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Integration Schools Leaders’ Challenges of Using the
Organizational Culture for the Governmental Primary Stage in
Riyadh
Abstract
The purpose of this study was to identify the challenges faced by
primary education integration schools leaders' in organizational culture and
recognize the mechanisms of improving organizational culture for these
leaders. The research study used the descriptive analytical approach, and
the research population consisted of special education teachers in primary
schools of integration in Riyadh. The participants comprised a total of 100
randomly selected special education teachers in the integration primary
schools in Riyadh. To achieve the goals of the study, the questionnaire was
used to collect information. The results showed that the level of leaders’ use
of organizational culture was high (56%), which requires more efforts to
continue this high level of organizational culture and even try to increase it.
Also, all the challenges mentioned in the questionnaire were agreed upon
by the parameters as challenges that hinder the activation of organizational
culture with high rates between (somewhat agree and agree to some extent)
where the corresponding proportions ranged between 85% to 98%, which
requires taking these challenges seriously and trying to find a solution to
activate the organizational culture. The study recommended empowering
the leader of the integration school to manage integration programs
efficiently and nominating leaders of integration schools for training
programs specialized in activating organizational culture.
Keywords: integration schools, organizational culture
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االبتدائية بالرياض
مستخلص البحث
هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل التحديات ر
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس الدمج
تحسي تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية
االبتدائية للثقافة التنظيمية والتعرف عىل آليات
ر
للثقافة التنظيمية .وقد استخدم الدراسة البحثية المنهج الوصف التحليىل ،ويتكون مجتمع البحث
من معلمات ر
التبية الخاصة المتواجدات ف مدارس الدمج االبتدائية ف مدينة الرياض .وبالنسبة
لعينة البحث فقد تم اختيار عينة عشوائية من معلمات ر
التبية الخاصة المتواجدات ف مدارس
الدمج االبتدائية ف مدينة الرياض وعددهن ( )۱۰۰معلمة .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام
االستبانة لجمع المعلومات .وقد َّ
توصلت الباحثتان إىل عدد من النتائج من ِّ
أهمها أن مستوى تفعيل
ٍ
قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية مرتفع وذلك بنسبة  .%56مما يستوجب بذل
مزيد من الجهود لالستمرار عىل هذا المستوى المرتفع من الثقافة التنظيمية بل ومحاولة زيادته،
وأن كل التحديات ر
الب ذكرت ف االستبيان وافقت عليها المعلمات كتحديات تعيق تفعيل الثقافة
التنظيمية بنسب مرتفعة ربي (موافق لحد ما وموافق) حيث رتتاوح نسب الموافق ربي  %85إىل
 ،%98مما يستدع أخذ هذه التحديات عىل محمل الجد ومحاولة إيجاد حل لها من أجل تفعيل
الثقافة التنظيمية عىل الوجه المطلوب ،وقد تراوحت نسب الموافقة عىل اآلليات الواردة ف
االستبيان ربي  %82إىل  ،%62وه نسب مرتفعة ،وجميع هذه اآلليات مهمة تستوجب وضعها ف
ِّ
َّ
التوصيات من ِّ
أهمها:
بعدد من
الحسبان إذا ما أردنا تفعيل الثقافة التنظيمية .وقد أوصت الدراسة
ٍ
منح قائدة مدرسة الدمج صالحيات لتمكينها من إدارة برامج الدمج بكفاءة ،ترشيح قائدات مدارس
الدمج االبتدائية للتامج التدريبية المتخصصة ف تفعيل الثقافة التنظيمية.

الكلمات المفتاحية :مدارس الدمج ،الثقافة التنظيمية
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المقدمة
إن التطور الذي يشهده العرص الحاىل ف كافة المجاالت ر
التبوية يضعنا ف تحد دائم لدعم
وتطوير الواقع التعليم ف مدارس الدمج االبتدائية عىل مستوى المملكة العربية السعودية ،ولن
يتحقق ذلك إال من خالل تبب نهضة تربوية شاملة تضع خططها قيادة متبرصة تملك رؤية تربوية
المتعلمي ف اطار المسارات التعليمية
المربيي و
جادة و قوية ،واضحة المعالم و الغايات ،و تقود
ر
ر
تغيت ديناميكية ليس حسب
ذات الصلة ،وتفتح أفاق حديثة خاصة بالتعلم ،مما تؤدى إىل وقوع ر
عىل مستوى القطاع المدرس لكن ف المجتمع أجمع بتعريفه األوسع ،و هذا لن يحدث إال من
خالل ر
نش ثقافة تنظيمية فعالة ربي منسوبات مدارس الدمج االبتدائية تمكن قائدات المدارس من
تحقيق أهداف العملية التعليمية.
وعندما نشاهد المدرسة عن كثب نجد انها عبارة عن حلقة متصلة من الجماعات
المتنوعة ر
الب ترم ف نهاية المطاف إىل خدمة الطالب تعليمية وتربوية .يجد قائد المدرسة نفسه
ف حاجة ماسة إىل أن يتفاعل مع تلك الجماعات بطريقة منهجية منظمة تحقق غايات المؤسسة
ر
بصت ربي كوكبة من الرؤساء ،واإلداريون،
الب وضعت من اجلها ويضع نفسه موضع القائد ال ر
والمعلمون ،والطالب ،وأولياء األمور .إن الثقافة التنظيمية تحقق العديد من المزايا القادة المدارس
تمت المؤسسات التعليمية من بعضها البعض من حيث
ف المؤسسات التعليمية بال شك ،فه ر
كبت من األهمية ،فه
ترابط المجموعات وتقارب ها والتداخل فيما بينها والتفاعل وه عىل جانب ر
ست العمل وتحقيق األهداف ف المؤسسات التعليمية ،وثانية تنعكس آثارها
أوال تحدد مدى نجاح ر
معلمي وإداريون وطالب وأولياء األمور مصطف (.)2002
عىل نفوس منسوب المدارس من
ر
حيث سعت المملكة العربية السعودية لالهتمام بدمج التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
داخل المدارس العامة ف كافة أنحاء السعودية لتمكينهم من الحصول عىل التعليم مقارنة بالطالب
األصحاء ،وتتم عملية الدمج من خالل التاىل:


دمج جزب :حيث تتوفر داخل المدارس العادية قاعات دراسية خاصة بذوي االحتياجات
الخاصة.

 دمج كىل أو شامل :حيث تعتمد عىل الطرق الحديثة ،مثل :طريقة قاعات المصادر ،والمعلم
المتجول ،والمعلم المستشار ،إىل أخر ذلك من آليات مطبقة ف حقل ر
التبية الخاصة ،فالغاية
توفت بيئة دراسية لذوي االحتياجات الخاصة قريبة بقدر اإلمكان من البيئة
من الدمج ه ر
الدراسية لطالب التعليم العادي.
ُ
وتعد الثقافة التنظيمية تقوم بدور ف تشكيل البيئة المدرسية اإليجابية والعمل عىل سيادة
روح االنسجام ربي أفراد المجتمع المدرس ليكون مجتمع متكامال ومتعاونا مع بعضه البعض يهتم
بنبوغ األفكار ر
التعبت والمشاركة والعمل بروح الفريق ،وتوجيه
واحتام التنوع واإلبداع ،ويضمن حرية
ر
بالمعلمي ر
ونش التعاون البناء بينهم عابدين (.)2013
سلوك القادة وممارستهم نحو االهتمام
ر
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المتبادل ربي المدارس ف المملكة العربية السعودية ف ضوء االتجاهات العالمية ،وتوصلت إىل أن
الثقافة التنظيمية تساعد قائدات المدارس ف تحقيق أهداف العملية التعليمية من خالل السلوك
والمعايت واالتجاهات المختلفة ر
الب تفرضها هذه الثقافة ،كما أن من أهم وظائف الثقافة
التنظيم
ر
التنظيمية المحافظة عىل استمرار المؤسسة من خالل التكامل ربي أفراد المؤسسة وبعضهم البعض،
وقد أوصت برصورة تقديم التامج التدريبية بشكل دوري لقائدات المدارس ،للمساهمة ف االرتقاء
بمستوي قدراتهم.
ً
حيث تبذل المملكة العربية السعودية جهدا ف االهتمام بدمج طالب ذوي االحتياجات
الخاصة بمدارس التعليم العام ،فمن هنا يظهر دور القائد ف هذه المدارس ،فالعديد من المشكالت
والسلبيات ر
الب تعاب منها مدارس الدمج االبتدائية تعود إىل انحسار مستوي الثقافة التنظيمية لدى
قائداتها مريزيق (.)2013
ومن أبرز المشكالت ر
الب تواجه قائدات مدارس الدمج االبتدائية عند تطبيق الثقافة
الب تعيق اتخاذ القرارات وحل المشاكل ر
التنظيمية تتمثل ف نقص المعلومات والبيانات ر
الب تظهر
ف البيئة المدرسية ،وقصور تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة لتطبيق الثقافة التنظيمية بشكل
فعال ،باإلضافة اىل سوء االتصال ربي قائدات مدارس الدمج االبتدائية مع أولياء األمور ر
ومشفات
ر
التبية الخاصة حامد (.)2009
وبناء عىل ما تقدم جاء هذا البحث إللقاء الضوء عىل واقع تفعيل قائدات مدارس الدمج
االبتدائية الحكومية للثقافة التنظيمية ف مدينة الرياض.
مشكلة الدراسة
تأثت واضح وجىل ف قيادة المؤسسات التعليمية ،وخاصة ف
تعتت الثقافة التنظيمية ذات ر
مدارس الدمج االبتدائية ،فالمملكة العربية السعودية تبذل كل الجهود لمواكبة التطور والتقدم الذي
الكثت من
يشهده المجال التعليم ف المجتمعات المتقدمة ،ولذلك يقع عىل قيادات المدارس
ر
الجهد لتحقيق تطلعات وآمال المجتمع السعودي ف هذا المجال ،ولك تحقق القيادات المدرسية
هذه األهداف البد من وضع ثقافة تنظيمية تساعدهم عىل تحقيقها ،ونظرا ألن تفعيل الثقافة
التنظيمية ف مدارس الدمج االبتدائية ف الرياض يواجه العديد من الصعوبات.
أشارت دراسة العطار ( )2015إىل أن الدمج يساعد التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
عىل التعايش مع األطفال العاديي ،فالدمج يعكس ر
االلتام الكامل بتعليم كل طفل وفقا ألقىص
ر
إمكاناته سواء ف المدرسة أو الصف الذي يختاره .وأظهرت الدراسة أن الثقافة التنظيمية تلعب دور
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توفت بيئة مالئمة
تمكي
كبت ف مدارس الدمج االبتدائية من خالل
المعلمي وقائدات المدارس من ر
ر
ر
ر
لتحقيق أهداف فصول الدمج .كما أوصت الدراسة برصورة دمج األطفال ف رياض األطفال
والمدارس العامة ،ودور الرعاية النهارية مع تحديث دور ر
التبية الخاصة ،ومراكز الرعاية النهارية.
وبناء عىل ذلك يجب أن تتجه قيادات هذه المدارس إىل تفعيل آليات يمكن من خاللها تطبيق
الثقافة التنظيمية ف هذه المدارس للدمج بشكل فعال.
أسئلة الدراسة
يتمحور السؤال الرئيس لمشكلة الدراسة ف التاىل:
ما آليات تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية ف مدينة الرياض؟
تتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما واقع تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات؟
 .2ما التحديات ر
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية من وجهه
نظر المعلمات؟
 .3ما آليات تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات؟
أهداف الدراسة


التعرف عىل واقع تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية.
التعرف عىل التحديات ر
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس االبتدائية للثقافة التنظيمية.



تحسي تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية.
التعرف عىل آليات
ر



أهمية الدراسة


كتها عىل أثر تفعيل الثقافة التنظيمية لدى قائدات مدارس
تنبع أهمية هذه الدراسة من تر ر
الدمج االبتدائية



تكمن أهمية الدراسة ف تقىص دور قائدات مدارس الدمج االبتدائية.



القائمي عىل العملية التعليمية بآليات تفعيل الثقافة التنظيمية لدى قائدات مدارس
تزود
ر
الدمج االبتدائية.



تساعد عىل معرفة واقع تفعيل الثقافة التنظيمية لدى قائدات مدارس الدمج االبتدائية.



للقائمي عىل عملية التعليم وصناع
يؤمل أن تساعد هذه الدراسة ف تقديم نتائج وتوصيات
ر
القرار ف استحداث ر
استاتيجيات معارصة تعزز من تفعيل الثقافة التنظيمية لدى قائدات
مدارس الدمج االبتدائية.
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ً
أوال :الثقافة التنظيمية

اإلطار النظري والدراسات السابقة

ر
االستاتيجية والسلوك التنظيم وإدارة الموارد ر
البشية وعلم اجتماع
أوىل علماء اإلدارة
كبتة مؤخرا لمفهوم الثقافة التنظيمية وتناولوه بالبحث والتمحيص ،عىل أساس
المنظمات أهمية ر
وتمتها ،ال سيما ف هذا العرص
أنه ركن من األركان الجوهرية الذي يؤثر ف نجاح مؤسسات األعمال ر
حيث تتعرض مجتمعات األعمال التحوالت متواترة تنعكس عىل عمل المؤسسات ووصولها إىل
ر
مقاصدها ،فالمؤسسات ر
وااللتام،
الب تتمتع بفلسفة صلبة ومرنة تتيح ألطرافها فرص أكت ف النظام
والتفكت اإلبداع ،وكذلك ف لعب أدوار بارزة ف عملية اتخاذ القرار ،عىل نحو يدعم
وف االبتكار
ر
كبت ف تمثيل
إنتاجهم الفردي بشكل يساعد المؤسسة ف الوصول إىل غاياتها ،وكذلك تسهم بشكل ر
تمتها ،وب هذا الشكل
وتنمية مفاهيم اإلدارة الحديثة داخل المؤسسة ،ولكل مؤسسة فلسفة وثقافة ر
تندرج الثقافة التنظيمية تحت الثقافة العامة ر
الب يكتسبها اإلنسان من خالل احتكاكه وعمله مع
غته.
ر
فالثقافة التنظيمية ه المناخ الثقاف الذي يفصل القيادة المدرسية عن القيادات
المدرسية األخرى ،عت مجموعة القيم الثقافية واألفكار والمبادئ والتصورات القحطاب (.)2018
وه كافة ما يأتيه مديري المدارس من سلوكيات وأقوال معتة عن القيم والعادات والتقاليد واألفكار
الب يعتنقونها ر
ر
والب تنعكس عىل عملهم وإنتاجيتهم الدورسي ( .)2013وه تشتمل عىل الصفات
والمالمح الدالة عىل قيم ومعتقدات ومبادئ التفاعل ،وقواعده ر
والب تفصل ربي أعضاء المؤسسة
الواحدة وأعضاء المؤسسات األخرى ،عىل نحو تكون فيه نهج منفصل ،مختلف ف الفكر والتكيف،
وحل األزمات المتعددة .ومما سبق يمكن القول ،أن غالبة المنظرين أشاروا للثقافة التنظيمية بأنها
المبادئ والقيم ر
الب تسهم ف تقويم السلوك ،والوصول إىل التناغم والتكامل التنظيم البدراب
(.)2007
أهمية الثقافة التنظيمية.


اهتمت العديد من المؤسسات بمسألة الثقافة التنظيمية ،حيث يتعامل معها العديد من
المديرين عىل أنها رکن محوري ،ويمكن إجمال دور الثقافة التنظيمية ،فيما يىل:



كبت ف توجيه سلوكيات األفراد وتحديدها عىل النحو الذي يجعل أي سلوك يخل
تلعب دور ر
وغت مقبول ،ومن ثم تقف كحائط سد ف وجه من
بمبادئ الثقافة أو يخالفها سلوك منبوذ ر
العاملي داخل المؤسسات من حال ألخر.
يحاول تبديل أحوال
ر
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فتح المجال أمام العديد من الدراسات ر
الب تتعلق بالثقافة التنظيمية ف مدارس الدمج
والباحثي ف مجال الثقافة التنظيمية
االبتدائية ،كون هذه الدراسة إضافة علمية إىل المكتبات
ر
بمدارس الدمج االبتدائية.
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يستعي به
العاملي بشأن ما يقع ف بيئة العمل ،فه بمثابة مرجع
تسهم ف تنمية مدارك
ر
ر
األفراد ف فهم الوقائع والنشاطات.



تسهم ف توقع ردود أفعال الفرد والجماعة ،فعندما يقابل الفرد واقعة أو أزمة ما فإنه يتعامل
معها منطلقا من ثقافته ،ومن ثم فاإللمام بثقافة األفراد يتيح توقع سلوكياتهم ،وبدونها ال
يمكن التوقع.
تعتمد عليها اإلدارة العامة وإدارة الموارد ر
البشية كمرشد يوضح لهم أنماط السلوك والروابط
ر
العاملي ف المؤسسة ويرتب
يتعي اال رلتام واالستعانة بها ،فه نسق فکري يرشد
الب
ر
ر
نشاطاتهم وتفاعالتهم ،كما أنها تتضمن سمات المؤسسة ر
تمتها عن المؤسسات األخرى،
الب ر





للعاملي ،السيما إذا كانت ترتكز عىل مبادئ محددة ،كاإلبداع ،واالنتاجية،
كما أنها رافد افتخار
ر
المنافسي.
والريادة ،والتفوق عىل
ر
الثقافة التنظيمية الصلبة تلعب دور محوري ومؤثر وداعم لإلدارة ر
حب تتمكن من الوصول إىل
مقاصدها وتطلعاتها ،وتجعل عمل اإلدارة ورؤساء األقسام ر
أكت يش ،فال يحتاجون لإلجراءات
الحازمة أو الرسمية ر
التسيخ السلوكيات المرغوبة ،وكذلك يمكن اعتبار الثقافة التنظيمية
الصلبة قيمة تنافسية يمكن للمؤسسة اللعب عليها ،إذا كانت تدعم قيم مثل اإلخالص ف
العمل ،وخدمة الجمهور ،كما تلعب دور بارز ف استقطاب الطاقات ر
البشية المناسبة،
المتمتين ،والمؤسسات ر
الب تدعم اإلبداع
العاملي
فالمؤسسات ف الطليعة تعتت محط أنظار
ر
ر
ر
العاملي المبتكرين ،والمؤسسات الب تقدر التفوق والتقدم تستقطب
تمت تستقطب
وال ر
ر
العاملي المجلدين.
ر



تلعب الثقافة التنظيمية دور جوهري ف استعداد المؤسسة للتحول وإمكاناتها االندماجية وف
اللحاق بركب التقدم والتطور ،وكذا تجدر اإلشارة إىل أهمية بذل المساع لدعم وتطوير عامل
العاملي ر
حب يتسب لهم
الثقافة التنظيمية ،عىل نحو يكفل لها توازن نسب وثبات ف وجدان
ر
ر
االلتام بها العميان (.)2010

ً
ثانيا :قائدات مدارس الدمج االبتدائية
مفهوم الدمج
األخت للقرن ر
العشين بعد
بدأت فكرة الدمج لذوي االحتياجات الخاصة تظهر منذ العقد
ر
اإلعالن العالم الحقوق اإلنسان ،حيث تم تأكيد الحق ف الحرية والتعليم اإللزام لجميع األطفال
جومني عام 1990م ،الذي رفع شعار
عام 1948م ،ومن خالل المؤتمر العالم الذي عقد ف
ر
التعليم للجميع بغض النظر عن الفروق الفردية القائمة بينهم .ثم عقد المؤتمر العالم لذوي
االحتياجات الخاصة ف سالمنكا عام 1994م ،وهدف دمج االحتياجات الخاصة ف الفصول
والمدارس العامة وإيجاد مناخ وظرف صحية نفسية واجتماعية وأكاديمية منتجة يمكن من خاللها
أن يسهم كل فرد ف المجتمع إسهاما كامال ف بناء مجتمعة ،ويستمتع بحياته اقتصادية واجتماعية
وثقافية.
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اليونسكو الدمج كمدخل دينام لالستجابة عىل نحو إيجاب الختالف التالميذ وتنوع إمكاناتهم
وقدراتهم وحاجاتهم ،والنظر إىل الفروق الفردية بينهم ،ليس باعتبارها مشكالت ،وإنما باعتبارها
فرصة إلثراء التعلم وتفعيلة الزيات (.)2009
ويعرف ")2000( Praisnerالدمج بأنه نموذج تربوي خدم تعليم يقوم عىل االستجابة
والتبوية للطالب ذوي االحتياجات الخاصة داخل فصول ومدارس ر
للحاجات التعليمية ر
التبية
العامة النظامية ،إىل أقىص مدى مالئم الحتياجاتهم واستعداداتهم الخاصة ،بحيث يتيح هذا الدمج
العاديي من فرص اجتماعية وتعليمية وحياتية" .وتعتت مدارس الدمج
لهم ما يتاح ألقرانهم
ر
االبتدائية اإلطار الذي يقدم بيئة تعليمية فعالة وتسمح بالمشاركة الفعالة لجميع طالبها وتقدم
العاديي
برامج الدعم المالئمة لمقابلة احتياجاتهم الفردية وبما يسمح بفرص متكافئة مع أقرانهم
ر
ف ظل ظروف أكاديمية واجتماعية وثقافية متكافئة الزيات (.)2009
كما أنها تلك المدارس العادية ر
الب تتيح لألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة الدراسة
ً
ر
مشتكة ف وضع األطفال الذين يعانون
الطبيعيي ،إما ف صفوف
بها جنبا إىل جنب مع األطفال
ر
صعوبات سمعية وتعليمية ،أو ف صفوف منفصلة داخل المدرسة ف وضع األطفال الذين يعانون
إعاقات ذهنية وسمعية .فيالحظ من التعريفات السابقة أنها ر
تشتك ف تعليم جميع الطالب بغض
النظر عن الفروقات الفردية الزيات (.)2009
المتعلمي ،وذلك
ويجب النظر إىل مدارس الدمج االبتدائية عىل أنها بيئة حاضنة لجميع
ر
من خالل السماح لكافة الطالب عىل حد سواء بفرص متكافئة سواء من ذوي االحتياجات الخاصة
العاديي ،وتقبل اختالف الثقافات والجماعات ،وتقليص اإلقصاء والعزل من خالل عمليات
أو
ر
المتعلمي ف
التعليم ،ومن رصوري للدمج توفر توجه عام ورؤية وثقافة عامة الستيعاب جميع
ر
ر
واالستاتيجيات وعمليات وآليات التعليم الزيات
المدى العمري المالئم للتعليم ،ضمن مدخالت
(.)2009
ثقافة الدمج
ويقصد بثقافة الدمج أن يصبح وع أفراد المجتمع ،وقيمه ،وسلوكيات أفراده،
واتجاهاتهم ،والمبادئ ر
الب تحكم هذه السلوكيات ،تشكل نسيج اإلطار المرجع الذي يقف خلف
ً
تبب ثقافة الدمج فكرة وسلوكا بحيث تصبح هذه السلوكيات واالتجاهات عىل اختالف الفئة
ً
االجتماعية أو المستوى االقتصادي االجتماع الذي تنتم إليه ،تشكل النسيج العام للمجتمع أفرادا
وجماعات الزيات (.)2009
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ً
وقد تتابعت المؤتمرات العالمية لتبب ثقافة الدمج وتفعيلها ،وتكون واقعا معاشا كآلية
تربوية فاعلة ف النظم التعليمية لمختلف دول العالم عىل اختالف ثقافاتها وتوجهاتها .وتعتت

مها الزامل – ريم العتيب

تحديات تفعيل قائدات مدارس الدمج
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

والتغتات الشيعة والمختلفة ف ر
شب المجالت ،أضعفت من
وف ظل االنفتاح الفكري
ر
القيم والعادات والتقاليد ر
الب تشكل بعض الخصوصية ف الثقافة المحلية ،وأصبحت آليات باهتة
وواهنة ف تأثتها عىل التوجيهات ر
التبوية.
ر
ً
ً
ً
وأصبح من المسلم به اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أن المجتمع الذي يتبب فيه آليات
اإلقصاء والعزل والتهميش لبعض أفراده ،وعدم مشاركتهم عىل نحو فعال تحت أي دعوى أو اعتبار،
ً
َ
يصبح مجتمعا مفتقرا إىل الكفاءة االقتصادية ،واألمن ،والفاعلية ،والتماسك االجتماع ،فيصبح
مجتمع تتنام فيه الرصاعات وعواملها ،مما يهدد أمن المجتمع ومستقبله واستقراره الزيات
(.)2009
الدمج يف مدارس المملكة العربية السعودية
وقد تضمنت فلسفة التعليم داخل المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط
والقواعد المتعلقة بحقل ر
التبية الخاصة ،وتتمثل ف التاىل مصطف (:)2015


تعزيز كرامة اإلنسان وعمل كل ما يلزم من أجل االرتقاء بمهاراته لك يتمكن من القيام بدوره ف
رفعة وتقدم األمة (البند .)36



االهتمام بالمتأخرين تعليميا ،والسع من أجل القضاء عىل المتاح القضاء عليه من مسببات
هذا التأخر ،وإعداد خطط خاصة مؤقتة ومستمرة تناسب احتياجاتهم (البند .)55
التبية الخاصة واالهتمام بالتالميذ أصحاب اإلعاقات الذهنية والجسدية ،ر
ر
التاما بتعاليم الدين



اإلسالم الذي أمر بكفالة حق التعليم األفراد األمة اإلسالمية قاطبة (البند .)56


تسخر الدولة مقدراتها المتاحة من أجل تعليم ذوي اإلعاقات العقلية والجسمانية ،وتتيح
مقررات خاصة ثقافية وتأهيلية مختلفة بما يتناسب مع أوضاعهم (البند .)188



بتوفت فرص التعليم المتوازنة وأساليب التعزيز والثقة لكافة التالميذ،
تحسي التعليم العام
إن
ر
ر
عت اتباع السياسات األتية وزارة التعليم (1440ه):



بتعيي التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة
تحسي الخطط والسياسات المختصة
ر
ر
وتقسيمهم.



التعيي وتقويم التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة.
تحسي آليات علمية
ر
ر



تحسي المعرفة والفهم ،ووضع السياسات والخطط وبرامج العمل؛ لخلط التالميذ من ذوي
ر
االحتياجات الخاصة واإلعاقات الذهنية والجسدية ضمن أطر التعليم العام.



توفت فرص انضمام عادلة لعملية تعليمية متوازنة ومالئمة داخل المدارس من أجل التالميذ
ر
ً
تميت ربي نوعهم ،أو وضعهم االجتماع الماىل ،أو مكانهم
من ذوي اإلعاقات جميعا ودون ر
الجغراف أو شكل حاجتهم الخاصة وإعاقتهم.
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الواقعي ف دائرة التهديد.
لتأمي التالميذ
اعتماد أساليب دعم مدرسية
ر
ر



إتاحة اختبارات وأساليب بديلة للتعليم طوال الحياة ألولئك الذين لم ينضموا لمدارس وال
يضمهم إطار تعليم.

قائدات مدارس الدمج االبتدائية
إن تطبيق سياسة دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة ف المدارس العادية ال يقع عىل
والمتخصصي اآلخرين ،بل والمجتمع
عاتق قائدة المدرسة وحدها ولكن البد من مشاركة اآلباء
ر
ر
عامة من أجل تحقيق ما نرجوه من نجاحات لهذه السياسة ،فالمسئولية مشتكة وعىل كل مسئول
أن يتعرف عىل دوره ر
حب يتم العمل ف تكامل نحو تحقيق الهدف المنشود ،ويتصور البعض أن
وجود برامج الدمج ف مدارس التعليم العام ف المملكة العربية السعودية أمر سهل للغاية طالما
هناك استفادة مادية للعاملي ف المدرسة (بدل ر
التبية الخاصة) من وراء هذا الدمج ،ونسوا هؤالء
ر
أو تناسوا أن لهذه الفئة حقوق علينا يجب أن نؤديها بكل أمانة طلبا للمثوبة من عند الغب سبحانه
الكثتة
وتعاىل ،والقادة ذوو الناجحون ف عملية الدمج ف مدارس التعليم العام يحققون اإليجابيات
ر
ر
الب تتحقق من وراء الدمج ر
ر
اإللكتوب الخاص بمدرسة الدمج ،وفتح التيد
كاإلرساف عىل التبادل
اإللكتوب الخاص بمدرسة الدمج وسحب التعاميم والرد عليها ،ومتابعة حضور معلمات ر
ر
التبية
(تحضت الوحدات الدراسية ،تصحيح الواجبات ،الزيارات الصفية ،تبادل
الخاصة ومتابعة أعمالهم
ر
الزيارات ،الدروس التطبيقية ،ومتابعة حضور الطالبات واالتصال عىل ذوي هم ف حال غيابهم،
واإلرساف عىل األنشطة المقدمة الطالبات ر
ر
التبية الخاصة وتمويلها ،وإعطاء الطالبات ما يحتجن
ر
واإلرساف عىل إدخال نتيجة إتقان الطالبات
إليه من أوراق ،تحويل للصحة المدرسية ،تعريف
للمهارات ف برنامج معارف خالل ر
الفتات األرب ع وتوزي ع النتائج الحازم (1430ه).
وب هذا فإن قائدات مدارس الدمج االبتدائية تقع عليهم مسؤولية وضع وتحديد مستوى
المدرسة واتخاذ القرارات الخاصة بذلك كما أن عليه أن يواجه التحديات ر
الب قد تطرأ خالل تطبيق
الدمج اضافة اىل التفاعل مع جميع األطراف المشاركة ف عملية الدمج كما أن التأكد من توافق
عمليات التطبيق مع فلسفة المدرسة ،ويمكن للقادة أن يساعد ف نجاح عملية الدمج كدعم
وتوفت سبل االتصال الناجح
المدرسي بمساعدتهم ف التدريب وتعلم أساليب جديدة للتدريس،
ر
ر
المدرسي عىل تطوير أساليب انضباط ف المدرسة
والبناء مع جميع طالب المدرسة ،والعمل مع
ر
متوافقة مع ما يطبق ف الفصل من أساليب ضبط و تعامل مع السلوك ،ومساعدة المدرسة عىل
االستمرار كمؤسسة داعمة ومهتمة بشؤون المجتمع مصطف (.)2015
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الدراسات السابقة
ً
أوال :الدراسات العربية
القحطان ( ،)2018بعنوان" :دور الثقافة التنظيمية ف تحقيق اإلبداع اإلداري
دراسة
ي
لدى قائدات المدارس الثانوية الحكومية بمدينة الرياض" ،هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة
ممارسة الثقافة ف تحقيق اإلبداع اإلداري لدى قائدات المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر
معلمات تلك المدارس بمدينة الرياض ،حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصف بأسلوبه المسح.
ويتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض ،واستخدمت
الباحثتان االستبانة كأداة لجمع البيانات من أفراد العينة البحثية .وتوصلت الدراسة إىل أن
كبتة عىل األثر الذي تحدثه ممارسة الثقافة التنظيمية ف
المشاركات بالدراسة موافقات بدرجة ر
تحقيق اإلبداع اإلداري لدى قائدات المدارس الثانوية الحكومية من وجهة نظر المعلمات بتلك
المدارس بمدينة الرياض .وأبرز مالمح هذه الممارسة تتمثل ف تشجيع قائدة المدرسة المشاركة
الفعلية ف جميع أنشطة المدرسة.
العرن (2016م) ،بعنوان" :ترسيخ الثقافة التنظيمية الداعمة للعمل التعاون
دراسة
ي
المتبادل ربي المدارس ف الرياض بالمملكة العربية السعودية ف ضوء االتجاهات العالمية" ،هدفت
الدراسة إىل التعرف عىل الثقافة التنظيمية من حيث ماهيتها وخصائصها ووظائفها ومكوناتها،
تغتها .وأظهرت الدراسة أن الثقافة
وعواملها ،وأنواعها ،ومداخل دراستها ،وأبعادها ،وكيفية ر
التنظيمية تساعد قادة المدارس ف الرياض عىل تحقيق أهداف العملية التعليمية من خالل السلوك
والمعايت واالتجاهات المختلفة ر
الب تفرضها هذه الثقافة ،كما أن من أهم وظائف الثقافة
التنظيم
ر
التنظيمية المحافظة عىل استمرار المؤسسة من خالل التكامل ربي أفراد المؤسسة وبعضهم البعض،
وقد أوصت الدراسة برصورة تقديم التامج التدريبية بشكل دوري لقادة المدارس بشكل دوري
للمساهمة ف االرتقاء بمستوي قدراتهم.
دراسة القحطان (1437ه) ،بعنون" :المشكالت ر
الب تواجه مديرات المدارس ف المرحلة
ي
االبتدائية بمدينة الرياض" .هدفت الدراسة إىل التعرف عىل المشكالت (اإلدارية -الفنية -
االجتماعية) ر
الب تواجه مديرات مدارس الدمج االبتدائية الحكومية ف المرحلة االبتدائية بمدينة
الرياض .حيث استخدمت ف الدراسة أداة االستبانة .ومن نتائج الدراسة أن العمل عىل تطوير برامج
الدمج من خالل تسليط الضوء عىل مجموعة من المشكالت (اإلدارية -الفنية -االجتماعية) ر
الب
تعليق فاعلية برامج الدمج ف مدارس الدمج االبتدائية وكيفية عالجها ،والعمل عىل تكثيف
الدراسات النظرية والتطبيقية ف مختلف الجامعات ،وتشجيع البحث العلم الذي يتناول دراسة
المشكالت المعيقة للدمج.
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دراسة تسياناکوبولو ،مانيسيس ( )Manesis & Tzianakopouloni .2018بعنوان:
تصورات قادة المدارس تجاه مفهوم الثقافة التنظيمية :دراسة حالة ف دولة اليونان هدفت الدراسة
إىل التعرف عىل تصورات قادة المدراس تجاه مفهوم الثقافة التنظيمية ،حيث أجرى الباحث دراسته
عىل عينة مختارة من قادة المدارس الثانوية ف مقاطعة أتيكا ف اليونان ( 10افراد) ،وتبب الباحث
ر
المبارسة الستخالص اجابات ألسئلة دراسته الرئيسية ،وأظهرت الدراسة أن الثقافة
أسلوب المقابلة
التنظيمية فكرة معقدة ومتعددة المستويات ويمكن األخذ بها كأداة إلعادة الهيكلة واسلوب
ر
االستاتيح ،كما تكشف الثقافة التنظيمية من وجهة نظره عن فلسفة
والتغيت والتوجيه
للتحسي
ر
ر
قيادية كتى يمكن تعميمها واالستفادة منها بالمؤسسات التعليمية عامة وذلك لشمولها جميع
جوانب العملية التعليمية.
دراسة أوستون ( )Ustun, 2017بعنوان :آثار أدوار القيادة ر
الب يمارسها مديرو مدارس
ر
التبية الخاصة عىل الثقافة التنظيمية للمدرسة .هدفت هذه الدراسة إىل تحديد آثار األدوار القيادية
الب يمارسها مديرو مدارس ر
ر
التبية الخاصة عىل الثقافة التنظيمية بالمدرسة ،وتم إجراء هذا البحث
باستخدام أسلوب دراسات الحالة ،حيث اختار الباحث عينة الدراسة وه أربعة مديرين من بينهم
ثالثة رجال وامرأة يعملون ف أرب ع مؤسسات تعليمية مختلفة ر
للتبية الخاصة وإعادة التأهيل ف
ر
كي وحلل
مدينة سيفاس بتكيا ،ثم جمع البيانات بواسطة تقنية المقابلة شبه المنظمة مع المشار ر
ممتات عديدة لألدوار القيادية ر
الب يمارسها المديرون ف
البيانات .وأظهرت الدراسة أن هناك ر
المواقف المدرسية المختلفة ر
كي
الب يتعرضون لها بشكل دوري ،كما الحظ الباحث أن المشار ر
بالدراسة قد حددوا بشكل عام رؤية قيادية ألنفسهم وعكسوا هذه الرؤية عىل المناخ التنظيم
بالمدرسة.
دراسة أوريندا ( )Orinda, 2014بعنوان :تأثت الثقافة التنظيمية عىل ر
االلتام الوظيف
ر
للمعلمي ف المدارس االبتدائية العامة ف مقاطعة نديوا ،کينيا .هدفت الباحثتان ف دراستها هذه
ر
ر
للمعلمي ف المدارس االبتدائية العامة ف
إىل فحص أثر الثقافة التنظيمية عىل االلتام الوظيف
ر
مقاطعة نديوا ف كينيا .واعتمدت الدراسة ر
استاتيجية المسوح الوصفية لجمع البيانات حيث
ً
ً
مدرسا) منهم عشوائيا للدراسة
استقطبت الباحثتان  244مديرا كفئا أوال ثم اختارت عينة (196
ً
مما سمح لها بتعميم النتائج عىل عدد أكت من السكان بهامش خطأ يمكن تحديده إحصائيا،
المعلمي إىل أن الثقافة التنظيمية بالمدرسة أثرت بشكل إيجاب عىل
وأظهرت الدراسة أن  %90من
ر
ر
المعلمي وتبب قيم الثقافة
التامهم الوظيف ،وأوضحت الدراسة أن عالقات الزمالة المهنية ربي
ر
التنظيمية أثر بشكل إيجاب عىل ر
المعلمي الذين شاركوا ف
التامهم الوظيف حيث أفاد  % 90٫5من
ر
ر
باالحتام والتقدير
متحمسي للغاية .قد يكون هذا بسبب شعورهم
صنع القرار المدرس بأنهم
ر
المعلمي ،يتم تعزيز ثقافة العمل الجاد
تحفت
كمدرسي ف مدارسهم ،وترى الباحثتان أنه عندما يتم
ر
ر
ر
ر
ر
وااللتام وروح الفريق مما يؤثر بدوره عىل االلتام الوظيف بشكل إيجاب.
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الطريقة واالجراءات
البحب
منهج المشوع
ي
ِّ
َ
يتالءم مع طبيعة الدراسة ،ويتوافق
استخدمت الباحثتان المنهج الوصف المسح ،الذي
َّ
ُّ
مع أهدافها ،وقد َّ
عرفه العساف (1433ه) بأنه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطته
َّ
استجواب جميع أفراد ُمجتمع البحث أو ِّ
كبتة منه ،وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة
عينة ر
من حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط ،دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة أو استنتاج
األسباب".
البحب
مجتمع المشوع
ي
تكون البحث من جميع معلمات ر
التبية الخاصة العامالت بمدارس الدمج االبتدائية
الحكومية بمدينة الرياض والبالغ عددهن ( )711معلمة ،وفق إحصائية وزارة التعليم لعام 1441ه
وزارة التعليم ( ،(2018الدليل اإلحصاب لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ،المملكة العربية
السعودية) .ملحق رقم (.)3
البحب
عينة المشوع
ي
َّ
تم تطبيق أداة البحث عىل ِّ
عشوائية من خالل الفصل الدراس الثاب لعام 1441ه،
عينة
حيث َّتم فرزها ونتج عن ذلك ( )100استمارة صالحة للتحليل اإلحصاب ،وبذلك تكونت عينة
الدراسة من ( )100معلمة.
البحب
أداة المشوع
ي
ِّ
َّتم تصميم أداة الدراسة (استبانة) ،وقد قامت الباحثتان بإعداد االستبانة بصورتها
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
َّ
األدبيات المتعلقة بهدف البحث ،وكذلك بعد االطالع عىل الدر َاسات
المبدئية ،من خالل ُمراجعة
ِّ
الحالية ،حيث َّ
السابقة ُ
َّ
َّ
تكونت االستبانة من ُجزءين
ومراجعة أدواتها المتعلقة بموضوع الدراسة
َّ
َّ
رئيسيي ،عىل النحو التاىل:
ر
ِّ
ُ
الجزء َّ
الب اشتملت عىل ُم ِّ
َّ
األولية ر
تغتات الدراسة ،وه( :المؤهل
األول :ويحتوي عىل البيانات
ر
العلم – سنوات الخدمة–الفئة ر
الب يتم تعليمها).
َّ
ّ
ِّ
ُ
َّ
الدراسة ،وه:
رئيسية تتعلق بأسئلة
ان :ويشتمل عىل ثالثة محاور
الجزء الث ي
المحور األول .واقع تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية واندرج تحته
ا
ً
فرعيا.
 22مجاًل
المحور الثان .التحديات ر
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية
ي
ا
ً
ً
فرعيا أيضا.
واندرج تحته  22مجاًل
ر
المقتحة لتفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية
المحور الثالث .اآلليات
ا
ً
فرعيا كذلك.
واندرج تحته  24مجاًل
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المحكمي
عرضت أداة الدراسة ف صورتها األوىل عىل لجنة مكونة من مجموعة من
ر
المختصي بالشأن ر
التبوي بواقع خمسة من نخبة التخصص ،وذلك إلبداء مرئياتهم ف بناءها،
ر
ر
ومدى مناسبتها لشوط االستبانة الجيدة ،وصياغة مجاالتها ومدى اتساقها مع كل المحاور
الرئيسية.

الداخل.
الصدق
ي

َّ
َّتم استخدام بيانات ِّ
االستطالعية ،ر
والب بلغ عددها ( )30معلمة ،ف استخراج
العينة
َّ ُّ
َّ
حقق من ِّ
الصدق الداخىل لالستبانة (ارتباط العبارات بمحاور االستبانة)،
ُمعامالت االرتباط للت
حيث َّتم استخدام ُمعامل ارتباط ربتسون للحصول عىل ُمعامالت االرتباط ربي العبارات والمحاور
التابعة لهاُ ،
وبالم ِّ
ُ
توسط
وي ِّربي الجدول التاىل نتائج ُمعامالت ارتباط العبارات بمحاور االستبانة،
العام الستجابات المعلمات عىل كامل االستبانة ،وذلك عىل النحو التاىل:
جدول 1

ُمعامالت ارتباط العبارات بالمحور َّ
األول
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

معامل
الفقرة
االرتباط
ست العمل.
0.63
تؤمن قائدة المدرسة بأن الثقافة التنظيمية متطلب حيوي لنجاح ر
تسوق قائدة المدرسة ألفكار وممارسات الثقافة التنظيمية ربي منسوبات المدرسة.
0.65
تتوفر ثقافة تنظيمية موثقة لعملية الدمج من منسوبات المدرسة.
0.74
لدى قائدة المدرسة معرفة بخصائص طالبات الدمج.
0.76
تطور قائدة المدرسة رؤية ر
مشتكة تبلغها لكافة منسوبات مدرستها.
0.76
تعد قائدة مدرسة الدمج خطط مستقبلية ألدائها المدرس.
0.83
لتحسي تنفيذ برامج الدمج لديها.
0.88
تتخذ قائدة المدرسة اإلجراءات الالزمة
ر
ترحب قائدة المدرسة باألفكار االبداعية فيما يخص تطبيق برامج الدمج.
0.70
تشكل قائدة مدرسة الدمج فريق لمتابعة تنفيذ برامج الدمج بكفاءة.
0.77
تفوض القائدة وكيلتها ر
لإلرساف عىل أداء المعلمات ف برامج الدمج.
0.53
تتيح قائدة مدرسة الفرصة للمعلمات لالستفادة من تجارب المدارس الناجحة ف تطبيق 0.80
برامج الدمج.
.
0.61
تنظيم زيارات ميدانية لفصول الدمج لتبادل الختات ربي المعلمات
تحديد األساليب المستخدمة ف تقيم برامج الدمج.
0.70
.
0.75
حضور قائدة المدرسة الورش المتخصصة عن إدارة برامج الدمج ف المدارس
عقد اجتماعات دورية مع منسوبات المدرسة للوقوف عىل ما يواجهن من تحديات.
0.74
تعزز القائدة االنتماء للمدرسة بطرق مختلفة.
0.66
ً
تستثمر القائدة وقت الدوام بطريقة منظمة تنعكس إيجابيا عىل االنجاز.
0.80
تتبب القائدة ثقافة الحوار وابداء الرأي ف ر
شب الموضوعات المطروحة للنقاش.
0.72
تقدم القائدة المدرسية بدائل متعددة لحل مشاكل تطبيق برامج الدمج بالمدرسة.
0.84
تطبق قائدة المدرسة خطة موضوعية لألنشطة بمشاركة كافة منسوبات المدرسة.
0.74
ر
االحتام المتبادل مع منسوبات المدرسة.
0.67
تمارس قائدة المدرسة قيم
ً
تبذل قائدة المدرسة وقتا إضاف إلنجاح العمل.
0.72

ِّ
ِّ
الداللة (ٌّ * .)0.01
** ٌّ
دال عند ُمستوى الداللة (.)0.05
دال عند ُمستوى
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مستوى
الداللة
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ويتضح من بيانات الجدول ارتباط كل عبارة من عبارات المحور بمعامل ارتباط دال

ً
يشت إىل أن المقياس عىل درجة عالية من االتساق
إحصائيا عند المستوى االحتماىل  0.01مما ر
الداخىل.
جدول 2

َّ
ُمعامالت ارتباط العبارات بالمحور الثاب
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

معامل مستوى
الفقرة
االرتباط الداللة
صالحيات قائدة المدرسة محدودة ف طرق تنفيذ برامج الدمج.
0.03 0.21
قصور محتوى التامج التدريبية عن إكساب قائدة المدارس مهارة إدارة برامج الدمج.
0.00 0.45
غياب الحوار المهب بي معلمة ر
التبية الخاصة مع معلمه التعليم العام.
0.00 0.67
ر
قصور ف إلحاق معلمات التعليم العام بالدورات التدريبية ر
الب تكسبهن مهارة التعامل مع 0.00 0.57
طالبات ذوي االحتياجات الخاصة.
قلة إطالع معلمات التعليم العام عىل األبحاث العلمية المتعلقة بذوي االحتياجات 0.00 0.52
الخاصة.
ر
قصور ف معارف معلمة التعليم العام باألساليب التبوية للتعامل مع طالبات ذوي 0.00 0.63
االحتياجات الخاصة.
ر
.
0.00 0.66
قلة اللقاءات الدورية ربي قائدة المدرسة ومعلمة التبية الخاصة
غياب دور المجتمع المدرس ف تعزيز التفاعل ربي جميع الطالبات بغض النظر عن 0.00 0.65
اختالفهن.
االفتقار إىل وجود دليل إرشادي للتعامل مع المشكالت اإلدارية ر
الب تتعلق بتامج الدمج0.00 0.63 .
وجود اتجاهات السلبية لدى بعض منسوبات المدرسة نحو ذوي االحتياجات الخاصة0.00 0.70 .
المعايت المساعدة لقائدة المدرسة ف تقييم نتائج تطبيق برامج الدمج.
0.00 0.79
غياب
ر
المعايت الخاصة بالمعلمات ر
الب يجب العمل بها ف مدارس الدمج االبتدائية.
0.00 0.68
غياب
ر
مقاومة فريق العمل للتغيت الذي ر
تأب به خطط القائدة المدرسية.
0.00 0.57
ر
ضعف البنية التحتية بالمدرسة ر
الب تعيق تنفيذ برامج الدمج بكفاءة.
0.00 0.63
ر
نقص الكوادر ر
البشية المدربة عىل طرق تفعيل برامج الدمج بالبيئة التبوية.
0.00 0.68
قصور الحوافز بأنواعها لمنسوبات المدارس االبتدائية المطبقة لتامج الدمج.
0.00 0.73
ر
كتة األعباء االدارية تحد من قدرة قائدة المدرسة عىل تنفيذ ثقافة تنظيمية واضحة.
0.00 0.64
قصور ر
التشيعات التنظيمية المنظمة لتطبيق برامج دمج طالبات ذوي االحتياجات 0.00 0.72
الخاصة بالمدارس.
تيست شئون العمل بمدرسة الدمج.
0.00 0.57
االعتماد عىل التجارب الشخصية ف
ر
غياب الوع التثقيف ربي منسوبات المدرسة فيما يتعلق بطبيعة التعامل مع ذوي 0.00 0.64
االحتياجات الخاصة.
.
0.00 0.64
غياب الرضا للعمل مع برامج الدمج يحد من االبداع ف تطبيقها
تؤثر النظرة السلبية لذوي االحتياجات الخاصة من تفعيل برامج الدمج بكفاءة.
0.00 0.66

ِّ
ِّ
الداللة (ٌّ * .)0.01
** ٌّ
الداللة (.)0.05
دال عند ُمستوى
دال عند ُمستوى

ويتضح من بيانات الجدول ارتباط كل عبارة من عبارات المحور بمعامل ارتباط دال

ً
يشت إىل أن المقياس عىل درجة عالية من
إحصائيا عند المستوى االحتماىل  0.05عىل األقل مما ر
االتساق الداخىل.
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م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

معامل مستوى
الفقرة
االرتباط الداللة
منح قائدة مدرسة الدمج صالحيات لتمكينها من إدارة برامج الدمج بكفاءة.
0.00 0.53
ترشيح قائدات مدارس الدمج االبتدائية للتامج التدريبية المتخصصة ف تفعيل الثقافة 0.00 0.68
التنظيمية.
توعية طالبات التعليم العام بآليات التعامل مع طالبات ذوي االحتياجات الخاصة.
0.00 0.75
تأهيل منسوبات المدرسة الكتساب مهارة التعامل مع طالبات ذوي االحتياجات الخاصة 0.00 0.85
مشاركة معلمات التعليم العام الرأي مع معلمات ر
التبية الخاصة ف آليات تطبيق برامج 0.00 0.81
الدمج.
تنظيم لقاءات دورية منظمة ربي المعلمات لمناقشة التحديات ر
الب تعيق تطبيق برامج 0.00 0.85
الدمج.
تصميم آليات واضحة تمكن قائدة المدرسة من تقييم نتائج تطبيق برامج الدمج.
0.00 0.81
تصميم إجراءات عمل واضحة لمعلمات ر
التبية الخاصة.
0.00 0.82
زيادة المخصصات المالية لألنشطة الخاصة بتامج الدمج.
0.00 0.89
ر
نش ثقافة تنظيمية داعمة لتطبيق برامج الدمج بكفاءة.
0.00 0.86
تفعيل إجراءات تنظيمية مرنة تدعم خصوصية برامج الدمج.
0.00 0.86
تشكيل فرق متعاونة تدعم ثقافة المدرسة التنظيمية ف تطبيق برامج الدمج.
0.00 0.88
العدالة ف تطبيق الممارسات اإلدارية عىل كافة منسوبات المدرسة.
0.00 0.77
تنفيذ محارصات مختلفة ألولياء االمور عن المسؤولية المجتمعية لدعم تطبيق برامج 0.00 0.86
الدمج.
ر
.
0.00 0.84
حث المعلمات عىل نش ثقافة احتواء ذوي االحتياجات الخاصة ف البيئة المدرسية
تصميم أدلة إرشادية تعكس الثقافة التنظيمية لمدارس الدمج االبتدائية.
0.00 0.82
ر
تقديم قصص معتة لمنسوبات المدرسة عن الثقافة التنظيمية المرغوب نشها ف مدارس 0.00 0.84
الدمج االبتدائية.
تحسي ممارساتها ف إدارة برامج الدمج.
0.00 0.785
تحفت قائدة المدرسة عىل
ر
ر
الشفافية ف تشخيص واقع إمكانات المدرسة يمكن تحديد احتياجات تنفيذ برامج الدمج0.00 0.873 .
تنظيم البيئة المدرسية بأسلوب يدعم إجراءات تطبيق برامج الدمج.
0.00 0.774
تبادل الزيارات ربي مدارس الدمج االبتدائية لالستفادة من الختات المختلفة.
0.00 0.818
المشاركة المجتمعية من قبل أولياء األمور تدعم تنفيذ برامج الدمج.
0.00 0.810
تنفيذ ورش متخصصة لمشاركة الختات ف إدارة مدارس الدمج االبتدائية.
0.00 0.679
تحسي أدائها المستقبىل.
0.00 0.736
قياس مخرجات برامج الدمج للتمكن من
ر
ِّ
ِّ
الداللة (ٌّ * .)0.01
** ٌّ
الداللة (.)0.05
دال عند ُمستوى
دال عند ُمستوى

ويتضح من بيانات الجدول ارتباط كل عبارة من عبارات المحور بمعامل ارتباط دال
ً
يشت إىل أن المقياس عىل درجة عالية من االتساق
إحصائيا عند المستوى االحتماىل  0.01مما ر
الداخىل.

ثبات أداة الدراسة.
َّ
بعد تطبيق االستبانة عىل ِّ
استطالعية بلغت ( )30معلمة ،قامت الباحثتان باستخراج
عينة
ُ
ُمعامل ثبات األداة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة ،والثبات الكىل لالستبانةُ ،
وي ِّربي الجدول ()4
ُمعامالت ثبات االستبانة.
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جدول 3

َّ
ُمعامالت ارتباط العبارات بالمحور الثالث

مها الزامل – ريم العتيب
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جدول 4

معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور الدراسة
عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ
المحور
0.96
22
واقع تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية
التحديات ر
0.92
22
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة
التنظيمية
ر
0.98
24
المقتحة لتفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية
اآلليات
ُ ِّ
0,98
الثبات الكىل لالستبانة

َّ
تتمتع ُ
بمعامالت ثبات ِّ
جيدة ،حيث بلغ ثبات المحور
يظهر من الجدول ( )4أن االستبانة
ُ
َّ
ُ
األول ( ،)0.96والمحور الثاب ( ،)0.92والمحور الثالث ( ،)0.98ومعامل الثبات الكىل لالستبانة
ُ
ِّ
ِّ ُ ِّ
الدراسة .)2016( Taber
جيدة تؤهل األداة لتحقيق أهداف
( ،)0,98حيث تعتت ُمعامالت ثبات
البحب
إجراءات تطبيق المشوع
ي
تتلخص خطوات التطبيق ف التاىل:


متغتات الدراسة المستقلة والتابعة بشكل دقيق لك تسهل عملية البحث والتقىص
تحديد
ر
المتغتات بالدراسة أو عىل مستوى
سواء عىل مستوى األدب النظري السابق الذي تناول تلك
ر
الجزء العمىل لهذا البحث.



أعدت الباحثتان استبانة مصممة باستخدام نماذج جوجل ( )Google Templatesوأرسلتها
تضمي الرابط ف رسالة نصية.
إىل ( )500معلمة من أفراد المجتمع عن طريق
ر



الحصول عىل الموافقات الرسمية من المؤسسات المعنية أو ذات الصلة بموضوع الدراسة
لتيست خطوات البحث كوزارة التعليم ومدارس الدمج االبتدائية
والتنسيق ربي تلك الهيئات
ر
األمتة نورة بنت عبد الرحمن.
بمنطقة الرياض وجامعة ر



أتمت ( )100معلمة منهم ( )100مشاركة صحيحة وكاملة لالستبانة وبناء عىل تلك
المشاركات تم اعتماد هذه المعطيات لتبدأ مرحلة التحليل االحصاب.



المستهدفي وهو
حوسبة االستبانة وارسال رابط المشاركة برسالة نصية لمجتمع الدراسة
ر
 711معلمة من معلمات ر
التبية الخاصة المطبقات التامج الدمج بمنطقة الرياض بالمدارس
الحكومية ر
وتلف إجابات المشاركات عليها.



رسائل الجوال ( )SMSاستعانت الباحثتان برسائل الجوال كأداة مساندة إلرسال رابط
االستبانة للمعلمات مجتمع الدراسة وذلك لتسهيل عملية الدخول عىل الرابط والبدء ر
مبارسة
غته
من الجوال ف إجابة األسئلة .وقع تفضيل الباحثتان لهذا النوع من وسائل التواصل عن ر
ً
لسهولة استخدام تقنيا وشيوعه ربي العينة المستهدفة.
ً
ادخال بيانات االستبانة إىل الحاسب اآلىل لمعالجتها احصائيا عن طريق الحزمة اإلحصائية
للعلوم االجتماعية ()SPSSاستخدام نتائج التحليل االحصاب لمناقشتها ومقارنتها بما سبق
ر
المقتحات والتوصيات المناسبة.
من دراسات ووضع
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ُمعامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبانة.



َّ
ُمعامل ارتباط بتسون لحساب ِّ
الداخىل لالستبانة.
الصدق
ر
ِّ
ِّ
َّ
َّ
والم ِّ
المئوية ُ
المعيارية لوصف استجابات ِّ
العينة.
توسطات واالنحرافات
التكرارات والنسب



نتائج اإلجابة عل سؤال الدراسة األول ما واقع تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة
التنظيمية من وجهة نظر المعلمات
ولإلجابة عىل هذا السؤال فقد تم إجراء عدد من اختبارات إحصائية منها النسبة المئوية واالنحراف
المعياري والمتوسط الحساب ر
الب يوضحها الجدول التاىل:
جدول 5

استجابات العينة حول واقع تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

النسبة المئوية
المتوسط االنحراف المتوسط ر
التتيب
العبارة
غت موافق
ر
موافق الحساب المعياري المرجح
موافق لحد ما
ر
1
17.33 0.62
2.6
67 26
االحتام المتبادل مع 7
تمارس قائدة المدرسة قيم
منسوبات المدرسة.
2
17.27 0.53 2.59 61 37
تؤمن قائدة المدرسة بأن الثقافة التنظيمية 2
ست العمل.
متطلب حيوي لنجاح ر
3
16.93 0.61 2.54 60 34
ترحب قائدة المدرسة باألفكار االبداعية فيما 6
يخص تطبيق برامج الدمج.
4
16.87 0.54 2.53 55 43
تسوق قائدة المدرسة ألفكار وممارسات الثقافة 2
التنظيمية ربي منسوبات المدرسة.
ً
5
16.53 0.64 2.48 56 36
تبذل قائدة المدرسة وقتا إضاف إلنجاح العمل8 .
6
تستثمر القائدة وقت الدوام بطريقة منظمة 16.4 0.69 2.46 57 32 11
ً
تنعكس إيجابيا عىل االنجاز.
ر
7
16.33 0.66 2.45 54 37
لإلرساف عىل أداء 9
تفوض القائدة وكيلتها
المعلمات ف برامج الدمج.
تعزز القائدة االنتماء للمدرسة بطرق مختلفة.
8
16.27 0.67 2.44 54 36 10
ر
9
تتبب القائدة ثقافة الحوار وابداء الرأي ف شب 16.27 0.69 2.44 55 34 11
الموضوعات المطروحة للنقاش.
10
16
0.74
2.4
حضور قائدة المدرسة الورش المتخصصة عن 55 30 15
إدارة برامج الدمج ف المدارس.
11 15.93 0.63 2.39 47 45
تحديد األساليب المستخدمة ف تقيم برامج 8
الدمج.
12 15.87 0.65 2.38 47 44
تتيح قائدة المدرسة فرصة للمعلمات لالستفادة 9
من تجارب المدارس ف تطبيق برامج الدمج.
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المعالجة اإلحصائية

تحديات تفعيل قائدات مدارس الدمج
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م
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

مها الزامل – ريم العتيب

النسبة المئوية
المتوسط االنحراف المتوسط ر
التتيب
العبارة
غت موافق
ر
موافق الحساب المعياري المرجح
موافق لحد ما
13
لتحسي 15.8 0.68 2.37 48 41 11
تتخذ قائدة المدرسة اإلجراءات الالزمة
ر
تنفيذ برامج الدمج لديها.
تنظيم زيارات ميدانية لفصول الدمج لتبادل 14 15.67 0.67 2.35 46 43 11
الختات ربي المعلمات.
15
عقد اجتماعات دورية مع منسوبات المدرسة 15.6 0.73 2.34 49 36 15
للوقوف عىل ما يواجهن من تحديات.
16
تطبق قائدة المدرسة خطة موضوعية لألنشطة 15.6 0.71 2.34 48 38 14
بمشاركة كافة منسوبات المدرسة.
17 15.33 0.70
2.3
تقدم القائدة المدرسية بدائل متعددة لحل 44 42 14
مشاكل تطبيق برامج الدمج بالمدرسة.
18
تتوفر ثقافة تنظيمية موثقة لعملية الدمج من 15.2 0.67 2.28 40 48 12
منسوبات المدرسة.
ر
19
مشتكة تبلغها لكافة 15.2 0.67 2.28 40 48 12
تطور قائدة المدرسة رؤية
منسوبات مدرستها.
تشكل قائدة مدرسة الدمج فريق لمتابعة تنفيذ 20 15.13 0.69 2.27 41 45 14
برامج الدمج بكفاءة.
21
15
لدى قائدة المدرسة معرفة بخصائص طالبات 0.69 2.25 39 47 14
الدمج.
22 14.67 0.68
2.2
تعد قائدة مدرسة الدمج خطط مستقبلية ألدائها 35 50 15
المدرس.

يتضح من الجدول السابق التاىل:


أن مستوى تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية مرتفع وذلك بنسبة
 .%56مما يستوجب بذل مزيد من الجهود لالستمرار عىل هذا المستوى المرتفع من الثقافة
التنظيمية بل ومحاولة زيادته.



أن واقع تفعيل الثقافة التنظيمية مرتفع ،كما أن المعلمات يرين أن القائدات يقمن بممارسات
تفعيل الثقافة التنظيمية بصورة جيدة ،وإن كانت تحتاج إىل مزيد من الدعم لزيادتها.



أن مستوى تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية مرتفع ( ،)%56ولكن
ف نفس الوقت فإن ذلك يستوجب بذل المزيد من الجهود لالستمرار عىل هذا المستوى
المرتفع من الثقافة التنظيمية ،بل ومحاولة زيادته.



ر
االحتام المتبادل مع منسوبات المدرسة حققت المرتبة
العبارة :تمارس قائدة المدرسة قيم
األوىل ونسبة موافقة (.)%67



وافقت عينة الدراسة بنسبة ( )%61عىل العبارة :تؤمن قائدة المدرسة بأن الثقافة التنظيمية
ست العمل.
متطلب حيوي لنجاح ر
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تشت النتائج إىل أن نسب الموافقة (موافق لحد ما ،وموافق) عىل عبارات المحور األول
كما ر
يشت إىل أن واقع تفعيل الثقافة التنظيمية
تراوحت ربي  %85إىل  %98لبعض البنود ،مما ر



وتشت النتائج أيضا إىل أن المعلمات أفراد العينة يرين أن القائدات يقمن بممارسات
مرتفع،
ر
تفعيل الثقافة التنظيمية بصورة جيدة ،وإن كانت تحتاج إىل مزيد من الدعم لزيادتها.
ً
أن العبارات مرتبة تنازليا وفق المتوسط المرجح حيث يوضح واقع ممارسات قائدات مدارس
الدمج االبتدائية.
وتتفق هذه النتائج جزئيا مع دراسة القحطاب ( )2018ر
الب أظهرت أن الثقافة

التنظيمية ذات تأثر واضح وجىل ف قيادة المؤسسات التعليمية ،وخاصة ف مدارس الدمج
االبتدائية ،فالمملكة العربية السعودية تبذل كل الجهود لمواكبة التطور والتقدم الذي يشهده
المجال التعليم ف المجتمعات المتقدمة .وبناء عىل ذلك يجب أن تتجه قيادات هذه المدارس إىل
تفعيل آليات يمكن من خاللها تطبيق الثقافة التنظيمية ف هذه المدارس للدمج بشكل فعال .كما
تتفق نتائج الدراسة مع دراسة تسياناکوبولو ،مانيسيس (& Tzianakopouloul , 2018
 )Manesisر
والب أظهرت أن الثقافة التنظيمية تعد سمة أساسية من السمات الرئيسية للمؤسسات
ر
تفكت وسلوك
التبوية ألنها تساهم ف تشكيل الطابع العام لتلك المؤسسات وتحديد طريقة
ر
ً
الموظفي واألداء األكاديم للطالب .وأنه من الطبيع أن
كبت بكفاءة
أعضائها ،وترتبط أيضا بشكل ر
ر
وجهي لعملة واحدة.
نرى القيادة والثقافة التنظيمية ف عملية مستمرة من التفاعل ،وأن كالهما
ر
لذلك فإن بناء الثقافة التنظيمية أو المدرسية وترسيخ آليات العمل بها يعتت واحدة من أهم المهام
التبوي ،مع األخذ ف االعتبار أن مهام القائد ر
الب يقوم بها القائد ر
ر
التبوي الفاعل تتطلب أن يكون
لدى القائد ر
التبوي شكل من أشكال التفاعلية والمفاوضة المبتكرة والقدرة عىل حل للمشاكل ،وأن
يكون لدى القائد ر
التبوي روح سباقة وملبية.
نتائج اإلجابة عل سؤال الدراسة الثان ما التحديات ر
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس الدمج
ي
االبتدائية للثقافة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات:
ولإلجابة عىل هذا السؤال فقد تم إجراء عدد من اختبارات إحصائية مختلفة منها المتوسط الحساب
والنسبة المئوية واالنحراف المعياري ويوضحها الجدول التاىل:
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تعد قائدة مدرسة الدمج خطط مستقبلية ألدائها المدرس ،وذلك بمتوسطات مرجحة من:
ً
 .17.33 - 14.67عىل رتبت تنازليا بدأ من األعىل
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جدول 6

استجابات العينة حول التحديات ر
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة
التنظيمية
م
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

النسبة المئوية
المتوسط االنحراف المتوسط ر
التتيب
غت موافق
العبارة
ر
موافق الحساب المعياري المرجح
موافق لحد ما
1
18.2
0.51
2.73
76 21
قلة إطالع معلمات التعليم العام عىل األبحاث 3
العلمية المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة.
2
17.87 0.53
2.68
71 26
قصور معارف معلمة التعليم العام باألساليب 3
ر
التبوية للتعامل مع طالبات االحتياجات
الخاصة.
3
17.73 0.52
2.66
68 30
قصور ف إلحاق معلمات التعليم العام بالدورات 2
التدريبية
4
16.87 0.56
2.53
56 41
غياب الوع التثقيف ربي منسوبات المدرسة 3
بطبيعة التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.
5
16.73 0.59
2.51
56 39
قصور الحوافز بأنواعها لمنسوبات المدارس 5
االبتدائية المطبقة لتامج الدمج.
قصور ر
6
16.6
0.63
2.49
56 37
التشيعات التنظيمية لتطبيق برامج دمج 7
طالبات ذوي االحتياجات الخاصة بالمدارس.
7
16.4
2.26
2.46
53 40
غياب الرضا للعمل مع برامج الدمج يحد من 7
االبداع ف تطبيقها.
8
16.4
0.66
2.46
55 36
تؤثر النظرة السلبية لذوي االحتياجات الخاصة 9
من تفعيل برامج الدمج بكفاءة.
نقص الكوادر ر
9
16.33 0.73
2.45
البشية المدربة عىل طرق تفعيل 59 27 14
برامج الدمج بالبيئة ر
التبوية.
10 16.27 0.62
2.44
51 42
االفتقار إىل وجود دليل إرشادي للتعامل مع 7
المشكالت اإلدارية ر
الب تتعلق بتامج الدمج.
11
16
0.64
2.4
48 44
وجود اتجاهات السلبية لدى بعض منسوبات 8
المدرسة نحو ذوي االحتياجات الخاصة.
12
15.8
0.66
2.37
غياب دور المجتمع المدرس ف تعزيز التفاعل 47 43 10
ربي جميع الطالبات بغض النظر عن اختالفهن.
ضعف البنية التحتية بالمدرسة ر
13
15.8
0.73
2.37
الب تعيق تنفيذ 52 33 15
برامج الدمج بكفاءة.
14 15.73 0.59
2.36
42 52
قصور محتوى التامج التدريبية عن إكساب 6
قائدة المدارس مهارة إدارة برامج الدمج.
15 15.73 0.67
2.36
تيست 47 42 11
االعتماد عىل التجارب الشخصية ف
ر
شئون العمل بمدرسة الدمج.
ر
16
15.6
0.71
2.34
كتة األعباء االدارية تحد من قدرة قائدة 48 38 14
المدرسة عىل تنفيذ ثقافة تنظيمية واضحة.
17 15.47 0.68
2.32
المعايت المساعدة لقائدة المدرسة ف 44 44 12
غياب
ر
تقييم نتائج تطبيق برامج الدمج.
المعايت الخاصة بالمعلمات ر
18 15.33 0.67
2.3
الب يجب 42 46 12
غياب
ر
العمل بها ف مدارس الدمج االبتدائية.
غياب الحوار المهب بي معلمة ر
19 15.13 0.68
2.27
التبية الخاصة 40 47 13
ر
مع معلمه التعليم العام.
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يتضح من الجدول السابق التاىل:


أن أول التحديات ر
الب تواجه قائدات المدارس ف تفعيلهن للثقافة التنظيمية من وجهة نظر



المعلمات أفراد العينة هو قلة إطالع معلمات التعليم العام عىل األبحاث العلمية المتعلقة
بذوي االحتياجات الخاصة ،وذلك بمتوسط مرجح  18.2درجة.
التتيب الثاب جاء تحدي قصور معارف معلمة التعليم العام باألساليب ر
ف ر
التبوية للتعامل مع
طالبات االحتياجات الخاصة ،وذلك بمتوسط مرجح  17.87درجة.



وافقت عينة الدراسة بنسبة ( )%76عىل العبارة " قلة إطالع معلمات التعليم العام عىل
األبحاث العلمية المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة".
ً
التتيب الثالث إىل ر
ليا من ر
ر
جاءت التحديات ر
والعشين.
التتيب الثاب
العشون األخرى مرتبة تناز
جاء تحدي مقاومة فريق العمل للتغيت الذي ر
تأب به خطط القائدة المدرسية ف ر
التتيب الثاب
ر
ً
ر
واألخت ،وذلك بمتوسطات مرجحة من 17.73 - 14.2درجة عىل رتبت تنازليا بدأ
والعشين
ر
من األعىل.



يتضح أن كل التحديات المذكورة توافق عليها المعلمات كتحديات تعيق تفعيل الثقافة
التنظيمية بنسب مرتفعة ربي (موافق لحد ما وموافق) حيث رتتاوح نسب الموافق ربي %85
إىل  ،%98مما يستدع أخذ هذه التحديات عىل محمل الجد ومحاولة إيجاد حل لها من أجل
تفعيل الثقافة التنظيمية عىل الوجه المطلوب.



جاء ف مقدمة تلك التحديات قلة إطالع معلمات التعليم العام عىل األبحاث العلمية المتعلقة
بذوي االحتياجات الخاصة ،وقصور معارف معلمة التعليم العام باألساليب ر
التبوية للتعامل




مع طالبات االحتياجات الخاصة ،وقصور ف إلحاق معلمات التعليم العام بالدورات التدريبية،
غياب الوع التثقيف ربي منسوبات المدرسة بطبيعة التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة.
ً
توفت تلك األبحاث لهن ر
حب ال تكون عائقا أمامهن ،وكذلك عقد
مما يستوجب العمل عىل ر
دورات تدريبية لهن لزيادة الوع لديهن.
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م

النسبة المئوية
المتوسط االنحراف المتوسط ر
التتيب
غت موافق
العبارة
ر
موافق الحساب المعياري المرجح
موافق لحد ما
20 14.67 0.71
2.2
صالحيات قائدة المدرسة محدودة ف طرق 37 46 17
تنفيذ برامج الدمج.
21
14.2
0.76
2.13
قلة اللقاءات الدورية ربي قائدة المدرسة 36 41 23
ومعلمة ر
التبية الخاصة.
ر
22
14.2
0.77
2.13
للتغيت الذي تأب به خطط 37 39 24
مقاومة فريق العمل
ر
القائدة المدرسية.
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نتوصل مما سبق أنه مما يعيق تفعيل الثقافة التنظيمية عدد من التحديات وجاء ف
مقدمة تلك التحديات قلة إطالع معلمات التعليم العام عىل األبحاث العلمية المتعلقة بذوي
االحتياجات الخاصة ،وقصور معارف معلمة التعليم العام باألساليب ر
التبوية للتعامل مع طالبات
االحتياجات الخاصة ،وقصور ف إلحاق معلمات التعليم العام بالدورات التدريبية ،وغياب الوع
التثقيف ربي منسوبات المدرسة بطبيعة التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة .وهذا يستوجب
ً
توفت تلك األبحاث لهن ر
حب ال تكون عائقا أمامهن ،وكذلك عقد دورات تدريبية لهن
العمل عىل ر
لزيادة الوع لديهن.
واتفقت نتائج هذه الدراسة جزئيا مع دراسة القحطاب ( 1437ه) ر
الب أوصت بتطوير
برامج الدمج من خالل تسليط الضوء عىل مجموعة من المشكالت اإلدارية -الفنية -االجتماعية ر
الب
تعيق فاعلية برامج الدمج ف مدارس الدمج االبتدائية وكيفية عالجها .وهو ما يتطلب العمل لتكثيف
الدراسات النظرية والتطبيقية ف مختلف الجامعات ،وتشجيع البحث العلم الذي يتناول دراسة
حت التنفيذ والتطبيق العلم - .العناية
المشكالت المعيقة للدمج ،ووضع نتائج الدراسات ر
ر
بالدراسات السابقة ر
الب استهدفت تطوير برامج الدمج وتفعيلها عىل أرض الواقع ف الميدان التبوي.
مع رصورة العمل عىل تهيئة المدرسة للدمج من خالل زيارة مسؤوىل التأهيل للمدرسة والتحدث
مع اإلدارة والهيئة التدريسية ر
ورسح أهمية عملية الدمج .مع أهمية تأكد مختىص التأهيل من الطريقة
ر
الب يعامل بها المدرسون والطلبة الطفل ذوي االحتياجات الخاصة ،ومن مشاركته ف جميع
األنشطة المدرسية بما يتناسب مع قدراته.
نتائج اإلجابة عل سؤال الدراسة الثالث ما آليات تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة
التنظيمية من وجهة نظر المعلمات:
من اختبارات إحصائية مختلفة منها المتوسط الحساب والنسبة المئوية واالنحراف المعياري
ويوضحها الجدول التاىل:
جدول 7

ر
المقتحة لتفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة
استجابات العينة حول اآلليات
التنظيمية
النسبة المئوية
المتوسط االنحراف المتوسط ر
التتيب
العبارة
م
غت موافق
ر
موافق الحساب المعياري المرجح
موافق لحد ما
1
18.33
0.46
2.75
76
23
 1توعية طالبات التعليم العام بآليات 1
التعامل مع طالبات ذوي االحتياجات
الخاصة.
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5
6
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8

9
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12

13

14

15
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17
18
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م

النسبة المئوية
المتوسط االنحراف المتوسط ر
التتيب
العبارة
غت موافق
ر
موافق الحساب المعياري المرجح
موافق لحد ما
2
18.27
0.50
2.74
77
20
تنظيم البيئة المدرسية بأسلوب يدعم 3
إجراءات تطبيق برامج الدمج.
3
18.2
0.48
2.79
82
15
قياس مخرجات برامج الدمج للتمكن 3
تحسي أدائها المستقبىل.
من
ر
4
18.2
0.47
2.73
74
25
ترشيح قائدات مدارس الدمج االبتدائية 1
للتامج التدريبية المتخصصة ف تفعيل
الثقافة التنظيمية.
5
18.2
0.51
2.73
76
21
العدالة ف تطبيق الممارسات اإلدارية 3
عىل كافة منسوبات المدرسة.
6
18.2
0.55
2.73
78
17
تصميم أدلة إرشادية تعكس الثقافة 5
التنظيمية لمدارس الدمج االبتدائية.
7
18.13
0.49
2.72
74
24
تحسي 2
تحفت قائدة المدرسة عىل
ر
ر
ممارساتها ف إدارة برامج الدمج.
حث المعلمات عىل ر
8
18.13
0.51
2.72
75
22
نش ثقافة احتواء 3
ذوي االحتياجات الخاصة ف البيئة
المدرسية.
9
18.13
0.55
2.72
77
18
المشاركة المجتمعية من قبل أولياء 5
األمور تدعم تنفيذ برامج الدمج.
10 18.07
0.52
2.71
74
23
زيادة المخصصات المالية لألنشطة 3
الخاصة بتامج الدمج.
11 18.07
0.52
2.71
74
23
تبادل الزيارات ربي مدارس الدمج 3
االبتدائية لالستفادة من الختات
المختلفة.
12
18
0.52
2.7
73
24
تشكيل فرق متعاونة تدعم ثقافة 3
المدرسة التنظيمية ف تطبيق برامج
الدمج.
13
18
0.52
2.7
73
24
تقديم قصص لمنسوبات المدرسة عن 3
الثقافة التنظيمية المرغوب ر
نشها ف
مدارس الدمج االبتدائية.
14
18
0.54
2.7
74
22
الشفافية ف تشخيص واقع إمكانات 4
المدرسة يمكن تحديد احتياجات تنفيذ
برامج الدمج.
15
18
0.56
2.7
75
20
تأهيل منسوبات المدرسة الكتساب 5
مهارة التعامل مع طالبات ذوي
االحتياجات الخاصة
16
18
0.56
2.7
75
20
تنفيذ محارصات مختلفة ألولياء االمور 5
عن المسؤولية المجتمعية لدعم تطبيق
برامج الدمج.
17 17.93
0.54
2.69
73
23
تصميم إجراءات عمل واضحة 4
لمعلمات ر
التبية الخاصة.
18 17.93
0.54
2.69
73
23
تفعيل إجراءات تنظيمية مرنة تدعم 4
خصوصية برامج الدمج.

تحديات تفعيل قائدات مدارس الدمج
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

م
19
20

21

22

23
24
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النسبة المئوية
المتوسط االنحراف المتوسط ر
التتيب
العبارة
غت موافق
ر
موافق الحساب المعياري المرجح
موافق لحد ما
ر
19
17.8
0.57
2.67
72
23
نش ثقافة تنظيمية داعمة لتطبيق 5
برامج الدمج بكفاءة.
20
17.8
0.59
2.67
73
21
مشاركة معلمات التعليم العام الرأي مع 6
معلمات ر
التبية الخاصة ف آليات
تطبيق برامج الدمج.
21 17.73
0.57
2.66
71
24
تنظيم لقاءات دورية منظمة ربي 5
المعلمات لمناقشة التحديات ر
الب
تعيق تطبيق برامج الدمج.
22 17.73
0.57
2.66
71
24
تصميم آليات واضحة تمكن قائدة 5
المدرسة من تقييم نتائج تطبيق برامج
الدمج.
23 17.27
0.55
2.59
62
35
منح قائدة مدرسة الدمج صالحيات 3
لتمكينها من إدارة برامج الدمج بكفاءة.
24 17.27
0.52
2.75
79
17
تنفيذ ورش متخصصة لمشاركة 4
الختات ف إدارة مدارس الدمج
االبتدائية.

نتوصل من الجدول السابق اىل ما يىل:
ر
المقتحة لتفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية من وجهة
 رتبت اآلليات
ً
نظر المعلمات العامالت ف مدارس الدمج االبتدائية تنازليا وفق المتوسط المرجح ،وف حالة
التساوي ف المتوسط المرجح ينظر إىل المتوسط الحساب ،وف حالة التساوي ف المتوسط
التتيب وفق االنحراف المعياري األقل والذي يشت إىل تجانس ر
الحساب يتم ر
أكت للبيانات،
ر
المتوسطات المرجحة كانت بي 17.27 ،1817.27 ،18.33 - :درجة عىل ر
التتيب.
ر


تراوحت نسب الموافقة عىل تلك اآلليات ربي  %82إىل  ،%62وه نسب مرتفعة ،وجميع
هذه اآلليات مهمة تستوجب وضعها ف الحسبان إذا ما أردنا تفعيل الثقافة التنظيمية.



وافقت عينة الدراسة بنسبة ( )%76عىل العبارة :توعية طالبات التعليم العام بآليات التعامل
مع طالبات ذوي االحتياجات الخاصة.



ر
المقتحة لتفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة
وقد ظهر أن هناك عدد من اآلليات
ر
التنظيمية ،فقد ظهر عدد من اآلليات الب تشمل توعية طالبات التعليم العام بآليات التعامل
مع الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة ،ر
والب يوضحها الجدول السابق ،ويتطلب ذلك تفعيل
ً
العاديي انطالقا من مبدأ أن المدرسة
غت
دور المدارس العادية ف مجال تربية وتعليم األطفال ر
ر
ر
العاديي ،وستسع وزارة
غت
العادية ه المكان التبوي الطبيع للغالبية العظم من األطفال ر
ر
ر
التبية والتعليم إىل تفعيل دور المدارس العادية من خالل التوسع ف استحداث برامج الفصول
الملحقة بالمدارس العادية بأنواعها المختلفة  .واالستفادة من األساليب ر
التبوية الحديثة
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واتفقت تلك النتائج جزئيا مع دراسة أستون ( )2017حيث أظهرت أهمية تزود مديري مدارس
ر
التبية الخاصة بأفكار قيادية معارصة والعمل عىل تطبيقها بالمدارس وفق إجراءات منظمة ف ضوء ر
نش
ر
المعلمي عىل
كت عىل أثر دور
ثقافة تنظيمية ربي جميع منسوب المدرسة فيما يتعلق بهذا الشأن .مع الت ر
ر
الب يطبقها مديرو مدارس ر
المناخ التنظيم ،وأهمية األنشطة الثقافية ر
التبية الخاصة لتعزيز الثقافة
التنظيمية ربي افراد المؤسسة التعليمية مثل االنشطة االجتماعية (رحالت -زيارات خارجية لدور السينما
تأثت قوي عىل ترسيخ قيم الثقافة التنظيمية ومبادئها ربي
والمشح .الخ) وأوضحت أن لهذه الفعليات ر
منسوب المدرسة .مع األخذ ف االعتبار أن الثقافة التنظيمية قاعدة ثابتة وقوية تقف عليها المنظمات
التغتات المتسارعة عالميا ومحليا ف ظل التطور التكنولوج والتكتالت العالمية والتجمعات
لمواجهة
ر
اإلقليمية واندماج المنظمات وذلك ما أكدته بعض نتائج الدراسة الحالية.

203

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )46العدد ( )1يناير 2022

المتمثلة ف استحداث برامج غرف المصادر وبرامج المعلم المتجول ،والمعلم المستشار،
وبرامج المتابعة ،وذلك بغرض إيصال خدمات ر
التبية الخاصة للمدارس ،وتقديم خدمات
ً
ر
التبية الخاصة إىل بعض الفئات ر
الب تدرس تقليديا.
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ً
أوال :نتائج الدراسة

مها الزامل – ريم العتيب
النتائج والتوصيات



يتضح من التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة حول المحور األول (واقع
تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية) أن نسب الموافقة (موافق لحد ما،
يشت إىل
وموافق) عىل عبارات المحور األول تراوحت ربي  %85إىل  %98لبعض البنود ،مما ر
وتشت النتائج أيضا إىل أن المعلمات أفراد العينة يرين
أن واقع تفعيل الثقافة التنظيمية مرتفع،
ر
أن القائدات يقمن بممارسات تفعيل الثقافة التنظيمية بصورة جيدة ،وإن كانت تحتاج إىل
مزيد من الدعم لزيادتها.



يتضح من التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة حول المحور الثاب (التحديات
ر
الب تواجه تفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية) يتضح أن كل التحديات
المذكورة توافق عليها المعلمات كتحديات تعيق تفعيل الثقافة التنظيمية بنسب مرتفعة ربي
(موافق لحد ما وموافق) حيث رتتاوح نسب الموافق ربي  %85إىل  ،%98مما يستدع أخذ
هذه التحديات عىل محمل الجد ومحاولة إيجاد حل لها من أجل تفعيل الثقافة التنظيمية
عىل الوجه المطلوب.



يتضح من التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة حول المحور الثالث (اآلليات
ر
المقتحة لتفعيل قائدات مدارس الدمج االبتدائية للثقافة التنظيمية) تراوحت نسب الموافقة
عىل تلك اآلليات ربي  %82إىل  ،%62وه نسب مرتفعة ،وجميع هذه اآلليات مهمة
تستوجب وضعها ف الحسبان إذا ما أردنا تفعيل الثقافة التنظيمية.

ً
ثانيا :التوصيات
من خالل نتائج الدراسة البحثية توص الدراسة بما يىل:


منح قائدة مدرسة الدمج صالحيات لتمكينها من إدارة برامج الدمج بكفاءة.



ترشيح قائدات مدارس الدمج االبتدائية للتامج التدريبية المتخصصة ف تفعيل الثقافة
التنظيمية.



توعية طالبات التعليم العام بآليات التعامل مع الطالبات ذوي االحتياجات الخاصة من خالل
الندوات والمنشورات ووسائل التواصل االجتماع عت القنوات التعليمة.
تكثيف الدورات التدريبية لمنسوبات المدرسة ف إدارة مدارس الدمج االبتدائية..
عمل ورشات تدريبية ولقاءات دورية بي معلمات التعليم العام مع معلمات ر
التبية الخاصة ف
ر
آليات تطبيق برامج الدمج.
تنظيم لقاءات دورية منظمة ربي المعلمات لمناقشة التحديات ر
الب تعيق تطبيق برامج الدمج.



تنظيم لقاءات دورية منظمة ربي قائدات مدارس الدمج االبتدائية لمناقشة التحديات ر
الب
تعيق تطبيق برامج الدمج.
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زيادة المخصصات المالية لألنشطة الخاصة بتامج الدمج.
ر
نش ثقافة تنظيمية داعمة لتطبيق برامج الدمج بكفاءة.



تفعيل إجراءات تنظيمية مرنة تدعم خصوصية برامج الدمج.



تشكيل فرق عمل متعاونة تدعم ثقافة المدرسة التنظيمية ف تطبيق برامج الدمج.
العدالة ف تطبيق الممارسات اإلدارية عىل كافة منسوبات المدرسة.



تنفيذ محارصات مختلفة ألولياء األمور عن المسؤولية المجتمعية لدعم تطبيق برامج الدمج.
تصميم أدلة إرشادية تعكس الثقافة التنظيمية لمدارس الدمج االبتدائية.



تمتها عن مدارس األخرى لزيادة الدافعية
وضع حوافز لقائدات مدارس الدمج االبتدائية ر
لديهن.
الشفافية ف تشخيص واقع إمكانات المدرسة لتحديد احتياجات تنفيذ برامج الدمج.



تنظيم البيئة المدرسية بأسلوب يدعم إجراءات تطبيق برامج الدمج.



تبادل الزيارات ربي مدارس الدمج االبتدائية لالستفادة من الختات المختلفة.



المشاركة المجتمعية من قبل أولياء األمور لدعم تنفيذ برامج الدمج.
تنفيذ ورش متخصصة من قبل ختات ف إدارة برامج الدمج.



تحسي أدائها المستقبىل.
قياس مخرجات برامج الدمج للتمكن من
ر
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تصميم خطة ر
إستاتيجية تمكن قائدة المدرسة من خاللها تقييم نتائج تطبيق برامج الدمج.
تصميم إجراءات عمل واضحة لمعلمات ر
التبية الخاصة.
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