم  بسبب  الدراسة  عينة  أفراد  من

 .  االستبيان 

   الدراسة عينة أفراد خصائص

: وتشمل  الدراسة،  أفراد  لوصف   الرئيسية  املتغيرات  من  عدد  تحديد  تم  

 املرحلة  –  القيادة  في  الخبرة  سنوات  عدد  –  العلمي   املؤهل  –الجنس)

  أنها  إلى  باإلضافة   الدراسة،  نتائج   على  داللية  مؤشرات  لها  والتي   ، (التعليمية

 التي   الدعائم  إرساء  على  وتساعد  الدراسة،  ألفراد   العلمية  الخلفية  تعكس

 : يلي فيما ذلك وتفصيل بالدراسة، املتعلقة  املختلفة التحليالت عليها ُتبنى 

 : الجنس (1 

 1 جدول 

 الجنس  متغير  وفق الدراسة أفراد توزيع

 النسبة ٪ التكرار  الجنس 

 ٢٩ ٩ ذكر 

 ٧١ ٢٢ أنثى

 %100 31 املجموع

 إناث،٪  ٧١  نسبته  ما  يمثلون   الدراسة  أفراد  من(  ٢٢)  أن   1  الجدول   من  يتضح

  الدراسة  أفراد  إجمالي  من٪  ٢٩  نسبته  ما  يمثلون   الدراسة   أفراد  من(  ٩)  بينما

 . ذكور 

 : العلمي  املؤهل (2 

 2 جدول 

 العلمي  املؤهل متغير  وفق الدراسة أفراد توزيع

 النسبة % التكرار  املؤهل العلمي 

 80.6 25 بكالوريوس

 12.9 4 ماجستير

 6.5 2 دكتوراه 

 %100 31 املجموع

  نسبته   ما  يمثلون   الدراسة  أفراد  من(  25)  أن   2  رقم  الجدول   من  يتضح   

٪  12.9  نسبته  ما  يمثلون   منهم(  4)  بينما  بكالوريوس،  العلمي   مؤهلهم٪  80.6

 ما   يمثالن   منهما(  2)  و  ماجستير،  العلمي   مؤهلهم  الدراسة  أفراد  إجمالي  من

 . دكتوراه العلمي  مؤهلهما الدراسة أفراد إجمالي من٪ 6.5 نسبته

 : القيادة في الخبرة سنوات عدد (3
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 القيادة  في  الخبرة سنوات عدد متغير  وفق الدراسة أفراد توزيع 3 جدول 

 النسبة % التكرار  عدد سنوات الخبرة في القيادة 

 51.6 16 من سنة الى خمس سنوات

 9.7 3 من ستة سنوات الى عشر سنوات 

 38.7 12 سنة فأكثر  11من 

 %100 31 املجموع

٪ 51.6  نسبته  ما  يمثلون   الدراسة  أفراد  من(  16)  أن   3  الجدول   من  يتضح  

 منهم (  12)  بينما  سنوات،  خمس  الى  سنة  من  القيادة  في  خبرتهم  سنوات  عدد

 في   خبرتهم  سنوات  عدد  الدراسة  أفراد  إجمالي  من٪  38.7  نسبته  ما  يمثلون 

 إجمالي   من٪  9.7  نسبته  ما   يمثلون   منهم(  3)  و  فأكثر،  سنة   11  من  القيادة

 عشر  الى  سنوات   ستة  من   القيادة  في  خبرتهم  سنوات   عدد   الدراسة   أفراد

 . سنوات

 : التعليمية املرحلة (4

 التعليمية  املرحلة متغير  وفق الدراسة أفراد توزيع 4 رقم جدول 

 النسبة % التكرار  املرحلة التعليمية

 6.5 2 رياض االطفال 

 38.7 12 ابتدائية 

 22.6 7 املتوسطة

 32.3 10 الثانوية 

 %100 31 املجموع

 في ٪  38.7  نسبته  ما  يمثلون   الدراسة  أفراد  من(  12)  أن   4  الجدول   من  يتضح   

 من٪  32.3  نسبته  ما  يمثلون   منهم(  10)  بينما   ابتدائية،  التعليمية   املرحلة

 ما   يمثلون   منهم(  7)  و  الثانوية،   التعليمية  املرحلة  في  الدراسة  أفراد  إجمالي

( 2)  و املتوسطة،  التعليمية  املرحلة في الدراسة أفراد إجمالي من٪ 22.6 نسبته

  التعليمية  املرحلة  في  الدراسة  دأفرا  إجمالي  من٪  6.5  نسبته  ما  يمثالن   منهما

 . االطفال رياض

 الدراسة  أداة.ب

 ألهداف   ملناسبتها  نظرا  وذلك  البيانات،  لجمع   كأداة  االستبانة  استخدام  تم     

 من   االستبانة  وتعد  تساؤالتها،  عن  ولإلجابة  ومجتمعها،  منهجها،  الدراسة،

 أداه  استخدام  تم  أيضا  للباحث،  والجهد  الوقت  توفر  ألنها  األدوات  أسهل

 من   الحالي  الوقت  في  نشهده  ما  الى  إضافة  للعينة،  الوصول   لسهولة  االستبانة

 الصحي   األمن   لضمان   مثلى  طريقة  االستبانة  تكون   كورونا  فايروس  تفش ي 

 .  البحث في وللمشاركين  للباحث

 :  الدراسة أداة بناء •

 بموضوع  صلة  ذات  السابقة  والدراسات  التربوية،  األدبيات  على  االطالع  بعد  

 األداة   بناء  تمَّ   وأهدافها  الدراسة  تساؤالت  ضوء  وفي  الحالية،   الدراسة

 عرض   يأتي  وفيما  أجزاء،  ثالثة  من   النهائية  صورتها  في  وتكّونت  ،(االستبانة)

 :  وثباتها صدقها من للتحقق املتبعة واإلجراءات بنائها، لكيفية

 

 ونوع   الدراسة  بأهداف  تعريفية  مقدمة  على  تحتوي :  االستبانة  مقدمة  

 تقديم   مع  الدراسة،   مجتمع  من  جمعها  الباحثة   تود   التي   واملعلومات  البيانات

 البحث   ألغراض  باستخدامها  والتعهد  املقدمة،  املعلومات  بسرية  الضمان 

ن  كما  فقط،  العلمي   هذا   يتضمنه  وما  الدراسة  في  املشارك  حق  توضيح  تضمَّ

  الدراسة  من  االنسحاب  في  الحق  وللمشارك  تطوعية  املشاركة  أن   من  الحق

 . يشاء متى 

 واملتمثلة الدراسة  بمجتمع الخاصة  األولية البيانات على يحتوي : األول  الجزء  

  متوسط  ابتدائي،  روضه،)  الدراسية  املرحلة   ،(قائد  أو  قائدة)   الجنس  في

 . الخبرة  سنوات وعدد ،(ثانوي 

 في   اإلدارية   املمارسات  واقع  يقيس  وهو  أبعاد  4  من  يتكون :  الثاني  الجزء  

 الشفافية،)  الحوكمة   مبادئ   منظور   من  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس

 .فقرات 5 على يحتوي  ُبعد  كل ،(العدالة املساءلة، املشاركة،

  تواجه   التي   املعوقات  يقيس  وهو  محاور   3  من  ويتكون :  الثالث  الجزء  

 من   الرياض  منطقة  في  بصريا  املعاقين   دمج   مدارس  في  اإلدارية  املمارسات

 يحتوي   محور   كل(  مادية  بشرية،  تنظيمية،  معوقات)  الحوكمة  مبادئ  منظور 

 . فقرات 4 على

 وعباراتها االستبانة محاور  5 جدول 

 املجموع  عدد العبارات  البعد  املحور 

 بمنطقة الرياض واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في مدارس 
 
 20 5 الشفافية دمج املعاقين بصريا

 5 املشاركة

 5 املساءلة 

 5 العدالة

 بمنطقة الرياض 
 
 12 4 معوقات تنظيمية املعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة في مدارس دمج املعاقين بصريا

 4 معوقات بشرية

 4 معوقات مادية 

 عبارة 32 االستبانة
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  أفراد  استجابات  على  للحصول   الخماس ي   ليكرت  مقياس   استخدام  تم

)التالية  املوافقة  درجات  وفق  الدراسة،  -محايد  –  موافق  –  بشدة  موافق: 

،  املقياس  هذا  عن  التعبير  ثم  ومن(.  بشدة  موافق  غير  -  موافق  غير
 
 كميا

   درجة،  السابقة  العبارات  من  عبارة  كل  بإعطاء
 
( 5)   بشدة  موافق:  للتالي  وفقا

  غير  درجتان،(  2)  موافق  غير   درجات،(  3)   محايد  درجات،(  4)  موافق  درجات،

 . واحدة درجة( 1) بشدة موافق

 بطرح  املدى  حساب  تم  الخماس ي،  ليكرت  مقياس  فئات  طول   ولتحديد    

 في  قيمة  أكبر  على  تقسيمه   تم  ثم  ،(4=    1  –5)  األدنى  الحد  من  األعلى  الحد

 في   قيمة  أقل  إلى  القيمة  هذه  إضافة  تم  ذلك   وبعد  ،(0.80=    5÷    4)  املقياس

 كما  الفئات  طول   أصبح  وهكذا  الفئة،  لهذه  األعلى  الحد  لتحديد  ؛(1)  املقياس

 : التالي الجدول  في موضح هو

 6 جدول 

 (االستجابات متوسطات حدود) الخماس ي ليكرت مقياس فئات تقسيم

 حدود الفئة  الفئة م

 إلى من 

 5.00 4.21 موافق بشدة  1

 4.20 3.41 موافق  2

 3.40 2.61 متوسطة 3

 2.60 1.81 محايد 4

 1.80 1.00 غير موافق بشدة  5

 متوسطات   على  موضوعي  حكم  على  الحصول   في  املدى  طول   استخدام  وتم

  معالجتها بعد الدراسة، أفراد استجابات
 
 . إحصائيا

 :  الدراسة  أداة صدق •

 أعدت   ما  تقيس   الدراسة  أداه  أن   من  التأكد  يعني   الدراسة  أداة  صدق  

 التحليل   في  تدخل  التي   العناصر  لكل  االستبانة  شمول   به   يقصد  كما  لقياسه،

 من  لكل   مفهومة  تكون   بحيث  اخرى،  ناحية  من  عبارتها  ووضوح  ناحية،  من

 [.36] يستخدمها

 : خالل من الدراسة أداة صدق  من بالتأكد الباحثة قامت وقد  

 (: املحكمين  صدق)  الدراسة ألداة الظاهري  الصدق -1

 ما  تقييس  انها  من  والتأكد  لالستبانة،  الظاهري   الصدق  مدى  إلى  للتعرف  

  املحكمين   من   عدد   على  األولية   بصورتها  عرضها  تمَّ   لقياسه،  وضعت

مين،(  8)  الى  املحكمين   عدد  وصل  حيث   الدراسة،  موضوع  في  املختصين 
ّ
  محك

 على  قدرتها حيث  من االستبانة،  جودة تقييم املحكمين السادة  من الطلب وتمَّ 

 وذلك  الدراسة،  ألهداف  مالءمتها  مدى  على   والحكم  لقياسه،  أعدت   ما  قياس

 وسالمتها  وأهميتها،  للمحور،  وانتمائها  العبارات،  وضوح  تحديد  خالل   من

 . للعبارات إضافة أو حذف أو تعديل من مناسب يرونه ما وإبداء لغويا،

 التي   الالزمة  التعديالت  إجراء  تمَّ   امللحوظات،  على  واالطالع  اآلراء،  أخذ  وبعد

 . النهائية بصورتها االستبانة إخراج تمَّ  ثم ومن  املحكمين، غالبية عليها اتفق

 :لألداة الداخلي االتساق صدق -2

  ارتباط  معامل  حساب  تم  لالستبانة،  الداخلي  االتساق  صدق  من  للتحقق   

  ارتباط  درجة  على   للتعرف  ؛(Pearson's Correlation Coefficient)  بيرسون 

 .  للمحور  الكلية بالدرجة االستبانة عبارات من عبارة كل

 7 جدول 

 للبعد  الكلية الدرجة مع األول  املحور  لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت

 املحور األول 

 بمنطقة الرياض(
ً
اقع تطبيق مبادئ الحوكمة في مدارس دمج املعاقين بصريا  )و

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة  معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة  البعد 

 **0.687 ٤ **0.874 1 الشفافية

2 0.852** ٥ 0.727** 

٣ 0.819** = = 

 **0.916 ٤ **0.720 1 املشاركة

2 0.842** ٥ 0.909** 

٣ 0.800** = = 

 **0.559 ٤ **0.713 1 املساءلة 

2 0.900** ٥ 0.222 

٣ 0.575** = = 

 **0.851 ٤ 0.355 1 العدالة

2 0.702** ٥ 0.742** 

٣ 0.483** = = 

 0.05  الداللة  مستوى   عند  دال*     فأقل  0.01  الداللة  مستوى   عند  دال**  

    فأقل

 مع  العبارات  من  عبارة  كل  ارتباط  معامل  قيم  أن   7  الجدول   من  يتضح   

   ودالة  موجبة،  محورها
 
( 0.05)  أو  فأقل(  0.01)  الداللة  مستوى   عند  إحصائيا
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عدت ما لقياس ومناسبتها  األول،   املحور   عبارات   بين   الداخلي  االتساق  صدق  إلى  يشير  مما  فأقل؛
ُ
 .  لقياسه أ

 للبعد  الكلية الدرجة مع  الثاني املحور  لعبارات بيرسون  ارتباط معامالت 8 جدول 

 املحور الثاني 

 بمنطقة الرياض( )املعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة في 
ً
 مدارس دمج املعاقين بصريا

 معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة  معامل االرتباط بالبعد رقم العبارة  البعد 

 **0.630 ٣ **0.841 1 معوقات تنظيمية

2 0.612** ٤ 0.870** 

 **0.738 ٣ **0.668 1 معوقات بشرية

2 0.780** ٤ 0.827** 

 **0.833 ٣ **0.749 1 معوقات مادية 

2 0.864** ٤ 0.780* 

 0.05  الداللة  مستوى   عند  دال*     فأقل  0.01  الداللة  مستوى   عند  دال**  

    فأقل

 مع   العبارات   من  عبارة   كل  ارتباط  معامل  قيم   أن   8  الجدول   من  يتضح  

   ودالة   موجبة،  محورها
 
  يشير  مما  فأقل(  0.01)  الداللة  مستوى   عند  إحصائيا

 ما  لقياس  ومناسبتها   الثاني،  املحور   عبارات  بين   الداخلي  االتساق  صدق  إلى

عدت
ُ
 . لقياسه أ

   : الدراسة  أداة ثبات •

 الثبات   معامل  استخدام  خالل  من  الدراسة   أداة   ثبات  من  التأكد  تم

)كرونباخ  ألفا  معادلة)  ألفاكرونباخ  )Cronbach's Alpha (α))،  ويوضح  

 محاور   من  محور   لكل  ألفاكرونباخ  الثبات  معامالت  قيم  9  رقم  الجدول 

 .االستبانة

 الدراسة أداة ثبات لقياس كرونباخ ألفا معامل  9 جدول 

 ثبات املحور  عدد العبارات  البعد  االستبانة

 بمنطقة الرياض واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في مدارس دمج 
 
 0.849 5 الشفافية املعاقين بصريا

 0.896 5 املشاركة

 0.582 5 املساءلة 

 0.650 5 العدالة

 بمنطقة الرياض 
 
 0.730 4 معوقات تنظيمية املعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة في مدارس دمج املعاقين بصريا

 0.736 4 معوقات بشرية

 0.822 4 معوقات مادية 

 0.738 34 الثبات العام

 وهذا   ،(0.٧٣٨)  بلغ  حيث  عال    العام  الثبات  معامل  أن   9  الجدول   من   يتضح

 .مرتفعة ثبات بدرجة تتمتع االستبانة أن  على يدل

 الدراسة  تطبيق إجراءات

  الباحثة  قامت  للتطبيق،  وصالحيتها  وثباتها،(  االستبانة)  صدق  من  التأكد  بعد

  بتطبيقها
 
 :  التالية الخطوات باتباع ميدانيا

  االستبانة توزيع -1
 
 . إلكترونيا

 .استبانة( 31) عددها بلغ وقد االستبانات، جمع -2

 اإلحصائية  املعالجة أساليب

 تم   فقد  تجميعها،  تم  التي   البيانات  وتحليل  الدراسة،  أهداف  لتحقيق     

 الحزم  باستخدام  املناسبة  اإلحصائية  األساليب  من  العديد  استخدام

  Statistical Package for Social Sciences  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية

  لها يرمز والتي 
 
 (.SPSS) بالرمز اختصارا

 : التالية اإلحصائية املقاييس حساب تم ذلك وبعد

  الدراسة،   أفراد  خصائص   على  للتعرف  املئوية؛  والنسب   التكرارات،  -1

 . الدراسة أداة تتضمنها التي  الرئيسة املحاور  عبارات تجاه استجاباتهم وتحديد

"املرجح)  املوزون   الحسابي  املتوسط  -2  )Weighted Mean"للتعرف  وذلك  ؛ 

 املحاور،  عبارات  من  عبارة  كل  على  الدراسة  أفراد   استجابات  متوسط  على

 .  موزون  حسابي متوسط أعلى حسب العبارات ترتيب في يفيد أنه كما

 انخفاض  أو  ارتفاع،  مدى   ملعرفة  وذلك  ؛"Mean"  الحسابي  املتوسط  -3

 ترتيب   في  يفيد  بأنه  العلم  مع  الرئيسة،  املحاور   عن  الدراسة   أفراد  استجابات

 .حسابي متوسط أعلى حسب املحاور 

 انحراف  مدى  على  للتعرف  ؛"Standard Deviation"  املعياري   االنحراف  -4

 ولكل  الدراسة،  متغيرات  عبارات  من  عبارة   لكل  الدراسة  أفراد  استجابات

 االنحراف  أن   ويالحظ.  الحسابي  متوسطها  عن  الرئيسة  املحاور   من  محور 

 عبارات   من  عبارة  لكل  الدراسة  أفراد  استجابات  في  التشتت  يوضح  املعياري 

 من  قيمته  اقتربت  فكلما  الرئيسة،  املحاور   جانب  إلى  الدراسة،   متغيرات

 . تشتتها وانخفض  االستجابات، تركزت الصفر

 الدراسة نتائج. 4

  تطبيق  واقع  ما:  يأتي  ما  على  ينص  الذي  األول   السؤال  عن  اإلجابة  نتائج  

  املعاقين  دمج مدارس في الحوكمة مبادئ
 
 الرياض؟  بمنطقة بصريا

 تطبيق  بواقع الخاص األول  املحور  عبارات ترتيب تم السؤال هذا عن لإلجابة  

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ
 
 ومتوسطاتها  أوزانها  حسب  بصريا

 :  ذلك يوضح  اآلتي والجدول  النسبية،



1012021 

28 

اقع على الدراسة أفراد استجابات 10 جدول    املعاقين دمج مدارس في الحوكمة مبادئ تطبيق و
ً
 الرياض  بمنطقة بصريا

 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  البعد  م 

 2 0.890 3.37 الشفافية 1

 4 0.850 2.55 املشاركة 2

 3 0.574 3.12 املساءلة  3

 1 0.608 3.44  العدالة  4

 بمنطقة الرياض 
 
 - 0.536 3.12 واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في مدارس دمج املعاقين بصريا

  الدراسة  أفراد  أن   أعاله  املوضحة  األول   السؤال  النتائج  خالل  من  يتضح

 دمج  مدارس  في   الحوكمة  مبادئ   تطبيق   واقع  حول   موافقتهم  في  محايدون 

   املعاقين 
 
 النتائج  من  وأتضح  ،(5  من  3.12)  بمتوسط  الرياض  بمنطقة  بصريا

   املعاقين  دمج  مدارس  في  الحوكمة   مبادئ   لتطبيق  واقع  أبرز   أن 
 
  بمنطقة  بصريا

 ،( 5  من  3.44)  بمتوسط  العدالة  ُبعد  في  تمثلت  متوسطة  بدرجة  جاء  الرياض

  بمتوسط  املساءلة  ُبعد  يليها  ،(5  من  3.37)  بمتوسط  الشفافية  ُبعد   يليها

  ،(5 من 3.12)
 
 (.5 من 2.55) بمتوسط املشاركة ُبعد جاء وأخيرا

 مبادئ  تطبيق  واقع  بأن [  9]  املغربي  دراسة  مع  تتفق  الحالية   الدراسة  فنتائج  

  العدالة  مبدأ  واحتل  متوسطة  بدرجة  جاء  الدراسة  عينة  أفراد  لدى  الحوكمة

 مع   الحالية  الدراسة  نتائج  اتفقت  كما  الحسابية،  املتوسطات  بين   األول   املركز

  أفراد  مع  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع  بأن [  26]  وبخيت  القاعود  دراسة 

 . متوسطة بدرجة جاء العينة

 مع  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع   في  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  بينما  

  أن   بكون [  2]  الورهي  ودراسة[  17]  املحمدي  دراسة  مع  الدراسة  عينة   أفراد

 .مرتفعة بدرجة جاء الحوكمة مبادئ تطبيق واقع

  املعاقين   دمج  مدارس  طبيعة  إلى  الدراسات  بين   واالختالف  االتفاق  ُيعزى   وقد  

  بين   االختالفات  من  العديد  طياتها   بين   تحمل  املدارس  هذه  أن   كون   بصريا،

   والنفسية،  الجسمية  الخصائص   في  والطالب  املعلمين 
 
 االختالفات   إلى  إضافة

 . التعليمية التخصصات في

  الحسابية   املتوسطات  بين   من  األول   املركز  العدالة  ُبعد   احتالل   ُيعزى   قد  كما  

  التربية  إدارة  في  تربويين   مشرفين   وجود  إلى  بصريا،  املعاقين   دمج  مدارس  في

 . املدارس تلك في العدالة مبدأ تطبيق إلى يسعون  الخاصة،

 املتوسطات   في  األخير  املركز  املشاركة  ُبعد  احتالل  سبب  يعود  قد  كما  

 في   العام  التعليم  مع  الخاصة  التربية  إدارة  مشاركة  ضعف  إلى  الحسابية

 الذي  التربويين،  واملشرفين   األقسام  برؤساء  ممثلة  والفنية  اإلدارية  الوظائف

 . بصريا املعاقين  دمج مدارس على انعكس بدوره

 : التفصيلية النتائج يلي وفيما

 :الشفافية: األول  الُبعد

اقع حول   الدراسة أفراد استجابات 11 جدول    املعاقين دمج مدارس في الحوكمة مبادئ تطبيق و
ً
  مرتبة الشفافية بُبعد يتعلق فيما الرياض  بمنطقة بصريا

ً
  حسب تنازليا

افقة  متوسطات  املو

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة الفئة

افق   النسبة مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

تتوفر في مدارس دمج املعاقين   2

بصريا وصف واضح ودقيق ملهام  

 كل وظيفة 

 1 موافق 1.061 3.52 1 5 7 13 5 ك

% 16.1 42.0 22.6 16.1 3.2 

تتسم آلية منح املكافآت   5

والحوافز للعاملين في مدارس  

 املعاقين بصريا بالوضوح دمج 

 2 موافق 1.180 3.48 3 3 6 14 5 ك

% 16.1 45.3 19.4 9.7 9.7 

تتسم األدلة التنظيمية  3

واإلجرائية في مدارس دمج  

 املعاقين بصريا بالوضوح 

 3 موافق 1.091 3.45 - 8 7 10 6 ك

% 19.4 32.2 22.6 25.8 - 

مدارس  تزود وزارة التعليم قادة  1

الدمج بأهداف العمل مع  

 
 
 املعاقين بصريا

 4 موافق 1.150 3.45 1 8 3 14 5 ك

% 16.1 45.2 9.7 25.8 3.2 

تتسم املعلومات حول تقييم  4

األداء الوظيفي للعاملين في  

مدارس دمج املعاقين بصريا  

 بالدقة

 ٥ محايد 1.153 2.94 3 9 9 7 3 ك

% 9.7 22.6 29.0 29.0 9.7 

 موافق 0.890 3.37 املتوسط العام 
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 واقع   حول   موافقتهم  في  محايدون   الدراسة  أفراد  أن   11  الجدول   في  يتضح   

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق
 
 فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

  متوسط  وهو  ،(5.00  من  3.37)  بلغ  حسابي  بمتوسط   الشفافية  بُبعد  يتعلق

 وهي   ،(3.40  إلى   2.61  من)  الخماس ي   املقياس  فئات  من  الثالثة  الفئة  في  يقع

 . الدراسة أداة على محايد خيار إلى تشير التي  الفئة

 من   أربعة  على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   11  الجدول   في  النتائج  من  ويتضح

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع  عبارات
 
  بمنطقة  بصريا

  التي (  1  ،3  ،5  ،2)  رقم  العبارات  في  تتمثل  الشفافية  بُبعد  يتعلق  فيما  الرياض

  ترتيبها تم
 
 : كالتالي عليها، الدراسة أفراد موافقة حسب تنازليا

 وصف  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  تتوفر:"  وهي(  2)  رقم  العبارة  جاءت  -1

  الدراسة  أفراد  موافقة حيث  من األولى باملرتبة"  وظيفة   كل ملهام ودقيق   واضح

 (.5  من 3.52) بلغ حسابي بمتوسط عليها

 في   للعاملين   والحوافز   املكافآت  منح  آلية تتسم:"  وهي(  5)   رقم العبارة  جاءت   -2

  موافقة  حيث  من  الثانية   باملرتبة"    بالوضوح  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس

 (.5 من 3.48) بلغ حسابي بمتوسط عليها الدراسة أفراد

 مدارس  في  واإلجرائية  التنظيمية  األدلة  تتسم :"  وهي(  3)   رقم  العبارة  جاءت   -3

  أفراد  موافقة  حيث  من  الثالثة  باملرتبة"    بالوضوح  بصريا  املعاقين   دمج

 (.5 من 3.45) بلغ حسابي بمتوسط  عليها الدراسة

 الدمج  مدارس  قادة  التعليم  وزارة  تزود:"  وهي(  1)  رقم  العبارة  جاءت  -4

   املعاقين   مع  العمل  بأهداف
 
  أفراد  موافقة  حيث  من  الرابعة  باملرتبة"    بصريا

 (.5 من 3.45) بلغ حسابي بمتوسط  عليها الدراسة

 موافقتهم   في  محايدون   الدراسة   أفراد   أن   11  الجدول   في  النتائج   من   ويتضح    

  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع  عبارات  من  واحدة  حول 

 
 
( 4)   رقم  العبارة  في  تتمثل  الشفافية  بُبعد  يتعلق  فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

 دمج  مدارس  في  للعاملين  الوظيفي  األداء  تقييم  حول   املعلومات  تتسم:"  وهي

 (. 5 من 2.95) بلغ حسابي بمتوسط"  بالدقة بصريا املعاقين 

 الجمل   عبد  دراسة  مع  الشفافية  ُبعد   في  الحالية  الدراسة  نتائج  اتفاق  ُنالحظ  

 نتائج   تختلف  بينما  متوسطة،   بدرجة  جاء  الشفافية  ُبعد  أن   كون   ،[20]

  بدرجة  جاء  الشفافية  ُبعد  أن   كون [  11]  الزائدي  دراسة  مع  الحالية  الدراسة

 .مرتفعة

   
 
 املعلومات   تتسم"  عبارة  على  الحالية  الدراسة  أفراد  استجابات  أن   إلى  إضافة

"   بالدقة  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  للعاملين   الوظيفي  األداء  تقييم  حول 

 . الدراسة عينة أفراد لجميع محايدة جاءت

  اإلجابة  إلى  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  قائدي   قدرة   عدم  إلى   ذلك  ُيعزى   وقد  

 في  الوظيفي  باألداء  يتعلق   بما  املعلومات  دقة  من  عدمها  أو  باملوافقة  بالجزم

 . بصريا املعاقين  دمج مدارس

  بعدم  جاءت  العبارة  هذه  بأن [  20]  الجمل  عبد  دراسة  مع  يختلف  وهذا    

   تختلف  كما  عليها،  العينة  أفراد  استجابات  موافقة
 
 الزائدي   دراسة  مع  أيضا

 . العبارة هذه على كبيرة بدرجة موافقون  الدراسة عينة أفراد كون [ 11]

 : املشاركة : الثاني الُبعد

اقع حول   الدراسة أفراد استجابات 12 جدول    املعاقين دمج مدارس في الحوكمة مبادئ تطبيق و
ً
  مرتبة املشاركة ُبعدل الرياض  بمنطقة بصريا

ً
   توسطاتامل حسب تنازليا

افقة درجة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   املو

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة الفئة

افق   النسبة مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

شرك وزارة التعليم مدارس دمج   3
ُ
ت

املعاقين بصريا في تقويم النتائج  

 الخاصة بالعمل املدرس ي.

 1 محايد 0.945 2.68 3 11 10 7 - ك

% - 22.6 32.2 35.5 9.7 

شرك وزارة التعليم قائدي   5
ُ
ت

مدارس دمج املعاقين بصريا  

بتطوير االجراءات الخاصة  

 بعملهم في املدرسة 

غير  1.119 2.58 5 12 6 7 1 ك

 موافق

2 

% 3.2 22.6 19.4 38.7 16.1 

شرك وزارة التعليم قائدي   4
ُ
ت

مدارس دمج املعاقين بصريا  

ملواجهة تحديات  بتقديم الحلول 

 عملية الدمج

غير  1.091 2.55 4 15 4 7 1 ك

 موافق

3 

% 3.2 22.6 12.9 48.4 12.9 

تتيح وزارة التعليم لقائدي   2

مدارس دمج املعاقين بصريا  

املشاركة في صنع القرارات  

 املتعلقة بدمج املعاقين بصريا

غير  0.996 2.48 4 14 8 4 1 ك

 موافق

4 

% 3.2 12.9 25.8 45.2 12.9 

تتيح وزارة التعليم لقيادي   1

مدارس دمج املعاقين بصريا  

 املشاركة في التخطيط 

غير  0.888 2.45 3 15 10 2 1 ك

 موافق

٥ 

% 3.2 6.5 32.2 48.4 9.7 

 غير موافق 0.850 2.55 املتوسط العام 



1012021 

30 

  مبادئ  تطبيق  واقع  على  موافقون   غير  الدراسة  أفراد  أن   12  الجدول   في  يتضح   

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة
 
 بُبعد   يتعلق  فيما   الرياض  بمنطقة  بصريا

 الفئة  في  يقع  متوسط  وهو  ،(5.00  من  2.55)   بلغ  حسابي  بمتوسط  املشاركة

  تشير  التي   الفئة  وهي  ،(2.60  إلى  1.81  من)   الخماس ي  املقياس  فئات  من   الثانية

 . الدراسة أداة على موافق غير خيار إلى

  موافقتهم   في  محايدون   الدراسة   أفراد   أن  12  الجدول   في   النتائج  من  ويتضح      

  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع  عبارات  من  واحدة   حول 

 
 
( 3)  رقم   العبارة  في  تتمثل  املشاركة  بُبعد  يتعلق   فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

شرك:" وهي
ُ
  الخاصة النتائج تقويم في بصريا املعاقين  دمج مدارس التعليم وزارة ت

 (. 5 من2.68) بلغ حسابي بمتوسط ." املدرس ي  بالعمل

  من أربعة  على موافقون  غير الدراسة  أفراد أن 12 الجدول  في النتائج  من ويتضح 

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة   مبادئ  تطبيق  واقع  عبارات
 
 بمنطقة   بصريا

  تم  التي (  1  ،2  ،4  ،5)  رقم  العبارات   في  تتمثل  املشاركة   بُبعد  يتعلق  فيما  الرياض

  ترتيبها
 
 :كالتالي عليها، الدراسة أفراد موافقة عدم حسب تنازليا

شرك:"  وهي(  5)  رقم  العبارة  جاءت  -1
ُ
  دمج  مدارس  قائدي  التعليم  وزارة  ت

  الثانية  باملرتبة "    املدرسة  في  بعملهم  الخاصة  االجراءات  بتطوير  بصريا  املعاقين 

 (.5  من 2.58) بلغ حسابي بمتوسط عليها  الدراسة أفراد موافقة عدم حيث من

شرك:"  وهي(  4)  رقم  العبارة  جاءت  -2
ُ
  دمج  مدارس  قائدي  التعليم  وزارة  ت

  الثالثة  باملرتبة"    الدمج  عملية  تحديات  ملواجهة  الحلول   بتقديم  بصريا  املعاقين 

 (.5  من 2.55) بلغ حسابي بمتوسط عليها  الدراسة أفراد موافقة عدم حيث من

  املعاقين   دمج  مدارس  لقائدي  التعليم  وزارة  تتيح:"  وهي(  2)  رقم  العبارة  جاءت  -3

  باملرتبة"    بصريا  املعاقين   بدمج  املتعلقة  القرارات  صنع  في  املشاركة  بصريا

 2.48)  بلغ  حسابي  بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  عدم  حيث  من  الرابعة

 (.5 من

  املعاقين   دمج  مدارس  لقائدي  التعليم  وزارة  تتيح:"  وهي(  1)  رقم  العبارة  جاءت  -4

  أفراد  موافقة  عدم   حيث  من  الخامسة  باملرتبة"    التخطيط   في  املشاركة  بصريا

 (.5 من 2.45) بلغ حسابي بمتوسط  عليها الدراسة

 مبدأ  أن   كون [  20]  الجمل  عبد  دراسة   مع  تختلف  الحالية  الدراسة   فنتائج   

   مرتفعة،  بدرجة  جاء  املشاركة
 
  الحالية  الدراسة  أفراد  استجابة  أن   إلى  إضافة

شرك"  عبارة  حول   الحيادية  على  اتفقت
ُ
  املعاقين  دمج   مدارس  التعليم  وزارة  ت

 عبد  دراسة  مع  يختلف  وهذا."  املدرس ي   بالعمل  الخاصة   النتائج  تقويم  في  بصريا

  أفراد  موافقة  حيث  من   األول   املركز   العبارة  فيه  احتلت  التي [  20]  الجمل

 .عليها الدراسة

  دمج  مدارس  قائدي  قدرة  لعدم  الدراسة  أفراد  استجابة  حيادية  ُيعزى   وقد  

  أفراد  أن   كون   عدمها،  أو  باملوافقة  الصريحة  اإلجابة  على  بصريا،  املعاقين 

 للعمل   النتائج  تقييم  في  الوزارة،  ملشاركة  الكافية  الرغبة  لديهم  يوجد  ال  الدراسة

 .  عادية مدرسة أم  بصرية إعاقة دمج  مدرسة املدرسة هذه كانت سواء املدرس ي 

  دمج مدارس لقائدي التعليم  وزارة  تتيح"  عبارة احتالل إلى السبب يعود  قد كما  

  الدراسة   نتائج  في  الخامسة  املرتبة  في"    التخطيط  في   املشاركة  بصريا  املعاقين 

  غير   الدراسة   عينة   افراد   أن   حيث  من[  19]  شاه   دراسة   مع  اتفقت  والتي   الحالية

  في  التخطيط  ضعف   إلى  بصريا،  املعاقين  دمج  مدارس  في  تطبيقها  على  موافقون 

 في   الخاصة  التربية  وإدارة  اإلشراف  إدارة  بين  التعليم  وزارة  في  العامة  اإلدارة

  املعاقين   دمج  مدارس  في  القرارات   اتخاذ  عملية  على  ينعكس  بدوره  الذي  الوزارة،

 . بصريا

 : املساءلة: الثالث الُبعد

اقع حول   الدراسة أفراد استجابات 13 جدول    املعاقين دمج مدارس في الحوكمة مبادئ تطبيق و
ً
  مرتبة  املساءلة ُبعدل الرياض  بمنطقة بصريا

ً
   توسطاتامل حسب تنازليا

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة الفئة

افق   النسبة مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

تتم املساءلة في مدارس دمج املعاقين   4

الوصف الوظيفي  بصريا بناء  على 

 ملهام العمل 

 1 محايد 0.761 3.39 - 5 9 17 - ك

% - 54.9 29.0 16.1 - 

يتنوع قائدي مدارس دمج املعاقين   5

بصريا في املساءلة مع العاملين بين  

 األساليب الرسمية وغير الرسمية 

 2 محايد 0.864 3.29 - 5 15 8 3 ك

% 9.7 25.8 48.4 16.1 - 

وفر وزارة التعليم نظام تحقيق   3
تُ

لعدم تقيد املعلمين باللوائح  

والتوجيهات في مدارس دمج املعاقين  

 بصريا 

 3 محايد 0.831 3.10 1 6 13 11 - ك

% - 35.5 41.9 19.4 3.2 

ُتوفر وزارة التعليم نظام مساءلة   1

للموارد الخاصة باملعاقين بصريا في  

 مدارس الدمج 

 4 محايد 0.983 3.03 2 7 11 10 1 ك

% 3.2 32.2 35.5 22.6 6.5 

وفر وزارة التعليم معايير دقيقة   2
تُ

لقائدي مدارس دمج املعاقين بصريا  

 لتقييم أداء العاملين في املدرسة 

 ٥ محايد 1.195 2.81 5 9 5 11 1 ك

% 3.2 35.6 16.1 29.0 16.1 

 محايد 0.574 3.12 املتوسط العام 
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  تطبيق  واقع   حول  موافقتهم  في  محايدون   الدراسة  أفراد  أن   13 الجدول   في  يتضح

   املعاقين   دمج   مدارس  في  الحوكمة  مبادئ
 
 يتعلق   فيما  الرياض  بمنطقة   بصريا

  في   يقع  متوسط  وهو  ،(5.00  من  3.12)  بلغ   حسابي  بمتوسط  املساءلة  بُبعد

 التي   الفئة  وهي  ،(3.40  إلى   2.61  من)  الخماس ي   املقياس  فئات  من  الثالثة  الفئة

 . الدراسة أداة على محايد خيار إلى تشير

 موافقتهم   في  محايدون   الدراسة  أفراد  أن   13  الجدول   في  النتائج  من  ويتضح    

  املعاقين   دمج   مدارس  في   الحوكمة  مبادئ   تطبيق   واقع  عبارات  من  خمسة  حول 

 
 
 ، 5  ،4)   رقم  العبارات  في  تتمثل  املساءلة  بُبعد يتعلق  فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

  ترتيبها تم التي ( 2 ،1 ،3
 
 :كالتالي حولها، الدراسة أفراد حيادية  حسب تنازليا

  بناء   بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  املساءلة  تتم:"  وهي(  4)  رقم  العبارة  جاءت  -1

  أفراد  حيادية  حيث  من  األولى  باملرتبة"    العمل  ملهام  الوظيفي  الوصف  على

 (. 5 من 3.39) بلغ حسابي بمتوسط حولها الدراسة

 في   بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  قائدي  يتنوع:"  وهي(  5)  رقم   العبارة  جاءت   -2

 من  الثانية  باملرتبة"    الرسمية  وغير  الرسمية   األساليب  بين   العاملين   مع  املساءلة

 (. 5 من 3.29) بلغ حسابي بمتوسط حولها الدراسة أفراد حيادية حيث

 تقيد   لعدم  تحقيق  نظام   التعليم   وزارة  ُتوفر:"  وهي(  3)  رقم  العبارة  جاءت  -3

  الثالثة  باملرتبة"    بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  والتوجيهات  باللوائح  املعلمين 

 (. 5 من 3.10) بلغ حسابي بمتوسط حولها  الدراسة أفراد حيادية حيث من

 للموارد  مساءلة   نظام  التعليم  وزارة  ُتوفر:"  وهي(  1)   رقم  العبارة  جاءت  -4

  حيادية  حيث  من  الرابعة  باملرتبة"    الدمج  مدارس  في  بصريا  باملعاقين   الخاصة

 (.5  من 3.03) بلغ حسابي بمتوسط  حولها الدراسة أفراد

 لقائدي   دقيقة  معايير  التعليم  وزارة  ُتوفر:"  وهي(  2)   رقم  العبارة  جاءت  -5

 الخامسة   باملرتبة"    املدرسة   في  العاملين   أداء  لتقييم   بصريا  املعاقين  دمج  مدارس

 (. 5 من 2.81) بلغ حسابي بمتوسط حولها  الدراسة أفراد حيادية حيث من

 الجمل   وعبد[  11]  الزائدي  من  كل  دراسة  مع  تتفق  الحالية  الدراسة  فنتائج  

  الدراسة  نتائج  تختلف  بينما   متوسطة،  بدرجة  جاء  املساءلة  ُبعد  أن   كون [  20]

 .مرتفعة بدرجة جاء املساءلة ُبعد تطبيق أن [ 22] املقابلة دراسة مع الحالية

 عبارات  جميع  على  الحالية  الدراسة  أفراد  استجابات  حيادية  ُيالحظ  كما  

 باختالف[  20]  الجمل  وعبد[  11]  الزائدي  دراسة  مع  يختلف  وهذا  املساءلة

 تختلف  كما   موافق،  وغير   ومحايد  موافق  بين   ما  الدراسة  أفراد  استجابات

[  22]  املقابلة  دراسة  مع  الدراسة  أفراد  استجابة  حيادية  في  الحالية  الدراسة

 عبارات   على  بشدة  موافق  إلى  موافق  بين  ما  تنوعت  الدراسة   عينة   أفراد  أن   كون 

 .املساءلة ُبعد

 استجابة   في  الحالية   الدراسة  مع  السابقة  الدراسات  نتائج  اختالف   ُيعزى   وقد  

  بين   ما   داخلها  في  مختلفة  الدمج  فمدارس  املدارس،  نوع  الختالف  الدراسة  أفراد

 على   املدرسة  لقائد   وتدريب  قدرة  إلى  يحتاج  االختالف  وهذا  والطالب،  املعلمين 

 يخص   بما   والقوانين   اللوائح  فهم  على  املبني   الدمج  مدارس  في  املساءلة  آلية

 . وطالب معلمين  من  الدمج مدارس داخل املختلفة الفئات

 :العدالة: الرابع الُبعد

 

اقع حول   الدراسة أفراد استجابات 14 جدول    املعاقين دمج مدارس في الحوكمة مبادئ تطبيق و
ً
  مرتبة  العدالة بُبعد يتعلق فيما الرياض  بمنطقة بصريا

ً
  حسب تنازليا

افقة  متوسطات  املو

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة الفئة

افق   النسبة مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

تتسم اإلجراءات اإلدارية املطبقة   1

في مدارس دمج املعاقين بصريا  

 بالعدالة بين العاملين 

 1 موافق 0.729 3.74 - 2 7 19 3 ك

% 9.7 61.2 22.6 6.5 - 

يقّيم قائدي مدارس دمج   3

املعاقين بصريا العاملين بناء  على  

 معايير تتسم بالعدالة 

 2 موافق 0.803 3.61 1 2 6 21 1 ك

% 3.2 67.7 19.4 6.5 3.2 

وزع مسؤوليات العمل في   2 تُ

مدارس دمج املعاقين بصريا بين  

 بشكل عادل 
 
 املعلمين جميعا

 3 موافق 0.992 3.58 1 4 6 16 4 ك

% 12.9 51.6 19.4 12.9 3.2 

توفر وزارة التعليم معايير   4

للمكافآت والحوافز في مدارس  

دمج املعاقين بصريا تضمن  

 العدالة بين العاملين 

 4 محايد 1.064 3.26 3 4 7 16 1 ك

% 3.2 51.6 22.6 12.9 9.7 

تتيح إدارة مدارس دمج املعاقين   5

بصريا حق االعتراض على  

القرارات التي تتخذها بشكل  

 عادل بين العاملين 

 ٥ محايد 1.065 3.00 3 7 9 11 1 ك

% 3.2 35.5 29.0 22.6 9.7 

 موافق 0.608 3.44 العام  املتوسط
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 مبادئ  تطبيق  واقع  على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   14  الجدول   في  يتضح

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة
 
 بُبعد   يتعلق  فيما   الرياض  بمنطقة  بصريا

  الفئة  في  يقع   متوسط  وهو  ،(5.00  من  3.44)   بلغ  حسابي  بمتوسط  العدالة

  تشير التي  الفئة وهي ،(4.20 إلى 3.41 من) الخماس ي  املقياس  فئات من الرابعة

 .الدراسة أداة على موافق خيار إلى

 من  ثالثة  على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   14  الجدول   في  النتائج  من  ويتضح    

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع  عبارات
 
  بمنطقة  بصريا

 تم  التي (  2  ،3  ،1)   رقم  العبارات  في  تتمثل  العدالة  بُبعد  يتعلق   فيما  الرياض

  ترتيبها
 
 : كالتالي عليها، الدراسة أفراد موافقة حسب تنازليا

 مدارس  في  املطبقة  اإلدارية  اإلجراءات  تتسم:"  وهي(  1)   رقم  العبارة  جاءت  -1

 موافقة   حيث  من  األولى  باملرتبة "    العاملين   بين   بالعدالة  بصريا  املعاقين  دمج

 (.5 من 3.74) بلغ حسابي بمتوسط عليها الدراسة أفراد

 بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  قائدي  يقّيم:"  وهي(  3)  رقم  العبارة  جاءت  -2

  موافقة  حيث   من  الثانية  باملرتبة "    بالعدالة  تتسم  معايير   على  بناء    العاملين 

 (.5 من 3.61) بلغ حسابي بمتوسط عليها الدراسة أفراد

 دمج  مدارس  في  العمل  مسؤوليات  ُتوزع:"  وهي(  2)   رقم  العبارة  جاءت   -3

   املعلمين   بين   بصريا  املعاقين 
 
 حيث   من  الثالثة  باملرتبة"    عادل  بشكل  جميعا

 (.5  من 3.58) بلغ حسابي  بمتوسط عليها الدراسة أفراد موافقة

 موافقتهم   في  محايدون   الدراسة   أفراد   أن   14  الجدول   في  النتائج   من   ويتضح    

  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  واقع  عبارات  من  أثنين   حول 

 
 
 رقم  العبارتان   في   تتمثالن   العدالة  بُبعد  يتعلق  فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

  م تم اللتين ( 5 ،4)
 
 : كالتالي حولها، الدراسة أفراد حيادية حسب تنازليا

 والحوافز   للمكافآت  معايير  التعليم  وزارة  توفر:"  وهي(  4)  رقم  العبارة  جاءت  -1

 الرابعة   باملرتبة"    العاملين   بين   العدالة  تضمن  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس   في

 (. 5 من 3.26) بلغ حسابي بمتوسط حولها  الدراسة أفراد حيادية حيث من

 حق  بصريا  املعاقين  دمج  مدارس  إدارة  تتيح:"  وهي(  5)   رقم  العبارة  جاءت  -2

  باملرتبة"    العاملين   بين   عادل  بشكل   تتخذها  التي   القرارات  على  االعتراض

 3.00)  بلغ  حسابي  بمتوسط   حولها  الدراسة  أفراد  حيادية  حيث  من  الخامسة

 (.5 من

 ُبعد   تطبيق  واقع  بأن [  11]  الزائدي  دراسة  مع  تتفق  الحالية  الدراسة   فنتائج  

  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  تختلف  بينما  متوسطة،   بدرجة  جاء  العدالة

 .مرتفعة بدرجة جاء العدالة ُبعد أن  كون [ 25]  ملحم

  مكان   إلى[  25]  ملحم  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختالف  ُيعزى   وقد    

بقت[  25]  ملحم  فدراسة   الدراسة،   هذه  تطبيق
ُ
 مدارس  في  عينة   على  ط

بقت  بينما  فلسطين،  دولة  في  حكومية
ُ
[  11]  الزائدي  ودراسة  الدراسة  هذه  ط

  بوجود  كفيل  واالقتصادي  الجغرافي  فاالختالف  السعودية،  العربية  اململكة  في

 . االختالفات هذه مثل

 على   الحالية  الدراسة  أفراد  استجابات  اختالف  في  السبب  يعود  وقد     

 في   العينة   أفراد  اختالف  إلى  ومحايدون   موافقون   بين  ما  العدالة  ُبعد  عبارات

 بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  لها  تتبع  التي   الخاصة  التربية  فإدارة   الجنس،

 . للبنات وأخرى  للبنين  خاصة إدارة قسمين 

  ُيالحظ كما  
 
 دمج مدارس في املطبقة  اإلدارية اإلجراءات تتسم"  عبارة أن  أيضا

 حيث  من  األولى  املرتبة  في  جاءت"    العاملين   بين   بالعدالة  بصريا  املعاقين 

  املعاقين   دمج   مدارس  كون   إلى  ذلك  ُيعزى   وقد  الدراسة،  عينة  أفراد  موافقة

  العاملين  بين   العدالة  يتحّرى   املدرسة  منسوبي   لجميع  واحد  قائد  لها  بصريا

،
 
   جميعا

 
  يقومون   الخاصة  التربية  في  تربويين   مشرفين  وجود  إلى  إضافة

  بين   العدالة  تحري   مهامهم  أهم  من  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس   على  باإلشراف

 . املدرسة داخل والطالب املعلمين 

  التي   املعوقات  ما:  يأتي  ما  على  ينص  الذي  الثاني  السؤال  عن  اإلجابة  نتائج  

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه
 
 بمنطقة  بصريا

 الرياض؟ 

 باملعوقات   الخاص  الثاني  املحور   عبارات  ترتيب  تم  السؤال   هذا  عن  لإلجابة  

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه  التي 
 
 حسب   بصريا

 :  ذلك يوضح اآلتي والجدول  النسبية، ومتوسطاتها أوزانها 

 15 جدول 

  املعاقين دمج مدارس في الحوكمة مبادئ تطبيق تواجه التي املعوقات على الدراسة أفراد استجابات
ً
 الرياض بمنطقة بصريا

 الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  البعد  م 

 3 0.730 3.53 معوقات تنظيمية 1

 2 0.773 3.73 معوقات بشرية 2

 1 0.899 3.88 معوقات مادية  3

 بمنطقة الرياض 
 
 - 0.593 3.71 املعوقات التي تواجه تطبيق مبادئ الحوكمة في مدارس دمج املعاقين بصريا

 على   موافقون   الدراسة   أفراد  أن   أعاله  املوضحة  النتائج   خالل  من  يتضح    

   املعاقين  دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات
 
 بصريا

 النتائج  من  وأتضح  ،(5  من  3.71)  بمتوسط  مرتفعة  بدرجة  الرياض  بمنطقة

  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات  أبرز   أن 

 
 
 من   3.88)  بمتوسط  املادية  املعوقات  ُبعد  في  تمثلت  الرياض  بمنطقة  بصريا

   ،(5  من  3.73)  بمتوسط  البشرية  املعوقات  ُبعد  يليها  ،(5
 
 ُبعد   جاء  وأخيرا

 (.5 من 3.53) بمتوسط التنظيمية املعوقات

 وفارز [  2] الورهي  من  كل  دراسة  نتائج  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اتفاق  يتضح  

[30,   الحوكمة  مبادئ  تطبيق   معوقات  أن  كون [  29]  والبليهي [  28]  األصقة[ 

  املادية  املعوقات   احتلت  حيث  الدراسة،  أفراد  الستجابات  مرتفعة  بدرجة  جاء

 . املعوقات بين  من األول  املركز

 والبراهيم [  11]  الزائدي  من  كل  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  تختلف  كما  

 ولكن  متوسطة  بدرجة  جاء  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  معوقات  أن   كون [  27]

  بين  من  متوسط   أعلى  بأن  الحالية  الدراسة  نتائج   مع  الدراسات  هذه  تتفق

 . املادية املعوقات في كان  املعوقات

  الدراسة  نتائج   في  األول   الترتيب  على  املادية  املعوقات  حصول   ُيعزى   وقد  

 وجودتها،   التعليمية  العملية   في  املادية  واالمكانات  املوارد   ألهمية  الحالية،

 للتطوير  املناسب  الجو  تهيئة  في  الرئيسية  العوامل  أهم  من  كونها  باإلضافة

ل  حيث  واإلبداع،
ّ
  املعاقين   دمج  مدارس  في  األول   املمول   املالية  املوارد  تشك



33 

،
 
 وعام  بصريا

 
   ال

 
 واملعلم   املدرسة  قائد  من  لكل  التعليمية  العملية  لتسهيل  مهما

 .سواء حد على والطالب

   
 
   املرتفعة  التكلفة  أن  إلى  إضافة

 
 األجهزة   مثل  التعليمية   الوسائل  في  ماديا

 ندرة   من  تجعل  التي   وصيانتها  الناطقة  والحواسيب  برايل،  وطابعة  الناطقة

   بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  األجهزة  هذه
 
 في   املادية   املعوقات  لوجود  سببا

 .  بصريا املعاقين  دمج مدارس

 التفصيلية  النتائج يلي وفيما

 : التنظيمية املعوقات: األول  الُبعد

 16 جدول 

  املعاقين دمج مدارس في  الحوكمة مبادئ تطبيق تواجه التي املعوقات حول  الدراسة أفراد استجابات
ً
 مرتبة التنظيمية املعوقات بُبعد يتعلق فيما الرياض بمنطقة بصريا

 
ً
افقة  متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة الفئة

افق   النسبة مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

مركزية األدلة التنظيمية  2

واإلجرائية في مدارس دمج  

 املعاقين بصريا. 

 1 موافق 0.718 3.87 - 1 7 18 5 ك

% 16.1 58.1 22.6 3.2 - 

ضعف التخطيط في مدارس   3

 دمج املعاقين بصريا 

 2 موافق 0.851 3.52 - 5 7 17 2 ك

% 6.5 54.8 22.6 16.1 - 

التنظيمية غموض األدلة  1

واإلجرائية في مدارس دمج  

 املعاقين بصريا 

 3 محايد 1.256 3.39 1 10 3 10 7 ك

% 22.6 32.2 9.7 32.3 3.2 

تناقض األدلة التنظيمية  4

واإلجرائية في مدارس دمج  

املعاقين بصريا بين التعليم  

 العام والتربية الخاصة 

 4 محايد 1.018 3.35 - 8 8 11 4 ك

% 12.9 35.5 25.8 25.8 - 

 موافق 0.730 3.53 املتوسط العام 

 تواجه  التي   املعوقات  على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   الجدول   في   يتضح

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق
 
 فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

 وهو  ،(5.00  من  3.53)  بلغ  حسابي  بمتوسط  التنظيمية   املعوقات  بُبعد  يتعلق

 إلى   3.41  من)  الخماس ي   املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  في  يقع  متوسط

 . الدراسة أداة على موافق خيار إلى تشير التي  الفئة وهي ،(4.20

  أثنين   على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن (  7-4)  الجدول   في  النتائج  من  ويتضح

 دمج   مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات  عبارات  من

   املعاقين 
 
  التنظيمية   املعوقات  بُبعد  يتعلق  فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

   ترتيبهما  تم  اللتين(  3  ،2)  رقم  العبارتان   في   تتمثالن 
 
  أفراد  موافقة  حسب  تنازليا

 : كالتالي عليهما، الدراسة

 مدارس في واإلجرائية التنظيمية  األدلة مركزية:" وهي( 2) رقم العبارة جاءت -1

 عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  األولى  باملرتبة."  بصريا  املعاقين   دمج

 (. 5 من 3.87) بلغ حسابي بمتوسط

  املعاقين   دمج  مدارس  في  التخطيط  ضعف:"  وهي(  3)  رقم  العبارة  جاءت  -2

  بمتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثانية  باملرتبة"    بصريا

 (.5  من 3.52) بلغ حسابي

 موافقتهم   في   محايدون   الدراسة   أفراد   أن (  7-4)  الجدول   في  النتائج  من  ويتضح 

 في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق   تواجه  التي   املعوقات  عبارات  من  أثنين   حول 

   املعاقين   دمج  مدارس
 
 املعوقات   بُبعد  يتعلق  فيما   الرياض  بمنطقة  بصريا

   ترتيبهما  تم  اللتين(  4  ،1)  رقم  العبارتان  في  تتمثالن   التنظيمية 
 
 حسب   تنازليا

 :كالتالي  حولهما، الدراسة أفراد حيادية

 في   واإلجرائية  التنظيمية  األدلة  غموض:"  وهي(  1)  رقم  العبارة  جاءت  -1

  الدراسة  أفراد  حيادية  حيث  من  الثالثة  باملرتبة"    بصريا  املعاقين   دمج  مدارس

 (.5 من  3.39) بلغ حسابي بمتوسط  حولها

 في  واإلجرائية  التنظيمية   األدلة  تناقض:"  وهي(  4)  رقم  العبارة  جاءت  -2

  باملرتبة"    الخاصة  والتربية  العام  التعليم  بين   بصريا  املعاقين   دمج  مدارس

  3.35)  بلغ  حسابي  بمتوسط  حولها  الدراسة  أفراد  حيادية  حيث  من  الرابعة

 (.5 من

,30]  فارز   من  كل  دراسة  مع  تتفق  الحالية  الدراسة  فنتائج     األصقة[ 

 بدرجة  جاء   الحوكمة  مبادئ   تطبيق   معوقات  أن   كون [  29]  والبليهي ,[28]

 املركز   التنظيمية  املعوقات  واحتلت  الدراسة،   أفراد  الستجابات  مرتفعة

 . املعوقات بين  من الثالث

 املعوقات   أن   بكون   الحالية  الدراسة   نتائج  مع[  2]  الورهي  دراسة  اتفقت  

 جاءت   التنظيمية   املعوقات  بأن   تختلف  ولكن  مرتفعة  بدرجة  جاء  التنظيمية

 . املعوقات بين  من الثاني املركز في

[  11]  الزائدي  من  كل  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  كما  

  بدرجة  جاء  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  معوقات  أن   كون [  27]  والبراهيم

 . متوسطة 

 على   الحالية  الدراسة  في  العينة  أفراد  استجابات  اختالف  ُيعزى   قد  كما  

 املؤهل   اختالف   إلى  ومحايد  موافق  بين  ما   التنظيمية   املعوقات  محور   عبارات

 . الدراسة ألفراد الخبرة سنوات وعدد العلمي 
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  مركزية"  عبارة  على  الدراسة  أفراد  استجابات  اتفاق  إلى  السبب  يعود  قد  كما  

 األولى،   باملرتبة."  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  واإلجرائية  التنظيمية  األدلة

 واألصقة[  2]  الورهي  من  كل  دراسة  مع  الحالية  الدراسة  عليه  اتفقت  ما  وهذا

  اململكة  في  التعليمي   النظام  مركزية  إلى[  27]  والبراهيم[  11]  والزائدي[  28]

   النظام  هذا   كان   سواء  السعودية  العربية
 
  التنظيمية  األدلة  في  متعلقا

 يجعل   مما  التعليمي،  النظام  في  السائدة  والقوانين   بالتشريعات   أو  واإلجرائية

   املركزية  هذه
 
ل   التعليمي   النظام  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  دون   عائقا

ُ
 كك

 . خاص بشكل أشكالها بمختلف املدارس وفي عام بشكل

 :البشرية املعوقات: الثاني الُبعد

 17 جدول 

  املعاقين دمج مدارس في  الحوكمة مبادئ تطبيق تواجه التي املعوقات حول  الدراسة أفراد استجابات
ً
  مرتبة البشرية املعوقات بُبعد يتعلق فيما الرياض بمنطقة بصريا

 
ً
افقة  متوسطات حسب تنازليا  املو

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة الفئة

افق   النسبة مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

غير 

افق   مو

 بشدة 

قصور تأهيل الكادر اإلداري   1

والتعليمي في مدارس دمج  

املعاقين بصريا قبل عملية 

 الدمج

موافق  0.693 4.29 - - 4 14 13 ك

 بشدة 

1 

% 41.9 45.2 12.9 - - 

قلة برامج التدريب على   2

الوسائل املساعدة للتدريس في 

 مدارس دمج املعاقين بصريا. 

 2 موافق 0.983 4.03 - 4 2 14 11 ك

% 35.5 45.1 6.5 12.9 - 

قصور الكفايات للمواد   3

األساسية ملعلمي التربية 

الخاصة في مدارس دمج 

 املعاقين بصريا. 

 3 موافق 1.028 3.45 - 7 8 11 5 ك

% 16.1 35.5 25.8 22.6 - 

مقاومة معلمي التعليم العام  4

لتدريس طالب اإلعاقة  

البصرية في مدارس دمج  

 املعاقين بصريا 

 4 محايد 1.335 3.13 4 8 4 10 5 ك

% 16.1 32.3 12.9 25.8 12.9 

 موافق 0.773 3.73 املتوسط العام 

 تواجه  التي   املعوقات  على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   الجدول   في   يتضح

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق
 
 فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

 وهو   ،(5.00  من   3.73)  بلغ  حسابي  بمتوسط  البشرية  املعوقات  بُبعد  يتعلق

 إلى   3.41  من)  الخماس ي   املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  في  يقع  متوسط

 . الدراسة أداة على موافق خيار إلى تشير التي  الفئة وهي ،(4.20

 واحد  على  بشدة  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   الجدول   في  النتائج  من  ويتضح

 دمج   مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات  عبارات  من

   املعاقين 
 
 في   تتمثل  البشرية  املعوقات  بُبعد  يتعلق  فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

 دمج  مدارس  في  والتعليمي  اإلداري   الكادر  تأهيل  قصور :"  وهي(  1)  رقم  العبارة

 (. 5 من 4.29) بلغ حسابي بمتوسط"  الدمج عملية قبل بصريا املعاقين 

 من  أثنين   على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   الجدول   في  النتائج  من  ويتضح

  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات  عبارات

 
 
 في  تتمثالن  البشرية  املعوقات  بُبعد  يتعلق  فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

   ترتيبهما  تم  اللتين (  3  ،2)  رقم  العبارتان 
 
  الدراسة  أفراد  موافقة  حسب  تنازليا

 :كالتالي عليهما،

 املساعدة  الوسائل  على  التدريب  برامج  قلة:"  وهي(  2)   رقم  العبارة  جاءت  -1

 موافقة   حيث  من  الثانية  باملرتبة."  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  للتدريس

 (.5 من 4.03) بلغ حسابي بمتوسط عليها الدراسة أفراد

 ملعلمي   األساسية   للمواد  الكفايات  قصور :"  وهي(  3)  رقم  العبارة  جاءت  -2

 حيث   من  الثالثة   باملرتبة."  بصريا  املعاقين   دمج   مدارس  في   الخاصة  التربية

 (.5  من 3.45) بلغ حسابي  بمتوسط عليها الدراسة أفراد موافقة

 موافقتهم  ففي  محايدون   الدراسة   أفراد  أن   17  الجدول   في   النتائج  من  ويتضح 

 في   الحوكمة   مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات  عبارات   من  واحدة  حول 

   املعاقين   دمج  مدارس
 
 املعوقات   بُبعد  يتعلق  فيما   الرياض  بمنطقة  بصريا

 لتدريس   العام  التعليم  معلمي   مقاومة:"  وهي (  4)  رقم  العبارة  في  تتمثل  البشرية

 بلغ   حسابي  بمتوسط "    بصريا  املعاقين  دمج  مدارس  في   البصرية  اإلعاقة  طالب

 (. 5 من 3.13)

,30]  فارز   من  كل  دراسة  مع  تتفق  الحالية  الدراسة  فنتائج [  28]  األصقة[ 

  مرتفعة  بدرجة  جاء  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  معوقات  أن   كون [  29]  والبليهي 

  بين   من  الثاني  املركز  البشرية  املعوقات  واحتلت  الدراسة،  أفراد  الستجابات

  أن   بكون   الحالية  الدراسة  نتائج  مع[  2]  الورهي  دراسة  اتفقت  كما.  املعوقات

 البشرية  املعوقات  بأن   تختلف  ولكن  مرتفعة  بدرجة  جاء  البشرية  املعوقات
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  الحالية  الدراسة  نتائج  اختلفت  كما.  املعوقات  بين   من  الثالث  املركز  في  جاءت

 تطبيق   معوقات  أن   كون [  27]  والبراهيم[  11]  الزائدي  من  كل  دراسة  مع

 . متوسطة بدرجة جاء الحوكمة مبادئ

 على   الحالية  الدراسة  في  العينة  أفراد  استجابات  اختالف  ُيعزى   قد  كما  

 إلى  ومحايد  وموافق   بشدة  موافق  بين   ما  البشرية  املعوقات  محور   عبارات

 السبب  يعود  وقد.  الدراسة  أفراد  بين   العلمي   واملؤهل  الجنس،  اختالف

  والتعليمي   اإلداري   الكادر  تأهيل  قصور "    عبارة  على  بشدة  موافقون   الستجابة

 ما   وهذا  الدراسة  ألفراد"    الدمج  عملية  قبل  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في

 عمليتي   ضعف  إلى[  29]  البليهي   دراسة  مع  الحالية   الدراسة  نتائج  عليه  تتفق

 واإلدارة   لإلشراف  العامة  اإلدارة  بين   التعليم  وزارة  في  والتنظيم  التخطيط

 هذه   بين  املشاركة  ضعف  إلى  أيضا  ُيعزى   قد  كما   الخاصة،  التربية  في  العامة

 .بصريا املعاقين  دمج يخص بما اإلدارات

 : املادية املعوقات: الثالث الُبعد

 18 جدول 

  املعاقين دمج مدارس في  الحوكمة مبادئ تطبيق تواجه التي املعوقات حول  الدراسة أفراد استجابات
ً
  مرتبة املادية املعوقات بُبعد يتعلق فيما الرياض بمنطقة بصريا

ً
 تنازليا

افقة متوسطات حسب  املو

افقة  التكرار  العبارات  م  املتوسط   درجة املو

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 الرتبة الفئة

افق   النسبة مو

 بشدة 

افق  غير  محايد  مو

افق   مو

افق   غير مو

 بشدة 

ضعف املباني املدرسية  1

 املناسبة لدمج املعاقين بصريا

 1 موافق 0.966 4.00 - 4 2 15 10 ك

% 32.2 48.4 6.5 12.9 - 

قصور في احتساب معلمي   4

اإلعاقة البصرية في الكتب 

 املطبوعة ببرايل 

 2 موافق 1.093 3.94 1 3 4 12 11 ك

% 35.5 38.7 12.9 9.7 3.2 

تأخر خدمات النقل للطالب   2

املعاقين بصريا منذ بداية 

 العام.

 3 موافق 1.181 3.94 1 4 4 9 13 ك

% 42.0 29.0 12.9 12.9 3.2 

تأخر امليزانية التشغيلية في   3

 مدارس دمج املعاقين بصريا 

 4 موافق 1.199 3.65 1 4 11 4 11 ك

% 35.5 12.9 35.5 12.9 3.2 

 موافق 0.899 3.88 املتوسط العام 

  تواجه  التي   املعوقات  على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   18  الجدول   في  يتضح   

   املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق
 
 فيما  الرياض  بمنطقة  بصريا

 وهو  ،(5.00  من  3.88)  بلغ  حسابي  بمتوسط  املادية  املعوقات  بُبعد  يتعلق

 إلى   3.41  من)  الخماس ي   املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  في  يقع  متوسط

 . الدراسة أداة على موافق خيار إلى تشير التي  الفئة وهي ،(4.20

 من  أربعة  على  موافقون   الدراسة  أفراد  أن   الجدول   في  النتائج  من  ويتضح    

  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات  عبارات

 
 
 العبارات   في  تتمثل  املادية  املعوقات  بُبعد  يتعلق  فيما   الرياض  بمنطقة  بصريا

   ترتيبها  تم  التي (  3  ،2  ،4  ،1)  رقم
 
 عليها،  الدراسة  أفراد  موافقة  حسب  تنازليا

 :كالتالي

 لدمج   املناسبة  املدرسية  املباني  ضعف:"  وهي(  1)   رقم  العبارة  جاءت  -1

 عليها  الدراسة  أفراد   موافقة  حيث  من  األولى  باملرتبة"    بصريا  املعاقين 

 (. 5 من 4.00) بلغ حسابي بمتوسط

 في  البصرية  اإلعاقة  معلمي  احتساب  في  قصور :"  وهي(  4)  رقم  العبارة  جاءت  -2

 عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثانية  باملرتبة"    ببرايل  املطبوعة  الكتب

 (. 5 من 3.94) بلغ حسابي بمتوسط

 بصريا  املعاقين   للطالب   النقل   خدمات   تأخر :"  وهي(  2)  رقم   العبارة  جاءت   -3

 عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثالثة  باملرتبة."  العام  بداية  منذ

 (. 5 من 3.94) بلغ حسابي بمتوسط

 دمج  مدارس  في  التشغيلية  امليزانية  تأخر:"  وهي(  3)  رقم  العبارة  جاءت  -4

 عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الرابعة  باملرتبة"    بصريا  املعاقين 

 (. 5 من 3.65) بلغ حسابي بمتوسط

[  30]  وفارز [  2]  الورهي  من  كل  دراسة  نتائج  مع  تتفق  الحالية  الدراسة   فنتائج 

 جاء  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  معوقات  أن   كون [  29]  والبليهي [  28]  األصقة,

 املركز  املادية  املعوقات  واحتلت  الدراسة،   أفراد  الستجابات  مرتفعة  بدرجة

 من كل دراسة  مع الحالية الدراسة  نتائج تختلف بينما. املعوقات بين من األول 

 جاء  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  معوقات  أن   كون [  27]  والبراهيم[  11]  الزائدي

  بأن   الحالية  الدراسة  نتائج  مع  الدراسات  هذه  تتفق  ولكن   متوسطة  بدرجة

 نتائج   فجميع.  املادية  املعوقات  في  كان   املعوقات  بين   من  متوسط  أعلى

 املركز  تحتل  املادية  املعوقات  أن   اتفقت  الحالية  والدراسة  السابقة  الدراسات

  وقد   التطبيق،  وأماكن  الدراسة  أفراد  اختالف   مع  املعوقات  بين   من  األول 

 إدارة  أم  وزارة  كان   سواء  التربوي،  امليدان   في  املادية  املوارد  أهمية  إلى  ذلك  ُيعزى 

 .مدرسة حتى  أو

 عبارات  جميع  على  الدراسة  هذه  في  العينة  أفراد  استجابات  موافقة  ُيعزى   كما

عيق  التي  املادية  املعوقات  محور 
ُ
 دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ   تطبيق  ت

  قلة  من  يعانون   املدارس  هذه  قائدي  أن   إلى  الرياض،  بمنطقة  بصريا  املعاقين 

 غرف  تجهيزات  حيث  من  البصرية  باإلعاقة  تختص  التي   املادية  املوارد  في

رف  هذه  تحويه  وما  املصادر
ُ
  صيانة  من  تحتاجه   وما  وأجهزة،  وسائل  من   الغ

 
 
 قدرة  مع  تتالئم  لكي  املباني  تحسين   ضرورة  إلى  باإلضافة  الكلفة،  عالية  أيضا

 .املدارس هذه في والطالب املعلمين 
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  املناسبة  املدرسية  املباني  ضعف:"  عبارة  احتالل  إلى  السبب  يعود  قد  كما  

  الدراسة   نتائج  عليه  اتفقت  ما  وهذا  األول   املركز  في"    بصريا  املعاقين   لدمج

 وإدارة  اإلشراف  إدارة  بين  املشاركة   ضعف  إلى[  30]  فارز   دراسة   مع  الحالية

  املعاقين   دمج  برنامج  افتتاح  قبل  املباني  اختيار  عملية  في  الخاصة   التربية

   املدارس،  في  بصريا
 
  مؤهلة  لتكون   املدارس  لبناء   التخطيط   ضعف   إلى  إضافة

 . وخصائصهم حاجاتهم  بمختلف واملعلمين  الطالب الستقبال

 دمج  مدارس  في  التشغيلية  امليزانية  تأخر:"  عبارة  احتالل  ُيعزى   قد  كما  

  الحالية  الدراسة  نتائج   عليه  اتفقت  ما  وهذا   الرابعة   باملرتبة"    بصريا  املعاقين 

  املدرسة  في  بصريا  املعاقين   دمج  برنامج  ميزانية  أن   إلى[  2]  الورهي  دراسة  مع

 في   التشغيلية  امليزانية   تأخرت  فإذا  املدارس،  في  التشغيلية  بامليزانية   مرتبطة

   بصريا  املعاقين   دمج  برامج  تشغيل  ميزانية  تتأخر  عام  بشكل  املدارس
 
 تبعا

 .لذلك

 :الدراسة نتائج ملخص

  بمنطقة  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  اإلدارية  املمارسات  تطبيق  واقع  أن   •

 تطبيق   بدرجة  كلي  بشكل  جاء  الحوكمة،  مبادئ  منظور   من  الرياض

  الشفافية   ثمّ   ومن  العدالة  ُبعد  في  يتمثل  املتوسطات  أعلى  وكان (  متوسطة )

 . املشاركة وآخرها املساءلة ويليه

 دمج  مدارس  في  الحوكمة   مبادئ  تطبيق  تواجه  التي   املعوقات  أبرز   أن     •

   املعاقين 
 
 ُبعد   في  تمثلت(  مرتفعة)  بدرجة  جاءت  الرياض  بمنطقة  بصريا

   البشرية،  املعوقات  ُبعد  يليها  املادية،  املعوقات
 
 املعوقات  ُبعد  جاء  وأخيرا

 . التنظيمية

 . التوصيات5

 :بالتالي توص ي فإنها نتائج  من الدراسة إليه  توصلت ما ضوء في  

 املدارس  جميع  لتشمل  التعليم،  في  واإلجرائية  التنظيمية  األدلة  تحديث  -

 يتماش ى   بما  املدارس،  داخل  واملعلمين   الطالب  وخصائص  أشكالها  بمختلف

  حوكمة  على  تعتمد  التي   2030  اململكة  ورؤية   والتطوير  التغيير  متطلبات  مع

  ال  اململكة،  رؤية  عليها  تعتمد  التي   األساسية  الركائز   أهم  كأحد  الحكومي  األداء

عيق  التي   األدلة  مركزية  يخص  ما  سيما
ُ
 مدارس   في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  ت

 . الدراسة نتائج  أظهرتها  التي  بصريا املعاقين  دمج

  مبادئها   وتطبيقات  الحوكمة  ملمارسات  واإلجرائية  التنظيمية  اللوائح  إصدار  -

،  املعاقين   دمج  مدارس  في
 
 أوضحت  الحالية  الدراسة  نتائج  أن   سيما  ال  بصريا

  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تعوق   التي   املعيقات  أن 

  مرتفعة  بدرجة  جاءت  وتنظيمية  وبشرية،  مادية،  معوقات  من  بصريا

 . الدراسة أفراد الستجابات

   املعاقين   دمج  مدارس  في  املساءلة  ممارسات  تفعيل  -
 
 آليات   بتوضيح  بصريا

  أن   سيما  ال   الوظيفي،  الوصف  على  املبنية  لها،  الحاكمة  واملعايير  تطبيقها

 الوظيفي  الوصف على بناء   بصريا املعاقين  دمج مدارس في املساءلة تتم" عبارة

  أفراد  استجابة  حيادية  حيث  من  األولى  املرتبة  في  جاءت"    العمل  ملهام

 . الدراسة

 بصريا،  املعاقين   دمج  مدارس  منسوبي  لجميع  املهنية  التنمية  برامج  تكثيف  -

 الواحد،  الفريق  بروح  والعمل  الحوكمة  مبادئ  تطبيق   مهارات  على  وتدريبهم

 
 
 أبرز   من  كان   تأهيلهم  وضعف  والتعليمي   اإلداري   الكادر  قصور   أن   خاصة

 . البشرية املعوقات يخص بما الدراسة هذه نتائج

  واملشرفين   املدارس،  وقادة  املعلمين،)  من  املصلحة  أصحاب  مشاركة  توسيع  -

 في   والتعليمية   اإلدارية   القرارات  صنع  في(  والطالب  األمور،  وأولياء  التربويين،

 تطبيق   واقع  في  األخير   املركز   في  كان   املشاركة  ُبعد  بأن   سيما  ال   التعليم،  وزارة

 نتائج   في  اإلدارية  للممارسات  بصريا  املعاقين   دمج   مدارس  في  الحوكمة   مبادئ

 . الدراسة

،  املعاقين   دمج  مدارس  في  املالية  الحوافز  نظام  تطوير  على  العمل  -
 
 من  بصريا

  ومعلمين   وإداريين   قادة  من  الدمج  مدارس  منسوبي  لتحفيز  آلية  وضع  خالل

 . وطالب

 العدد  حيث  من  بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  البشرية  بالكوادر  العناية  -

 مع   يتناسب  بما  التخصصية  والفنية  اإلدارية  الخبرات  في  والتنوع  والتأهيل

  املعاقين  دمج  مدارس في واملسؤوليات األعمال حجم
 
 . بصريا

   املعاقين  دمج  مدارس  لقائدي  املمنوحة  الصالحيات  زيادة  -
 
 يتناسب   بما   بصريا

 بما  الواقع   أرض  على   الصالحيات  هذه  وتطبيق  وواجباتهم،  مسؤولياتهم  مع

 .املدرسة داخل  الحوكمة مبادئ وتحقيق  التعليمية العملية يخدم

 :الدراسة مقترحات

 : اآلتية املستقبلية والدراسات بالبحوث القيام الحالية الدراسة تقترح  

  املعاقين   دمج  مدارس  بين   الحوكمة  مبادئ  تطبيق  تتناول   مقارنة،  دراسة   -

 .  وبنات بنين  بصريا

 دمج   مدارس  في  والتعليمية  اإلدارية  الهيئة  ملنسوبي  مقترح  تدريبي   برنامج  -

 مدارس   في  والتعليمية  اإلدارية  املمارسات  تحسين   على  قائم  بصريا،  املعاقين 

 .الدمج

 في   بصريا  املعاقين   دمج  مدارس  في  الحوكمة  مبادئ   لواقع  تحليلية،  دراسة  -

 .  والوضوح واملحاسبية اإلداري  التمكين  ُبعد
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Abstract- The study aimed to identify the reality of administrative practices in inclusive schools for the 

visually impaired in Riyadh from the perspective of the principles of governance, and the obstacles that 

prevent the application of the principles of governance in those schools. The study used the descriptive 

method in its survey style, and a questionnaire was applied to collect data, consisted of (31) leaders in 

inclusive schools for the visually impaired in Riyadh. The results revealed the reality of applying the 

principles of governance in inclusive schools for the visually impaired in the Riyadh region came with a 

medium degree (3.12 out of 5), where justice came in the first place among the averages, where the phrase 

“the administrative procedures applied in inclusive schools for the visually impaired are characterized by 

justice between workers. "In the first place in terms of the approval of the study members. Whereas 

participation came in the last place in terms of responses of study members about the reality of 

administrative practices in inclusive schools for the visually impaired in Riyadh from the perspective of the 

principles of governance, where the phrase" The Ministry of Education allows leaders of inclusive schools 

for the visually impaired to participate in planning "ranked fifth in terms of non-approval of the study 

members." The results also showed study individuals agreeing with the obstacles facing the application of 

governance principles in inclusive schools for the visually impaired in Riyadh with a high degree of medium 

(3.71 out of 5), and it became clear from the results that the most prominent obstacles facing the application 

of governance principles in inclusive schools for of the visually impaired in Riyadh were the financial 

obstacles which came in the first place, where the phrase "weakness of school buildings that are suitable for 

inclusion of the visually impaired" came first in terms of approval of the study members, they also strongly 

agree with regard to the human obstacles in the phrase "lack of training of the administrative and 

educational staff in inclusive schools for the visually impaired, before the inclusion process, "and the 

organizational obstacles took the last place in terms of responses of members about the obstacles that 

prevent the application of governance principles in inclusive schools for the visually impaired in Riyadh, 

where the phrase" the centralization of organizational and procedural manuals in inclusive schools for the 

visually impaired " In the first place in terms of approval of the study members. One of the most prominent 

recommendations of the study was updating the regulatory and procedural manuals in education, to include 

all types of schools, in line with the requirements of change and development and the vision of the Kingdom 

2030, in addition to activating accountability in inclusive schools for the visually impaired and setting 

standards based on job description . 
Key Words: Governance Principles, School Leaders, Special Education Administration . 

 

  

 

 

 

*Educational Supervisor - Ministry of Education 

** Associate Professor of Educational Administration - King Saud University 
 

 


