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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  المملكة العربیة السعودیة

  وزارة التعلیم العالي
  جامعة أم القرى

  بمكة المكرمة –كلیة التربیة 
قسم اإلدارة التربویة 

  والتخطیط
  
  
  

  رؤیة مستقبلیة لتطبیق اإلدارة اإلستراتیجیة 
  في إدارات ریاض األطفال

  من وجھة نظر 
  مدیرات ریاض األطفال بمدینة مكة التعلیمیة

  
  إعداد

  حنان بنت عبد الرحمن السلیماني
  

  إشراف
  حمزة  بن عبد هللا عقیل.د

  

  اإلدارة التربویة والتخطیط يمتطلب تكمیلي لنیل درجة الماجستیر ف
  

  الفصل الدراسي األول
  ھـ١٤٣٣/ھـ١٤٣٢

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بسم ا الرمحن الرحيم 
قالوا سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا (

  ) إنك أنت العليم احلكيم

  صدق اهللا العظيم                                               
  )٣٢:البقرة(                                                          
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  ةملخص الدراس
رياض األطفال من وجهة نظر مديرات رياض األطفال  يف إداراترؤية مستقبلية لتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية (:  عنوان الدراسـة

  ) مبدينة مكة التعليمة 
  حنان عبد الرمحن عبد الرحيم السليماين:الباحثة  إعداد

راحل صياغة الرسالة والرؤية اإلستراتيجية،وإبراز دور التعرف على مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وخطواا وم:  أهداف الدراسـة

وتقييم الوضع احلايل إلدرات ريـاض  ) صانعة األجيال(اإلدارة اإلستراتيجية يف تطور املنظمات التعليمية وال سيما دور رياض األطفال

  .األطفال ،وحتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية لوجهة نظر مديرات رياض األطفال

  .املنهج الوصفي املسحي: راسةمنهج الد

مـديرة ،حسـب احصـائية إدارة    ) ٦٥(مجيع مديرات رياض األطفال مبدينة مكة املكرمة والبالغ عددهم  : جمتمع الدراسـة

  ).هـ١٤٣١/١٤٣٢(التعليم

مكانات وحجـم  استخدمت الباحثة اإلستبانه كأداة هلذه الدراسة ،ملالئمتها لطبيعة الدراسة من حيث اجلهد واإل: أدوات الدراسة

  .أفراد جمتمع الدراسة 

) ت( التكرارات،النسب املئوية ،املتوسطات احلسابية ،االحنرافات املعيارية،جبانب اختبار(اإلحصاء الوصفي: األساليب اإلحصائية

)T-test ( و معامل ألفا كرونباخ للثبات والتجزئة النصفية بطريقيت)للثبات)جتمان-سبريمان براون.  

  :دراسة أهم نتائج ال
لدى مديرات رياض األطفال مبدينة مكة املكرمة واليت  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية تطبيقحيث أظهرت نتائج الدراسة أن    -١

بدرجة  كانت) التقييم والسيطرة –تطبيق اإلستراتيجية  –صياغة اإلستراتيجية  - التحليل والرصد البيئي (تتعلق بكل من 
 . ة بإمكانية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية يف إدارات رياض األطفال، لذا توصي الباحث )عالية(

لذا توصـي   ،ةحيث أظهرت النتائج أن مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال واضح بدرجة متوسط  -٢
  الباحثة بالعمل على زيادة الوعي مبفهوم اإلدارة اإلستراتيجية

  :التوصیات
  .ربية والتعليم عليها نشر ثقافة اإلدارة اإلستراتيجية بني أواسط مديرات رياض األطفال احلكومية واألهليةبالنسبة لوزارة الت  -١
  دورات اإلدارة اإلستراتيجية انتهاز الفرص حلضور عليهن بالنسبة ملديرات  رياض األطفال   -٢
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ABSTRACT 
Title of the Study :  
Future vision for the application of strategic management in the departements of 
kindergardens in the perspective of the kindergardens principals in Makkah.  
Prepared by: Hanan Abdul Rahman Abdul Raheem Al Sulimani  
 
Objective of the study :  
The study aimed to identify the concept of stratigic management and the steps and 
stages of drafting the letter and the strategic vision and highlight the role of the strategic 
management in the development of educational organizations and handsome 
kindergardens (makers of generations) and assess the current status of developments of 
kindergardens and identiify differences with statistical significance of the point of view 
of principals of the kindergardens. 
 
Approach of the study :  
Descriptive survey methodology. 
 
Community of the study :  
All kindergarden principals in Makkah Al Mukarramah kindergardens which are (65) 
principals by generating statistical department of education (1431 / 1432 AH)  
 
Tools of the study : 
The researcher used the questionnaire as a tool for this study, the appropriateness of the 
nature of the study in terms of the effort and potential size of members of the study 
community . 
 
Statistical meotheds : 
Descriptive statistics (frequencies, percentages, avarages, standard deviations, along 
with T-Test and Cronbach Alpha coefficient for the retail and mid-term stability of the 
two types ( Spearman brown and Jtman) for persistence. 
 
Supreme results of the study : 

1- The results showed thet the application of the stages strategic management of the 
principals of the kindergardens in Makkah Al Mukarramah which relate to both 
(analysis and environmental monitoring) and drafting the strategy – application 
of the strategy – evaluation and control) the degree was (high), so the researcher 
recommends that there is  applicability of strategic management in the 
development of kindergardens. 

2- The results showed that the concept of stragetic managements to the principals 
of kindergardens and moderately clear. So the researcher recommends to 
increase the awareness of the concept of strategic management. 

The recommendations: 
1- Ministry of Education should attentive with dissemination of strategic culture 

between both public and private kindergardens principals. 
2- kindergardens principals should take advantage of attending sessions of strategic 

management. 
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  داءــــــھاإل
  

 إلى من أنحني ألقبل یدیھا
   إلى من أسكب دموعي في حضنھا

 !من ینبض قلبھا بالحنانإلى 
 !والحیاة صانعة األنس إلى
 !أطأطئ رأسي حیاء وحشمة إلیك
  !وإكبار أقف وقفة إجالل إلیك

إلیك یا من احییت اللیالي الطوال داعیة وراجیة المولى أن 
  یتمم بحثي على خیر 

  )أمیرة عاشور(لحبیبة أطال هللا عمرھا إلى أمي ا
  

  حنان السلیماني/الباحثة 
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  شكر وتقدیر
،فهو الذي وفقين وأعانين ويسر يل إخـراج هـذا    آخراًالشكر كله هللا تعاىل أوال و  

بكري بن  / الدكتور.العمل،مث الشكر جلامعيت احلبيبية جامعة أم القرى ممثلة مبعايل مديرها 
 مىن محيد السبيعي . يدة الدراسات اجلامعية للطالبات در موصول لعممعتوق عساس والشك

حممد معـيض  .د وقسم اإلدارة التربوية ممثل بسعادة رئيس قسم اإلدارة التربوية والتخطيط
وكافة أعضاء هيئـة   سنبلعباس فائقة .د ووكيلة قسم اإلدارة التربوية والتخطيط الوذيناين

والتقدير سكرترية قسم اإلدارة التربوية والتخطـيط  التدريس بالقسم،كما أخص بالشكر 
  .جناة عمار الطيب/أ

محزة عبد اهللا عقيـل  /ستاذي الفاضل سعادة الدكتور وأتقدم بالشكر العميق إىل أ  
طول صرب طوال فترة إعداد و ونصح وإرشاد توجيه من يل قدم ما نظري رساليت على املشرف
  .الدراسة

 هـذه  خطـة  مناقشة جلنة أعضاء السعادة صحابأل والتقدير بالشكر أتقدم كما  
فائقة عباس سنبل ملا بذاله من جهد يف قراءة هـذه  .زهري كاظمي ود.ة كال من دالدراس

وما أبدياه من توجيهات كان هلا أكرب األثر يف حتقيق القيمة العلمية للدراسة ،وميتد الدارسة 
ومية واألهلية يف مدينـة مكـة   الشكر إىل أفراد الدراسة من مديرات رياض األطفال احلك

ـ   إل نياملكرمة ،وإىل سعادة احملكم رائهم آستبانة الدراسة امليدانية الذين أسـهموا معـي ب
  .الذي كان خري عون يل بعد اهللا يف إخراج هذه الدراسة  ومقترحام ونقدهم البناء ،

لنصح تقدم بالشكر لكل من وقف معي يف هذه الدراسة سواء بالدعاء أو بذل اأكما   
  .والوقت وأدعوا اهللا هلم بالتوفيق والنجاح 

  
  
  

  قائمة المحتویات
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  الصفحة  الموضوع
  أ  آية قرآنية 

  ب  ملخص الدراسة باللغة العربية 
  ج  ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية 

  د  إهداء 
  هـ  شكر وتقدير

  و  قائمة احملتويات
    فهرس  اجلداول األشكال

   فهرس املالحق
  اإلطار العام للدراسة  :ولالفصل األ

  ١  املقدمة
  ٤  مشكلة الدراسة 
  ٦  أسئلة الدراسة 
  ٦  أمهية الدراسة 

  ٧  . أهداف الدراسة 
  ٨  حدود الدراسة 

  ٨ مصطلحات الدراسة 
  أدبیات الدراسة والدراسات السابقة:الفصل الثاني

  :اإلطار النظري: أوال 
  ١٤  رياض األطفال: املبحث األول

  ١٤  متهيد 
  ١٤  مفهوم رياض األطفال
  ١٥  أمهية رياض األطفال 

  ١٦ فلسفة مرحلة رياض األطفال 
  ١٦  حملة تارخيية عن نشأة رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية 

  ١٧   أهداف مرحلة رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية

  
  تابع قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع
  ١٨  أنواع رياض األطفال يف اململكة العربية السعودية
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  ١٩  إدارة رياض األطفال:املبحث الثاين
  ١٩  وظائف اإلدارة التربوية يف رياض األطفال 

  ٢٠  خصائص إدارة رياض األطفال  
  ٢١ أمهية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية لإلدارة رياض األطفال 

  ٢٢  ة اإلدارة اإلستراتيجي: املبحث الثالث
  ٢٢  مقدمة يف اإلدارة اإلستراتيجية 

  ٢٢  جذور اإلدارة اإلستراتيجية 
  ٢٤  مستويات اإلدارة اإلستراتيجية 

  ٢٧  مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية
  ٢٧  فوائد اإلدارة اإلستراتيجية 

  ٢٩  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية 
  ٣٢  رسالة املنظمة وخصائصها:املبحث الرابع 

  ٣٢  ةرسالة املنظم
  ٣٤  مكونات وأبعاد رسالة املنظمة

  ٣٥  خصائص الرسالة الناجحة
  ٣٦  الرؤية املستقبلية للمنظمة
  ٣٧  خصائص الرؤية الفعالة

  ٣٨  عالقة اإلدارة اإلستراتيجية بالتعليم
  ٣٨  تطبيق التسويق التعليمي يف املدارس

  ٤٠  التحديات اليت تواجه اإلدارة اإلستراتيجية 
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  ة المحتویاتتابع قائم
  الصفحة  املوضوع

  ٤٤  الدراسات السابقة : ثانيا 
  ٤٤  الدراسات العربية 

  ٥١  الدراسات األجنبية 
  ٥٦  التعليق على الدراسات السابقة 

  إجراءات الدراسة: الفصل الثالث
  ٥٩  مقدمة

  ٥٩  منهج الدراسة
  ٦٠  جمتمع الدراسة
  ٦٥  أداة الدراسة 

  ٧٠  املعاجلة اإلحصائية 
  عرض ومناقشة النتائج: لفصل الرابعا

  ٧٣  إجابة السؤال األول
  ٧٩  إجابة السؤال الثاين

  ٨٤  إجابة السؤال الثالث
  ٨٨  إجابة السؤال الرابع

  ٩٣  إجابة السؤال اخلامس
  الخاتمة والتوصیات زالمقترحات: الفصل الخامس

  ١٠٣   ملخص نتائج الدراسة 
  ١٠٨  أهم التوصيات

  ١١٠  حة سات املقتراالدر
  ١١٢  العربية  املراجع

  ١١٦  املراجع األجنبية 
  ١١٧  املالحق
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  فھرس الجداول واألشكال
  الصفحة  املوضوع  م
  ٢٥  اهلرم التنظيمي يف املؤسسة ):١- ١(شكل رقم   ١
  ٦٠  نوع الروضة وصف جمتمع الدراسة حسب )١(جدول رقم  ٢
  ٦٠  نوع الروضة الرسم البياين تمع الدراسة حسب )١(شكل رقم   ٣
  ٦١  وصف جمتمع الدراسة حسب املؤهل التعليمي)أ- ٢(جدول رقم   ٤
  ٦١  الرسم البياين تمع الدراسة حسب املؤهل العلمي)أ- ٢(شكل رقم   ٥
  ٦١  وصف جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي بعد دمج الفئات)ب- ٢(جدول رقم   ٦
  ٦٢  ب املؤهل العلمي بعد دمج الفئات الرسم البياين تمع الدراسة حس)ب- ٢(شكل رقم  ٧
  ٦٢  وصف جمتمع الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة )أ- ٣(جدول رقم   ٨
سنوات اخلربة يف إدارة  الرسم البياين تمع الدراسة حسب عدد)أ- ٣(شكل رقم   ٩

  الروضة 
٦٢  

  ٦٣  إدارة الروضة  وصف جمتمع الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة يف)ب- ٣(جدول رقم   ١٠
الرسم البياين تمع الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة بعد دمج )ب- ٣(شكل رقم   ١١

  الفئات
٦٣  

وصف جمتمع الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة )أ-٤(جدول رقم   ١٢
  اإلستراتيجية 

٦٤  

  ٦٤  لتدريبية الرسم البياين تع الدراسة حسب عدد الدورات ا) أ- ٤(شكل رقم   ١٣
وصف جمتمع الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة ) ب- ٤(جدول رقم  ١٤

  اإلستراتيجية 
٦٥  

الرسم البياين تمع الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية بعد )ب- ٤(شكل رقم   ١٥
  دمج الفئات 

٦٥  

  ٦٩  قيم ألفا كرونباخ للثبات )٥(جدول رقم   ١٦
  ٧٠  امالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية مع)٦(جدول رقم   ١٧
الدراسة  جمتمع املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلستجابات )٧(جدول رقم  ١٨

  التحليل والرصد البيئي:حول اور األول 
٧٤  

 جمتمع املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلستجابات ) ) ٨(جدول رقم   ١٩
صياغة اإلستراجتية :ور الثاينالدراسة حول ا  

٨٠  
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  فھرس الجداول واألشكالتابع 
  

  الصفحة  املوضوع  م
 حنرافات املعيارية إلستجابات جمتمع املتوسطات احلسابية واال) ) ٩(جدول رقم   ٢٠

  تطبيق اإلستراجتية:الدراسة حول اور الثالث
85  

ارية إلستجابات جمتمع حنرافات املعياملتوسطات احلسابية واال) ١٠(جدول رقم  ٢١
  التقييم والسيطرة :الدراسة حول اور الرابع

٨٩  

الدراسة قارنة بني متوسطات استجابات جمتمع نتائج اختبارات للم)١١(جدول رقم   ٢٢
  نوع الروضة حسب 

٩٣  

الدراسة قارنة بني متوسطات استجابات جمتمع نتائج اختبارات للم)١٢(جدول رقم   ٢٣
  حسب املؤهل العلمي

٩٥  

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات )١٣(جدول رقم   ٢٤
  الدراسة حسب اختال عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة  جمتمع 

٩٨  

نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات )١٤(جدول رقم  ٢٥
  ريبية يف اإلدارة اإلستراتيجة الدراسة حسب اختالف عدد الدورات التدجمتمع 

١٠٠  
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  فھرس المالحق
  

  الصفحة  امللحق  الرقم

  ١١٨  .استبانة الدراسة يف صورا النهائية  ١

  ١٢٧  .أمساء حمكمي اإلستبانة  ٢

  ١٢٩  .خطاب تسجيل الدراسة يف معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي  ٣

  ١٣٢  .رة التربية والتعليم بعدد الروضات يف مدينة مكة املكرمةاحصائية قسم اإلحصاء يف وزا  ٤

  ١٣٦  .صورة من خطاب مديرة التعليم لتطبيق االستبانة  ٥

  



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  الفصــل األول 
  مدخل الدراسة

  المقدمــــــــــــــــــــــــة -
  مشكلة الدراسة  -
  أسئلة الدراسة -
  أھمیة الدراسة  -
  أھداف الدراسة -
   حدود الدراســـة -
  مصطلحات الدراسة -
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  : المقدمة 
رياض األطفال مرحلة متميزة لنمو الطفل حينما يكون أكثر قابليـة للـتغري والتـأقلم    

املرحلـة  "لذلك أمجع علماء النفس والتربية على وصف الطفولة املبكرة بــ  . النفسي والبيئي
فهـي   ؛ه للتعلممن تأثري بالغ يف تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته واستعدادهلا ملا " احلرجة

مرحلة تكوين الضمري واخلروج من املركزية الذاتية وبداية منو الشـعور باملسـئولية وحقـوق    
وهي مرحلة تشكيل القيم األخالقية واالجتماعية مثل االسـتقالل الـذايت وحـب    . اآلخرين

ملـا   وذلك ،وهي أيضاً مرحلة التأسيس األوىل للغة  ،العمل واإلجناز والتعاون واحترام النظام
توفره هذه البيئة التعليمية من ممارسات وأنشطة لغوية تزيد من حصيلة الطفل مـن املفـردات   

حيـث   ،كما أن هذه املرحلة هي أسرع فترة لنمو العقل. والتراكيب واالستخدامات اللغوية
أثناء هذه الفترة وأن األساس املنطقـي   التكويينن خاليا عقل اإلنسان البالغ تستكمل منوها إ

 . كثر املفاهيم الرياضية والعلمية يبدأ تشكيله أثناء هذه الفترة أيضاًأل

ويف ظل منو العملية التربوية بشكل عام يف اململكة العربية السـعودية، جتـد مرحلـة    
وتكاد تكون الظـروف  . الشعيب من قبل املواطننيوالتعليم املبكر املزيد من االهتمام احلكومي 

متشاة على املستوى العاملي من التغريات االجتماعية واالقتصـادية  اليت أدت إىل هذا االهتمام 
والتربوية داخل اتمعات، فالتحول يف املفاهيم الثقافية وارتفاع الوعي الثقايف لـدى األسـر   

مـع  ) النووية(بتقدير هذه املرحلة التربوية، والتغري يف طبيعة البناء األسري حنو األسر الصغرية 
عمائر وشـقق  (مل، باإلضافة إىل ما تفرضه احلياة يف املدن من ظروف سكنية خروج املرأة للع
أمنية ومرورية لألطفال، مجيع هذه الظروف أدت إىل إعادة نظر  حسابات، و)مكتظة بالسكان

العـامل   نظـرة ر الدول املتقدمة يف موقع رياض األطفال يف نظام التعليم بشكل يتفق مـع  أكث
حقيقيا من النظام ءاً إن رياض األطفال قد أصبحت جز"من  ) يجون ديو(التربوي األمريكي 

مكتـب  ." (تربوية، وليست جمرد  إضافة ال ضرورة هلـا العملية الاملدرسي، كخطوة أوىل يف 
  ).١٣ص  :م،١٩٩١التربية العريب لدول اخلليج، 
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واملستشرف لتغريات املستقبل يرى مؤشرات واضحة وقوية حنو زيادة الطلب خلدمات 
سات رياض األطفال يف اململكة، بدأت تعرب عن نفسها يف قوائم االنتظـار لـدى بعـض    مؤس

نتيجة لسرعة زيـادة   ،فعدد رياض األطفال يف ازدياد مستمر وسريع. مؤسسات التعليم املبكر
 ،ونتيجة لزيادة نسبة عمل املرأة وخروجها للعمل أو الدراسـة  ،األطفال املواليد يف السعودية

واململكة العربيـة السـعودية   . رة السعودية من أسرة  ممتدة إىل أسرة نوويةوحتول شكل األس
أدركت مثل هذه األمهية مبكراً ووضعت هلذه املرحلة أهدافها العامة ضـمن الوثيقـة العامـة    

وزارة املعـارف،  (م ١٩٧٠هـ املوافـق  ١٣٩٠لسياسة التعليم اليت صدرت ألول مرة عام 
تزال مرحلة تعليمية ال تدخل ضمن سلم التعليم الرمسـي   هذا بالرغم من أا ال .)هـ١٤١٦
واللجنة العليا لسياسة التعليم باململكة العربية السعودية تؤكد علـى أمهيـة مرحلـة    . للدولة

ـ  مسـتقبله   ىرياض األطفال واالستفادة منها يف تكوين شخصية الطفل مبا ينعكس إجيابياً عل
األخرية بدأ االهتمام الرمسي ذه املرحلـة أكثـر   ويف اآلونة . النفسي واالجتماعي والدراسي

إحلاحاً وجديةً نظراً لتزايد الطلب االجتماعي على مؤسساا والزيادة امللحوظة يف أعداد هـذه  
املؤسسات، األمر الذي أدى إىل حترك السلطات التربوية املسئولة حنو دراسة جـدوى حتويـل   

  .عليم العام بالدولةرياض األطفال إىل مرحلة مستقلة ضمن سلم الت

يـة  وأمه" هي عملية تتعلق أساسا بوسائل بلوغ أهداف جمتمع "واإلدارة بصورة عامة 
   .تباع الوسائل املناسبة لتحقيق اهلدف املنشود اإلدارة تظهر يف قدرا على إ

واإلدارة يف جمال التربية تقوم على حتقيق أهداف على درجة عالية من األمهيـة نظـرا   
لعنصر اإلنساين على مجيع مستوياا على خالف إدارة مصنع مثال من حيث املنـتج  لتعلقها با

  .عبارة عن سلعة جمتمع ولكن يف اإلدارة التربوية فإن املنتج عبارة عن أبناء املنتج وأفراده 

لذا فإن أي سوء يف اإلدارة من جهة التنسيق والتنظيم واختاذ القرار سـوف يـنعكس   
  .يف مجيع مناشطه سلبا على اتمع ككل 

وهلذا ميكن القول بصورة عامة أن إدارة مدارس الرياض يف باململكة حاليا هي املسؤولة 
عن مستوى النمو الشامل واملتكامل الذي يبلغه أطفاهلا ،ألنه يقع عليها عبء اختيـار املنـهج   
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املعلمـة  وحتديد الطريقة اليت سوف يتم ا غرس املبادئ والقيم واملعلومات وعـبء اختيـار   
املناسبة ،وغري ذلك مما يتعلق بأصول وقواعد النمو السليم ،أي أن اإلدارة هي املسئولة عـن  

  .ختطيط وتنفيذ املنهج بكل جوانبه 

متشياً مع التطورات والتوجهات اجلديدة يف جمال رياض األطفال كمرحلـة حرجـة يف   
نها وجب التخطيط اجليد مـن  لكي حتقق رياض األطفال األهداف املرجوة معمر الناشئة، فإنه 

قبل القائمني على هذه الرياض ورفع كفاءن اإلدارية وتزويدهن بكم من املهارات واملعـارف  
اإلدارية والسلوكية استنادا إىل علم اإلدارة احلديثة ،ومبا يساعد على حتقيق أداء إداري فعـال  

جتماعي واملشكلة األساسـية  ومؤثر وحبيث ينعكس إجيابيا على منو الطفل العقلي والنفسي واال
اليت تعانيها اإلدارة العربية تتلخص يف عدم قدرة املدراء على تزويد مؤسسام بالدور القيادي 
اإلستراتيجي الواعي ملتطلبات وشروط اإلدارة الناجحة ،لذا خري مثال على اإلدارة احلكيمـة  

  .  Strategic  Management هي اإلدارة اإلستراتيجية  

األحباث والدراسات املتخصصة يف اململكة العربية السـعودية الـيت تناولـت     ولندرة
اإلدارة اإلستراتيجية فقد حتددت مشكلة الدراسة يف تناول موضوع اإلدارة اإلسـتراتيجية يف  

رياض األطفال وكلي أمل أن تكون هذه الدارسة املتواضعة نقطة البدايـة لدراسـات    تإدارا
ة اإلستراجتية وسبل تطبيقها يف اإلدارة التربوية بشكل عام واإلدارة أخرى  تتناول جمال اإلدار

  .التعليمية بشكل خاص واهللا املعني على التحسني واإلصالح 

  :مشكلة الدراسة
تنسيق املوارد البشرية وغري البشرية مـن أجـل حتقيـق أهـداف     :تعرف اإلدارة بأا

ىل مستويات أعلى فأعلى من التخصص املنظمة،وعندما بدأت اآلالت والبشر تتجه باضطراد إ
  .أصبحت اإلدارة ضرورية لتنسيق املهمات والعمليات املتنوعة 

 :ختذت العديد من املعاين وهـي بدقـه  قد استخدمت عفويا فا) إستراتيجية (إن كلمة 
ملستقبل،واإلسـتراتيجية هـي   ترتبط بكيفية حتقيق املنظمة لذاا أو ألحالمها وطموحاـا يف ا 

تشاف لتجنب أسباب الفشل وهي عملية تنظيم األفكار ملواجهة حـاالت املخـاطر   كإعادة ا
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وعدم التأكد،وحتديد الفرص املتاحة للمنظمة يف البيئة، وبالتايل اسـتخدام الكفـاءة املميـزة    
  .ستفادة من املوارد املتاحة للمنظمةلال

إجناز لإلدارة هو وتعترب اإلدارة أحد فروع املعرفة ،ولكن اإلدارة هي البشر أيضا،فكل 
أي البشر هم الذين يديرون وليسـت القـوى أو   .إجناز ملدير وكل إخفاق هلا هو إخفاق ملدير 

 إدارةاحلقائق ،فبصرية املديرين وإخالصهم ونزاهتهم هي اليت حتدد ما إذا كانت إدارة أو سوء 
  )٣٨:م٢٠٠٤حبتور،(

اص مبدينة مكة املكرمـة  والباحثة حبكم عملها يف إدارة روضة من روضات القطاع اخل
ال متتلـك   ترياض األطفال تتفاوت يف تناوهلا لإلدارة اإلستراتيجية ،فتوجد إدارا تإن إدارا

أدىن معرفة بتخطيط األعمال اإلدارية ورسم اخلطط املستقبلية هلا ،ومنها ما تقوم مبحـاوالت  
مهية التخطيط واآلثـار  لرسم املسار مث تنحرف عنه وهذا مناط بعمل املديرة ومدى اقتناعها بأ

  .الناجتة عن سوء استغالل املوارد املتاحة هلا

وقد رأت الباحثة أنه ميكن تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية يف أبسط صورها لـدى إدارات  
رياض األطفال مبنطقة مكة املكرمة ،وانه موضوع جدير بالبحث والدراسة وخاصـة يف ظـل   

رياض األطفـال   تعلم الباحثة اليت تناولت إداراحسب  –ندرة األحباث والدراسات العلمية 
لبحث تطبيـق اإلدارة   ةحاجة ماسة وضروريهناك مبدينة مكة املكرمة،لذا فقد رأت الباحثة أن 

  .رياض األطفالاإلستراتيجية من وجهة نظر مديرات 

ومن هنا جاءت الدراسة احلالية للكشف عن تطبيـق اإلدارة اإلسـتراتيجية يف إدارات   
  .طفال مبدينة مكة املكرمة  رياض األ

  :سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل وعلى ما

لرؤية املستقبلية حنو تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية يف إدارات رياض األطفال مبدينة ا ما -
  مكة املكرمة من وجهة نظر مديرات رياض األطفال؟
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  :أسئلة الدراسة 
ة قامت الباحثة بتحديد أسئلة الدراسة من خـالل السـؤال   بعد عرض مشكلة الدراس

  :الرئيس

لرؤية املستقبلية حنو تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية يف إدارات رياض األطفـال مبدينـة   ا ما
  مديرات رياض األطفال؟ مكة املكرمة من وجهة نظر 

  :وينبثق منه األسئلة الفرعية التالية

البيئي كأحد مراحـل اإلدارة اإلسـتراتيجية لـدى     ما درجة تطبيق التحليل والرصد(   -١
  )مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة؟

ما درجة صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات (  - ٢
  )رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة؟

جية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض ما درجة تطبيق اإلستراتي(  - ٣
  )األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة؟

ما درجة التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض (  - ٤
  )األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة؟

بني املتوسـطات احلسـابية   ) ٠,٠٥(ية عند مستوىهل هناك فروق ذات داللة إحصائ    -٥
الدراسـة ألثـر    جمتمـع   اخلاصة بإجابات مديرات رياض األطفال مبدينة مكة املكرمة

املؤهل العلمي،سنوات اخلربة،الـدورات  ( تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية واليت تعزى إىل
  ؟)التدريبية

     :أھمیة الدراسة 
تتنـاول موضـوع    أوائل الدراسات العلمية الـيت  من   تكمن أمهية الدراسة يف كوا

اإلدارة اإلستراتيجية يف جامعة أم القرى ويف كوا تساهم يف تقدمي بعض األفكار واملقترحـات  
لواضعي السياسة التعليمية وللقائمني على العملية التعليمية واملهتمني بـالتعليم بشـأن زيـادة    
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متويلها ،وتكون سبيل إلقرارها كمرحلة إلزاميـة  فعالية مدارس رياض األطفال ودوامها وتنوع 
ضمن السلم التعليمي يف حالة حتقق الفوائد املرجوة منها ويف هذا يكون مربراً لإلنفـاق علـى   

كما تتصف هذه الدراسة بأمهية ذات توقيت متميـز نظـراً لتحـرك     هذا النوع من املدارس،
ضم مرحلة رياض األطفال لسلم التعلـيم   حنو ،السياسة التعليمية السعودية يف اآلونة األخرية

  :وميكن تناول أمهيتها على النحو التايل. النظامي العام

جديرة باالهتمام وهي مرحلة رياض  ،ارتباط الدراسة بأهم مرحلة عمرية وهي مرحلة   -١
  .األطفال

مبديرات رياض األطفال،صانعات األجيال والاليت يقع علـى عـاتقهن   ارتباط الدراسة   -٢
  .غيري واإلصالح الت

اليت تتناول موضوع اإلدارة اإلستراتيجية كمفهـوم   تعترب الدراسة من أوائل الدراسات – ٣
متكامل وليس كأجزاء منه مثل التفكري والتخطيط اإلستراتيجي،وقد تكون مبثابة فاحتـة  

  .لدراسات مماثلة هلا 

رة اإلستراتيجية يف إدارات اإلسهام يف حتديد أبرز املعوقات اليت حتول دون تطبيق اإلدا  -٤
  .رياض األطفال

اإلسهام يف  التوصل إىل نتائج ختدم اجلهات ذات العالقة باإلدارة اإلستراتيجية واحلـد    -٥
  .من املشكالت اليت تواجه تلك اجلهات

  :أھداف الدراسة 

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على الواقع الفعلي للرؤى املستقبلية لتطبيـق اإلدارة  
ستراتيجية يف إدارات رياض األطفال من وجهة نظر مديرات رياض األطفال مبدينـة مكـة   اإل

  :املكرمة،وميكن ذكر أهم تلك األهداف على النحو التايل

  

التعرف على مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وخطواا ومراحل صياغة الرسـالة والرؤيـة     -١
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  .اإلستراتيجية 

يف تطور املنظمات التعليمـة وال سـيما دور ريـاض     إبراز دور اإلدارة اإلستراتيجية  -٢
  .)صانعة األجيال(األطفال 

تقليدية من وجهـة   تتقييم الوضع احلايل إلدارات رياض األطفال املستندة على إدارا  -٣
  نظر مديرات رياض األطفال

بـني املتوسـطات   ) ٠,٠٥(الوقوف على الفروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى    -٤
الدراسـة   جمتمع صة بإجابات مديرات  رياض األطفال مبدينة مكة املكرمة احلسابية اخلا

ســنوات اخلربة،املؤهــل ( إىلألثــر تطبيــق اإلدارة اإلســتراتيجية والــيت تعــزى 
  ) ،الدورات التدريبية  العلمي

  .تقدمي التوصيات والنتائج واملقترحات فيما تسفر عنه نتائج الدراسة    -٥

  :حدود الدراسة 

  .هـ١٤٣١الفصل الدراسي األول عام :ية حدود زمان

   .رياض األطفال مبنطقة مكة التعليمية تالدراسة على إدارا اقتصرت:حدود مكانية 

رياض  يف إداراتموضوع الدراسة على تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية  اقتصر: حدود موضوعية 
  .األطفال

  :مصطلحات الدراسة 
  :اإلدارة -١

  .حتصى بعدد الكتاب فيها تعاريف ال تعد وال لإلدارة

القدرة على التأثري يف نشاط األفـراد  "أن اإلدارة هي ) ١٤:م٢٠٠٦ (عليمات يعرف
  "واجلماعات وتوجيه وتنسيق ذلك النشاط للوصول إىل هدف معني

  "تنظيم وتوجيه اجلهود املاديه والبشرية لتحقيق أهداف مرغوبة ومنشودة "وهي
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القدرة على ختطيط وتنظيم وتوجيه األفراد وتقيم ورصـد  هي :  اإلجرائي لإلدارةالتعريف  و
  .النتائج 

   :اإلستراتیجیة-٢

أن مفهوم مصـطلح  )٣٩:م٢٠٠٤(،) ١٢:م ١٩٩٦( القطامني وحبتور يرى كال من
-٢٦٠٠(قدميا يف التراث الفكري للبشرية ،ففي احلضارة اليونانيـة القدميـة   ) اإلستراتيجية (

اليت تعـين   ) (STRRAT EGOEة من الكلمة اليونانية اشتقت كلمة اإلستراتيجي) م.ق ٧٦
  .علم اجلنرال 

االستفادة مما تتيحه  هي قرارات مهمة ومؤثرة تتخذها املنظمة لتغطية قدرا من  :اإلستراتيجية
عليها من ديدات، وتتخـذ   البيئة من الفرص ولوضع أفضل الوسائل حلمايتها مما تفرضه البيئة

   .مستوى الوظائف وكذلك على اإلستراتيجيةتوى وحداا على مستوى املنظمة ومس

 علم وفن صـياغة وتنفيـذ ،  "اإلدارة اإلستراتيجية بأا  )١٧.:٢٠٠٥(السامل يعرف 
  "ت الوظيفية املختلفة واليت متكن املنظمة من حتقيق أهدافهاوتقييم القرارا

ية صورة املنظمة تنم"اإلدارة اإلستراتيجية بأا)٢٣:م٢٠٠٣( دريس واملرسيويعرف إ
  "واليت تظهر ظروفها وقدراا ومواردها الداخلية 

والتصـرفات   تجمموعة القرارا"اإلدارة اإلستراتيجية بأا)٢٠:م٢٠٠١(أشتون يعرف 
  "اإلدارية اليت حتدد أداء املنظمة يف األمد الطويل

  :والتعريف اإلجرائي لإلدارة اإلستراتيجية 

على مدى طويل مبين على بيان الفرص واملخاطر احمليطة  هي العملية اإلدارية اليت تنفذ
ا،ونقاط القوة والضعف املميزة هلا،وذلك دف القرارات اإلستراتيجية املـؤثرة ومراجعتـها   

  .اوتقوميه
  :الرسالة -٣

اإلطار املميز للمنظمة عن غريها من املنظمات األخرى من حيـث  "تعرف الرسالة بأا
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وعمالئها وأسواقها ،ودف بيان السبب اجلوهري لوجـود املنظمـة   جمال نشاطها ومنتجاا 
  ).٧١: م٢٠٠٠املغريب،(وهويتها وعملياا وممارساا 

الغاية النهائية اليت من أجلها وجدت املنظمة ،ومن ) " ٢٨٢:م ٢٠٠٤( أبو بكر  يرى
ـ  راف لبقـاء  أجلها تبقى وتستمر املنظمة وبدون حتقيقها ال يكون هناك مربرا لدى كافة األط

املنظمة ومنوها ،وتتحدد رسالة املنظمة أو غايتها على أسـاس الرؤيـة املسـتقبلية للمكانـة     
املستهدفة للمنظمة وما حتققه من مزايا ومنافع ألطراف العالقة ا وبناء على حتديـد وصـياغة   

فكري رسالة املنظمة ،تتحدد هويتها اليت متيزها عن غريها من املنظمات وتتحدد توجهـات الـت  
وقواعد عمل يتم  سياساتومسارات التحرك لتحقيق هذه الرسالة من خالل خطط وبرامج و

 "صياغتها مجيعا مبا خيدم رسالة املنظمة أو غايتها النهائية 

تلك اخلصائص الفردية يف املنظمة الـيت  "الرسالة باا )١٧٠:م٢٠٠٤(الركايب ويعرف 
  "متيزها عن غريها من املنظمات املماثلة هلا

تعطى الوصف املعرب عن "على أن الرسالة ) ١٨٦:م٢٠٠٧(الغاليب وإدريسويتفق معه 
ماهية املنظمة ويترجم هذا الوصف إىل منتجات وخدمات جتهزها املنظمة مسـتقبال ألسـواقها   

  "احلالية واملستقبلية،كما وحتدد العمالء الذين ترغب املنظمة يف إشباع حاجتهم 

اخلصائص املميزة للمنظمة واليت تظهر نقاط القـوة فيها،والفئـة    :والتعريف اإلجرائي للرسالة
  .اليت تستهدفها من اتمع

   Vision :الرؤیة-٤

بأا النتائج النهائيـة املرغوبـة مـن ممارسـة     ) ٤٣:م٢٠٠٣(إدريس واملرسي يعرفها
  "األنشطة املخططة أو إتباع اإلستراتيجيات املطبقة 
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املستقبلي للمنظمة الذي حيدد الوجهة اليت ترغب يف الوصـول  املسار " :الرؤية اإلستراتيجية 
إليها واملركز السوقي اليت تنوي حتقيقه ونوعية القرارات واإلمكانات الـيت ختطـط لتنميتـها    

  )٩٣:م٢٠٠٣إدريس واملرسي،"(

هي النتيجة املرغوبة اليت تود املنظمة أن تكون عليها بنـاء علـى    :والتعريف اإلجرائي للرؤية 
  .اجتيات اتبعتها املنظمة استر

  : ریاض األطفال-٥

هي مؤسسات تربوية تعليمية ترعى األطفال يف املرحلة السنية مـن ثـالث أو أربـع    "
وتقـدم ريـاض   . سنوات حىت سن السادسة، وتسبق املرحلة التعليمية أو التعليم األساسـي 

إىل ليبها وطرقها اليت تسند األطفال رعاية منظمة هادفة حمددة املعامل، هلا فلسفتها وأسسها وأسا
رياض  عدوت. )٣٧هـ، صـ١٤٢١بدر، " (  على هديها ريمبادئ ونظريات علمية ينبغي الس

األطفال بذلك احللقة األوىل يف التسلسل التعليمي كمؤسسة تعليمية أو جزء من نظام تربـوي  
جـود  " سنوات وهذه تتميز كما أشار إىل ذلك  ٦ – ٤خمصص لتعليم األطفال الصغار من 

Good  "   بأنشطة اللعب املنظم ذي القيم التعليمية واالجتماعية، وبإتاحة الفـرص للتعـبري
يتناسق، يف بيئـة وبـرامج وأدوات    ما الذايت للطفل والتدريب على كيفية العمل واحلياة مع

  ). ٣٩هـ، صـ١٤٢١بدر، (منو الطفل  لتشجيعخمتارة بعناية 

طفال الصادر من الرئاسة العامة لتعليم البنـات  وتعرف الئحة العمل الداخلي برياض األ
مؤسسة تربوية اجتماعية تقوم على رعاية " باململكة العربية السعودية روضة األطفال على أا 

األطفال يف السنوات الثالث اليت تسبق دخوهلم املرحلة االبتدائية، ويشمل اهتمامهـا نـواحي   
ونفسية وإدراكية وانفعالية وغريها، هادفة إىل توفري  منوهم املختلفة من لغوية وبدنية واجتماعية

أفضل الظروف اليت متكن النمو السليم املتوازن يف هذه النواحي، وذلك بتقدمي برنامج يشمل 
  ).٧صـ :هـ١٤١٤الرئاسة العامة لتعليم البنات، " ( اللعب والتسلية والتعليم 
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بالرعاية الدينيـة و   نظامية تتعهد الطفل هي مرحلة غري ):لرياض األطفال  (التعريف اإلجرائي 
التعليمية اليت يـؤه   سنوات وتقدم له اخلربات ٦-٣اجلسمية والفكرية واالجتماعية من سن 
  .وميوله لاللتحاق باملدرسة مبا يتناسب مع قدراته

  :إدارة ریاض األطفال-٦

نسـقة  هي تلك اجلهود امل": إدارة رياض األطفال بأا) ٣٠: م٢٠٠٥(خلف عرفت 
ريني وتربويني وفنيني بغية حتقيق األهـداف التربويـة   االيت يقوم ا فريق العاملني يف الروضة إد

داخل الروضة حتقيقا يتماشى مع ما دف إليه الدولة يف تربية أطفاهلا تربيـة صـحيحة علـى    
  .  "أسس علمية 

والتنظـيم إلدارة   هي القيام بعمليـة  التخطـيط  : والتعريف اإلجرائي إلدارة رياض األطفال
  .الروضة والتوجيه ملوظفات الروضة والتقييم والسيطرة ملراجعة إستراتيجية الروضة وسياستها
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  اإلطار النظري: أوال

  

  الفصــل الثاني 
  أدبیات الدراسة

  

  : اإلطار النظري ویشمل : أوال
  ریاض األطفال :المبحث األول 
  إدارة ریاض األطفال:المبحث الثاني
  اإلدارة اإلستراتیجیة : المبحث الثالث
  رسالة المنظمة وخصائصھا:المبحث الرابع

  :الدراسات السابقة وتشمل : ثانیا
  ات العربیة الدراس

  الدراسات األجنبیة 
  التعلیق على الدراسات السابقة 

  



   

 - ١٤ - 

  ریاض األطفال : المبحث األول 
  :تمھید 

إن للطفولة كما يؤكد الطب النفسي ،والطفولة املبكرة بالذات أثرا كـبريا يف حتديـد   "
  .الفرد يف كل مراحل حياتهمسات شخصية 

ولذالك فاالهتمام يف مرحلة رياض األطفال مسألة يف غاية األمهية إذ من خـالل هـذه   
املرحلة ينمو الطفل منوا متكامال ،وقد بسطت أمامه األمور ،وأتيحت له شىت الفـرص لكـي   

ـ  ة كمـا  ينمو منوا سليما وتتوسع مداركه وتصقل مهارته من خالل األلعاب واألنشطة املختلف
 ناًاطيتم إشباع حاجاته وتوجيه ميوله كل هذه األمور تساعد على بناء شخصيته لكي يغدو مو

  )٩:م٢٠٠٢احلريري،."  (صاحلا تمعه

وتعترب رياض األطفال شكل من أشكال التعليم لألطفال الصغار اليت هي مبثابة االنتقال "
الرمسي حيث يتعلم األطفال تطـوير   من البيت إىل املدرسة لبدء أوىل درجات السلم التعليمي

مهارام من خالل اللعب اإلبداعي والتفاعل االجتماعي ،ويف معظم بلدان العامل تعد ريـاض  
  )١٠:م٢٠١٠مصطفى،." (األطفال جزءا من النظام املدرسي بالتعليم األساسي 

  :مفھوم ریاض األطفال  -١

ط وتنسيق وتوجيـه كـل   عملية ختطي"رياض األطفال بأا ) ٥٦:م٢٠٠٥(خلف تعرف
عمل تربوي وتعليمي حيدث داخل الروضة من أجل حتقيق األغراض التربوية وفق مناذج حمددة 

  "من قبل اإلدارة يف الروضة 

هي ذلك الكم املنظم الذي تتفاعل أجزاؤه داخل الروضة وخارجها تفاعال إجيابيا وفـق  "
  "طفال مبا يتفق مع أهداف اتمع تربوية تضعها الدولة يف إعداد األ فلسفة سياسة عامة و

أوىل درجات السلم التعليمي "رياض األطفال بأا ) ١١:م٢٠١٠(مصطفى  كما تعرفها
الرمسي ،واليت تسهم بشكل كبري وفعال يف تكوين شخصية متوازنة للطفل وذلك من خـالل  

امج على فكرة الربامج اليت متارسها املعلمة واملعدة على أيدي متخصصني ،حيث تبىن هذه الرب
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  "دمج التعليم باللعب يف جو يشعر الطفل باحلب واألمن واالستقاللية 

كما تعرفها الباحثة أن مرحلة رياض األطفال هي مؤسسات اجتماعية وتعليمية وتربويـة  
وتأهيلية لألطفال ،حتتضن األطفال مابني عمر الثالثة والسادسـة يف بيئـة تتصـف باملرونـة     

شمول لالكتساب الكثري من املهارات االجتماعية واللغويـة وتكـوين   واإلبداع والتجديد وال
  .االجتاهات الصحيحة إزاء العملية التعليمية 

  :أھمیة ریاض األطفال-٢

أن أمهية رياض األطفال ترجع أا يئ املناخ املالئم للطفل ) ٩:م٢٠٠٢( احلريريترى 
دوات واألجهزة واأللعاب املناسبة لكي يستكشف بيئته واحمليط الذي يعيش وسطه بتوفريها األ

األدوات اليت يكتشف من ورائها بيئته واحمليط الذي يعيش فيه،ومن خالل استخدام األجهزة و
العديدة من خالل التجريب واحملاولة ،وهذا بالطبع سيزيد مـن   ستكون بال شك لديه املهارات

ضة جمال للتعايش مع اآلخـرين  ثقته بنفسه وقدرته على االبتكار والتجريب ،كما يئ له الرو
 م ملكيـة اآلخـرين ،  امن خالل اللعب اجلماعي ،فتغرس فيه روح التعاون والتكافل واحتـر 

  .واحترام الغري واستغالل الوقت

أن أمهية رياض األطفال تكمن يف أا مرحلـة  ) "١٩:م٢٠١٠مصطفى ،(يف حني ترى 
لالستقالل عن األسرة واليت يشعر يف كنفها  إعداد ويئة للطفل ملرحلة التعليم االبتدائي ويئه

أكثر مـن كوـا بيئـة     ة الروضة بيئة تتسم باللعب واملرحبالسعادة واالستقرار لذا تعترب بيئ
  "تعليمية 

كل هذه األمور جمتمعة ال بد أن تكون عامال فعاال يف بناء شخصية الفرد وقدرته علـى  
تطورات العصر وتعدد النشـاطات يف زمـن    تقدير ذاته من خالل التكيف االجتماعي متحديا

  .أصبحت التكنولوجيا هي املسيطر املهيمن 

  :فلسفة مرحلة ریاض األطفال -٣
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أن فلسفة رياض األطفال من حيث األهداف اليت تسعى ) "٢٠:م٢٠١٠(مصطفى ترى 
جتـد أن  هذه الرياض ومن هذا املنطلـق   تنشاهاإىل حتقيقها ،واليت حتدد تبعا لثقافة اتمع اليت 

  :الفلسفة كالتايل 

اعتبار رياض األطفال امتدادا للمنزل من حيث توفري احلب والعطف واألمـان واحلنـان     -١
  للطفل ،وخاصة أن انتقاله إىل الرياض يكون يف مرحلة مبكرة وهي الرابعة أو اخلامسة 

  .تزويد الطفل باملدارك والقيم االجتماعية النابعة من صميم بيئته  -٢

قريبا من سكن عائالت األطفال؛حىت ال يشعر الطفل بالغربة والعزلـة   ة مبىن الروضةإقام   -٣
  .عن بقية أفراد احلي الذي يسكن به

التوازن يف مناهج رياض األطفال بني الكم والكيف وال بد أن تزود باالجتاهات التربويـة    -٤
  .املعاصرة 

  .فيزيقيا وتربويا اموعيئة احمليط التعليمي   -٥

يمهم بعض الصـفات احلميـدة الـيت    تعويد الطفل مبدأ العمل اجلماعي والتسامح وتعل  -٦
  .عدهم على االنسجام مع بقية أفراد اتمع الذي يعيش فيه يف املستقبل تسا

  .احلرمان من اخلربة املبكرة له أثره السليب على مستقبل الطفل   -٧

  :العربیة السعودیة لمحة تاریخیة عن نشأة ریاض األطفال في المملكة  -٤

  )٤٦:سورة الكهف) (املال والبنون زينة احلياة الدنيا : (قال تعاىل يف حمكم كتابه الكرمي 

من هذا املنطلق اهتمت الدولة بتشجيع دور احلضانة ورياض األطفال؛وذلـك لرعايـة   
 –قبـل املدرسـة    أي طفـل مـا  –الطفولة والرقي باملستوى التربوي ابتداء بالنواة األساسية 

سيما أن اتمع السعودي مبين على املبادئ والقيم اإلسالمية العظيمة ،حيث إن السياسـة  وال
التعليمية للملكة العربية السعودية قد حددت أهداف مرحلة رياض األطفال بأن تتعهد الطفـل  
ومتده بالرعاية والتنشئة الصاحلة ،وإن أول من قدم فكرة إنشاء دور احلضانة ورياض األطفـال  
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 اململكة العربية السعودية ،هي املؤسسات التربوية األهلية ،فقد كانت الفكرة األساسية هـي  يف
العناية بأطفال األمهات العامالت مقابل مبلغ معني من املال ،وكانت الفكـرة يف نشـأة هـذا    

  .التعليم فكرة اجتماعية وإنسانية أكثر منها رحبية 

السـعودية   ة االبتدائية يف اململكة العربيـة قبل املرحل وكانت مؤسسات تعليم أطفال ما
هـ قامت وزارة املعارف بافتتـاح  ١٣٨٦هـ ويف عام ١٣٨٥تابعة للقطاع األهلي حىت عام 

هــ يف  ١٣٨٧تالها افتتاح روضتني أخريتني يف عام .أول روضة حكومية يف مدينة الرياض 
هــ  ١٤٠٠ة حىت عـام  كل من مدينة الدمام واإلحساء ، ومل تتفتح وزارة املعارف أي روض

حيث انتقلت يف هذا العام تبعية هذه املؤسسات سواء كانت روضات أهلية أو حكومية مبا يف 
ذلك رياض األطفال التابعة للجمعيات اخلريية اليت تشرف عليهـا وزارة العمـل والشـؤون    

إال روضـة  ومل يبق لدى وزارة املعارف حىت اآلن .االجتماعية إىل الرئاسة العامة لتعليم البنات
م اسـتحدثت  ١٩٧٥واحدة وهي روضة أطفال معهد العاصمة النموذجية بالرياض ، ويف عام 

تتـاح العديـد   الرئاسة لتعليم البنات أول روضة افتتحت يف مدينة مكة املكرمة وتتابع بعدها اف
ني املختصات لإلشراف عليها  وتشرف إدارة التربية والتعليم للبنـات  من رياض األطفال وتعي

شعبة (ل منطقة على رياض األطفال املختلفة وتقوم على ذلك شعبة ضمن اهليكل التنظيمي بك
  )اتمشرفات تربوي–رئيسة (يتوىل العمل فيها )رياض األطفال 

وترتبط مباشرة مبديرة عام اإلشراف التربوي ،ويقوم على كل روضة إدارة خاصة ـا  
  .تتقيد بأنظمة اإلشراف التربوي

  :اض األطفال في المملكة العربیة السعودیة أھداف مرحلة ری -٥

قبل املدرسة ؛وذلـك مـن    لقد اهتمت حكومة امللكة العربية السعودية بدعم مرحلة ما
أجل رعاية الطفولة ،واالرتقاء باملستوى التربوي بالبالد ،كما رمست السياسة التعليمية للملكة 

) ١١٥:م٢٠٠٢احلقيـل ، ( مـن  العربية السعودية أهداف هذه املرحلة ،واليت ذكرها كـل  
  :وجتملها الباحثة فيما يلي) ٩٤:م٢٠١٠مصطفى ،(و)١٣:م٢٠٠٢احلريري،(و
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صيانة فطرة الطفل ورعاية منوه اخللقي والعقلي واجلسمي يف ظروف طبيعيـة مسـاوية      -١
  .جلو األسرة ،متجاوبة مع مقتضيات اإلسالم

ق للفطرة،والوفـاء حباجـات الطفولـة    تكوين االجتاه الديين القائم على التوحيد املطاب   -٢
  . وإسعاد الطفل وذيبيه يف غري تدليل وال إرهاق 

  بتكاري وتعهد ذوقه اجلمايل تدريب الطفل على املهارات احلركية وتشجيع نشاطه اال   -٣

التيقظ حلماية األطفال من األخطار ،وعالج بوادر السلوك غري السوي لديهم وحسـن     -٤
  .ألطفالاملواجهة ملشكالت ا

تقوية ذاتية الطفل وتعزيز نظرته ،نظرته اإلجيابية عن نفسه ومساعدته يف التنقـل مـن     -٥
  . الذاتية املركزية إىل احلياة االجتماعية املشتركة مع أقرانه 

  يئة الطفل لالستقبال أدوار احلياة على أساس سليم وتعهده بالتنشئة الصاحلة املبكرة   -٦

سلوك وتيسري امتصاصه الفضائل اإلسالمية واالجتاهات الصـاحلة  أخذ الطفل بآداب ال  -٧
  .بوجود القدوة احلسنة احملببة إليه 

تزويد الطفل بثروة من التعبريات الصحيحة واألساسيات امليسرة واملعلومات املناسـبة     -٨
  .لسنه واملتصلة مبا حييط به 

  :أنواع ریاض األطفال في المملكة العربي السعودیة  -٦

أنواع رياض األطفال يف اململكة العربية السـعودية  )  ٢٧:م ٢٠٠٢احلريري،(حت أوض
  :على النحو التايل

  .تنشأ من قبل إدارة التعليم للبنات وترتبط ا إداريا وماليا وتنظيميا :رياض عامة   -١

ميتلكها أفراد مسئولون عن متويلها من حصيلة رسوم تسـجيل األطفـال   :رياض خاصة   -٢
  ي من إدارة التربية والتعليم وبدعم جزئ

مرخصة من الدولة ويديروا ويتحملـون مسـؤولية متويلـها    :مؤسسات وطنية خاصة   -٣
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  .وتعتمد جزئيا على التربعات

ـ ات اجلامعية املتخصصة وختضع إلشراف هذه اموعملحقة ب:رياض جتريبية   -٤ ات اموع
  .ومتويلها متعدد املصادر 

  :اض األطفالإدارة ری: المبحث الثاني

رة هي مفتاح جناح أي منظمة ومما الشك فيه أن إدارة املؤسسات التربوية هلـا دور  ادإلا
بارز يف حتقيق آمال جمتمعاا ويزداد هذا الدور أمهية يف مرحلـة ريـاض األطفـال ويؤكـد     

تتطلب إدارة رياض األطفال إدارة واعية تنظم حركتـها وتقـود   )"٢٢٣:م ٢٠٠٧شريف،(
يف ظل فلسفة هذه املرحلة ، مستهدفة حتقيق ما وضع هلا من أغـراض وأهـداف   العمل فيها 

األمر الذي يفرض على القائمني بإدارة هذه املؤسسات أن يكونوا على دارية كاملة بفلسـفة  
وأهداف رياض األطفال واألسانيد القانونية والتشريعية اليت تسـتند عليهـا يف تنظـيم وإدارة    

  .  "شؤوا 

اإلدارة اليت تتوىل تنفيذ اخلطط والسياسات الصادرة مـن  :"رياض األطفال مفهوم إدارة
اإلدارة العليا وذلك بتوزيع األعمال على العاملني وتوجيههم ومتابعتهم ،وبالتـايل املسـامهة   
اجلادة يف تطوير العملية التربوية ككل،وذلك عن طريق التقومي الشامل، ومالحقة منو األطفال 

  )٦٢:م٢٠٠٢احلريري،"(تدائيةلهم وإعدادهم لدخول املرحلة االبلهم وتأهيومدى إجيابية تفاع

كما تعرفها الباحثة إدارة رياض األطفال بأا إدارة تنفيذية للخطط والسياسـات مـن   
  .اإلدارة العليا وتتوىل ترمجتها يف أنشطة وبرامج مراعية منو األطفال وتأهيلهم للتعليم اإللزامي 

  :بویة في ریاض األطفالوظائف اإلدارة التر-٨

الوظائف اإلدارية واليت ال ميكن بدوا أن تسري دفـة  ) ٥٥:م٢٠٠٢احلريري ،(حددت 
  :العمل وهذه هي الوظائف

 ظمة دف إىل اختيـار أفضـل احللـول   يعترب التخطيط عملية مستمرة من:التخطيط    -١"
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رنـة قابلـة   لتحقيق إنتاجية من خالل حتديد أهداف شاملة جلميع جوانب العمـل وم 
للتطبيق الفعلي مع تقومي مستمرة وحتديد األهداف اخلاصة مبؤسسة ريـاض األطفـال   

  .تساعد على حتديد الربامج اخلاصة بالعمل والعناصر املادية والبشرية الالزمة

توزيع األعمال والوظائف على العاملني وحتديد سلطة ومسؤولية كل منـهم  :التنظيم    -٢
لسلطة واملسؤولية وخيتص التنظيم بوضع الشخص املناسب يف على أساس التكافؤ بني ا

املكان املناسب  

هو عملية اتصال الرئيس مبرؤوسيه ملساعدم لتحقيـق الكفايـة يف عملـهم    :التوجيه    -٣
  وحثهم على أداء أعماهلم يف جو ودي يبعث احلماس ويدفعهم للعمل برضا حقيقي

كتشاف نقاط الضعف وتالفيها وهو عمليـة  وهو تشخيص وعالج عن طريق ا:التقومي    -٤
  ."بناء مستمرة 

  :خصائص إدارة ریاض األطفال-٩

 ،إنسانيةال بد أن تكون اإلدارة هادفة ،وإجيابية ،اجتماعية ،) ٥٦:م٢٠٠٥خلف ،(ترى 
أن إدارة رياض األطفال تعىن بتنفيـذ السياسـات   )" ٥٧:م٢٠٠٢احلريري،(دميقراطية وترى 

عليا للتربية ،والوقوف على تطور منو األطفال الشامل وتتعهـد تطـوير   الصادرة من اإلدارة ال
طفـال  العملية التربوية ككل،وإعداد املواطن الصاحل إعداد سليما ؛لذا فإا أي إدارة رياض األ

) شأا يف ذلك شأن اإلدارات األخـرى  (الذكر  أنفةحباجة ماسة إىل ممارسة الوظائف اإلدارية 
الروضة يتعدى بكثري الدور الذي يقوم به مدير ملؤسسة عامة بعيـدة   ةديروالدور املتوقع من م

ذين يعدون مـن  د النشء وبناء شخصيات األطفال اليتوىل أمر إعدا ألنهعن التربية والتعليم ؛
  ."أهم شرائح اتمع 
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  :أھمیة تطبیق اإلدارة اإلستراتجیة إلدارة ریاض األطفال -١٠

ا مع التطور السريع وألا أصـبحت إدارة األلفيـة   متاشي) "٢٦:م٢٠٠٤حبتور،(يرى 
الثالثة وهذا ما يؤشر مدى أمهية املوضوع وحنن على مشارف عامل ،جديد ،خاصة مع  االجتـاه  

يترتب عليه من زيادة مطردة من درجة املنافسة وتنوعهـا ،والواقـع أن    احلايل حنو العوملة وما
كبرية بالتأثري للقوى التكنولوجيا علـى الصـناعات    االجتاه املتزايد جتاه العوملة مرتبط بدرجة

ـ   ة فوإعادة تشكيلها ويتطلب التعامل مع التطور االقتصادي العاملي والتكنولوجيا املـتغرية بص
  .مستمرة 

والتطورات املعاصرة يف العلوم اإلدارية وتأثري التغريات التكنولوجية واملعرفية يف العلـوم  
جديدة من الناحيـة السياسـية واالقتصـادية كالعوملـة     األخرى ،وظهور مفاهيم وفلسفات 

واخلصخصة وبروز العديد من التحديات اليت تواجه املنظمات واإلدارة اإلسـتراتيجية كفيلـة   
بأن حتقق التفاعالت والتوجهات حبيث تكون املنظمة كتلة واحدة وتؤمن بفلسفة عناصر القوة 

  ".يف األنشطة األخرى 

وإن السبب الرئيسي لدخول األطفال الريـاض هـو   ) "١١:م٢٠٠٦، الشربيين(ويرى 
التأكد من أم يصبحون على استعداد للمدرسة االبتدائية ،وإكسام الثقة بـالنفس بصـورة   
مبكرة يف ظروف املدرسة ،ويف أنضج أماكن العامل تعطى تربية الطفولة اهتماما متزيدا ،ومل يعـد  

ا يف املستقبل صناعا مهرة أو عمـاال مهـرة بـل    إعداد األجيال منذ طفولتهم املبكرة ليكونو
ليكونوا يف جمال هندسة االتصاالت وتقنيات الفضاء ،وليس من املعقول أن تسـتمر األفكـار   
التقليدية اليت أعدت برامج يف قرن ماض قريب هي اليت تؤخـذ يف احلسـبان فقـط رغـم     

  ."التطورات املعاصرة والذكاء االصطناعي

  . رياض األطفال يف إداراتلتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية  لذا أصبحت احلاجة ملحة
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  اإلدارة اإلستراتیجیة:المبحث الثالث 

  :مقدمة في اإلدارة اإلستراتیجیة 

اإلدارة اإلستراتيجية هي إدارة األلفية الثالثة وهذا ما يؤشر مدى أمهية هـذا املوضـوع   
ـ  جتاه احلايل حنووحنن على مشارف عامل جديد ،خاصة مع اال دة االعوملة وما يترتب عليه من زي

جتاه املتزايد جتاه العوملة مرتبط بدرجة كـبرية  مطردة من درجة املنافسة وتنوعها، والواقع أن اال
بالتأثري القوي للتكنولوجيا على الصناعات وإعادة تشكيلها ،ويتطلب التعامـل مـع التطـور    

قيـادة  .ة دظهور شكل جديد من القيا قتصادي العاملي والتكنولوجيا املتغرية بصفة مستمرةاال
تتمكن باقتدار من التعامل مع تغريات البيئة الديناميكيـة ،وقـادرة علـى تـوفري التوجـه      
اإلستراتيجي الذي يساعد املنظمة على خوض غمار مستقبل يصعب التنبوء به ،ويقـع علـى   

توى البيئة اخلارجيـة  قدرا تتبع األبعاد اجلديدة للتغري من حيث سرعته وكثافته سواء على مس
منظمـة مقومـات النجـاح وأخـرى     أو البيئة الداخلية ،وحقيقة األمر أنه توجد داخل كل 

استفادا من مقومات النجاح يف حتسني فرصـها  : ،وما مييز منظمة عن أخرى هو مدى للفشل
  .)٢٦: ٢٠٠٤حبتور،. (يف النجاح

  :جذور اإلدارة اإلستراتیجیة -١

هتماما واسعا يف العقـود  اتراتيجية من جماالت الدراسة اليت نالت تعترب اإلدارة اإلس   
الثالثة األخرية من القرن العشرين وذلك استجابة للضغوط واملؤثرات البيئية الـيت واجهتـها    

  )٢٢:م٢٠٠٣،إدريس وآخر .(منظمات األعمال يف تلك احلقبة 

ة اليونانيـة القدميـة   ففي احلضـار .ويعد مفهوم اإلستراتيجية قدميا يف الفكر البشري 
واليت تعين علم اجلنـرال وتفيـد    Strategicاشتقت كلمة اإلستراتيجية من الكلمة اليونانية 

تصف شخصـية  " جنرال "ستخدمات احملددة هلذه الكلمة يف تلك الفترة التارخيية إن كلمة اال
  ):٣٩:م٢٠٠٤حبتور،( مكونة من ثالثة أبعاد كما حددها
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هو ذلك الشخص الذي يتصرف بصورة حازمة حيث أن الوصـف  اجلنرال   : البعد األول
الوظيفي لدوره هو اختيار الطريق األنسب الواعد بتحقيق ميزة تنافسية مـن  

  .نوع ما 

اجلنرال هو ذلك الشخص الذي يتصرف وهو يعلم أنه لـيس يف فـراغ وأن      : البعد الثاني
التصرف واختـاذ   قوى أخرى يف املسرح األوسع حوله تؤثر وتتأثر بطريقته يف

  .القرارات 

اجلنرال هو ذلك الشخص الذي ميتلك حسا عميقا بالزمن ويـدرس خططـه      :البعد الثالث
  .وقاا املناسبة أوحتركاته اإلستراتيجية بعمق وينفذها يف 

شـتباك كوسـيلة   نظرية استخدام اال"قدم كارل فون كالوز مفهومه لإلستراتيجية بأا 
  "للوصول إىل هدف احلرب 

إجراء املالئمة العملية للوسائط املوضوعة حتـت  "أما قون مولتكه فقد حدد مفهومها بأا
  "تصرف القائد إىل احلد املطلوب 

فن توزيع واسـتخدام خمتلـف   "أما الكاتب العسكري الربيطاين ليدل هارت فعرفها بأا 
  "الوسائل العسكرية لتحقيق هدف السياسة 

جية هو ليس البحث عن املعركة بل وضـع اسـتراتيجي   ويعتقد أن اهلدف من اإلستراتي
مالئم وإن مل يؤد بنفسه إىل النصر ،فأنه خيلق ظروفا مالئمة ملعركة تأيت بعده وتنتـزع النصـر   

  "حتما

 حيثما كانت حرب يوجد وضع كلي للحـرب ، :كما قدم ماوتسي تونغ املفهوم التايل 
هي مهمـة علـم    اموع وضع احلرب وأن دراسة القوانني املوجهة للحرب واليت تتحكم يف

  .  "اإلستراتيجية 
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اإلستراتيجية هي علـم   نتقدم يتضح أن املفاهيم يف العلوم العسكرية تتفق بأ من كل ما
للصراع والذي تسـتخدم فيـه    اموعوفن يتصرفان إىل اخلطط والوسائل اليت تعىن بالوضع 

هداف أو اهلدف الذي تسـعى إىل حتقيـق   القوة بشكل مباشر أو غري مباشر من أجل حتقيق األ
  .السياسة 

يعود الفضل يف تطوير هذا املفهوم ويف تطبيقاته الالحقة يف اإلدارة إىل شخصـني كمـا    
  ) :٢١: ٢٠٠٣،إدريس والغاليب(حددمها 

  .فون والتلغراف األمريكية تشستر برنارد يموظف كبري يف شركة التل: األول

  . إدارة األعمال يف جامعة هارفارد يدعى ألفريد تشاندلرأستاذ جامعي يف كلية : الثاين 

  :مستویات اإلستراتجیة  -٢

إن مؤسسة العمل تشتمل على ثالثة مسـتويات  )"٣٧-٣٦:م١٩٩٦(القطامني يرى 
فإن هـذه املسـتويات   ١-١بالشكل رقم  كما هو موضح .ادة باهلرم اإلداري إدارية تعرف ع

  :تتكون من

ا -١  توى اإلدارة العلی الذي يضم جملس اإلدارة واملدير العام والطاقم العامل على أعلـى  : مس
اإلستراتيجيون وأصل هذه التسمية يـأيت   املديرين املستويات يف املؤسسة ويسمى هؤالء ب

من حقيقة أن وضع األهداف اإلستراتيجية وصياغة اخلطط اإلستراتيجية ووضعها ضمن 
فقط،بينما تتم عملية تنفيـذها مـن    ديرين املاإلطار العملي الصحيح يتم من قبل هؤالء 

  .قبل العاملني اآلخرين يف املؤسسة

ـ الذي يشمل الدوائر األساسية يف املؤس: مستوى اإلدارة الوسطى-٢ ة كاملاليـة والتسـويق   س
  .وغريها

دنیا  -٣ توى اإلدارة ال الذي يتكون من الوحدات اإلدارية ذات املساس املباشر مع أدوات : مس
  ".عمال والفنيني واألجهزة واملكائنكالاإلنتاج 
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  اهلرم التنظيمي يف املؤسسة:١-١شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

إن وجـود مسـتويات متعـددة    )"٤٤-٤٢:م٢٠٠٧(الغاليب وإدريـس يرى كال من 
لإلستراتيجية يف منظمات األعمال على حجم املنظمة ،وطبيعة القطاعـات الـيت تغطيهـا يف    

ففي النمظمات الكبرية والـيت  .اليت تؤمن ا اإلدارية العليا وكذلك الفلسفة اإلدارية  ،لهاعم
    تتكون جمموعة من وحدات األعمال اإلستراتيجية وتتـبىن دورا اجتماعيـا أكـرب جنـد أن     

  :مستويات اإلستراتيجية فيها تتمثل يف أربعة مستويات 

  .اإلستراتيجية اتمعية  -١

  . إستراتيجية املنظمة -٢

   . ألعمالاستراتيجيه ا -٣

  . اإلستراتيجيات الوظيفية  -٤
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يف حني أشار باحثون آخرون إىل أن استراتيجيه املنظمة تتكون مـن ثالثـة مسـتويات    
تراتيجية املنظمـة ومـا   رئيسية معتربين أن مستوى اإلستراتيجية اتمعية يدخل ضمن إطار إس

د أن املنظمـات الصـغرية   ؤشرات حول مسئولياا االجتماعية ،ويف الوقت ذاته جنحتويه من م
احلجم واملتكونة من عمل واحد عادة ،ولو كانت خبطوط إنتاجية متعددة ،فإننا جند مسـتويني  

ـ   تراتيجية األعمـال يف  لإلستراتيجية حيث يتداخل مستوى إستراتيجية املنظمة ومسـتوى إس
  . باإلضافة إىل املستوى الثاين وهو مستوى اإلستراتيجيات الوظيفية مستوى واحد 

  :اإلستراتیجیة على مستوى المنظمة 

للعمـل ،وهـذه    اموعاإلطار تراتيجية الشاملة للمنظمة ضمن ميثل هذا املستوى اإلس
متثل التوجه العام للمنظمة والذي يفترض أن يتم صياغته يف ضوء الفرص والتهديدات البيئيـة  

لسة إسـتراتيجية موحـدة   وقدرات وموارد املنظمة الداخلية ،وعادة ما تقاد املنظمة ضمن س
لتعرب عن آليات تنفيذ األهداف ضمن هذا املستوى إن مهمة تطوير إستراتيجية املنظمة عمليـة  

  .معقدة وتتسم بالتشعب 

  :اإلستراتیجیة على مستوى وحدات األعمال 

ميثل هذا املستوى أمهية كبرية للمنظمة باعتباره يعطي الصيغة العملية للتنافس ،وكسـب  
جمموعة كبرية من وحـدات   فمنظمة األعمال اليت تتكون من.رباحلتايل حتقيق األالسوق ،وبا

األعمال اإلستراتيجية توجد فيها استراتيجيات أعمال متعددة ،وتتوىل إدارة وحدة األعمـال  
صياغة اخلطة اإلستراتيجية وتنفيذها على هذا املستوى استناداً إىل حتليـل مـتغريات البيئـة    

لعمل واجلهة املسئولة عن وضع إستراتيجية هذا املستوى هي اإلدارة العليـا  اخلارجية اخلاصة با
  .كامل مع اإلدارة العليا للمنظمةومت لوحدة العمل مع تنسيق عالٍ

تتعدد ااالت الوظيفية يف منظمات األعمـال،ويف  :اإلستراجتيات على املستوى الوظيفي
لكل نشاط وظيفي،إن تكـون وحـدات   املنظمات الكبرية عادة ما يتم تفرد إدارة متخصصة 

األعمال اإلسـتراتيجية مـن أنظمـة فرعيـة متثـل هـذه النشاطات؛كنشـاط اإلنتـاج         
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والعمليات،ونشاط البحث والتطوير ،ونشاط إدارة املوارد ،ونشـاط التسـويق ،والنشـاط    
ـ .املايل،واحملاسيب ل وعادة ما تكون مسؤوليته وضع اخلطة اإلستراتيجية يف هذا املستوى من قب

  ".رؤساء ومدراء ااالت الوظيفية ومساعديهم،بالتنسيق مع إدارة مستوى األعمال

  :مفھوم اإلدارة اإلستراتیجیة -٣

  "جمموعة القرارات والتصرفات اإلدارية اليت حتدد أداء املنظمة يف األمد الطويل "

ـ "وتعرف بأا  يت متكـن  علم وفن صياغة وتنفيذ وتقييم القرارات الوظيفية املختلفة وال
  "املنظمة من حتقيق أهدافها 

  وهو من أشهر الكتاب يف هذا اال فيعرف اإلدارة اإلستراتيجية بأا" Ansoffأما 

تصور املنظمة لعالقتها املتوقعة مع بيئتها حبيث يوضح هذا التصور نوع العمليات الـيت  "
والغايـات الـيت جيـب أن    جيب القيام ا على املدى البعيد الذي جيب أن تذهب إليه املنظمة 

  )١٧:١٨:م٢٠٠٥السامل،"(حتققها

اإلستراتيجية هي عملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات احلاليـة وتـوفري املعومـات    "
الالزمة وتنظيم املوارد واجلهود الكفيلة لتنفيذ القرارات احلالية وتـوفري املعلومـات الالزمـة    

ارات وتقييم النتائج بواسطة نظام معلومات متكامل وتنظيم املوارد واجلهود الكفيلة لتنفيذ القر
  ).٢٦: ٢٠٠٥الدوري،"(وفعال

ضمن إلتقاء أهداف املنظمة تاألنشطة واخلطط اليت تقرها املنظمة على املدى البعيد ،مبا ي"
مع رسالتها،والتقاء رسالتها مع البيئة احمليطة ا بطريقة فعالـة وذات كفـاءة عاليـة يف ذات    

  )٢٢:م٢٠٠٣وآخر،إدريس "(الوقت 

ل جمموعة القرارات الـيت تتخـذها   بيئتها من خالأداة تستخدمها املنظمة للتكيف مع "
  ).٣٢:م٢٠٠٤حبتور،"(اإلدارة 

  :اإلستراتیجیة ةفوائد اإلدار-٤
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ال بد أن جناح بعض املنشآت وفشل البعض اآلخر حقيقة اقتصادية مـن حقـائق دنيـا    
 البيئة مل حتسن اإلدارة التعامل معها ،إما بسبب عدم األعمال ويرجع هذا الفشل إىل تغريات يف

توقعها هلا أو بسبب عدم توافر املواد الكافية ملواجهتها على الرغم من توقعها هلا وميكن إمجـال  
  : الفوائد واملزايا باآليت

يساهم مدخل اإلدارة اإلستراتيجية يف بلورة إطار فكري شامل وأساسي للمنظمة،كما    -١
  صياغة وتقييم كل من األهداف واخلطط اإلستراتيجية والربامج يساهم يف 

تساعد على توقع العديد من القضايا اإلستراتيجية أو التغريات احملتملة يف بيئة املنظمـة    -٢
  .وبذلك متكن اإلدارة العليا من صياغة اإلستراتيجية الالزمة للتعامل مع التغري

ستخدامات املتعـددة لألنشـطة املختلفـة يف    تساعد يف ختصيص املوارد على أوجه اال  -٣
املنظمة،حيث ميكن توقع التكلفـة والعوائـد النامجـة عـن البـدائل االسـتثمارية       

  .املتاحة،وبالتايل ميكن حتديد أولويات األهداف ذات األمهية املتزايدة ملستقبل املنظمة

التنفيذية وبـذلك  تساهم اإلدارة اإلستراتيجية على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية و  -٤
فأا حتقق النظرة الشمولية للعمل حيث أن العالقة بني اإلنتاجية والعوائد يتم توضيحها 
من خالل عمليات اإلدارة اإلستراتيجية ومن خالل توجه األفراد داخل املنظمـة حنـو   

  .االجتاه الصحيح للوصول إىل النتائج املرغوبة

ة العليا وتنمية املهارات القيادية هلم،حيث يتعـرض  تساهم يف إعداد ويئة كوادر اإلدار   -٥
مديرو اإلدارات الوظيفية لنوع من التفكري اإلستراتيجي،وعرض جمموعة من املشـاكل  
اإلدارية اليت حيتمل أن تتم مواجهتـها عنـدما تـتم ترقيتـهم إىل مناصـب اإلدارة      

سـتراتيجية إىل  العليا،وتساعد عملية مشاركة هؤالء املـديرين يف أنشـطة اإلدارة اإل  
تزويدهم بإطار مشويل لعمليات التفكري وذلك من خالل رؤيتهم للكيفية اليت يـتم ـا   
خلق التكامل بني وحدام الفرعية مع أهداف املنظمة ككل،وهذا يقـود األفـراد إىل   

  .استمرارية التفكري باملستقبل
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احد مما يعكس إجيابيـا  تساعد على حتقيق تكامل السلوك لألفراد ضمن إطار الفريق الو   -٦
على تقليل حدة الصراع التنظيمي داخل املنظمة كما أا توضـح األسـس اخلاصـة    

  .الفردية  تبتحديد املسؤوليا

تشجع على بلورة وتكوين األفكار املتطورة مما يعين زيادة القـدرة علـى االبتكـار       -٧
  .واإلبداع ضمن املنظمة

تنافسي للمنظمة وتقييمه ضمن إطار البيئة التنافسية تساهم باستمرار يف حتسني املركز ال   -٨
  .مما حيافظ أو حيسن القدرة على البقاء والتنبؤ واالستمرار

توضيح اإلطار العام لتحسني التنسيق والسيطرة على األنشطة وبالتايل فإا تـؤدي إىل     -٩
  )٥٥:م٢٠٠٤حبتور،(  .تقليل التكاليف 

  :مراحل اإلدارة اإلستراتیجیة -٥

  :يف أربعة مراحل) ٢٤:م٢٠٠٥السامل،(دهاحد

  ئة الداخلية واخلارجية يببيئي ويتضمن املسح أو التحليل للالتحليل والرصد ال"-١

  .ل األمداجتية أي التخطيط اإلستراتيجي طويصياغة اإلستر -٢

  تطبيق اإلستراتيجية-٣

  "التقييم والسيطرة-٤

  :مرحلة التحلیل اإلستراتیجي للبیئة  -١

تشـمل علـى   : راسة البيئتني الداخلية واخلارجية للمؤسسة والبيئة الداخلية ويتضمن د
كافة العناصر اليت تدخل ضمن احلدود الداخلية للمنظمة ،وحتدد بناء على قرارات تتم داخـل  

  .املنظمة وتنفرد إدارة املنظمة بتحديدها مثل التنظيم اإلداري ونظم وسياسات وقواعد العمل

شمل على كافة العناصر أو األطراف خارج حدود املنظمة وال ختضـع  ت:البيئة اخلارجية  
كلية لسيطرة املنظمة وتؤثر على قدرة املنظمة يف أداء مهامها وحتقيـق أهـدافها وإن كـان    
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للمنظمة فرصة أن تؤثر فيها وتشارك يف حتديد خصائصها وعادة ما يتم تصنيف البيئة اخلارجية 
بالنشاط وكلية مع النشاطات ذات العالقة وعامـة مـع   تشغيلية خاصة ( إىل مستويات ثالث

دف حتديـد العناصـر اإلسـتراتيجية يف كليهمـا والعناصـر      ) كافة النشاطات األخرى 
اإلستراتيجية هي تلك املؤشرات اليت من املمكن أن تؤثر سلبا أو إجيابا على عمل املؤسسـة يف  

 S.W.O.T  تحليل العناصر اإلستراتيجية املستقبل ويعرف هذا التحليل يف األدبيات اإلدارية ب

 ANALYSIS  وتعود[S]و[W]  إىل العناصر اإلستراتيجية يف البيئة الداخلية للمؤسسة حيث
وتتمثل يف النواحي اإلجيابية الداعمة للمنظمة ومتيزها عـن   Strengthsعوامل القوة   [S]متثل 

جمتمع  مثل كفـاءة البحـوث    غريها ،وميكن للمنظمة عند حسن استغالهلا أن حتقق مكاسب
عوامـل الضـعف     [W]بينمـا متثـل   )والدراسات ،وبراءة االختراع وحداثـة املعـدات   

Weaknesses  

يف املؤسسة ،تتمثل يف النواحي السلبية اليت تقلل قدرة املنظمة لالستجابة إىل احتياجـات  
تها لدعم القـدرة  العمالء من جودة وسعر وخدمة وغريها من اجلوانب اليت يتطلب األمر معاجل

تقادم املعدات ،واخنفاض كفاءة األفراد ،وعدم توفر السيولة ،وتقـادم  (التنافسية للمنظمة مثال 
للمؤسسة تشـمل علـى كـل       Opportunitiesالفرص املتاحة   [O]أما )األنظمة اإلدارية 

وأهـدافها  املواقف أو احلاالت أو األحداث اليت ميكن االستفادة منها لدعم رسـالة املنظمـة   
خروج متنافس قوي مـن  (وخططها وبراجمها وذلك عند قدرة املنظمة على استثمارها لصاحلها 

املخـاطر  [T]بينمـا متثـل  ) سياسات اإلعفـاء اجلمركـي  –فرص جديدة للتصدير -السوق
تعمل ضد حماوالت املؤسسة لالستفادة من تلك الفرص ، تشمل على  اليتTheatsوالتهديدات 

االت أو األحداث اليت ميكن أن تؤثر سلبا على قدرة املنظمـة يف حتقيـق   كل املواقف أو احل
: مثـال  (أهدافها ،أو تعوق حترك املنظمة وتقلل من قدرا على توظيف ما لديها من إمكانيات 

ويعتـرب حتليـل   ) دخول منافس جديد قوي ،تشريع قانوين يقيد االسترياد ملستلزمات اإلنتاج 
بالغة األمهية ملعرفة األوضاع التنافسية للمؤسسات والدول يف جمـال   العناصر اإلستراتيجية أدة

  ).٥٤:م١٩٩٦القطامني،.(قياس ومقارنة األوضاع االستثمارية واإلستراتيجية 
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يقصد بصياغة اإلستراتيجية أي وضع خطط طويلة األمد لتمكن اإلدارة العليا مـن إدارة  
ـ   ال وتتضـمن عمليـة الصـياغة    الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف بأسـلوب فع

  :اإلستراتيجية التحديد الدقيق لكل من ااالت اآلتية 

  .حتديد رسالة املنظمة   -أ

  .حتديد األهداف القابلة للتحقيق -ب

  .وضع اإلستراتيجيات وتطويرها -ج

  .وضع السياسات الكفيلة بتحقيق األهداف واإلستراتيجيات ضمن إطار رسالة املنظمة -د

  :إلستراتیجیة تنفیذ ا -٣

يقصد ا تطبيق اإلستراتيجية العملية الـيت بواسـطتها يـتم وضـع اإلسـتراتيجيات      
  .والسياسات موضع التنفيذ من خالل الربامج وامليزانيات واإلجراءات

  :التقییم والسیطرة -٤

يق التقومي واملتابعة اإلستراتيجية مها عملية مراقبة حيدد فيها مديرو اإلدارة العليا مدى حتق
التطبيق اإلستراتيجي الختيارهم أهداف املنظمة وغايتها ومدى جناحهم يف ذلك ويتم التقـومي  

  )٣٣-٢٦:م ٢٠٠٥السامل ، .(على مستوى املنظمة ومستوى وحدات األعمال أيضا
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  رسالة المنظمة وفلسفتھا: المبحث الرابع  

  :المفھوم واألھمیة 

هوم رسالة منظمـة األعمـال ،فـريى    لقد اختلفت وجهات نظر الباحثني يف حتديد مف
ينصب أساسا علـى الغايـة األساسـية لوجودهـا واـال       املنظمةالبعض أن مفهوم رسالة 

اإلستراتيجي الذي تنشط فيه ،لذلك فقد مت تعريفها بكوا أي الرسالة توضـح األهـداف أو   
غـاليب  ال(الغايات األساسية للمنظمة واليت متيزها عـن غريهـا مـن املنظمـات األخـرى      

  . )١٨٦:م٢٠٠٧وإدريس،

  :رسالة المنظمة -٦

ورسالة املنظمة ليست جمرد وثيقة بل هي إحساس عميق والتزام واعي باهلدف األعظـم  
الذي أنشئت املنظمة من أجله والذي أدى إىل ظهورها إىل حيز الوجـود ،وعنـدما يتحـول    

ترك الذي يسـعى مجيـع   اإلحساس إىل مسؤولية مجاعية ، ويصبح اهلدف املركزي األعظم املش
العاملني واملتعاملني مع املنظمة إىل حتقيقه تنجح املنظمة يف أداء رسالتها وتلبية احلاجـات الـيت   

  .أنشئت أصال من أجل تلبيتها 

وحتتل الرسالة مكانة كبرية لتحقيق غايات املنظمات وأهدافها ،لكنها حتتاج للتفاعل مـع  
لعمل األفراد واألقسـام  يف املنظمـة ،إذ مـن خالهلـا     بيئة كبرية جدا،وتعترب الرسالة دليال 

  .يستطيعوا العمل باستقاللية لتحقيق األهداف التنظيمية الشاملة 

البد وأن تتسم الرسالة بالشمولية والعموم ،وتتضمن الكلمـات الدقيقـة وامللخصـة    
وما هـي  والواضحة الفهم ،إضافة إىل أا مكونة من فقرة واحدة تصف سبب كينونة املنظمة 

أهم أعماهلا وأنشطتها ،وضرورة نشر الرسالة وإيصاهلا إىل العاملني من جهة ،واملتعـاملني مـع   
  .املنظمة من جهة أخرى 

وبناء على رسالة املنظمة ،حتدد غايتها األساسية وتصاغ أهدافها الرئيسية علـى خمتلـف   
  .اآلماد 
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  :وحتاول رسالة املنظمة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 

  هو جمال نشاط املنظمة ؟ ما   -١

  هي األعمال اليت تؤديها مستقبال؟ ما     -٢

وحتتل الرسالة مكانة كبرية لتحقيق غايات املنظمات وأهدافها لكنها حتتاج للتفاعل مـع  
بيئة كبرية جدا ،وتعترب الرسالة دليال لعمل األفراد واألقسـام يف املنظمـة ،إذ مـن خالهلـا     

  .الشاملة  ةالتنظيميية لتحقيق األهداف العمل باستقالل يستطيعوا

ال بد وأن تتسم الرسالة بالشمولية والعموم ،وتتضمن الكلمـات الدقيقـة وامللخصـة    
مكونة من فقرة واحدة تصف سبب كينونة املنظمة وما هـي   أاوالواضحة الفهم ،إضافة إىل 

من جهة ،واملتعـاملني مـن   إىل العاملني  وإيصاهلاأهم أعماهلا وأنشطتها ،وضرورة نشر الرسالة 
  .جهة أخرى 

سة علـى خمتلـف   ا األساسية وتصاغ أهدافها الرئيوبناء على رسالة املنظمة ،حتدد غايا
  .اآلماد 

إن الرؤيا هي النتاج امللموس من التفكري اإلستراتيجي والرسالة نتاج الرؤيا ملـا تتوقعـه   
 غايات املنظمة اليت تسـعى إىل حتقيقهـا ،  املنظمة للمستقبل ،واليت يف ضوئها ميكن القيام ببناء 

من أجل حتديد األهداف والسياسات اليت مـن خالهلـا     )SWOT(انسجاما ونتائج حتليل 
  .تنجز املنظمة أنشطتها وأعماهلا املختلفة ،واليت متيزها عن بقية املنظمات األخرى

زيـادة كفـاءة   متثل الرسالة الواضحة مرشدا وموجها وحافزا لألفراد العاملني من أجل 
  .للمنظمة اموعالستخدامها كمعيار لتقييم األداء  إضافةأدائهم 

  :من الرسالة إلى األھداف اإلستراتیجیة -١

فالرسالة متثل فلسفة املنظمة وتوجيهها ،بينما األهداف اإلستراتيجية هي غايات ميكـن  
  قياسها إال أا ترتبط بعالقات سببية وحتمية 
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  :التنظیميالرسالة والمستوى -٢

ترتبط رسالة املنظمة بنوع هذه املنظمة وهدفها ،سواء أكانت منظمة دف إىل الـربح  
  .أم منظمة ال دف إىل حتقيق الربح 

  :الرسالة والتغییر -٣

واإلستراتيجيات الـيت   بالرغم من متيز رسالة املنظمة بالثبات النسيب ،مقارنة باألهداف
إال أـا تـتغري أيضـا مبـرور     بشكل مسـتمر ومتكـرر،  تتصف بالتعديل والتطوير والتغيري 

تعود إىل التغريات احلاصلة يف البيئـة اخلارجيـة    ،واألسباب وراء التغري يف رسالة املنظمةالزمن
للمنظمة وظهور ديدات خطرية تواجه استمرار املنظمة ومنوها،أو بسبب التغريات يف البيئـة  

  .املنظمة  الداخلية ،اليت قد تستوجب تغيري يف رسالة

  :مكونات وأبعاد رسالة المنظمة-٧

  :جند أن إمجاعا بني أغلب الباحثني بأن مكونات رسالة املنظمة تتمثل باآليت 

يفترض أن يتم حتديد اال الذي تنوي أن تنشط فيه املنظمة بطريقة :جمال عمل املنظمة   -١
  .مرنة وواضحة تسمح بالتطور الالحق

ء املنظمة ميثلون املصدر األساسي للدخل فيها وبالتايل يفتـرض  إن عمال:عمالء املنظمة   -٢
  .أن حتدد املنظمة هؤالء العمالء ،ليس باملنظور اآليت بل وباحتمالية زيادة هذا العدد

إن رسالة املنظمة تركز على طبيعة املنتجات واخلدمات الرئيسـية  :املنتجات واخلدمات  -٣
  .ء اليت تقدم يف األسواق وتليب حاجة العمال

  أين تنافس املنظمة ،ويف أي األسواق تكون هذه املنافسة :أسواق املنظمة   -٤

  .الفين أو املعريف يف املنظمةوجيا عن إطار عام يتمثل باجلانب تعرب التكنول:التكنولوجيا    -٥

إن األرباح تأيت يف إطار قدرة املنظمـة علـى املطاولـة    :والرحبية  أهداف البقاء والنمو   -٦
  .سة واالستمرار وتغذي هذه األرباح توجهات املنظمةواملناف
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ويعرب عن هذا اإلطار األخالقي بقيم ومعتقدات راسخة :اإلطار األخالقي لعمل املنظمة  -٧
  .تعطي للمنظمة مناخا يؤكد على اإلبداع والتجديد

تركز على نواحي املميزات التنافسية واملميـزات اخلاصـة   :اخلصوصية الذاتية للمنظمة    -٨
  .اليت تعطي للمنظمة قدرات تنافسية 

  . ميثل املورد البشري ميزة تنافسية جيب أن تنفرد ا املنظمة:املوارد البشرية يف املنظمة  -٩

ومتثل انطباعات اجلمهور حول املنظمة ومدى اسـتجابتها  : السمعة والشهرة املؤسسية   -١٠
  .عمل واهتمامها باجلوانب األخالقية والبيئة االجتماعية يف ال

أصبح التجهيز يشكل أمهية خاصة بسبب ندرة مصادر اإلمـداد وارتفـاع   :املوردون   -١١
أسعار املواد الالزمة ،لذلك من املهم إعطاء اهزون األمهية والعناية يف إطار توجهـات  

  )١٩٢-١٩١:م٢٠٠٧الغاليب وإدريس،(املنظمة ورسالتها 

  :خصائص الرسالة الناجحة -٨

فلسفة املنظمة وما ترغب أن تكون عليه مستقبال ،بصـورة شـاملة    تعرب الرسالة عن  -١
  .وواقعية

التطابق مع غايات املنظمة وأهدافها،يبنغي أن تطابق رسالة املنظمة مع غايتها وأهـدافها     -٢
  .اإلستراتيجية 

اإلنسجام وضرورة وضع اإلستراتيجيات والسياسات مبا ينسجم مع األهـداف علـى      -٣
  .لى مستوى وحدة األعمال ع/مستوى املنظمة

التكيف،ينبغي من رسالة املنظمة أن تأخذ بنظر اإلعتبار طبيعة البيئة اخلارجية والداخلية   -٤
اليت تعمل فيها املنظمة حاليا وما تتوقعه مستقبال،لكي تتكيف مـع تلـك الظـروف    

  .للتوافق معها أو التفوق عليها
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يف دقيق بكيفة حتقيق املنظمـة أهـدافها   التوصيف الفعال،تتسم الرسالة الناجحة بتوص  -٥

  .املرغوبة عرب األعمال واألنشطة اليت تؤديها،سواء أكانت إنتاجية أم خدمية 

التكامل،تتمثل الرسالة الناجحة بقدرا على خلق حالة من التكامل بني أجزاء املنظمـة    -٦
املنظمـة   أم علـى مسـتوى  ) التكامل األفقي(وناا سواء بني األنشطة واألقسام مكو

  )التكامل العمودي(ومستوى وحدات األعمال

 مسـتهلكني ،جمهـزين ،محلـة أسـهم ،    (إمكانية حتقيق أهداف املتعاملني مع املنظمة   -٧

  )مستخدمني ،دائينني،مدينني

  .القدرة على حتقيق املسؤولية االجتماعية   -٨

تمـع بزمـان   القدرة على ترسيخ قيم ومعتقدات املنظمة مبا يتالءم وقيم وظـروف ا   -٩

  .ومكان معينني 

القدرة على حتقيق امليزة التنافسية للمنظمة،عرب حتقيق املركز األول من حيث اخلدمات   -١٠
   .املقدمة للزبون ،ومن حيث األمان،والبيئة

  )٥٥-٥١:م٢٠٠٥الدوري،.(املاضي يف اعتبارها  تتطلع إىل املستقبل وتأخذ  -١١

  :الرؤیة المستقبلیة للمنظمة-٩

لتغيريات املهمة واجلذرية واليت أثرت على خمتلف أنواع املنظمات ،تطلب من قيادا إن ا
اإلدارية االهتمام اجلدي حباالت املنافسة السريعة يف العامل ،ووضع رؤية متثل منـهجا لتعامـل   

  .املنظمة مع هذا الواقع املتغري
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  :مفھوم الرؤیة وأھمیتھا
اط اإلنساين يقوم كل منهما على أساس معاجلـة  ينطبق مفهوم الرؤية على نوعني من النش

،والرؤية كحالة تنبؤ تشكل  املعلومات فالرؤية كإدراك تعطي انطباعا معينا على املوقف الراهن
   . صورة جمتمع 

  .والرؤية هي ما تطمح املنظمة أن تكون عليه ،وأن حتققه 

  :أھمیة الرؤیة للمنظمة
أمهية املنظمة تربز إستنادا إىل احلجـج  أن ) ٢١١-٢٠٩:م٢٠٠٧الغاليب وإدريس،(ذكر

  :اآلتية

  .جيب أن تراقب املنظمة أعماهلا وتسيطر عليها يف بيئة أصبحت تنافسية إىل حد كبري  -١

تربز الرؤية احلاجة إىل استراتيجيات ابداعية مستندة إىل مزايا تفـوق حقيقـة امـتالك      -٢
  .املنظمة لإلستراتيجيات طويلة األمد

  ني لالختاذ األفعال الصحيحة وفق االجتاه املعلن حتفز العامل  -٣

  .لف أفعال العاملني بسرعة تساعد على تنسيق خمت  -٤

  :خصائص الرؤیة الفعالة-١٠

  جيب أن تكون الرؤية خمتصرة وبسيطة   -١

  أن تعطي الرؤية إمكانية استخدام مؤشرات الفحص والتأكد  -٢

  .م للقادةجيب أن تكون رؤية واقعية وليست جمرد أحال  -٣

  أن تكون ملهمة ومثرية للتحدي واحلماس جلميع املستويات اإلدارية   -٤

املتعاملني والفئات ذات املصلحة  تأن ترضي وتليب رؤية املنظمة مجيع تطلعات وطموحا  -٥
  )٢١٦-٢١٥:م٢٠٠٧الغاليب وإدريس،.(املباشرة وغري املباشرة 
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  :عالقة اإلدارة اإلستراتیجیة بالتعلیم -١١

حقل التعليم ،مثل سائر احلقول األخرى العديدة ،بفترة تغري غري مسبوقة وقد أصـبح   مير
  .Arthur Clarke"من الصعب للغاية التنبؤ باملستقبل كما يؤكد الكاتب  

فاملستقبل ليس ما تعودنا عليه،والتخطيط اإلستراتيجي وسيلة خللق معىن وفهم التوجـه  "
باملستقبل باطراد،فهو عملية مستمرة تستطيع املؤسسـة  ومواصلته حينما تزداد صعوبة التكهن 

ينتهي  من خالهلا مواصلة االجتاه من إدخال تعديالت مع تغري البيئات الداخلية واخلارجية ،وال
– ثل سجل العملية عند نقطة زمنية جمتمع فهي مت–التخطيط بالطبع عند وضع اخلطة املكتوبة 

خطيط اإلستراتيجي ،يكون التركيز علـى التخطـيط   ويف الت.واجلزء الصعب هو تنفيذ اخلطة 
  " .التطوري حيث تنفيذ اخلطة نفسها لتتكيف مع الظروف املتغرية

من اململكة املتحدة مـن أوائـل   " Fidler"كان ) "٣٩٩:م ٢٠٠٦شاهني ،(وذكر 
ال يوجـد أي ذكـر   :الكتاب اللذين استخدموا التخطيط اإلستراتيجي يف التعليم حيث قـال 

وأقرب املوضوعات إىل ذلـك  .الكتابات اخلاصة بإدارة املدرسة لإلدارة اإلستراتيجية تقريبا يف 
هو املوضوع الذي يتصل بأهداف ورغبات املدرسة ،ومن ذلك احلني وضعت أعمال كـثرية  

من قبـل إدارة التعلـيم   "هوبكنز"و"هارجريفز"تطوير املدرسة ، وقد مت تكليف وحول ختطيط 
الوثائق القصرية اليت تقدم النصائح اخلاصة بتحقيق تطوير املدرسـة  والعلوم إلعداد سلسلة من 

وأكدا على وجد عالقة بني التخطيط وبيئة املدرسة وقاال أن هدف ختطيط التطوير هو حتسـني  
جودة شاملة تعمل على حتقيق السياسات واملبادرات الوطنية واحمللية ،وأهداف املدرسة وقيمها 

مات التطوير ،وال ينبغي النظر إىل خطط تطوير املدرسة باعتبارهـا  ،واإلجنازات الراهنة ومستلز
  ".مبادرة أخرى وإمنا باعتبارها وسيلة إلدارة العبء املفرط للتجديد والتكيف معه

  :تطبیق التسویق التعلیمي في المدارس 
وميكن تطبيق التسويق التعليمي يف مؤسسات رياض أطفال على الرغم من كوا مسـأله  

ات ،فهناك جمموعة اموعقدة اليت يواجهها من يتحملون مسئولية تسويق املدارس ومهمة ومع
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متنوعة من العوامل ،مثل اتساع نطاق أصحاب املصلحة املعنيني وتغـري خصـائص العمـالء    
التالميذ من حيث العمر واألشكال املختلفة العديدة للخدمة املقدمة ،تعمل مجيعها على جعـل  

جمال التسـويق   طا معقد للغاية ،وكما أن السوق يتطور،فكذلك سيتطورالتسويق التعليمي نشا
ات ولكنه سيضم يقينا التعليمي املتميز والذي سيعتمد على األرجح على عناصر تسويق اخلدم

  .ميزة هلذا اال اخلصائص امل

تنشئ سوقا للتعلم يف إجنلترا وويلز ،ومتثلت إحـدى  ) "٤٤٥:م ٢٠٠٦شاهني ،( وذكر
  نتائج 

ك تنشئ سوقا للتعلم يف إجنلترا وويلز ،ومتثلت إحدى نتـائج ذلـك يف أن تسـويق    ذل
املؤسسات التعليمية حظي مبزيد من األولوية ،وانعقدت املؤمترات والدورات التدريبيـة لكـي   

ـ يـة يف املـدارس و  رتتاح الفرصة أمام من ميارسون مهام إدا ات لتحسـني معـارفهم   اموع
 يم مهارام التسويقية العملية ،وسوف يكون التسويق التعليمـي ، ومعلومام التسويقية وتدع

يف املستقبل يقينا أحد املالمح اهلامة لإلدارة التعليمية ،وتتميز معظم الكتابات اخلاصـة مبجـال   
التسويق التعليمي يف الوقت الراهن باألفكار واملقترحات واإلستراتيجيات املوجودة يف منـاذج  

ياقات وجماالت غري تعليمية ،ويعتمد ذلك على العديد من النماذج الـيت  التسويق املتاحة يف س
 ،وميكن النظر إىل التعليم باعتبـاره يستمد أمهها من األساليب املستخدمة يف خدمات التسويق 

  .خدمة

ونظرا لعدم وجود استراتيجية تسويقية مترابطة واألسلوب التدرجيي املتقطـع لتخطـيط   
ات الكثرية املفروضة اليت تتعرض هلـا مـدارس عديـدة والبيئـة     التسويق يكون نتيجة التغري

 املضطربة تتواجد فيها ،وبالطبع فمن املستعبد متاما أن تعمل املدارس يف بيئة مسـتقرة ثابتـة ،  
والواقع أن املوقف الذي تتخذه كتب اخلاصة بالتسويق التعليمي تعتمد على املبادئ املسـتقاة  

السلع االستهالكية املعمـرة الـيت يـتم تعديلـها لتتفـق      من تسويق سلع مثل السيارات و
  ."والصناعات اخلدمية
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  :التحدیات التي تواجھ اإلدارة اإلستراتیجیة  -١٢

هناك جمموعة من التحديات اليت وجدت الدراسة من الضروري إثارا وذكرهـا مـن   
ثـل  اإلسـتراتيجية مت أجل التمعن فيها وأخذها باحلسبان ملن يصنع قرارته اإلدارية إلن اإلدارة 

مع العديد من التحديات اليت تواجه منظمات األعمال كما أن  لمدخال تكامليا ومشوليا للتعام
مـن الطـرق    حتديات أخرى ال زالت تظهر ،ويتطلب األمر من اإلدارة اإلستراتيجية أن جتد

 إدريـس،  الغـاليب، (هذه التحديات ويتفـق يف ذلـك كـال مـن      واألساليب ما يتالئم مع
  )٢٣:م٢٠٠٥السامل،(و ) ٦٨:٦٦:م٢٠٠٧

  :ھم ھذه التحدیات أومن 

إلن العامل اليوم أصبح عامل تتالشـى  :تسارع التغريات الكمية والنوعية يف بيئة األعمال   -"١
ـ     د أصـبح وضـع   فيه حدود الزمان واملكان بني ما هو قـدمي وجديـد ومـن مث فق

يا وهاما يف خمتلـف أنـواع   مع الفرص والتهديدات أمرا حيو لاإلستراتيجات والتعام
  .املنظمات العربية 

ازدادت حدة املنافسة لتشمل يف حتدي وضع خطط اسـتراتيجية  :ازدياد حدة املنافسة   -٢
  وبعيدة املدى ملعاجلة وضع املنظمة يف أسواق خمتلفة 

ل ولقد تالشت من عامل األعمال حدود السـيادة بـني الـد   :التحالفات اإلستراتيجية   -٣
ايد الطبيعة اإلعتمادية املتبادلة لإلقتصاديات ،ومنو املنافسـة األجنبيـة يف   وذلك مع تز

األسواق احمللية فأصبحت الشركات تتجه حنو إقامة حتالفات استراتيجية مفتوحـة مـع   
  .الشركات العاملية األخرى 

 كما أصبح الصراع على موارد الطاقة واملاء والكفاءات العلمية النـادرة : ندرة املوارد   -٤
مسة العصر،وترتب على ملنظمات وضع اإلستراتيجات اليت تضمن توفري املوارد بالقـدر  
وباملواصفات املطلوبة ويف الوقت املناسب فقد انتـهى عصـر الـوفرة للعديـد مـن      

  مستلزمات اإلنتاج وأصبحت الندرة هي السمة الغالبة يف وقتنا احلاضر 
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ئية السريعة وغري املؤكدة أصبح لزاما علـى  أمام التغريات البي:ظهور املنظمات املتعلمة  -٥
املنظمات امتالك القدرة على التنافس الناجح يف مثل هذه البيئات وال يتحقق هلا ذلـك  
إال إذا امتلكت مرونة اإلستراتيجية التزاما طويل األمد لتطوير وتنميـة املـوارد ذات   

مة وتركز بشكل مباشـر  ستثنائية كما تتطلب إلزامية أن تصبح املنظمة متعلاألمهية اال
ستراتيجية يف أي مكان علـى  إعلى احلصول على املعرفة وميكن أن تشكل املعرفة ميزة 

املدى البعيد وهي أساس القدرة يف عملية خلق املنتجات اجلديدة أو تطوير املنتجـات  
  "احلالية 

وسـة  فتراضية ،واليت هي باألساس منظمات غري ملمانتشار ظاهرة وجود املنظمات اال  -٦
من الوجود املادي،فإن هذه املنظمات تعمل ضمن استراتيجيات سريعة التغري؛بسـبب  
طبيعة التحديات اآلنية اليت تواجهها من جانب آخر فإن انتشار هذه املنظمات وتباعـد  
الوجود املكاين لألعضاء العاملني فيها ،يتطلب أساليب وطرق جديدة تنسجم مع هـذه  

ن، تشكل القدرات التكنولوجية واملعرفية ركيزة أساسـية  األبعاد واخلصوصية ،وميكن أ
  .ستراتيجية مثل هذه املنظمات إلبناء 

ستثمارات لتعزيـز جوانـب اإلبـداع    تغري ذوق العمالء وأوضاع السوق وزيادة اال  -٧
  .التكنولوجي وزيادة شدة املنافسة احمللية والعاملية وقصر دورة حياة املنتجات 

جتماعية واألخالقية التزاما يتسم بالتجدد والتغري املستمر أمام مـدراء  متثل املسؤولية اال  -٨
لتزام ال بد وان يـنعكس علـى خيـارات املنظمـة     منظمات األعمال ،وإن هذا اال

اإلستراتيجية وأساليب تعاملها ،فاملنظمة املدارة استراتيجياً هي أقدر من غريهـا علـى   
ا باسـتمرار مـن خـالل هـذا املـدخل      تأطري العالقة مع اتمع وتطويرها وحتسينه

نفتاح الكبري علـى البيئـة العامليـة أصـبحت القضـايا      األخالقي ،مع اال/جتماعياال
هتمام اإلدارة؛بسبب تداخل املـتغريات  جتماعية واألخالقية تأخذ حيزا كبريا من االاال

  .جتماعية على صعيد البيئة العاملية الاألخالقية وا
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من أبعاد التنافس يف البيئة العاملية ،وقد مثل عقد التسعينات مـن  متثل اجلودة بعدا مهما   -٩
القرن املاضي وما تاله اهتماما متزايد للجودة والنوعية ،ووجدت منظمات عاملية ـتم  

نتقال من املفهوم القدمي القـائم  ذا األمر ،وعليه تطلب األمر من منظمات األعمال اال
لتزام التنظيمي الشـامل لتقويـة   اسع الذي يعين االهتمام الوعلى رقابة اجلودة ،إىل اال

  . القيمة املستلمة من قبل العميل للسلع واخلدمات اليت تنتجها املنظمة 
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  الدراسات السابقة: ثانیا 

  :تمھید
عرض أهم الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت موضوع الدراسة  القسميتناول هذا 

اشر ونظرا حلداثة موضوع اإلدارة اإلسـتراتيجية يف جمـال   ومتغرياا بشكل مباشر أو غري مب
حسب ) عربية(اإلدارة يف رياض األطفال فلم توجد دراسة متخصصة يف اإلدارة اإلستراتيجية 

علم الباحثة فلجأت الباحثة إىل الدراسات العربية اليت تناولت عناصـر اإلدارة اإلسـتراتيجية   
  ) .اإلستراتيجيالتخطيط  –جية اإلستراتي  -التفكري اإلستراتيجي(مثل 

سبق مت مناقشة الدراسات السابقة وفق الترتيب الزمين إلجرائها من األقدم  وبناء على ما
إىل األحدث،مع توضيح اهلدف من الدراسة،املنهج املتبع وأهم نتائج الدراسة الـيت توصـلت   

سات السـابقة وعالقتـها   التعليق على الدراومن مث إليه ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية 
  . بالدراسة احلالية 
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  الدراسات السابقة :  ثانیاً 

  :سيتم تناول الدراسات امليدانية حبسب التسلسل التارخيي للدراسة 

  :دراسات سابقة  -١

  :العربیة  تالدراسا: أوال 

رياض األطفال واقعها ومشكالتها بمنطقة مكة المكرمة بالمملكة العربية "  -١
  .هـ، رسالة ماجستير، مكة المكرمة١٤٠٢برديس ،" عوديةالس

 ،ياض األطفال مبنطقة مكـة املكرمـة  ة لواقع ريهدفت الدراسة إىل بيان الصورة احلقيق
  :واملشكالت اهلامة اليت تواجه مدارس رياض األطفال يف ااالت التالية 

الوسـائل  -واألدواتاأللعاب  –الربامج واخلربات املنهجية –األهداف -اعداد املعلمات
األبنيـة   –اإلشـراف   –مشكالت األطفال اليوميـة  –التغذية واخلدمات الصحية –التعليمية 
املشكالت اهلامـة بنظـر اهليئـة     -تقييم منو وسلوك األطفال –التعاون مع البيت  -واألثاث

  .التعليمية 

س رياض واستخدمت الباحثة دراسة مسحية تارخيية تتناول بالوصف والبحث نشأة مدار
أدت إىل قيامهـا،مث دراسـة ميدانيـة     األطفال يف العامل العريب ويف دول اخلليج والعوامل اليت

استهدفت التعرف على واقع مدارس رياض األطفال مبنطقة مكة املكرمة وأهم ما تعاين منه من 
مشكالت ومت ذلك اعتمادا على مقابلة املسئولني عن هذه املـدارس للمسـاعدة يف حتديـد    

الت مشكالا واستفتاء طبق على مديرات ومعلمات مدارس رياض األطفال مبنطقة مكـة  جما
  :املكرمة ومن أهم نتائج الدراسة 

قصور الدورات التدريبية املقامة حىت وقت اجراء البحث عن رفع كفاءة مجيع أعضـاء    -١
واملعلمات اهليئة التدريبية للعمل يف مدارس رياض األطفال لعدم اشتراك مجيع املديرات 

  .فيها و لقصر مدا واقتصارها على اجلانب النظري
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  عدم وجود معلمات متخصصات يف مرحلة رياض األطفال يف كافة مدارس الرياض  -٢

قاعات الراحـة  -احلدائق والساحات(تعاين أغلبية مباين الرياض من بعض النواقص مثل  -٣
  )ر األطفالمرافق صحية مناسبة ألعما-وقاعات املكتبة وأخرى للمسجد

  .عدم كفاية األلعاب والوسائل التعليمية كما ونوعا  -٤

ــدة    " -٢ ــة ج ــي مدين ــة ف ــانة والروض ــدارس الحض ــن "إدارة م ب
  :  "هـ،رسالة ماجستير،مكة المكرمة١٤٠٢الدن،

إلقاء الضوء على مدارس ماقبل املرحلة اإلبتدائية يف مدينة جدة مـن   هدفت الدراسة إىل
لعملية تعترب أول خطوة للتحسني واإلصالح ويف أا تساعد يف توجيه النواحي اإلدارية وهذه ا

أنظار املعنيني ذه املرحلة سواء األهل أو املسؤولني إىل توجيه العناية واإلهتمام الكـايف هلـذه   
املرحلة من عمر الطفل وتوضح الدور التربوي الذي تؤد به مدارس احلضانة والروضة اجليـدة  

يئة اإلسالمية واملعلمة والقدوة والنواحي التربوية واملعرفيـة الغنيـة ،متكـن    اليت تتوفر فيها الب
اإلدارات املعنية من التعرف على املشاكل املختلفة وأنواعها اليت تعتـرض العمـل التربـوي    

 .واإلداري لتضافر اجلهود يف وضع حلول هلا

ستخدم املنـهج  استخدمت الباحثة أكثر من منهج حبثي حىت تظهر بصورة متكاملة،فقد ا
التارخيي ملعرفة نشأة وتطور هذه املدارس يف النبذة التارخيية اليت أوردا الدراسة حول ريـاض  
األطفال ،كما استخدم املنهج الوصفي للحصول على معلومات حول مدارس الريـاض مـن   

اسـة  خمتلف املصادر وأيضا يف عملية املسح هلذه املدارس املوجودة يف مدينة جـدة ،وأداة الدر 
 :كانت هي املقابلة ومن أبرز نتائج الدراسة 

يف مدينة جدة هي املسئولة مسـؤولية كـبرية   ) أهلي(أن إدارة مدارس احلضانة والروضة  -١
املستوى التربـوي للروضـة    لغه الطفل من مجيع النواحي،وخيتلفعن املستوى الذي يب

  .خربة مديراا باختالف
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رة هي املشاكل مـع أوليـاء أمـور األطفـال إذ أن     أن أعلى نسبة مشاكل تواجه اإلدا -٢
  .من املدارس اعتربا أهم مشكلة تواجههم ولكن أسباا متعددة %٧٥

التركيب الحالي لرياض األطفال بمدينة جدة وأسـس تطويرهـا لتحقيـق    "-٣
  :هـ،رسالة ماجستير،مكة المكرمة١٤٠٢عراقي، " األهداف التربوية

 :هدفت هذه الدراسة إىل 

لتبقـى يف متنـاول    بع نشأة وتطور رياض األطفال األهلية واحلكومية يف مدينة جدةتت  -١
  القراء والباحثني

  .دراسة الوضع احلايل لرياض األطفال األهلية واحلكومية يف مدينة جدة   -٢

تقدمي بعض املقترحات لتطوير الوضع احلايل لرياض األطفال يف مدينة جدة ملا ينبغـى أن    -٣
وى تقدمي اخلدمات التعليمية ،وكما تقضيه حاجـة ومتطلبـات هـذه    يكون عليه مست

  .املرحلة مبا يسهم يف النمو الشامل لألطفال 

االستفادة من خربات الدول املتقدمة يف تطوير الوضع احلايل لرياض األطفـال وذلـك     -٤
  .ضمن إطار أهدافنا وقيمنا التربوية

ول على معلومات كمية وكيفيـة ،كمـا   واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي للحص         
استخدمت الباحثة املنهج التارخيي للوقوف على نشأة رياض األطفال وأداة الدراسـة املقابلـة   

  :الشخصية ومن أهم نتائج الدراسة 

أن الشروط اليت وضعتها الرئاسة ملنح تصاريح بافتتاح مدارس الرياض مبدينة جدة غـري    -١
  .ملرجو من األهداف التربويةكافية لضمان حتقيق املستوى ا

نشاء رياض األطفال اليت تضعها الرئاسة العامة لتعليم البنـات مـا   إمل يرد ضمن شروط   -٢
يؤكد احلرص الشديد على إقامة مباين الرياض وفق أسس هندسية مدروسـة وال معـايري   

  .حمددة
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يـتم تلقائيـا ألن    املالحظ يف شروط التعيني للجهاز اإلداري يف رياض األطفال األهلية  -٣
  .املديرة هي صاحبة الروضة 

واقع رياض األطفال من وجهة نظر المعلمات والمشـرفات التربويـات   "  -٤
والمختصين التربويين من أساتذة الجامعات في المملكة العربية السعودية 

  : هـ ،رسالة دكتوراه،مكة المكرمة ١٤١٩معمار، " 

لتجهيز والتخطيط وتنفيذ برامج وأنشطة ريـاض  هدفت الدراسة إىل حتديد أمهية معايري ا
واتبـع  .األطفال والتعرف على واقع جتهيز وختطيط وتنفيذ برامج وأنشطة ريـاض األطفـال  

الباحث املنهج الوصفي وأداة الدراسة هي اإلستبانة وهي عبارة عن أربـع اسـتبيانات منـها    
مختصـني التربـويني مـن    موجهة للمعلمات والثالث للمشرفات التربويات والرابع موجه لل

  :ات التربوية،من أبرز نتائج الدراسةاموعأعضاء هيئة التدريس يف 

من كفايات التخطيط والتنفيذ والعالقات اإلنسانية والتقومي حـازت  %) ٦٠(أن قرابة  -١ 
من % ٥٨على اإلهتمام العايل من قبل املعلمات وأن البقية نالت اإلهتمام املتوسط وأن 

ربعة حازت على توفري العايل والبقية تقريبا حازت على التوفر املتوسط وأن الكفايات األ
منـها  %) ٣٤(من معايري التخطيط والتنفيذ والتجهيز عالية التوفري ،وأن %) ٦٠(قرابة 

من املعايري الثالثة تقع ضمن اإلهتمام العـايل عنـد   %) ٦٨(متوسطة التوفر،وأن قرابة 
%) ٥٠(تقريبا تقع ضمن اإلهتمام املتوسط ،وأن قرابة  املشرفات التربويات ،وأن البقية

من املعايري الثالثة تقع ضمن اإلهتمام العايل عند املختصـيني التربـويني مـن أسـاتذة     
  .ات التربوية وأن البقية تقع ضمن اإلهتمام املتوسط اموع
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دور التخطيط والتنظيم في اإلدارة التربوية في األردن دراسة حالـه مـن   "-٥
هــ،  ١٤٢٦،  الطواهيـة  "البلقاءفي محافظة مديريات التربية والتعليم 

  : السودان 
  :هدفت الدراسة إىل

توضيح املفاهيم احلديثة والدالالت النظرية والعملية للتخطيط االسـتراتيجي والتنظـيم     -١
  .واإلدارة التربوية  يةاإلدار

  لدراسة ا جمتمع التعرف على مستوى اهتمام القيادات اإلدارية   -٢

  :    نتائج الدراسة 

%) ٥(أظهرت نتائج الدراسة عن وجود تأثري ذو داللـة إحصـائية عنـد املسـتوى       -١
  .للتخطيط اإلستراتيجي يف اإلدارة التربوية

يتضح من النتائج أن القوة التأثريية لوظيفة التنظيم يف اإلدارة التربوية جـاءت باملرتبـة     -٢
أثريية لوظيفـة التخطـيط يف اإلدارة التربويـة املرتبـة     األوىل،يف حني احتلت القوة الت

  .الثانية،وهذا يعين بأن وظيفة التنظيم أكثر تأثريا يف اإلدارة التربوية من وظيفة التخطيط

لـدى مـديرات   ) المعوقـات –الممارسات  –اإلنماط (التفكير اإلستراتيجي -٦
ـ ١٤٢٨الفـواز ،  "مدارس التعليم العام الحكومية بمدينة جدة ، مكـة  هـ

  : المكرمة
  :هدفت الدراسة إىل 

التعرف على درجة امتالك مدارس التعليم العام مبدينة جدة ألمناط التفكري اإلسـتراتيجي    -١
  .من وجهة نظرهن

حتديد درجة ممارسة مديرات التعليم العام احلكوميـة مبدينـة جـدة ملراحـل الـتفكري        -٢
  .اإلستراتيجي من وجهة نظرهن
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جة وجود معوقات التفكري اإلستراتيجي من وجهة نظر مديرات مدارس التعرف على در  -٣
  .التعليم العام احلكومية مبدينة جدة 

وأداة الدراسة اإلستبانة ومن ) املسحي (واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي   
  :أهم نتائج الدراسة 

لـتفكري الشـمويل   متتلك مديرات مدارس التعليم العام احلكومية مبدينة جـدة منـط ا    -١
  .والتفكري التجريدي والتشخيصي والتخطيطي

متارس مديرات مدارس التعليم العام احلكومية مبدينة جـدة مجيـع مراحـل الـتفكري        -٢
اإلستراتيجي املختلفة من تقييم األوضاع احلالية ،وصـياغة اإلسـتراتيجية ،وتطبيـق    

  .ة جدااإلستراتيجية ومراجعة وتقومي اإلستراتيجية بدرجة كبري

اتفقت مديرات مدارس التعليم العام مبدينة جدة على درجة وجـود معوقـات البيئـة      -٣
    .اخلارجية للتفكري اإلستراتيجي بدرجة كبرية من وجهة نظرهن 

الكفايات الالزمة إلدارة عمليات التخطـيط اإلسـتراتيجي لـدى القيـادات     "-٧
  :  ، مكة المكرمةهـ١٤٢٩األنصاري ، "األكاديمية بالجامعات السعودية 

  :هدفت هذه الدراسة إىل 

التعرف على درجة توفر الكفايات الالزمة للتخطـيط اإلسـتراتيجي لـدى القيـادات       -١
  .األكادميية باجلامعات السعودية من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة 

التعرف على درجة توفر الكفايات الالزمة لتحليل الوضـع الـراهن لـدى القيـادات        -٢
  .كادميية باجلامعات السعودية من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة األ

التعرف على درجة توفر الكفايات الالزمة لصياغة الرسالة والرؤية واألهداف والقضـايا     -٣
ة باجلامعات السعودية من وجهـة نظـر أفـراد    يواإلستراتيجيات لدى القيادات األكادمي

  .جمتمع الدراسة 
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نهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،ذلـك ألنـه ال   واستخدمت الباحثة امل
يهتم فقط بوصف الواقع عن طريق مجع املعلومات والبيانات الكافية عنه بل إنه يهـتم أيضـا   

ستنتاجات وتعميمات تسهم يف عملية تطـوير  البتحليل هذا الواقع وتفسريه يف حماولة الوصول 
  :أبرز نتائج الدراسة  ستبيان ،ومنالهذا الواقع ،أداة البحث ا

أن تقدير أفراد جمتمع الدراسة لدرجة توفر الكفايات املتعلقة بالتخطيط للتخطيط لـدى    -١

  .القيادات األكادميية باجلامعات السعودية كانت متوفرة بدرجة متوسطة 

أن تقدير أفراد جمتمع الدراسة لدرجة توفر الكفايات الالزمة لصياغة الرسـالة والرؤيـة      -٢
ألهداف والقضايا واإلستراتيجيات لدى القيادات األكادمييـة باجلامعـات السـعودية    وا

  .كانت متوفرة بدرجة متوسطة

أن تقدير أفراد جمتمع الدراسة لدرجة توفر الكفايات الالزمة لإلدارة عمليات التخطـيط     -٣

  .اإلستراتيجي اخلمسة متوفرة بدرجة متوسطة بشكل عام 
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  : ت األجنبیةثانیا الدراسا

طـرق  :"وعنوانهـا )م٢٠٠٣(، Susan E.Moxleyموكسـلي  (دراسـة   --١
التخطيط اإلستراتيجي المستخدمة في مدرسة بأحد أحياء جنـوب شـرق   

  .،رسالة دكتوراة ، جامعة فلوريد المركزيةالواليات المتحدة األمريكية
"STRATEGIC PLANING PROCESS USED IN SCHOOL DISTRICTS IN THE 
SOUTHEASERN UNITED STATES Doctor of Education Cardinal Strtch 
Universtiy of central Florida 

  :هدف الدراسة -

وهدفت الدراسة إىل التعرف  على أي مدى يستخدم التخطـيط اإلسـتراتيجي يف املنـاطق    
ـ   ت تراتيجي يف مـديرا التعليمية املختارة ،والتعرف على درجة فاعلية عملية التخطـيط اإلس

  .ليم توجيه من وجهة نظر مديري املدارس يف املناطق املختارة التربية والتع

  :أهم نتائج الدراسة  -

من املناطق التعليمية استكملت أداة االستقصـاء وتراوحـت يف انتسـاب    %  ٤٦،٣  -١
  طالبا٥,٠٠٠إىل  ١,٠٠٠

  من املناطق التعليمية لديها خطة إستراتيجية حالية % ٨٤,٥  -٢

٨٩،١   -٣ %عامل أو أكثر من اخلربة يف جمال التعليم  ٢١لديهم  تمع من أفراد ا  

٩٤،٤  -٤ %يوافقون بشدة على فاعلية التخطيط اإلستراتيجي  تمع من أفراد ا  

٩٤،٤   -٥  %ن التخطيط اإلستراتيجي هو عمليـة  تمع  يوافقون بشدة على أمن أفراد ا
  .ذات قيمة 

٦٦،٦   -٦ %درجة تقيمهم للفعالية الشاملة للتخطـيط اإلسـتراتيجي    مع تمن أفراد ا
  .اًكانت بدرجة عالية أو عالية جد
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 Les Bell And Danielدبليـو تشـان    ليس بل ،دانيـا كيـه ،  (دراسة  -٢

W.K.Chan،مدراء المدارس والقيادة اإلسـتراتيجية  " بعنوان ) م٢٠٠٢
دراسـة  –تـرا  والتخطيط في المدارس اإلبتدائية في هونج كـونج وانجل 

  .مقارنة،رسالة دكتوراة ،جامعة سيتون هول
"Principals'Leadership and Strategic Planning in Primary Schools in 
Hong Kong and England:Acomparison" Doctor of Education,Seton 
Hall Universtiy 

  : هدف الدراسة 

هـونج  ، التعليمـي يف الـدولتني   العامة للنظام شبه على مستوى السياسةالأوجه رصد 
ومت اختيـار  )ثالثة يف هونج كونغ وأربعة يف إنكلترا(بتدائية وإعدادية امدارس كونج واجنلترا 

الدارسة حبيث تشمل املدارس الواقعة ضمن جمموعة خمتلفـة مـن الظـروف     جمتمع املدارس 
حتسـنا يف السـنوات    وضاع الثقافية واملدارس اليت كانت تظهرقتصادية واألاإلجتماعية واال

  .األخرية 

إجراءات الدراسة دف إىل تسهيل عملية مجع البيانات للرد علـى هـذه البحـوث      
اخلمسة أسئلة من وجهة نظر مديري املدارس ،وبالتايل فإن اهلدف الرئيسي هلذا البحـث هـو   

الدراسـة   ولتحقيق أهداف) الدراسة  جمتمع (تطوير أو تعديل للطريقة اليت يستخدمها األفراد 
  .استخدم الباحثون املقابلة الشخصية كأداة للدراسة 

  :نتائج الدراسة  -

١-  من مدراء املدارس على أن التخطيط كعملية اسـتراتيجية يسـاعد    تمع اتفق أفراد ا
على حتديد اإلجتاه املستقبلي للمدرسة ،ويضمن أن القرارات تتفق وليسـت يف نـزاع   

  .حول األهداف الطويلة األجل

أن التخطيط اإلستراتيجي يف املدارس ينبغي أن يهدف إىل حتسني املدارس ،مع التركيـز     -٢
  .،وتطوير املوظفني ،ةيالواجب على تطوير املناهج الدراس
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إن طول دورة التخطيط خيتلف من حالة إىل أخرى ويعتمد على السياق وعلى وجـه     -٣
  .سةاخلصوص مرحلة من مراحل التنمية املختلفة يف املدر

وضع خطة اسـتراتيجية  " :وعنوانها )م٢٠٠٦،Linehanإينهان (دراسة   -٣
رسالة دكتوراة "عملية للمدارس العامة في ستة ضواحي بمدينة نيويورك

  .سيتون هولجامعة 
"Astudy Of The Status Of The Strategic Planning Process As Used By 
Public School Disticts In Six Subbrban New York City Counties" Doctor 
of Education,Seton Hall Universtiy  

  :هدف الدراسة

ألحيـاء  معرفة كيفية استخدام التخطيط اإلستراتيجي يف مدارس ا إىل هدفت قد وكانت
تعرف على القيود، واإلحتياجات التدريبية والتقنية بشأن التخطـيط  اجلديدة مبدينة نيويورك لل

ط اإلسـتراتيجي وعـدد مـن    ثت الدراسة العالقة القائمة بني التخطـي كما حب.اإلستراتيجي
-الرابـع (وهي أداء الطالب لفنون اللغة اإلجنليزية املقررة يف ثالثة صفوف دراسية  ،املتغريات

والنسبة املئوية للطالب املتخرجني والتكلفة لكل تلميـذ ، واخنفـاض   ) احلادي عشر –الثامن 
،والنسبة املئوية للطالب املؤهلة لوجبة غذائيـة جمانيـة أو   معدالت التسرب وحضور الطالب 

  .خمفضة 

  :أهم نتائج الدراسة  -

ن هلا قـد أعـدت خطـة    الدراسة أشاروا إىل املنطقة التعليمية التابعو جمتمع من %٦٧ -١
  .إستراجتية

 الدراسة أشاروا إىل أن املنطقة التعليمية التـابعون هلـا مل تكـن    جمتمع من أفراد % ٣٣ -٢
  .لديهم خطة إستراتيجية مكتوبة 
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تـأثير التخطـيط   :"وعنوانهـا )م٢٠٠٧، Jordahlسـتيفين تـود   (دراسة -٤
رسـالة  .الطـالب ) تحصيل (اإلستراتيجي واتخاذ القرارات على انجازات 

  .دكتوراة ،جامعة دكواتا الشمالية 
"The Perceved Heal Practices Of School Board Governce :Strategic 
Planing And Decision Making To Impact Student Achilevement" Doctor of 
Education,Universtiy of  North  Dakota 
 

  : هدفت الدراسة إىل 
دور جملس إدارة املدرسة يف وضع اخلطة اإلستراتيجية للتحسني املسـتمر لتحصـيل      )أ(

  الطالب
القرارات ذات الصلة بتحسني درجـة   دراسة كيفية اختاذ أعضاء جملس إدارة املدرسة   )ب(

  .إجناز املدرسة 
  :أهم نتائج الدراسة  -

استعراض األدبيات اليت اتبعت لتسليط الضوء على تأثري االس املدرسية وعلى حتصـيل  
ولذلك فإن القصد منه هو التعرف على املمارسات اإلدارية لس إدارة املدرسة اليت .الطالب

د أن راجعت الكثري من األدبيات واملواضيع املشـتركة يف جمـال   تتصل بتحصيل الطالب ،بع
  :التخطيط اإلستراتيجي وصنع القرار

أن ممارسات جمالس إدارات املدارس تساهم يف التأثري على التحصيل الدراسي للطـالب    -١
  .بدرجة إجيابية 

لرؤيـة  التخطيط اإلستراتيجي هو اإلجراء الذي يوجه قادة املدارس يف عمليـة وضـع ا    -٢
والرسالة والقيم األساسية ،واألهداف القابلة للقياس ،وأنه ينطوي على حتديـد املـوارد   

  .والقياسات الالزمة للوصول إىل أهدافهم 
أن اخلطة اإلستراتيجية الشاملة جيب أن تتضمن الرؤية ورسالة والقيم األساسية واملنـاطق    -٣

ألغراض واإلسـتراتيجيات واملـوارد   ا/ النمو ،والغايات واألهداف/ املستهدفة لتحسني 
  .،واجلداول الزمنية وطرق لقياس النتائج 
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المفـاهيم المشـتركة   " :وعنوانهـا  )م٢٠٠٧(، Wilins ويلكنـز (دراسة -٥
دراسـة حالـة   "للتخطيط اإلستراتيجي في مدرسة تقع بمنطقة حضـرية  

  .رسالة دكتوارة ،جامعة الكادرينال.
"Participant Perceptions Of Strategic Planning in an Urban School 
Dissrict:A Case Study" Doctor of Education,Cardinal Strtch Universtiy 

  :هدف الدراسة  -

حتتاج الظواهر اإلجتماعية إىل دراسة يف سياقاا التارخييـة ،وتشـمل هـذه الدراسـة     
لسجالت املكتوبة مـن  استعراض وثائق تارخيية ،والصحف والرسائل واليوميات ،وغريها من ا

دراسـة  .املاضي،الظواهر البحوث ويركز على فهم جوهر التجارب ذات الصلة هلذه الظاهرة 
وقد أدرجت اثـنني مـن البحـوث    )م١٩٩٨كريسويل،(احلالة تتبع متعمق صفا لنظام حيدها

كتشاف التقاليد واخلربات اليت اكتسبها املشاركون يف نظام التخطـيط اإلسـتراتيجي مـن    ال
يف املدارس اليت تقع مبناطق حضرية خالل فترة مخس سـنوات ،هـذا املنـهج     ة حمدودةمنطق

  .ينطوي على مجع املعلومات داخل النظام ومن مث حتليلها وتفسريها 

  :أهم نتائج الدراسة  -

أن هناك تقدير للمشاركة يف التفكري اإلستراتيجي حول مسـتقبل النظـام التعليمـي،       -١
   .ةف واإلستراتيجيات ذات األولويوصياغة عدد من األهدا

  .فشل عملية التخطيط يف متابعة التنفيذ أثناء العمل   -٢

 غرس ثقافة داعمـة ، : أن املمارسني للتخطيط اإلستراتيجي يف نظم التعليم جيب عليهم    -٣
وجود رؤية واضحة ،حوار دائم بني أطراف العملية التعليمية ،اعتماد منظور التحسـني  

مل لتحقيق اخلطة ،استخدام البيانات لـدفع العمليـة التعليميـة ،وتوزيـع     املستمر ،الع
   .القيادة
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  :التعلیق على الدراسات السابقة وعالقتھا بالدراسة الحالیة

سـتة دراسـات أجنبيـة    ) سابقة  سةإثنا عشر درا(الدراسة يف هذا احملور استعرضت
التربوي ودراسة إقليمية عربية تناولت  تناولت موضوع اإلدارة اإلستراجتية وتطبيقاا يف اال

دور التخطيط والتنظيم يف اإلدارة التربوية وثالث دراسات حملية سعودية تناولـت موضـوع   
رياض األطفال بتناول واقعها ومشكالا ودراسـتني حمليـتني سـعودية تناولـت الـتفكري      

  .اإلستراتيجي والتخطيط اإلستراتيجي
تناولت موضوع رياض األطفـال  ) برديس  ةدراس(ودية الدراسات احمللية السع فاألربع

وبيان الصورة احلقيقة لواقع رياض األطفال واملشكالت اهلامة اليت تواجـه مـدارس ريـاض    
   .األطفال

قامت بإلقاء الضوء على مدارس ما قبل املرحلة اإلبتدائيـة يف مدينـة   ) دراسة الدن (و
إىل تتبع نشأة وتطـور ريـاض األطفـال     هدفت) دراسة عراقي(جدة من النواحي اإلدارية و

واحلكوميـة يف   ليةاألهلية واحلكومية يف مدينة جدة ودراسة الوضع احلايل لرياض األطفال األه
هدفت إىل حتديد أمهية معايري التجهيز والتخطيط وتنفيـذ بـرامج   ) دراسة معمار(مدينة جدة و

لى درجـة تـوفر الكفايـات    تناولت التعرف ع) دراسة األنصاري(وأنشطة رياض األطفال و
  .الالزمة للتخطيط اإلستراتيجي لدى القيادات األكادميية باجلامعات السعودية 

تناولت التعرف على درجة امتالك مدارس التعليم العـام احلكوميـة   ) دراسة الفواز (و
  .من اململكة العربية السعودية  ساتمبدينة جدة ، ومجيعها درا

ان هدفت إىل توضيح املفـاهيم احلديثـة والـدالالت    من السود) الطواهية ( ودراسة
النظرية والعملية للتخطيط اإلستراجتية والتنظيم اإلداري والتعـرف علـى مسـتوى اهتمـام     

  .الدراسة  جمتمع القيادات اإلدارية 
هدفت إىل معرفة كيفية استخدام التخطيط اإلسـتراتيجي  ) Linehanإينهان ( دراسة

مبدينة نيويورك للتعرف على القيود واالحتياجات التدريبية والتقنية يف مدارس األحياء اجلديدة 
  ) Steven Toddتودستيفني (بشأن التخطيط اإلستراتيجي كما تناولت دراسة 
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إىل دور جملس إدارة املدرسة يف وضع اخلطة اإلستراتيجية للتحسـني املسـتمر    هدفت
اللذين شاركو يف واحد أو اثنني من هدفت إىل مقابلة مجيع األفراد ) Wilinsويلنز( ودراسة 

  .كل مبادرات التخطيط اإلستراتيجي
هدفت إىل التعرف على أي مدى يستخدم التخطيط   Moxley )موكسلي(ودراسة  

  .اإلستراتيجي يف املناطق التعليمية املختارة 
  W.k chan،Les Bell،Danielليس بل ،دانيا كيه ،دبليو تشان ،( ودراسة

التخطـيط   عملياتية عن مديري املدارس ومدارسهم،وتركز على معلومات أساس مجع
  .يف املدرسة 
هذا التنوع يف حجم العينات واألدوات املستخدمة يف هذه الدراسـات خـدمت    كل

دراستها احلالية حيث أن اختالف اإلجراءات هو اختالف تنوع وتعدد ال اختالف  يف الباحثة 
اسات هي عالقة تكامل وتأكيد فاستطاعت الباحثة بعد تناقض وتنافر وإن العالقة بني هذه الدر

مراجعة تلك الدراسات الوقوف على واقع رياض األطفال يف الروضات احلكوميـة واألهليـة   
فعالقة الدراسة احلالية بالدراسات السابقة هي عالقة تتبع واسـتنباط مث جـاءت الدراسـات    

والتفكري اإلستراتيجي فتكاملت الدراسـة   تراتيجيالسابقة اليت تناولت موضوع التخطيط اإلس
احلالية حيث ربطت بني  واقع رياض األطفال األهلية واحلكومية وبني التخطيط اإلسـتراتيجي  
والتفكري اإلستراتيجي فاستفادت الباحثة يف بناء حبثها على نتائج البحوث األخرى وأضـافت  

لة علمية على حسب علم الباحثة  قيمة علمية حيث أضافت اإلدارة اإلستراجتية وهي أول رسا
  .يف تناوهلا للمؤسسات التعليمية 
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  الفصــل الثالث 
  إجراءات الدراسة

  ٠منھج الدراسة: أوال
  ٠مجتمع الدراسة: ثانیا
  ٠مجتمع  الدراسة: ثالثا

  ٠أداة الدراسة: رابعا
  ٠داةصدق األ: خامسا
  ٠ثبات األداة: سادسا
  ٠األسالیب اإلحصائیة: سابعا
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  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة

  :  مقدمة

وصفاً لإلجراءات اليت مت تنفيذها من حيث حتديد منهج الدراسـة،   الفصل  ايعرض هذ       
مث التحقق من الصدق والثبـات،   الدراسة، بناء األداة املناسبة ، جمتمع وصف جمتمع الدراسة، 

  .اإلحصائية املناسبة لتحليل بيانات الدراسة والوصول إىل النتائج بحتديد األسالي
  منھج الدراسة   : أوال 

بناء على مشكلة الدراسة، وبعد اإلطالع على الدراسات السابقة، ومراجعة العديـد  
سة احلالية وهو املنهج الوصفي والـذي  من املناهج البحثية، حددت الباحثة املنهج املالئم للدرا

يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجـد يف الواقـع   " أنه ) م٢٠٠٣(أشار عبيدات وآخرون 
ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً، فـالتعبري الكيفـي يصـف لنـا     

" مياً ملقدار الظاهرة،أو حجمهـا  الظاهرة ويبني خصائصها، بينما التعبري الكمي يعطينا وصفاً رق
أن هذا املنهج ال يقتصر على مجع البيانات وتبويبها ) " م ٢٠٠٣( وذكر العساف .  ٣١٠ص

  . ١٩٣ :"وإمنا ميضي إىل ما هو أبعد من ذلك ألنه يتضمن قدراً من التفسري هلذه البيانات 
 ُ   :مجتمع الدراسة : ثانیا

أو األشخاص الذين يكونـون موضـوع مشـكلة     مجيع األفراد"  هو تمع الدراسةجم      
مجيع مديرات ريـاض  : من تكون جمتمع الدراسةو).  ١١٣ :م٢٠٠٣ عبيدات،( ."البحث 

مديرة، حسـب إحصـائية إدارة التعلـيم    ) ٦٥(األطفال مبدينة مكة املكرمة والبالغ عددهن 
 ).هــ١٤٣١/١٤٣٢(

  

  
  :مجتمع  الدراسة : ثالثا 
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ة هذه الدراسة على مجيع أفراد جمتمعها من مـديرات ريـاض   نظراً إلمكانية تطبيق أدا
األطفال مبدينة مكة املكرمة، قامت الباحثة بتوزيع االستبيانات على مجيع أفراد جمتمع الدراسـة  

ومت استرجاع مجيع االستبيانات املوزعة فيمـا عـدا   . من هذا اتمع جمتمع ومل تلجأ إىل أخذ 
وبـذا يكـون عـدد    . عاد استبيان واحد لعد اكتمال بياناتهاستبيان واحد فقط، كما مت استب

ـ .  استبانه) ٦٣(املستكملة اليت أدخلت يف عملية التحليل اإلحصائي  تاالستبيانا  يوفيما يل
  :املكتملة توصف تمع الدراسة حسب املراحل الدراسية من خالل االستبيانا

  : وصف مجتمع الدراسة حسب نوع الروضة 
 

 الدراسة حسب نوع الروضة جمتمعوصف ): ١(جدول رقم 
 % ك نوع الروضة

 31.7 20 حكومي
 68.3 43 أهلي

 100 63 اموع
  

٢٠

٤٣
٣١.٧

٦٨.٣

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

ك %

حكومي
أھلي

  
  الرسم البياين تمع الدراسة حسب نوع مبىن الروضة):  ١( شكل رقم 

هـي  ) أهلـي (، واملـبىن  %) ٣١,٧(هي ) حكومي(نسبة جمتمع الدراسة يف املبىن   
)٦٨,٣.(%  

  

  وصف مجتمع الدراسة حسب المؤهل العلمي
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 الدراسة حسب املؤهل العلمي جمتمعوصف ): أ- ٢(جدول رقم 

 % ك املؤهل العلمي
 17.5 11 دبلوم

 81 51 بكالوريوس
 1.٥ 1 ماجستري

 100 63 اموع

١١

٥١

١
١٧.٥

٨١

١.٥
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

ك %

دبلوم
بكالوریوس
ماجستیر

  
  اسة حسب املؤهل العلميالرسم البياين تمع الدر): أ -٢( شكل رقم 

بسبب وجود مديرة واحدة فقط حتمل درجة املاجستري، لذا مت دمج فئة البكـالوريوس    
واملاجستري معا ضمن املؤهل العلمي بكالوريوس، وذلك إلمكانية إجراء التحليـل اإلحصـائي   

جمتمـع   وبالتايل أصبح توزيع. عند املقارنة بني استجابات جمتمع الدراسة حسب املؤهل العلمي
  :الدراسة كالتايل

  الدراسة  جمتمعوصف ): ب- ٢(جدول رقم 
 بعد دمج الفئات حسب املؤهل العلمي

 % ك املؤهل العلمي
 17.5 11 دبلوم

 82.5 52 بكالوريوس
 100 63 اموع
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  دمج الفئات دالرسم البياين تمع الدراسة حسب املؤهل العلمي بع): ب -٢( شكل رقم 

  %).٨٢,٥(، والبكالوريوس %)١٧,٥(كانت ) دبلوم(الدراسة من املؤهل العلمي  نسبة جمتمع
  وصف مجتمع الدراسة حسب عدد سنوات الخبرة في إدارة الروضة

  

  الدراسة  جمتمعوصف ): أ- ٣(جدول رقم 
 حسب عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة

 % ك عدد سنوات اخلربة
 61.9 39 سنوات ٥اقل من  

 20.6 13 سنوات ١٠من اقل  - ٥من 
 7.9 5 سنة ١٥أقل من  - ١٠من 

 9.6 6 سنة فأكثر ١٥من 
 100 63 اموع

  

٣٩

١٣
٥ ٦

٦١.٩

٢٠.٦
٧.٩ ٩.٦

٠
١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠

ك %

 اقل من ٥ سنوات
من ٥ -  اقل من ١٠ سنوات
من ١٠ -  أقل من ١٥ سنة
من ١٥ سنة فأكثر

  
  عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضةالرسم البياين تمع الدراسة حسب ): أ -٣( شكل رقم 

وعـدد  )  سنة ١٥من  أقل - ١٠من (مديرات فقط يف فئة اخلربة ) ٥(بسبب وجود   
، لذا مت دجمهما معا يف فئة واحدة حتـت  ) فأكثر سنة ١٥من (مديرات فقط يف فئة اخلربة ) ٦(

، وذلك إلمكانية إجراء التحليل اإلحصائي عند املقارنة بـني  )سنوات فأكثر ١٠من (مسمى 
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راسـة  وبالتايل أصبح توزيع جمتمـع الد . استجابات جمتمع الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة
  :كالتايل

  الدراسة حسب جمتمعوصف ): ب- ٣(جدول رقم 
 عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة 

 % ك عدد سنوات اخلربة

 61.9 39 سنوات ٥اقل من  

 20.6 13 سنوات ١٠اقل من  - ٥من 

 17.5 11 سنوات فأكثر ١٠من 

 100 63 اموع
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 اقل من ٥ سنوات
من ٥ -  اقل من ١٠ سنوات
من ١٠ سنوات فأكثر

  
  دمج الفئات دالرسم البياين تمع الدراسة حسب عدد سنوات اخلربة بع ):ب -٣( شكل رقم 

، %)٦١,٩(كانـت  ) سـنوات  ٥اقل من (نسبة جمتمع الدراسة من سنوات اخلربة 
كانـت  ) سـنوات فـأكثر   ١٠من (، و%)٢٠,٦(كانت ) سنوات ١٠اقل من  - ٥من (و
)١٧,٥.(%  



   

 - ٦٤ - 

ة ذات  اإلدارة وصف مجتمع الدراسة حسب عدد الدورات التدریبی ة ب العالق
  اإلستراتیجیة

  الدراسة حسب  جمتمعوصف ): أ- ٤(جدول رقم 
 عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية

 % ك عدد الدورات التدريبية
 47.6 30 ال يوجد

 22.2 14 دورة واحدة
 15.9 10 دورتان

 3.2 2 ثالث دورات
 11.1 7 أكثر من ثالث دورات

 100 63 اموع
  

٣٠

١٤
١٠

٢

٧

٤٧.٦

٢٢.٢
١٥.٩

١١.١

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

ك %

ال يوجد
دورة واحدة
دورتان
ثالث دورات
أكثر من ثالث دورات

 
  الدورات التدريبيةعدد الرسم البياين تمع الدراسة حسب ): أ -٤( شكل رقم 

مـديرات  ) ٧(وعـدد  ) ثالث دورات(مديرات فقط حصلن على ) ٢(بسبب وجود 
، لذا مت دجمهما مع الاليت حصلن على دورتني يف ) أكثر من ثالث دورات(فقط حصلن على 

، وذلك إلمكانية إجراء التحليـل اإلحصـائي عنـد    )دورتان فأكثر(حتت مسمى فئة واحدة 
وبالتايل أصـبح توزيـع   . املقارنة بني استجابات جمتمع الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية

  :جمتمع الدراسة كالتايل
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  الدراسة جمتمعوصف ): ب- ٤(جدول رقم 
 حسب عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية

 % ك عدد الدورات التدريبية
 47.6 30 ال يوجد

 22.2 14 دورة واحدة
 30.2 19 دورتان فأكثر

 100 63 اموع
  

30

14 19

47.6

22.2 30.2
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ك %

ال یوجد
دورة واحدة
دورتان فأكثر

  
  دمج الفئات دالرسم البياين تمع الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية بع): ب -٤( شكل رقم 

، %)٤٧,٦(كانـت  ) ن علـى دورات تدريبيـة  مل حيصل(نسبة جمتمع الدراسة الاليت 
  %). ٣٠,٢(كانت ) فأكثر دورتان(، و%)٢٢,٧(كانت ) دورة واحدة(و

  أداة الدراسة : رابعا

متها لطبيعة الدراسة من حيـث اجلهـد   ئالاستخدمت االستبانه كأداة هلذه الدراسة، مل
أن : "  )م٢٠٠٣(يـذكر عبيـدات وآخـرون     و .أفراد جمتمع الدراسة حجمواإلمكانات و

 عـن االستبانه أكثر أدوات البحث العلمي استخداماً، وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات 
: أن االستبانه و" جمتمع الدراسة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معني 

تستخدم للحصول على حقائق عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل، فضـالً عـن أـا    " 
  )١٤٥: ١ ("ميسرة جلمع البيانات الالزمة  وسيلة
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  :خطوات تصمیم وبناء أداة الدراسة 

  :لتصميم وبناء أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانه التاليةطوات اخل الباحثة تأتبع
  : تحديد مصادر بناء االستبيان

  :على ما يلي ةفي بناء االستبان الباحثة تاعتمد
البحوث والدراسـات السـابقة   وت واالت التربوية اإلطالع على العديد من الدوريا -

  .ذات الصلة مبشكلة الدراسة احلالية 
  . االتصال ومقابلة جمموعة من ذوي االختصاص يف هذا اال لالستفادة من خربام -

    :االستبيانتحديد أهداف 
  :ما يلي  معرفةتهدف إلى  استبانهتم تصميم 

  .الدراسة جمتمع ى التحليل والرصد البيئي لددرجة   . ١

  .الدراسة جمتمع صياغة اإلستراتيجية لدى درجة   . ٢

  .الدراسة جمتمع تطبيق اإلستراتيجية لدى درجة   . ٣
  .الدراسة جمتمع التقييم والسيطرة لدى درجة   . ٤
تبعا ملتغريات الدراسة  جمتمع االختالفات بني متوسطات استجابات أفراد  نع الكشف  .٥

 ).الدورات التدريبية-سنوات اخلربة-املؤهل العلمي-الروضة نوع مبىن(الدراسة 

  : بناء االستبانة 

طار النظري والدراسـات  يف ضوء اإلو  بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالا
ومت سـتبانة يف صـورا األوليـة    اال بصياغة ةالباحث قامت ، واخلطوات السابق ذكرهاالسابقة

 ومالحظاته ، كان مـن توجيهـات   هإبداء رأي وبعدلى الدراسة املشرف عسعادة عرضها على 
. مهـا يوذلـك لتحك  واخلربةختصاص عرضها على جمموعه من احملكمني من ذوى اال سعادته

  ) سوف تتناول الباحثة حتكيم االستبيان الحقا(
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  : احتوت االستبانة على جزأين أساسيين هما : ستبانة في صورتها النهائية اال -

نـوع مـبىن   (الدراسة من حيث  جمتمع عبارة عن البيانات األولية عن : ول اجلزء األ
  ).الدورات التدريبية-سنوات اخلربة-املؤهل العلمي-الروضة

حمـاور  ) ٤(عبارة وزعت علـى  ) ٦٥(و يشمل جمموعة من العبارات : اجلزء الثاين 
  : كالتايل 

 ارةعب) ٢٠(على حيتوي التحليل والرصد البيئي،  :المحور األول .  

 عبارة) ١٤(على حيتوي صياغة اإلستراتيجية،  الثاني المحور. 

 عبارة) ١٦(على حيتوي تطبيق اإلستراتيجية، : الثالث المحور. 

 عبارة) ١٥(على حيتوي ، التقييم والسيطرة: الرابع المحور. 

استخدمت الباحثة مقياس ليكرت اخلماسي يف اجلانب األيسر أمام كل عبارة لقيـاس  
  :طبيق كما يف الشكل التايلدرجة الت
  

  العبارة
  درجة التطبيق

عالية 
  جدا

منخفضة   منخفضة  متوسطة  عالية
  جدا

            يتضح مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لدي
 

) ١(وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي مت حتديد درجة االستجابة  حبيث يعطـى الدرجـة   
لالستجابة متوسطة ) ٣(و الدرجة  لالستجابة منخفضة) ٢(لالستجابة منخفضة جدا والدرجة 

وعلى ذلك مت استخدام .  لالستجابة عالية جدا) ٥(لالستجابة غالبا و الدرجة ) ٤(و الدرجة 
  :املعيار التايل للحكم على درجة التطبيق

  ٤=  ١ – ٥= أقل قيمة يف تدرج املقياس  -أكرب قيمة يف تدرج املقياس = املدى 

  ٠,٨=  ٤/٥= املقياس عدد فئات / املدى = طول الفئة 
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  )منخفضة جدا(درجة تكون االستجابة )  ١,٨( إىل ) ١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

  )منخفضة(درجة تكون االستجابة )  ٢,٦٠( إىل ) ١,٨١(احلسايب من  طإذا كان قيمة املتوس

  )توسطةم(درجة تكون االستجابة ) ٣,٤٠(إىل ) ٢,٦١(سط احلسايب من إذا كانت قيمة املتو

  )عالية(درجة تكون االستجابة )  ٤,٢٠( إىل ) ٣,٤١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

  )عالية جدا(درجة تكون االستجابة  ) ٥( إىل ) ٤,٢١(إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب من 

مع اإلشارة أنه مت عكس درجات العبارات السلبية عند تصحيح االستبيان، وهذه العبارات 
  ). ٢، عبارة ١عبارة (واحملور الثالث ) ٩، عبارة  ٦عبارة (ة كانت باحملور األول السلبي

  :صدق األداة : خامسا 
من الشروط الضـرورية   )١٩٦م، ص٢٠٠٣(عبيدات وآخرون صدق االستبانة كما ذكر 

اليت ينبغي توافرها يف األداة اليت تعتمدها الدراسة، أداة البحـث تكـون صـادقة إذا كـان     
أن تقيس فعالً ما وضعت لقياسه، و إذا وافق اخلرباء علـى أن األداة مالئمـة ملـا     مبقدورها

  .وضعت من أجله فإنه ميكن االعتماد على حكمهم، وهذا ما يعرف بصدق احملكمني

وعند االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراا، قامت الباحثة بعرضها على سعادة املشرف     
ى بإجراء بعض التعديالت على فقرات االستبانة، مث قامت بعد ذلك على الرسالة والذي أوص

بعرضها يف صورا األولية على جمموعة من احملكمني من ذوي االختصاص واخلربة  من السادة 
،  ملحق )١٥(    أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جبامعة أم القرى، و بلغ عدد احملكمني 

 موجه إىل احملكمني يوضح مشكله وأهداف الدراسة خطاب ةستبانتصدر اال ).٢(رقم 
وذلك من  ةستبانومالحظام حول فقرات اال آرائهمطلب من احملكمني إبداء ووتساؤالا 

الذي تنتمي إليه ، ومدى وضوح كل فقرة  باحملورحيث مدى ارتباط كل فقرة من فقراا 
عت من أجله ، واقتراح طرق تها لتحقيق اهلدف الذي وضئمصياغتها اللغوية ومال ةوسالم

، وكذلك حتسينها وذلك باحلذف أو اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غري ما ورد مما يرونه مناسباً
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ستعادة النسخ احملكمة مت تعديل بعض فقرات ا وبعد النظر يف تدرج املقياس ومدى مالئمته
عادة ترتيب إقرات أو ضافة بعض الفإراء احملكمني ومالحظام وحذف أو آستبانة يف ضوء اال

  .عبارة) ٦٥( ليصبح عدد العبارات يف االستبانة  بعضها
  : ثبات األداه : خامسا

  للتأكد من ثبات االستبانة قامت الباحثة باستخدام الطرق التالية 
  : حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ   -١

ة جداً وهي قيمة مرتفع) ٠,٩٧(وجد أن معامل ألفا كرونباخ للمقياس اموع 
، بينما )٠,٩٥(وكان معامل ألفا كرونباخ للمحور األول . وتدل على ثبات االستبانة

ومجيع ). ٠,٩٥(وللمحور الرابع ) ٠,٩٧(، واحملور الثالث ) ٠,٩٦(بلغ للمحور الثاين 
  .القيم السابقة مرتفعة ومؤشر على الثبات وإمكانية الوثوق يف نتائج االستبيان

  فا كرونباخ للثباتقيم ال): ٥( جدول رقم 
 قيمة الفا كرونباخ  احملاور 

التحليل والرصد البيئي: احملور األول   0.95 

صياغة اإلستراتيجية : احملور الثاين   0.96 

تطبيق اإلستراتيجية : احملور الثالث   0.97 

التقييم والسيطرة:  احملور الرابع  0.95 

 0.97  الدرجة اموعة

      : التجزئة النصفية حساب الثبات بطريقة   -٢
العبارات (وذلك عن طريق تقسيم عبارات كل حمور إىل نصفني، النصف األول 

مث حساب معامل ارتباط بريسون بني درجات ) العبارات الزوجية(والنصف الثاين ) الفردية
، حيث تراوحت ( )وخلصت النتائج يف اجلدول رقم . النصف األول ودرجات النصف الثاين

ومجيع معامالت االرتباطات إجيابية ومرتفعة ). ٠,٨٨(إىل ) ٠,٨٤(اإلرتباط من  قيم معامالت
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سواء بطريقة سبريمان براون أو بطريقة جتمان ) ٠,٠٥(وذات داللة إحصائية عند مستوى 
   .مما يدل على ثبات املقياس. للتجزئة النصفية

  
  بطريقة التجزئة النصفيةمعامالت الثبات ):  ٦( جدول رقم 

  ر احملاو
 التجزئة النصقية

  جتمان  سبريمان براون
التعاون املهين: األول  0.88 0.85 

عالقات الزمالة: الثاين  0.85 0.84 

 0.84 0.86 الفاعلية وتقرير املصري

ة للمحور األولاموعالدرجة   0.88 0.86 

  

ت من طرق الثبات السابقة، نستنتج أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبا
  .وبالتايل ميكن االعتماد على النتائج والوثوق ا

  :األسالیب اإلحصائیة: سادسا
  :الدراسة مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية تساؤالتلإلجابة عن 

  التكرارات والنسب املئوية لوصف جمتمع  الدراسة بالنسبة للبيانات األولية. ١

الدراسة لكل عبارة أو  جمتمع يعطيها أفراد  حلساب القيمة اليتوذلك  املتوسط احلسايب. ٢
  .)احملور(جمموعة من العبارات 

  االحنراف املعياري ملعرفة تشتت استجابات أفراد جمتمع  الدراسة. ٣

  للمقارنة بني متوسطات االستجابات حسب نوع الروضة واملؤهل العلمي) ت(اختبار . ٤

مقارنة بني متوسطات االستجابات حسب لل). اختبار ف(اختبار حتليل التباين األحادي . ٥
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  .عدد سنوات اخلربة وعدد الدورات التدريبية

  معامل الفا كرونباخ للثبات. ٦

  .للثبات) جتمان –سبريمان براون (التجزئة النصفية بطريقيت . ٧
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  الفصــل الرابع 
  عرض ومناقشة النتائج
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  الرابع لالفص
  ومناقشة النتائج عرض

عرض النتـائج الـيت مت احلصـول عليهـا مث      ةلباحثا تناولت صلالف هذا يف  

من خالل اإلجابة علـى تسـاؤالت الدراسـة وذلـك علـى        النتائجمناقشة هذه 

  : النحو التايل 
   :األول التساؤل إجابة

ما درجة تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لـدى مـديرات   (

  )مبدينة مكة املكرمة؟ رياض األطفال احلكومية واألهلية

والترتيـب   ،واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية،، مت استخدام ذلكعلى  لإلجابة

تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لـدى  اليت تقيس للعبارات 

ملتوسـط  وكذلك حسـاب ا ،  مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة

  :كالتايل، هلذه العبارات احلسايب العام
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  التحلیل والرصد البیئي: المحور األول
 الدراسة    جمتمع املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات ):   ٧( جدول رقم 

 التحليل والرصد البيئي: حول احملور األول

يب
ترت

ال
 

 رقم 
 املتوسط  الــعبــارة العبارة

 حلسايبا
 االحنراف 
 االستجابة املعياري

 عالية 0.87 4.10 تعترب إدارة الروضة معلماا نقاط قوة للروضة  8 1

تشجع إدارة الروضة منسوباا لالستفادة من الفرص التعلمية اجلديـدة   14 2
 عالية 0.81 4.08 .املتاحة هلن

فعاليـات  (تمع مثل يتم املشاركة يف الفعاليات واألنشطة اليت يتبناها ا 10 3
 عالية 0.8 4.03 )يوم املعلم–يوم الغذاء العاملي–الطفل اليتيم 

تعرف إدارة الروضـة مـواطن القـوة يف روضـتها وتعمـل علـى        4 4
 عالية 1.01 3.95 بقائها،واستمراريتها

-ثقافة اتمـع (يوجد لدى الروضة معلومات كافية عن اليئة اخلارجية  17 5
 عالية 0.86 3.94 )تنظيمه-قيمه

عند إعدادها اخلطة السنوية هلا تراعي الروضة الظـروف االجتماعيـة    15 6
 عالية 0.9 3.89 واالقتصادية يف اتمع

تستند إدارة الروضة على املعلومات واحلقائق للتعرف على طبيعة البيئة  12 7
 عالية 0.88 3.84 ).اتمع(اخلارجية 

ا بأن أفضل أنواع األصول الـيت متتلكهـا   تعترب إدارة الروضة موظفا 16 8
 عالية 0.87 3.83 )األصول البشرية(

يظهر لدى إدارة الروضة مساندة أولياء األمور هلا يف نشاطاا إلدراكهم  7 9
 عالية 1.01 3.83 نبل رسالتها التربوية 

تنظم إدارة الروضة زيارات لروضات منوذجية للتعرف على كيفية حتضري  18 10
 عالية 0.92 3.73 لدروس النموذجيةا

 عالية 0.99 3.73 تلتزم موظفات الروضة باخلطط اليت تضعها إدارة الروضة  3 11

تقوم إدارة الروضة بتنمية الوعي مبكونات وخصائص ومتطلبات عملية  2 12
 عالية 1.09 3.56 التخطيط اإلستراتيجي لدى موظفات الروضة

وذجية لروضات منافسة تعني إدارة الروضة يف يتم اإلطالع على خطط من 20 13
 عالية 1.17 3.56 وضع اخلطة السنوية هلا

توجد صالحيات ملديرة الروضة  مما ميكنها من االستفادة مـن الفـرص    11 14
 عالية 1.08 3.54 )اتمع(التعليمية املوجودة يف  البيئة اخلارجية 

 عالية 1.09 3.48 .طبيعة اتمع اخلارجي للتعرف على تتضع إدارة الروضة استبيانا 13 15
 متوسطة 1.3 3.40  يتضح مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لدي   1 16
 متوسطة 1.58 3.17 يتميز اهليكل التنظيمي للروضة بوضوحه وثباته 5 17
 متوسطة 1.55 3.10 يتم التعاقد مع املعلمات يف العام الدراسي أكثر من مرة  6 18
 متوسطة 1.35 3.06 وات واسعة بني وعود الروضة وماتلتزم بهتوجد فج 9 19
 متوسطة 1.65 2.81 يوجد موقع إلكتروين للروضة  19 20

 عالية 0.55 3.63 املتوسط العام
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الدراسة  جمتمع أن املتوسط احلسايب العام الستجابات ) ٧( أشارت نتائج اجلدول رقم 
حل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات ريـاض  تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد مراحول 

و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقيـاس  ) ٣,٦٣(هو  األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة
  ). عالية(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٤,٢٠–٣,٤١(ليكرت اخلماسي 

لتحليل والرصد تطبيق االدراسة حول  جمتمع بالرغم أن املتوسط العام الستجابات 
الدراسة  جمتمع ، إال أن هناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد )عالية(هو بدرجة  البيئي

تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية بالنسبة للعبارات اليت تقيس 
ت ، حيث تراوح لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة

وهذه املتوسطات احلسابية تقع ) ٤,١٠–٢,٨١(الدراسة من  جمتمع متوسطات استجابات 
وبناءا على قيم . ملقياس ليكرت اخلماسي) عالية(والرابعة ) متوسطة(ضمن الفئة الثالثة 

تطبيق (الدراسة على عبارات احملور األول  جمتمع املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات 
  :كالتايل) البيئيالتحليل والرصد 

  : العبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة عالية 

عبارة كانت االستجابة عليها بدرجة عالية وجاءت بالترتيب من األول ) ١٥(يوجد 

تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد مراحل إىل اخلامس عشر من بني العبارات اليت تقيس 

 األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض

  :وهي

جـاءت يف   )تعترب إدارة الروضة معلماا نقاط قوة للروضـة (وهي ) ٨(رقم العبارة 

تشـجع إدارة الروضـة   (وهي ) ١٤(رقم ، العبارة )٤,١٠(الترتيب األول مبتوسط حسايب 

جاءت يف الترتيب الثاين مبتوسـط   )نمنسوباا لإلستفادة من الفرص التعلمية اجلديدة املتاحة هل

يتم املشاركة يف الفعاليات واألنشطة اليت يتبناهـا  (وهي ) ١٠(رقم ، العبارة )٤,٠٨(حسايب 
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جاءت يف الترتيب الثالـث   ))يوم املعلم–يوم الغذاء العاملي–فعاليات الطفل اليتيم (اتمع مثل 

ارة الروضـة مـواطن القـوة يف    تعرف إد(وهي ) ٤(رقم ، العبارة )٤,٠٣(مبتوسط حسايب 

، )٣,٩٥(جاءت يف الترتيب الرابع مبتوسط حسايب  )روضتها وتعمل على بقائها،واستمراريتها

ثقافـة  (يوجد لدى الروضة معلومات كافية عـن اليئـة اخلارجيـة    (وهي ) ١٧(رقم العبارة 

رقـم  رة ، العبـا )٣,٩٤(جاءت يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب  ))تنظيمه-قيمه-اتمع

عند إعدادها اخلطة السنوية هلا تراعي الروضة الظروف االجتماعية واالقتصـادية  (وهي ) ١٥(

وهـي  ) ١٢(رقـم  ،العبارة ) ٣,٨٩(جاءت يف الترتيب السادس مبتوسط حسايب  )يف اتمع

 ))اتمـع (تستند إدارة الروضة على املعلومات واحلقائق للتعرف على طبيعة البيئة اخلارجية (

تعتـرب إدارة  (وهـي  ) ١٦(رقم ،العبارة ) ٣,٨٤(ءت يف الترتيب السابع مبتوسط حسايب جا

جـاءت يف   ))األصـول البشـرية  (الروضة موظفاا بأن أفضل أنواع األصول اليت متتلكها 

يظهر لـدى إدارة الروضـة   (وهي ) ٧(رقم ، العبارة )٣,٨٣(الترتيب الثامن مبتوسط حسايب 

جـاءت يف الترتيـب    )ا يف نشاطاا إلدراكهم نبل رسالتها التربويـة مساندة أولياء األمور هل

تـنظم إدارة الروضـة زيـارات    (وهي ) ١٨(رقم ، العبارة )٣,٨٣(التاسع مبتوسط حسايب 

جاءت يف الترتيب العاشـر   )لروضات منوذجية للتعرف على كيفية حتضري الدروس النموذجية

تلتزم موظفات الروضة باخلطط اليت تضعها ( وهي) ٣(رقم ،العبارة ) ٣,٧٣(مبتوسط حسايب 

) ٢(رقـم  ،العبارة ) ٣,٧٣(جاءت يف الترتيب احلادي عشر مبتوسط حسايب  )إدارة الروضة

تقوم إدارة الروضة بتنمية الوعي مبكونات وخصائص ومتطلبـات عمليـة التخطـيط    (وهي 

حسـايب   جاءت يف الترتيـب الثـاين عشـر مبتوسـط     )اإلستراتيجي لدى موظفات الروضة

يتم اإلطالع على خطط منوذجية لروضات منافسة تعـني  (وهي ) ٢٠(رقم ،العبارة )٣,٥٦(

جاءت يف الترتيب الثالث عشر مبتوسـط حسـايب    )إدارة الروضة يف وضع اخلطة السنوية هلا
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توجد صالحيات ملديرة الروضة  مما ميكنها من االسـتفادة  (وهي ) ١١(رقم ،العبارة ) ٣,٥٦(

جاءت يف الترتيب الرابـع عشـر    ))اتمع(عليمية املوجودة يف  البيئة اخلارجية من الفرص الت

تضع إدارة الروضة اسـتبيانات للتعـرف   (وهي ) ١٣(رقم ، العبارة )٣,٥٤(مبتوسط حسايب 

  ).٣,٤٨(جاءت يف الترتيب اخلامس عشر مبتوسط حسايب  )على طبيعة اتمع اخلارجي

  :ليها بدرجة متوسطةنت االستجابة عالعبارات التي كا
عبارات كانت االستجابة عليها بدرجة متوسطة وجاءت بالترتيب من ) ٥(يوجد 

السادس عشر إىل العشرين من بني العبارات اليت تقيس تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد 

مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة 

الدراسة  جمتمع ومت ترتيب هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب الستجابات . املكرمة

  :كالتايل

جاءت يف الترتيب ) يتضح مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لدي(وهي ) ١(العبارة رقم 

يتميز اهليكل التنظيمي (وهي ) ٥(، العبارة رقم )٣,٤٠(السادس عشر مبتوسط حسايب 

، العبارة )٣,١٧( الترتيب السابع عشر مبتوسط حسايب جاءت يف) للروضة بوضوحه وثباته

جاءت يف الترتيب ) يتم التعاقد مع املعلمات يف العام الدراسي أكثر من مرة(وهي ) ٦(رقم 

توجد فجوات واسعة بني وعود (وهي ) ٩(، العبارة رقم )٣,١٠(الثامن عشر مبتوسط حسايب 

، العبارة رقم )٣,٠٦(شر مبتوسط حسايب جاءت يف الترتيب التاسع ع) الروضة وماتلتزم به

جاءت يف الترتيب العشرين مبتوسط حسايب ) يوجد موقع إلكتروين للروضة(وهي ) ١٩(

)٢,٨١ .(  

مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد مراحل 

دينة مكة املكرمة، اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مب
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الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  جمتمع عبارة، ومن خالل استجابات ) ٢٠(تكونت من 

ونتيجة ذلك فإن قيمة . عبارات) ٥(على ) متوسطة(عبارة، وبدرجة ) ١٥(على ) عالية(

أي أن تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد مراحل ). ٣,٦٣(املتوسط احلسايب العام يساوي 

دارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة اإل

  ).عالية(بدرجة 
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   :الثاني التساؤل إجابة

ما درجة صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات (
  )رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة؟

والترتيب  ،واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية،، مت استخدام كذلعلى  لإلجابة
صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات اليت تقيس للعبارات 

 وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام،  رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة
  :كالتايل، هلذه العبارات
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  صیاغة اإلستراتیجیة: المحور الثاني
 الدراسة    جمتمع املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات ):   ٨( جدول رقم 

 صياغة اإلستراتيجية: حول احملور الثاين

يب
ترت

ال
 

 رقم 

 العبارة
 الــعبــــــــارة

 املتوسط 

 احلسايب

 االحنراف 

 املعياري
 االستجابة

1 14 
روضة أهداف تتسق مع حمتوى وأنشـطة الروضـة   تضع ال

 عالية جدا 0.69 4.41 وحاجات الطفل

2 6 
تقوم إدارة الروضة بوضع استراتيجيات و العمـل علـى   

 عالية جدا 0.79 4.21 تطويرها

 عالية 0.86 4.19 تضع إدارة الروضة أهداف قابلة للتحقيق  5 3

 عالية 1.14 4.16 توجد لدى الروضة رؤية  4 4

5 13 
تعترب رسالة الروضة هي املرشد الرئيسي لكافة القـرارات  

 عالية 0.8 4.14 واجلهود 

 عالية 0.89 4.10 تقوم إدارة الروضة بصياغة رؤيا شاملة 7 6

7 1 
تتميز رسالة الروضة أا حتفز املوظفات للتفكري املسـتمر  

 عالية 0.96 4.10 والعمل املبدع 

 عالية 1.03 4.10 توجد لدى الروضة رسالة  3 8

 عالية 0.93 4.03 تضع إدارة الروضة خطة للطوارئ 8 9

 عالية 0.85 3.98 تنجح إدارة الروضة يف ترمجة األهداف إىل خطط 11 10

11 9 
تضع إدارة الروضة خطة رئيسة شاملة حتدد كيفية اجنـاز  

 عالية 1 3.97 الروضة لرسالتها وأهدافها 

12 12 
دالالت مـا وراء األرقـام   تتعامل إدارة الروضـة مـع   

واإلحصاءات واملعلومات وذلك وفق توجـه اسـتراتيجي   
 مرن يستوعب املواقف ويتفاعل مع األحداث

 عالية 0.9 3.81

 عالية 0.95 3.79 تقوم إدارة الروضة بتحليل وتعريف الفجوة اإلستراتيجية  10 13

 عالية 0.87 3.78 تضع إدارة الروضة خطط طويلة األمد  2 14

 عالية 0.64 4.06 ملتوسط العاما

الدراسة  جمتمع أن املتوسط احلسايب العام الستجابات )  ٨(أشارت نتائج اجلدول رقم 
حول صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال 
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ة ملقياس ليكرت و يقع ضمن الفئة الرابع) ٤,٠٦(احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة هو 
  ). عالية(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٤,٢٠–٣,٤١(اخلماسي 

الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية هو  جمتمع بالرغم أن املتوسط العام الستجابات 
الدراسة بالنسبة  جمتمع ، إال أن هناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد )عالية(بدرجة 

اغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات للعبارات اليت تقيس صي
رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة ، حيث تراوحت متوسطات استجابات 

وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة ) ٤,٤١–٣,٧٨(الدراسة من  جمتمع 
وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية . رت اخلماسيملقياس ليك) عالية جدا(و اخلامسة ) عالية(

  :كالتايل) صياغة اإلستراتيجية(الدراسة على عبارات احملور الثاين  جمتمع مت ترتيب استجابات 
  

  : العبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة عالية جدا 

األول و عبارة كانت االستجابة عليها بدرجة عالية جدا وجاءت بالترتيب ) ٢(يوجد 
الثاين من بني العبارات اليت تقيس صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية 

  :لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة وهي

تضع الروضة أهداف تتسق مع حمتوى وأنشطة الروضة (وهي ) ١٤(العبارة رقم 
وهي ) ٦(، العبارة رقم )٤,٤١(ألول مبتوسط حسايب جاءت يف الترتيب ا) وحاجات الطفل

جاءت يف الترتيب الثاين ) تقوم إدارة الروضة بوضع استراتيجيات و العمل على تطويرها(
  ). ٤,٢١(مبتوسط حسايب 
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  : العبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة عالية 

الترتيب من عبارات كانت االستجابة عليها بدرجة عالية وجاءت ب) ١٢(يوجد 
الثالث إىل الرابع عشر من بني العبارات اليت تقيس صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة 

ومت ترتيب . اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة
  :الدراسة كالتايل جمتمع هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب الستجابات 

جاءت يف الترتيب ) تضع إدارة الروضة أهداف قابلة للتحقيق(وهي ) ٥(رقم  العبارة
جاءت يف ) توجد لدى الروضة رؤية(وهي ) ٤(، العبارة رقم )٤,١٩(الثالث مبتوسط حسايب 

تعترب رسالة الروضة هي (وهي ) ١٣(، العبارة رقم )٤,١٦(الترتيب الرابع مبتوسط حسايب 
جاءت يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب ) واجلهود املرشد الرئيسي لكافة القرارات

جاءت يف الترتيب ) تقوم إدارة الروضة بصياغة رؤيا شاملة(وهي ) ٧(، العبارة رقم )٤,١٤(
تتميز رسالة الروضة أا حتفز (وهي ) ١(،العبارة رقم ) ٤,١٠(السادس مبتوسط حسايب 

) ٤,١٠(ترتيب السابع مبتوسط حسايب جاءت يف ال) املوظفات للتفكري املستمر والعمل املبدع
جاءت يف الترتيب الثامن مبتوسط حسايب ) توجد لدى الروضة رسالة(وهي ) ٣(،العبارة رقم 

جاءت يف الترتيب ) تضع إدارة الروضة خطة للطوارئ(وهي ) ٨(،العبارة رقم ) ٤,١٠(
يف ترمجة تنجح إدارة الروضة (وهي ) ١١(،العبارة رقم )٤,٠٣(التاسع مبتوسط حسايب 

) ٩(،العبارة رقم ) ٣,٩٨(جاءت يف الترتيب العاشر مبتوسط حسايب ) األهداف إىل خطط
) تضع إدارة الروضة خطة رئيسة شاملة حتدد كيفية اجناز الروضة لرسالتها وأهدافها(وهي 

تتعامل (وهي ) ١٢(،العبارة رقم ) ٣,٩٧(جاءت يف الترتيب احلادي عشر مبتوسط حسايب 
مع دالالت ما وراء األرقام واإلحصاءات واملعلومات وذلك وفق توجه  إدارة الروضة

جاءت يف الترتيب الثاين عشر ) استراتيجي مرن يستوعب املواقف ويتفاعل مع األحداث
تقوم إدارة الروضة بتحليل وتعريف (وهي ) ١٠(،العبارة رقم ) ٣,٨١(مبتوسط حسايب 
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،العبارة رقم ) ٣,٧٩(ث عشر مبتوسط حسايب جاءت يف الترتيب الثال) الفجوة اإلستراتيجية
جاءت يف الترتيب الرابع عشر مبتوسط ) تضع إدارة الروضة خطط طويلة األمد(وهي ) ٢(

  ).٣,٧٨(حسايب 

مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة 
مبدينة مكة املكرمة، تكونت من  اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية

عالية (الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  جمتمع عبارة، ومن خالل استجابات ) ١٤(
ونتيجة ذلك فإن قيمة املتوسط . عبارة) ١٢(على ) عالية(عبارة، وبدرجة ) ٢(على ) جدا

 أي أن صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة). ٤,٠٦(احلسايب العام يساوي 
اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة بدرجة 

  ).عالية(
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   :الثالث التساؤل إجابة

ما درجة تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض (
  )األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة؟

والترتيب  ،واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية،، استخداممت  ذلكعلى  لإلجابة
تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات اليت تقيس للعبارات 

 وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام،  رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة
  :كالتايل، هلذه العبارات
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  تطبيق اإلستراتيجية: ور الثالثالمح
 الدراسة    جمتمع املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات ):   ٩( جدول رقم 

 تطبيق االستراتيجية: حول احملور الثالث

يب
ترت

ال
 

 رقم 
 الــعبــــــــارة

االستجا االحنراف  املتوسط 
 املعياري احلسايب العبارة بة

1 14 
رة الروضة تنسيق تنظيمي ملوظفاا منذ بداية العام تضع إدا
 الدراسي

 عالية 0.81 4.16

2 15 
يتم التنظيم يف عمل الروضة على مبدأ تساوي املسئولية مع 

 عالية 0.74 4.06 السلطة املفوضة ملوظفات

 عالية 0.81 4.05 تتسم اخلطة اإلستراتيجية للروضة باملرونة   7 3
 عالية 0.97 4.03 دة يف اخلطة للتعامل مع املتغريات املتوقعةوجود بدائل متعد 16 4
 عالية 0.88 3.97 تتميز إدارة الروضة بقدرا بني اجلمع بني املركزية والالمركزية  8 5

6 6 
تقوم الروضة بتحديد مسؤوليات القائمني بتنفيذ اخلطة 

 اإلستراتيجية 
 عالية 0.9 3.94

 عالية 1.02 3.92 لتنفيذ الربامج واألنشطة غري املنهجية يعترب مبىن الروضة مالئم  13 7

8 9 
توفر إدارة الروضة أنظمة حتفيز فاعلة تسهم يف إثارة دافعية 

 عالية 0.83 3.89 موظفاا يف العمل

9 10 
تقوم  إدارة الروضة بالتخطيط التشغيلي الذي يهتم باملشكالت 

 اليومية 
 عالية 0.95 3.84

 عالية 0.91 3.81 لروضة اخلطط التشغيلية ملوظفااتصمم إدارة ا 4 10
 عالية 1.15 3.81 توجد خدمة اإلنترنت بالروضة  3 11
 عالية 1.04 3.76 تقوم الروضة بتوزيع املوارد املالية على بنود اخلطة   5 12
 عالية 0.92 3.75 تقوم إدارة الروضة بوضع ميزانيات لألنشطة املقامة بالروضة  11 13
 عالية 0.83 3.71 تضع إدارة الروضة إجراءات تشغيلية معيارية  12 14
 عالية 1.01 3.68 تتمسك الروضة باملركزية الشديدة  1 15
 عالية 0.93 3.44 يوجد خوف من التغيري لدى بعض موظفات الروضة 2 16

 عالية 0.56 3.86 املتوسط العام
  

الدراسة  جمتمع يب العام الستجابات أن املتوسط احلسا) ٩( أشارت نتائج اجلدول رقم 
حول تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال 

و يقع ضمن الفئة الرابعة ملقياس ليكرت ) ٣,٨٦(احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة هو 
  ). ةعالي(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٤,٢٠–٣,٤١(اخلماسي 
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الدراسة بالنسبة للعبارات اليت تقيس  جمتمع هناك تشاه يف درجة استجابة أفراد 
 تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية

الدراسة من  جمتمع واألهلية مبدينة مكة املكرمة، حيث تراوحت متوسطات استجابات 
ملقياس ) عالية(املتوسطات احلسابية تقع مجيعها ضمن الفئة الرابعة  وهذه) ٤,١٦–٣,٤٤(

الدراسة  جمتمع وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب استجابات . ليكرت اخلماسي
  :كالتايل) تطبيق اإلستراتيجية(على عبارات احملور الثالث 

ظفاا منذ بداية العام تضع إدارة الروضة تنسيق تنظيمي ملو(وهي ) ١٤(العبارة رقم 
يتم (وهي ) ١٥(، العبارة رقم )٤,١٦(جاءت يف الترتيب األول مبتوسط حسايب ) الدراسي

جاءت يف ) التنظيم يف عمل الروضة على مبدأ تساوي املسئولية مع السلطة املفوضة ملوظفات
راتيجية تتسم اخلطة اإلست(وهي ) ٧(، العبارة رقم )٤,٠٦(الترتيب الثاين مبتوسط حسايب 

وهي ) ١٦(، العبارة رقم )٤,٠٥(جاءت يف الترتيب الثالث مبتوسط حسايب ) للروضة باملرونة
جاءت يف الترتيب الرابع ) وجود بدائل متعددة يف اخلطة للتعامل مع املتغريات املتوقعة(

تتميز إدارة الروضة بقدرا بني اجلمع بني (وهي ) ٨(، العبارة رقم )٤,٠٣(مبتوسط حسايب 
) ٦(، العبارة رقم )٣,٩٧(جاءت يف الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب ) ملركزية والالمركزيةا

جاءت يف الترتيب ) تقوم الروضة بتحديد مسؤوليات القائمني بتنفيذ اخلطة اإلستراتيجية(وهي 
يعترب مبىن الروضة مالئم لتنفيذ (وهي ) ١٣(،العبارة رقم ) ٣,٩٤(السادس مبتوسط حسايب 

،العبارة ) ٣,٩٢(جاءت يف الترتيب السابع مبتوسط حسايب ) األنشطة غري املنهجيةالربامج و
توفر إدارة الروضة أنظمة حتفيز فاعلة تسهم يف إثارة دافعية موظفاا يف (وهي ) ٩(رقم 
تقوم  (وهي ) ١٠(،العبارة رقم ) ٣,٨٩(جاءت يف الترتيب الثامن مبتوسط حسايب ) العمل

جاءت يف الترتيب التاسع ) التشغيلي الذي يهتم باملشكالت اليومية إدارة الروضة بالتخطيط
تصمم إدارة الروضة اخلطط التشغيلية (وهي ) ٤(، العبارة رقم )٣,٨٤(مبتوسط حسايب 
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توجد (وهي ) ٣(،العبارة رقم ) ٣,٨١(جاءت يف الترتيب العاشر مبتوسط حسايب ) ملوظفاا
،العبارة ) ٣,٨١(ب احلادي عشر مبتوسط حسايب جاءت يف الترتي) خدمة اإلنترنت بالروضة

جاءت يف الترتيب الثاين ) تقوم الروضة بتوزيع املوارد املالية على بنود اخلطة(وهي ) ٥(رقم 
تقوم إدارة الروضة بوضع ميزانيات (وهي ) ١١(،العبارة رقم ) ٣,٧٦(عشر مبتوسط حسايب 

،العبارة ) ٣,٧٥(عشر مبتوسط حسايب جاءت يف الترتيب الثالث ) لألنشطة املقامة بالروضة
جاءت يف الترتيب الرابع ) تضع إدارة الروضة إجراءات تشغيلية معيارية(وهي ) ١٢(رقم 

) تتمسك الروضة باملركزية الشديدة(وهي ) ١(، العبارة رقم )٣,٧١(عشر مبتوسط حسايب 
يوجد (ي وه) ٢(، العبارة رقم )٣,٦٨(جاءت يف الترتيب اخلامس عشر مبتوسط حسايب 

جاءت يف الترتيب السادس عشر مبتوسط ) خوف من التغيري لدى بعض موظفات الروضة
  ).٣,٤٤(حسايب 

مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة 
اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة، تكونت من 

) عالية(الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  جمتمع بارة، ومن خالل استجابات ع) ١٦(
ونتيجة ذلك فإن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي . عبارة) ١٦(على مجيع العبارات 

أي أن تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض ). ٣,٨٦(
  ).عالية(مبدينة مكة املكرمة بدرجة األطفال احلكومية واألهلية 
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   :الرابع التساؤل إجابة

ما درجة التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض (
  )األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة؟

يب والترت ،واالحنرافات املعيارية املتوسطات احلسابية،، مت استخدام ذلكعلى  لإلجابة
التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض اليت تقيس للعبارات 

هلذه  وكذلك حساب املتوسط احلسايب العام،  األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة
  :كالتايل، العبارات
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  التقييم والسيطرة: احملور الرابع
 الدراسة    جمتمع ابية واالحنرافات املعيارية الستجابات املتوسطات احلس):   ١٠( جدول رقم 

 التقييم والسيطرة:  حول احملور الرابع

يب
ترت

ال
 

 الــعبــــــــارة رقم 
 املعياري احلسايب العبارة االستجابة االحنراف  املتوسط 

1 15 
تقوم إدارة الروضة بالتعديالت الالزمة لنجاح اإلدارة مبا يتوافق 

 ريات اجلارية يف بيئة الروضةمع التغ
 عالية جدا 0.87 4.29

2 13 
تقوم إدارة الروضة بتعديالت على اخلطة يف ضوء تغـري بيئـة   

 الروضة
 عالية 0.81 4.08

3 1 
تدرك إدارة الروضة أمهية التقومي الذايت للخطة حسب معـايري  

 حمددة
 عالية 0.85 4.08

 عالية 0.76 4.06 تضع إدارة الروضة مقياس لألداء  3 4

5 10 
تقوم إدارة الروضة بإجراء التعديالت على اخلطة اإلستراتيجية يف 

 عالية 0.88 4.03 ضوء نتائج عملية التقومي النهائي

6 12 
تضع إدارة الروضة معايري حمددة لتقـومي أهـداف اإلدارة مبـا    

 عالية 0.83 3.98 يتناسب مع رسالتها

 عالية 0.78 3.97 مل الداخلية واخلارجية تقوم إدارة الروضة مبراجعة العوا 2 7

8 11 
تقوم إدارة الروضة بوضع مقياس لألداء لتقييم درجة التقـدم يف  

 تنفيذ أهداف الروضة 
 عالية 0.84 3.97

 عالية 0.82 3.90 تستخدم إدارة الروضة نظام واضح للرقابة على أداء موظفاا 6 9

10 14 
إليرادات والنفقات للتأكد من تقوم إدارة الروضة باملوازنة بني ا

 حتقيق األهداف
 عالية 0.96 3.90

 عالية 0.83 3.87 تقوم إدارة الروضة مبراجعة وتقومي اإلستراتيجية  4 11
 عالية 0.89 3.83 تستخدم إدارة الروضة اإلستراتيجيات البديلة عند احلاجة 7 12

13 9 
ط الروضـة  تقوم إدارة الروضة بتوفري موارد إبداعية لتمويل خط

 وبراجمها
 عالية 0.98 3.81

14 8 
تقوم إدارة الروضة بتفسري نتائج التقـومي القبلـي والتكـويين    

 والنهائي بكفاءة 
 عالية 0.93 3.76

15 5 
تم إدارة الروضة بتوزيع االستبيانات يف اية العام لتعرف مدى 

 رضا أولياء األمور عن اخلدمات املقدمة من الروضة 
 اليةع 1.13 3.63

 عالية 0.63 3.94 املتوسط العام
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 جمتمع أن املتوسط احلسايب العام الستجابات ) ١٠(أشارت نتائج اجلدول رقم 
الدراسة حول التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض 

الرابعة ملقياس و يقع ضمن الفئة ) ٣,٩٤(األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة هو 
  ). عالية(وهي الفئة اليت تشري إىل االستجابة ) ٤,٢٠–٣,٤١(ليكرت اخلماسي 

الدراسة حول التقييم والسيطرة هو  جمتمع بالرغم أن املتوسط العام الستجابات 
الدراسة بالنسبة  جمتمع ، إال أن هناك اختالفات يف درجة استجابة أفراد )عالية(بدرجة 

س التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض للعبارات اليت تقي
 جمتمع األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة ، حيث تراوحت متوسطات استجابات 

) عالية(وهذه املتوسطات احلسابية تقع ضمن الفئة الرابعة ) ٤,٢٩–٣,٦٣(الدراسة من 
وبناءا على قيم املتوسطات احلسابية مت ترتيب . كرت اخلماسيملقياس لي) عالية جدا(واخلامسة 

  :كالتايل) التقييم والسيطرة(الدراسة على عبارات احملور الرابع  جمتمع استجابات 
  : االستجابة عليها بدرجة عالية جداً العبارات التي كانت 

ن بني عبارة كانت االستجابة عليها بدرجة عالية جدا وجاءت بالترتيب م) ١(يوجد 
العبارات اليت تقيس التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض 

  :األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة وهي

تقوم إدارة الروضة بالتعديالت الالزمة لنجاح اإلدارة مبا (وهي ) ١٥(العبارة رقم 
  ). ٤,٢٩(جاءت مبتوسط حسايب ) ضةيتوافق مع التغريات اجلارية يف بيئة الرو

  : العبارات التي كانت االستجابة عليها بدرجة عالية 

عبارة كانت االستجابة عليها بدرجة عالية وجاءت بالترتيب من الثاين ) ١٤(يوجد 
إىل اخلامس عشر من بني العبارات اليت تقيس التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة 
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ومت ترتيب . رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمةاإلستراتيجية لدى مديرات 
  :الدراسة كالتايل جمتمع هذه العبارات حسب املتوسط احلسايب الستجابات 

تقوم إدارة الروضة بتعديالت على اخلطة يف ضوء تغري بيئة (وهي ) ١٣(العبارة رقم 
تدرك (وهي ) ١(العبارة رقم ، )٤,٠٨(جاءت يف الترتيب الثاين مبتوسط حسايب ) الروضة

جاءت يف الترتيب الثالث ) إدارة الروضة أمهية التقومي الذايت للخطة حسب معايري حمددة
جاءت ) تضع إدارة الروضة مقياس لألداء(وهي ) ٣(، العبارة رقم )٤,٠٨(مبتوسط حسايب 

الروضة  تقوم إدارة(وهي ) ١٠(، العبارة رقم )٤,٠٦(يف الترتيب الرابع مبتوسط حسايب 
جاءت يف ) بإجراء التعديالت على اخلطة اإلستراتيجية يف ضوء نتائج عملية التقومي النهائي

تضع إدارة الروضة (وهي ) ١٢(، العبارة رقم )٤,٠٣(الترتيب اخلامس مبتوسط حسايب 
جاءت يف الترتيب السادس ) معايري حمددة لتقومي أهداف اإلدارة مبا يتناسب مع رسالتها

تقوم إدارة الروضة مبراجعة العوامل (وهي ) ٢(،العبارة رقم ) ٣,٩٨(ايب مبتوسط حس
) ١١(،العبارة رقم ) ٣,٩٧(جاءت يف الترتيب السابع مبتوسط حسايب ) الداخلية واخلارجية

) تقوم إدارة الروضة بوضع مقياس لألداء لتقييم درجة التقدم يف تنفيذ أهداف الروضة(وهي 
تستخدم إدارة (وهي ) ٦(،العبارة رقم ) ٣,٩٧(توسط حسايب جاءت يف الترتيب الثامن مب

جاءت يف الترتيب التاسع مبتوسط حسايب ) الروضة نظام واضح للرقابة على أداء موظفاا
تقوم إدارة الروضة باملوازنة بني اإليرادات والنفقات (وهي ) ١٤(، العبارة رقم )٣,٩٠(

،العبارة رقم ) ٣,٩٠(لعاشر مبتوسط حسايب جاءت يف الترتيب ا) للتأكد من حتقيق األهداف
تقوم إدارة الروضة مبراجعة (جاءت يف الترتيب احلادي عشر مبتوسط حسايب () وهي ) ٤(

تستخدم إدارة الروضة اإلستراتيجيات البديلة (وهي ) ٧(،العبارة رقم ) وتقومي اإلستراتيجية
وهي ) ٩(،العبارة رقم ) ٣,٨٣(جاءت يف الترتيب الثاين عشر مبتوسط حسايب ) عند احلاجة

جاءت يف الترتيب ) تقوم إدارة الروضة بتوفري موارد إبداعية لتمويل خطط الروضة وبراجمها(
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تقوم إدارة الروضة بتفسري (وهي ) ٨(،العبارة رقم ) ٣,٨١(الثالث عشر مبتوسط حسايب 
بع عشر مبتوسط جاءت يف الترتيب الرا) نتائج التقومي القبلي والتكويين والنهائي بكفاءة

تم إدارة الروضة بتوزيع االستبيانات يف اية العام (وهي ) ٥(، العبارة رقم )٣,٧٦(حسايب 
جاءت يف الترتيب اخلامس ) لتعرف مدى رضا أولياء األمور عن اخلدمات املقدمة من الروضة

  ).٣,٦٣(عشر مبتوسط حسايب 

ة كأحد مراحل اإلدارة مما سبق نرى أن العبارات اليت تقيس التقييم والسيطر
اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة، تكونت من 

عالية (الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  جمتمع عبارة، ومن خالل استجابات ) ١٥(
وسط ونتيجة ذلك فإن قيمة املت. عبارة) ١٤(على ) عالية(عبارة، وبدرجة ) ١(على ) جدا

أي أن التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية ). ٣,٩٤(احلسايب العام يساوي 
  ).عالية(لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة بدرجة 
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   :الخامس التساؤل إجابة
 كلل الدراسة جمتمع متوسطات استجابات  بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل  

تطبيق مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية  حماور من حمور
نوع (جمتمعة، تعزى إىل اختالف متغريات الدراسة  وحماور املقياس واألهلية مبدينة مكة املكرمة

عدد الدورات التدريبية  –عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة  –املؤهل العلمي  –الروضة 
  اإلدارة اإلستراتيجية؟يف 

 :  ةالمقارنة حسب نوع مبنى الروض: أوال

  :، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصل إليها)ت(مت استخدام اختبار 
  الدراسة  جمتمع نتائج اختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات ):  ١١(جدول رقم 

 حسب نوع مبىن الروضة

 العدد نوع مبىن الروضة احملاور
 االحنراف طاملتوس

 قيمة ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 0.59 3.65 20 حكومي

0.19 61 0.85 
 0.54 3.62 43 أهلي

 الثاين 
 0.58 4.03 20 حكومي

0.22 61 0.83 
 0.68 4.07 43 أهلي

 الثالث
 0.61 3.88 20 حكومي

0.16 61 0.87 
 0.55 3.86 43 أهلي

 الرابع
 0.66 3.83 20 حكومي

1.02 61 0.31 
 0.62 4 43 أهلي

 اموع
 0.51 3.83 20 حكومي

0.24 61 0.81 
 0.50 3.86 43 أهلي

  
  التحليل والرصد البيئي: المحور األول
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بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
، حيث نوع الروضة حسب اختالف  التحليل والرصد البيئيحول  الدراسة جمتمع استجابات 

  .وهي غري دالة إحصائيا) ٠,١٩(تساوي ) ت(أن قيمة 
  صياغة اإلستراتيجية: المحور الثاني

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الف نوع مبىن الروضة، الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اخت جمتمع استجابات 

  .وهي غري دالة إحصائيا) ٠,٢٢(تساوي ) ت(حيث أن قيمة 
  تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الدراسة حول تطبيق اإلستراتيجية حسب اختالف نوع مبىن الروضة،  جمتمع استجابات 
  .وهي غري دالة إحصائيا) ٠,١٦(تساوي ) ت(مة حيث أن قي

  التقييم والسيطرة: المحور الرابع

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
حسب اختالف نوع مبىن الروضة، حيث  التقييم والسيطرةالدراسة حول  جمتمع استجابات 

  .حصائياوهي غري دالة إ) ١,٠٢(تساوي ) ت(أن قيمة 
  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: الدرجة المجموعة لالستبيان

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
) مراحل اإلدارة اإلستراتيجية(ة لالستبيان اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع استجابات 

وهي غري دالة ) ٠,٢٤(ساوي ت) ت(حسب اختالف نوع مبىن الروضة، حيث أن قيمة 
  .إحصائيا
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الدراسة من مديرات رياض  جمتمع النتائج السابقة تشري إىل وجود تشابه بني استجابات 
األطفال مبدينة مكة املكرمة سواء كان مبىن الروضة حكومي أو أهلي، وبالتايل ميكن القول 

نطقة مكة املكرمة سواء كان رياض األطفال مب يف إداراتبإمكانية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 
  .نوع املبىن حكومي أو أهلي

 المقارنة حسب نوع المؤهل العلمي: ثانيا

  :، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصل إليها)ت(مت استخدام اختبار 
الدراسة حسب  جمتمع نتائج اختبار ت للمقارنة بني متوسطات استجابات ):   ١٢(جدول رقم 

 املؤهل العلمي

 العدد املؤهل العلمي احملاور
قيمة  االحنراف املتوسط

 ت
 الداللة درجات

 اإلحصائية احلرية املعياري احلسايب 

 األول
 0.41 3.86 11 دبلوم

1.56 61 ٠,١٢ 
 0.57 3.58 52 بكالوريوس

 الثاين 
 0.32 4.29 11 دبلوم

1.32 61 ٠,١٩ 
 0.69 4.01 52 بكالوريوس

 الثالث
 0.33 3.89 11 دبلوم

0.18 61 ٠,٨٦ 
 0.61 3.86 52 بكالوريوس

 الرابع
 0.34 4.21 11 دبلوم

1.53 61 ٠,١٣ 
 0.67 3.89 52 بكالوريوس

 اموع
 ٠,١٧ 61 ١,٣٨ 0.29 4.04 11 دبلوم

 0.53 3.81 52 بكالوريوس
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  التحليل والرصد البيئي: المحور األول

بني متوسطات ) ٠,٠٥(د مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن
حسب اختالف املؤهل العلمي،  التحليل والرصد البيئيالدراسة حول  جمتمع استجابات 

  .وهي غري دالة إحصائيا) ١,٥٦(تساوي ) ت(حيث أن قيمة 
  صياغة اإلستراتيجية: المحور الثاني

طات بني متوس) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اختالف املؤهل العلمي، حيث  جمتمع استجابات 

  .وهي غري دالة إحصائيا) ١,٣٢(تساوي ) ت(أن قيمة 
  تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
تطبيق اإلستراتيجية حسب اختالف املؤهل العلمي ، حيث الدراسة حول  جمتمع استجابات 

  .وهي غري دالة إحصائيا) ٠,١٨(تساوي ) ت(أن قيمة 
  التقييم والسيطرة: المحور الرابع

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
ل العلمي ، حيث أن حسب اختالف املؤه التقييم والسيطرةالدراسة حول  جمتمع استجابات 

  .وهي غري دالة إحصائيا) ١,٥٣(تساوي ) ت(قيمة 
  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: الدرجة المجموعة لالستبيان

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
) راتيجيةمراحل اإلدارة اإلست(ة لالستبيان اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع استجابات 
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وهي غري دالة ) ١,٣٨(تساوي ) ت(حسب اختالف املؤهل العلمي ، حيث أن قيمة 
  .إحصائيا

الدراسة من مديرات رياض  جمتمع النتائج السابقة تشري إىل وجود تشابه بني استجابات 
األطفال مبدينة مكة املكرمة بالرغم من اختالف املؤهل العلمي، وبالتايل ميكن القول بإمكانية 

رياض األطفال مبنطقة مكة املكرمة وأن اختالف املؤهل  يف إداراتبيق اإلدارة اإلستراتيجية تط
  .العلمي للمديرات ليس له تأثري على إمكانية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية
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  : المقارنة حسب نوع عدد سنوات الخبرة في إدارة الروضة: ثالثا

  :، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصل إليها)ف(مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 
  جمتمع نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات ): ١٣(جدول رقم 

 الدراسة حسب اختالف عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة

 مصادر التباين البعد
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
الداللة 

 حصائيةاإل

 األول

 0.22 1.54 0.46 2 0.93 بني اموعات
داخل 

 اموعات
18.05 60 0.30     

       62 18.98 اموع

 الثاين 

 0.17 1.85 0.75 2 1.50 بني اموعات
داخل 

 اموعات
24.31 60 0.41     

       62 25.81 اموع

 الثالث

 0.23 1.52 0.48 2 0.96 بني اموعات
داخل 

     0.32 60 18.93 اموعات

       62 19.89 اموع

 الرابع

 0.49 0.73 0.29 2 0.58 بني اموعات
داخل 

 اموعات
24.04 60 0.40     

       62 24.63 اموع

الدرجة 
 اموعة

 0.21 1.62 0.40 2 0.80 بني اموعات
داخل 

 اموعات
14.79 60 0.25     

       62 15.59 اموع
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  : التحليل والرصد البيئي: المحور األول
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

حسب اختالف عدد سنوات اخلربة  التحليل والرصد البيئيالدراسة حول  جمتمع استجابات 
  .وهي غري دالة إحصائيا) ١,٥٤(تساوي ) ف(يف إدارة الروضة، حيث أن قيمة 

  صياغة اإلستراتيجية: المحور الثاني
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اختالف عدد سنوات اخلربة يف  جمتمع استجابات 
  .إحصائيا وهي غري دالة) ١,٨٥(تساوي ) ف(إدارة الروضة ، حيث أن قيمة 

  تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

الدراسة حول تطبيق اإلستراتيجية حسب اختالف عدد سنوات اخلربة يف  جمتمع استجابات 
  .وهي غري دالة إحصائيا) ١,٥٢(تساوي ) ف(إدارة الروضة ، حيث أن قيمة 

  التقييم والسيطرة: محور الرابعال
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

حسب اختالف عدد سنوات اخلربة يف  التقييم والسيطرة: الدراسة حول  جمتمع استجابات 
  .وهي غري دالة إحصائيا) ٠,٧٣(تساوي ) ف(إدارة الروضة ، حيث أن قيمة 

  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: لالستبيانالدرجة المجموعة 
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

) مراحل اإلدارة اإلستراتيجية(ة لالستبيان اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع استجابات 
هي غري و) ١,٦٢(تساوي ) ف(حسب عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة ، حيث أن قيمة 

  .دالة إحصائيا

النتائج السابقة تشري إىل أن اختالف عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة، ال يقف عائقا 
  .  رياض األطفال مبنطقة مكة املكرمة يف إداراتأمام إمكانية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 
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 اتيجيةالمقارنة حسب عدد الدورات التدريبية التي تتعلق باإلدارة اإلستر: رابعا

  :، وفيما يلي النتائج اليت مت التوصل إليها)ف(مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي 
  جمتمع نتائج حتليل التباين األحادي للمقارنة بني متوسطات استجابات  ): ١٤(جدول رقم 

 الدراسة حسب اختالف عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية

 ينمصادر التبا البعد
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 قيمة ف املربعات

الداللة 
 اإلحصائية

 األول

 0.11 2.32 0.68 2 1.36 بني اموعات
داخل 

     0.29 60 17.62 اموعات

       62 18.98 اموع

 الثاين 

 0.29 1.25 0.52 2 1.03 بني اموعات
داخل 

     0.41 60 24.78 اموعات

       62 25.81 اموع

 الثالث

 0.06 2.88 0.87 2 1.74 بني اموعات
داخل 

     0.30 60 18.15 اموعات

       62 19.89 اموع

 الرابع

 0.34 1.11 0.44 2 0.88 بني اموعات
داخل 

     0.40 60 23.75 اموعات

       62 24.63 اموع

الدرجة 
 اموعة

0.14 2.06 0.50 2 1.00 موعاتبني ا 
داخل 

     0.24 60 14.59 اموعات

       62 15.59 اموع

  

  :  التحليل والرصد البيئي: المحور األول

بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
عدد الدورات حسب اختالف  التحليل والرصد البيئيالدراسة حول  جمتمع استجابات 
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وهي غري دالة ) ٢,٣٢(تساوي ) ف(التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية، حيث أن قيمة 
  .إحصائيا

  : صياغة اإلستراتيجية: المحور الثاني
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ف عدد الدورات التدريبية الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اختال جمتمع استجابات 
  .وهي غري دالة إحصائيا) ١,٢٥(تساوي ) ف(يف اإلدارة اإلستراتيجية ، حيث أن قيمة 

  : تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

تالف عدد الدورات التدريبية الدراسة حول تطبيق اإلستراتيجية حسب اخ جمتمع استجابات 
  .وهي غري دالة إحصائيا) ٢,٨٨(تساوي ) ف(يف اإلدارة اإلستراتيجية ، حيث أن قيمة 

  التقييم والسيطرة: المحور الرابع
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ف عدد الدورات التدريبية يف حسب اختال التقييم والسيطرةالدراسة حول  جمتمع استجابات 
  .وهي غري دالة إحصائيا) ١,١١(تساوي ) ف(اإلدارة اإلستراتيجية ، حيث أن قيمة 

  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: الدرجة المجموعة لالستبيان
بني متوسطات ) ٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

) مراحل اإلدارة اإلستراتيجية(ة لالستبيان اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع استجابات 
تساوي ) ف(حسب عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية ، حيث أن قيمة 

  .وهي غري دالة إحصائيا) ٢,٠٦(

النتائج السابقة تشري إىل أن اختالف عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية ، 
رياض األطفال مبنطقة مكة  يف إداراتنية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية ال يقف عائقا أمام إمكا

  .  املكرمة
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  الفصــل الخامس
ملخص نتائج الدراسة والتوصیات والدارسات 

  المستقبلیة 

 ً   ملخص نتائج الدراسة :أوال

  أھم التوصیات: ثانیا

  سات المقترحة الدرا:ثالثاً 

  المراجع :رابعا

  المالحق : خامسا
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  الفصل الخامس
 ً   ملخص نتائج الدراسة :أوال

  :كانت أهم النتائج كالتايل
  النتائج الخاصة باستجابات مجتمع  الدراسة حول محاور االستبیان   -١

  لرصد البيئي كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية تطبيق التحليل واالعبارات اليت تقيس
) ٢٠(، تكونت من لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة

) عالية(الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  جمتمع عبارة، ومن خالل استجابات 
يمة ونتيجة ذلك فإن ق. عبارات) ٥(على ) متوسطة(عبارة، وبدرجة ) ١٥(على 

تطبيق التحليل والرصد البيئي كأحد أي أن ). ٣,٦٣(املتوسط احلسايب العام يساوي 
مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة 

  ).عالية(بدرجة  مكة املكرمة

  صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى العبارات اليت تقيس
) ١٤(، تكونت من مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة

عالية (الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  جمتمع عبارة، ومن خالل استجابات 
ونتيجة ذلك فإن قيمة . عبارة) ١٢(على ) عالية(عبارة، وبدرجة ) ٢(على ) جدا

صياغة اإلستراتيجية كأحد مراحل أي أن ). ٤,٠٦(املتوسط احلسايب العام يساوي 
اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة 

  ).عالية(بدرجة  املكرمة

  تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى العبارات اليت تقيس
) ١٦(، تكونت من ةمديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرم

) عالية(الدراسة لوحظ وجود استجابة بدرجة  جمتمع عبارة، ومن خالل استجابات 
ونتيجة ذلك فإن قيمة املتوسط احلسايب العام يساوي . عبارة) ١٦(على مجيع العبارات 
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تطبيق اإلستراتيجية كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى أي أن ). ٣,٨٦(
  ).عالية(بدرجة  احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمةمديرات رياض األطفال 

  التقييم والسيطرة كأحد مراحل اإلدارة اإلستراتيجية لدى العبارات اليت تقيس
) ١٥(، تكونت من مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة املكرمة

عالية (رجة الدراسة لوحظ وجود استجابة بد جمتمع عبارة، ومن خالل استجابات 
ونتيجة ذلك فإن قيمة . عبارة) ١٤(على ) عالية(عبارة، وبدرجة ) ١(على ) جدا

التقييم والسيطرة كأحد مراحل أي أن ). ٣,٩٤(املتوسط احلسايب العام يساوي 
اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال احلكومية واألهلية مبدينة مكة 

  ).عالية(بدرجة  املكرمة
  الخاصة بالفروق بین متوسطات استجابات مجتمع  الدراسة  النتائج

 ةالمقارنة حسب نوع الروض: أوال

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : التحليل والرصد البيئي :المحور األول
حسب اختالف نوع  التحليل والرصد البيئيالدراسة حول  جمتمع متوسطات استجابات 

  .مبىن الروضة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : صياغة اإلستراتيجية :المحور الثاني
الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اختالف نوع  جمتمع متوسطات استجابات 

  .مبىن الروضة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات : تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث
  .اتيجية حسب اختالف نوع مبىن الروضةالدراسة حول تطبيق اإلستر جمتمع استجابات 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات : التقييم والسيطرة :المحور الرابع
  .حسب اختالف نوع مبىن الروضة التقييم والسيطرةالدراسة حول  جمتمع استجابات 
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 ال توجد فروق ذات : مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: الدرجة المجموعة لالستبیان
ة لالستبيان اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 

  .حسب اختالف نوع الروضة) مراحل اإلدارة اإلستراتيجية(

 المقارنة حسب نوع المؤھل العلمي: ثانیا

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : التحليل والرصد البيئي :المحور األول
حسب اختالف  التحليل والرصد البيئيالدراسة حول  جمتمع ات متوسطات استجاب

  .املؤهل العلمي

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : صياغة اإلستراتيجية: المحور الثاني
الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اختالف  جمتمع متوسطات استجابات 

  .املؤهل العلمي

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث
الدراسة حول تطبيق اإلستراتيجية حسب اختالف  جمتمع متوسطات استجابات 

  .املؤهل العلمي

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : التقييم والسيطرة: المحور الرابع
حسب اختالف املؤهل  التقييم والسيطرةالدراسة حول  جمتمع متوسطات استجابات 

  .لعلميا

 ال توجد فروق ذات : مراحل اإلدارة اإلستراتيجية: الدرجة المجموعة لالستبیان
ة اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 

  .حسب اختالف املؤهل العلمي) مراحل اإلدارة اإلستراتيجية(لالستبيان 



   

 - ١٠٦  - 

 في إدارة الروضةالمقارنة حسب نوع عدد سنوات الخبرة : ثالثا

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : التحليل والرصد البيئي :المحور األول
حسب اختالف  التحليل والرصد البيئيالدراسة حول  جمتمع متوسطات استجابات 

  .عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة

 بني  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية: صياغة اإلستراتيجية :المحور الثاني
الدراسة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اختالف عدد  جمتمع متوسطات استجابات 

  .سنوات اخلربة يف إدارة الروضة

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث
الدراسة حول تطبيق اإلستراتيجية حسب اختالف عدد  جمتمع متوسطات استجابات 

  .ة يف إدارة الروضةسنوات اخلرب

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات : التقييم والسيطرة: المحور الرابع
حسب اختالف عدد سنوات  التقييم والسيطرة: الدراسة حول  جمتمع استجابات 

  .اخلربة يف إدارة الروضة

 ات ال توجد فروق ذ: مراحل اإلدارة اإلستراتيجية :الدرجة المجموعة لالستبیان
ة اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 

  .حسب عدد سنوات اخلربة يف إدارة الروضة) مراحل اإلدارة اإلستراتيجية(لالستبيان 

 المقارنة حسب عدد الدورات التدریبیة التي تتعلق باإلدارة اإلستراتیجیة: رابعا

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : بيئيالتحليل والرصد ال :المحور األول
حسب اختالف  التحليل والرصد البيئيالدراسة حول  جمتمع متوسطات استجابات 

  .عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية
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 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : صياغة اإلستراتيجية: المحور الثاني
سة حول صياغة اإلستراتيجية حسب اختالف عدد الدرا جمتمع متوسطات استجابات 

  .الدورات التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني : تطبيق اإلستراتيجية: المحور الثالث
الدراسة حول تطبيق اإلستراتيجية حسب اختالف عدد  جمتمع متوسطات استجابات 

  .ستراتيجيةالدورات التدريبية يف اإلدارة اإل

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات : التقييم والسيطرة :المحور الرابع
حسب اختالف عدد الدورات  التقييم والسيطرةالدراسة حول  جمتمع استجابات 

  .التدريبية يف اإلدارة اإلستراتيجية

 ق ذات ال توجد فرو: مراحل اإلدارة اإلستراتيجية :الدرجة المجموعة لالستبیان
ة اموعالدراسة حول الدرجة  جمتمع داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 

حسب عدد الدورات التدريبية يف اإلدارة ) مراحل اإلدارة اإلستراتيجية(لالستبيان 
  .اإلستراتيجية

  :وبعرض الخالصات السابقة یمكن التوصل للملخص التالي للدراسة 

  :ا توصلت الباحثة إىل عدد من النتائج كان من أمههابعد حتليل بيانات الدراسة إحصائي

لدى مديرات  مراحل اإلدارة اإلستراتيجية تطبيقحيث أظهرت نتائج الدراسة أن     - ١
 -  التحليل والرصد البيئي (رياض األطفال مبدينة مكة املكرمة واليت تتعلق بكل من 

،  )عالية(بدرجة  كانت) ةالتقييم والسيطر –تطبيق اإلستراتيجية  –صياغة اإلستراتيجية 
 . رياض األطفال يف إداراتلذا توصي الباحثة بإمكانية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 
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حيث أظهرت النتائج أن مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لدى مديرات رياض األطفال     .١
واضح بدرجة متوسطة، لذا توصي الباحثة بالعمل على زيادة الوعي مبفهوم اإلدارة 

اتيجية أو اإلدارة بصفة عامة واتفقت هذه النتيجة العامة للدراسة مع دراسة اإلستر
يف قصور الدورات التدريبية املعدة للمديرات،وعليه قصور ) هـ١٤٠٢(إكرام برديس 

 .وعيهن مبفهوم اإلدارة عامة واإلدارة اإلستراتيجية خاصة 

وثباته لدى مديرات حيث أظهرت النتائج أن  اهليكل التنظيمي للروضة درجة وضوحه  .٢
رياض األطفال واضح بدرجة متوسطة، لذا توصي الباحثة بالعمل على زيادة الوعي 

 .باهليكل التنظيمي للروضة عن طريق الندوات واحملاضرات العامة

حيث أظهرت النتائج أنه يتم وبدرجة متوسطة التعاقد مع املعلمات يف العام الدراسي  .٣
القطاع األهلي هيكلهن التنظيمي غري ثابت  أكثر من مرة وذلك بسبب أن روضات

بسبب أن املوظفات يتم التعاقد معهن أكثر من مرة خالل السنة الدراسية وذلك يرجع 
ضعف الرواتب يف القطاع األهلي فهنا يظهر أمهية أن تتبىن :لعدة أسباب من  أمهها 

وهنا متمثلة يف مديرة الروضة  مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لتعرف نقاط الضعف لديها 
عدم ثبات اهليكل التنظيمي وتذبذبه وتدرس األسباب اليت تستطيع من خالهلا جذب 

  املوظفات للعمل بروضتها وزيادة الرواتب

  :أھم التوصیات:ثانیا 

ات اليت توصلت إليهـا الباحثـة   حيث أن التوصيات تنبثق من النتائج، لذا من التوصي
  :ء على نتائج الدراسة ما يلي بنا

  :توصیات لوزارة التربیة والتعلیم :الأو
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نشر ثقافة اإلدارة اإلستراتيجية بني أوسـاط مـديرات ريـاض األطفـال احلكوميـة        -١
واألهلية،حيث أظهرت نتائج الدراسة أن مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية واضحة بدرجـة  

  متوسطة

ات الـيت تعقـدها   إتاحة الفرص ملديرات رياض األطفال باملشاركة يف الندوات واملؤمتر  -٢
دة اتصال الروضة باتمع حيث أظهـرت  الزي ، اجلامعات ومؤسسات العمل املختلفة

نتائج الدراسة وجود فجوات واسعة بني وعود الروضة وما تلتزم بـه اجتـاه اتمـع    
  .بدرجة متوسطة 

إتاحة الفرص ملديرات رياض األطفال بتنظيم حلقات وورش عمـل داخـل الروضـة      -٣
ستفادة من جتـارم وخـربام يف اإلدارة   ة خبرباء من املؤسسات املختلفة لالستعانالبا

  .اإلستراتيجية 

استثمار املديرات ذوات اخلربة األكثر يف التعاون إلدارة املدارس اجلديدة وتشـجيعهن    -٤
  على تطبيق وتصميم اإلستراتيجيات ذات التفكري اإلستراتيجي 

اليت متكنهن مـن تطبيـق اإلدارة اإلسـتراتيجية يف     منح مديرات املدارس الصالحيات   -٥
  .روضان 

التأكيد على رفع مستوى التأهيل العلمي ملديرات الروضات ملا للتأهيل األعلـى مـن     -٦
  .أمهية يف عملية تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية 

تطـوير  اعتماد جائزة للمدارس ذات اإلستراتيجية املتميزة واليت ملديراا دور بارز يف   -٧
  .اإلدارة التعليمية وانتهاز الفرص املوجودة يف اتمع 

  :توصیات لمدیرات ریاض األطفال الحكومیة واألھلیة :ثانیا 

انتهاز الفرص حلضور الدورات والندوات واملؤمترات الـيت تؤهلـهن لتطبيـق اإلدارة      -١
  اإلستراتيجية وممارسة مراحلها ومواجهة معوقاا وإزالتها 
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التنسيق والتعاون بني اإلدارة التعليمية ومؤسسـات اتمـع املتخصصـة يف     ضرورة  -٢
تدريب وإعداد الكوادر البشرية لنشر ثقافة اإلدارة اإلستراتيجية بني منسوبات اإلدارة 

  التعليمية ومؤسسات اتمع احمليط ا 

جتماعـات  استخدام وسائل احلوار الفعال بني منسوبات الروضة وعدم قصرها على اإل   -٣
  الدورية للتعرف على أرائهن ومقترحان حول الرؤية املستقبلية للروضة 

تدريب منسوبات الروضة على اإلدارة اإلستراتيجية وممارسة مراحلـه مـن خـالل       -٤
احلاقهن بالدورات التدريبية وورش العمل اليت تقام يف مراكز التـدريب ملسـاندن يف   

  اجناز عملهن بنجاح 

  :اسات المقترحةالدر: ثالثا

إجراء دراسة للتعرف على معوقات تطبيـق اإلدارة اإلسـتراتيجية يف إدارة الروضـة      -١
  .احلكومية واألهلية 

إجراء دراسة مماثلة تطبيق يف مناطق أخرى من اململكة العربيـة السـعودية ومقارنـة      -٢
  .نتائجها بنتائج هذه الدراسة 

املرحلة االبتدائية واملرحلـة  ( احل التعليم العامة إجراء دراسة مماثلة تطبق على باقي مر  -٣
  ) املتوسطة  واملرحلة الثانوية 
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  المراجـــــــــــع
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  عـــــــــــالمراج
 ً   :المصادر: أوال

 القرآن الكرمي  -
 ً   :المراجع العربیة : ثانیا

  .،داروائل للنشر ،عمانمدخل مناهج البحث التربوي) ١٤١٠(أبو عالم،رجاء،   -١

اإلدارة اإلسـتراتيجية املمارسـات األفضـل للجـودة     )٢٠٠٤(عباس اخلفاجي،نعمة  -٢
  .مركز اخلربات املهنية لإلدارة مببك ،القاهرة  ،والعمل

 اإلدارة اإلسـرتيجية )٢٠٠٧)(١ط(الغاليب،إدريس،طاهر حمسن ،وائل حممدصـبحي،     -٣
  .دار وائل للنشر،عمانمنظور منهجي متكامل 

الـدار   اإلدارة اإلسـتراتيجية  )م٢٠٠٣، ١ط(مدإدريس،املرسي،ثابت،مجال الدين حم    -٤
  اجلامعية،القاهرة 

 مفاهيم ونظريـات  ةالتخطيط اإلستراتيجي واإلدارة اإلسرتيجيالقطامني،أمحد القطامني،    -٥
  .عمان .)م١٩٩٦، ١ط( وحاالت تطبيقية

داروائـل  ) م٢٠٠٤، ١ط(، اإلدارة اإلستراتيجي العوملة واملنافسةالركايب،كاظم نزار،    -٦
  .للنشر،عمان 

مكتبـة  )م٢٠٠٦، ٢ط(البحث العلمي مفهومـه أدواتـه أسـاليبه   عبيدات،ذوقان ،    -٧
  .الرياض  ،الشقري

ــاهر،     -٧ ــد، م ــتراتيجية أمح ــداف اإلس ــة األه ــذي يف خدم ، ١ط( التخطيط التنفي
  .اإلسكندرية .)م٢٠٠٦

 ، احلـديث  املكتـب اجلـامعي  ) ١٩٩٨، ١ط(اإلدارة اإلستراتيجيةالسيد،امساعيل،    -٨
   .اإلسكندرية
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، ١ط( املرجع يف التفكري اإلستراتيجي واإلدارة اإلسـتراتيجة أبوبكر ،مصطفى حممود،   -٩
  .املكتب اجلامعي احلديث،اإلسكندرية ) م٢٠٠٤

دار الكتـاب  )٢٠٠٠، ١ط(إدارة ريـاض األطفـال  اخلثيلة ،هنـد ماجـد حممـد،       -١٠
  .اجلامعي،العني اإلمارات العربية املتحدة 

دار الفكر ) م١٩٩٣، ٢ط( سيكولوجية اللعببيدي ،خالليه ،عفاف،عبد الكرمي،اللبا   -١١
  .للنشر والتوزيع

 الطفل ومهارات التفكري يف رياض األطفال واملدرسـة اإلبتدائيـة  حممد،فهيم مصطفى ،   -١٢
  .القاهرة) م٢٠٠١، ١ط(رؤية مستقبلية للتعليم يف الوطن العريب 

  .عامل الكتب ،القاهرة ) م٢٠٠١ ١ط(،ي لألطفالالتخطيط املستقبلبدير،كرميان،   -١٣

ــاض األطفــال مــن املنظــور اإلســالمياحلريري،رافدة،   -١٤  ، ١ط(نشــأة وإدارة ري
  .مكتبة العبيكان،الرياض)م٢٠٠٢

  .تكساس) م١،١٩٨٨ط(،إدارة األداء دليل شامل لإلشراف الفعالأي هاينز،ماريون ،  -١٥

، ١ط( يجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةاإلدارة اإلستراتالدوري،زكريا مطلك،  -١٦
  .األردن) م٢٠٠٥

دار وائـل للنشـر   )م٢٠٠٥، ١ط( أساسيات اإلدارة اإلستراتيجيةالسامل،مؤيد سعيد ،  -١٧
  .والتوزيع 

) م٢٠٠١، ١ط( إدارة التطوير برياض األطفال مناذج عربية وعامليـة جالل،مصطفى،   -١٨
  .القاهرة 

  .دار املسرية ) م١،٢٠٠٤ط( اإلدارة اإلستراتيجية،حبتور،عبد العزيز صاحل    -١٩

  .العلمية  بدار اليازو) م١٩٩٨، ١ط( اإلدارة اإلستراتيجيةياسني ،سعيد غالب،  -٢٠

  .عمان) م١٩٩٩، ١ط( اإلدارة اإلستراتيجيةاحلسني،فالح حسن ،  -٢١
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 )م٢٠٠١، ١ط(،تعريب عالء أمحد إصـالح  تقييم األداء اإلستراتيجيأستون،كريس،   -٢٢
  .القاهرة 

  .عمان ) م١٩٩٥، ١ط(، القيادة اإلداريةنواف،كنعان ،  -٢٣

   .اإلسكندرية)م١٩٧٩، ١ط( اإلدارة واملديرحسن،عادل،  -٢٤

  .القاهرة )١٩٩٩، ١ط( اإلدارة احلديثة املغريب،عبد احلميد عبد الفتاح   -٢٥

 مكتبة العبيكـان ،  )م١٩٩٨، ١ط(استراتيجية اإلدارة اليابانيةاملنيف،إبراهيم عبد اهللا ،  -٢٦
  .الرياض

  .الدار الدولية للنشر والتوزيع مصر)١٩٩٥،  ١ط(،اإلدارة للمستقبلدراكر،بيتر،  -٢٧

، ١ط(اإلدارة اإلستراتيجية أصـول علميـة وحـاالت عمليـة     غراب،كامل السيد،  -٢٨

  .الرياض)م١٩٩٤

  .اهرةالدار اجلامعية ،الق)م٢٠٠١، ١ط( اإلدارة اإلستراتيجيةالعارف،نادية،   -٢٩

جامعــة )م١٩٨٨، ١ط(، تربيــة الطفــل فبــل املدرســةحجي،أمحــد إمساعيــل،   -٣٠

   .حلوان،القاهرة

، ١ط(،ثقافة لطفـل العربيـة بـني األصـالة والتغريـب     حجازي،مصطفى وآخرون،  -٣١
  .الس القومي للثقافة ،الرباط ،اململكة املغربية )م١٩٩٠

، ١ط(،ات حديثة يف تربيـة الطفـل  اجتاهعقيد جنيب حواشني، و حواشني،ريدان جنيب  -٣٢

  .دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان) م١٩٩٥

، ١ط(،التخطيط اإلستراتيجي ملؤسسات التعلـيم العـايل  الزهراين،سعد عبد اهللا بردي،  -٣٣

  .مكة املكرمة.معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي) هـ١٤١٦
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دار الشـؤون الثقافيـة   )م١٩٨٩، ١ط(نظرية املنظمـة الشماع،،خليل حممد حسـن،   -٣٤

  .دالعامة،بغدا

 ً   :الدراسات واألبحاث: ثالثا

  :الرسائل العربية  -١

رياض األطفال واقعها ومشكالا مبنطقة مكة املكرمة )"هـ١٤٠٢(برديس،إكرام عقيل،  -١
  .غري منشورة،مكة املكرمة،جامعة أم القرى  رسالة ماجستري" باململكة العربية السعودية

 رسـالة "إدارة مدارس احلضانة والروضة يف مدينة جـدة )"هـ١٤٠٢(فاه حممد،الدن،ر -٢
  .غري منشورة ،مكة املكرمة،جامعة أم القرى ماجستري

التركيب احلايل لرياض األطفال مبدينة جـدة وأسـس   )"هـ١٤٠٢(عراقي،رمحة عمر،  -٣
معـة أم  غري منشورة مكة املكرمة،جا رسالة ماجستري"تطويرها لتحقيق األهداف التربوية

   .القرى

واقع رياض األطفال من وجهة نظر املعلمـات  )"هـ١٤١٩(معمار،صاحل درويش حسن  -٤
واملشرفات التربويات واملختصني التربويني من أساتذة اجلامعـات يف اململكـة العربيـة    

  .غري منشورة ،مكة املكرمة،جامعة أم القرى  رسالة دكتوراة"السعودية 

دور التخطيط والتنظيم يف اإلدارة التربوية يف "-)" هـ١٤٢٦(الطواهية ،بسام يوسف،  -٥
غـري   رسالة ماجستري"األردن دراسة حاله من ميديريات التربية والتعليم يف حمافظة البلقاء

  .منشورة ،جامعة الفاشر،السودان

-املمارسـات -األمنـاط (التفكري اإلسـتراتيجي )"هـ١٤٢٨(الفوارز،جنوى مفوز مفيز  -٦
غـري   رسالة ماجستري"مدراس التعليم العام احلكومية مبدينة جدة  لدى مديرات)املعوقات

  .منشورة ،مكة املكرمة،جامعة أم القرى
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الكفايات الالزمـة إلدارة عمليـات   "-)" هـ١٤٢٩(األنصاري،خلود أمحد عبد اهللا ،  -٧
 رسـالة ماجسـتري  "التخطيط اإلستراتيجي لدى القيادات األكادميية باجلامعات السعودية

  .رة ،مكة املكرمة،جامعة أم القرىغري منشو

 ً   :الدراسات األجنبیة: رابعا

1- BARTHOLOMEW LINEHAN(2006) "ASTUDY OF THE STATUS OF 
THE STRATEGIC PLANNING PROCESS AS USED BY PUBLIC SCHOOL 

DISTICTS IN SIX SUBBRBAN NEW YORK CITY COUNTIES" DOCTOR 

OF EDUCATION,SETON HALL UNIVERSTIY 

2-  STEVEN TODD JORDAHL(2007) "THE PERCEVED HEAL PRACTICES 
OF SCHOOL BOARD GOVERNCE :STRATEGIC PLANING AND 

DECISION MAKING TO IMPACT STUDENT ACHILEVEMENT DOCTOR 
OF EDUCATION,UNIVERSTIY OF  NORTH  DAKOTA       

3- JEFFREY CHARLES WILINS(2007) "PARTICIPANT PERCEPTIONS OF 
STRATEGIC PLANNING IN AN URBAN SCHOOL DISSRICT:A CASE 

STUDY" DOCTOR OF EDUCATION,SETON HALL UNIVERSTIY 

4-  SUSAN E.MOXLEY(2003) "STRATEGIC PLANING PROCESS 
USED IN SCHOOL DISTRICTS IN THE SOUTHEASERN 

UNITED STATES" DOCTOR OF EDUCATION,CARDINAL STRTCH 
UNIVERSTIY UNIVERSTIY OF CENTRAL 

5-  LES BELL AND DANIEL,W.K.CHAN(2002)"PRINCIPALS' 
LEADERSHIP AND STRATEGIC PLANNING IN PRIMARY SCHOOLS IN 

HONG KONG AND ENGLAND:ACOMPARISON" DOCTOR OF 
EDUCATION,UNIVERSTIY OF CENTRAL.FLORIDA . 
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  )١(ملحق رقم 

  استبانة الدراسة في صورتھا النھائیة
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                                                                                           حفظها اهللا                                          املكرمة مديرة الروضة                  
  السالم عليكم ورمحة ا وبركاته

  :استبانة لدراسة علمية بعنوان بني يديك
ریاض األطفال من وجھة نظر مدیرات  في إداراترؤیة مستقبلیة لتطبیق اإلدارة اإلستراتیجیة (

  )ریاض األطفال بمدینة مكة التعلیمة 
  للحصول على درجة املاجستري كمتطلب علمي

  :والذي يهدف إىل 
راحـل صـياغة الرسـالة والرؤيـة     التعرف على مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وخطواـا وم -١

  .اإلستراتيجية 
صانعة (إبراز دور اإلدارة اإلستراتيجية يف تطور املنظمات التعليمة وال سيما دور رياض األطفال -٢

  )األجيال
تقييم الوضع احلايل إلدارات رياض األطفال املستندة على إدرات تقليديـة مـن وجهـة نظـر     -٣

  .مديرات رياض األطفال
  .يف إدارة رياض األطفال نرجوا منك التكرم باإلجابة على مجيع فقرات اإلستبيان وحبكم عملكم

  علما بأن استجابات مديرات رياض األطفال على هذا النحو سوف تكون على تدرج مخاسي
  التحليل والرصدالبيئي الداخلي واخلارجي:احملوراألول

  ضعيفة جدا  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جداً  العبارة
اخلطة السنوية حتتوي 

للروضة على جداول زمنية 
لإلجناز األعمال املطلوبة من 

  املوظفات

          

  وتتوجه لسعادتكم الباحثة بالشكر والتقدير لتعاونكم معها وا حيفظكم ويرعاكم         
  الباحثة

  حنان عبد الرمحن السليماني
  ٠٥٥٤٧٧٨٠٦٦/جوال 
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  األول الجزء
  "األولیة البیانات"

  ...............الروضة  رةمدي أخيت
  :يف املكان املالئم لبياناتك يشتمل هذا اجلزء على معلومات تعريفية  لذلك أرجو وضع عالمة 

  :نوع الروضة 
  أهلي                        حكومي                   

  : العلمي املؤهل
  بكالوريوس                  ماجستري                                         ثانوية عامة                       دبلوم

  دكتوراه                                                  
  ................غري ذلك حددي فضال

  
  :إدارة الروضة  يف اخلربة سنوات عدد

  سنوات ٥ من أقل         
  سنوات ١٠ من أقل إىل سنوات ٥ من         
  سنة ١٥ من أقل إىل سنوات ١٠ من        
  فأكثر سنة ١٥ من        

  اإلدارة اإلسرتاتيجية  كليا أو جزئيا مبوضوع عالقة وهلا هبا االلتحاق مت اليت التدريبية الدورات عدد
  ثالث دورات                      مل ألتحق بأي دورة    
  أكثر من ثالث دورات                                    دورة   
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  الثاني الجزء
 مكة بمدینة واألھلیة الحكومیة األطفال ریاض مدیرات لدى اإلستراتیجیة اإلدارة مراحل تطبیق مقیاس"

  " المكرمة
  روضتك ظروف مع تتطابق التي الدرجة أمام )√( عالمة وضع بتمعن التالیة العبارات إقرأي

 


 
   



 
           التحلیل و الرصد البیئي / المحور األول

 يتضح مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية لدي   1
          

2 

تقوم إدارة الروضة بتنمية الوعي 
بمكونات وخصائص ومتطلبات عملية 

التخطيط اإلستراتيجي لدى موظفات 
           الروضة

3 
تلتزم موظفات الروضة بالخطط التي 

           تضعها إدارة الروضة 

4 
تعرف إدارة الروضة مواطن القوة في 

           روضتها وتعمل على بقائها،واستمراريتها

5 
يتميز الهيكل التنظيمي للروضة بوضوحه 

           وثباته

6 
يتم التعاقد مع المعلمات في العام الدراسي 

           ن مرة أكثر م

7 
يظهر لدى إدارة الروضة مساندة أولياء 

األمور لها في نشاطاتها إلدراكهم نبل 
           رسالتها التربوية 

8 
تعتبر إدارة الروضة معلماتها نقاط قوة 

           للروضة 

9 

توجد فجوات واسعة بين وعود الروضة 
 وماتلتزم به

          

10 

الفعاليات واألنشطة التي يتم المشاركة في 
فعاليات الطفل اليتيم (يتبناها المجتمع مثل 

           )يوم المعلم–يوم الغذاء العالمي–



   

 - ١٢٢  - 

11 

توجد صالحيات لمديرة الروضة  مما 
يمكنهامن اإلستفادة من الفرص التعليمية 

 )المجتمع(الموجودة في  البيئة الخارجية 
          

12 

ى المعلومات تستند إدارة الروضة عل
والحقائق للتعرف على طبيعة البيئة 

           ).المجتمع(الخارجية 

13 
تضع إدارة الروضة استبانات للتعرف 

           .على طبيعة المجتمع الخارجي

14 

تشجع إدارة الروضة منسوباتهاإلستفادة 
 .من الفرص التعلمية الجديدة المتاحة لهن

          

15 

خطة السنوية لها تراعي عند إعدادها ال
الروضة الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية 

 في المجتمع
          

16 

تعتبر إدارة الروضة موظفاتها بأنهن 
أفضل أنواع األصول التي تمتلكها 

           )األصول البشرية(

17 

يوجد لدى الروضة معلومات كافية عن 
-قيمه-ثقافة المجتمع(اليئة الخارجية 

           )تنظيمه

18 

تنظم إدارة الروضة زيارات لروضات 
نموذجية للتعرف على كيفية تحضير 

 الدروس النموذجية
          

19 
 يوجد موقع إلكتروني للروضة 

          

20 

يتم اإلطالع على خطط نموذجية لروضات 
منافسة تعين إدارة الروضة في وضع 

 الخطة السنوية لها
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 العبارات
عالية 
 جداً

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداً

           صياغة االستراتيجية / المحور الثاني

1 

تتميز رسالة الروضة أنها تحفز 
الموظفات للتفكير المستمر والعمل 

           المبدع 

2 
تضع إدارة الروضة خطط طويلة 

           األمد 

 توجد لدى الروضة رسالة  3
          

 توجد لدى الروضة رؤية  4
          

5 
تضع إدارة الروضة أهداف قابلة 

           للتحقيق 

6 
تقوم إدارة الروضة بوضع 

           استراتيجيات و العمل على تطوبرها

7 
تقوم إدارة الروضة بصياغة رؤيا 

           شاملة

 تضع إدارة الروضة خطة للطوارئ 8
          

9 

الروضة خطة رئيسة تضع إدارة 
شاملة تحدد كيفية انجاز الروضة 

           لرسالتها وأهدافها 

10 
تقوم إدارة الروضة بتحليل وتعريف 

 الفجوة اإلستراتيجية 
          

11 
تنجح إدارة الروضة في ترجمة 

 األهداف إلى خطط
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12 

تتعامل إدارة الروضة مع دالالت ما 
حصاءات وراء األرقام واإل

والمعلومات وذلك وفق توجه 
استراتيجي مرن يستوعب المواقف 

           ويتفاعل مع األحداث

13 
تعتبر رسالة الروضة هي المرشد 
           الرئيسي لكافة القرارات والجهود 

14 

تضع الروضة أهداف تتسق مع 
محتوى وأنشطة الروضة وحاجات 

           الطفل

 العبارات
عالية 
 جداً

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداً

           تطبيق االستراتيجية / المحور الثالث

 تتمسك الروضة بالمركزية الشديدة  1
          

2 
يوجد خوف من التغيير لدى بعض 

           موظفات الروضة

 توجد خدمة اإلنترنت بالروضة  3
          

4 
تصمم إدارة الروضة الخطط 

 ة لموظفاتهاالتشغيلي
          

5 
تقوم الروضة بتوزيع الموارد  

 المالية على بنود الخطة 
          

6 
تقوم الروضة بتحديد مسؤوليات 

 القائمين بتنفيذ الخطة اإلستراتيجية 
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7 
تتسم الخطة اإلستراتيجية للروضة 

  بالمرونة  
          

8 
تتميز إدارة الروضة بقدرتها بين 

 لجمع بين المركزية والالمركزية ا
          

9 

توفر إدارة الروضة أنظمة تحفيز 
فاعلة تسهم في إثارة دافعية 

           موظفاتها في العمل

10 

تقوم  إدارة الروضة بالتخطيط 
التشغيلي الذي يهتم بالمشكالت 

           اليومية 

11 
تقوم إدارة الروضة بوضع ميزانيات 

 قامة بالروضة لألنشطة الم
          

12 
تضع إدارة الروضة إجراءات 

 تشغيلية معيارية 
          

13 
يعتبرمبنى الروضة مالئم لتنفيذ 
 البرامج واألنشطة غيرالمنهجية 

          

14 
تضع إدارة الروضة تنسيق تنظيمي 
 لموظفاتها منذ بداية العام الدراسي

          

15 

لروضة على يتم التنظيم في عمل ا
مبدأ تساوي المسئولية مع السلطة 

           المفوضة للموظفات

16 
توجود بدائل متعددة في الخطة 
 للتعامل مع المتغيرات المتوقعة
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  الدراسة بأدوات الخاص االستبیان

 


 
   



 

           ةالتقییم و السیطر/ المحور الرابع

تدرك إدارة الروضة أهمية التقويم الذاتي  1
 للخطة حسب معايير محددة

          

تقوم إدارة الروضة بمراجعة العوامل الداخلية  2
           والخارجية 

          تضع إدارة الروضة مقياس لألداء  3

تقوم إدارة الروضة بمراجعة وتقويم  4
 اإلستراتيجية 

          

5 
تهتم إدراة الروضة بتوزيع اإلستبيانات في 
نهاية العام لتعرف مدى رضا أولياء األمور 

 عن الخدمات المقدمة من الروضة 
          

استخدام نظام للرقابة على أداء موظفات  6
           الروضة 

 استخدام اإلستراتيجيات البديلة عند الحاجة 7
          

يم القبلي والتكويني تفسير نتائج التقو 8
           والنهائي بكفاءة 

توفير موارد إبداعية لتمويل خطط الروضة  9
           وبرامجها

إجراء التعديالت على الخطة اإلستراتيجية في  10
           ضوء نتائج عملية التقويم النهائي

أضع مقياس لألداء لتقييم درجة التقدم في  11
  تنفيذ أهداف الروضة

          

أضع معاييرمحددة لتقويم أهداف األدارة بما  12
 يتناسب مع رسالتها

          

أجري تعديالت على الخطة في ضوء تغير  13
           بيئة الروضة

أوازن بين اإليرادات والنفقات للتأكد من  14
           تحقيق األهداف

ا أجري التعديالت الالزمة لنجاح اإلدارة بم 15
 يتوافق مع التغيرات الجارية في بيئة الروضة
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  ) ٢(ملحق رقم 

   اسماء محكمي االستبانة
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  )٢(ملحق رقم 
  أسماء محكمي اإلستبانة

  التخصص  اإلسم

  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط  هاين سعيد- ١

  قسم اإلدارة  تربوية والتخطيط  عدنان بدوي اإلبراهيم  - ٢
  التخطيطقسم اإلدارة التربوية و  جواهر أمحد قناديلي- ٣

  قسم إدارة األعمال  جهاد بين هاين- ٤
  مناهج طرق التدريس  ابراهيم رشاد عبد الرمحن الدويب- ٥

  مناهج طرق التدريس  عبد الرمحن عبد احلفيظ اإلنصاري- ٦
  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط  سنبل عباس فائقة - ٧

  علم النفس  إهلامي عبد العزيز إمام - ٨
  النفسعلم   ربيع سعيد طه  - ٩

  علم النفس  هشام خميمر -١٠
  اإلدارة التربوية والتخطيط  كايد حممد سالمه  -١١

  قسم اإلدارة التربوية والتخطيط  أسعد حسن  مكاوي -١٢

  قسم الطب  فارس حممد نور ألطف -١٣
  قسم علم املعلومات  محود أمحد الشنربي-١٤

  قسم رياض األطفال  عواطف زيين خياط -١٥
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  )٣(ملحق رقم
خطاب تسجیل الدراسة في معھد البحوث 

  علمیةال
  وإحیاء التراث اإلسالمي
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  )٤(ملحق رقم 
احصائیة قسم اإلحصاء في وزارة التربیة 
والتعلیم بعدد الروضات في مدینة مكة 

  المكرمة
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  )٥(ملحق رقم 

صورة من خطاب مدیرة التعلیم لتطبیق 
  االستبانة
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