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 شكر وتقدير
بعػػػد شػػػكرم ن سػػػبحان  كتعػػػالجه فػػػكنني أتكجػػػ  بالشػػػكر كالعرفػػػاف كالت ػػػدير *

لتفضػممما   لمسيدة الدكتورة ثناء غانم والسيدة الدكتورة مطيعة أحمدد
باإلشراؼ عمج الرسػالةه لمػا قػدامتان مػف معمكمػات كتكجيمػات عمميػة مسػتمرة 

راسػتي تػذليؿ الصػعكبات فػي طريػؽ دالعمػؿ عمػج أثناء إعداد هذن الدراسػةه ك 
 بسعة عمممما كرحابة صدرهما.

كمػػػا أتكجػػػ  بخػػػالص الشػػػكر كالت ػػػدير إلػػػج أعضػػػاء لجنػػػة التحكػػػيـ )لجنػػػة *
فمنحػػكني قسػػطان مػػف  همناقشػػة الرسػػالة( عمػػج تفضػػممـ ب بػػكؿ مناقشػػة الرسػػالة
  .كقتمـ الثميف بغية تحكيـ كت ييـ هذا العمؿ المتكاضع

التربيػػة فػػي جامعػػة تشػػريف  كاالمتنػػاف لعمػػادة كميػػة*كمػػا أت ػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر 
بالنصح كاإلرشاد  فيما الذيف لـ يبخمكا عميا  يةميئة التدريسالكلجميع أعضاء 
 العميا. تيخالؿ سنكات دراس

أما أساتذتي الكراـ الذيف شارككا فػي تحكػيـ أدكات الدراسػة فممػـ منػي فػائؽ *
 الت دير كاالحتراـ كاالمتناف.

ربيػػػة كالعػػػامميف فيمػػػا  مديريػػػة الت *كمػػػا أت ػػػدـ بخػػػالص الشػػػكر كالعرفػػػاف إلػػػج
 التي قدمكها لتطبيؽ أدكات الدراسة. لمتسميالت

العػػػػكف  كالعرفػػػػاف إلػػػػج كػػػػؿ مػػػػف مػػػػدا لػػػػي يػػػػد كأخيػػػػران أت ػػػػدـ بخػػػػالص الشػػػػكر*
لػػي نصػػحان أك عكنػػان حتػػج تمكنػػت مػػف إنجػػاز بحثػػي عمػػج  كالمسػػاعدة كأسػػدل

 هذن الصكرة.
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ٍّٙااجَ ث٦دثس٠ااز ضُٙ ٌٌؼٍّااٟ فااٟ صهع١ش٘ااج ػٍااٝ دسؽااز ِّجسعاأضااجةؼ ثخضذااجس ؽاا١ف١ٗ ٌضقذ٠ااذ ثٌفااشٚق داا١ٓ فتااجس ثٌّؤ٘ااً ث (5-32)
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 ثٌشٚمز. ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صٛؽ١ٗ ػًّ
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 ٍٛظجةف ث٦دثس٠ز.ٌ ضُٙ ِّجسع
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 ٍٛظجةف ث٦دثس٠ز.ٌ ضُٙدسؽز ِّجسعفٟ 
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 ث٦دثس٠ز.
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ث٦دثس٠ز صذؼجً ٍٛظجةف ٌ ض٠ُٙشثس ِذ٠شٞ ثٌش٠جك فٟ دسؽز ِّجسعصمذٌٍفشٚق د١ٓ ِضٛعطجس   T. test ٔضجةؼ ثخضذجس (5-45)

 ٌّضغ١ش ث٨خضقجؿ.
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 126 ٔضجةؼ ثخضذجس ثٌفشم١جس ثٌفشػ١ز ٌٍفشم١ز ثٌشة١غ١ز ثٌغج١ٔز. (5-46)
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  ر

 ٍٛظجةف ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش عٕٛثس ثٌخذشر ث٦دثس٠ز.ٌ ضُٙعفٟ دسؽز ِّجس

عاإٛثس ثٌخذااشر ث٦دثس٠ااز فااٟ صهع١ش٘ااج ػٍااٝ دسؽااز ِّجسعااز ٌضقذ٠ااذ ثٌفااشٚق داا١ٓ فتااجس Dunnett C ثخضذااجسٔضااجةؼ  (5-49)
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ٍٛظجةف ث٦دثس٠ز صذؼجً ضُٙ ٠ٌشثس ِذ٠شٞ ثٌش٠جك فٟ دسؽز ِّجسعصمذٌٍفشٚق د١ٓ ِضٛعطجس   T. test ٔضجةؼ ثخضذجس (5-51)

 ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز.ٌّضغ١ش 
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 ٍٛظجةف ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش صجدؼ١ز ثٌشٚمز.ٌ ضُٙ ِّجسع
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 ث٦دثس٠ز.
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ٌٍفشٚق د١ٓ ِضٛعطجس صماذ٠شثس ِاذ٠شٞ ثٌش٠اجك فاٟ دسؽاز صاٛثفش  ANOVAٔضجةؼ ثخضذجس صق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ ث٤فجدٞ  (5-57)

 ِضطٍذجس إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ.
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 إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ.فٟ دسؽز صٛثفش ِضطٍذجس 
132 
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 إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز.
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 ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش ث٨خضقجؿ.
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 دثس٠ز.إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦
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صماذ٠شثس ِاذ٠شٞ ثٌش٠اجك فاٟ دسؽاز صاٛثفش ِضطٍذاجس صطذ١اك إػاجدر ٌٍفاشٚق دا١ٓ ِضٛعاطجس   T. test ٔضجةؼ ثخضذجس (5-67)

 ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز.
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 إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش صجدؼ١ز ثٌشٚمز.صطذ١ك ِضطٍذجس 
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 إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صذؼجً ٌّضغ١ش صجدؼ١ز ثٌشٚمز. صطذ١ك فٟ دسؽز صٛثفش ِضطٍذجس
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فاٟ صهع١ش٘اج ػٍاٝ دسؽاز صاٛثفش ِضطٍذاجس صطذ١اك  ٌضقذ٠ذ ثٌفشٚق د١ٓ فتجس صجدؼ١ز ثٌشٚمازDunnett C ٔضجةؼ ثخضذجس (5-71)

 إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز.
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ِىج١ٔاز صطذ١اك إػاجدر ٕ٘ذعاز صماذ٠شُ٘ ٦ٔضجةؼ ثخضذجس وجٞ ِشداغ ٌٍؼ٩لاز دا١ٓ ثٌغاّجس ثٌؾخقا١ز ٌّاذ٠شٞ ثٌش٠اجك ٚ (5-73)

 ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دضٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش )صٛؽ١ٗ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٌّذ٠شٞ ثٌش٠جك ٔقٛ ثٌضغ١١ش(.
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 .دثسر ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش )صفؼ١ً ِذ٠شٞ ثٌش٠جك ٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١ش(ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دضٛثفش ث٦
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ِىج١ٔاز صطذ١اك إػاجدر ٕ٘ذعاز صماذ٠شُ٘ ٦ٔضجةؼ ثخضذجس وجٞ ِشداغ ٌٍؼ٩لاز دا١ٓ ثٌغاّجس ثٌؾخقا١ز ٌّاذ٠شٞ ثٌش٠اجك ٚ (5-75)
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 أوًل: مقدمة الدراسة.
يسػػبؽ لػػ  مثيػػؿه إالا أنػػ  يتصػؼ عصػػرنا الحػػالي بالسػػرعة المائمػػة فػي الت ػػدـ العممػػي كالت نػػي بشػػكؿ  لػـ     

التػي ظمػرت المشػكالت االجتماعيػة كاالقتصػادية العديد مػف التحػديات كالمتطمبػات ك  مف جمة  أخرل يكاج 
فػػي معظػػـ المجتمعػػات كبخاصػػة فػػي المجتمعػػات الناميػػة ا مػػر الػػذم يتطمػػب منػػا البحػػث كباسػػتمرار عػػف 

االرت ػػاء طيع التعامػػؿ مػػع متغيػػرات الكاقػػع ك السػػبؿ الكفيمػػة لمكاجمػػة هػػذن التغييػػرات كالتحػػدياته كحتػػج نسػػت
فكنا  البد مف كجكد إدارة تتمتع بكفاءات عاليػةه تمتمػؾ ال ػدرة عمػج تجديػد كتطػكير  بالمجتمع كبكفاءة أبنائ 

الستفادة من التقدم والتطور العممي والتقني مدرتين بعوامدل عديددة أساليبما اإلدارية بشكؿ  مسػتمر  ف  
دارة الوقددت والجيددد والمددال  يدديتي بمقدددمتيا أسددموب اإلدارة فددي المتابعددة وتحقيددق األىددداف المنشددودةا وات

 (.4ه ص2012)العسيميه  بالشكل األمثل"
متطػكرة المجتمعػات ييػر الفالمعيار الذم نفرؽ مف خالل  بيف المجتمعات التي تتصؼ بالتنظيـ كالتطػكر ك 

تعتبػر اإلدارة مػف العمميػات  متطػكرةالمجتمعػات البعيدة عػف التنظػيـ كػاف كالزاؿ هػك اإلدارةه لػذا نجػد أف الك 
"مجموعة متشدابكة مدن الوظدائف أو العمميدات مدن )تخطديطا وتنظديما وتوجيدوا المامة عمج اعتبار أنما 

  ومتابعددةا وتقددويم( تسددعت إلددت تحقيددق أىددداف معينددة عددن طريددق السددتخدام األمثددل لممددوارد المتاحددة
 (.7ه ص2005)مصطفجه 

مجػاالت نجػد أف خطػكرة الكعند الحديث عف دكر اإلدارة في تح يؽ ا هػداؼ المنشػكدة فػي أم مجػاؿ مػف 
التعميميػة بكافػة مراحممػا  نمػا تتعمػؽ باإلنسػاف -كأهمية هذا الػدكر تػزداد عنػدما يػرتبط بالمؤسسػات التربكيػة

ة المكضػػكعة مػػف قبػػؿ ال يػػادات كمسػػت بؿ المجتمػػعه فػػاإلدارة التربكيػػة مسػػؤكلة عػػف تنفيػػذ السياسػػات التعميميػػ
التربكية العمياه كعمي  فكنا  يتطمب منما أف تكاكب التطكرات المتالح ة في جميػع مجػاالت الحيػاة السياسػية 
تبػاع  كاالجتماعية كاالقتصادية كالتربكية كذلؾ مف خالؿ تبني االتجاهات اإلدارية الحديثػة التػي تناسػبماه كاا

فػي تح يػؽ النمػك المتكامػؿ  ي تمكنمػا مػف تػكفير بيئػة تعميميػة مناسػبة تسػمـا ساليب اإلداريػة المتطػكرة التػ
 لممتعمميف.

كبمػػا أننػػا نشػػمد تطػػكر ت نػػي كانفجػػار معرفػػي فػػكفا العمميػػة التعميميػػة لػػـ تعػػد م تصػػرة عمػػج تزكيػػد المتعممػػيف 
يػػة ممػػاراتمـ بالمعمكمػػات كالمعػػارؼ كالح ػػائؽ العمميػػة بػػؿ تطػػكرت إلػػج إكسػػابمـ الم ػػدرة عمػػج التفكيػػر كتنم

بحيث يككنكا قادريف عمج مكاكبة التطكراته كعمج ال ياـ بعمميػات الم ارنػة كالتحميػؿ كحػؿ المشػكالت التػي 
تكاجممـ في حياتمـ كاتخاذ ال رارات المامةه كهنا يبرز دكر اإلدارة التربكية فػي معرفػة كيفيػة االسػتفادة مػف 

ير كتكجيػػػ  العمػػػؿ فػػػي يأنمػػػا تتػػػكلج مسػػػؤكلية تسػػػ هػػػذن التطػػػكرات كتفعيممػػػا ضػػػمف العمميػػػة التعميميػػػة بمػػػا
التعميميةه كيمكف اإلشػارة هنػا إلػج أف ميػداف التربيػة كالتعمػيـ يعتبػر مػف الميػاديف التػي -المؤسسات التربكية

سػػعت إلػػج مكاكبػػة التطػػكرات مػػف خػػالؿ التجديػػد فػػي ا سػػاليب التربكيػػة التعميميػػةه كتطػػكير طرائػػؽ اإلعػػداد 
مميف فػػػي هػػػذا المجػػػاؿ باإلضػػػافة إلػػػج تحػػػديث المنػػػاهك لممراحػػػؿ التعميميػػػة بكافػػػة كالتأهيػػػؿ الخاصػػػة بالعػػػا

تػزكد ب يػة  ككنمػاالتعميمية لما تأثير كبير عمػج حيػاة الشػعكب -مراحمما انطالقان مف أف المؤسسات التربكية
يػػػؽ المؤسسػػػات )السياسػػػيةه االقتصػػػاديةه االجتماعيػػػة...( بػػػالككادر البشػػػرية المتخصصػػػة ال ػػػادرة عمػػػج تح 

التعميميػػػة التػػػي القػػػت -مػػػف المؤسسػػػات التربكيػػػةتعتبػػػر مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ ا هػػػداؼ المنشػػػكدة. ك 
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اهتمامػػان كبيػػران نظػػران  هميػػة السػػنكات الخمػػس ا كلػػج مػػف حيػػاة الطفػػؿ التػػي ًتعػػد ا هػػـ كا كثػػر تػػأثيران فػػي 
مكان تبػػػرز قػػػدرات الطفػػػؿ -مرحمػػػة ريػػػاض ا طفػػػاؿ–ه فخػػػالؿ هػػػذن المرحمػػػة شخصػػػية الطفػػػؿ  حيػػػثاتػػػ  يكاا

 يكتسب العادات االجتماعية كالتفاعمية في البيئة التي يعيش في كنفما.
كعمج الريـ مف أف هذن المرحمة ال تدخؿ ضمف السمـ التعميمي )كما في نظاـ التعمػيـ فػي سػكريا( إالا أنمػا 

مػة قائمػة بػذاتما لمػا فمػي مرح ة ا خػرلهمرحمة تعميمية هادفة ال ت ػؿ أهميتمػا عػف أهميػة المراحػؿ التعميميػ
فمسػػفتما كأهػػدافما الخاصػػةه لػػذا يمكػػف ال ػػكؿ بػػأف مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ بحاجػػة إلػػج كجػػكد إدارة قػػادرة 
عمػػػج تخطػػػيط كتنظػػػيـ كتكجيػػػ  كمتابعػػػة العمػػػؿ داخػػػؿ الركضػػػة بحيػػػث تعمػػػؿ عمػػػج تميئػػػة البيئػػػة المالئمػػػة 

هػػػػذن اإلدارة فػػػػي كدة باعتبػػػػار أفا ميػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ تح يػػػػؽ ا هػػػػداؼ المنشػػػػلمتطمبػػػػات تنفيػػػػذ البػػػػرامك التعمي
ا مػػر الػػذم ًيم ػػي عمػػج  هعتبػػر مػػف العناصػػر ا ساسػػية المسػػاهمة فػػي تح يػؽ أهػػداؼ الركضػػةمؤسسػات تً ال

يجب أف يككف عمج درجة عالية مف الكفاءة كاإلعداد كالتدريب حتػج يػتمكف ف مسؤكلية كبيرةه المديرعاتؽ 
 ه كأف يكػػػكف قػػػدكة لمعػػػامميف فػػػي الركضػػػة كل طفػػػاؿ فػػػي مػػػف ال يػػػاـ بالممػػػاـ المككمػػػة إليػػػ  عمػػػج أكمػػػؿ كجػػػ

التعامػػؿ اإلنسػػاني كاإلبػػداع كالسػػعي الػػدؤكب لجعػػؿ الركضػػة متميػػزة فػػي أدائمػػا كمح  ػػة  هػػدافما. كيتح ػػؽ 
نػ  مػف ذلؾ مف خالؿ متابعت  لممستجدات المعرفية كالممارية المتصمة بالعممية اإلدارية كالتعميمية ممػا يمكا 

اإلدارية التي يتبعما كفؽ أحػدث الػنظـ اإلداريػة الحديثػةه كالتخمػي عػف ا سػاليب الت ميديػة تطكير ا ساليب 
 التي اعتاد عمج ممارستما بصكرة دائمة. 

دارة ففي السػبعينات اهػتـ الحديثة في ميداف اإل داخؿبالم ابؿ ف د شمد ال رف الماضي ظمكر العديد مف الم
اإلدارة  دخؿمػػػػػتكجػػػػػ  االهتمػػػػػاـ إلػػػػػج اإلدارة با هػػػػػداؼه كفػػػػػي الثمانيػػػػػات  دخؿف بمػػػػػك يػػػػػالمفكػػػػػركف كاإلدار 

داخؿ إدارة الجػػكدة الشػػاممة. إف هػػذن المػػ دخؿاإلسػػتراتيجية. أمػػا فػػي التسػػعينات ف ػػد تكجمػػت ا نظػػار إلػػج مػػ
ـا  ـا انت مػػت ليػػتـ تطبي مػػا فػػي تبنيكييرهػػا قػػد تػػ مػػا فػػي ال طػػاع الصػػناعي لتطػػكير عمػػؿ المنشػػّت الصػػناعية ثػػ

هػػذن  جػػكدة الشػػاممة. لكػػف مػػا كػػاف يؤخػػذ عمػػجإدارة ال دخؿجػػاؿ التربػػكم كقػػد أثبتػػت فعاليتمػػا كالسػػيما مػػالم
داث تغييػرات جذريػة فػي أنما كانت ت ـك عمج تطكير كتحسيف مػا هػك قػائـ ف ػط دكف أف ت ػـك بكحػ داخؿالم

    ا مر الذم دفع  بالكاتبيف ا مريكييف مايكؿ هامر كجيمس شامبي آلية العمؿ
(Hammer and Champy)  إعدددادة ىندسدددة المنظمدددة(إلػػػج كضػػػع كتابممػػػا الشػػػمير بعنػػػكاف( – 

Reengineering The Corporation-  إعدادة إدارم حػديث كهػك  دخؿالمتضػمف مػك  1993عػاـ(
مف المداخؿ اإلدارية الحديثة التػي اسػتعانت بػ  العديػد  دخؿكقد اعتبر هذا الم هىندسة العمميات اإلدارية(

 داخؿأف الكاقػع الػذم نعػيش فيػ  يتطمػب كجػكد مػ مػاه كالسػيمامف المنظمات مػف أجػؿ تطػكير كتحسػيف أدائ
إداريػػة حديثػػة تسػػعج إلػػج تحػػديث العمػػؿ كتطػػكيرن مػػف خػػالؿ إجػػراء تحػػكيالت جذريػػة فػػي أنظمػػة العمػػؿه 

   .كلكجيا( في العمؿ اإلدارمكتكظيؼ ت انة المعمكمات )التكن
دارة مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ بشػػػكؿ  خػػػاص لممػػػ اإلداريػػػة  داخؿإفا تبنػػػي اإلدارة التربكيػػػة بشػػػكؿ  عػػػاـه كاا

"مدددديري ريددداض األطفدددال يعتبدددرون الحديثػػػة سػػػكؼ يسػػػمـ فػػػي تطػػػكير أداء الكظػػػائؼ اإلداريػػػةه كبمػػػا أف 
عممية تغييرا كما أنيم يمدون المربيات وأولياء األمور بدالكثير مدن المعمومدات الضدرورية  ةمفتاح ألي  ال

(ه ف ػػد تكجػػب عمػػيمـ أف يسػػعكا إلػػج االبتكػػار كاإلبػػداع فػػي عمممػػـ 227ه2007)شػػريؼه  لتربيددة الطفددل"
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عادة التفكير مف ن طة الصفر بجميع ا عماؿ التػي ي كمػكف بمػا. بمعنػج آخػر التخمػي عػ ف فكػرة اإلدارم كاا
ال ياـ بالعمؿ بطري ة ت ميدية كالسػعي إلػج إحػداث ن مػة نكعيػة فػي أدائمػـ اإلدارمه كيمكػف ال ػكؿ بػأف إعػادة 
هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة هػػػك ا سػػػمكب اإلدارم المناسػػػب لتح يػػػؽ ذلػػػؾ ككنػػػ  يسػػػاير التطػػػكر فػػػي الفكػػػر 

اء العمؿه باإلضػافة إلػج ذلػؾ فػكفا ت انػة اإلدارم كما يشجع المبادأة كاالبتكار في طرح ا فكار الجديدة كأد
ممػا يمكػف مػديرم ريػاض ا طفػاؿ مػف أداء دخؿ المعمكمات )التكنكلكجيا( تعتبر المحكر ا ساسي لمذا المػ

 المماـ المككمة إليمـ كالتكاصؿ مع الجمات الرسمية كالبيئة المحيطة بسمكلة كيسر.
مرحمة تأسيسية كحاسمة في حياة اإلنسػاف ف ػد تكجػب كانطالقان مف أهمية مرحمة رياض ا طفاؿ باعتبارها 

التعميمية التػي ًتعنػج بمػذن المرحمػةه كالعمػؿ عمػج تطػكير اإلدارة المتبعػة فػي -االهتماـ بالمؤسسات التربكية
إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة كمػدل  دخؿهذن المؤسسات. مف خالؿ هػذن الدراسػة سػكؼ يػتـ تكضػيح مػ

ي تطػكير إدارة ريػاض ا طفػاؿ بمػدؼ رفػع كفػاءة هػذن المؤسسػات كزيػادة فاعميتمػا إمكانية االستفادة منػ  فػ
بغيػػة مكاكبػػة التطػػكرات كالمسػػتجدات فػػي الميػػداف التربػػكم مػػف جمػػةه كتح يػػؽ ا هػػداؼ المرجػػكة مػػف هػػذن 

 المؤسسات مف جمة  ثانية.
 الدراسة. إشكاليةثانيًا: 
لمػا مػف تػأثير كبيػر فػي تشػكيؿ مػف المراحػؿ المامػة فػي حيػاة الطفػؿ لمػا  مرحمة رياض ا طفاؿًتعد       
عتبػر المؤسسػات كتنميتما مف جميع النكاحي )الجسديةه الع ميةه االجتماعيةه المعرفية....( لػذا تً  ت شخصي

ـا -الخاصػػة بمػػذن المرحمػػة مؤسسػػات تربكيػػة مؤسسػػة  ةإنشػػاؤها لتح يػػؽ أهػػداؼ محػػددةه كهػػي كأياػػ تعميميػػة تػػ
يػػػػة أك اقتصػػػػادية أك سياسػػػػية البػػػػد مػػػػف كجػػػػكد شػػػػخص يتحمػػػػؿ مسػػػػؤكلية قيػػػػادة الجمػػػػكد الجماعيػػػػة اجتماع

 المكجكدة في هذن المؤسسات لتح يؽ ا هداؼ المرجكة.
البػد مػف أف  -انطالقان مف أهمية المرحمة العمرية التي تتضػمنما–كنظران  همية مؤسسات رياض ا طفاؿ 

رفيػػة معينػػةه كأف يكػػكف لػػديمـ معمكمػػات عمميػػة دقي ػػة عػػف يتصػػؼ مػػديريما بصػػفات شخصػػية كع ميػػة كمع
اإلدارة بشػػكؿ  عػػاـ عمػػج اعتبػػار أنامػػا عمػػـ كفػػف كالتػػزاـ بأخالقيػػات الممنػػةه كمعمكمػػات عػػف مرحمػػة ريػػاض 
ا طفاؿ بشكؿ  خاص حتج يككف لديمـ ال درة عمج التعامؿ مع ا طفاؿه كتكجي  المربيات كتزكيدهف بكػؿ 

لـ يعد ي تصػر عمػج متابعػة مػا يجػرم داخػؿ الركضػة بػؿ  المديريفكالسيما أف دكر جديد في هذا الميدافه 
أصبح يتطمب منمـ ممارسػة كظػائؼ متعػددة كال يػاـ بػأدكار مختمفػة نتيجػة التطػكرات الحاصػمة فػي المجػاؿ 

 التربكم.
هػػػذن أف أيمػػػب مػػػديرم  محػػػظًيمػػػارس فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ يلمكاقػػػع اإلدارم الػػػذم  ابعإالا أف المتػػػ

ال يمتمكػكف المعمكمػات الكافيػة التػي تمكػنمـ مػف ال يػاـ  هالمؤسسات مف ييػر المختصػيف فػي مجػاؿ اإلدارة
يفػػػاؿ  بممػػػاممـ بالشػػػكؿ ا مثػػػؿ. ا مػػػر الػػػذم يػػػؤدم إلػػػج تركيػػػزهـ عمػػػج أداء بعػػػض الكظػػػائؼ اإلداريػػػة كاا

فػػي ممارسػػة  التػػي أظمػػرت نتائجمػػا كجػػكد ضػػعؼ ((2011 طعمددةكظػػائؼ أخػػرله كهػػذا مػػا أكدتػػ  دراسػػة 
اإلدارة  كظػػػائؼ إلػػػج كجػػػكد ضػػػعؼ فػػػي جكانػػػب (2003) الحسدددينكظيفػػػة الت ػػػكيـ. كمػػػا تكصػػػمت دراسػػػة 

داريػػان  التربكيػػة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿه كافت ػػار هػػذن المؤسسػػات إلػػج المػػديرات المػػؤهالت تربكيػػان كاا
 كالًمعدات أكاديميان في التخصص التربكم في مجاؿ إدارة رياض ا طفاؿ.
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أجؿ معرفة الكاقع اإلدارم الذم ًيمارس في مؤسسات ريػاض ا طفػاؿ المتكاجػدة فػي مػدينتي الالذقيػة كمف 
( مػديران كمػديرة لريػاض 30كجبمة قامت الباحثة بكجراء دراسة استطالعية مصغرة شممت عينػة مؤلفػة مػف )

ـا 2013/ 6 /15كلغاية  2013/ 6 /1ا طفاؿ في الفترة الكاقعة بيف  اسػتخداـ االسػتبانة فػي هػذن ه كقد تػ
 حيث تبيف اآلتي: الدراسة

 افت ار هذن الرياض لممديريف المؤهميف تربكيان كممنيان. -1
)التخطػػػيطه  ائؼهػػذن الريػػاض الممػػاـ المتعم ػػة بكظػػائؼ اإلدارة التربكيػػة كالسػػيما كظػػ كًيمػػارس مػػدير   -2

 ممارسات إلج مستكل ا داء المطمكب.كالتنظيـه كالتكجي ه كالت كيـ( بدرجات متفاكتةه كالتصؿ هذن ال
ائؼ معينػػة مثػػؿ كظيفػػة التكجيػػ ه عمػػج أداء الممػػاـ المتعم ػػة بكظػػالمػػديريف بعػػض يػتـ التركيػػز مػػف قبػػؿ  -3

 .كَيغفمكف عف ممارسة كظائؼ أخرل مثؿ كظيفة الت كيـ حيث أن  ال يتـ ممارستما كما يجب
أعمػػاؿ الركضػػة هػػك ا سػػمكب اإلدارم الت ميػػدم  يالبػػان مػػا يكػػكف ا سػػمكب اإلدارم المتبػػع فػػي تسػػيير -4

 الذم اعتاد المديركف عمي  منذ بداية عمممـ كمديريف.
عمػج الػريـ مػػف أف السػمة ا بػرز لمعصػػر الحػالي هػػك ظمػكر ت انػة المعمكمػػات )التكنكلكجيػا( كدخكلمػػا  -5

أيمب مجاالت الحياة إالا أن  تبيف مف خالؿ الدراسة االستطالعية عدـ تكظيؼ ت انػة المعمكمػات فػي إدارة 
العيةه كالسػػيما أف مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ ريػػـ تػػكافر أجمػػزة الحاسػػكب عنػػد أيمػػب أفػػراد العينػػة االسػػتط

أكصػػت بضػػركرة إدخػػاؿ ا سػػاليب الت نيػػة الحديثػػة فػػي مجػػاؿ إدارة مؤسسػػات قػػد  (2011) طعمددةدراسػػة 
 رياض ا طفاؿ بغية تطكير العمؿ اإلدارم في هذن المؤسسات.

 ناصديفكالبد مف اإلشارة هنا إلج أف نتائك الدراسة االستطالعية قد انسػجمت مػع مػا تكصػمت إليػ  دراسػة 
كالتػػػي أظمػػػرت نتائجمػػػا افت ػػػار مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ لممػػػديرات المػػػؤهالت ممنيػػػانه كمػػػا أف  ((2005

مديرات رياض ا طفاؿ بحاجة إلج الدكرات التدريبية التي تكسبمف الممارات التي تتطمبمػا هػذن الممنػة مػف 
 جمةه كتساعد عمج رفع مستكل أدائمف مف جمة  أخرل.

جريػػت العديػػد اهاتمػػا الحديثػػة كتطبي اتمػػا فػػي المؤسسػػات التربكيػػة ف ػػد أً كمػػع تطػػكر النظريػػات اإلداريػػة كاتج
اإلداريػػػػة الحديثػػػػة كمػػػػدل إمكانيػػػػة تطػػػػكير إدارة  داخؿمػػػػف الدراسػػػػات المحميػػػػة كالعربيػػػػة التػػػػي تتنػػػػاكؿ المػػػػ

 مػداخؿالتعميمية بشكؿ  عاـ كمؤسسات رياض ا طفاؿ بشكؿ  خاص فػي ضػكء هػذن ال-المؤسسات التربكية
التي بينت أف مؤسسات ريػاض ا طفػاؿ المكجػكدة فػي محافظػة الالذقيػة تطبػؽ  (2013) زىرةمثؿ دراسة 

التػي أظمػرت نتائجمػا إمكانيػػة  (2012) السدميمانيكدراسػة  مبػادئ إدارة الجػكدة الشػاممة بدرجػة متكسػطةه
 ناصديفة ه أمػا دراسػبمدينػة مكػة التعميميػة تطبيؽ اإلدارة اإلسػتراتيجية فػي إدارة مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ

 فػػي مدينػػة دمشػػؽ ف ػػد هػػدفت إلػػج تحديػػد درجػػة فاعميػػة برنػػامك لتػػدريب مػػديرات ريػػاض ا طفػػاؿ ((2005
 عمج نمط اإلدارة الديم راطية.

كبيػػر مػػف  كالجػدير بالػػذكر بػػأف مرحمػػة ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي الجممكريػة العربيػػة السػػكرية قػػد حظيػػت باهتمػػاـ  
كقػػد تجمػػج هػػذا االهتمػػاـ بكصػػدار العديػػد مػػف ال ػػكانيف كالمراسػػيـ التشػػريعية الناظمػػة لعمػػؿ هػػذن  هقبػػؿ الدكلػػة

/ الػذم يتضػمف رفػع نكعيػة ريػاض ا طفػاؿ 2004/ لعاـ /55المؤسسات كالسيما المرسـك التشريعي رقـ /
اتخػػػػػاذ / المتضػػػػمف 2006/ لعػػػػاـ /843الػػػػبالغ الػػػػكزارم رقػػػػػـ/ مػػػػػا صػػػػدركاالهتمػػػػاـ بالبيئػػػػة التعميميػػػػة. ك
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ـا ك  هاإلجػػػراءات الالزمػػػة الفتتػػػاح ريػػػاض ا طفػػػاؿ التابعػػػة لمػػػديريات التربيػػػة افتتػػػاح اختصػػػاص ريػػػاض  تػػػ
ا طفػػػػاؿ )تعمػػػػيـ عػػػػاـ كمفتػػػػكح( فػػػػي الجامعػػػػات السػػػػكرية بغيػػػػة تخػػػػريك مربيػػػػات لريػػػػاض ا طفػػػػاؿ يمػػػػتمكف 

عمػػج الػػريـ مػػف ك  المعمكمػػات التربكيػػة كالنفسػػية التػػي تمكػػنمف مػػف التعامػػؿ مػػع ا طفػػاؿ فػػي هػػذن المرحمػػة .
بػكدارة مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ كقػد  ان كافيػان هتمامػال يكجػد اإالا أنػ  هػذن المرحمػة االهتماـ التي تحظج بػ  

 :ظمر ذلؾ كاضحان مف خالؿ
 اإلدارةريػاض ا طفػاؿ ك  فػي مجػاؿ فالمػديرك  المتخصصة التي يخضع لمػاقمة عدد الدكرات التدريبية  . 1

 .(2003ا ودراسة الحسين )(2011) طعمةدراسة عمي   كهذا ما أكدت بشكؿ  عاـ
 اختيار مدير لمركضة كأف يككف حاصالن عمج إجازة في التربية.. عدـ كجكد شركط صارمة في 2
التػي حصػمت عميمػا الباحثػة كالتػي تتعمػؽ بمكضػكع تطػكير اإلدارة فػي  المحميػة قمة ا بحاث كالدراسػات. 2

 رياض ا طفاؿ كف ان لالتجاهات اإلدارية الحديثة. 
إعػػادة هندسػػة  مػػدخؿاالسػػتفادة مػػف  لػػذا كػػاف مػػف الضػػركرم إجػػراء مثػػؿ هػػذن الدراسػػة كالبحػػث فػػي إمكانيػػة

مارس مف قبػؿ مػديرم ريػاض العمميات اإلدارية في تطكير كتحسيف جكدة كنكعية الكظائؼ اإلدارية التي تً 
 (2003) حممدديكدراسػػة  (2010) حنددونكالسػػيما أف العديػػد مػػف الدراسػػات العربيػػة مثػػؿ دراسػػة ا طفػػاؿ 

ككنمػػا أثبػػت - التعميميػػة-فػػي المؤسسػػات التربكيػػة اقػػد أكصػػت بضػػركرة تطبي مػػ لمػػدخؿالتػػي تناكلػػت هػػذا ا
مػف أجػؿ الحصػكؿ عمػج النتػائك المرجػكة مػف تطبي ػ  مػف جمػةه  -فاعميتما في البيئة التي تـا التطبيؽ فيمػا

لكف التساؤؿ الػذم يطػرح نفسػ  قبػؿ تطبيػؽ  صادية كاالجتماعية مف جمة  أخرل.كلتمبية خطط التنمية االقت
 أم مدخؿ إدارم حديث هك: هؿ مف الممكف تطبي   في بيئتنا الحالية في ظؿ الظركؼ الراهنة؟

 :اآلتيه يمكف تمخيص مشكمة الدراسة بالسؤاؿ فإذ
ما مدى إمكانية تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلداريدة فدي مؤسسدات ريداض األطفدال مدن وجيدة نظدر 

 يرين؟. المد
 مجمكعة مف ا سئمة الفرعية التالية: رئيسيتفرع عف سؤاؿ الدراسة ال ثالثًا: أسئمة الدراسة:

مػػا درجػػة ممارسػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػة لمكظػػائؼ اإلداريػػة )التخطػػيطه  -1
 التنظيـه التكجي ه الت كيـ( مف كجمة نظرهـ؟

فػي درجػة ممارسػتمـ ما الفركقات بيف كجمات نظر مديرم رياض ا طفاؿ في مدينتي الالذقية كجبمػة  -2
ه كذلػػؾ تبعػػان لمتغيػػرات الدراسػػة )المؤهػػؿ العممػػيه لمكظػػائؼ اإلداريػػة )التخطػػيطه التنظػػيـه التكجيػػ ه الت ػػكيـ(

 ؟االختصاصه سنكات الخبرة اإلداريةه الدكرات التدريبيةه تابعية الركضة(
 التعميميػػة-تػػكافر متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة مػػا درجػػة -3

كالعمػػؿ ضػػمف فريػػؽه ه ه كبيئػػة داعمػػة لمتغييػػره كت انػػة المعمكمػػاتاإلدارة الداعمػػة لمتغييػػر)بػػكالتػػي تتمثػػؿ 
 ( مف كجمة نظر المديريف؟السمات الشخصية لممديريفك 
كجمػػات نظػػر مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػة فػػي درجػػة تػػكافر مػػا الفركقػػات بػػيف  -4

متطمبػػػات تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ المكجػػػكدة فػػػي مػػػدينتي 
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كذلػػػؾ تبعػػػان لمتغيػػػرات الدراسػػػة )المؤهػػػؿ العممػػػيه االختصػػػاصه سػػػنكات الخبػػػرة اإلداريػػػةه  هالالذقيػػػة كجبمػػػة
 ؟لتدريبيةه تابعية الركضة(الدكرات ا

درجػة السمات الشخصية لمديرم رياض ا طفػاؿ ك بيف ذات داللة إحصائية ارتباطية تكجد عالقة هؿ  -5
 ؟مكانية تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿت ديرهـ إل

فػػي مؤسسػات ريػاض ا طفػػاؿ  مػا المعكقػات التػي تحػػكؿ دكف تطبيػؽ إعػادة هندسػػة العمميػات اإلداريػة -6
 مف كجمة نظر أفراد العينة؟
 رابعًا: فرضيات الدراسة.

 ه عمج الكج  اآلتي:0.05تـا اختبار فرضيات الدراسة عند مستكل داللة    
.ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات ت ػديرات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة 1

عنػػد كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة كعمػػػج  لمتغيددر المؤىددل العممددديممارسػػتمـ لمكظػػائؼ اإلداريػػة تبعػػان 
 المستكل اإلجمالي.

ض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة .ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات ت ػديرات مػديرم ريػا2
عند كؿ مجاؿ مػف مجػاالت الدراسػة كعمػج المسػتكل الختصاص لمتغير ممارستمـ لمكظائؼ اإلدارية تبعان 

 اإلجمالي.
. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ت ػديرات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة 3

عنػػد كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة  سددنوات الخبددرة اإلداريددة لمتغيددرممارسػػتمـ لمكظػػائؼ اإلداريػػة تبعػػان 
 كعمج المستكل اإلجمالي.

. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ت ػديرات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة 4
ج عنػػد كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة كعمػػ الدددورات التدريبيددةلمتغيددر ممارسػػتمـ لمكظػػائؼ اإلداريػػة تبعػػان 

 المستكل اإلجمالي.
. ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ت ػديرات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة 5

عنػػد كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت الدراسػػة كعمػػج تابعيددة الروضددة لمتغيددر ممارسػػتمـ لمكظػػائؼ اإلداريػػة تبعػػان 
 المستكل اإلجمالي.

كسطات ت ػديرات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة . ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مت6
لمتغيدر المؤىدل تكافر متطمبات تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تبعػان 

 عند كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كعمج المستكل اإلجمالي. العممي
مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة  . ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ت ػديرات7

لمتغيدددر تػػػكافر متطمبػػػات تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ تبعػػػان 
 عند كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كعمج المستكل اإلجمالي. الختصاص

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ت ػديرات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة  .8
سدنوات لمتغيدر تكافر متطمبات تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تبعػان 

 عند كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كعمج المستكل اإلجمالي. الخبرة اإلدارية
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جد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات ت ػديرات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بدرجػة . ال تك 9
الددورات لمتغيدر تكافر متطمبات تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفػاؿ تبعػان 

 عند كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كعمج المستكل اإلجمالي. التدريبية
ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات ت ػػػديرات مػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ فيمػػػا يتعمػػػؽ . ال تكجػػػد فػػػركؽ 10

لمتغيدر بدرجة تكافر متطمبات تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تبعػان 
 عند كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة كعمج المستكل اإلجمالي. تابعية الروضة

ت ػػػديرهـ السػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك بػػػيف عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  تكجػػػد ال .11
 مكانية تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ.إل

 :اآلتية: تتمثؿ أهمية الدراسة بالن اط أىمية الدراسة :خامساً 
  فػي تكػكيف شخصػية  المامػة العمريػةمػف المراحػؿ أهمية مرحمة رياض ا طفاؿ عمػج اعتبػار أنمػا

ة يػػػال ػػػيـ الصػػػحية كالتربكيػػػة كالث اف ه كاكسػػػاب قدراتػػػ  كتكجيػػػ  ميكلػػػ  تنميػػػةمكاهبػػػ  ك  صػػػ ؿالطفػػػؿ ك 
 كالخم ية بما يتناسب مع البيئة التي يعيش فيما.

  أهميػػػػة اإلدارة التربكيػػػػة باعتبارهػػػػا إحػػػػدل ا دكات الرئيسػػػػة فػػػػي نجػػػػاح النظػػػػاـ التربػػػػكم كت دمػػػػ ه
التعميمية كافة بدءان مف مرحمة رياض ا طفػاؿ إلػج المراحػؿ -مكليتما لممراحؿ التربكيةكتتصؼ بش

 التعميمية العميا.
  أهميػػة إدارة مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ ككنمػػا تمعػػب دكران هامػػان فػػي تح يػػؽ ا هػػداؼ المرجػػكة فػػي

 ان عكاسػػػسػػػكؼ يكػػػكف لمػػػا ان المؤسسػػػاتهػػػذن المرحمػػػةه كالسػػػيما أف نتػػػائك العمػػػؿ اإلدارم فػػػي هػػػذن 
 .عمج ا طفاؿ كبالتالي تطكير شخصياتمـ في كافة النكاحي ان مباشر 

  أهميػػػة إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة كمػػػدخؿ إدارم حػػػديث يسػػػمـ فػػػي تطػػػكير أداء الكظػػػائؼ
التعميميػة بشػكؿ  عػاـ كمؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ بشػكؿ  خػاصه -اإلدارية في المؤسسات التربكية

المؤسسػػػػات كػػػػي يبػػػػدعكا كيبتكػػػركا فػػػػي أداء أعمػػػػالمـه كيشػػػػجع  كمػػػا يتػػػػيح الفرصػػػػة لمػػػػديرم هػػػذن
 في الركضة عمج طرح أفكار جديدة. فيالعامم

  ريػاض ا طفػاؿ  هميػة اسػتخداـ ت انػة المعمكمػات )التكنكلكجيػا( فػي عمممػـ  متكجي  اهتماـ مػدير
ريػاض  اإلدارمه مع ضركرة تحػديث كتطػكير أسػاليبمـ اإلداريػة التػي يتبعكنمػا فػي إدارة مؤسسػات

 ا طفاؿ.
  التػػي تتنػػاكؿ  -عمػػج حػػد عمػػـ الباحثػػة–ًتعػػد هػػذن الدراسػػة مػػف أكائػػؿ الدراسػػات فػػي البيئػػة السػػكرية

 إمكانية تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ.
  قػػد تفػػتح هػػذن الدراسػػة المجػػاؿ إلجػػراء المزيػػد مػػف البحػػكث كالدراسػػات التػػي تتنػػاكؿ إمكانيػػة تطبيػػؽ

كافػػة المراحػػؿ بحيػػث تشػػمؿ التعميميػػة -فػػي المؤسسػػات التربكيػػةإعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة 
 التعميمية.
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 ة كمػديرياتما فػي المحافظػاته قد يستفيد مف نتػائك هػذن الدراسػة ذكم االختصػاص فػي كزارة التربيػ
التعميميػة -انتباهمـ إلج ضركرة التخطيط إلقامة دكرات تدريبيػة لمػديرم المؤسسػات التربكيػة لفتك 

 بكافة مراحمما تتعمؽ بكيفية تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في إدارة مؤسساتمـ.
 تمدؼ الدراسة الحالية إلج: أىداف الدراسة:: سادساً 

ي مدينتي الالذقيػة كجبمػة لمكظػائؼ اإلداريػة )التخطػيطه ؼ درجة ممارسة مديرم رياض ا طفاؿ فتعرا  -1
 .مف كجمة نظرهـ التنظيـه التكجي ه الت كيـ(

ممارسػتمـ لمكظػائؼ  درجة في )مديرم رياض ا طفاؿ( ؼ الفركقات بيف كجمات نظر أفراد العينةتعرا  -2
لممتغيػػػػػرات التاليػػػػػة ) المؤهػػػػػؿ العممػػػػػيه  بعػػػػػان ت ه كذلػػػػػؾ)التخطػػػػػيطه التنظػػػػػيـه التكجيػػػػػ ه الت ػػػػػكيـ(اإلداريػػػػػة 

 .ه الدكرات التدريبية(ةاإلداري خبرةه تابعية الركضةه سنكات الاالختصاص
 التعميميػة-تعراؼ درجة تكافر متطمبات تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية فػي المؤسسػات التربكيػة -3

كالعمػػؿ ضػػمف فريػػؽه ه لمتغييػػره كت انػػة المعمكمػػاته كبيئػػة داعمػػة  اإلدارة الداعمػػة لمتغييػػر)بػػكالتػػي تتمثػػؿ 
 .مف كجمة نظر أفراد العينة )مديرم رياض ا طفاؿ( (السمات الشخصية لممديريفك 
درجػػة تػػكافر متطمبػػات فػػي  )مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ( ؼ الفركقػػات بػػيف كجمػػات نظػػر أفػػراد العينػػةتعػػرا  -4

ا طفػػػاؿ المكجػػػكدة فػػػي مػػػدينتي الالذقيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض 
الخبػػػرة ه تابعيػػػة الركضػػػةه سػػػنكات االختصػػػاصلممتغيػػػرات التاليػػػة ) المؤهػػػؿ العممػػػيه  بعػػػان تكذلػػػؾ  هكجبمػػػة
 ه الدكرات التدريبية(.اإلدارية

المعكقػػػات التػػػي تحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض  ؼتعػػػرا  -5
 .)مديرم رياض ا طفاؿ( نظر أفراد العينةا طفاؿ مف كجمة 

التكصؿ في ضكء نتائك الدراسة إلج مجمكعة مف االقتراحات التي تمكننا مف تػكفير متطمبػات تطبيػؽ  -6
 إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ.

 : منيج الدراسة.بعاً سا
اعتمػدت الباحثػة عمػػج المػنمك الكصػػفيه  فمػك است صػػاء ينصػب عمػج ظػػاهرة مػف الظػػكاهر كمػا هػػي      

قائمػػػة فػػػي الحاضػػػر ب صػػػد تشخيصػػػما ككشػػػؼ جكانبمػػػا كتحديػػػد العالقػػػات بػػػيف عناصػػػرها أك بينمػػػا كبػػػيف 
 (.97ه ص2008ظكاهر أخرل  )العزاكمه 

فػػػي مػػػدينتي الالذقيػػػة كجبمػػػة  كيسػػػاعدنا هػػػذا المػػػنمك عمػػػج كصػػػؼ كاقػػػع ممارسػػػة مػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ
ـا   لمكظػػائؼ اإلداريػػةه كقػػد حػػددت الدراسػػة الحاليػػة الكظػػائؼ اإلداريػػة اسػػتنادان إلػػج المراجػػع العمميػػة التػػي تػػ

)التخطػيطه التنظػيـه التكجيػػ ه الت ػكيـ(. كمػا يتػيح لنػػا  تحػددت الكظػائؼ اإلداريػػة بمػايمي:الرجػكع إليمػا ه ك 
إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة كمتطمبػػػات تطبي ػػػ  فػػػي المؤسسػػػات  دخؿالمػػػنمك التعػػػرؼ عمػػػج مػػػ اهػػػذ

التعميميةه كيزكدنا بالمعمكمات الالزمػة عػف درجػة تػكافر متطمبػات تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات -التربكية
ه كقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة اإلسػػتبانة كػػأداة لمدراسػػةه كاعتمػػدت عمػػج  اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ

ال ػػػػػكانيف مػػػػػا أه النتػػػػائك تحميػػػػػؿمػػػػػف أجػػػػؿ   SPSS.20زمػػػػػة اإلحصػػػػائية لمعمػػػػػـك االجتماعيػػػػة برنػػػػامك الر 
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( سػػػتكدنته Tفكانػػػت )معامػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػكفه معامػػػؿ ألفاكركنبػػػاخه اختبػػػار ) كاالختبػػػارات المسػػػتخدمة
 اختبار تحميؿ التبايف ا حادمه اختبار دانت كشيفي ه اختبار ليفيفه اختبار كام مربع(.

 حدود الدراسة.: ثامناً 
 .2014/2015الدراسة في الفصؿ الدراسي ا كؿ لمعاـ  تكزيع أدكات: تـ الحدود الزمانية -
: تػػـ تطبيػػؽ الدارسػة فػػي مؤسسػات ريػػاض ا طفػػاؿ )الحككميػةه كالخاصػػةه كمؤسسػػات الحددود المكانيددة -

 الالذقية كجبمة.رياض ا طفاؿ التابعة لإلتحاد النسائي كن ابة المعمميف( المكجكدة في مدينتي 
: تػػػـ تطبيػػػؽ الدراسػػػة عمػػػج مػػػديرم مؤسسػػػات ريػػػاض أطفػػػاؿ )الحككميػػػةه كالخاصػػػةه الحددددود البشدددرية -

 كمؤسسات رياض ا طفاؿ التابعة لإلتحاد النسائي كن ابة المعمميف( في مدينتي الالذقية كجبمة.
 ت تصر الدراسة الحالية عمج: الحدود الموضوعية: - 

 ة لمكظػػائؼ اإلداريػػة كالمتمثمػػة رم ريػػاض أطفػػاؿ مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػتحديػػد درجػػة ممارسػػة مػػدي
 .  عمؿ الركضة ت كيـك  عمؿ الركضةه تكجي ك  عمؿ الركضةه تنظيـك  عمؿ الركضةه تخطيطب

  تحديػػػد درجػػػػة تػػػػكافر متطمبػػػػات تطبيػػػؽ إعػػػػادة هندسػػػػة العمميػػػػات اإلداريػػػة فػػػػي مؤسسػػػػات ريػػػػاض
ه كبيئػة داعمػة اإلدارة الداعمة لمتغييػربا طفاؿ المكجكدة في مدينتي الالذقية كجبمةه كالتي تتمثؿ 

 .لمديرم رياض ا طفاؿكالعمؿ ضمف فريؽه كالسمات الشخصية ه لمتغييره كت انة المعمكمات
  أبػػرز المعكقػػات التػػي تعيػػؽ إمكانيػػة تطبيػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات تحديػد

 رياض ا طفاؿ مف كجمة نظر أفراد العينة.
اقتصػرت المحػػددات عمػػج الصػعكبات فػػي الحصػػكؿ عمػج المراجػػع ا جنبيػػة كالسػػيما  محددددات الدراسددة: -

 تمؾ التي تتعمؽ بمكضكع إعادة هندسة العمميات اإلدارية.
 : متغيرات الدراسة.تاسعاً 

ه تابعيػػة الركضػػةه سػػنكات الخبػػرة اإلداريػػةه االختصػػاص: كتشػػمؿ المؤهػػؿ العممػػيه تصددنيفيةالمتغيددرات ال-
 الدكرات التدريبية.

 عاشرًا: إجراءات الدراسة.
 تتمخص إجراءات الدراسة الحالية كفؽ المراحؿ اآلتية:

ا طفػػاؿ المكجػػكدة فػػي مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػة مػػف ال يػػاـ بدراسػػة اسػػتطالعية لػػبعض مؤسسػػات ريػػاض  -
 أجؿ اإلطالع عمج كاقع ممارسة الكظائؼ اإلدارية مف قبؿ المديريف.

االطالع عمج ال كانيف كالمراسيـ التشريعية كال رارات كالباليات الكزارية الناظمة لعمؿ مؤسسػات ريػاض  -
 ا طفاؿ.

 ب ة.االطالع عمج أدبيات الدراسة كالدراسات السا -
الحصػػكؿ عمػػج كتػػاب تسػػميؿ مممػػة مػػف مديريػػة التربيػػة مكجػػ  إلػػج مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي مػػدينتي  -

 ( يبيف ذلؾ.8الالذقية كجبمة لتطبيؽ أدكات الدراسةه كالممحؽ رقـ )
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 4إعػػػػداد اسػػػػتبانة كجمػػػػت لمػػػػديرم مؤسسػػػػات ريػػػػاض ا طفػػػػاؿ فػػػػي مػػػػدينتي الالذقيػػػػة كجبمػػػػة كتتضػػػػمف  -
إلداريػػةه كهػػي: )تخطػػيط عمػػؿ الركضػػةه تنظػػيـ عمػػؿ الركضػػةه تكجيػػ  عمػػؿ مجػػاالت تشػػمؿ الكظػػائؼ ا

الركضػػةه ت ػػكيـ عمػػؿ الركضػػة( مػػف أجػػؿ تحديػػد درجػػة ممارسػػتمـ لمػػذن الكظػػائؼه كبعػػد التأكػػد مػػف صػػدؽ 
ـا اسػػػتردادها كتفريػػػ   ا داة كثباتمػػا قامػػػت الباحثػػػة بتكزيػػع االسػػػتبانة عمػػػج مػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿه كمػػف ثػػػ

دخال  مف أجؿ الحصكؿ عمج النتائك كتفسيرها. SPPS.20ما لمبرنامك اإلحصائي اإلجابات كاا
إعداد كتيب يتضمف معمكمات عف مػدخؿ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة مػف حيػث أهدافػ ه كأهميتػ ه  -

ـا تكزيعػػ  عمػػج مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ قبػػؿ تطبيػػؽ -كمتطمبػػات تطبي ػػ  فػػي المؤسسػػات التربكيػػة التعميميػػة تػػ
 الثانية مف أجؿ تكضيح هذا المدخؿ في أذهانمـ.االستبانة 

 5 فػػػػي مػػػػدينتي الالذقيػػػػة كجبمػػػػة كتتضػػػػمفإعػػػػداد اسػػػػتبانة كجمػػػػت لمػػػػديرم مؤسسػػػػات ريػػػػاض ا طفػػػػاؿ  -
مجػػاالت تشػػمؿ متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿه كهػػي 

العمػؿ ضػمف فريػؽه السػمات الشخصػية ه ت انػة المعمكمػات بيئة داعمػة لمتغييػره ه اإلدارة الداعمة لمتغيير)
( مف أجؿ ت دير درجة تكافر هذن المتطمبات فػي هػذن المؤسسػات ا مػر الػذم يتػيح مديرم رياض ا طفاؿل

كبعػػػد التأكػػػد مػػػف صػػػدؽ ا داة كثباتمػػػا قامػػػت الباحثػػػة بتكزيػػػع  لنػػػا تطبيػػػؽ هػػػذا المػػػدخؿ اإلدارم الحػػػديث.
دخالمػا لمبرنػامك اإلحصػائي االستبانة عمج مديرم رياض  ـا اسػتردادها كتفريػ  اإلجابػات كاا ا طفاؿه كمػف ثػ

SPPS.20 .مف أجؿ الحصكؿ عمج النتائك كتفسيرها 
تجدر اإلشارة إلج أن  تـا التأكد مف كضكح العبارات الػكاردة فػي أدكات الدراسػة كفمػـ معانيمػا مػف خػالؿ  -

نػػة الدراسػػة كلكنمػػا تنتمػػي إلػػج نفػػس المجتمػػع الػػذم تطبيػػؽ ا دكات عمػػج عينػػة أكليػػة ليسػػت جػػزءان مػػف عي
( مػدير كمػديرة 105تنتمي إلي  عينة الدراسةه كنظران لصغر حجـ المجتمع ا صمي لمدراسػة كالبػال  عػددن )

 ف د اقتصرت العينة االستطالعية عمج خمسة مديريف ف ط تـا سحبما بالطري ة العشكائية. 
ـا التكصػػؿ - إليمػا عنػػد تطبيػػؽ االسػتبانة ا كلػػج كالثانيػػة قػدمت الباحثػػة مجمكعػػة  بنػاءن عمػػج النتػػائك التػي تػػ

 مف الم ترحات التي تتيح إمكانية تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ.
ا وتفاصيل عينة الدراسة وتوزيعيا حسب متغيرات )تفاصيل األدوات من حيث بناءىا وصدقيا وثباتيا 

 في الفصل الخامس(موجودة  الدراسة
 : مصطمحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:أحد عشر

 :مؤسسات رياض األطفال 
مػػف مرحمػػة مممػػدة لمتعمػػيـ ا ساسػػي لمػػا لمػػا  تعػػراؼ كزارة التربيػػة السػػكرية مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ بأنمػػا 

دكر كبيػػر فػػي رسػػـ كتكػػكيف شخصػػية الطفػػؿ كتحديػػد سػػماتما كم كماتمػػاه كتمػػدؼ هػػذن المرحمػػة إلػػج رعايػػة 
تتعمػػد لمػػـ نمػػكان متكازنػػانه كتمبػػي احتياجػػاتمـ المختمفػػة كتطػػكر شخصػػياتمـ مػػف ك سػػنكات  6-3ا طفػػاؿ مػػف 

تناسػػب مػػع سػػمات جميػػع الجكانػػب النفسػػية كالجسػػمية كاالجتماعيػػة كالع ميػػة كف ػػان لخصػػائص نمػػكهـ كبمػػا ي
 (.2ه ص2006  )كزارة التربية  النظاـ الداخمي ه المجتمع إلعداد جيؿ  كاع  يؤمف بمبادئ أمت  ككطن 

 :مديري رياض األطفال 
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مػػدير الركضػػة بأناػػ   1991لمعػػاـ  3013/443عػػراؼ ال ػػرار الػػكزارم فػػي الجممكريػػة العربيػػة السػػكرية رقػػـ 
ـ بحكػـ مسػؤكليت  عػف سػير العمميػة التربكيػة فػي الركضػة مػف خػالؿ كضػع البػرامك  المكج  التربكمه كالم كا

 كالنشاطات الخاصة با طفاؿ في سبيؿ تح يؽ أهداؼ الركضة تربكيان.
ة مؤسسػػػة مػػػف مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ هػػػك الشػػػخص الػػػذم يتػػػكلج اإلدارة الفعميػػػة  ياػػػ وُيعدددر ف إجرائيدددًا:

 كاالتحاد النسائي في مدينتي الالذقية كجبمة.الحككمية كالخاصة كالرياض التابعة لن ابة المعمميف 
 التعميمية-في المؤسسات التربوية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية: 

هػػي عمميػػػة تغييػػػر تحػػػدث عمػػج مسػػػتكل اإلدارة باتجػػػان اإلدارة الذاتيػػػة لممدرسػػة كمشػػػاركة ا هػػػؿ كالطػػػالب 
كالمعممػػيف كاإلداريػػيف باتخػػاذ ال ػػرارات التػػي تتصػػؿ بالمدرسػػةه كبػػذلؾ تكػػكف إعػػادة المندسػػة محاكلػػة لمتكسػػع 

ة عمػج المدرسػيف كالطػالب في التفكيض المركزمه كتخفيؼ الميكؿه كالتسمسؿ البيركقراطيه كتكزيع السػمط
 (.19ه ص2009كأكلياء ا مكر )الديحانيه 

هك مدخؿ إدارم حديث يمدؼ إلج إحػداث تغييػر مخطػط كمػدركس فػي مؤسسػات ريػاض  وُيعر ف إجرائيًا:
ا طفاؿ مف خالؿ التغيير الجذرم في أداء العمميػات اإلداريػة كالمتمثمػة ب)التخطػيطه كالتنظػيـه كالتكجيػ ه 

لتػي تعتبػػر عمميػات أساسػػية فػي تح يػػؽ ا هػداؼ المرجػكة مػػف مؤسسػات ريػػاض ا طفػاؿ كذلػػؾ كالت ػكيـ( كا
 مف خالؿ تكظيؼ ت انة المعمكمات )التكنكلكجيا(.

  ًهي الدرجة التي يحددها مػديرك مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ فػي ُتعر ف درجة الممارسة إجرائيا :
المتعم ػػة بكظػػائؼ اإلدارة مػػف تخطػػيط كتنظػػيـ مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػة لممارسػػاتمـ الفعميػػة لمممػػاـ 

 كتكجي  كت كيـ لعمؿ الركضة.
 :هػػي الدرجػػة التػػي يحػػددها مػػدير الركضػػة لمػػدل تػػكافر متطمبػػات  ُتعددر ف درجددة التددوافر إجرائيددًا

 تطبيؽ مدخؿ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في الركضة التي يتكلج إدارتما.
 اثنا عشر: الدراسات السابقة.

تصػػنيؼ الدراسػػات السػػاب ة كفػػؽ محػػكريف أساسػػييف. المحػػكر ا كؿ: يتعمػػؽ بالدراسػػات السػػاب ة التػػي تػـ     
ًأجريػػت فػػي مجػػاؿ إدارة مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ. أمػػا المحػػكر الثػػاني: فيتعمػػؽ بالدراسػػات السػػاب ة التػػي 

يػةه ككػؿ محػكر التعميم-ًأجريت في مجػاؿ تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة فػي المؤسسػات التربكيػة
مػػػػف هػػػػذن المحػػػػاكر ين سػػػػـ إلػػػػج قسػػػػميف ال سػػػػـ ا كؿ: يتنػػػػاكؿ الدراسػػػػات العربيػػػػةه كال سػػػػـ الثػػػػاني: يتنػػػػاكؿ 

 الدراسات ا جنبية.
 إدارة مؤسسات رياض األطفال. تالمحور األول : الدراسات السابقة التي تناول

ل د حظيت مرحمة رياض ا طفاؿ باهتماـ  كبير مف قبؿ الباحثيفه كذلؾ لمػا لمػا مػف تػأثير هػاـ عمػج      
شخصػػية الطفػػؿ فػػي المراحػػؿ العمريػػة الالح ػػةه كنظػػران  فا اإلدارة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ تسػػتمد 

يػد مػف الدراسػات التػي ف ػد ًأجريػت العد -مرحمػة ريػاض ا طفػاؿ–أهميتما مف أهمية هػذن المرحمػة العمريػة 
قامػت  لػذاتناكلت مكضكع إدارة مؤسسات رياض ا طفاؿ كسبؿ تطكيرها في ضكء االتجاهػات المعاصػرة. 
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كتحديػد أكجػ  التشػاب  حػدث إلػج ا قػدـه الدراسات الساب ة كفؽ تسمسؿ زمنػي محػدد مػف ا  الباحثة بعرض
 ا تتميز ب  الدراسة الحالية.كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات الساب ةه كأبرز م

 أوًل: الدراسات العربية.
بعنوان: مدى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشداممة فدي مؤسسدات ريداض ( 2013نورا زىرة )دراسة  -1

 األطفال. 
فػػي  معرفػػة مػػدل تطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ الدراسػػة إلػػج تهػػدف

ذات داللػػػة  فػػػركؽ فيمػػػا إذا كػػػاف يكجػػػد كتحديػػػدمػػػف كجمػػػة نظػػػر المػػػديرات كالمربيػػػاته  محافظػػػة الالذقيػػػة
بػػيف كجمػػات نظػػر المػػديرات كالمربيػػات فػػي تطبػػي مـ لمبػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي مؤسسػػات  إحصػػائية

ه االختصػػػػاصه تابعيػػػػة ريػػػػاض ا طفػػػػاؿ تعػػػػزل لمتغيػػػػر )المؤهػػػػؿ العممػػػػيه عػػػػدد سػػػػنكات الخبػػػػرة اإلداريػػػػة
عمػػػج االسػػتبانة كػػػأداة  الباحثػػة اعتمػػػدته ك الدراسػػة المػػػنمك الكصػػفي اتبعػػػت (.الػػػدكرات التدريبيػػةالركضػػةه 

( مربيػة أمػا عينػة أكليػاء ا مػكر 338( مديرةه ك)76بمغت عينة الدراسة )ه كقد جمع المعمكمات كالبياناتل
 الدراسة: نتائج التي توصمت إليياال برزأوكان من . (408ف د بمغت )

مبػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي محافظػػة الالذقيػػة مػػف إف تطبيػػؽ  -
 كجمة نظر المديرات كالمربيات جاءت بدرجة متكسطة.

فػػي مػػػدل تطبيػػػؽ مبػػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػػاممة فػػػي مؤسسػػػات  إحصػػػائيةكجػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة ت -
 المؤهػػػؿ العممػػػػي) اسػػػةات الدر ريػػػاض ا طفػػػاؿ بػػػيف متكسػػػطات إجابػػػات المػػػػديرات تعػػػزل لمتغيػػػر 

 .كالتربكمه كسنكات الخبرة اإلدارية(
فػػي مػػدل تطبيػػؽ مبػػادئ إدارة الجػػكدة الشػػاممة فػػي مؤسسػػات  إحصػػائيةكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة تال  -

 تابعية الركضة. رياض ا طفاؿ بيف متكسطات إجابات المديرات تعزل لمتغير
إدارة مؤسسدددات ريددداض األطفدددال ( بعندددوان: تصدددور مقتدددرح لتطدددوير 2012دراسدددة أميدددرة عقيدددل ) -2

 بالجميورية اليمنية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة.
اإلطار الفكرم كالفمسػفي إلدارة الجػكدة الشػاممة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿه إلج التعرؼ  هدفت الدراسة

أهػػػـ  تحديػػػديػػػاض ا طفػػػاؿ بالجممكريػػػة اليمنيػػػةه ك كتحديػػػد أهػػػـ مالمػػػح الكاقػػػع الحػػػالي إلدارة مؤسسػػػات ر 
المشكالت اإلدارية التي تحكؿ دكف قياـ مديرات رياض ا طفاؿ بممػاممف كمسػؤكلياتمف كف ػان لمػدخؿ إدارة 
 الجكدة الشاممة مف أجؿ التكصؿ إلػج كضػع تصػكر م تػرح لتطػكير اإلدارة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ.

كػػأداة لمدراسػػة مالحظػػة  بطاقػػةه كاعتمػػدت عمػػج المػػنمك الكصػػفي باحثػػةاتبعػػت ال كلتح يػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة 
رصػػػد كاقػػػع مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿه باإلضػػػافة إلػػػج تصػػػميـ اسػػػتبانة مكجمػػػة إلػػػج اإلداريػػػيف مػػػف أجػػػؿ 

( 30العينػػة مػػف )اهف إلدارة مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿه كقػػد تككنػػت كالمربيػػات لمتعػػرؼ عمػػج الكضػػع الػػر 
 توصمت إلييا الدراسة:نتائج التي ال برزأ ومنه ( مربية في رياض ا طفاؿ116مديرةه ك)

 إفا رياض ا طفاؿ ين صما جماز إدارم متخصص. -
 قمة خبرة مديرات رياض ا طفاؿ با ساليب اإلدارية الحديثة. -
 ضعؼ االهتماـ بالتخطيط الشامؿ لمرحمة رياض ا طفاؿ. -
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 ضعؼ الدكر اإلشرافي لمديرات الرياض في متابعة العامميف في الركضة. -
 رياض ا طفاؿ ل ساليب الحديثة في عممية ت كيـ العامميف.عدـ استخداـ مديرات  -
 أيمب مديرات رياض ا طفاؿ يير مؤهالت كيير مختصات في مجاؿ اإلدارة. -

( بعندوان: رؤيدة مسدتقبمية لتطبيدق اإلدارة اإلسدتراتيجية فدي إدارات 2012دراسة حنان السدميماني ) -3
 .بمدينة مكة التعميمية رياض األطفال

بػػػراز دكرهػػػا فػػػي تطػػػكير المنظمػػػات التعميميػػػة  إلػػػجالتعػػػرؼ  الدراسػػػةهػػػدفت  مفمػػػـك اإلدارة اإلسػػػتراتيجية كاا
كالسيما في مؤسسات رياض ا طفاؿه كما هدفت إلػج إجػراء ت يػيـ لكضػع إدارات ريػاض ا طفػاؿ كتحديػد 

باحثػة ال اعتمػدت فيما إذا كاف هناؾ فركؽ ذات داللػة إحصػائية مػف كجمػة نظػر مػديرات ريػاض ا طفػاؿ.
 ( مديرة. 65بمغت العينة )ه كقد جمع المعمكمات كالبياناتعمج االستبانة كأداة لعمج المنمك الكصفيه ك 

 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: برزأومن 
إف تطبيػػؽ مراحػػؿ اإلدارة اإلسػػتراتيجية لػػدل مػػديرات ريػػاض ا طفػػاؿ بمكػػة المكرمػػة كالتػػي تتعمػػؽ  -

البيئػيه صػياية اإلسػتراتيجيةه تطبيػؽ اإلسػتراتيجيةه الت يػيـ كالسػيطرة( بكػؿ مػف )التحميػؿ كالرصػد 
كانػػت بدرجػػة عاليػػةه لػػذا تكصػػي الباحثػػة بكمكانيػػة تطبيػػؽ اإلدارة اإلسػػتراتيجية فػػي إدارات ريػػاض 

 ا طفاؿ.
أظمػػػرت النتػػػائك بػػػأفا مفمػػػـك اإلدارة اإلسػػػتراتيجية لػػػدل مػػػديرات ريػػػاض ا طفػػػاؿ كاضػػػحة بدرجػػػة  -

 كصي الباحثة بالعمؿ عمج زيادة الكعي بمفمـك اإلدارة اإلستراتيجية.متكسطةه لذا ت
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات استجابات عينة الدراسة تعزل لمتغيػر المؤهػؿ  -

 العمميه كعدد سنكات الخبرة اإلدارية.
األىميدة بمديندة  : تطوير أداء مدديرات مددارس ريداض األطفدال( بعنوان2012دراسة رؤى قناديمي ) -4

 جدة في ضوء التجاىات المعاصرة من وجية نظر الييئة اإلدارية والتعميمية.
فػي في مدينة جػدة معرفة ا سباب التي تؤدم إلج تطكير أداء مديرات رياض ا طفاؿ إلج  الدراسة تهدف

جمػػػػع ل عمػػػػج االسػػػػتبانة كػػػػأداةباحثػػػػة عمػػػػج المػػػػنمك الكصػػػػفيه ك اعتمػػػػدت ال. ضػػػػكء االتجاهػػػػات المعاصػػػػرة
نتدائج ال بدرزأه كمػف ( مديرة كككيمة كمربية لريػاض أطفػاؿ650بمغت عينة الدراسة ) .المعمكمات كالبيانات
 الدراسة: التي توصمت إلييا

إفا ممارسة مديرة الركضة لمممارات اإلدارية قد جاءت ضعيفةه لذا ف د أكصت هػذن الدراسػة بضػركرة ع ػد 
مف أجؿ االطالع عمج كؿ جديد في مجػاؿ إدارة ريػاض ا طفػاؿه دكرات تدريبية لمديرات رياض ا طفاؿ 

 كما يجب إدخاؿ أساليب ت نية حديثة في مجاؿ إدارة هذن المؤسسات.
( بعندوان: واقدإ إدارة ريداض األطفدال فدي ضدوء إدارة الجدودة الشداممة 2011دراسة فاطمة طعمدة ) -5

 في محافظتي دمشق وريف دمشق.
مفمػػـك إدارة الجػػكدة الشػػاممة كمعاييرهػػا فػػي إدارة ريػػاض ا طفػػاؿه كمتطمبػػات  إلػػجالتعػػرؼ  الدراسػػة تهػػدف

فػػاؿ فػػي ضػػكء إدارة كضػػع تصػػكر م تػػرح إلدارة ريػػاض ا طـك مػػف أجػػؿ التكصػػؿ إلػػج تطبيػػؽ هػػذا المفمػػ
جمػػػػع المعمكمػػػػات عمػػػػج االسػػػػتبانة كػػػػأداة لالباحثػػػػة عمػػػػج المػػػػنمك الكصػػػػفيه ك اعتمػػػػدت الجػػػػكدة الشػػػػاممة. 
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( مربيػػةه أمػػا عينػػة أكليػػاء ا مػػكر ف ػػد بمغػػت 154( مػػديران كمػػديرةه ك)48) عينػػة الدراسػػة بمغػػت. كالبيانػػات
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: برزأ من ( مكجمان لرياض ا طفاؿ.33(ه ك)118)

 عدـ تحديد إدارة رياض ا طفاؿ  هدافما بشكؿ دقيؽ ككاضح. -
كالمتخصػػص بػػكدارة ريػػاض ا طفػػاؿه باإلضػػافة إلػػج عػػدـ تػػكافر الكػػادر البشػػرم المؤهػػؿ كالمػػدرب  -

 عدـ تكافر التجميزات الت نية التي تدعـ عمؿ اإلدارة كتسرع .
 قمة الدكرات التدريبية المتخصصة في مجاؿ رياض ا طفاؿ كاإلدارة بشكؿ خاص. -
 ضعؼ عممية الت كيـ كعدـ شمكليت  لجميع عناصر العممية التربكية في رياض ا طفاؿ. -
 تصكر م ترح لتطكير اإلدارة في رياض ا طفاؿ في ضكء إدارة الجكدة الشاممة.تـ كضع  -

( بعنوان: دور مدديرات ريداض األطفدال كمشدرفات مقيمدات فدي تحسدين 2009دراسة أحمد نبيان ) -6
 أداء المعممات وسبل تطويره في محافظات غزة.

دكر مػػديرات ريػػاض ا طفػػاؿ كمشػػرفات م يمػػات فػػي تحسػػيف أداء المعممػػات  إلػػجالتعػػرؼ  هػػدفت الدراسػػة
جمػػػع المعمكمػػػات عمػػػج االسػػػتبانة كػػػأداة لاسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنمك الكصػػػفيه كاعتمػػػدت  كسػػػبؿ تطػػػكيرن.

 :  وقد توصمت الدراسة إلت مايميه ( مربية299بمغت عينة الدراسة ). كالبيانات
لػػػج فػػػي مػػػدل اهتمػػػاـ مػػػديرات ريػػػاض ا طفػػػاؿه كتسػػػاكل مجػػػػاؿ احتػػػؿا مجػػػاؿ إدارة الصػػػؼ المرتبػػػة ا ك 

التخطيط كتنفيذ التدريسه أما المرتبة الرابعة جاءت لصالح مجاؿ الت ييـ مف كجمة نظػر أفػراد العينػةه كقػد 
ضػافة إلػج ت ريػاض ا طفػاؿ تتعمػؽ بػالتخطيط باإلأكصت هذن الدراسة بضركرة ع د دكرات تدريبية لمديرا

 ـ المديرات بالجكانب الفنية في رياض ا طفاؿ.ضركرة زيادة اهتما
( بعنددوان: تطددوير إدارة مؤسسددات ريدداض األطفددال فددي مصددر دراسددة 2006دراسددة ىبددة مطدداوع ) -7

 مستقبمية.
تحميػػؿ الكضػػع الػػراهف لمكاقػػع اإلدارم لمؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي مصػػر مػػع إل ػػاء  إلػػج هػػدفت الدراسػػة

كذلػػؾ مػػف الضػػكء عمػػج المشػػكالت التػػي تعػػكؽ مسػػار التطػػكير فػػي مسػػت بؿ مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ. 
االسػػتفادة مػػف خبػػرة بعػػض الػػدكؿ مثػػؿ: ألمانيػػا كاليابػػاف كاإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة لمكاكبػػة حركػػة  خػػالؿ

فضػػػػؿ رة مؤسسػػػػات ريػػػػاض ا طفػػػػاؿ مػػػػف أجػػػػؿ كضػػػػع رؤيػػػػة مسػػػػت بمية م ترحػػػػة إليجػػػػاد إدارة أتطػػػػكير إدا
اعتمػدت عمػج االسػتبانة كػأداة المنمك الكصفيه ك  باحثةال ستخدمتالمؤسسات رياض ا طفاؿ في مصر. 

وقد توصمت الدراسدة ه ( مربية مف مربيات رياض ا طفاؿ180بمغت العينة ) .جمع المعمكمات كالبياناتل
 إلت عدة نتائج: 

 إفا رياض ا طفاؿ ين صما جماز إدارم متخصص. -
دارة هػذن  - ضعؼ التعاكف بيف ا سػرة كريػاض ا طفػاؿ كعػدـ مشػاركة أكليػاء ا مػكر فػي أنشػطة كاا

 المؤسسات.
تكصمت الدراسة إلج كضع رؤية مست بمية م ترحة إلدارة رياض ا طفاؿ في مصر بحيػث يػديرها  -

 إدارم متخصص في مجاؿ تربية الطفؿ.جماز 
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( بعنددوان: دور المددديرة فددي النمددو المينددي لمعممددات ريدداض األطفددال 2005دراسددة تيدداني المعمددم ) -8
 الحكومية واألىمية.

دكر مػديرة الركضػة فػي تح يػؽ النمػك الممنػي لممعممػات كالصػعكبات التػي تحػد  إلجالتعرؼ  هدفت الدراسة
مػػف دكر مػػديرة الركضػػةه كمػػدل االخػػتالؼ فػػي كجمػػات نظػػر المشػػرفات التربكيػػات كالمػػديرات كالمعممػػات 

ه كقػػد ًأجريػػت الدراسػػة فػػي مدينػػة الريػػاضه حػػكؿ دكر مػػديرة الركضػػة فػػي تح يػػؽ النمػػك الممنػػي لممعممػػات
 عمج االستبانة كأداة لجمع المعمكمات. ادعتمدراسة تـا استخداـ المنمك الكصفيه كاالؼ الاهدألتح يؽ ك 

النتددائج التددي توصددمت ومددن ه ( مشػػرفة تربكيػػة41( مػػديرةه ك)110( مربيػػةه ك)424) الدراسػػة عينػػةبمغػػت 
 إلييا الدراسة:

فا أبػػػرز  - الصػػػعكبات التػػػي إفا مػػػديرة الركضػػػة تسػػػمـ بدرجػػػة عاليػػػة فػػػي تنميػػػة المعممػػػات ممنيػػػانه كاا
يمكف أف تحدَّ مف دكر مديرة الركضة مف تح يػؽ النمػك الممنػي لممربيػات هػي ضػعؼ اإلمكانػات 
المادية كالكسػائؿ كالتجميػزات الالزمػةه ككثػرة عػدد ا طفػاؿ الػذم ال يسػمح بتفػرغ المربيػة لمتػدريب 

 كالتطكير الممني.
اصػة فػي دكر مػديرة الركضػة فػي تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف الركضػات الحككميػة كالخ -

 النمك الممني لممربيات لصالح الركضات الحككمية.
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة في دكر مديرة الركضة فػي تح يػؽ النمػك  -

 .الممني لممربيات تختمؼ باختالؼ المؤهؿ العمميه كالخبرةه كالدكرات التدريبية
بعنوان: تطدوير التنظديم اإلداري لريداض األطفدال فدي المممكدة العربيدة  (2000)كعكي سيام دراسة  -9

 السعودية في ضوء الفكر التنظيمي المعاصر.
ت ديـ تصكر م ترح لتطػكير التنظػيـ اإلدارم لريػاض ا طفػاؿ فػي السػعكدية بمػا يناسػب  إلج الدراسة تهدف

 اسػتبياناتتصميـ ثػالث ه كقامت بالمنمك الكصفي باحثةال ستخدمتا .اتجاهات الفكر التنظيمي المعاصر
 بمغػػػتات ريػػػاض ا طفػػػاؿ. ربيػػػكجمػػػت لكػػػؿ مػػػف مشػػػرفات ريػػػاض ا طفػػػاؿه كالمػػػديرات كمسػػػاعداتمفه كم

 التي توصدمت إلييدا نتائجال ومن أبرزه ةربيػ( م3733(مديرة كمساعدةه ك)945( مشرفةه ك)217عينة )ال
   :الدراسة
كالرقابػػة التػػي يػػتـ اسػػتخدامما كاقتصػػار المػػديرات عمػػج المػػركر اليػػكمي عػػدـ تنػػكع أسػػاليب الت ػػكيـ  -

   .عمج كؿ صؼ في الركضة
عػػػدـ تنػػػكع قنػػػكات االتصػػػاؿ مػػػع ا هػػػالي كف ػػػداف االتصػػػاؿ بػػػيف المسػػػؤكليف فػػػي اإلدارة العامػػػة  -

 .كالكميات كالجامعات المسؤكلة عف إعداد الككادر البشرية لرياض ا طفاؿ
 األجنبية:ثانيًا الدراسات 

 المددارس؟و بعنوان: التنظديم واإلدارة فدي التعمديم: مداذا يفعدل مددير  Smakange (2013)دراسة  -1
 التركيز عمت مديري المدارس البتدائية في منطقة واحدة في زيمبابوي.

Management and Administration in Education: What do School Heads 

Do? A focus on primary school heads in one district in Zimbabwe.  
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لػج  ت ديـ تصكر إلج الدراسة تهدف لمديرم المدارس االبتدائية عف إدارة كتنظػيـ المػدارس فػي زيمبػابكمه كاا
ه االبتدائيػػة بكاجبػػاتمـ كمسػػؤكلياتمـ. اتبعػػت الدراسػػة منمجيػػة البحػػث النػػكعيمػػديرم المػػدارس يمػػـ أم مػػدل 

ـا تيانات كالم ػابالت كتحميػؿ الكثػائؽجمع البيانات كالمعمكمات مػف خػالؿ اسػتخداـ االسػتب تـا ك   طبػؽه كقػد تػ
التددي نتددائج ال أىددم ومددنه ة فػػي زيمبػػابكمالتعميمياػػ Chegutuفػػي منط ػػة مػػدير هػػذن الدراسػػة عمػػج عشػػريف 

 الدراسة: توصمت إلييا
مػػػديرم  ز بػػػيف اإلدارة كالتنظػػػيـه كفػػػي الكقػػػت نفسػػػ  لػػػكحظ أفَّ يػػػلػػػـ يكػػػف كاضػػػحان لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة التمي

تجاهػػػؿ كظػػػائؼ اإلدارة ا خػػػرل  ا دنػػػج مػػػف الكظػػػائؼ اإلداريػػػة إلػػػج حػػػدا  المػػػدارس يميمػػػكف لممارسػػػة الحػػػدا 
 كا دكار ال يادية كالتعميمية. 

اإلسدددتراتيجي فدددي  تخطددديطوال قيدددادة مدددديري المددددارسبعندددوان: Bell& Chan (2005 ) دراسدددة -2
 .وانجمترا جكون جالمدارس البتدائية في ىون

Principals' Leadership and Strategic Planning in Primary Schools in Hong 

Kong and England. 

 كلمنظػاـ التعميمػي فػي الػدكلتيف هػكنتحديػد أكجػ  التشػاب  عمػج مسػتكل السياسػة العامػة إلػج  الدراسػة تهدف
الم ابمػػػػة المػػػػنمك الم ػػػػارفه كاعتمػػػػدا عمػػػػج  ه كلتح يػػػػؽ أهػػػػداؼ الدراسػػػػة اسػػػػتخدـ الباحثػػػػافكانجمتػػػػرا ككػػػػكن

ـا  .الشخصػػية كػػأداة لمدراسػػة اختيػػار المػػدارس  طب ػػت هػػذن الدراسػػة عمػػج المػػدارس االبتدائيػػة كاإلعداديػػةه كتػػ
ة ضػػػػمف مجمكعػػػػة مختمفػػػػة مػػػػف الظػػػػركؼ االجتماعيػػػػػة مجتمػػػػع الدراسػػػػة بحيػػػػث تشػػػػمؿ المػػػػدارس الكاقعػػػػػ

وقددد توصددمت ه كاالقتصػػادية كا كضػػاع الث افيػػة كالمػػدارس التػػي كانػػت تظمػػر تحسػػنان فػػي السػػنكات ا خيػػرة
 :منيا نتائجالدراسة إلت مجموعة من ال

المػػػدارس عمػػػج أف التخطػػػيط كعمميػػػة إسػػػتراتيجية يسػػػاعد عمػػػج تحديػػػد  يرماتفػػػؽ أفػػػراد المجتمػػػع مػػػف مػػػد -
 االتجان المست بمي لممدرسة.

إفا التخطيط االستراتيجي في المدارس ينبغي أف يمػدؼ إلػج تحسػيف المػدارس مػع التركيػز عمػج تطػكير  -
 المناهك الدراسيةه كتطكير المكظفيف.

فدي  لممارسداتأفضدل ا المدديرون عمدت تطبيدققددرة بعندوان: French& Pene (1997 )ة دراسد -3
 الطفولة المبكرة.مرحمة 

Principals' Ability To Implement Best Practices in Early Childhood. 

مػف خػالؿ في مرحمػة ريػاض ا طفػاؿ المككنات ا ساسية لمممارسات المناسبة  إلجالتعرؼ  الدراسة تهدف
 :جريػػت الدراسػػة عمػػج مػػرحمتيفه المرحمػػة ا كلػػجأً ه كقػػد تنمكيػػةاسػػة معرفػػة العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي تطبيػػؽ سي

ه أمػػػا فػػػي الكاليػػػات المتحػػػدة ا مريكيػػػة داهكيػػػتتضػػػمف است صػػػاء حػػػكؿ جميػػػع ريػػػاض ا طفػػػاؿ فػػػي كاليػػػة ا
( مديران مف رياض ا طفاؿ الصغيرة فضالن عػف م ػابالت أجريػت مػع 55) الحظةم ف د تـا  :المرحمة الثانية

 الدراسة:  التي توصمت إلييا نتائجال أىم ومنه ( مديران 16)
أظمر االست صػاء اتفاقػان معتػدالن حػكؿ اسػتخداـ الكسػائؿ المناسػبة إنمائيػان فػي الطفكلػة المبكػرةه أمػا العكامػؿ 

كمػػا يمي:معت ػػدات المعممػػيف  هػػي المػػؤثرة فػػي تطبيػػؽ سياسػػة تنمكيػػة فػػي مرحمػػة الطفكلػػة بالترتيػػب التنػػازلي
 الكالديفه تكقعات المديريفه تكقعات المشرفيف.كميكلمـ كرضاهـه تكقعات 
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 أوجو التشابو والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ودراسدة (ه 2009دراسدة نبيدان )اسػة الحاليػة بشػكؿ جزئػي مػع تتفػؽ الدر من حيث أىدداف الدراسدة:  -1

ف ػػد تناكلػػت هػػاتيف الدراسػػتيف ممػػاـ ت ػػـك بمػػا مػػديرة ريػػاض ا طفػػاؿ كهػػذن الممػػاـ تنػػدرج  (2005المعمددم )
تحت كظيفة التكجي  بينمػا الدراسػة الحاليػة تتنػاكؿ باإلضػافة إلػج كظيفػة التكجيػ  كظيفػة التخطػيط كالتنظػيـ 

داريػػة فػػي فػػي تناكلمػػا لمكظػػائؼ اإل (2012دراسددة عقيددل )تفػػؽ هػػذن الدراسػػة أيضػػان مػػع كالت ػػكيـ. كمػػا كت
إلػج  (2012دراسدة عقيدل )مػا مػف حيػث المػدؼ ف ػد هػدفت مؤسسات رياض ا طفاؿ إالا أناما تختمػؼ مع

تحديػػد المشػػكالت كالمعكقػػات التػػي تحػػكؿ دكف قيػػاـ مػػديرات ريػػاض ا طفػػاؿ لممػػاممف كمسػػؤكلياتمف بينمػػا 
 اإلدارية.الدراسة الحالية تمدؼ إلج تحديد درجة ممارسة مديرم رياض ا طفاؿ لمكظائؼ 

عمػج  مػدتاعتالتػي الدراسػة الحاليػة مػع الدراسػات السػاب ة  تتفدقمن حيدث المدنيج المتبدإ بالدراسدة:  -2
التػػي  Smakange (2013)دراسددة مػع  تختمددفك (ا2011دراسددة السددميماني )ه مثػػؿ المػنمك الكصػػفي

 التي اعتمدت عمج المنمك الم ارف. Bell& Chan (2005) ودراسةه اتبعت منمك البحث النكعي
الدراسػة الحاليػة مػع الدراسػات السػاب ة التػي اسػتخدمت االسػتبانة كػأداة  من حيدث أداة الدراسدة: تتفدق -3

ه (2013دراسددددة زىددددرة )ي تح ػػػؽ أهػػػػداؼ الدراسػػػة مثػػػؿ رئيسػػػة ككحيػػػدة لجمػػػػع المعمكمػػػات كالبيانػػػات التػػػػ
ودراسددددة ه (2012دراسددددة عقيددددل) أداةه مثػػػػؿ  مػػػػع الدراسػػػػات التػػػػي اعتمػػػػدت عمػػػػج أكثػػػػر مػػػػف تختمددددفك

Smakange (2013.) 
الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػات السػػاب ة التػػي اقتصػػرت عمػػج  مددن حيددث مجتمددإ وعينددة الدراسددة: تتفددق -4

دراسدددة  مػػػة االبتدائيػػػة( ف ػػػطه مثػػػؿالتعميميػػػة )ريػػػاض أطفػػػاؿه مػػػدارس المرح-مػػػديرم المؤسسػػػات التربكيػػػة
 .Bell& Chan (2005)ودراسة  (ا2011السميماني )

كالمشػرفات التربكيػةه مثػؿ  مع الدراسات التي طب ت أداتما عمج المديرات كالمربيات كأكلياء ا مكرتختمف 
 (.2005ودراسة المعمم )ه (2013دراسة زىرة )

الدراسػػػػة الحاليػػػة عػػػػف الدراسػػػات السػػػاب ة فػػػػي تناكلمػػػا لمكضػػػػكع ممارسػػػة مػػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػػاؿ  تتميدددز
لػػج أم درجػػة يمارسػػكف  الكظػػائؼ فػػي أثنػػاء إدارتمػػـ لمؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ هػػذن لمكظػػائؼ اإلداريػػة كاا

كتعتبػر  هكهذا المكضكع لـ يتـ التطرؽ إلي  بشكؿ  كاؼ  فػي الدراسػات السػاب ة التػي حصػمت عميمػا الباحثػة
هذن الخطكة مرحمة أكلج لمتعرؼ عمج مدل إمكانية تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات 

 .رياض ا طفاؿ بغية تطكير كتحديث أداء الكظائؼ اإلدارية
المحور الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت إعادة ىندسة العمميدات اإلداريدة فدي المؤسسدات 

 التعميمية.-التربوية
تعتبػػر المندسػػة اإلداريػػة مػػف االتجاهػػات اإلداريػػة الحديثػػةه كقػػد تمكنػػت الباحثػػة مػػف الحصػػكؿ عمػػج       

جػػالت بعػػض الدراسػػات التػػي تتعمػػؽ بمػػذا المكضػػكع  لػػدل الرجػػكع إلػػج الػػدكريات العمميػػة المتخصصػػةه كم
ـا ت سػػػيـ الدراسػػػات السػػػاب  الجامعػػػات العربيػػػة كا جنبيػػػةه حيػػػث ة فػػػي هػػػذا المحػػػكر إلػػػج دراسػػػات عربيػػػة تػػػ

ـا كأجنبيػػػةه كعرضػػػما كفػػػؽ تسمسػػػؿ زمنػػػي محػػػدد مػػػف ا حػػػدث إلػػػج ا قػػػدـه   تحديػػػد أكجػػػ  التشػػػاب  كقػػػد تػػػ
 كاالختالؼ بيف الدراسة الحالية كالدراسات الساب ةه كأبرز ما تتميز ب  الدراسة الحالية.
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 أوًل: الدراسات العربية:
بعنددوان: معوقددات تطبيددق ىندسددة العمميددات اإلداريددة )اليندددرة( فددي ( 2014دراسددة شددادي ريحددان ) -1

 المدارس الحكومية بمحافظات غزة وسبل الحد منيا.
تحديػػػد معكقػػػات تطبيػػػؽ هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة )المنػػػدرة( فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة الدراسػػػة إلػػػج  هػػػدفت

داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط  بمحافظػػات يػػزة كسػػبؿ الحػػد منمػػاه كتحديػػد فيمػػا إذا كػػاف هنػػاؾ فػػركؽ ذات
ت ػػديرات أفػػراد العينػػة لتمػػؾ المعكقػػات تبعػػان لمتغيػػرات: الجػػنسه المؤهػػؿ العممػػيه عػػدد سػػنكات الخدمػػةه عػػدد 

اسػػػتخدـ اتبػػػع الباحػػػث المػػػنمك الكصػػػفيه ك لتح يػػػؽ أهػػػداؼ الدراسػػػة لػػػدكرات التدريبيػػػةه مسػػػتكل المدرسػػػةه ك ا
شػممت عينػة الدراسػة  مجػاالت تتعمػؽ بمكضػكع الدراسػة.عمػج أربعػة  اشتممت حيث االستبانة كأداة لمدراسة

أىدم النتدائج . و ( مػديران كمػديرة397جميع مديرم المدارس الحككمية في محافظات يػزةه كقػد بمػ  عػددهـ )
 التي توصمت إلييا الدراسة:

حصػػػمت المعكقػػػات الماليػػػة التػػػي تحػػػكؿ دكف تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة بالمرتبػػػة  -
 تما المعكقات الت نيةه ثـا المعكقات اإلداريةه كأخيران المعكقات البشرية.ا كلجه تم

( بػػيف متكسػػط ت ػػديرات أفػػراد عينػػة 0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ) -
الدراسػػػة لممعكقػػػات التػػػي يكاجمكنمػػػا فػػػي تطبيػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة المندسػػػة فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة 

 سنة(. 10سنكات إلج 5بمحافظات يزة تعزل لمتغير سنكات الخدمة لصالح )مف 
عينػة  ( بػيف متكسػط ت ػديرات أفػراد0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ) -

الدراسػػػة لممعكقػػػات التػػػػي يكاجمكنمػػػا فػػػي تطبيػػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة هندسػػػػة فػػػي المػػػدارس الحككميػػػػة 
 بمحافظات يزة تعزل لمتغير المؤهؿ العمميه كلمتغير عدد الدكرات التدريبية.

( بعندوان: تصدور مقتدرح لمدرسدة المسدتقبل كحاضدنة لببدداع باسدتخدام 2013دراسة نيمة قيطة ) -2
 العمميات اإلدارية. مدخل إعادة ىندسة

أثرهػػا عمػػػج النظػػػاـ بيػػػاف ت ػػػديـ تصػػكر م تػػػرح لمدرسػػػة المسػػت بؿ كحاضػػػنة لإلبػػداعه ك  إلػػج الدراسػػػة تهػػدف
ظمػػػر الدراسػػػة الرؤيػػػة المسػػػت بمية لمػػػا يجػػػب أف تكػػػكف عميػػػ  المدرسػػػة فػػػي كتً  ه كمػػػاالتربػػػكم فػػػي المسػػػت بؿ

المسػػػت بؿه كالتغيػػػرات التػػػي يجػػػب أف تحػػػدث لكافػػػة مػػػدخالت العمميػػػة التعميميػػػة لضػػػماف الحصػػػكؿ عمػػػج 
درجػػػة عاليػػػة مػػػف اإلبػػػداع كالتميػػػزه كتبػػػرز الدراسػػػة ميػػػزات هػػػذن المدرسػػػة عػػػف ييرهػػػا مػػػف  ذاتمخرجػػػات 

تكضػػيح كيفيػػة إحػػداث تغييػػر فػػي مؤسسػػات التعمػػيـ باسػػتخداـ  إلػػجفت الدراسػػة كمػػا هػػد .المػػدارس الحاليػػة
كذلؾ مػف خػالؿ مناقشػة ا سػس التػي ت ػـك عميمػا مدرسػة المسػت بؿ اإلدارية مدخؿ إعادة هندسة العمميات 

يضػاح كيفيػة اإلداريةالحاضنة لإلبداعه كشرح ماهية إعادة هندسة العمميات  ه كا سس التي ت ـك عميماه كاا
إلحداث التغيير المطمػكب فػي مؤسسػات  م ترحان  في مؤسسات التعميـ في فمسطيفه ثـ ت ديـ تصكران   بي تط

ـا اسػػه ك التعمػػيـ الفمسػػطينية اكتفػػت الباحثػػة تخداـ المػػنمك الكصػػفيه كقػػد مػػف أجػػؿ تح يػػؽ أهػػداؼ الدراسػػة تػػ
 التوصيات:خرجت ىذه الدراسة بمجموعة من  بالدراسة النظرية دكف ال ياـ بدراسة ميدانية.

بكاسػطة كتيبػات تشػرحما  اإلداريػةإعػادة هندسػة العمميػات  مػدخؿ طالع المؤسسات المحمية عمجا -
 كتبيف الغرض منما.
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كرشػػػات عمػػػؿه كجمسػػػات عصػػػؼ ذهنػػػي لدراسػػػة إمكانيػػػة  بػػػكجراء كزارة التربيػػػة كالتعمػػػيـ أف ت ػػػـك -
 في المؤسسات التعميمية. اإلداريةتطبيؽ إعادة هندسة العمميات 

( بعنوان: تطدوير التصدال اإلداري فدي مددارس وكالدة الغدوث الدوليدة 2012دراسة أمل أبو رحمة ) -3
 بمحافظات غزة باستخدام أسموب اليندرة.

تحديد درجة فاعمية االتصػاؿ اإلدارم بمػدارس ككالػة الغػكثه كتكضػيح أهميػة اسػتخداـ  إلج هدفت الدراسة
المندرة كمفمـك إدارم حديث لزيادة كفاءة العمميات اإلداريةه كمعرفػة فيمػا إذا كػاف هنػاؾ فػركؽ ذات داللػة 

دسػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات ت ػػػديرات مػػػديرم كمػػػديرات ككالػػػة الغػػػكث لدرجػػػة تػػػكافر متطمبػػػات إعػػػادة هن
االتصػػاؿ اإلدارم بمػػدارس ككالػػػة الغػػكث تعػػزل لمتغيػػػرات الدراسػػة )عػػدد سػػػنكات العمػػؿ اإلدارمه المؤهػػػؿ 

 سػتخدمتالعممي(ه كما هدفت هذن الدراسة إلج كضع تصػكر لتطػكير االتصػاؿ اإلدارم باسػتخداـ المندرة.ا
ميػة االتصػاؿ اإلدارم فػي اسػتبانتيفه ا كلػج: تمػدؼ إلػج قيػاس فاعالمنمك الكصفيه كقامػت ببنػاء  باحثةال

مدارس ككالة الغكث الدكليةه كالثانية: تمدؼ إلج قياس مدل تكافر متطمبات المندسة اإلداريػة فػي مػدارس 
النتدائج التدي توصدمت ومدن أبدرز ه ( مػديران كمػديرة238بمغػت ) عينة الدراسة ف دأما . ككالة الغكث الدكلية

 إلييا الدراسة:
 في مدارس ككالة الغكث الدكلية جاءت بدرجة كبيرة. درجة فاعمية االتصاؿ اإلدارم -
جػاءت ت ػػديرات مػديرم مػػدارس ككالػػة الغػكث لدرجػػة تػكافر متطمبػػات المنػػدرة فػي مدارسػػمـ بدرجػػة  -

 كبيرة.
ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ت ػػديرات أفػػراد العينػػة لدرجػػة تػػكافر متطمبػػات  -

 تغير عدد سنكات العمؿ اإلدارم. إعادة هندسة االتصاؿ اإلدارم تعزل لم
تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات ت ػػػديرات أفػػػراد العينػػػة لدرجػػػة تػػػكافر متطمبػػػات  -

 إعادة هندسة االتصاؿ اإلدارم تعزل لمتغير المؤهؿ العممي.
( بعندددوان: درجدددة اسدددتخدام أسدددموب اليندسدددة اإلداريدددة فدددي ممارسدددة 2010دراسدددة ناديدددا حندددون ) -4

اإلداريددة فددي المدددارس الحكوميددة فددي محافظددات الضددفة الغربيددة مددن وجيددة نظددر المددديرين  العمميددات
 والمديرات.

تحديػػد درجػػػة اسػػػتخداـ أسػػػمكب المندسػػة اإلداريػػػة فػػػي ممارسػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي الدراسػػػة إلػػػج  هػػدفت
ة( فػػي اسػػتجابات المػػدارس الحككميػػةه كبيػػاف تػػأثير المتغيػػرات )الجػػنسه كالمؤهػػؿ العممػػيه كالخبػػرة اإلداريػػ

المػػديريف كالمػػديراته كمػػا هػػدفت إلػػج كضػػع تصػػكر م تػػرح لممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة باسػػتخداـ أسػػمكب 
اعتمػػدت عمػػج االسػػتبانة المػػنمك الكصػػفيه ك  باحثػػةالاسػػتخدمت  المندسػػة اإلداريػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة.

توصدمت ىدذه الدراسدة إلدت مجموعددة  ا وقددد( مػديران كمػديرة429بمغػت ) كػأداة لجمػع المعمكمػات كالبيانػات.
 من النتائج منيا:

درجػػة اسػػتخداـ أسػػمكب المندسػػة اإلداريػػة فػػي ممارسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي المػػدارس الحككميػػة  -
 مف كجمة نظر المديريف كالمديرات كانت مرتفعة جدان.
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رسػػػة ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػػائية فػػي درجػػة اسػػتخداـ أسػػػمكب المندسػػة اإلداريػػة فػػي مما -
العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة مػػػف كجمػػػة نظػػػر المػػػديريف كالمػػػديرات تعػػػزل لمتغيػػػر 

 الجنس.
تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي درجػػػة اسػػػتخداـ أسػػػمكب المندسػػػة اإلداريػػػة فػػػي ممارسػػػة  -

العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي المػػػدارس الحككميػػػة مػػػف كجمػػػة نظػػػر المػػػديريف كالمػػػديرات تعػػػزل لمتغيػػػر 
 العممي في مجاؿ التخطيط. المؤهؿ

تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي درجػػػة اسػػػتخداـ أسػػػمكب المندسػػػة اإلداريػػػة فػػػي ممارسػػػة  -
العمميات اإلدارية في المدارس الحككمية مف كجمة نظر المديريف كالمديرات تعزل لمتغيػر الخبػرة 

 اإلدارية.
لمندسػة اإلداريػة فػي ممارسػة العمميػات كقد أكصت هػذن الدراسػة بضػركرة تػكفير جميػع متطمبػات اسػتخداـ ا

اإلداريةه كاعتماد أسمكب المندسة اإلدارية في ممارسة العمميات اإلدارية فػي المػدارس الحككميػةه كالتح ػؽ 
 مف جكدة العمميات اإلدارية.

مكانيدة تطبيقيدا فدي اإلدارة المدرسدية 2009دراسة سمطان الديحاني ) -5 ( بعنوان: الينددرة اإلداريدة وات
 مدارس الكويت.في 

رصػد كاقػع أداء اإلدارة المدرسػية فػي مػدارس دكلػة الككيػت )ابتػدائيه متكسػطه ثػانكم(ه  هدفت الدراسة إلج
اسػتخدـ الباحػث المػنمك ة اإلداريػة فػي اإلدارة المدرسػية. كالتكصؿ إلج تصػكر م تػرح لتطبيػؽ مػدخؿ المنػدر 

لككيػػػته  كمػػدل إمكانيػػػة تطبيػػؽ مػػػدخؿ الكصػػفي كذلػػؾ لكصػػػؼ كاقػػع أداء اإلدارة المدرسػػػية فػػي مػػدارس ا
اعتمػد لممعمػـه إدارة المػكارد الماليػة(ه ك المندرة في العمميػات اإلداريػة الػثالث )إدارة المػنمكه التنميػة الممنيػة 

 ومدنة عمج مديرم كمديرات دكلػة الككيػته طب ت الدراس عمج االستبانة كأداة لجمع المعمكمات كالبيانات.
 إلييا الدراسة:ىم النتائج التي توصمت أ

إف أفراد العينة بمختمؼ اختصاصاتمـ كدرجاتمـ العممية كالكظيفيػة يكاف ػكف بدرجػة كبيػرة عمػج أف  -
هناؾ معكقات عديدة تخص كالن مف )إدارة المػنمكه التنميػة الممنيػة لممعمػـه إدارة المػكارد الماليػة( 

عادة البناء كالتغيير المدرسػي مػع ضػركرة  مما يستدعج ا مر تبني مبدأ إعادة هيكمة المدارسه كاا
 زيادة صالحيات المعمميفه كتحكيؿ مدير المدرسة مف ككن  إدارم إلج ميسر كقائد لمتغيير.

تكجد عالقة ارتباطي  مكجبة كسالبة بيف الخصػائص الشخصػية )الرتبػةه الخبػرةه المؤهػؿ العممػي(  -
 كمحاكر المندرة اإلدارية.

كسػػطات آراء المػػديريف حػػكؿ معكقػػات تطبيػػؽ المنػػدرة ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف مت -
 في اإلدارة المدرسية تعزل لمتغير الخبرة اإلدارية.

كقد أكصت هذن الدراسة بضركرة االعتماد عمج ما يتػكفر مػف مػكارد بشػرية كتكنكلكجيػة إلعػادة هيكمػة 
 عمميات المؤسسات اإلدارية.
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المدرسددة الثانويددة العامددة فددي مصددر باسددتخدام ( بعنددوان: تحسددين أداء 2003دراسددة فددؤاد حممددي ) -6
 مدخل إعادة اليندسة.

تحسيف أداء المدرسة الثانكية العامة في مصر باستخداـ مػدخؿ إعػادة المندسػة بغػرض الدراسة إلج  هدفت
الكاقػع  المػنمك الكصػفي لكصػؼ نمػكذج عمػؿ جديػد لممدرسػة الثانكيػةه كقػد اسػتخدـ  الباحػثالتكصؿ إلػج أ
ـا تطبي مػا اعتمػد عمػج االسػتبانةكجكدة فيػ ه ك كالمتغيرات الم عمػج  كػأداة لجمػع المعمكمػات كالبيانػات. كقػد تػ

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: ومنه ( مديران 503)
اهتماـ هيئة التػدريس بالطالػبه كالتحصػيؿ المرتفػع لمتالميػذ م اسػان بػدرجات االختبػاراته كالبػرامك  -

قية عمػػػج مسػػػتكل الدكلػػػةه كدعػػػـ أكليػػػاء ا مػػػكره كاالتصػػػاؿ الجيػػػد كا نشػػػطة التربكيػػػةه كالمصػػػدا
بالمسػػػتكيات اإلداريػػػة ا عمػػػج لمتعمػػػيـه كاالسػػػت رار الػػػكظيفي لمعػػػامميفه ككضػػػكح خطػػػكط السػػػمطة 

 كالمسؤكلية في الميكؿ التنظيمي.
تحميػػؿ البيئػػة قػػد أظمػػر أف هنػػاؾ قضػػايا حرجػػة تمػػدد المدرسػػة الثانكيػػة منمػػا: ييػػاب المعممػػيفه  -

  طاع الطالب عف الذهاب إلج المدرسة كانشغالمـ بالدركس الخصكصية.ان
كقػػد قػػدـ الباحػػث تصػػكران م ترحػػان إلعػػادة هندسػػة المدرسػػة الثانكيػػة العامػػة باالعتمػػاد عمػػج بنػػاء مدرسػػة 

المنػػػاهكه  ذاتيػػػة اإلدارة ت ػػػـك فكرتمػػػا ا ساسػػػية عمػػػج إعػػػادة هيكمػػػة العناصػػػر ا ربػػػع التاليػػػة: ا فػػػراده
كالمحاسبة بمػا يح ػؽ المممػة ا ساسػية لمعمميػات فػي المدرسػة الثانكيػة كهػك التحسػيف النػكعي المكارده 

 لتعمـ المتعمميف.
( بعندوان: تطدوير أداء المنظمددة التعميميدة مدن منظدور إعدادة اليندسددة 2002دراسدة شداكر أحمدد ) -7

 وتقديم تصور مقترح.
ظػػكر إعػػادة المندسػػة كت ػػديـ تصػػكر م تػػرحه كقػػد تطػػكير أداء المنظمػػة التعميميػػة مػػف من إلػػج هػػدفت الدراسػػة

يػػػػة باسػػػػتخداـ مػػػػدخؿ إعػػػػادة طرحػػػػت الدراسػػػػة سػػػػؤاالن رئيسػػػػيان: كيػػػػؼ يمكػػػػف تطػػػػكير أداء المنظمػػػػات التعميم
اسػػػتندت الدراسػػػة إلػػػج مػػػدخؿ الػػػنظـ كمنمجيػػػة لمػػػا مػػػف أجػػػؿ كصػػػؼ كتحميػػػؿ العناصػػػر المندسػػػة؟ه كقػػػد 

 :إلت أن الدراسةوقد توصمت ه ميميةا ساسية إلعادة هندسة تطكير أداء المنظمة التع
المنظكمة الم ترحة إلعادة هندسة المنظمة التعميمية تتألؼ مف ثالث نظـ فرعية متفاعمة فيما بينمػا كهػي: 
جراءات تطكير ا داء. كالجدير بالذكر أف الباحث قػد قسػـ البنيػة الميكميػة إلػج  ا هداؼه البنية الميكميةه كاا

دارة المكارد البشرية.ثالثة عناصر هي الث افة   التنظيميةه ال يادةه كاا
 ثانيًا: الدراسات األجنبية.

بعنوان: إعادة ىندسة اإلدارة التربوية لتحقيق جودة العممية التربوية فدي  Ijalya (2004)دراسة  -1
 ولية كاواراا نيجريا.

Re-engineering Educational Management for Quality Education in Kwara 

State, Nigeria. 

دراسة الظركؼ الحالية لمتربية في كالية كػاكارا فػي نيجيريػا التػي أدت إلػج تػدهكر جػكدة  إلج هدفت الدراسة
العمميػػػة التعميميػػػة فيمػػػا كمػػػا تظمػػػر نتػػػائك تحصػػػيؿ الطمبػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالممػػػارات ا ساسػػػية كاالمتحانػػػات 
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إجػػراء يه كقػػد اقتصػػر عمػػج المػػنمك الكصػػف احػػثاسػػتخدـ البالعامػػة ممػػا يػػؤثر عمػػج ت ػػدـ كتطػػكر الكاليػػة. 
 :وقد توصمت ىذه الدراسة إلت أنه دراسة نظرية ف ط

ًترجع الدراسة مشكمة تدهكر جػكدة العمميػة التعميميػة إلػج عػدد مػف العكامػؿ مثػؿ المركزيػة الزائػدة  كضػعؼ 
مالئمػػة مػػف شػػأنما أف االسػػتثماره كلكػػف كػػاف السػػبب ا هػػـ لمػػذن المشػػكمة هػػك عػػدـ كجػػكد سياسػػات إداريػػة 

تعػػػزز المنافسػػػة اإليجابيػػػة بػػػيف المػػػدارس مػػػف أجػػػؿ أداء أفضػػػؿ. لػػػذا ف ػػػد أكصػػػت الدراسػػػة بضػػػركرة إعػػػادة 
هندسة اإلدارة التربكية مف أجؿ تح يػؽ جػكدة التعمػيـه كتػدعيـ عمميػات المسػاءلة التعميميػةه كت كيػة العالقػة 

اليػػػة كػػػاكارا أف تتبنػػػج التخطػػػيط االسػػػتراتيجي بػػػيف مػػػدراء المػػػدارس كالمعممػػػيف. كمػػػا ينبغػػػي عمػػػج حككمػػػة ك 
كتحػػدد رسػػالة كرؤيػػة كاضػػحة لمعمميػػة التعميميػػةه كأف تعمػػؿ عمػػج االسػػتفادة مػػف خبػػرة الخبػػراء فػػي مجػػاالت 
االختبارات المدرسية كذلؾ مف أجؿ تصميـ اختبارات مكحدة في جميع المكاد الدراسػية كمػف مسػتكل آلخػر 

 .في المدارس االبتدائية كالثانكية
بعنددوان: إعددادة ىندسددة مددنيج مدرسددة ىددونج كددونج مددن أجددل ممارسددة Yuen(2000) دراسددة  -2

 الوظيفة الشاممة: مجيود مشترك بين المدارس العامة والخاصة.
Re-engineering The Hong Kong School Curriculum for Functional 

Inclusive Practice: A Joint Effort Between General and Special Schools. 
محاكلػة تصػػميـ نمػاذج لتطػػكير المػنمك مػػف أجػؿ إعػػادة هندسػة مػػنمك المدرسػة الحػػالي  هػدفت الدراسػة إلػػج

كمداخؿ الت ييـه كما هدفت إلج رفع مستكل المنمك بحيث يتح ؽ في  التكامػؿ الػكظيفي كيعمػؿ عمػج تمبيػة 
رس حاجات التالميذ ذكم الحاجات كال درات المختمفة في المدارس كذلؾ مف خالؿ التعػاكف بػيف تمػؾ المػدا

اقتصػػر عمػػج إجػػراء دراسػػة باحػػث عمػػج المػػنمك التحميمػػيه ككػػاف قػػد كمعممػػي المػػدارس الخاصػػة. اعتمػػد ال
 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: ومنه نظرية ف ط

المعممػػكف لمػػـ دكر أساسػػي فػػي التػػأثير عمػػج البنػػاء المنمجػػي كالمحتػػكل بػػؿ كفرضػػ  أحيانػػانه كمػػا يمكػػف أف 
كثػػر فاعميػػة فػػي تكليػػد أفكػػار جديػػدة مػػف أجػػؿ إصػػالحات مسػػت بمية لمنػػاهك المػػدارس يمعػػب المعممػػكف دكران أ

 العامة كالخاصة.
 ( بعنوان: إطالق الثقافة من أجل جودة المدارس: إعادة اليندسة.1998) Wellerدراسة  -3

Unlocking the Culture for Quality Schools: Re-engineering. 

أكػػدت هػػذن الم الػػة أف اإلصػػالح النػػاجح لممػػدارس يتطمػػب إحػػداث ن مػػة فػػي الكضػػع ال ػػائـه يبػػدأ بفػػتح أقفػػاؿ 
الث افػػػة السػػػائدة لممػػػدارس قبػػػؿ إجػػػراء أم محػػػاكالت لإلصػػػالحه فكعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة تتطمػػػب 

أف يفكػركا بطري ػة  صرؼ النظر عف الممارسػات الحاليػة كابتكػار أفضػؿ الطػرؽه كتكصػي الم الػة المربػكف
عػػادة التفكيػػر بمخرجػػات هػػذن المػػدارس كأف يعيػػدكا تصػػميـ بناهػػا  مختمفػػة فػػي الغػػرض مػػف هػػذن المػػدارسه كاا
التحتيػػة المبنيػػة عمػػج المعت ػػدات كال ػػيـ المشػػتركةه كالػػركابط المتعػػددة لمتفاعػػؿ كالعمػػؿ الجمػػاعي. إف مػػدراء 

دكا المعممػيف بالدافعيػة السػتبداؿ الث افػة ال ديمػة المدارس هـ مف يعممكف عمج إجراء التغييره كيجػب أف يمػ
 بعمميات مدرسية جديدة. 
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( بعنوان: الجشطالت إلعادة ىندسة التعميم المدرسي مدن أجدل مجتمدإ 1997) Caldwellدراسة  -4
 المعرفة.

A Gestalt For The Re-engineering of School Education For The 

Knowledge Society. 

تكػػكيف نظػػرة كميػػة إلعػػادة هندسػػة التعمػػيـ المدرسػػي مػػف أجػػؿ مجتمػػع المعرفػػة كتحميػػؿ  إلػػج هػػدفت الدراسػػة
تيػػػة اإلدارة بػػػالمجتمع اإلصػػالح فػػػي التعمػػػيـ المدرسػػػي مػػػف خػػػالؿ التحميػػؿ الن ػػػدم لمتطػػػكر فػػػي المػػػدارس ذا

النتدائج ىدم أ مدن اقتصر عمج إجراء دراسة نظرية ف ػط.المنمك التحميميه ك  الباحث استخدـاالستراليه كقد 
 التي توصمت إلييا الدراسة:

 هناؾ ثالثة مسارات إلصالح التعميـ المدرسي تتمثؿ ب:
 : ًيعنج بتكفير نظـ المدارس المدارة ذاتيان في ال طاع العاـ.المسار األول -
 : يمتـ بالتركيز الصاـر عمج إعادة هيكؿ التعميـ كالتدريس في جميع المدارس.المسار الثاني -
تج  نحك إعادة هندسة التعميـ المدرسي كفؽ نظرة جشطاليت  لمتمدرس مػف أجػؿ ي المسار الثالث: -

 مجتمع المعمكمات )مدارس المست بؿ(.
( بعندوان: اسدتخدام مبدادئ إعدادة ىندسدة العمميدات اإلداريدة فدي 1994)Thomas&Tan  دراسة -5

 إصالح التعميم.
Using Business Process Re-engineering Principles in Educational Reform. 

تطبيػػؽ مبػػادئ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي إصػػالح التعمػػيـ االبتػػدائي كالثػػانكم  إلػػج هػػدفت الدراسػػة
متمثمػػػة بالشػػػبكات كاالتصػػػاؿ عػػػف بعػػػده كقػػػد فػػػي سػػػنغافكرة عػػػف طريػػػؽ اسػػػتخداـ تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كال

( مدرسػػػة أساسػػػيةه 77( مدرسػػػة منمػػػا )125. تككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة )المػػػنمك الكصػػػفياسػػػتخدـ الباحثػػػاف 
ـا اسػػتخداـ االسػػتبانة لجمػػع البيانػػات. 48ك) أف إعػػادة هندسػػة  وقددد بينددت ىددذه الدراسددة( مدرسػػة ثانكيػػة. تػػ

نمػػا أيضػػان فػػي البنػػج العمميػػات اإلداريػػة  تتطمػػب إجػػراء تغييػػرات متنكعػػة لػػيس ف ػػط فػػي نظػػـ العمػػؿ ذاتمػػا كاا
بط بالعممية بحيث يتـ إعػادة تجديػدها بشػكؿ  متكامػؿ مػع العمميػات التنظيمية كالنظـ اإلدارية كأم شيء يرت

فا ا خػػرل اهتمامػػان كبيػػرانه كعمػػج ت انػػة المعمكمػػات )التكنكلكجيػػا( أف يسػػتحؽ التعمػػيـ الثػػانكم كاالبتػػدائي ه كاا
 .اعتبار إعادة هندسة العمميات اإلدارية نمكذجان جديدان إلصالح التعميـكما أن  باإلمكاف  تؤدم دكرها.

 أوجو التشابو والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
سػة الحاليػة مػع الدراسػات السػاب ة التػي هػدفت إلػج التعػرؼ عمػج راالػد من حيث ىدف الدراسدة: تتفدق -1

مػػػدل إمكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي المؤسسػػػات التربكيػػػة مػػػف خػػػالؿ دراسػػػة تػػػكافر 
. كمػا كتتفػؽ ((2009ودراسدة الدديحاني ه (2012دراسدة أبدو رحمدة ) هذا المدخؿ مثػؿطبيؽ متطمبات ت

( في تناكلما لمكظائؼ اإلدارية إالا أف الدراسة الحاليػة تختمػؼ عنمػا فػي تتناكلمػا 2010دراسة حنون )مع 
 لمكظائؼ اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ.

التػػي اقتصػػرت عمػػج تحديػػد المعكقػػات التػػي تحػػكؿ  (2014دراسددة ريحددان )الدراسػػة الحاليػػة عػػف  تختمددف
. بينمػػػا الدراسػػػة الحاليػػػة التعميميػػػة-دكف تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي المؤسسػػػات التربكيػػػة
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تػػدرس إمكانيػػة تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ مػػف خػػالؿ دراسػػة 
 .لمؤسساتمدل تكافر متطمبات التطبيؽ في هذن ا

الدراسة الحالية مع الدراسات الساب ة التػي اعتمػدت عمػج  من حيث المنيج المتبإ في الدراسة: تتفق -2
مثػؿ مػدخؿ الػنظـ مع الدراسات التي اعتمدت عمػج منػاهك بحثيػة أخػرل  تختمف المنمك الكصفيه إالا أنما

 .(2002أحمد )دراسة كما كرد في 
الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػاب ة التػػي اعتمػػدت عمػػج االسػػتبانة  مددن حيددث أداة الدراسددة: تتفددق -3

دراسددة قيطددة تفػػت بالدراسػػة النظريػػة مثػػؿ عػػف الدراسػػات التػػي اك وتختمددفكػػأداة رئيسػػة لجمػػع المعمكمػػاته 
 .Ijalya (2004)دراسة ه ك((2013

لتػػي اعتمػػدت عمػػج الدراسػػة الحاليػػة مػػع الدراسػػات السػػاب ة ا تتفددق مددن حيددث مجتمددإ وعينددة الدراسددة: -4
تفػػػت بالدراسػػػة التعميميػػػة كمجتمػػػع كعينػػػة لمدراسػػػة باسػػػتثناء الدراسػػػات التػػػي اك-مػػػديرم المؤسسػػػات التربكيػػػة

 .Caldwell (1997)ودراسة  (ا2002دراسة أحمد )النظرية مثؿ 
الدراسػػة الحاليػػة عػػف الدراسػػات السػػاب ة فػػي ككنمػػا تتنػػاكؿ إمكانيػػة تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات  تتميددز

اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ مف خالؿ دراسة مدل تػكافر متطمبػات تطبي ػ  فػي هػذن المؤسسػاته 
 كهذا المكضكع لـ تتطرؽ إلي  أياان مف الدراسات الساب ة.
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 تمييد.
ًتعػد مرحمػة الطفكلػة المبكػػرة بشػكؿ  عػاـه كمرحمػػة ريػاض ا طفػاؿ بشػكؿ  خػػاص مػف المراحػؿ المممػػة      

فػي حيػاة الطفػػؿ نظػران  هميتمػػا فػي تكػكيف المعػػارؼ كاالتجاهػات لػػدل الطفػؿ ه فخػالؿ هػػذن المرحمػة ًترسػػـ 
تمػاه ك فا نجػاح العمػؿ عمػج كشػؼ مػكاهبمـ كقػدراتمـ كتنميالمالمح ا ساسية لشخصية ا طفػاؿه كمػا يػتـ 

مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ فػػػي تح يػػػؽ أهػػػدافما يتكقػػػؼ عمػػػج كفػػػاءة كجػػػكدة الجمػػػاز اإلدارم كعمػػػج رأسػػػ  
لػ  مػف إشػراؼ كتكجيػ  كرعايػة كتربيػةه ف ػد حاكلػت الباحثػة مػف  ًتحػددالذم ي ـك بممػاـ كمسػؤكليات  المدير

ا هػػػداؼ التػػػي تسػػػعج هػػػذن كأهػػػـ ه خػػػالؿ هػػػذا الفصػػػؿ تسػػػميط الضػػػكء عمػػػج مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ
الخصػػػائص كالصػػػفات  أبػػػرزك  هالمؤسسػػػات إلػػػج تح ي مػػػاه كبيػػػاف أهميػػػة اإلدارة التربكيػػػة فػػػي هػػػذن المرحمػػػة

 .ؽ ا هػػداؼ المنشػػكدة لمػػذن المرحمػػةالكاجػػب تكافرهػػا لػػدل مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ حتػػج يتمكنػػكا مػػف تح يػػ
في الركضػةه كفػي نمايػة هػذا  ةاإلداري ائؼالكظباإلضافة إلج ذلؾ ف د حاكلت الباحثة تسميط الضكء عمج 

يراتػػ  المفاجئػػة يالفصػػؿ تػػـ التطػػرؽ إلػػج دكاعػػي تطػػكير إدارة هػػذن المؤسسػػات بمػػا يتناسػػب مػػع الكاقػػع كتغ
بحيػػث يعمػػػؿ مػػػديرم مؤسسػػػات ريػػاض ا طفػػػاؿ عمػػػج إدخػػػاؿ ت انػػة المعمكمػػػات )التكنكلكجيػػػا( فػػػي عمممػػػـ 

مبتكػػرة كحديثػػة يبتعػػدكف فيمػػا عػػف أسػػاليب العمػػؿ الت ميديػػة  اإلدارم ممػػا يمكػػنمـ مػػف ال يػػاـ بالعمػػؿ بطري ػػة
 كالركتينية.

 : أىمية مرحمة رياض األطفال.أولً 
ترجػػع أهميػػة هػػذن المرحمػػة إلػػج أنامػػا تميػػم المنػػاخ المالئػػـ لمطفػػؿ لكػػي يكتشػػؼ بيئتػػ  كالمحػػيط الػػذم      

ه فخػػالؿ هػػذن (9ه ص2002مه يعػػيش فػػي كسػػط  بتكفيرهػػا ا دكات كا جمػػزة كا لعػػاب المناسػػبة )الحريػػر 
المرحمة تنمك ميكؿ الطفؿ كاتجاهات  كيكتسب ألكانػان مػف المعرفػة كالمفػاهيـ كال ػيـ كأسػاليب التفكيػر كمبػادئ 

 السمكؾ مما يجعمما فترة حاسمة في حيات  تظمر آثارها العمي ة عمج مدل الحياة.
المربيػات مػف أجػؿ تنميػة حػبا قبػؿ إلػج التشػجيع المسػتمر مػف يحتػاجكف ا طفاؿ في هذن المرحمة كما أف 

العمؿ الجماعي لديمـه كاالعتماد عمج أنفسػمـ كالث ػة بمػاه كمػا تعمػؿ عمػج يػرس ركح التعػاكف كالمشػاركة 
كسابمـ الكثير مف الممارات المغكية كاالجتماعية )فارسه إلا  (.42ه ص2006يجابيةه كاا
االعتػػراؼ العػالمي بالػػدكر المػػاـ الػػذم تمعبػ  السػػنكات ا كلػػج مػػف هػػك أكػػد عمػػج أهميػػة هػذن المرحمػػة  الػذمك 

حيػػاة الطفػػؿ فػػي تطػػكر حياتػػ ه كبالػػدكر الػػذم تمعبػػ  ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي إعطػػاء الطفػػؿ الفػػرص المناسػػبة 
 ناػػػػ  فػػػػي هػػػػذن المرحمػػػػة يػػػػتـ بنػػػػاء ا سػػػػس الالزمػػػػة لمتطػػػػكرات المغكيػػػػة كالعاطفيػػػػة ه لبدايػػػػة حيػػػػاة جديػػػػدة

تسػاعد فػي الكشػؼ عػف صػعكبات الػتعمـ التػي إف لػـ تراقػب بشػكؿ  جيػد  مػاكمػا أنا  هصكريةكاالجتماعية كالت
 (.Michaela, 2007, p1) الالح ة حياة الطفؿ مراحؿ يمكف أف يككف لما تأثير عمج

فػػي تنميػػة مكاهػػب الطفػػؿ كصػػ ؿ قدراتػػ  كتكجيػػ  ميكلػػ  كاسػػتعدادات  مػػف  ان بػػارز  ان دكر تمعػػب إف هػػذن المرحمػػة 
الصحية كالنفسية كالجسدية بالشكؿ الذم يتناسػب مػع البيئػة التػي يعػيش فيمػاه بحيػث تسػمـ  جميع النكاحي

مكاكبػػة التطػػكرات ك  هكػػؿ هػػذن ا مػػكر مجتمعػػة فػػي بنػػاء شخصػػية الطفػػؿ كتمكنػػ  مػػف التكيػػؼ مػػع مجتمعػػ 
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هػـ . كمف هذا المنطمؽ البد مف العمؿ عمج تكفير الفرص لجميع ا طفاؿ الػذيف رالتي يشمدها هذا العص
 في سف الركضة لاللتحاؽ بمؤسسات رياض ا طفاؿ كاالستفادة منما.

 رياض األطفال.مرحمة : أىداف ثانياً 
يكمػػف المػػدؼ الرئيسػػي لمرحمػػة ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي إعػػداد كتميئػػة الطفػػؿ لممسػػت بؿه كينػػدرج تحػػت هػػذا    

المػػدؼ مجمكعػػػة مػػػف ا هػػداؼ الفرعيػػػة التػػػي تتكامػػػؿ كتنػػدمك مػػػع بعضػػػما الػػبعضه كتتمثػػػؿ أهػػػداؼ هػػػذن 
 المرحمة بمايمي:

 .ركية كاالنفعالية كاالجتماعيةالتنمية الشاممة لمطفؿ مف النكاحي الجسمية كالمغكية كالمعرفية كالح -1
 .كتشػجيعمـ عمػػج التعبيػر مػػف دكف خػػكؼاحتػراـ ذاتيػػة ا طفػاؿ كفػػرديتمـ كاسػتثمار تفكيػػرهـ اإلبػػداعي  -2
)مصػػطفجه  مػػف خػػالؿ تكظيػػؼ المعػػب لتح يػػؽ هػػذا المػػدؼ قػػدرات الطفػػؿ كمماراتػػ  كاتجاهاتػػ  تنميػػة -3

 (.20ه ص2010
جميع ا طفاؿ بما يساعدهـ عمػج أف يككنػكا مسػت ميف كمعتمػديف تح يؽ النمك التدريجي المتكامؿ عند  -4

 عمج أنفسمـ في ال ياـ ببعض المماـ المناسبة لمـ.
إكساب الطفؿ بعض ال يـ كالمبادئ الدينية السامية بما يناسب مرحمت  العمرية كيرس االنتمػاء لكطنػ   -5

 كأمت .
 (.225ه ص2007شريؼه تعمـ كممارسة الممارات الحركية الصغيرة كالكبيرة ) -6
لطفػػػؿ مػػػف تح يػػػؽ ذاتػػػ ه ف الػػػتمك تمبيػػػة حاجػػػات كمطالػػػب النمػػػك الخاصػػػة بمػػػذن المرحمػػػة مػػػف العمػػػر -7

 تككيف الشخصية السكية ال ادرة عمج التعامؿ مع المجتمع المحيط ب . فيكمساعدت  
 .تميئة الطفؿ لمحياة المدرسية النظامية في مرحمة التعميـ ا ساسي -8
 الطفؿ بالممارات ا ساسية ليتعمـ االعتماد عمج النفسه كال درة عمج المبادأة كالمبادرة.تزكيد  -9

 اكتشاؼ ا طفاؿ المكهكبيف كرعايتمـ كتنمية مماراتمـ المختمفة. -10
اكتشػاؼ ا طفػػاؿ ذكم االحتياجػػات الخاصػة كالتعامػػؿ معمػػـ كمػا يجػػب مػػف أجػؿ إشػػباع احتياجػػاتمـ  -11

 (.53ه ص2005ه خمؼ) النفسية كاالجتماعية
إف ا هداؼ العامة لمرحمة رياض ا طفاؿ تنبثؽ عنما أهداؼ خاصة تشمؿ جميػع نػكاحي النمػك المختمفػة 

 كجدانية ....كييرها.ك  كحركيةه كأهداؼ اجتماعيةه كمعرفيةه عند الطفؿه كأهداؼ جسدية
مج احتياجػات طفػؿ الركضػةه تحديدها بناءن ع جميع أهداؼ مرحمة رياض ا طفاؿ قد تـا  كيمكف ال كؿ بأفا 

 الطفؿ في هذن المرحمة بحاجة إلج نكعيف مف الحاجات:  فا 
 كييرها حاجات بيكلكجية: مثؿ الحاجة إلج الطعاـ كالشراب كالنـك. 
  حاجات اجتماعية: مثؿ الحاجة إلػج ا مػف كالحػب كالت ػدير كاالنتمػاء كالتعبيػر عػف ذاتػ  )فممػيه

 (.206ه ص2007
مػػف تػػذكر  إلػػج النمػػك الع مػػي مػػف أجػػؿ الدراسػػة كاالسػػتطالع كتنميػػة الممػػارات الع ميػػةكمػػا يحتػػاج الطفػػؿ 

دراؾ كسػػاب  الممػػارات المغكيػػة )الناشػػؼه  كاا كتنميػػة حكاسػػ  كتفكيػػرنه كتدريبػػ  عمػػج أسػػمكب حػػؿ المشػػكالت كاا
 (.65ه ص2005
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ماشيان مع أهػداؼ ريػاض كت همف جمة في الجممكرية العربية السكرية كانطالقان مف ا هداؼ العامة لمتربيةك 
ف ػػد تػػـ تحديػػد ا هػػداؼ العامػػة لمػػذن المرحمػػة كمػػا أقرهػػا النظػػاـ الػػداخمي المكحػػد  ا طفػػاؿ مػػف جمػػة  أخػػرل

 هذن ا هداؼ: مفك  5/5/1991تاريخ  3013/443ال رار رقـ   بمكجب لرياض ا طفاؿ
  كالمغكيػػػػة كال كميػػػػة رعايػػػػة شخصػػػػية الطفػػػػؿ مػػػػف النػػػػكاحي الجسػػػػمية كالنفسػػػػية كالحركيػػػػة كالفكريػػػػة

 العمؿ عمج تنميتما.ك  كاالجتماعية
  مسػػاعدة الطفػػؿ عمػػج االنػػدماج فػػي مجتمػػع ا قػػراف كاحتػػراـ قػػيـ الجماعػػة كتدريبػػ  عمػػج التكيػػؼ

 اإليجابي في حياة المجتمع.
 .يرس احتراـ الح كؽ كالممكيات الخاصة كالعامة لدل ا طفاؿ 
 .تنمية قدرة الطفؿ عمج حؿ المشكالت 
 طفؿ منظكمة مف المعارؼ كالممارات كالخبرات كتميئت  لممرحمة التعميمية الالح ة.إكساب ال 

قد جاءت شاممة لجميع نػكاحي النمػك عنػد الطفػؿ فمػي تعمػؿ عمػج تمبيػة  الساب ة ا هداؼ يمكف ال كؿ بأف
بمعنػػج آخػػر رعايػػة شخصػػية الطفػػؿ كتدريبػػ   .مػػف خػػالؿ كجػػكد منمػػاج متكامػػؿ كشػػامؿ لمخبػػرات  احتياجاتػػ

كسػػػػاب  المعمكمػػػػات التػػػػي تؤهمػػػػ  لاللتحػػػػاؽ بمرحمػػػػة التعمػػػػيـ ا ساسػػػػي )ع الحم ػػػػة مػػػج التفاعػػػػؿ مػػػػع أقرانػػػػ  كاا
 .(ا كلج

بالشػػكؿ ا مثػؿ إذا تػػكافرت لمػا إدارة تربكيػػة تكػكف عمػػج عمػـ كمعرفػػة بأهميػة هػػذن تتح ػؽ  إف هػذن ا هػػداؼ
هذا العصر الذم يتسػـ بػالتغييرات مع ناسب تكتعمؿ جاهدةن عمج تح يؽ أهدافما كما يجب كبما ي هالمرحمة

المفاجئػػػة كالسػػػريعةه كتعمػػػؿ عمػػػج تػػػكفير مػػػا يسػػػتمـز  لتح يػػػؽ هػػػذن ا هػػػداؼ  فا قػػػكة المؤسسػػػات التربكيػػػة 
 ريػػاض ا طفػػاؿف ػػد يتػػكفر لمؤسسػػات  .تكقػػؼ عمػػج قػػكة إدارتمػػايتح ي مػػا ل هػػداؼ المنشػػكدة إنمػػا  كمػػدل

عػػف تح يػػؽ أهػػدافما لعػػدـ تػػكافر إدارة جيػػدة تعمػػؿ عمػػج كبيػػرة كلكػػف تكػػكف عػػاجزة  ماديػػة كبشػػرية إمكانيػػات
تػػػذليؿ الصػػػعكبات كحػػػؿ المشػػػكالت التػػػي ك  مػػػف جمػػػةهاسػػػتثمار المػػػكارد المكجػػػكدة لػػػديما بالشػػػكؿ ا مثػػػؿ 

 .مف جمة  أخرل تكاجمما في أثناء عممما
 مؤسسات رياض األطفال. تعريف: ثالثاً 
ي ػع  بمػذن المرحمػةالتعميميػة المعنيػة  -المؤسسػة التربكيػة فكفا  مرحمة رياض ا طفاؿانطالقان مف أهمية     

ًتمثػػؿ  فمػػيعمػػج عات مػػا العديػػد مػػف الممػػاـ كالمسػػؤكليات حتػػج تػػتمكف مػػف تح يػػؽ ا هػػداؼ المرجػػكة منمػػاه 
 ايحصػؿ عميمػ ها الطفؿ في أسرت ه كبػيف اإلعػداد كالتميئػة التػياحم ة كصؿ بيف التربية الطبيعية التي يتم 

إلػج كػكف هػذن  ضػافةباإلتعمػيـ ا ساسػي )الحم ػة ا كلػج(ه ة لالنت اؿ كااللتحاؽ بمرحمة الي الركضفالطفؿ 
 المؤسسات تعمؿ عمج تمبية حاجات الطفؿ كتنمية مكاهب  كقدرات .

مؤسسات تربكية اجتماعيػة تمػدؼ   :أنامابفما كقد تعددت تعاريؼ مؤسسات رياض ا طفاؿه فمنمـ مف عرا 
كالمتػكازف ل طفػاؿ مػف جميػع النػكاحي الجسػمية كالنفسػية كالع ميػة كاالجتماعيػة  إلج تح يػؽ النمػك المتكامػؿ

 (.13ه ص2000)الخثيمةه   باإلضافة إلج تدعيـ كتنمية قدراتمـ عف طريؽ المعب كالنشاط الحر
( سػنكات لت ػدـ لمػـ بػرامك تربكيػة 6-3مؤسسػات تربكيػة تسػت بؿ ا طفػاؿ مػابيف )  :أنامػابفمػا كمنمـ مف عرا 

الرعايػػػة الشػػػاممة كالمتكاممػػػة مػػػف خػػػالؿ بيئػػػة تتميػػػز بػػػالثراء  ـكت ػػػدـ لمػػػ تمـهيميػػػة هادفػػػة تمبػػػي احتياجػػػاكتعم
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كالتحفيػػز لمتعمػػيـ بشػػكؿ يسػػمـ فػػي إكسػػاب الطفػػؿ مجمكعػػة مػػف   كالمركنػػة فػػي مككناتمػػا الماديػػة كباإلثػػارة
 (.214ه ص2000)زمزميه   المفاهيـ كاالتجاهات كالممارات التي تعزز ث ت  بنفس  كتنمي قدرات 

مرحمػػة سػػاب ة لممدرسػػة تسػػت بؿ ا طفػػاؿ مػػف بدايػػة السػػنة الرابعػػة  أنامػػا ب فمػػاأمػػا ال ػػامكس البريطػػاني ف ػػد عرا 
  كحتػػػػج نمايػػػػة السػػػػنة السادسػػػػة مػػػػف العمػػػػر كتعمػػػػؿ عمػػػػج تميئػػػػتمـ لمػػػػدخكؿ إلػػػػج مرحمػػػػة التعمػػػػيـ ا ساسػػػػي

(Definition kindergarten, 2009, p1.) 
التعػػػاريؼ السػػػاب ة أنمػػػا تشػػػترؾ بن ػػػاط أساسػػػية فػػػي تكضػػػيحما لمعنػػػج مؤسسػػػات ريػػػاض  مػػػا نالحظػػػ  مػػػف

ا طفػػاؿ. ف ػػد أكػػدت الخثيمػػة فػػي تعريفمػػا لمػػذن المؤسسػػات عمػػج أف الطفػػؿ يتم ػػج بػػرامك تربكيػػة كتعميميػػة 
هادفة بحيػث تمبػي احتياجاتػ  كتسػمـ فػي بنػاء شخصػيت  مػف جميػع النػكاحيه كهػذا مػا أكػدت عميػ  زمزمػي 

ريفمػػا لمؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ. أمػػا ال ػػامكس البريطػػاني ف ػػد ركػػز عمػػج أنمػػا تسػػبؽ مرحمػػة التعمػػيـ فػػي تع
 ا ساسي كتعمؿ عمج تميئة الطفؿ لمدخكؿ إليما.

مػػف ذكػػر تعريػػؼ هػػذن المؤسسػػات مػػف كجمػػة  بػػدا ناػػ  الكمؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ فلكعنػػدما ًيػػذكر تعػػاريؼ 
مرحمػة مممػدة  أنامػا به ف ػد عرفتمػا 2006نظاممػا الػداخمي عػاـ نظر كزارة التربيػة السػكرية كمػا حددتػ  فػي 

دكر كبيػػػر فػػػي رسػػػـ كتكػػػكيف شخصػػػية الطفػػػؿ كتحديػػػد سػػػماتما كم كماتمػػػاه مػػػف لمتعمػػػيـ ا ساسػػػي لمػػػا لمػػػا 
تتعمػػد لمػػـ نمػػكان متكازنػػانه كتمبػػي احتياجػػاتمـ ك سػػنكات  6-3كتمػػدؼ هػػذن المرحمػػة إلػػج رعايػػة ا طفػػاؿ مػػف 

شخصػػياتمـ مػػف جميػػع الجكانػػب النفسػػية كالجسػػمية كاالجتماعيػػة كالع ميػػة كف ػػان لخصػػائص المختمفػػة كتطػػكر 
كزارة التربيػة  النظػاـ )  نمكهـ كبما يتناسب مع سمات المجتمع إلعداد جيؿ  كاع  يؤمف بمبادئ أمتػ  ككطنػ 

 .2)ه ص2006الداخمي ه 
الن لمتعاريؼ الساب ة كهذا دليػؿ عمػج الحظ أف تعريؼ كزارة التربية لمؤسسات رياض ا طفاؿ قد جاء شاميً 

سػػيما ه كالالمرحمػػة التػػي تتضػػمنما هػػذن المؤسسػػاتالتعميميػػة بأهميػػة -كعػػي المعنيػػيف بػػأمكر العمميػػة التربكيػػة
أف هناؾ العديػد مػف المراسػيـ التشػريعية كال ػرارات الكزاريػة الخاصػة بمػذن المرحمػة كالمرسػـك التشػريعي رقػـ 

شػػراؼ عمػػج العمميػػة التربكيػػة فػػي المؤسسػػات الخاصػػة ككيفيػػة تنظيممػػا / الخػػاص باإل1967/ لعػػاـ /127/
/ ال اضػي بتنظػيـ المؤسسػات 2004/ لعػاـ /55مف الناحيتيف اإلداريػة كالماليػةه كالمرسػـك التشػريعي رقػـ /

التعميميػػة فػػي الجممكريػػة العربيػػة السػػكرية. باإلضػػافة إلػػج المػػؤتمرات التػػي ًع ػػدت بدمشػػؽ بمػػدؼ تطػػكير 
/ كالػػذم جػػاء فػػي 1998عػػاـ / ماقبػػؿ الجػػامعي قبػػؿ الجػػامعي كػػالمؤتمر الثػػاني لتطػػكير التعمػػيـالتعمػػيـ ما

تكصػػيات  تكسػػيع قاعػػدة ريػػاض ا طفػػاؿ بتشػػجيع المنظمػػات الشػػعبية كالن ابػػات الممنيػػة كال طػػاع الخػػاصه 
تػػكافر ت كتعيػػنمف ممػػف تربيػػاككضػػع التشػػريعات كالػػنظـ التػػي تمػػـز ريػػاض ا طفػػاؿ بانت ػػاء المشػػرفات كالم

 لديمف شركط التأهيؿ كالتدريب.
تكػكف  بمػامػف كجػكد إدارة تربكيػة خاصػة  ناػ  البػدا كفهذن المؤسسات تـ تح يؽ ا هداؼ المرجكة مف كحتج ي

أهػداؼ هػذن المرحمػة كقػادرة عمػج ال يػاـ بالممػاـ كالمسػؤكليات المطمكبػة منمػا عمػج أكمػؿ ب عمج عمـ كدرايػة
 اإلدارة كالمتمثمػػة بشػػخص المػػدير تمثػػؿ محػػكر العمميػػة التربكيػػة فػػي الركضػػة ككنػػ  كجػػ  عمػػج اعتبػػار أفا 
رسـ مسارات العمؿ مف خالؿ قيام  بالكظػائؼ يإلج ككن   ضافةباإل  رؤية تربكيةه عمج صمة بالكاقع كلدي

داريػة ال ػدرة عمػج تطػكير كتحػديث ا سػاليب اإل المػديرا ساسية لإلدارة التربكية. كما يجب أف يكػكف لػدل 
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 يكػػكف قػػادرك  هبتعػػد عػػف الجمػػكد كالػػركتيف فػػي عممػػ يبحيػػث بمػػا يتناسػػب كم تضػػيات العصػػر تبعمػػا يالتػػي 
 عمج تكظيؼ ت انة المعمكمات )التكنكلكجيا( في إدارة الركضة. 

 رابعًا: إدارة مؤسسات رياض األطفال.
مجالما في الكقػت الحاضػره فمػـ أدل تطكر الفكر اإلدارم كالفمسفي إلج تغيير كظيفة اإلدارة كاتساع      

تعػػد اإلدارة مجػػرد عمميػػة ت ميديػػة ركتينيػػة تمػػدؼ إلػػج تسػػيير شػػؤكف المؤسسػػة التعميميػػة بشػػكؿ ركتينػػي كفػػؽ 
قكاعد كتعميمات معينةه بؿ أصبحت عممية إنسانية تعتمد عمج الديم راطية كالمشاركةه كتمدؼ إلػج تنظػيـ 

 (.9ه ص2001بكهيه نظاـ العمؿ في المدرسة كتسميم  كتطكيرن )ال
  مػػػػف أجػػػػؿرات التػػػػي يشػػػػمدها هػػػذا العصػػػػر يػػػمفمػػػػـك اإلدارة التربكيػػػة قػػػػد تطػػػػكر لمكاكبػػػػة التغي لػػػذا نجػػػػد أف

 جية صحيحة. ماالستفادة منما كفؽ أسس عممية كمن
عمػج تػكافر  بشكؿ  كبير في أف نجاح رياض ا طفاؿ يعتمد كبما أفا اإلدارة هي مفتاح أم منظمة فال شؾا 

اإلدارة الناجحة ال تركز ف ػط عمػج  االختالؼ كالتمييز داخؿ المنظماته  فا  صنع قادرة عمجإدارة ناجحة 
الجكانب اإلدارية بؿ عمج العديد مف الجكانب التي تتعمؽ بالث افة التنظيميػة كالمكضػكعات الدراسػية كطػرؽ 

التػػػػي تسػػػػاعد عمػػػػج تميػػػػز هػػػػذن اإلدارة  التػػػػدريس المسػػػػتخدمة كالمنػػػػاخ المدرسػػػػي كييرهػػػػا مػػػػف المحػػػػددات
 (.34ه ص2010)مصطفجه 

كهنػا البػد مػػف اإلشػارة إلػج أف مفمػػـك اإلدارة فػي مؤسسػات ريػػاض ا طفػاؿ يختمػؼ عػػف مفمػـك اإلدارة فػػي 
ا فػػي ا خػػرل نظػػران لطبيعػػة هػػذن المرحمػػة كخصكصػػيتما مػػف جمػػةه كأهميتمػػالتعميميػػة -المؤسسػػات التربكيػػة

فػػاإلدارة فػػي هػػػذن المرحمػػة عبػػارة عػػف مجمكعػػػة مػػف ا نشػػطة كالعمميػػػات ه خػػرلحيػػاة اإلنسػػاف مػػف جمػػػة  أ
مػع بعضػما  -التي ت اـ داخممػا - المكجمة لتنظيـ العمؿ داخؿ الركضة بحيث تتكامؿ ا نشطة كالفعاليات

 البعض مف أجؿ تح يؽ ا هداؼ المرجكة مف هذن المرحمة.
مـ ي كمػكف باإلشػراؼ عمػج اإلداريػيف فػي الركضػةه فػكنا عتبركف المسؤكليف كبما أف مديرم رياض ا طفاؿ يً 

كفػػؽ  رامك التربكيػػةأدائمػػـه كمػػا يحرصػػكف عمػػج تطبيػػؽ البػػ كت ػػكيـالعػػامميف فيمػػا  كتكجيػػ  هػػذن المؤسسػػاته
ه 2009الخطػػػط المكضػػػكعةه كاالتصػػػاؿ مػػػع البيئػػػة المحيطػػػة كالمشػػػرفيف عمػػػج ريػػػاض ا طفػػػاؿ )عمػػػيه 

 (.168ص
مػف  كفمػدير الحدثػ  تتػأثر إلػج حػد  كبيػر بمػا يً  فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ التعميمية-التربكيةالعممية  إفا 

كبالتػالي  تطكير في بنائمـ المعرفي مف خالؿ اطالعمػـ بشػكؿ  مسػتمر عمػج كػؿ جديػد فػي ميػداف عمممػـه
رتمـ عمػج تطػكير فػي عمممػـ يتكقػؼ عمػج مػدل قػد المػديركف فا نجػاحكمػا أ بما يحتاجمف.تزكيد المربيات 

. بمعنػػج آخػػر يجػػب عمػػج مػػديرم الريػػاض تػػرؾ ا سػػاليب اإلداريػػة الت ميديػػة كالتكجػػ  نحػػك مكبمـ اإلدارمأسػػ
أسػػاليب حديثػػة تتػػيح لمػػـ حريػػة التفكيػػر كاإلبػػداع فػػي عمممػػـ ا مػػر الػػذم يمكػػنمـ مػػف إعػػادة تنظػػيـ كهيكمػػة 

نػي كدخػكؿ الحاسػكب هذن المؤسسات كفؽ الظركؼ كالبيئة التي تحيط بالركضةه كبمػا أننػا نشػمد تطػكر ت 
في أيمب مجاالت الحياة فكنا  البدا مف تكفير البيئة المالئمة التي تمكف مديرم الرياض مف تكظيػؼ ت انػة 
المعمكمات في عمممـ اإلدارم بشكؿ  فعااؿ ا مر الػذم يمكػنمـ مػف االنفتػاح عمػج البيئػة المحيطػة بمػـ مػف 

 بيسر  كسمكلة مف جمة  ًأخرل. جمةه كالتكاصؿ مع الجمات الرسمية كأكلياء ا مكر 
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 رياض األطفال.مؤسسات خامسًا: خصائص إدارة 
)خمػػؼه تتصػػؼ بخصػػائص معينػػةه كقػػد أشػػار  أف مػػف مػػف أجػػؿ أف تكػػكف إدارة الركضػػة ناجحػػة البػػدا     

 :إلج هذن الخصائص كحددها بمايمي (56ه ص2005
 بمعنج أف تعتمد عمج المكضكعية كالتخطيط السميـ. إدارة ىادفة: -
ال ترتكػػػز عمػػػج السػػػمبيات أك المكاقػػػؼ الجامػػػدة بػػػؿ لمػػػا دكر قيػػػادم فػػػي مجػػػاالت  إدارة إيجابيدددة: -

 العمؿ كتعمؿ عمج تكجيم .
بصػػنع ال ػػرار بػػؿ يعمػػؿ عمػػج مشػػاركة  مػػديرمسػػتجيبة لممشػػكرةه ال يتفػػرد فيمػػا ال إدارة اجتماعيددة: -

 مف يعممكف مع  في ذلؾ.
ف كت ػديرهـ كاالسػتماع إلػج آرائمػـ كالتعػرؼ عمػج خريآلتشتمؿ عمج حسف معاممة ا إدارة إنسانية: -

 مشكالتمـ كمساعدتمـ في الكصكؿ إلج الحمكؿ السممية.
 هفػي تحديػد السياسػات ا عضػاءكمشػاركة  هبمعنج تػكفر تنسػيؽ جمػكد اآلخػريف إدارة ديمقراطية: -

 .يـكالمساكاة بيف أعضاء التنظ هككضع البرامك
 المسػػؤكليفمـ يعتبػػركف مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ يمثمػػكف أعمػػج سػػمطة إداريػػة داخػػؿ الركضػػةه فػػكنا  كبمػػا أفا 

بالدرجة ا كلج عف تح يؽ ا هداؼ التي كضعتما السمطات التربكية العمياه كما أنامـ مسػؤكلكف عػف تنميػة 
 ه فنييف(.كالعمؿ عمج تطكير كرفع مستكل أداء العامميف فيما مف )مربيات هكتطكير برامك الركضة

 سادسًا: الخصائص الواجب توافرىا في مديري رياض األطفال.
البػد مػف اـ المككمة إليمـ بالشكؿ ا مثػؿ حتج يتمكف مديرم رياض ا طفاؿ مف ال ياـ با عماؿ كالمم    

أداء عمممػػػـ  فا مػػػا يمتمككنػػػ  مػػػف خصػػػائص  أجػػػؿ أف يتمتعػػػكا بمجمكعػػػة مػػػف الخصػػػائص كالصػػػفات مػػػف
س عمػج طري ػة تعػامممـ مػع اآلخػريفه ككيفيػة إدارتمػـ لمػذن المؤسسػة التربكيػة. فمػدير كصفات سكؼ يػنعك

الركضة ي ع عمي  عبء تنظػيـ كػؿ مػا يجػرم داخػؿ الركضػة لمحصػكؿ عمػج أفضػؿ النتػائك الممكنػةه كمػا 
 أنا  يعتبر مفتاح أم تغيير ًيراد إحداث .

فػػي مػػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ حتػػػج  هػػاالكاجػػػب تكافر فيمػػايمي عػػرض  بػػرز الخصػػػائص الشخصػػية كالفنيػػة 
 يككنكا قادريف عمج ال ياـ بمماممـ كما يجب.

 : الخصائص الشخصية:6-1
تمـ اإلداريػةه كمػف أهػـ اإف الخصائص الشخصية لمػديرم ريػاض ا طفػاؿ لمػا أثػر كبيػر عمػج ممارسػ    

 هذن الخصائص:
  السػػمكؾ ككػػذلؾ فػػي نضػػكجمـ  ك فػػيكػػاف ذلػػؾ فػػي المظمػػر أأأف  يككنػػكا مثػػاالن ًيحتػػذل بػػ  سػػكاء

 الفكرم.
  مشاعر اإلنسانية كركح ا خكة كالزمالة.الأف تتكافر لديمـ 
 في المكاطنة كاحتراـ مكاعيد الركضة. لمعامميف في الركضة أف يككنكا المثؿ ا عمج 
  (.313ه ص2007أف يتفانكا في عمممـ كيخمصكا ل  كيككنكا قدكة لآلخريف )فمميه 
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 عمػػػج  شػػػعكركػػػامالن بحيػػػث يػػػنعكس هػػػذا ال شػػػعكران بالمسػػػؤكلية المم ػػػاة عمػػػج عػػػات مـ  كاشػػػعر أف ي
 المعممات كا طفاؿ.

 شػػػريؼه  تػػدخؿ العاطفػػة تجػػان أحػػد كا طفػػاؿ كأالا  ربيػػػاتأف يككنػػكا عػػادليف فػػي تعػػامممـ مػػع الم(
 (.228ه ص2007

مكاهػػب عاليػػةه كيكػػكف أف يتميػػز ب ػػدرات ك عمػػج مػػدير الركضػػة فكناػػ  يجػػب  تمػػؾ الخصػػائصإلػػج  ضػػافةباإل
بحيػػث  فػػي عممػػ ه لديػػ  ال ػػدرة عمػػج االبتكػػار كالتجديػػدكأف يكػػكف قػػادران عمػػج ممارسػػة الكظػػائؼ اإلداريػػةه 

أف ك عمج تطكير أدائ  اإلدارم كطرح ا فكار الجديدة التي مػف شػأنما رفػع مسػتكل العمميػة التربكيػةه  يعمؿ
 (.111ه ص2002نفسية جيدة )الحريرمه يككف سميـ الجسـ مف ا مراض كالعاهات كيتمتع بصحة 

 التػػي يجػػب أف يتصػػؼ بمػػا المػػدير بحيػػث يكػػكفالصػػفات الشخصػػية  تمثػػؿالخصػػائص السػػاب ة  ًيالحػػظ أف
ه كيمتمػػؾ لػ  مكانػة اجتماعيػة هيسػتطيع التكيػؼ مػع الظػركؼ المتغيػرةه مثػابر كمتػزف هلػدل الجميػع ان محبكبػ

ف فػي عمممػـ اإلدارم يتكقػؼ عمػج يرك نجػاح المػد إفا  ممارات تمكن  مف إقامة عالقات جيػدة مػع اآلخػريف.
ه كتمكػػنمـ مػف التعامػػؿ مػف جمػة مػف خصػائص شخصػػية تعػزز فػرص نجػػاحمـ اإلدارم مػا يمتمككنػػ مػدل 

مػف يتمتػع بمػذن   ف مػف جمػة  أخػرل مع المحيطيف بمـ كما يجب كبمػا يضػمف تح يػؽ ا هػداؼ المنشػكدة
 نجاز العمؿ بفاعمية ككفاءة.دافع إلك الخصائص سكؼ يككف لدي  ث ة بالنفس 

 : الخصائص الفنية:6-2
حتػػج  ريػػاض ا طفػػاؿ إلػػج مجمكعػػة مػػف الخصػػائص الفنيػػة فػػي مجػػاؿ عمممػػـ اإلدارمه كيحتػػاج مػػدير     

 كلعػػؿ مػػف أبػػرزيتمكنػػكا مػػف تسػػير أمػػكر الركضػػة كال يػػاـ بكاجبػػاتمـ كبالتػػالي تح يػػؽ ا هػػداؼ المنشػػكدةه 
 المماـ الفنية المككؿ لمدير الركضة هي:

 رفع مستكل العممية التربكية في الركضة كاإللماـ بالتطكرات التربكية الحديثة. --1
 اإلشراؼ عمج نكاحي النشاط المختمفة كعمج برامك التكجي . -2
 ت.مربياال ياـ بعممية ت كيـ لم -3
 المالحظة كالت كيـ.زيارة قاعات ا نشطة أثناء تعمـ ا طفاؿ بمدؼ  -4
عمج تخطيط االختبارات كالم اييس المستخدمة كتنفيذها كتمخيص نتائجما كرفػع ت ػارير كافيػة  اإلشراؼ -5

 لممسؤكليف ك كلياء ا مكر لتبياف مدل ت دـ أبنائمـ.
ه 2007ت كأكليػػػاء أمػػػكر ا طفػػػاؿ مػػػف آراء )فممػػػيه ربيػػػاع ػػػد االجتماعػػػات كاالسػػػتماع لمػػػا تبديػػػ  الم -6
 (.314ص

فنيػة خصػائص ب كحتج يتمكف مديرم رياض ا طفاؿ مف ال ياـ بالمماـ الساب ة الػذكر البػدا مػف أف يتصػفكا
 :معينةه كالتي تتمثؿ بال درة عمج

  الركضةااللتزاـ بأهداؼ. 
  اء في إدارت .العمؿ ك ائد بنا 
 شراكمـ ب  .اتال رار اتخاذ التشاكر مع هيئت  اإلدارية كاا
 الركضةة كالعمؿ عمج تطكيرها بما يخدـ تطبيؽ ال كانيف كا نظم. 
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  لمعرفة ما تح ؽ مف أهداؼ. الركضةفي  العامميفت كيـ كافة ا عماؿ ك 
  (.29ه ص2008بأفضؿ شكؿ )عميه  الركضةإدارة الكقت بالطري ة التي تخدـ 
يتطمػػب مػػنمـ أف يككنػػكا عمػػج اطػػالع كاسػػع  االخصػػائص الفنيػػة هػػي جػػكهر عمػػؿ مػػديرم الركضػػة لػػذ إف

التطػكرات التربكيػة كا سػاليب اإلداريػة  بػرزأه ك بأهداؼ هذن المرحمػة كخصػائص كاحتياجػات طفػؿ الركضػة
بحيػػث يككنػػكا قػػادريف عمػػج رفػػع مسػػتكل أداء عمممػػـ اإلدارم مػػف جمػػةه كرفػػع مسػػتكل العمميػػة التربكيػػة فػػي 

 الركضة مف جمة  أخرل.
 ليونددا وتددايمورلخصػػائص الشخصػػية كالفنيػػة السػػاب ة الػػذكر ف ػػد أكرد كػػالن مػػف العالمػػاف باإلضػػافة إلػػج ا -

 مجمكعة مف الخصائص العامة التي ينبغي أف تتكافر لدل مدير الركضةه مف أبرزها:
 عمػج اعتبػار أف الركضػة إحػدل الكسػائؿ المممػة فػي   كاعيػان لممممػة المم ػاة عمػج عات ػ أف يككف

 بالتالي بناء المجتمع الحديث المتمدف.بناء اإلنساف الجديد ك 
  ر كاإلبػػداع يميػػاالن لمتجديػػد كاالبتكػػار كخاصػػةن فػػي ميػػداف عممػػ  بحيػػث يتجػػ  نحػػك التطػػك أف يكػػكف

 كالتجديد في قيادة العمؿ التربكم كاإلدارم في الركضة.
    يجاد ركح االنتماء لمركضة كاالندماج فيما. هالتأثير عمج العامميف مع  قكةلدي  كاا
 ال درة عمج العمؿ الجماعي.لدي   
 .أف يككف مطمعان عمج أحدث المبادئ كال كانيف كأفكار ال يادة كاإلدارة التربكية 
 نػػاتمـ ك ػػادة أف يكػػكف قػػادران عمػػج التنفيػػذ كالمتابعػػة كالت ػػكيـ بمشػػاركة اآلخػػريف كزجمػػـ لتطػػكير إمكا

 (.102ه ص2001)البدرمه  تربكييف في المست بؿ
إف تمتع مديرم رياض ا طفاؿ بالخصػائص السػاب ة الػذكر سػكؼ يتػيح لمػـ االسػتفادة مػف التطػكرات التػي 
يشػمدها هػػذا العصػػره كبالتػػالي التحػػرر مػػف ال يػػكد كالرتابػػة فػػي العمػػؿ كاالبتعػػاد قػػدر اإلمكػػاف عػػف النمطيػػة 

ر طرائػػؽ جديػػدة  داء فػػي إدارة الركضػػةه فمػػف يكػػكف لديػػ  شػػمكلية فػػي التفكيػػره كيمتمػػؾ ال ػػدرة عمػػج تصػػك 
ا عماؿه كيعمؿ عمج تشجيع العامميف عمج اإلبػداع كاالبتكػار فػي عمممػـ سػيككف لديػ  الريبػة فػي تطػكير 
-كتحػػػديث عممػػػ ه كيمتمػػػؾ الحػػػافز كالػػػدافع نحػػػك إتبػػػاع أسػػػاليب جديػػػدة فػػػي إدارة هػػػذن المؤسسػػػات التربكيػػػة

رم الركضة يعتبر مرتكػز كمنطمػؽ أساسػي عنػد التعميمية انطالقان مف أف كجكد الريبة في التغيير لدل مدي
 البحث في إمكانية تطبيؽ أما مدخؿ إدارم حديث. 

 ًا: ميارات مديري رياض األطفال.سابع
رياض ا طفػاؿ لكػي ي كمػكا بتأديػة أعمػالمـ كمسػؤكلياتمـ  كمجمكعة مف الممارات يحتاجما مدير ثمة      

ت ػػاف كفػػؽ سمسػػمة مػػف  هعمػػج أكمػػؿ كجػػ  كي صػػد بالممػػارة :  ال ػػدرة عمػػج ال يػػاـ با عمػػاؿ بسػػمكلة كدقػػة كاا
الحركػػػات كاإلجػػػراءات التػػػي يمكػػػف مالحظتمػػػا بصػػػكرة مباشػػػرة كييػػػر مباشػػػرةه كالتػػػي ي ػػػـك بمػػػا عػػػدد مػػػف 

ه 2009ا شػػػػخاص فػػػػي أثنػػػػاء سػػػػعيمـ لتح يػػػػؽ هػػػػدؼ أك نتػػػػاج معػػػػيف أك أداء مممػػػػة مػػػػا  )أبػػػػك زعيتػػػػره 
 (.70ص
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كيػكفر االنسػجاـ كالمنػاخ الصػحي لمعػامميفه  همعمػؿل جػكالإف اإلدارم الناجح هػك الػذم يعػرؼ كيػؼ يميػم 
كلعػػؿ مػػف أبػػرز  هيعمػػؿ عمػػج زيػػادة عمػػؿ العػػامميف معػػ  بحيػػث يضػػمف الحصػػكؿ عمػػج تعػػاكنمـ الكامػػؿ ك

 الممارات التي ينبغي تكافرها لدل مديرم رياض ا طفاؿ هي:
 :)الشخصية( : الميارات الذاتية7-1
يتضمف هذا النكع مف الممػارات السػمات كال ػدرات الالزمػة لبنػاء شخصػية الفػرد كالسػمات الشخصػية      

التػػي تشػػمؿ ال ػػكة البدنيػػة كالعصػػبية كقػػكة الشخصػػية كالحيكيػػة كالنشػػاط كقػػدرة المػػدير عمػػج الػػتكمـ بصػػكت 
كال دكة الحسنة التي هػي أسػاس نجػاح  كاضح كمؤثر ينت ي ا لفاظ المناسبة باإلضافة إلج ا خالؽ الطيبة

كػػؿ إنسػػاف فػػي أم مجػػاؿ مػػف مجػػاالت العمػػؿ. كمػػا تشػػمؿ الممػػارات الذاتيػػة ال ػػدرات الع ميػػة كالتػػي ًتمثػػؿ 
االستعدادات الفكرية كاالعت ادات ا ساسية لدل الفرد كالػذكاء كالفمػـ الصػحيح ل مػكره كأف يكػكف مصػدران 

ه ص 2006)ربيػػػػػػعه  ان عمػػػػػػج الَخمػػػػػػؽ كاإلبػػػػػػداع فػػػػػػي عممػػػػػػ بحيػػػػػػث يكػػػػػػكف قػػػػػػادر  لكػػػػػػؿ ا فكػػػػػػار الجديػػػػػػدة
 (.103ه100ص
 : الميارات اإلنسانية:7-2
 يرتبط هذن النكع مف الممارات ب درة المدير عمج:    
 كسب احتراـ اآلخريف كث تمـه كبناء جسكر مف الكد معمـه كتفمـ مشاعرهـ كظركفمـ. -1
 التعامؿ مع اآلخريف بنجاح. -2
إليػػ  كجعممػػـ يتعػػاكنكف معػػ  مػػف أجػػؿ تح يػػؽ أهػػداؼ المؤسسػػة بشػػكؿ  عػػاـه كأهػػدافمـ جػػذب اآلخػػريف  -3

 (.311ه ص2007)فمميه الخاصة بشكؿ  خاص
كأف  أف يعمػػؿ عمػػج تػػكفير منػػاخ إدارم سػػميـه اإلنسػػانية تتطمػػب مػػف مػػدير الركضػػة تاالممػػار لػػذا نجػػد أف 

ه ه مػػع إتاحػػة الفرصػػة مبتكػػرة كهادفػػة كفعالػػةريف بطري ػػة تكصػػيؿ أفكػػارن كمعمكماتػػ  لآلخػػ يكػػكف قػػادران عمػػج
 .كالمشاركة في عممية اتخاذ ال رارات هلتعبير عف آرائمـ كمشكالتمـلمعامميف في ا

   كحتج يمتمؾ مدير الركضة هذا النكع مف الممارات البد مف أف: 
 .يمـ بمفمـك العالقات اإلنسانية كأهدافما كأهميتما 
  كالمجتمع المحمي. عالقات طيبة مع العامميف مع ي يـ 
 شعرهـ باإلفادة منما.يحتـر آراء العامميف مع  ك ي 
 .يشجع ركح العمؿ المحمي الجماعي 
 .يتف د أكضاع العامميف مع  باستمرار 
 .يعمؿ عمج تح يؽ مكازنة بيف أهداؼ العامميف كأهداؼ الركضة 
  (.105ه ص2006يمتـ بحؿ المشكالت الشخصية كالممنية لمعامميف مع  )ربيعه 

أكثػػر صػػعكبة مػػف الممػػارات الفنيػػة  نامػػا تتعامػػؿ مػػع العنصػػر  الميددارات اإلنسددانيةأف ممػػا سػػبؽ الحػػظ نً 
تتعامػؿ مػع ا شػياء  الميدارات الفنيدة أمػا البشرم الذم يتصؼ بتنكع أنمػاط السػمكؾ كيصػعب فممػ  أحيانػان 

 التي تتصؼ بالثبات.
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 ناػػ  بحاجػػة لمػا فػػي ميػػداف العمػؿ التربػػكم نظػػران مػف الضػػركرم أف تتػػكافر الممػارات اإلنسػػانية لػػدل المػدير 
يتعامؿ معمـ كما ينتك عف هذا التعامؿ مف إقامة عالقات بغية تح يػؽ ا هػداؼ  فلتنكع أنماط ا فراد الذي

 .المنشكدة
 : الميارات التصويرية:7-3 
هػػذن الممػػارات بمػػدل كفػػاءة مػػدير الركضػة فػػي ابتكػػار ا فكػػاره كاإلحسػػاس بالمشػػكالته كالتفػػنف  تػرتبط   

سػػػاعد مػػػدير الركضػػػة عمػػػج النجػػػاح فػػػي تالممػػػارات  ه كالسػػػيما أف هػػػذنراءفػػػي الحمػػػكؿه كالتكصػػػؿ إلػػػج اآل
ه تخطػػيط العمػػؿ كتكجيمػػ  كترتيػػب ا كلكيػػات كتكقػػع ا مػػكر التػػي يمكػػف أف تحػػدث فػػي المسػػت بؿ )فممػػي

 (.318ه ص2007
تتضػػمف هػػذن الممػػارات قػػدرة المػػدير عمػػج إدراؾ المكقػػؼ ككحػػدة متكاممػػةه كمػػف ثػػـ تحميمػػ  إلػػج عناصػػرن ك 

ه 2006ا ساسػػية كتحديػػد مػػابيف هػػذن العناصػػر مػػف عالقػػاته كالتفكيػػر بالمسػػت بؿ كاالسػػتعداد لػػ  )ربيػػعه 
 (.107ص

تفكيػر المجػرد كالػربط بػيف كافػة عناصػر العمػؿ الممارات التصػكيرية تػرتبط ب ػدرة المػدير عمػج ال ًيالحظ أف
بحيث يتمكف مف معالجة ا مػكر التػي تصػادف   لفمـ طبيعة العالقة التي تربط بيف أطراؼ العممية التربكية

مف جميع النكاحي. بمعنج آخر يجب عمج مدير الركضة أف يكػكف لديػ  ال ػدرة عمػج معالجػة أم مكضػكع 
 يػاـ بػذلؾ ال بػدا مػف أف يسػتعيف بمػذا النػكع مػف الممػارات  كالسػيما مػف جميػع جكانبػ ه كحتػج يػتمكف مػف ال

عنػدما ي ػػـك بػػالتخطيط ل عمػػاؿ كا نشػػطة التػي مػػف المتكقػػع أف ت ػػـك بمػػا الركضػة ا مػػر الػػذم يمكنػػ  مػػف 
كضع بدائؿ كحمكؿ مبتكرة كبشكؿ  مسبؽ لما يمكف أف يعترض  مػف مشػاكؿ أك ع بػات إداريػة أك ماليػة أك 

 يترتب عمج ذلؾ مف اتخاذ ال رارات كالتدابير المناسبة.  تربكيةه كما
 : الميارات الفنية:7-4
تفممػػ  ل نظمػػة كاإلجػػراءات  مػػف خػػالؿ الممػػارات قػػدرة المػػدير عمػػج أداء عممػػ  ا النػػكع مػػفمػػذب ًي صػػد   

دراؾ الطرؽ ل  استخدامك كالمكائحه  ه 2005)خمػؼه كالكسائؿ المتاحة إلنجػاز ا عمػاؿممعمكمات كتحميمماه كاا
 (. 71ص

تػػكافر قػػدر ضػػركرم مػػف المعمكمػػات كا صػػكؿ العمميػػة كالفنيػػة التػػي يحتاجمػػا نجػػاح العمػػؿ  لػػذا ال بػػد مػػف
الممػػارات الفنيػػة تػػرتبط بالجانػػب العممػػي فػػي اإلدارة كمػػا تسػػتند إليػػ  مػػف ح ػػائؽ  . عمػػج اعتبػػار أفاإلدارم

 (.243ه ص2007كمفاهيـ ل صكؿ العممية )شريؼه 
 مجمكعة مف الخصائص أبرزها:بالممارة  تتصؼ هذنك 

  أناما أكثر تحديدان مف ييرها مف المماراته أم أن  يمكف التح ؽ مف كجكدها لػدل المػدير بسػمكلة
 لككنما تبدك كاضحة أثناء أدائ  لمعمؿ.

  تتميػػػز بالمعرفػػػة العاليػػػةه كالم ػػػدرة عمػػػج التحميػػػؿ كعمػػػج تبسػػػيط اإلجػػػراءات المتبعػػػة فػػػي اسػػػتخداـ
 لكسائؿ الفنية الالزمة إلنجاز العمؿ.ا دكات كا

 رها  ناما تعيش في عصر التخصيص.يمألكفة أكثر مف ي 
 (.108ه ص2006)ربيعه  سمكلة اكتسابما كتنميتما أكثر مف ييرها مف الممارات 
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يحتاج مدير الركضة عنػد ممارسػة الكظػائؼ اإلداريػة إلػج الممػارات الفنيػة ككنمػا تػرتبط بػالتخطيط لمعمميػة 
عػػداد الميزانيػػة كتكزيػػع الممػػاـ كتحديػػد االختصاصػػات التعمي ميػػة كرسػػـ المالمػػح ا ساسػػية لعمػػؿ الركضػػة كاا

عداد الت ارير كت ييـ المربيات كتنظيـ العالقػات بػيف العػامميف فػي الركضػة مػف جمػةه كبيػنمـ كبػيف البيئػة  كاا
ة مػػف تخطػػيط كتنظػػيـ المحيطػػة مػػف جمػػة  أخػػرل. أم أف الممػػارات الفنيػػة تػػرتبط بجميػػع الكظػػائؼ اإلداريػػ

 كتكجي  كت كيـ. 
ات مػػػف لػػػدل مػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ نجػػػد أف جميػػػع هػػػذن الممػػػار  هػػػار تكاف الكاجػػػبعػػػرض الممػػػارات  بعػػػد

ف  فا كؿ ممارة مف الممارات الساب ة ترتبط بجانب معػيف مػف جكانػب عمػؿ ك الضركرم أف يمتمكما المدير 
السػػػمات الشخصػػػية التػػػي يجػػػب أف يتصػػػؼ بمػػػا مػػػدير المػػػدير. فالممػػػارات الذاتيػػػة مػػػثالن تتعمػػػؽ بالصػػػفات ك 

يجػػػاد  الركضػػة مػػف حيػػػث الصػػحة الجسػػدية التامػػػة كال ػػدرات الع ميػػة بحيػػػث تمكنػػ  مػػف مكاجمػػػة مشػػاكم  كاا
كبالتػالي تػكافر مثػؿ هػذن  الحمكؿ الصحيحة لماه كأف يككف لدي  ث ة بنفس  تمكن  مف كسب احتراـ اآلخريف

كالػػػدافع إلػػػج تنػػػكع ا سػػػاليب اإلداريػػػة التػػػي يمارسػػػما كتجنػػػب  الصػػػفات سػػػكؼ يكػػػكف لػػػدل المػػػدير الحػػػافز
تتعمػػؽ بكيفيػة التعامػؿ كالتكاصػؿ مػػع  فكنامػا الممػارات اإلنسػانية أمػا. الػركتيف الػذم يمكػف أف يصػيب العمػػؿ

الممػػارات التصػػكيرية تػػرتبط ب ػػدرة المػػدير عمػػج  فػػي حػػيف أفالعػػامميف فػػي الركضػػة كالبيئػػة المحيطػػة بػػ ه 
نظػرة شػمكلية لم ضػايا كالمكضػكعات كالمشػكالت التػي تكاجمػ  بحيػث يكػكف قػادر عمػج فمػـ التػرابط  تككيف

مػا تتعمػؽ با عمػاؿ التػي ي ػـك بمػا مػدير الركضػة مممػارات الفنيػة فكنا ه كبالنسبة لبيف أجزاء العمؿ كنشاطات 
 شكؿ ا مثؿ.أثناء عمم  اليكمي مف تنظيـ كتنسيؽ كتكجي  لمعامميف بغية أداء العمؿ بالفي 

ـا ذكرهػا سػاب ريػاض ا طفػاؿ ممػارات   ان فكناػ  البػد مػف أف يمتمػؾ مػديركباإلضافة إلج تمؾ الممارات التي تػ
ت نية )تكنكلكجيػة( تتعمػؽ بكيفيػة اسػتخداممـ لمت نيػات ككسػائؿ االتصػاؿ الحديثػة كتكظيفمػا بشػكؿ  فعاػاؿ فػي 

النفجػار العممػي. لػذا فالبػد مػف العمػؿ عمػج تميئػة عمممـ اإلدارم كالسيما أننا فػي عصػر التطػكر الت نػي كا
بيئة الركضة الستخداـ مثؿ هذن الت نيات الحديثة بشكؿ  عػاـه كاسػتخداـ الحاسػكب بشػكؿ  خػاص مػف أجػؿ 
االرت ػػاء بالعمميػػة التعميميػػة مػػف جمػػةه كتطػػكير مسػػتكل ا داء اإلدارم مػػف جمػػة  أخػػرل كذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

فػػي المحافظػػات إلػػج ت ػػديـ الػػدعـ المػػادم كالمعنػػكم لمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ تكجيػػ  كزارة التربيػػة مػػديرياتما 
مػف أجػؿ تػكفير هػذن الت نيػات الحديثػة فػي مؤسسػاتمـه كع ػد دكرات تدريبيػة لمػـ مػف أجػؿ تطػكير ممػاراتمـ 

   الت نية.
ير تعميميػػػة بشػػػكؿ  عػػػاـه كمػػػد-إفا جميػػػع الممػػػارات السػػػاب ة الػػػذكر يحتػػػاج إليمػػػا مػػػدير أياػػػة مؤسسػػػة تربكيػػػة

الركضػػػة بشػػػكؿ  خػػػاص عنػػػدما يريػػػد تطػػػكير كتحػػػديث ا سػػػمكب اإلدارم الػػػذم يتبعػػػ   نمػػػا تعتبػػػر ن طػػػة 
 انطالؽ نحك تبني اتجاهات إدارية حديثة في إدارة هذن المؤسسات. 

 .مؤسسات رياض األطفالفي  الوظائف اإلدارية: ثامناً 
مجمكعة مف العمميػات يػتـ بم تضػاها تعبئػة ال ػكل عممية أك  مفمـك اإلدارة الحديث يشير إلج أناما  إفا     

ه 2005)مسػػػػاده   البشػػػػرية كالماديػػػػة كتكجيممػػػػا تكجيمػػػػان كافيػػػػان لتح يػػػػؽ أهػػػػداؼ الجمػػػػاز الػػػػذم تكجػػػػد فيػػػػ 
 (.173ص
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التعميميػػة تتضػػمف ال يػػاـ بمجمكعػػة مػػف العمميػػات –كبنػػاءن عمػػج ذلػػؾ فػػكفا اإلدارة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة 
عمج اعتبار أف اإلدارة التربكية تعمؿ عمج تنظػيـ العمميػة التعميميػة كتكجيممػا  ان لتح يؽ أهداؼ محددة مسب 

كمػػػف ثاػػػـ ت كيممػػػاه كمػػػا أنامػػػا تػػػكفر المنػػػاخ التنظيمػػػي الػػػذم يسػػػتجيب لمتطػػػكرات كالتغيػػػرات التػػػي يشػػػمدها 
 المجتمع.

ط كالتنظػػػيـ كتتعػػػدد كتتنػػػكع هػػػذن الكظػػػائؼ إالا أف هنػػػاؾ أربعػػػة كظػػػائؼ أساسػػػية لػػػإلدارة كتتمثػػػؿ بػػػالتخطي
 (.89ه ص2005كالتكجي  كالت كيـ )حسيفه 

كيندرج تحت كؿ كظيفة مػف هػذن الكظػائؼ مجمكعػة مػف الممػاـ كا نشػطة التػي البػد أف ي ػـك بمػا المػدير  
 . فيمايمي سكؼ يتـ الحديث بالتفصيؿ عف هذن الكظائؼ اإلدارية.لتأدية كظيفت  عمج أكمؿ كج 

  Planning: التخطيط.  8-1
ًيعتبػػر التخطػػيط بدايػػة أم عمػػؿ إدارمه كهػػك تفكيػػر مػػنظـ يسػػبؽ عمميػػة التنفيػػذ يعتمػػد عمػػج اسػػت راء      

مػا يكػكف  رالماضي كدراسة الحاضػر كالتنبػؤ بالمسػت بؿ. كمػا ًيعتبػر ركيػزة الكظػائؼ اإلداريػة ا خػرل كب ػد
فػػي أداء الكظػػائؼ هنػػاؾ اهتمػػاـ كتركيػػز مػػف قبػػؿ المػػدير عنػػد التخطػػيط لعممػػ  ب ػػدر مػػا يكتػػب لػػ  النجػػاح 

التاليػػة. فمػػك عمميػػة محكريػػة تسػػاعد المػػدير عمػػج كضػػع برنػػامك لتنفيػػذ ا عمػػاؿ كالممػػاـ المككمػػة لػػ  كمػػا 
 يجب.

اإلسػػػػتراتيجية كآثارهػػػػا المتكقعػػػػة  أمػػػػا التخطػػػػيط فػػػػي المؤسسػػػػات التربكيػػػػة فكناػػػػ  ي ػػػػـك عمػػػػج تحديػػػػد ال ضػػػػايا
تنبؤيػػة لالحتمػػاالت المسػػت بمية ككضػػع التصػػكرات إلػػج تحديػػد االحتياجػػات المجتمعيػػةه فال ػػدرة ال ضػػافةباإل

المبدئية لمخطكات اإلجرائية الالزمة استنادان إلػج إمكانػات المؤسسػة التربكيػة كمػدل قػدرتما عمػج االسػتجابة 
 (.Lashway, 1996, p16هما جكهر عممية التخطيط الناجح )

الػػراهف كيأخػػذ بعػػيف االعتبػػار  نطمػػؽ مػػف الكضػػعتتطمػػع لممسػػت بؿه عمميػػة  كقػػد ًعػػرؼ التخطػػيط عمػػج أناػػ  
ه 2005)خمػػؼه   الظػػركؼ الماضػػية كالحاضػػرةه يبػػيف كيفيػػة العمػػؿ كمػػف ي ػػـك بػػ  فػػي مػػدل زمنػػي محػػدد

 (.57ص
عمميػػة تنبػػؤ لمػػا سػػيككف عميػػ  المسػػت بؿ مػػع االسػػتعداد الكامػػؿ  أناػػ  ب(  ف ػػد عرفػػ  H.fayolأمػػا  فػػايكؿ )

 (.112ه ص2011ه محمكد)  لمكاجمت 
)مصػطفجه   تحديد المماـ الالزمة لتح يػؽ ا هػداؼ التنظيميػة ككيػؼ كمتػج يػتـ ال يػاـ بمػا بأنا  رؼ كما عً 
 (.7ه ص2005

ًيالحظ أف هناؾ اختالفات في التعاريؼ الساب ة لمتخطيط  مػف ناحيػة الصػياية المفظيػة إال أنامػا تتفػؽ مػف 
اليػة: مػاذا سػنفعؿ؟ )ا هػػداؼ ناحيػة مضػمكف التخطػيط الػذم يتضػػح مػف خػالؿ اإلجابػة عػف التسػػاؤالت الت

 .كالغايات(ه ككيؼ سنفعؿ ذلؾ؟ )السياسات كالبرامك(ه كمتج يتـ التنفيذ؟ )كضع جدكؿ زمني لمتنفيذ(
 شتمؿ عمج العناصر التالية:تالتخطيط  إفا عممية
 .تحديد ا هداؼ المطمكب تح ي ما بالجمد الجماعي كبأقؿ التكاليؼ الممكنة 
 ل كاعد التي ترشد المرؤكسيف في إتماممـ ل عماؿ.رسـ السياسات أم مجمكعة ا 
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  التنبػػػؤ بمػػػا سػػػتككف عميػػػ  ا حػػػكاؿ فػػػي المسػػػت بؿه كتحديػػػد احتياجػػػات العمػػػؿ مػػػف ال ػػػكل الماديػػػة
 كالبشرية كتسجيؿ ذلؾ في كشكؼ تسمج الميزانيات الت ديرية.

  إقػػػػرار اإلجػػػػراءاته أم الخطػػػػكات التفصػػػػيمية التػػػػي تتبػػػػع فػػػػي تنفيػػػػذ مختمػػػػؼ ا عمػػػػاؿ )عطػػػػكمه
 (.22ه ص2010

 .كضع معايير ل داء كجداكؿ زمنية إلنجاز ا عماؿ 
 ه د.ت  رصد الكاقػع كالح ػائؽ كالمتغيػرات كالمػكارد المتاحػة كطػرح البػدائؿ المناسػبة )بسػتاف كطػ ه

 (66ص
 ألن و:ويعتبر التخطيط ضروريًا 

  حيػػث تصػػبح عمميػػة التنبػػؤ  الركضػػةيسػػاعد فػػي ت ميػػؿ الغمػػكض كالتنػػاقض عنػػد العػػامميف داخػػؿ
 بسمككمـ أفضؿ.

  الركضةف ل رارات عشكائية فيما ضرر بمصالح ك ي مؿ مف إمكانية إصدار المدير. 
 .يساعد في التعامؿ مع العكامؿ المفاجئة كيير المتكقعة بكفاءة أكبر 
 (.13ه ص2008اإلدارية بشكؿ أفضؿ )شحادةه  كظائؼتح يؽ ال يساعد التخطيط الجيد في 

أف يأخػػذ بعػػيف االعتبػػار مػػف كحتػػج يػػتمكف المػػدير مػػف كضػػع خطػػة تح ػػؽ ا هػػداؼ المنشػػكدة فكناػػ  ال بػػد 
 أبرزها: مف هاتصاؼ الخطة بمجمكعة مف السمات كالصفات

 :كبمػػاحسػػب الظػػركؼ أم أف تتػػكافر فػػي الخطػػة درجػػة مػػف المركنػػة بحيػػث يػػتـ تعػػديمما  المرونددة 
 التغييرات المختمفة. مع تناسبي

 في نظر جميع ا طراؼ المشاركة في العممية التربكيػة كمػا يجػب أف تكػكف هػذن  وضوح األىداف
 ا هداؼ منط ية يمكف تح ي ما.

 :تػػرتبط هػػذن الصػػفة بصػػفة المركنػػةه فالخطػػة المسػػت رة هػػي الخطػػة التػػي ال يجػػب أف  السددتقرار
 تتعرض لتعديالت جكهرية بسبب التغييرات البسيطة.

 :إف الخطة الجيدة يجب أف تككف كاضحة كمفمكمة كيير مع دة. الوضوح والبساطة 
 :ف ا هػػداؼ يجػػب أف يػػتـ التنسػػيؽ بػػيف ا هػػداؼ مػػع بعضػػما الػػبعض مػػف ناحيػػةه كبػػي التناسددق

كالكسػػػػائؿ مػػػػف ناحيػػػػة أخػػػػرل. كمػػػػا يجػػػػب أف يكػػػػكف هنػػػػاؾ تنسػػػػيؽ بػػػػيف الكسػػػػائؿ كا هػػػػداؼ مػػػػع 
 اإلمكانات كالمكارد المتاحة.

 :التخطيط السميـ يجب أف ال يتكقؼ عند فتػرة زمنيػة معينػةه كال عنػد نمػط معػيف مػف  الستمرارية
 كالتعديؿ عمج الخطة باستمرار.التفكير. فاالستمرارية ت تضي دكاـ البحث كالدراسة كالتحميؿ 

 :أف تتالءـ الخطة مع اإلمكانات كالمكارد المتاحة. الواقعية 
  ه ص 2007أف تكػػكف الخطػػة قابمػػة لمت ػػكيـ لبيػػاف مػػدل االيجابيػػات كالسػػمبيات فيمػػا )المعايطػػةه

 (.111-110ص
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الركضػةه فػي مػؿ جكانػب العجميػع أما بالنسبة لعممية التخطيط في مؤسسات رياض ا طفاؿ فأنامػا تشػمؿ 
ه ككسػائؿ الن ػؿه كالمنػاهكه كالكسػائؿ التعميميػةه كالتغذيػةه كالصػحةه كسػالمة نجالمكقعه كالمبب تمثؿت كالتي

 (.57ه ص2000الطفؿه كالميزانيةه كعالقة الركضة بالبيته كالعالقات العامة )الخثيمةه 
اإلطػػار العػػالـ لمتخطػػيط يجػػب أف يشػػتمؿ عمػػج الخطػػكط العريضػػة كالمعػػايير ا ساسػػية كف ػػان  فا كفػػ هكعميػػ 

 لمخطكات التالية:
 .تحديد ا هداؼ التشريعية لبرنامك الركضة 
  لمركضة. -طكيؿ المدل –تحديد ا هداؼ اإلستراتيجية 
 .ربط هذن ا هداؼ مع احتياجات المجتمع المحمي 
  ا هداؼ.تحديد البرامك التي تح ؽ 
 .تحديد نكعية الجمكد كال درات الالزمة لتنفيذ البرامك المحددة 
  (.18ه ص2009تحديد الميكؿ التنظيمي لمركضة )البدرمه 

شػػمؿ جميػػع جكانػػب العمػػؿ فيمػػاه  فا المػػدير ينطمػػؽ فػػي كضػػع خطػػة عممػػ  يالتخطػػيط لعمػػؿ الركضػػة  فا إ
 همػػكارد المتاحػػة فيمػػاه كمػػف ثاػػـ يحػػدد احتياجاتمػػامػػف دراسػػة الكاقػػع الػػذم تكجػػد فيػػ  الركضػػة كاإلمكانػػات كال

ككيفية العمؿ لتح يؽ ا هداؼ. لذا يمكف ال كؿ بأفا الخطة بمثابة خريطػة عمػؿ تكجػ  المػدير كترشػدن إلػج 
 .اإلجراءات كا عماؿ الكاجب عمي  ال ياـ بما لتح يؽ ا هداؼ العاـ التي يحددها اإلطار العاـ لمخطة

ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي عمميػػة التخطػػيط يتطمػػب مػػنمـ امػػتالؾ  كنجػػاح مػػدير  إلػػج أف البػػد مػػف اإلشػػارة هنػػاك  
 :منما بعض الممارات التخطيطية

 .تحديد أهداؼ كاقعية قابمة لم ياس كترتيبما كفؽ ا كلكيات 
 .تحديد الحاجات اإلدارية كالفنية الالزمة لعمميات التكجي  نحك التغيير المنظـ 
 منظـ.استخداـ إستراتيجية التفكير ال 
  فمػػػػـ طبيعػػػػة الػػػػتعمـ السياسػػػػية كاالقتصػػػػادية كاالجتماعيػػػػة كالث افيػػػػة كتغيراتمػػػػاه كمػػػػا تتطمبػػػػ  هػػػػذن

 التغييرات مف قبؿ المؤسسة التربكية.
  عمميػات اإلداريػة كالبػرامك التعميميػة لممتعممػػيف لمالتخطػػيط  كالمعمكمػات مػف أجػؿاسػتخداـ البيانػات

 كالبرامك التدريبية لممعمميف.
  ت كيمي ل داء اإلدارم كالفني كالتعميمي قائـ عمػج مػدل تح ػؽ ا هػداؼ )بناء نظاـLani and 

Ronald, 1997, p76.) 
عمميػػػػة التخطػػػػػيط تنطػػػػكم عمػػػػػج عػػػػدة مضػػػػػاميف تتمثػػػػؿ فػػػػػي ترتيػػػػب ا كلكيػػػػػاته كتحديػػػػد اإلجػػػػػراءات  إفا 

راء ت يػيـ شػامؿ كالمصادره كتكزيع ا دكار كفؽ ترتيب زمني محدد كفػي نمايػة المطػاؼ فكناػ  ال بػد مػف إجػ
لمحػددة مسػب ان ممػا يسػمؿ كضعماه كمعرفة مدل قدرتما عمج تح يؽ ا هداؼ ا كمكضكعي لمخطة التي تـا 

ؼ فػػػي الخطػػػة كالعمػػػؿ عمػػػج تالفيمػػػاه ريػػػاض ا طفػػػاؿ فػػػي تحديػػػد جكانػػػب ال صػػػكر كالضػػػع كعمػػػؿ مػػػدير 
تعػديمما فػي ضػكء التغييػرات ضافةن إلج ذلؾ فكنا  البد أف تتصؼ الخطة بالمركنػة الكافيػة بحيػث يمكػف باإل

لػػذا نجػػد أنػػ  مػػف الضػػركرم أف تعيػػد المؤسسػػات بشػػكؿ  عػػاـ كمؤسسػػات  .المفاجئػػة التػػي تحػػدث فػػي الكاقػػع
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ريػػاض ا طفػػاؿ بشػػكؿ  خػػاص التفكيػػر باآلليػػة المتبعػػة عنػػد التخطػػيط ل عمػػاؿ التػػي ت ػػـك بمػػاه كذلػػؾ مػػف 
عمػػػج اسػػػتغالؿ الفػػػرص كاإلمكانػػػات البشػػػرية خػػػالؿ مكاكبػػػة التطػػػكرات كمحاكلػػػة االسػػػتفادة منمػػػا ه كالعمػػػؿ 

كالمادية المتاحة بغية تغييػر كاقػع هػذن المؤسسػات نحػك ا فضػؿ كاالرت ػاء بمسػتكل أدائمػا. بحيػث تتضػمف 
الخطػة المكضػػكعة مجمكعػػة مػػف ا فكػػار تتمثػؿ فػػي: متػػج يػػتـ؟ كيػػؼ يػتـ؟ كأيػػف يػػتـ؟ه كمػػا يجػػب االنفتػػاح 

منػػ  فػػي تطػػكير عمػػؿ الركضػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تفعيػػؿ المشػػاركة عمػػج البيئػػة المحميػػة كمحاكلػػة االسػػتفادة 
المجتمعية في عممية التخطػيط كاإلصػالح كالتجديػد أك مػف خػالؿ المسػاهمة فػي ت ػديـ المسػاعدات الماديػة 

 )التمكيؿ(.
 Organization: التنظيم. 8-2

المػػدير بػػدكر المػػنظـ ًيعػػد التنظػػيـ ثػػاني أهػػـ كظيفػػة مػػف كظػػائؼ اإلدارة بعػػد التخطػػيطه حيػػث ي ػػـك      
اؿه كالمنسػػػؽ العػػػاـ لمعمػػػؿ مػػػف خػػػالؿ تكزيػػػع الممػػػاـ اإلداريػػػة كالتربكيػػػة كالفنيػػػة المختمفػػػة عمػػػج جميػػػع الفعاػػػ

 العامميف بطري ة ال يحدث فيما تضارب مما يؤدم إلج تح يؽ ا هداؼ بنجاح.
ا شػػخاص الػػذيف سػػتطبؽ ترتيػػب ا فكػػار كت سػػيـ أجػػزاء الخطػػة كتحديػػد الممػػاـ ك  قػػد ًعػػراؼ التنظػػيـ بأناػػ  ك 

  عمػػػػيمـ الخطػػػػةه كرسػػػػـ الجػػػػدكؿ الزمنػػػػي كالمكػػػػاني كا نشػػػػطة المخطػػػػط لمػػػػا لممارسػػػػة ا عمػػػػاؿ المختمفػػػػة
 (.38ه ص2007)الحريرم كآخركفه 

 وتبرز أىمية التنظيم في كونو:
 .يساعد في إيجاد الكسيمة التي تمكف اإلدارييف مف ال ياـ بمماممـ الكظيفية 
  الجمكد أثناء الخدمة.يساعد عمج تنسيؽ 
 .ينظـ العالقات بيف الرئيس كالمرؤكسيف 
  (.14ه ص2008ينظـ طرؽ االتصاالت الرسمية أف يان كرأسيان )شحادةه 

التنظػيـ تنبػع فػي ككنمػا تتضػمف اسػتثمار اإلمكانػات الماديػة كالبشػرية المتػكفرة فػي ميػداف كظيفػة فا أهمية إ
جبمػػا مكقػػع العػػامميف فػػي العمػػؿ كمسػػؤكلياتمـ كالعالقػػات العمػػؿ مػػف خػػالؿ كضػػع خريطػػة لمعمػػؿ ًيحػػدد بمك 

 ال ائمة فيما بينمـ  فا نجاح أم مؤسسة يككف بناءن عمج فاعمية التنظيـ الذم تتبع . 
 كهنا البد مف اإلشارة إلج مجمكعة مف المبادئ كا سس التي ينبغي أف ي ـك عميما التنظيـ مف أبرزها:

  اتخاذ ال رار بأف ًيتخذ ال رار ا مثؿ في التنظيـ.أف ي ـك عمج أساس فاعمية عممية 
 .أف يسمح بحرية العمؿ كالمبادرة الذاتية 
  تنظيـ الكظائؼ اإلدارية بما في ذلؾ عممية اتخاذ ال رار بحيث تػؤدل ا عمػاؿ بصػكرة ديم راطيػة

 ؼ المنظمة.اهدأكعادلة تتماشج مع 
  ه 2007المسػػتمر المتعػػاكف )المعايطػػةه يجػػب أف يسػػمح التنظػػيـ اإلدارم بحكػػـ طبيعتػػ  بػػالت كيـ

 (.118ص
أمػػا التنظػػيـ داخػػؿ الركضػػة فكناػػ  يعنػػي ت سػػيـ أكجػػ  النشػػاط الالزمػػة كتحديػػد سػػمطات كاختصاصػػات كػػؿ 

 (.58ه ص2005عضك كذلؾ لتح يؽ أهداؼ الركضة كخططما )خمؼه 
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كالعػػامميف كالفنيػػيف كالخػػدمييفه كذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحديػػد  ربيػػاتفمػػك يشػػمؿ تنظػػيـ عمػػؿ كػػؿ مػػف المػػدير كالم
دارة الصػػػػفكؼ  كظيفػػػة كمسػػػؤكلية كػػػؿ كاحػػػد مػػػػنمـ فػػػي إعػػػداد كتنفيػػػذ خطػػػػة البػػػرامك التربكيػػػة لمركضػػػةه كاا
كتنظيممػػا كتحديػػد ا سػػاليب كالكسػػائؿ المناسػػبة فػػي إطػػار المػػنمك المحػػدده كالمسػػاهمة فػػي تكثيػػؽ قنػػكات 

لركضة عف طريؽ الم اءات الفرديػة كع ػد االجتماعػات الدكريػة مػع ا ممػات االتصاؿ بيف أكلياء ا مكر كا
 (.183ه ص2009)عميه 

تحديد خطكات اتخػاذ ال ػرار مػف خػالؿ تحميػؿ جميػع عناصػرن كمككناتػ ه باإلضػافة إلػج التنظيـ كما يشمؿ 
الكسػػائؿ المناسػػػبة  التنظػػيـ المكػػاني كالبيئػػة المكجمػػة لمتطػػكير كاالهتمػػػاـ بمرحمػػة الطفكلػػة المبكػػرةه كتنظػػيـ

 (.105ه93ه ص ص2000كميزانية الركضة كأعداد ا طفاؿ )الخثيمةه 
ليممػػػا التنظػػػيـ همػػػا السػػػمطة كالمسػػػؤكلية. إركنػػػيف أساسػػػييف يسػػػتند  يكجػػػدكهنػػػا البػػػد مػػػف اإلشػػػارة إلػػػج أناػػػ  

ا السػػمطة فالمسػػؤكلية تعنػػي التعمػػد ب يػػاـ كافػػة ا عمػػاؿ كالكاجبػػات كالممػػاـ المحػػددة لتح يػػؽ ا هػػداؼه أمػػ
 (.58ه ص2005كالنكاهي المتصمة بكنجاز العمؿ )خمؼه  تكجيماتتعني حؽ إصدار التعميمات كال

ًيالحظ أف هناؾ ارتباط قكم بػيف السػمطة كالمسػؤكلية  فا مػف يككػؿ إليػ  مممػة إدارة الركضػة يتطمػب منػ  
مػػنح سػػمطات كصػػالحيات ال يػػاـ بأعمػػاؿ كممػػاـ كنشػػاطات معينػػةه كحتػػج يػػتمكف مػػف ال يػػاـ بمػػا ال بػػد أف ي

تحمػؿ  عمػج اعتبػار أفتجعم  قادران عمػج تخطػيط كتنظػيـ كتنفيػذ كمتابعػة تمػؾ ا عمػاؿ كا نشػطة كالممػاـه 
. لذا نجد أف رياض ا طفاؿ الخاصػة فػي ال يتجزأ مف السمطات الممنكحة لشخص المدير ان المسؤكلية جزء

ن مناسػػػبان أكثػػػر مػػػف ريػػػاض ا طفػػػػاؿ سػػػكريا تتمتػػػع بسػػػمطات كصػػػالحيات كحريػػػة التصػػػرؼ كفػػػػؽ مػػػا تػػػرا
 الحككمية كالرياض التابعة لن ابة المعمميف كاإلتحاد النسائي.

مجمكعػة مػف  لديػ فر اال بػد مػف أف يتػك  إلج السمطة كالمسؤكلية التي يجب أف يتمتع بما المدير باإلضافةك 
 ف أهـ هذن الممارات:ال ياـ بدكرن التنظيمي عمج أكمؿ كج ه كم التي تمكن  مفالممارات التنظيمية 

  إعداد خطة التشكيالت السنكية كفػؽ مػا تحػددن اإلدارة التعميميػة بحيػث يػتـ بمكجبمػا قبػكؿ طمبػات
 التسجيؿ كتشعب الصفكؼ بما يح ؽ الفائدة مف اإلمكانات التعميمية المتاحة.

 .تكزيع المممات كالمسؤكليات اإلدارية كالتربكية عمج الميئة التعميمية 
 دركس ا سبكعية كبرامك ا نشطة التربكية كمتابعة دفاتر التحضير اليكمية.إعداد خطة ال 
 كا طفػػاؿ لمتأكػػد مػػف  ربيػػاتاإلشػػراؼ المسػػتمر عمػػج السػػجالت كالممفػػات كالبطاقػػات الخاصػػة بالم

 تكافر المعمكمات فيما.
  اإلشػػػراؼ عمػػػج تشػػػكيؿ المجػػػالس المختمفػػػة كتكجيممػػػا لكضػػػع خطػػػط أعمالمػػػا كالمتابعػػػة المسػػػتمرة

 لتنفيذ تمؾ ا هداؼ.
 . اإلشراؼ المستمر عمج صيانة المبنج كأثاث  كتجميزات 
  باليمػػا لمػػف يممػػ  ا مػػر )عطػػكمه ه 2001دراسػػة التعميمػػات الصػػادرة عػػف الجمػػات المسػػؤكلة كاا

 (.124-123ص ص
مػا  عدـ حدكث ازدكاجية في العمػؿ كالسػيما إذاك فا التنظيـ يضمف تح يؽ ا هداؼ بفاعمية ككفاءة عاليةه إ
ـا  يكػػكف هنػػاؾ  بحيػػثتكزيػػع ا عمػػاؿ كالمسػػؤكليات عمػػج العػػامميف فػػي الركضػػة كػػالن حسػػب تخصصػػ .  تػػ
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فالمؤسسػات قػد تػنجح  تكجي  جمػكدهـ نحػك تح يػؽ ا هػداؼ المنشػكدة.مف أجؿ تنسيؽ دقيؽ بيف العامميف 
سػتفادة منمػا فػي أك تفشؿ تبعان لمتنظػيـ الػذم تتبعػ ه كفػي ظػؿ التطػكرات التػي يشػمدها العصػر البػد مػف اال

تطػػكير كظيفػػة التنظػػيـ بحيػػث يػػتـ تشػػكيؿ فػػرؽ عمػػؿ مػػف أجػػؿ ال يػػاـ بممػػاـ محػػددةه كالعمػػؿ عمػػج تفػػكيض 
تاحػػة الفرصػػة لمػػـ لمعمػػؿ بحريػػة دكف أف يكػػكف هنػػاؾ قيػػكد أك ضػػكابط  السػػمطة لمعػػامميف فػػي الركضػػةه كاا

متػع التنظػيـ الخػاص بكػؿ ركضػة إدارية شرط أف ال ًيساء استخداـ الحريػة الممنكحػة لمػـ. كمػا يجػب أف يت
بالمركنػػة التػػي تمكننػػا مػػف إحػػداث تغييػػر فػػي تكزيػػع ا عمػػاؿ كالمسػػؤكليات دكف أف يكػػكف هنػػاؾ تغييػػر فػػي 

 الميكؿ التنظيمي لمركضة.   
 ceanGuid: التوجيو. 8-3

ًيعتبر التكجي  أحد عناصػر اإلدارة كمػف عممياتمػا الرئيسػية التػي يمكػف عػف طري مػا أف نتح ػؽ مػف أف     
جمكد العػامميف تسػير ضػمف الطريػؽ المرسػـك نحػك تح يػؽ ا هػداؼ بكفػاءة عاليػةه كيعتبػر التكجيػ  مرحمػة 

مػػػف أجػػػؿ تح يػػػؽ  هامػػػة  ناػػػ  يمػػػدؼ إلػػػج ا خػػػذ بيػػػد ا فػػػراد مػػػف خػػػالؿ ال يػػػادة الرشػػػيدة كتكجيػػػ  جمػػػكدهـ
 (.119ه ص2007ا هداؼ المنشكدة )المعايطةه 

  إرشػػاد العػػامميف كتػػرييبمـ كتشػػجيعمـ لكػػي يػػؤدكا عمممػػـ بث ػػة كيح  ػػكا النتػػائك المريكبػػة التكجيػػ  ب كي صػػد
 (.59ه ص2005)خمؼه 

حػػؿ العمػػؿ المسػػتمر إليجػػاد التعػػاكف الجمػػاعي بػػيف الفئػػات المختمفػػة كمسػػاعدتمـ عمػػج  كمػػا عػػرؼ بأناػػ  
 (.435ه ص2001)ديابه   المشكالت التي يكاجمكنما كبما يساعدهـ عمج رفع مستكل أدائمـ

تضػمف إصػدار التعميمػات كاإلرشػادات كالتكجيمػات مػف أجػؿ تكجيػ  العمػؿ بمػا يضػمف تالتكجيػ  كظيفة  إف
ـا  تح يػؽ مػا بمجمكعػػة فكناػ  ال بػػد مػف أف يمتػـز المػدير  ه لػذاكضػػع  مػف أهػداؼ كسياسػات كبػػرامك تربكيػة تػ
 :أهمما مف المبادئ

 .أف يككف التكجي  صادر لتح يؽ هدؼ معيف 
 .أف تككف التكجيمات في حدكد سمطة مف يصدرها 
 مع ا نظمة كال كانيف السارية. كالتكجيمات أف ال تتعارض التعميمات 
 .أف تككف التكجيمات مف الممكف تنفيذها 
 فيما  الحاالت التي يفضؿ فيما إصدار التكجيمات الشفكية كتمؾ التي تصدر ي المديرأف ًيراع

 (.22-21ه ص ص2006التكجيمات مكتكبة )ربيعه 
بالتكامؿ يتصؼ تكجي   ككف هناؾأف يالبد  ممارسة السمكؾ اإليجابي عمج العامميف مكاظبةمف أجؿ ك 

 .مف بداية العمؿ حتج نمايت  كاالستمرارية
 :أىميانجاح وظيفة التوجيو يعتمد عمت مجموعة من العوامل  من جيٍة أخرى فإن  

 .طبيعة المكاقؼ كالمكضكعات التي تدكر حكلما عمميات التكجي  كنكعيتما 
 . المدؼ مف التكجي 
 .).......أسمكب التكجي  كطري ت  )شفمية أك كتابيةه مباشرة أك يير مباشرة 
 . مدل فعالية هذا التكجي 



 
44 

 لذهني لمف يتم ج التكجي .مدل االستعداد النفسي كا 
  اؿ داخؿ المنظمة.مدل استمرارية التكجي  الفعا 
  الراجعة مف قبؿ جميع أفراد الجماز اإلدارم مف أجؿ تدعيـ السمككيات  التغذيةمدل استخداـ

 (.105ه ص2005اإليجابية )ناصيؼه 
يذ ما يتطمب تح يؽ هذا كظيفة التكجي  تمثؿ حم ة الكصؿ بيف المدؼ الذم ًيراد تح ي   مف جمة كتنف إف

تضمف كؿ ما مف شأن  تأف تحظج هذن الكظيفة باالهتماـ كالعناية كأف  لذا يجبخرل المدؼ مف جمة  أً 
يمكض في  يتضمف عبارات  كاضحان ال التكجي  أف يؤدم إلج إنجاز ا عماؿ المطمكبة بحيث يككف

عمج اعتبار أف التكجي  يمدؼ إلج ه كال يمكف تأكيمما أم ال تحمؿ إال معنج كاحد كصريحةمفمكمة 
هك مطمكب منمـ بكفاءة  تحسيف أدائمـ كالعمؿ عمج تح يؽ مامف أجؿ مؤسسة  ةإرشاد العامميف في أيا 

 كفاعمية كسرعة كمردكد أفضؿ. 
 مل عمت:تالتوجيو يش وعميو فإن  

 رشادهـ إلج كيفية إتماـ ا عماؿ بكاسطة إصدار التعميمات كا لشرح االتصاؿ بالمرؤكسيف كاا
تعميمات عمج ؿ تكبة أك شفكيةه كقد يشمكالكصؼ كضرب ا مثمة كقد يتـ االتصاؿ بطري ة مك

نما يترؾ لممرؤكسيف فرص كتكجيمات  عامة ال تحكم تفصيالن لكؿ ا عماؿ المطمكب إنجازها كاا
 التكيؼ مف أجؿ إنجاز العمؿ.

  رفع الحالة المعنكية لممرؤكسيف كااللتزاـ بمفاهيـ ال يادة ب صد الحصكؿ عمج تعاكنمـ االختيارم
 (.23ه ص2010في تنفيذ ا عماؿ )عطكمه 

مؿ عمج: التكجي  الفردم كالجماعي تشت االتكجي  في مؤسسات رياض ا طفاؿ فكنامبالنسبة لكظيفة أما 
التربكية كالتعميمية مع ا طفاؿه كتكجي   ـالركضة نحك ممارساتمكالمربيات في  ميفل طفاؿه كتكجي  العام

كيفية تكجي  نشاط ا طفاؿه باإلضافة إلج ذلؾ ه ك مفكاجمتات في كيفية حؿ المشكالت التي ربيأداء الم
ات إلج كيفية استخداـ الكسائؿ التعميمية كا ساليب الفنية كالممنية ربيالتكجي  يشمؿ تكجي  الم فكفا 

 (.110ه ص2000)الخثيمةه  ة في الركضةالمستخدم
 اعمت أكمل وجو يةعممية التوجييال بعدة أمور من أجل أداء القيام مديري رياض األطفاليتطمب من و 

 :ولعل من أبرزىا
 .زيارة كؿ أقساـ الركضة باستمرار مثؿ يرؼ الصؼه الحدي ةه المطبخ كييرها 
 الركضة كااللتزاـ بتنفيذها. ربياتم مناقشة تكجيمات كمالحظات مكجمات رياض ا طفاؿ مع 
 .مناقشة ن اط ال كة كالضعؼ ع ب كؿ زيارة 
 طالع العامميف عمج سير العمؿ خالؿ االجتماعات كالم اءات الدكرية.ا 
 الجدد كتحديد مسؤكلياتمـ كتدريبمـ كالعمؿ عمج الت ميؿ مف الصعكبات التي قد  ربياتتكجي  الم

 تكاجممـ.
  رضة.متعا تعميماتعدـ إعطاء 
 .تكضيح ا هداؼ المراد تح ي ما لجميع العامميف 
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 نتاجعمج االبتكار كالتجديد في مياديف طرؽ التدريس  ربياتتشجيع الم الكسائؿ التعميميةه  كاا
 (.60ه ص2005كربط الركضة بالبيئة المحيطة )خمؼه 

ممارسة دكرها كما أف هناؾ عدد مف الكسائؿ كا ساليب التي يجب أف تستخدمما اإلدارة مف أجؿ 
ه كلعؿ مف التكجيميه كبالتالي تح يؽ العممية التكجيمية في مؤسسات رياض ا طفاؿ بشكؿ فعااؿ كهادؼ

 أبرز هذن الكسائؿ كا ساليب هي:
 تساعد هذن الزيارات في االطالع عمج عممية التعميـ كالتعمـ كما َتحدث الزيارات الصفية :

 كا طفاؿ كا دكات التي تستخدمما. ربيةالمبصكرتما الفعميةه كًتالحظ مف خالؿ عمؿ 
 :كتزكيدهف  ربياتيتـ استخدامما كأحد كسائؿ التكجي  بمدؼ تجديد معرفة الم النشرات

 بالمعمكمات التي تتصؿ بمجاؿ عمممف.
 عمج حدة كالمدؼ  ربيةالتي ينفذها المدير بشكؿ إفرادم لكؿ م المداولت الفردية التوجييية

 تجان ممنتما عمج المدل الطكيؿ. بيةر منما تعديؿ مكقؼ الم
 إلعادة تأهيممف كالتخمص  ربياتأثناء الخدمة كالمدؼ منما تحديد حاجات الم الدورات التجديدية

 مف نكاحي ال صكر كالضعؼ في أدائمف.
 بمدؼ  ربيات: ي ـك المدير بزيارة المعارض كالمؤتمرات مع المالمؤتمرات والمعارض التربوية

اآلخريف كتبادؿ الخبرات معمـ في ميداف رياض ا طفاؿ كاإلفادة منما  طالع عمج تجربةالا
 (.47ه ص2008)عميه 

 العامميفه  شمؿت يلجميع أطراؼ العممية التربكية فم ةالتكجي  في مرحمة رياض ا طفاؿ شاممكظيفة  إفا 
سير العمؿ  اؿ في تذليؿ الصعكبات كحؿ المشكالت التي تعترضسمـ بشكؿ  فعا تالمربيات كا طفاؿ ك ك 

ت المناسبة مف خالؿ متابعة المدير لسير العمؿ داخؿ الركضة كفمم  بشكؿ  جيد لكيفية إصدار التكجيما
 . ا يحتاج  في ميداف عمم في ضكء مضافةن إلج تكجي  كؿ عامؿ باإلفي التكقيت المناسبه 

ه كقدرت  عمج تحديد فعتمد عمج حماس المدير كريبت  في أداء العمؿ بكت ايالتكجي   كظيفةنجاح  فا إ
 كفكجكد إداري ف ه ن اط الضعؼ المكجكدة لدل بعض العامميف في الركضة كمساعدتمـ عمج تخطيما 

تكافر قاعدة مف  التكجي  الصحيح كالفعاؿ يتطمب لذا فكفا  .سكؼ تككف النتيجة مؤسسة قكية كفماهر 
 يضمف نتائك أفضؿ. المعمكمات يستند إليما المديركف عند ال ياـ بعممية التكجي  مما

 Evaluation: التقويم. 8-4
التعميميػػة  -يعتبػػر الت ػػكيـ الكظيفػػة ا خيػػرة لػػإلدارة التربكيػػةه فمػػي تتطمػػب ت يػػيـ أداء المؤسسػػة التربكيػػة    

ـا  كضػع مػف خطػطه كمػا أنامػا تتضػمف إجػراء التعػديالت  مػاكفػؽ  مف خالؿ التأكد مف أف تنفيذ العمػؿ قػد تػ
 كالتغييرات الضركرية لتحسيف أداء العمؿه كهذن الكظيفة ترتبط بكظائؼ اإلدارة الساب ة.

ت دير الجمػكد التربكيػة كالتعميميػة التػي تبػذؿ لكػي تح ػؽ ا هػداؼ  أنا  ب الت كيـ في الميداف التربكمكي صد ب
ل ػػرب كالبعػػد عػػف هػػذن ا هػػداؼه كتكػػكف عمػػج بصػػيرة بمػػدل النجػػاح بمػػدؼ الكشػػؼ عػػف مػػدل ا المرسػػكمة
 (.315ه ص2000)حججه   الذم تح ؽ
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 : بمايمي وتتمثل العناصر الرئيسية لمتقويم
 .كضع المعايير التي سيتـ بم تضاها قياس ا داء الفعمي 
 . متابعة ا داء الفعمي كقياس 
 . م ارنة ا داء الفعمي با داء المخطط ل 
  (.17ه ص2008تشخيص االنحرافات في ا داء كدراسة أسبابما كعالجما )شحادةه 

تبتعد في  عف العشكائيةه تسعج لمعرفة مدل  بحيث محدد ان عممي ان إف عممية الت كيـ هادفة كتتبع منمج
ؼ المحددة مسب ان مف خالؿ جمع اهدمارس في المؤسسة التربكية لتح يؽ ا فاعمية ا داء الذم يً 

 .حد ذات  هدفان في ليسفالت كيـ إنجازنه  المعمكمات كالبيانات مف الكاقع كمف ثـ إصدار حكـ لما تـا 
 كتبرز أهمية هذن الكظيفة في ككنما:

 تح يؽ ا هداؼ  تبيف اتجان العممية التعميمية كمدخالتما )إدارة ه معمـه تمميذه منمك( نحك
كالنشاطات المستخدمةه كبياف ما فيما مف قكة  المرسكمة كمدل ما تح ؽ منماه كت دير ا ساليب

 كضعؼ.
 .دخاؿ التعديالت عميما لتصبح أكثر كاقعية  يتيح الفرص لمكاجمة ا هداؼ المرسكمةه كاا
 .يكشؼ عف قيمة الكسائؿ كالطرؽ كالنشاطات التي نمارسما في سبيؿ تح يؽ ا هداؼ 
  ذلؾ مف الكقكؼ عمج أسباب يشخص ما ي ابؿ التعميـ مف ع بات كمشكالته كما يترتب عمج

 هذا ال صكر كتمؾ المشكالت.
  يساعد عمج تكجي  الجمكد نحك تحسيف التعميـ عف طريؽ عالج المشكالت التي ت ابم ه كتدعيـ

 الجكانب اإليجابية في العممية التعميمية.
 ( 316ه ص2000ه حجييساعد عمج إحداث تغذية راجعة.) 

 و ييدف إلت:ن  أما التقويم في مرحمة رياض األطفال فإ
 .الكشؼ عف ن اط ال كة كالضعؼ لدل أطفاؿ الركضة 
 .البحث عف ن اط ال كة كالضعؼ في أداء العامميف بالركضة 
 .الكشؼ عف ن اط ال كة كالضعؼ في برنامك الركضة التربكم 
 .التعرؼ إلج أم مدل تنفذ الخطة المكضكعة لمركضة 
  (.106ه ص2009تتبع نمك الطفؿ كقياس سمكك  )البدرمه 
 :وتتمثل التحقيق أىداف عممية التقويم القيام بمجموعة من األدوار مديري الروضة عمتيجب  لذا

 .التح ؽ مف أف العمؿ يسير كف ان لما هك محدد ل  مف أهداؼ 
 .متابعة سمكؾ العامميف في الركضة فرديان كجماعيان 
 .متابعة سمكؾ ا طفاؿ في الركضة فرديان كجماعيان 
 ت التي ت ـك بما الركضة لخدمة البيئة المحيطة.متابعة الخدما 
 .متابعة ما يتطمب  مبنج الركضة مف إصالحات كترميمات 
 .متابعة ا عماؿ المالية 
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 .متابعة بطاقات ت كيـ ا طفاؿ ككسائؿ االرت اء بمستكاهـ العممي كالث افي كالعممي 
 (.61صه 2005كمدل استيعاب ا طفاؿ لمف )خمؼه  ربياتمتابعة أعماؿ الم 

ؼه كالعمؿ عمج تكقع حدكث يز ن اط ال كة كتذليؿ ن اط الضعًيالحظ أف جكهر عممية الت كيـ هك تعز 
لمذا يجب أف تككف هذن الكظيفة  هالمشاكؿ كمحاكلة تالفيما قبؿ حدكثما كذلؾ مف خالؿ الت كيـ المرحمي
بكافة جكانب ه كت كيـ  ربيةالمأداء ـ ييمستمرة كشاممة لكافة عناصر العممية التعميمية بحيث تتضمف ت 

عند  عممية الت كيـ تكقؼت أالا يجب تضمف ت كيـ البرامك التربكية التي ت دمما الركضةه ك تا طفاؿه كما 
ستمر حتج نماية العمؿ كت كيـ تالمدير بكضع خطة عمم  ك  قياـ بدأ مع بدايةتمرحمة معينة بؿ يجب أف 

صدار أحكاـ عمج قيمة العمؿ الذم نا  ال بد مف أف كعممية الت كيـ ف إنجازنه كلضماف نجاح تـا  نتائج  كاا
كأف تككف المعمكمات التي ي ـك عمج أسس كخطكات عمميةه كأف يشترؾ ب  جميع العامميف في الركضة.

نحصؿ عميما مف عممية الت كيـ مف أكثر مف مصدر كبالتالي يككف بكمكاف مديرم الرياض مف تحديد 
ي يحتاجما العاممكف في الركضة مف جمةه كت ديـ االقتراحات الالزمة لتطكير االحتياجات التدريبية الت

 عمؿ مؤسسات رياض ا طفاؿ لمجمات التربكية العميا مف جمة  ًأخرل.
 

في ضكء ما ت دـ يتبيف أهمية كظائؼ اإلدارة التربكية كالتي تشكؿ بمجممما العممية اإلدارية التي ي ـك بما 
عممية تفاعمية كتكاممية تمدؼ  عمج اعتبار أنماف تأثير في فعالية العممية التربكية لما لما م نظران  المدير

مممة في تككيف شخصية كال تأسيسيةالمرحمة ال تعميمية كاإلدارية في هذنإلج تطكير العممية التربكية ال
ؼ اإلدارية لذا يجب عمج المديريف إعادة التفكير كبشكؿ جذرم في كيفية ممارستمـ لمذن الكظائ الطفؿ.

حتج يتمكنكا مف مكاكبة التطكرات كاالستفادة منما في رفع مستكل أداء هذن المؤسسات لتح يؽ ا هداؼ 
 المنشكدة بالشكؿ ا مثؿ.
مدديري ريداض األطفدال فدي الجميوريدة العربيدة  الواجب توافرىا لدىتاسعًا: الشروط 

 السورية.
ؿ ال ػرار الػكزارم مرحمة رياض ا طفاؿ كاضحان كجميان مف خػالظمر اهتماـ كزارة التربية السكرية في       
/ الػػذم يتعمػػؽ باتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػة الفتتػػاح ريػػاض ا طفػػاؿ التابعػػة 2006لعػػاـ / 1413/843رقػػـ 

/ ال اضػػػي بتنظػػػيـ المؤسسػػػات التعميميػػػة 2004/ لعػػػاـ /55المرسػػػـك التشػػػريعي رقػػػـ /لمػػػديريات التربيػػػةه ك 
ـا ميمات التنفيذيػة لمػذا المرسػـك / مف التع2ج المادة /الخاصةه كاستنادان إل تكافرهػا  الكاجػبد الشػركط يػحدت تػ

 في مديرم رياض ا طفاؿه كلعؿ أبرز هذن الشركط:
 .أف يككف عربيان سكريان أك مف في حكممـ 
 .حائز عمج إجازة جامعية معترفان بما في الجممكرية العربية السكرية 
  شائنة.يير محكـك بجناية أك جنحة 
 .خاليان مف ا مراض السارية أك المعدية 
 .يير مرتبط بكظيفة في إحدل الجمات العامة أك الخاصة 
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 .قادر عمج الكفاء بااللتزامات المالية الالزمة لممؤسسة 
 .متفرغ تفريان تامان لشؤكف مؤسست  التعميمية كمؤهؿ تأهيالن تربكيان 

كعػدـ حيػازتمـ عمػج المؤهػؿ  هن يػاض ا طفػاؿ تفريػان تامػاكما بيف هذا المرسـك في حاؿ عػدـ تفػرغ مػديرم ر 
)مػدير / مػديرة ( عربػي سػكرم أك مػف فػي حكمػ  مسػتكفيان الشػركط السػاب ة شػريطة  أف يػتـ تكميػؼالتربكم 

كحاصػػؿ عمػج مكاف ػة كزارة التربيػة السػكرية إلدارة مؤسسػة تعميميػػة  هأف يكػكف مؤهػؿ تػأهيالن تربكيػان كمتفريػان 
/ مػف المرسػـك نفسػ  أف مػف يتػكلج اإلدارة 83لمرسـك كتعميماتػ . كقػد اعتبػرت المػادة /خاصة كفؽ أحكاـ ا
الػػكزارة كالجمػات الرسػػميةه كمػا أناػػ  يتحمػؿ مسػػؤكلية المخالفػات التػػي يرتكبمػا )المرسػػـك  ـًيعتبػر مسػػؤكالن أمػا
 /(.2004/ لعاـ /55التشريعي رقـ /
التي ينبغي أف تتػكافر فػي مػديرم  ائص الشخصيةمخصل أنما أعطت أهمية الشركط الساب ة المالحظ عمج

المعديػةه كضػركرة تمػتعمـ بسػمكؾ سػكم  كأعندما اشترطت خمػكهـ مػف ا مػراض السػارية كالسيما  الرياض
ه كال يرتبطػػكف بأياػػة كظيفػػة كلػػـ يرتكبػػكا أم جنايػػة بحيػػث يككنػػكا قػػادريف عمػػج ال يػػاـ بالممػػاـ المككمػػة إلػػيمـ

إالا أنػػ  مػػا يؤخػػذ عمػػج تمػػؾ الشػػركط أنػػ  كػػاف مػػف الضػػركرم كجػػكد . الركضػػة أخػػرل أم التفػػرغ التػػاـ إلدارة
شرط تأهيؿ في كمية التربية بحيث يككف حاصؿ عمج إجازة في التربية تخصص )إدارة أك ريػاض أطفػاؿ( 
 ف الحصػػػػكؿ عمػػػػج اإلجػػػػازة الجامعيػػػػة فػػػػي أم اختصػػػػاص عػػػػدا اإلجػػػػازة فػػػػي التربيػػػػة ال تػػػػزكد صػػػػاحبما 

لركضػػةه ككيفيػػة التعامػػؿ مػػع الطفػػؿ كمعرفػػة احتياجاتػػ  ا ساسػػية فػػي هػػذن المرحمػػة بمعمكمػػات عػػف إدارة ا
كالعمػػؿ عمػػج تمبيتمػػا حتػػج لػػك كػػاف حاصػػالن عمػػج دبمػػـك تأهيػػؿ تربػػكم  نػػ  ال يتضػػمف معمكمػػات عػػف إدارة 
مؤسسػات ريػاض ا طفػػاؿ بشػكؿ  عػػاـ كمعمكمػات كافيػػة عػف ا طفػػاؿ فػي هػػذن المرحمػة بشػػكؿ  خػاص. لػػذا 

الجمػػات المعنيػػة إعػػادة النظػػر بالشػػركط الكاجػػب تكافرهػػا لػػدل مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ بكافػػػة يجػػب عمػػج 
أنكاعمػػػا )الحككميػػػة كالخاصػػػة كالجمػػػات ا خػػػرل( حتػػػج يتمكنػػػكا مػػػف تح يػػػؽ ا هػػػداؼ المرجػػػكة مػػػف هػػػذن 

 المؤسسات.
 عاشرًا: الميام الموكمة لمديري رياض األطفال في سوريا.

الركضة مف النكاحي التربكية كاإلدارية كالماليةه كقد حدد ال رار الكزارم  المدير مسؤكؿ عف إدارة       
 مماـ مديرم رياض ا طفاؿ بمايمي: 5/5/1991في  3013/443رقـ 

 .الت يد بالنظاـ الداخمي لرياض ا طفاؿ كتنفيذ التعميمات الكزارية المتعم ة بما 
 .قبكؿ تسجيؿ ا طفاؿ في الركضة 
  منماج الفعاليات التربكية في الركضة.اإلشراؼ عمج تطبيؽ 
  إيجاد التعاكف بيف اإلدارة كالمربيات مف جمةه كأسرة الطفؿ مف جمة  أخرل لضماف تح يؽ

 ا هداؼ التربكية لمذن المرحمة.
 ل طفاؿ في  يات كت كيمما كمراقبة حسف رعايتمفاإلشراؼ عمج دفاتر الخطة اليكمية لممرب

 أثناء المعبه كأثناء است باؿ ا طفاؿ كانصرافمـ. الباحة كالصفكؼ كالنزهات كفي
 .متابعة نمك ا طفاؿ تربكيان كصحيان كفؽ المعمكمات المدكنة في بطاقاتمـ الصحية كالتربكية 
 .اإلشراؼ عمج نظافة الركضة مف جميع جكانبما 
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 .االلتزاـ بالحضكر إلج الركضة قبؿ بدء الدكاـ بنصؼ ساعة حتج انصراؼ آخر طفؿ فيما 
  مراقبة دكاـ ا طفاؿ كتأخرهـ كييابمـ كاالتصاؿ بأكلياء ا مكر لالستفسار عف ذلؾه كمراقبة

 خركج ا طفاؿ مف الركضة خالؿ الدكاـ.
  إعالـ أكلياء ا مكر كؿ شمريف عف مدل تطكر الطفؿه أما المشكالت الطارئة فيعمـ بما الكلي

 في حينما لمتعاكف في إيجاد الحمكؿ المناسبة.
 هذا التكزيع في نماية لمدير المربيات حسب تخصصاتمف عمج فئات ا طفاؿه كًيبما يكزع ا  

الشمر ا كؿ مف افتتاح الركضة إلج مديرية التربية لالطالع عمي ه كتنظـ بالتعاكف مع 
المربيات جداكؿ تكزيع ا نشطة داخؿ الركضة كخارجماه كتحديد مكاعيد الدكاـ لتمتـز ب  

 عف هذا التكزيع في إدارة الركضة. المربياته كتكضع صكرة
  إذا تغيبت إحدل المربيات لسبب ما كجب عمج اإلدارة إعالـ الجمة المعنية با مر لتعييف مربية

 ككيمة بشركط ا صيمة نفسما إذا كانت مدة الغياب تمتد  كثر مف أسبكع كفؽ ا صكؿ.
 كاعيدها الم ررة )ال رار عمج مدير الركضة أف يرسؿ البيانات كاإلحصاءات المطمكبة في م

 (.11-10ه ص ص5/5/1991في  3013/443الكزارم رقـ 
/ مماـ مدير 2004/ لعاـ /55/ مف التعميمات الكزارية لممرسـك التشريعي رقـ /84كما حددت المادة /

 الركضة عمج النحك التالي:
 .تطبيؽ ا حكاـ كال كانيف كا نظمة كا نشطة النافذة كالمتعم ة بالركضة 
 شراؼ عمج تنظيـ سجالت الركضة كممفات ا طفاؿ.اإل 
 .اإلسماـ في تأليؼ المجاف في الركضة 
  اإلشراؼ عمج تنظيـ ع كد العمؿ كتحديدها بيف صاحب الركضة كالعامميف فيما بما ال يتعارض

 مع ا حكاـ كال كانيف كا نظمة المرعية بالنسبة ل جكر كالترفيع.
 راسية المعتمدة كمدل تنفيذها كتناكؿ الكتب االثرائية.متابعة االلتزاـ بخطة العمؿ الد 
 .اإلشراؼ عمج استيفاء ا قساط كف ان ل نظمة المرعية 
 .اإلشراؼ عمج ت ييـ ا طفاؿ كا نشطة الالصفية 
 .اإلشراؼ عمج مراسالت الركضة مع مديرية التربية كالجمات المعنية ا خرل 
 كأكلياء ا مكر كالمجتمع المحمي. متابعة سير العممية التربكية مع المربيات 
 .اقتراح تكزيع ا عماؿ في الركضة 

/ قد 2004/ لعاـ /55/ مف المرسـك التشريعي رقـ /84ًيالحظ مف المماـ الساب ة الذكر أف المادة /
أضافت مماـ جديدة لمديرم رياض ا طفاؿ باإلضافة إلج المماـ التي حددها ال رار الكزارم رقـ 

الممفات الخاصة بالركضة سكاء / كالسيما تمؾ التي تتعمؽ بتنظيـ السجالت ك 1991/لعاـ  3013/443
با مكر المالية كاإلدارية الخاص بالركضةه كما يجب تنظيـ ع كد العمؿ  أكانت تتعمؽ با طفاؿ أـ

كتحديدها بيف صاحب الركضة كالعامميف فيما بحيث يتـ تحديد ح كؽ ككاجبات كؿ طرؼ مف أطراؼ 
 الع د بما ال يتعارض مع ا حكاـ كال كانيف كا نظمة المرعية.
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/ ف د 2004/ لعاـ /55التنفيذية لممرسـك التشريعي رقـ // مف التعميمات 103كاستنادان إلج المادة /
 حددت ضركرة اعتماد السجالت المالية التالية في كؿ ركضة كهي:

 .سجؿ إيرادات الركضة كنف اتما 
 .سجؿ الميزانيات الت ديرية كالميزانيات الختامية لكؿ عاـ دراسي 
  دفعما أيضان.دفاتر إيصاالت معتمدة يتـ تدكيف اسـ كؿ طفؿ كالمبال  التي 
 .ممؼ خاص يتضمف مستندات الصرؼ مصنفة كمرتبة حسب تكاريخما 
 .سجؿ ا ثاث كالمكاـز كالتجميزات كا جمزة كالسيما ت نيات التعميـ 

تنظيمماه بحيث  يةفي كيف إف كؿ نكع مف أنكاع السجالت الساب ة تتطمب مف المدير أف يمتمؾ ممارةن 
نت مف ا قساط الشمرية لكؿ تدخؿ في رصيد الركضة سكاء أكا عمج تنظيـ ا مكاؿ التي ان يككف قادر 
مف المساعدات التي تتم اها الركضة مف البيئة المحيطةه كما يجب أف يتـ تنظيـ إيصاالت بمذن  طفؿ أـ

 ا مكاؿ كتحتفظ الركضة بالنسخة ا صمية منما.
/ مف التعميمات التنفيذية 122/ أما السجالت اإلدارية الالـز تكافرها في كؿ ركضة ف د حددتما المادة

 لممرسـك التشريعي ذات  بمايمي:
 .ممؼ خاص بكؿ طفؿ 
 .ممؼ خاص بكؿ عامؿ في الركضة 
 .ممؼ خاص يتضمف ال رارات الكزارية كبالياتما كتعميماتما مصنفة كمفمرسة 
 ت.سجالت لزيارة الطبيب كالمكجميف كالمعنييف بالرقابة تدكف فيما مالحظاتمـ كتاريخ الزيارا 
 .سجؿ البريد الصادر كالكارد 
 .سجؿ أحكاؿ العامميف كدكاممـ 
 .)سجالت محاضر اجتماعات المجالس )اإلدارةه المربياته أكلياء ا مكر 
 .السجؿ العاـ الخاص با طفاؿ يبيف دكاـ ا طفاؿ كتغيبمـ عف الركضة 
 لبناء.سجؿ خاص يتضمف قرار إحداث الركضة كقدرتما االستيعابية المحددة كمخططات ا 

/( في مادت  التاسعة ضركرة افتتاح 2006لعاـ / 1413/843كما حددت تعميمات ال رار الكزارم رقـ )
لكؿ ركضة باسمما لدل أحد المصارؼ المعتمدة تكدع فيما أمكالما كتحرؾ مف قبؿ مدير  جار   حساب  

 الركضة كمحاسبما معان.
السكرية كما تـا تحديدها في المراسيـ التشريعية إفا مماـ مديرم رياض ا طفاؿ في الجممكرية العربية 

 سكاء أكانت هذن المماـ إدارية أـ كال رارات الكزارية قد جاءت شاممة لكؿ المماـ التي ينبغي أف ي كمكا بما
البيئة المحيطة كأكلياء  ماليةه كما تتطمب  هذن المماـ مف التعامؿ مع الجمات الرسميةه كالتكاصؿ مع

 ا مكره.
لرجكع إلج مماـ مديرم رياض ا طفاؿ في بعض الدكؿ العربية مثؿ مصر كا ردف نجد أنما تتفؽ كعند ا

مع المماـ التي تـا تحديدها لمديرم رياض ا طفاؿ في سكريا كمتابعة مدير الركضة لمنظاـ داخؿ 
يئة الركضة كمتابعة عمؿ العامميف فيماه كأف يككف حم ة كصؿ بيف الركضة كالجمات الرسمية كالب
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 المحيطة ب ه باإلضافة إلج اإلشراؼ عمج تعمـ ا طفاؿ كمتابعة أمكرهـ الصحية كيير ذلؾ مف المماـ
 . (2005(؛ )فمميه 2010)مصطفجه 

كلكف تجدر اإلشارة هنا إلج أف المماـ الساب ة قد أيفمت أهمية تكظيؼ الت نيات الحديثة في عمؿ 
كسرعة في أداء هذن المماـ سكاء تـا تكظيؼ هذن الركضة كما يترتب عمج ذلؾ التكظيؼ مف سمكلة 

الت نيات في العممية التعميمية أك في العمؿ اإلدارم. لمذا نجد أنا  مف الضركرم أف تبذؿ إدارة الركضة 
أننا في  بما-الجمكد الحثيثة لتطكير أساليب عممما بحيث تككف قادرة عمج أداء كاجباتما كما يجب 

ا مر الذم يتطمب إدخاؿ الحاسكب في عمؿ اإلدارة نظران لما  -مية كالت نيةعصر السرعة كالتطكرات العم
يتصؼ ب  العمؿ اإللكتركني مف سمكلة في أداء العمؿ كالكصكؿ إلج المعمكمات عند الحاجة إليما 
بسمكلة كسرعة كبالتالي تكفير الكقت عمج المدير كاالستفادة مف هذا الكقت في ال ياـ بأعماؿ إضافية 

تـ تكظيؼ برامك الحاسكب المتنكعة في العممية التعميمية مف جمةه كلمتكاصؿ مع الجمات بحيث ي
 الرسمية كأكلياء ا مكر كالبيئة المحيطة بالركضة مف جمة  أخرل.

 أحد عشر: دواعي تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال.
طفاؿه كيرجع ذلؾ إلج العديد تسعج الكثير مف الدكؿ المت دمة منما كالنامية إلج تطكير رياض ا       

مف ا سباب كالتي تتمثؿ بالمشكالت كالتحديات كالمعكقات التي تكاجمما مؤسسات رياض ا طفاؿ كلعؿ 
طمب من  أف يككف عمج درجة عالية مف م يعمؿ داخؿ هذن المؤسسات الذم يً أبرزها العنصر البشرم الذ

 الجكدة كالكفاءة. 
خاصةن في الدكؿ النامية كا بحاث إلج أف مديرم رياض ا طفاؿ ك قد أشارت الكثير مف الدراسات ك 

يمارسكف أعمالمـ بشكؿ ت ميدم كركتيني بعيدان عف استخداـ ا ساليب اإلدارية الحديثةه مما يسبب  مازالكا
 (.28ه ص2010تدني كفاءة هذن المؤسسات )مصطفجه 

مف مديرم  تطمبكنتيجة عكامؿ كثيرة داخمية كخارجية حدثت تحكالت في ظركؼ العمؿ ا مر الذم 
الركضة أف يككنكا قادريف عمج إحداث تغييرات في تكجمات كأساليب عمممـ. كأف يمتمككا الممارات 

ت اف العمؿ عمي  كاالتصاؿ بشبكة المعمكمات بح يث الخاصة التي تمكنمـ مف استخداـ الحاسكب كاا
 تصبح الركضة مفتكحة عمج العالـ الخارجي تأخذ من  كت دـ ل .

مف إدارة المؤسسات التعميمية هك الحرص كالب اء كالنمك كتح يؽ نكع مف  كبما أف المدؼ الرئيس
المحمية كالعالميةه فكفا التطكير هنا بمثابة عممية تغيير إيجابي م صكد  متغيراتاالستمرارية في ظؿ ال

 (.17ه ص2004ج االرت اء بالمنظمات التربكية عمج اختالؼ مستكياتما )أحمده كمخطط هادؼ إل
كما ي صد بالتطكير بأنا   العممية المنمجية المنظمة التي تتضمف إدخاؿ المعرفة العممية الجديدةه 
ضافة التكنكلكجيا المعاصرة إلج مدخالت كعمميات النظـ اإلدارية مف فكر كأهداؼ كسياسات كخطط  كاا

 (.359ه ص2005ك كتجميزات  )فمي  كعبد المجيده كبرام
كنا  مف الضركرم كجكد مدير أك قائد إدارم قادر عمج تحديد أنسب اآلليات لمكاجمة التغييرات التي لذا ف

عادة التكفيؽ مرة أخرل بيف الركضة كالظركؼ المحيطةه كقد أكرد  تفرضما طبيعة الحياة في المست بؿه كاا
 مف ا سباب التي تبيف ضركرة كجكد مدير أك قائد إدارمه مف أبرزها:( عددان 2003)الدكسرمه 
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   ظمكر ما يسمج بالديم راطية الصناعية مف حيث ريبة العامميف في المشاركة في كؿ ما ل
 عالقة بعمممـ كبالمؤسسة التي ينتمكف إليما.

  كالتعامؿ كالتفاهـ أهمية العمؿ الجماعي كنتائج  الجيدة م ارنة بالعمؿ الفردم مف حيث التفاعؿ
 المشترؾ بيف ال ائد كالعامميف مع .

 .تكجي  أداء العامميف نحك اإلنجاز كتشجيع اإلبداع كاالبتكار في العمؿ 
   يستطيع ال ائد اإلدارم بما لدي  مف ريبة حثيثة في التغيير نحك ا فضؿ أف يطبؽ ما يؤمف ب

 ورد عند ة عمج شكؿ إنجازاتمف أفكار كأساليب عمؿ جديدة مما يؤتج ثمارن في النماي
 (. 58ه ص2012)قناديميه 
 مف التكيؼ مع هذن التغييرات يجب أف ي كمكا بمايمي: رياض ا طفاؿ كحتج يتمكف مديرم 

 .إعادة تحديد ا هداؼ 
 .إعادة التخطيط ككضع البرامك 
 .إعادة التنظيـ كتطكير ا ساليب 
  (.41ه ص2010االتجان إلج التجديد كاالبتكار كاستخداـ المحفزات لتطكير العمؿ )مصطفجه 

كما يجب عمج مديرم رياض ا طفاؿ إعادة النظر فيما ي كمكف ب  أثناء متابعتمـ لمعمؿه كتكجي  
العامميف نحك تح يؽ ا هداؼ المنشكدةه كأف يعممكا عمج استخداـ أساليب حديثة عند ت كيـ عمؿ 

لركضة مف جميع النكاحي بحيث يككف لديمـ ال درة عمج كضع ت رير متكامؿ لما قامت ب  الركضة ا
 خالؿ العاـ الدراسي استنادان عمج معمكمات تـا الحصكؿ عميما مف مصادر مختمفة.

إف اتجان رياض ا طفاؿ نحك تبني بعض المداخؿ اإلدارية الحديثة التي تمنحما االست اللية ًيم ي بالعبء 
كالمسؤكلية عمج إدارة مؤسسات رياض ا طفاؿ. كما يتطمب منما االلتزاـ كالسعي نحك حسف تكظيؼ 
لج جانب تبني  كاستثمار إمكاناتما كمكاردها المادية كالبشرية المتاحة لتح يؽ ميزة تنافسية مستدامة. كاا

لت نية الحديثة في جميع مداخؿ إدارية حديثة فمناؾ الت نية أيضانه حيث إف اتجان اإلدارة نحك إدخاؿ ا
ىناك أكثر من مبرر لسيما أن و أعمالما كاتصاالتما سكؼ يزيد مف فاعمية المؤسسة ككفاءة أدائماه  

أنيا  التعميمية من أىميا-لستخدام تقانة المعمومات )التكنولوجيا( في إدارة المؤسسات التربوية
ممكن وبيقل التكاليف مإ إمكانية  ن عمت التصال بالعالم الخارجي بيسرع وقتتساعد المديرو

 (.williamas, 2002, p125) الوصول إلت عدد كبير من المتابعين في جميإ أنحاء العالم"
كلعؿ هذا التكج  الجديد في العمؿ يستمـز تغيير نمط العمؿ كأداء العنصر البشرم الذم يكجد في 

تغيير نمط العمؿ مف العمؿ  يتطمبكما مؤسسات رياض ا طفاؿ ليستجيب إلج هذا االتجان الحديثه 
الفردم إلج التكج  نحك فرؽ العمؿ المدار ذاتيان كالتي لديما ال درة عمج استخداـ ا ساليب التكنكلكجية 

 (.28-27ه ص ص 2010الحديثة لالتصاؿ بأعضاء البيئة الداخمية كالخارجية )مصطفجه 
د مف الركائز المممة التي تدعـ عمميات كجمكد كتجدر اإلشارة هنا إلج أف الميكؿ التنظيمي لمركضة  ًيع

التطكير داخؿ رياض ا طفاؿه فالميكؿ التنظيمي يكضح المماـ كالمسؤكليات لجميع العامميف داخؿ 
لذا يجب أف الركضةه كيتمركز عمج ثالثة عناصر بشرية مممة هي: اإلدارة كالمربيات كأكلياء ا مكر. 
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الميكؿ التنظيمي الخاص بركضت  بالتعاكف مع العامميف. بحيث يتـ كضع الميكؿ  يضع مدير الركضة
التنظيمي بناءن عمج احتياجات الركضة كيمكف أف يختمؼ مف سنة  خرل في ضكء التطكرات كالتغييرات 
المستمرة. بمعنج آخر ًتحدد كؿ ركضة الميكؿ التنظيمي الذم يناسبما كبما يسمـ في تح يؽ ا هداؼ 

عية كالرئيسية التي تسعج إلج تح ي ماه كحسب اإلمكانات البشرية كالمادية كالتكنكلكجية المتكفرة داخؿ الفر 
 الركضة.

كيد المياكؿ التنظيمية لرياض ا طفاؿ في بعض الدكؿ المت دمة مثؿ السعرض لسمات يمي كفيما
 كالكاليات المتحدة ا مريكية.

 : السويد.1-11
 مياكؿ التنظيمية فيما:السمات يتـ عرض نكعيف مف س

 The River School  الييكل التنظيمي بمدرسة الريفر )مدرسة+روضة( ( أ)
 يتسـ بأنا  هيكؿ متداخؿ التخصصاته كيتصؼ باآلتي:

 ال رارات المشتركة في جميع الجكانب التنظيمية كاإلدارية. -
 الدقة في كضع الجداكؿ الزمنية كالم ررات. -
مف قبؿ اإلدارةه  ان كبير ان دعمان ك جيد تكاصالن عمؿ المعممكف يككف مف خالؿ فريؽ عمؿ يضمف  -

 كتعاكنان كاضحان بيف المعمميف في ن ؿ الخبرات.
 ف خطكط اتصاؿ مفتكحة لتطكير العالقات بينمـ كبيف اآلباء كالمجتمع المحمي.استخداـ المعممك  -

 The Mountion School )ب( مدرسة ماونتين )مدرسة+روضة( 
 يعتمد الميكؿ التنظيمي في هذن المدرسة عمج الشراكة المجتمعيةه كهك يتسـ باآلتي:

 كضع مماـ محددة لمنظمات المجتمع الخارجي تضمف مشاركة المجتمع المحمي. -
 تدكير المسؤكليات بيف العامميف يتـ بشكؿ منظـ. -
يتـ إشراكما في العممية التعميمية  المدرسة بيئة منفتحة لمتعاكف بيف كؿ ا شخاص كالميئات التي -

 ككؿ أعضاء هيئة التدريس كاآلباء.
تكجد مسؤكليات رسمية بيف المعمميف في قيادة أنشطة متنكعةه كهذن المسؤكليات يتـ تبادلما مرة  -

 كؿ شمر.
 : الوليات المتحدة األمريكية.2-11

 Khalsa Montessori School مدرسة منتسوريا خمصا )مدرسة+روضة(
 سـ الميكؿ التنظيمي لمذن المدرسة بأنا  هيكؿ مست ؿ مرف يركز عمج ا مكر اآلتية:يت

أدكار المعمميف في )إعداد المنمكه البرامك كتطبي اتماه ا نشطة المختمفةه تكظيؼ التكنكلكجياه  -
 خطكط االتصاؿ بأكلياء ا مكر(.

تعميميةه ا نشطةه اتخاذ أدكار أكلياء ا مكر في الرعاية الصحية  طفالمـ )ا سريةه ال -
 ال رارات......إلخ(.
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اكتساب ا طفاؿ الممارات )التكنكلكجيةه المغكيةه الع مية( بجانب الممارات كالخبرات الحياتية  -
 كاالجتماعية.

 بيئة التعمـ كالتي تعكس مدل التعاكف ال ائـ بيف اآلباء كاإلدارة كالمعمميف. -
 أكلياء ا مكر كالمعمميف كمدير المدرسة.إدارة المدرسة كالتي تتسـ بشراكة  -
طفاؿ كيتـ اإلشراؼ عمج المدرسة مف قبؿ اإلدارة التعميمية بالكالية مف خالؿ إدارة رياض ا  -

  يتـ تجميع رياض ا طفاؿ كالمرحمة االبتدائية في إدارة كاحدة كالمرحمة االبتدائيةه حيث أنا 
 (.48-47ه ص ص 2010)مصطفجه 
التنظيمية الساب ة الذكر أنما تعتمد عمج المشاركة الجماعية كالعمؿ بصكرة فريؽ  ًيالحظ مف المياكؿ

عمؿ متكامؿه كما أناما تعتمد عمج المشاركة المجتمعية مف خالؿ مساهمة أكلياء ا مكر في عمؿ 
الركضة كمشاركة منظمات المجتمع المحمي في تنفيذ أنشطة الركضة التي ت كد إلج تح يؽ ا هداؼ 

 دة مف خالؿ فتح قنكات اتصاؿ مباشرة بيف الركضة كأكلياء ا مكر كالمجتمع المحمي. المنشك 
إف العمؿ بشكؿن جماعي كبصكرة فريؽ عمؿ كاحد مع مشاركة البيئة المحيطة بالركضة سكؼ تنتك عن  
ع نتائك مرضية تحظج ب بكؿ المستفيديف مف الخدمات التي ت دمما الركضة )أطفاؿه كأكلياء أمكره مجتم

محمي( ا مر الذم يضمف دعممـ كتشجيعمـ عند قياـ الركضة بكجراء أم تغير في طري ة عممما سعيان 
 نحك ا فضؿ.
 الخالصة.

استنادان إلج ما ت ػدـ يتبػيف أهميػة الػدكر الػذم ي ػـك بػ  مػديرم ريػاض ا طفػاؿ كمػا يتطمػب مػنمـ ال يػاـ     
ف مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿه كنتيجػػة التطػػكرات المنشػػكدة مػػبممػػاـ كأعمػػاؿ تمكػػنمـ مػػف تح يػػؽ ا هػػداؼ 

كالمستجدات التي يشمدها العصر الحػالي كالػذم كػاف لمػا انعكػاس عمػج جميػع مجػاالت الحيػاة ف ػد تطمػب 
ا مػػػر العمػػػؿ عمػػػج االسػػػتفادة مػػػف هػػػذن التطػػػكرات مػػػف أجػػػؿ تحػػػديث كتطػػػكير العمػػػؿ اإلدارم فػػػي ريػػػاض 

ديث يكػكف قػادران عمػج تميئػة الركضػة لممسػت بؿه كيعمػؿ ا طفاؿ. لذا نجد أننػا بحاجػة إلػج مػدخؿ إدارم حػ
عمج استثمار المكارد البشرية كالمادية المتاحة بالشكؿ ا مثؿه باإلضافة إلج تكظيؼ ت انة المعمكمػات فػي 
العمػػػػؿ اإلدارم كمػػػػا يترتػػػػب عمػػػػج هػػػػذا التكظيػػػػؼ مػػػػف تمكػػػػيف مػػػػديرك ريػػػػاض ا طفػػػػاؿ مػػػػف أداء ممػػػػاممـ 

كػػرة. كلعػػؿ المػػدخؿ الػػذم يح ػػؽ لنػػا مػػا سػػبؽ ذكػػرن هػػك مػػدخؿ إعػػادة هندسػػة ككاجبػػاتمـ بطػػرؽ كأسػػاليب مبت
العمميػات اإلداريػػة كالػػذم ًيعتبػػر مػػف مػػداخؿ التطػػكير اإلدارم. مػػف خػػالؿ الفصػػؿ ال ػػادـ سػػيتـ التعػػرؼ إلػػج 
هذا المدخؿ مف حيث أهميت  كأهداف  كمتطمبػات تطبي ػ  فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿه كأهػـ الفكائػد التػي 

 ما مف تطبيؽ هذا المدخؿ.نحصؿ عمي
قد استفادت مف ا دبيات التي استندت إليما عند كتابة هػذا الفصػؿ فػي كتجدر اإلشارة هنا إلج أف الباحثة 
ريػػػاض مؤسسػػػات مػػػديرم ممارسػػػة درجػػػة  تحديػػػدكالتػػػي هػػػدفت إلػػػج  ه(1بنػػػاء أداة الدراسػػػة )االسػػػتبانة رقػػػـ 
 اإلدارية كالمتمثمة بالتخطيطه كالتنظيـه كالتكجي ه كالت كيـ.مكظائؼ لا طفاؿ في مدينتي الالذقية كجبمة 
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 تمييد.
تنكعت ا سػاليب كا نمػاط اإلداريػة التػي تتبػع فػي إدارة المؤسسػات كافػة )االقتصػاديةه االجتماعيػةه       

فمػػف اإلدارة الت ميديػػة  فكػػار تػػايمكر إلػػج التربكيػػة.....( بػػدءان مػػف نشػػكء عمػػـ اإلدارة كحتػػج الكقػػت الحػػاليه 
اإلدارة الحديثػػػػةه كنتيجػػػػة التغييػػػػرات كالمسػػػػتجدات التػػػػي عايشػػػػتما المجتمعػػػػات كػػػػالثكرة الت نيػػػػةه كاالنفجػػػػار 
المعرفػػيه كثػػكرة االتصػػاالت ف ػػد ظمػػرت اتجاهػػات إداريػػة جديػػدة  كالسػػيما أف كاقػػع اإلدارة كمػػا تكاجمػػ  مػػف 

مػدل الحاجػة إلػج مثػؿ هػذن االتجاهػات اإلداريػة الشػاممة كالمبتكػرة. لػذا  تحديات كقصػكر إدارم يكشػؼ لنػا
يمكػػػف ال ػػػكؿ بػػػأف االتجاهػػػات كا سػػػاليب اإلداريػػػة الحديثػػػة قػػػد جػػػاءت لمتغمػػػب عمػػػج مشػػػكالت ا سػػػاليب 

 اإلدارية الت ميدية مف جمةه كتطكير كتحديث العمؿ اإلدارم مف جمة  أخرل.
التي تعتبر مف المكضكعات التػي نالػت اهتمامػان كاسػعان فػي  ستراتيجيةاإلدارة اإلكمف أبرز هذن االتجاهات 

كي صد بمذن اإلدارة  مجمكعة مف ال ػرارات كالممارسػات اإلداريػة  لثالثة ا خيرة مف ال رف العشريف.الع كد ا
 ذات الصمة بتحديد التكج  االستراتيجي لممنظمػةه كخمػؽ ميػزة مسػتدامة تمكنمػا مػف تح يػؽ أهػدافما بطري ػة

 (.65ه ص2008مميزة  )رشيد كالجالبه 
التعميميػػة المبػػدع يعتمػػد عمػػج اإلدارة اإلسػػتراتيجية لتح يػػؽ ا هػػداؼ -لػػذا نجػػد أف مػػدير المؤسسػػة التربكيػػة

المحػػددة فػػي خطتػػ ه كتطػػكير أفكػػار مسػػت بمية جديػػدة مبنيػػة عمػػج عمميػػة الت يػػيـ لمخطػػط السػػاب ة كمػػا تح ػػؽ 
 منما. 

التػػػػي تتعمػػػػؽ بكيفيػػػػة إدارة هػػػػذن المؤسسػػػػات  إدارة األداءدارة المؤسسػػػػات كمػػػػف االتجاهػػػػات الحديثػػػػة فػػػػي إ
لمعامميف فيماه كيعتمد هذا ا سػمكب عمػج االتصػاؿ المباشػر بػيف المػدير كالعػامميف فػي المؤسسػة مػف أجػؿ 

 التكصؿ لفمـ كاضح ل عماؿ التي يجب انجازها.
كالمؤسسات المختمفػة لتخطػيط كتنظػيـ كتكجيػ  كالم صكد بكدارة ا داء  الجمكد المبذكلة مف قبؿ المنظمات 

ا داء الفػػػػردم كالجمػػػػاعيه ككضػػػػع معػػػػايير كم ػػػػاييس كاضػػػػحة كم بكلػػػػة كمػػػػدؼ يسػػػػعج الجميػػػػع ل بكلمػػػػا  
  (.222ه ص2009)الداكمه 

كنتيجػػػة التطػػػكر الكبيػػػر فػػػي مجػػػاؿ ت انػػػة المعمكمػػػات )التكنكلكجيػػػا(ه كانتشػػػار شػػػبكة االنترنػػػت كالبرمجيػػػات 
مف أجؿ تسػير أعمالمػا  اإلدارة اللكترونيةعديد مف إدارات المؤسسات إلج إتباع أسمكب الحديثة اتجمت ال

كال يػاـ بمماممػػا كبالتػػالي زيػػادة اإلنتاجيػػة فػػي العمػػؿ. كي صػػد بػػاإلدارة االلكتركنيػػة بأنامػػا  منظكمػػة الكتركنيػػة 
إلػػػج أعمػػػاؿ تنفػػػذ  ةاليدكيػػػ ةاإلداريػػػ التصػػػاالت كالمعمكمػػػات لتحكيػػػؿ ا عمػػػاؿمتكاممػػػة تعتمػػػد عمػػػج ت انػػػة ا

 (.28ه ص2007بكاسطة الت نيات الرقمية الحديثة  )عامره 
إفا اإلدارة االلكتركنيػػة تعمػػؿ عمػػج تحسػػيف جػػكدة أداء العمػػؿ فػػي المنظمػػات عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ أسػػاليب 

 الكتركنية جديدة تتسـ بالكفاءة كالفاعمية كالسرعة.
اءت بعػػد الثػػكرة الزراعيػػة كالصػػناعية أدت إلػػج ظمػػكر كمػػا شػػمد العصػػر الػػذم نعػػيش فيػػ  ثػػكرة معرفيػػة جػػ

كتعنػػي  البحػػث عػػف كيفيػػة تخػػزيف المعرفػػة المكجػػكدة فػػي ع ػػكؿ  إدارة المعرفددةااتجػػان جديػػد فػػي اإلدارة هػػك 
 (.309ه ص2001نيه االعامميف كاالحتفاظ فيما مف أجؿ إعادة استخدامما في المست بؿ  )العمك 
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اتفػؽ عميمػا الكتػاب  أنكاع عديدة مف المعرفة كلكف أكثرها شػيكعان كالتػي كالبد مف اإلشارة هنا إلج أف هناؾ
المعرفػػػػة الضػػػػمنية المبنيػػػػة عمػػػػج أسػػػػاس الخبػػػػرات الشخصػػػػيةه كال كاعػػػػد البديميػػػػة  كالبػػػػاحثيف هػػػػي أكلممػػػػا:

المكتسبة  داء عمؿ ما كبالتالي ال يمكف التعبير عنمػا بسػمكلة كيصػعب ن ممػا لآلخػريف. أمػا النػكع الثػاني 
المعرفػػة الصػػريحة كالتػػي يسػػمؿ التعبيػػر عنمػػا ككتابتمػػا كن ممػػا إلػػج اآلخػػريف كنشػػرها بيػػنمـ بسػػمكلةه هػػي 

كتتعمػػػػؽ هػػػػذن المعرفػػػػة بالمعمكمػػػػات المكجػػػػكدة كالمخزنػػػػة فػػػػي أرشػػػػيؼ المنظمػػػػة مثػػػػؿ الكتيبػػػػات المتعم ػػػػة 
كتػػب )العبػػادم بالسياسػػات كاإلجػػراءات كالمسػػتنداته كيكتسػػبما العػػاممكف مػػف خػػالؿ الم ػػاءات كالنػػدكات كال

 (.143ه ص2009كالعابدمه 
كاسعانه كتناكلتمػا العديػد مػف الدراسػات ككػاف لمػا نتػائك  ان كمف االتجاهات اإلدارية الحديثة التي القت انتشار 

إدارة التعميميػػة بشػػكؿ  خػػاص اتجػػان -إيجابيػػة فػػي تطػػكير إدارة المؤسسػػات بشػػكؿ  عػػاـ كالمؤسسػػات التربكيػػة
إلػػج تحسػػيف كتطػػكير ا داء بصػػفة مسػػتمرة مػػف خػػالؿ االسػػتجابة لمتطمبػػات التػػي تمػػدؼ  الجددودة الشدداممة

المسػػػػتفيد مػػػػف خػػػػدمات هػػػػذن المؤسسػػػػة. كي صػػػػد بػػػػكدارة الجػػػػكدة الشػػػػاممة  التطػػػػكير كالتحسػػػػيف المسػػػػتمريف 
لمعمميػػات اإلداريػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ مراجعتمػػا كتحميممػػا كالبحػػث عػػف الكسػػائؿ كالطػػرؽ لرفػػع مسػػتكل ا داء 

نجازهػػا كذلػػؾ لتخفػػيض التكمفػػة كرفػػع مسػػتكل الجػػكدة مسػػتنديف فػػي جميػػع مراحػػؿ التطػػكير كت ميػػؿ الكقػػت إل
 (.  9ه ص2009عمج متطمبات العميؿ كاحتياجات  لتح يؽ رضان  )عميه 

اإلدارة باألىددافا كما ظمرت باإلضافة إلج االتجاهات الساب ة الذكر اتجاهات إدارية حديثة أخػرل مثػؿ )
 (.  ارة التطوير....اإلدارة الديمقراطيةا إد

تحسػينات جذريػة فػي مجػاؿ الكضػع الحػالي دكف ال يػاـ ب تحسيفإفا االتجاهات الساب ة تمدؼ إلج تطكير ك 
الكقت الالـز لت ديـ الخدمةه كت ميؿ التكاليؼه كتحسيف نكعية الخدمة. ا مر الػذم يتطمػب كجػكد اتجاهػات 

اإلدارم لتح يػػؽ ن مػػة نكعيػػة فػػي مجػػاؿ الكقػػت إداريػػة تمػػدؼ إلػػج إحػػداث تغييػػرات جذريػػة فػػي بيئػػة العمػػؿ 
الػذم يتميػز عػف  إعادة ىندسدة العمميدات اإلداريدةكالتكمفة كجكدة الخدمةه كلعؿ مف أبرز هذن االتجاهات 

ب يػػػػة االتجاهػػػػات فػػػػي ككنػػػػ  يمػػػػدؼ إلػػػػج إحػػػػداث تغييػػػػرات جكهريػػػػةه كتنميػػػػة ممػػػػارات العػػػػامميف كتمكيػػػػنمـ 
عطائمـ قدران مناسبان مف حرية التصر  ؼه كتشجيعمـ عمج االبتكػار كاإلبػداع فػي أداء أعمػالمـ مػع الت ميػؿ كاا

 .كتعتبر ت انة المعمكمات المحكر ا ساسي لمذا المدخؿمف الرقابةه 
تتنػاكؿ إمكانيػة تطبيػؽ هػذا االتجػان  -عمػج حػد عمػـ الباحثػة–كنظران لعدـ تكافر دراسات فػي البيئػة السػكرية 

التعميميػػػة لممرحمػػػة ماقبػػػؿ الجامعيػػػة ا مػػػر الػػػذم دفػػػع بالباحثػػػة إلػػػج ال يػػػاـ بمػػػذن -فػػػي المؤسسػػػات التربكيػػػة
في مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ ه كمػف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية الدراسة لتبياف مدل إمكانية تطبيؽ 

 ؼ يتـ الحديث بشكؿ تفصيمي عف هذا االتجان.خالؿ هذا الفصؿ سك 
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 .مفيوم إعادة ىندسة العمميات اإلداريةأوًل: 
فػػي ظػػؿ التطػػكرات المتسػػارعة التػػي يشػػمدها العصػػر الحػػاليه كنتيجػػة االعتمػػاد المكثػػؼ عمػػج ت انػػة       

تربكيػػة.....( البحػػث المعمكمػػات أصػػبح لزامػػان عمػػج المؤسسػػات بكافػػة أنكاعمػػا )االجتماعيػػةه االقتصػػاديةه ال
الػذم يحظػج بأهميػة  إعدادة ىندسدة العمميدات اإلداريدة مػدخؿكلعػؿ مػف أبرزهػا إدارية جديدةه  مداخؿعف 

بالغة لتميزن عف ب ية ا ساليب الجديدة في ككن  يعتمد عمج إحداث تغييرات جذرية فػي منظكمػة عمػؿ أم 
 مؤسسة.

الكاتبػاف ا مريكيػاف مايكػؿ  كضػع( عنػدما 1993) بدايػة التسػعينات كبالتحديػد عػاـفػي  دخؿظمر هػذا المػ
 : إعادة هندسة المنظمةبعنكاف ركتابمما الشميكجيمس شامبي هامر 

– Reengineering The Corporation- ثػكرة ح ي يػة فػػي  دخؿكمنػذ ذلػػؾ الحػيف أحػدث هػذا المػػ
النظػر كبشػكؿ جػذرم فػي عالـ اإلدارة الحديث بما يحمم  مف أفكار يير ت ميدية كدعكة صريحة إلج إعادة 

كافة ا نشطة كاإلجراءات كاالسػتراتيجيات التػي قامػت عميمػا الكثيػر مػف المنظمػات كالشػركات العاممػة فػي 
 (.301ه ص2008عالمنا اليـك )العجميه 

الػذم حظػي بشػمرة كاسػعة النطػاؽ فػي مجػاؿ إدارة  دخؿقد ساهـ كالن مف هامر كشامبي في نشر هذا المػك 
 (.435ه ص2006كمات بمدؼ تكضيح عممية التحكؿ كالتغيير التنظيمي )حسيفه ا عماؿ كنظـ المعم

دعػػػكة العػػػامميف إلػػػج اإلبػػػداع فػػػي أعمػػػالمـه كالػػػتخمص مػػػف قيػػػكد الرتابػػػة  هػػػكأبػػػرز مػػػا يػػػدعك إليػػػ   كمػػػف
كالتكراريػػةه كالنظػػر إلػػج ا مػػكر المحيطػػة بأعمػػالمـ بنظػػرة شػػمكلية تسػػاعد عمػػج تفجيػػر الطاقػػات اإلبداعيػػة 

 (.6ه ص2004الحماليه ك  الكامنة في كؿ فرد )العتيبي
اإلداريػػة المعاصػػرة ف ػػد تناكلتػػ  العديػػد مػػف  اخؿالمػػدكبمػػا أف إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة يعتبػػر مػػف 

الدراسػػػػػػات كالكتابػػػػػػات بمسػػػػػػميات مختمفػػػػػػة منمػػػػػػا: )المنػػػػػػدرةه إعػػػػػػادة البنػػػػػػاءه المندسػػػػػػة اإلداريػػػػػػةه هندسػػػػػػة 
إال أَنمػا تػدكر  التغيير....(ه كعمج الريـ مف أف المصطمحات الساب ة تختمؼ مػف ناحيػة الصػياية المفظيػة

أم مؤسسػػة مػػف أجػػؿ الحصػػكؿ عمػػج  ة فػػي أعمػػاؿ كأنشػػطةجذريػػ التال يػػاـ بتحػػك حػػكؿ معنػػج كاحػػد كهػػك 
 أفضؿ النتائك.

تعريػػؼ العالمػػاف ا مريكيػػاف  هػػافمػػي متعػػددةه كمػػف أبرز  دخؿأمػػا بالنسػػبة لمتعريفػػات التػػي تناكلػػت هػػذا المػػ
ـا تعريفػ ( Hammer and Champy) ىدامر وشدامبي عػادة التصػميـ  ف ػد تػ عمػج أناػ   إعػادة التفكيػر كاا

عمميػػات اإلداريػػة لتح يػػؽ تحسػػينات جذريػػة كليسػػت هامشػػية فػػي م ػػاييس ا داء الحاسػػمة كالتػػي الجػػذرم لم
 (.Hammer and Champy, 1993, p32تشمؿ التكمفة كالجكدة كالخدمة كالسرعة  )

فيعرف  عمج أنا   مػا تتحممػ  المنظمػة فػي سػبيؿ تغييػر عممياتمػا كمراقبتمػا  ( (Obolenskyأبولنسكيأما 
الداخميػػة مػػف الشػػكؿ الرأسػػي )الػػكظيفيه الت ميػػدم( إلػػج الشػػكؿ ا ف ػػي كال ػػائـ عمػػج فريػػؽ العمػػؿ كالمفمطػػح 

 (.Obolensky, 1996, p15الشكؿه كذلؾ مف خالؿ التركيز عمج العممية التي ترضي المستممكيف  )
 ةالعمميػػػات فػػػي أياػػػ أداءيتضػػػح مػػػف هػػػذا التعريػػػؼ أف مممػػػة إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة تتمثػػػؿ فػػػي 

ػ ا سػبؽ باإلضػافة إلػج ضػركرة اختيػار ا نشػطة التػي ترضػي مػف يتم ػج مؤسسة عمج نحك مغاير تمامان عما
 خدمات هذن المؤسسة.
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ه بكالضػافة إلػج االسػتفادة مػف الت نيػات كما ًعرؼ بأناػ   اسػتخداـ مجمكعػة مػف ا دكات كالكسػائؿ المتطػكرة
الحديثػػة فػػي إحػػداث الػػدمك ا مثػػػؿ لمػػذن الكسػػائؿ كصػػكالن إلػػج التغييػػػر الجػػذرم فػػي كافػػة أرجػػاء المنظمػػػة 

 (.440ه ص2006كالكفاء باحتياجات المست بؿ  )حسيفه 
ي تتمثػػػؿ مؤسسػػػة  يػػػتـ مػػػف خػػػالؿ إضػػػافة كسػػػائؿ ييػػػر ت ميديػػػة كالتػػػ ةإحػػػداث التغييػػػر الجػػػذرم فػػػي أياػػػ فا إ

ـا   نيػػػةباسػػػتخداـ اآلالت كالمعػػػدات الت تكظيػػػؼ هػػػذن الكسػػػائؿ الحديثػػػة بالشػػػكؿ  المتطػػػكرةه كبالتػػػالي إذا مػػػا تػػػ
يتفػػؽ مػػع تعريػػػؼ  السػػابؽ الػػػذم التعريػػؼمػػا أكػػػدن هػػذا ك عمػػج أفضػػؿ النتػػػائك  سػػكؼ نحصػػػؿناػػ  كا مثػػؿ ف
إرضػػػاء مػػػف يتم ػػػج  مػػػف حيػػػث أف المػػػدؼ مػػف إحػػػداث التغييػػػرات الجذريػػػة فػػػي أم مؤسسػػػة هػػػك أبولنسدددكي

 خدمات هذن المؤسسة.
بأناػػ   إحػػداث تغييػػر  دخؿ( ف ػػد عرفػػا هػػذا المػػRaymond and Bergeonأمػػا رايمكنػػد كبيرجػػركف )

جذرم في العمميات التنظيمية مف خالؿ استخداـ ت انػة المعمكمػات )التكنكلكجيػا( االسػتخداـ ا مثػؿه كذلػؾ 
 ,Raymond and Bergeon, 1998لتح يػػؽ تحسػػينات جكهريػػة فػػي الجػػكدة كا داء كاإلنتاجيػػة  )

p72.) 
معمكمػات كالتػي ًتعتبػر الجػكهر ا ساسػي لمػذا نالحظ أف هذا التعريؼ قد أكد عمػج أهميػة اسػتخداـ ت انػة ال

.  المفمـك
يركز عمج طبيعة إعػادة المندسػة في ػكؿ:   إعػادة المندسػة  (Mathew Jahnesماثيو جونز )بينما نجد 

أك إعادة تصميـ عمميات العمؿ ظمرت في بدايػة التسػعينات كػأكبر إسػماـ جديػد فػي الفكػر اإلدارمه كهػي 
ت لنفسػػػما حػػػكؿ العمميػػػات أكثػػػر مػػػف التنظػػػيـ حػػػكؿ الكظػػػائؼه كمػػػف خػػػالؿ ـ المنظمػػػاتنظػػػيت تػػػرح  إعػػػادة 

ه 2006)المحيميػػبه  ورد عندددتحسػػيف أدائمػػا بشػػكؿ ثػػكرم كهائػػؿ   التػػي تمكنمػػا مػػفتكنكلكجيػػا المعمكمػػات 
 (.249ص

يتفػػؽ مػػع تعريػػؼ رايمكنػػػد كبيرجػػركف مػػف حيػػػث  تكضػػيح مػػاثيك جػػػكنز لطبيعػػة إعػػادة المندسػػػةف ًيالحػػظ أ
 التأكيد عمج أهمية تكظيؼ ت انة المعمكمات في أداء العمميات داخؿ المؤسسة.

تغييػػر فػػي طري ػػة العمػػؿ البأناػػ   عمميػػة إجػػراء تغييػػرات جذريػػة بحيػػث يػػتـ   ( ف ػػد عرفػػAhadiأمػػا أحػػادم )
 ,Ahadi, 2004تكمفػػة كالجػػكدة  )مػػف أجػػؿ تح يػػؽ تحسػػينات جذريػػة فػػي ا داء مػػف حيػػث السػػرعة كال

p110.) 
مػدؼ تي تػالمػداخؿ اإلداريػة الحديثػة ال  مػف دخؿهػذا المػ أف (2010قندديلا و  )عدامركػالا مػف  اعتبػركقد 

إلج إحداث تغيير سريع كجذرم في المنظمات مف خالؿ إعادة تصػميـ العمميػات اإلسػتراتيجية كالسياسػات 
 (.318ه ص2010قنديؿه ك  المساندة بشكؿ يير ت ميدم  )عامركالمياكؿ التنظيمية كال يـ كاالفتراضات 

سػػػػتند عمػػػػج فكػػػػرة أف مػػػػف يتػػػػكلج إدارة يإعػػػػادة هندسػػػػة العمميػػػػات اإلداريػػػػة مػػػػدخؿ يبػػػػيف هػػػػذا التعريػػػػؼ أف 
المؤسسػػات البػػد كأف يعتمػػد عمػػج التفكيػػر االبتكػػارم مػػع ضػػركرة إجػػراء تغييػػرات جذريػػة لتح يػػؽ مسػػتكيات 

 ف هذن المؤسسات.عالية مف رضا المستفيديف م
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ف ػػد عرفػػ  بأناػػ   عمميػػة تمػػدؼ إلػػج إعػػادة التصػػميـ الجػػكهرم لمعمميػػات اإلداريػػةه  (2008)العجمدديا  أمػػا
كتعتبر مثؿ هذن العممية مناسبة في المكاقؼ التي تكػكف فيمػا البيئػة سػريعة التغييػر كاالسػتجابة  )العجمػيه 

 (.307ه ص2008
 تحسينات جكهرية تكفؿ السرعة في االنجاز كالتغيير. عمج ضركرة إحداثهذا التعريؼ قد أكد  إفا 

كنتيجػػػة التغييػػػرات العمي ػػػة كالمتسػػػارعة التػػػي لح ػػػت بالنظػػػاـ التربػػػكمه كنظػػػران لمػػػدكر البػػػارز الػػػذم ت ػػػـك بػػػ  
المؤسسػػػات التربكيػػػة كػػػػاف مػػػف الضػػػركرم أف تسػػػػتعيف اإلدارة التربكيػػػة فػػػي هػػػػذن المؤسسػػػات بالتكنكلكجيػػػػا 

ه 2011اإلدارة تعتبر مف المجاالت الحية في ميداف التربية )الطراكنػة كآخػركفه  المتطكرة عمج اعتبار أف
 (.272ص

ظػػػـ اإلدارة كلمػػػذا نجػػػد أف مخططػػػك التنميػػػة فػػػي كثيػػػر مػػػف دكؿ العػػػالـ يكلػػػكف أهميػػػة كبػػػرل فػػػي تطػػػكير ن
كجػػكهرم فػػي التنميػػة المجتمعيػة الشػػاممةه كذلػػؾ لتح يػػؽ تكػػافؤ الفػػرص االجتماعيػػة  التربكيػة كمفمػػـك رئػػيس
 (.Harrington, Mcloughlin and Riddel, 1998, p43كديم راطية التعميـ )

ت جذريػػة فػػي فمسػػفة اإلدارة كمناهجمػػا كأسػػاليبما كالعمػػؿ عمػػج االسػػتفادة حػػكالمػػف إحػػداث ت ناػػ  البػػدا كلػػذا ف
دارة ا عمػاؿ كت انػة المعمكمػات حتػج تػتمكف مػف مكاجمػة العصػر الحػالي كت ػديـ كبشكؿ  كبيػر مػف مجػاؿ إ
إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة مػػدخؿ ح  ػػ  يكاجممػػا فػػي ميػػداف العمػػؿه كهػػذا مػػا نحمػػكالن لممشػػكالت التػػي 

 .دخؿ ساسي في منمجية عمؿ هذا المعمج اعتبار أف التغيير الجذرم المطمكب إحداث  هك المحكر ا
 مػػنمك محػػدد الكسػػائؿ  انظػػر إلػػج إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة عمػػج أنامػػيً  فكناػػ  المجػػاؿ التربػػكمفػػي أمػػا 

كا هػػداؼه يػػتمخص فػػي إعػػادة التصػػميـ الفنػػي كاالجتمػػاعي لميكػػؿ المؤسسػػة التعميميػػة بحيػػث يمكػػف إدارة 
ثػػػؿ مػػػف تػػػدفؽ العمػػػػؿ المػػػكارد البشػػػرية كالمعمكمػػػات كتكظيػػػػؼ التكنكلكجيػػػا المتاحػػػة لتح يػػػؽ المسػػػػتكل ا م

 (.95ه ص2002لمكصكؿ برسالتما إلج منتماها  )مسيؿه
 إطػػار منمجػػي ي ػػـك عمػػج إعػػادة البنػػاء كالتنظػػيـ لممؤسسػػة التعميميػػة مػػف جػػذكرهاه  دخؿعتبػػر هػػذا المػػيً كمػػا 
ي ػػـك عمػػج إعػػادة هيكمػػة كتصػػميـ العمميػػات اإلداريػػة كال ػػيـ كاالفتراضػػات المسػػاندة لمعمػػؿ ال ػػائـ بشػػكؿ كمػػا 

مدؼ إلج إحداث تحسيف جذرم كسريع في المؤسسة التعميمية بحيث يكفػؿ سػرعة االنجػاز كي هيير ت ميدم
 (.241ه ص2003كخفض التكمفة كتح يؽ جكدة المنتك التعميمي  )حمميه 

إدارم معاصػػر ي ػػـك عمػػج  مػػدخؿسػػبؽ يمكػػف ال ػػكؿ بػػأف إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة  اسػػتنادان إلػػج مػػا
رم مخطػط كمػػدركس فػي أداء العمميػات اإلداريػةه كمػا أناػػ  يركػز عمػج الكفػاءات العمميػػة إحػداث تغييػر جػذ
ضػػركرة إدخػػاؿ ت انػػة المعمكمػػات فػػي إدارة هػػذن المؤسسػػات  كيؤكػػد عمػػج همؤسسػػة تربكيػػة ةالمكجػػكدة فػػي أياػػ

 ممػػػا يكفػػػؿ السػػػرعة فػػػي اإلنجػػػازه كخفػػػض التكمفػػػة كبالتػػػالي تح يػػػؽ جػػػكدة المخػػػرج التعميمػػػي. ا مػػػر الػػػذم
يتطمػػب البػػدء مػػف ن طػػة الصػػفر كالتخمػػي التػػاـ عػػف إجػػراءات العمػػؿ الت ميديػػة الغيػػر مجديػػةه كتػػرؾ العمػػؿ 

يجػػب عمػػج كػػؿ مػػدير أف يطػػرح عمػػج  ه كلتح يػػؽ ذلػػؾكاالنطػػالؽ نحػػك شػػيء جديػػد تمامػػان  بػػالطرؽ ال ديمػػة
 نفس  ا سئمة اآلتية:

ه كيػػػؼ سػػػة )فػػػي بحثنػػػا هػػػذا الركضػػػة(لمؤسإذا كنػػػت سػػػأقـك بكعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي هػػػذن ا
سأعمؿ عمج زيػادة الكفػاءات التعميميػةه كتحسػيف الخػدمات فػي ظػؿ مػا هػك متػكافر مػف معمكمػات ككسػائؿ 
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-ة المعمكمػػػات فػػػي إدارة هػػػذن المؤسسػػػة التربكيػػػةانػػػت نيػػػة حاليػػػة؟ كيػػػؼ يمكػػػف أف أعمػػػؿ عمػػػج إدخػػػاؿ ت 
مماـ كالكاجبات عمج أكمػؿ كجػ ؟ ككيػؼ سػأعمؿ لاالتعميمية؟ ما هي الطري ة التي سكؼ أعمؿ بما لم ياـ ب

 عمج تح يؽ الجكدة في المخرجات التعميمية؟.
خػػػالؿ هػػػذا الفصػػػؿ فكناػػػ  سػػػكؼ يػػػتـ   إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة كنظػػػران إلػػػج ضػػػركرة تكػػػرار عبػػػارة 

مثػػؿ هػػذا المصػػطمح قػػد اعتمػػدت العديػػد مػػف الدراسػػات  كالسػػيما أف همصػػطمح المندسػػة اإلداريػػة سػػتخداـا
 (.2010) (ه كدراسة حنكف2012) ةأبك رحمدراسة 
 .العناصر الرئيسة لميندسة اإلداريةثانيًا: 
اإلدارية يتككف مف مجمكعة مف العناصر ا ساسية  لمداخؿإف مدخؿ المندسة اإلدارية كغيرن مف ا    

 :مف أهمما
 مدؼالتفكيره كتغييران جذريان يدة في تعتبر المندسة اإلدارية طري ة جدي: إعادة التفكير الجوىري: 1-2
فالمندسة اإلدارية تستند إلج اإلجابة عف سؤاليف أساسييف هما: لماذا نفعؿ ما نفعم ؟ ه التطكير إلج

كلماذا نفعم  بمذن الطري ة؟ ثـا ننت ؿ بعد ذلؾ إلج ما يجب أف تفعم  اإلدارة التعميمية في منظكمة 
عادة التفكير الجذرم دارية تمتـ بالتغييرات التعميـ؟ ككيؼ يتـ ذلؾ؟ كما أف المندسة اإل حيث الجذريةه كاا

ه 2006يتـ التخمص مف الطرؽ ال ديمة كالبحث عف طرؽ جديدة كمية  داء العمؿ )حسيفه 
 (.441ص

ر في طري ة تفكير ال ائميف عمج أعمالمـ ييمكف ال كؿ بأف هذا ا مر قد يعتبر صعبان  نا  يتطمب تغي
التعميمية مف أجؿ -طري ة تفكير المستفيديف مف خدمات المؤسسات التربكيةباإلضافة إلج تغيير 

أف التركيز عمج كيفية تعميـ المتعمـه كعمج  انطالقان مفال ياـ ب   سيتـالحصكؿ عمج دعممـ كتأييدهـ لما 
عيد سكؼ يسمح لمذن المؤسسات بأفا ت )الركضة( التعميمية-دكر التكنكلكجيا في إدارة المؤسسات التربكية
 النظر في مكاف المتعمـ كدكر المعمـ كالمدير.

كز المندسة اإلدارية عمج العمميات اإلدارية التي تتضمف ت: تر : إعادة تصميم العمميات اإلدارية2-2
 مف المدخالت إلخراج مخرجات معينة.مجمكعة مف ا نشطة التي ًتعالك َمدخالن أك عددان 

 (.441ه ص2006محكر االهتماـ هك العمميات اإلدارية )حسيفه إذفه 
 في مؤسسات رياض ا طفاؿ ا مر الذم يتطمبفمثالن قد تككف العممية المراد تطكيرها هي طري ة التعميـ 

مرحمة ال بمذنكليس ف ط تطكير المناهك الخاصة ربيات أف تتناكؿ عمميات التحسيف كالتطكير الم
 تعميمية.ال

: تتضمف المندسة اإلدارية حمكالن جذرية لمشاكؿ العمؿ الحاليةه كبالتالي ة التصميم الجذري: إعاد3-2
فكفا إعادة التصميـ الجذرم تعني التغيير مف الجذكر كليس مجرد إجراء تغييرات سطحية أك تجميالت 

أك تعديؿ  ف أمر  كاالبتكار كليس مجرد تحسي ظاهرية لمكضع ال ائـه كمف هذا المنطمؽ فكناما تعني التجديد
 (.19ه ص2010أساليب العمؿ ال ائمة )حنكفه 
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تعتمد المندسة اإلدارية عمج االستثمار في ت انة المعمكمات  : التغيير يعتمد عمت تقانة المعمومات:4-2
كاستخداـ هذن الت نية بشكؿ  فعااؿ بحيث يتـ تكظيفما لمتغيير الجذرم الذم يخمؽ أسمكبان إبداعيان في طرؽ 

 يب تنفيذ العمؿ.كأسال
: أم أفا المندسة اإلدارية تعتمد عمج : التجاه نحو التفكير الستقرائي وليس الستنتاجي5-2

االست راء كالمتمثؿ في البحث عف فرصة التطكير كالتغيير قبؿ بركز المشاكؿ التي تتطمب التغيير 
االنتظار حتج بركز المشكمة ثـا كالتطكيره فالمندسة اإلدارية ترفض التفكير االستنتاجي كالمتمثؿ في 

 (. 45-44ه ص ص 2011العمؿ عمج تحميمما كالبحث عف حمكؿ مناسبة لما ) أبك عمشةه 
 إلج أف المندسة اإلدارية تتككف مف أربعة عناصر أساسية هي: (35ا ص2002لونيثالا كما أشار )

 .)تركيز أكبر عمج عمالء المنظمة )داخميان كخارجيان 
  الجكهرم في عمميات المنظمة التي تؤدم إلج تحسينات في اإلنتاجية.إعادة التفكير 
 .إعادة التنظيـ الميكميه أم كسر المرميات الكظيفية إلج فرؽ تتجاكز الحدكد الكظيفة 
  معمكماته كنظـ م اييس جديدةه أم استخداـ أحدث ما تكصمت إلي  الت نية لمحصكؿ عمج

 البياناته كاتخاذ ال رارات.
صر المندسة اإلدارية تعمؿ ضمف منظكمة كاحدة يؤثر فيما كؿ عنصر كيتأثر بب ية إف جميع عنا

دارة مؤسسة ما سكؼ ي كد إدارتما إلج اكتشاؼ  العناصر الساب ةه فكعادة التفكير في أساسيات تشغيؿ كاا
ه كما ا ساليب البيركقراطية الخاطئةه كمف ثـا إعادة النظر في ا سس التي تحدد أساليب العمؿ المتبعة

فيما مف ثغرات كهذا بدكرن يؤدم إلج تحديد العمميات الرئيسية التي تنبع مف التفكير في أساسيات 
التشغيؿ ككالهما ل  عالقة كثي ة بكعادة التصميـ الجذرم لمكضع ال ائـ بمدؼ إحداث تغيير جذرم ي كد 

 (.22ه ص2010المؤسسة إلج نتائك تحسيف هائمة في معدالت ا داء )فمميه 
عرضو من عناصر تتكون منيا اليندسة اإلدارية يمكن القول بين يا تشتمل عمت أربعة  تم   في ضوء ما

 ركائز أساسية تتمثل في:
  أداء العمؿ. التي يتـ بما طري ةالإتباع منمجية منظمة لمتغيير في 
 .أف يككف التغيير جذرم بحيث تبدأ المندسة اإلدارية مف الصفر 
 دارييف( العامميف يجب أف يتـ التركيز عمج دارية في أياة ركضة ممما كالعمميات اإل )مربيات كاا

 كاف نكع .
 .تعتبر ت انة المعمكمات هي المحكر ا ساسي لممندسة اإلدارية 
 .خصائص اليندسة اإلداريةثالثًا: 
المندسة اإلدارية تشتمؿ عمج عدة خصائص أساسية تجعمما مفمكمان شامالن ينت ؿ مف البعد  إفا     

الكظيفي إلج بعد العمميات لتغييرها جذريانه كما أناما تركز عمج ركح المغامرة كعمج ت انة المعمكماته 
 :كمف أبرز هذن الخصائص

  ؿ اإلدارة.ن طة الصفره فمي ًتعد تغييران جذريان في مجاعممية تبدأ مف 
  بالتحسيف. م اييس ا داء المختمفة كال تكتؼتسعج لتح يؽ نتائك هائمة في 
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 .تختمؼ اختالفان أساسيان عف أساليب التطكير اإلدارية ا خرل 
  تتخمص مف ال كانيف الجامدة التي ًتحدد مسب ان كيؼ تؤدم المؤسسة أعمالماه كتتبنج طرقان

 جديدة تناسب أهداؼ المؤسسة كظركفما.
 .التخمص مف بيركقراطية العمؿ ككؿ ال كاعد كالمبادئ كالممارسات ال ديمة 
 .التحديد كاالستخداـ ا مثؿ لمكفاءات كاإلمكانات ا ساسية المكجكدة في المؤسسة 
 .تاحة الفرصة لمـ في المشاركة في اتخاذ ال رارات  تحفيز ا فراد كاا
 ال يتجزأ مف جمكد المندسة اإلدارية  ان جزء ًتعتبر انة المعمكماته كالتي االستخداـ االبتكارم لت

 (.158ه ص2012ككاحدة مف أهـ عكامؿ نجاحما )أحالـه 
 ( التركيز عمج تح يؽ ا هداؼ كالنتائك ا ساسية اإلستراتيجيةAugue et al, 1996, p73.) 

 ( أيضان مجمكعة مف الخصائص أخرله كهي:12ه ص2006)رفاعيا كقد أضاؼ 
 في اتخاذ ال رارات. مشاركة العاممكف 
 .تتـ خطكات أداء العمؿ بصكرة طبيعيةه كال تكجد هناؾ حدكد مصطنعة 
  تخفيض أعماؿ اإلصالح إلج أدنج حد ممكفه كيعتبر ذلؾ هك الطريؽ ا نسب لتجنب ا عماؿ

 التي ليس لما أهمية.
 عمكمات.الم  انةتكامؿ المركزية كالالمركزية في إدارة المؤسسة كذلؾ عف طريؽ استخداـ ت 

االختصاصات مع إعطاء الصالحيات  ةمتعددؽ عمؿ ر المندسة اإلدارية تتطمب استخداـ فكما أف 
ذا كانت المندسة اإلدارية تمتـ بالت نيات الحديثة إلعادة ابتكار  الكافية لتحكيمما إلج فرؽ مدارة ذاتيان. كاا

ه 2007)نجـه  ر مف المكارد البشريةكبعمميات كأشياء جديدة  فكفا ذلؾ يجب أف يتكافؽ مع االستفادة ا 
 (.31ص

مؤسسات  في ضكء الخصائص الساب ة التي تـا ذكرها يمكف ال كؿ بأف خصائص المندسة اإلدارية في
 تتمخص باآلتي: رياض ا طفاؿ

  التشريعات التغيير الجذرم في منظكمة التعميـ مف حيث )ا ساليب اإلدارية المتبعةه ال كانيف ك
 ه طرؽ التدريس المتبعةه المناهك الدراسية(.سات رياض ا طفاؿالتي تطبؽ في مؤس

 الركضةكالعمميات اإلدارية في  ا طفاؿ التركيز عمج. 
  (.ربيات)الم الركضةتنمية اإلبداع كاالبتكار لدل العامميف في 
  في اتخاذ ال رارات. الركضةمشاركة العاممكف مع إدارة 
 كرفع جكدة  هأجؿ إنجاز العمميات اإلدارية بسمكلة إدخاؿ ت انة المعمكمات )التكنكلكجيا( مف

 العممية التعميمية. 
 اليندسة اإلدارية. مبادئرابعًا: 
دارة المؤسسات التربكية      -تركز المندسة اإلدارية عمج إجراء تحسينات جذرية في منظكمة التعميـ كاا

المحمية مف ناحيةه كتح يؽ جكدة كسرعة التعميمية مما يح ؽ متطمبات المتعمـ كأكلياء ا مكر كالبيئة 
التعميمية كالتجديد فيما مف ناحية أخرل. كلتح يؽ ذلؾ البد مف كجكد عدد مف -كتنكع الخدمات التربكية
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المبادئ عمج اعتبار أف لكؿ مدخؿ مف مداخؿ التطكير اإلدارم مبادئه كتتمثؿ أهـ مبادئ المندسة 
 اإلدارية باآلتي:

 كاستراتيجيات المؤسسة. التحديد الكاضح  هداؼ 
 .إعادة التفكير في الكضع الحالي 
 .التركيز عمج متم ي الخدمة مف هذن المؤسسة باعتبارن ال كة المحركة ل هداؼ كاالستراتيجيات 
 .التركيز عمج العمميات كليس الكظائؼ 
 .)شمكلية المؤسسة ككؿ )العممياته النظـه السياساته المياكؿ 
  الجكهرية ا ساسية في المؤسسة كالعمميات المساندةالتعرؼ عمج العمميات 
 .حشد البيانات كالمعمكمات كالمبررات الالزمة التخاذ ال رارات السميمة 
  ه 2007االستخداـ المناسب ل دكات اإلدارية لمتأكد مف دقة المعمكمات كما سيتـ إنجازن )قكمه

 (.138ص
 التعميمية باآلتي:-دارية في المؤسسات التربكيةف د لخص أهـ مبادئ المندسة اإل (2007)حسينا أما  

  التركيز عمج النتائك كمخرجات العممية اإلدارية كالربط بيف المماـ كالكاجبات التي يتـ إنجازها
 مف قبؿ ا فراد العامميف في كظيفة كاحدة.

 ـ التركيز عمج المتعمـ حيث يتـ ت ميؿ المماـ الداخمية التي تسمـ في إشباع حاجات المتعم
كالمجتمعه كما َتشمؿ عممية المندسة اإلدارية ا فراد المستفيديف مف تنفيذ هذن العمميات لتحسيف 

 أدائمـ لمعمؿ كال ضاء عمج المعكقات كالحكاجز التنظيمية.
 عف جمع المعمكمات لعمؿ أم يصبح ا فراد هـ المسؤكليف دمك المعمكمات المامة لتنفيذ ا

 كمعالجة هذن المعمكمات.أصحاب الدكر الفعاؿ في تشغيؿ ك 
  ستراتيجية النظاـه كجكد تكازف بيف ا نشطة كاإلجراءاته كيتـ ذلؾ مف خالؿ تحديد أهداؼ كاا

كالتنسيؽ بيف أهداؼ الفرد كأهداؼ المؤسسة. باإلضافة إلج ضركرة تناكؿ قضايا ا فراد 
 مثؿ ل دكات العامميف كحفزهـ لت بؿ التحديات ككضع رؤية لمنظاـ التعميمي كاالستخداـ ا

 اإلدارية.
  .إف العمؿ ًيؤدل في ضكء نكع مف الرقابة باستخداـ المعدات الت نية الحديثة 
  اتخاذ ال رار مممة المسؤكؿه كيؤكد هذا المبدأ عمج أف الفرد هك المسؤكؿ عف اتخاذ ال رار

بنفس  دكف الحاجة لمحصكؿ عمج قرار من  بشأف عمؿ  ما في إحدل مراحؿ العمؿه كهذا المبدأ 
التعميمية عمج سرعة أداء العمؿه كتحسيف مستكل الخدمة الم دمة -يساعد المؤسسات التربكية

يفه ككذلؾ االرت اء بالعامميف لتفكيضمـ المزيد مف الصالحيات كتحمممـ المسؤكلية لمعامم
 (.38-34ه ص ص2007)حسيفه 

نة المعمكمات تكظيؼ ت اك ا عماؿ كالمماـ بشكؿ  جذرمه  تصميـإفا المندسة اإلدارية ت ـك عمج إعادة 
 منحك  هالمركزية كالالمركزيةضركرة تبني  التأكيد عمج مع رياض ا طفاؿمؤسسات الحديثة في إدارة 
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كالسيما في رياض  الصالحيات الكافية لمعامميف في هذن المؤسسات حتج يتمكنكا مف أداء عمممـ بكفاءة
 .ا طفاؿ الحككمية كالرياض التابعة لن ابة المعمميف كاالتحاد النسائي

 أىداف اليندسة اإلدارية.خامسًا: 
تعميميػػة  خػػرل كف ػػان لظػػركؼ كػػؿ مؤسسػػة –مؤسسػػة تربكيػػة  إف أهػػداؼ المندسػػة اإلداريػػة تختمػػؼ مػػف    

التعميميػػة الكاحػػدة -كحجػػـ ا عمػػاؿ التػػي ت ػػـك بمػػاه كمػػا أف هػػذن ا هػػداؼ تختمػػؼ داخػػؿ المؤسسػػة التربكيػػة
يكجػد لػديما عمػج اعتبػار أف  ذممف كقت آلخػر كف ػان لمػا تريػد ال يػاـ بػ  مػف تطػكير فػي نظاممػا اإلدارم الػ

التعميميػة  -إدارم حديث يتطمػب مػف المؤسسػة التربكيػة مدخؿاالستفادة مف النتائك المرجكة مف تطبيؽ أم 
التػػي تعمػػؿ عمػػج تطبي ػػ  أف تكػػكف قػػد حػػددت أهػػدافما بكضػػكحه كبشػػكؿ  عػػاـ تمػػدؼ المندسػػة اإلداريػػة إلػػج 

 تح يؽ مايمي:
 عمميػػات اإلداريػػةه كفػػي الرقابػػة عمػػج تنفيػػذها مػػف خػػالؿ إحػػداث تغييػػر شػػامؿ فػػي تخطػػيط كأداء ال

تكػكف مرتبطػة بكسػائؿ العمػؿ كمتطمباتػ  كاتجاهػات مسػارن  لحديثةمجمكعة مف ا فكار كالمبادئ ا
 .تح يؽ أهدافماكصكالن إلج 

  االسػػتثماراختيػػار أفضػػؿ المػػكارد البشػػرية كالماديػػة المتاحػػةه كالعمػػؿ عمػػج اسػػتثمار هػػذن المػػكارد 
 ح يؽ النتائك المرجكة بأفضؿ صكرة ممكنة.ا مثؿ لت

  المؤسسػػػة التربكيػػػة داخػػػؿإجػػػراء تحسػػػينات مسػػػتمرة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة كالخدميػػػة كاإلداريػػػة-
 التعميمية.

 .زيادة المنافسة اإليجابية بيف العامميف كتحسيف االتصاالت فيما بينمـ 
  ككضػعما فػي قػكائـ كالعمػؿ عمػج تحسيف الجػكدة كاالسػتفادة مػف تسػجيؿ البيانػات بشػكؿ الكتركنػي

 االستفادة منما.
 .االنت اؿ مف الركتيف إلج آلية العمؿ داخؿ المنظكمة التعميمية 
  حسػػػػاس ا فػػػػراد العػػػػامميف بالتشػػػػجيع كالمشػػػػاركة فػػػػي كضػػػػع أهػػػػداؼ المنظكمػػػػة تحسػػػػيف شػػػػعكر كاا

 (.312ه ص2008)العجميه 
 كعنػدكاحد بحيث يؤثر كػؿ هػدؼ بب يػة ا هػداؼ ا خػرله  ضمف نطاؽأهداؼ المندسة اإلدارية تعمؿ  إفا 

خػػدمات التػػي لمكتطػػكير  تح يػػؽ جػػكدة عاليػػة لمؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ فكناػػ  سػػيتيح هػػذن ا هػػداؼ تح يػػؽ
 مػف اتنتيجػة مػا قامػت بػ  هػذن المؤسسػتخفيض التكمفة كالكقت في ت ديـ هذن الخدمات  كما سيتـت دمماه 
دمػك ت انػة المعمكمػات فػي ك ه فػي الركضػة عمػج العػامميف هػاتركيز ك العمػؿه في أساليب كطرؽ  شامؿتغيير 
 .اإلدارم عممما

 أىمية اليندسة اإلدارية.سادسًا: 
ًتعتبر المندسة اإلدارية مف المداخؿ اإلدارية الحديثة التي تسمـ في تغيير كتطكير بيئة العمؿ       

 اإلدارمه كعمي  فكفا أهميتما تبرز ب درتما عمج:
 لممست بؿ. )الركضة( التعميمية-تميئة المؤسسة التربكية 
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 .إشباع حاجات العامميف كالعمؿ عمج تنمية مماراتمـ 
 .اعتبار التعمـ أداة لتحسيف ا داء 
 .استخداـ التدريب كأداة لمتعامؿ مع التغيير 
 التعميمية.-استخداـ إستراتيجية كاضحة لزيادة نجاح المنظكمة التربكية 
 التعميمية.-يجاد قادة فعاليف لممؤسسات التربكيةإتاحة الفرصة إل 
 .استثمار المكارد البشرية بالشكؿ ا مثؿ 
  (.444ه ص2006خمؽ بيئة لعممية التدريب اإلدارم )حسيفه 

ذا تـا تطبيؽ المندسة اإلدارية في المؤسسات التربكية فكفا ذلؾ يترتب عمي  العديد مف الفكائد  التعميمية-كاا
 مف أبرزها:

  الحدكد التنظيمية كذلؾ مف خالؿ االتصاؿ مع المجتمع المحمي عف طريؽ فتح قنكات تجاكز
 اتصاؿ مختمفة.

 .زيادة درجة الرضا لدل المستفيديف مف الخدمات التربكية كالتعميمية التي ت دمما هذن المؤسسات 
 تح يؽ  تعتبر المندسة اإلدارية ن طة االنطالؽ ا كلج التي تساعد المسؤكليف عف التعميـ عمج

 ا هداؼ اإلستراتيجية لمنظاـ التعميمي.
 التعميمية )العجميه -ت ديـ كصؼ دقيؽ لمعمميات اإلدارية ا ساسية داخؿ المؤسسات التربكية

 (.313ه ص2008
 ( الفكائد المترتبة عمج تطبيؽ المندسة اإلدارية إلج أربعة جكانب رئيسية كهي:2007كما قسـ )حسيفه 

 التعميميةا ومنيا:-بالعمميات التي تؤدييا المؤسسة التربويةجوانب فنية تتعمق  - 1
 .إتماـ عمميات متكاممة كليست جزيئات صغيرة 
 .سرعة إنجاز العمؿ 
 .التكصؿ إلج طرؽ جديدة ل داء 
 .تضيؽ الفارؽ الزمني بيف خطكات العمؿ 
 .ت ديـ كصؼ دقيؽ لمعمميات اإلدارية ا ساسية داخؿ المؤسسة 

التعميمية تختص بطرق وأساليب -استخدام معايير دقيقة وأكثر موضوعية لممؤسسة التربوية -2
 العمل والييكل التنظيمي المتبإ فيياا ومنيا: 

  .ت ميؿ درجة المركزيةه كتخفيض اإلجراءاته كتكسيع صالحيات العامميف 
 ا نشطة. تحسيف نظـ المعمكمات كتطكير عممية اتخاذ ال رارات كسرعة التنسيؽ بيف 

 الجوانب السموكية التي تتعمق بالعاممين )مديرينا عاممين(ا ومنيا: -3
 .شباع حاجة إثبات الذات لديمـ  رفع الركح المعنكية لمعامميف كاا
  شعكر الفرد با همية نتيجة تنكع الممارات كقدرت  عمج أعماؿ متنكعةه كاإلقباؿ عمج المساهمة

 لمعمؿ. بالعمؿ مف خالؿ طرح ا فكار الجديدة
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  إحساس العاممكف بتبادؿ المنفعة بينمـ كبيف المؤسسة التي يعممكف بماه كزيادة التنافس فيما
 بينمـ لبمكغ ا هداؼ كاستمرار تطكرهـ.

تعميمية عمت -بيئة ومناخ العمل والثقافة التنظيمية التي تجمإ العاممين في أي مؤسسة تربوية -4
 قيم ومبادئ معينةا ومنيا:

 اع كتحسيف ا داء كتعميؽ المسؤكلية كنشر ركح الفريؽ كالعمؿ الجماعي.تشجيع اإلبد 
  ف كنشر ركح التحدم كالريبة كالتفكؽ.مكافأة كتحفيز العاممكف المبدعك 
 .ترسيخ قيـ كاتجاهات العمؿ اإليجابية كتفاعؿ ممارات الرؤساء مع المرؤكسيف 

كذلؾ مف خالؿ استخداـ ت انة  اض ا طفاؿمؤسسات ريإفا المندسة اإلدارية تسعج إلج رفع مستكل أداء 
التي ًتعتبر المحكر ا ساسي في المندسة اإلداريةه كالبد مف اإلشارة إلج أف هذا ك المعمكمات المتطكرة 

ا سمكب اإلدارم الحديث يركز عمج مفمـك العممية اإلداريةه كالتي ي صد بما مجمكعة مف اإلجراءات 
ما شيء مفيد كذك قيمة بالنسبة لممتعمـ كأكلياء ا مكر كالمجتمع كا نشطة المتكاممة التي ينتك عن

 المحمي.
الة التي تمكف إدارة مجمكعة مف اإلستراتيجيات الفعا  تكافرمف  كمف أجؿ تح يؽ الفكائد الساب ة الذكر البدا 

 االستعانة بما عند تطبيؽ المندسة اإلدارية كتتمثؿ في: رياض ا طفاؿ مف مؤسسات
  المعمكمات.تحسيف نظـ 
 .تعزيز كت كية إدارة التغيير كالتطكير 
 .ربط المكافّت بالسمكؾ الجيد 
 .تحسيف االتصاؿ بيف ا فراد العامميف 
 .إيجاد مركنة في طبيعة العمؿ كأدكار العامميف 
 (.444ه ص2006إحداث كتح يؽ تحسينات كاضحة في جكدة كسرعة العمميات )حسيفه 

كمف هنا يتبيف أهمية المندسة اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ حيث تؤدم إلج زيادة فاعمية العمؿه 
كتح يؽ ا هداؼ بجكدة ككفاءة عالية. كما أنما تعمؿ عمج تشجيع العامميف في الركضة )إدارييفه 

 مكر المحيطة بأعمالمـ مربيات( لإلبداع في أعمالمـ كالتخمص مف قيكد الرتابة كالتكراريةه كالنظر إلج ا
نظرة شمكلية مما يساعد عمج تفجير الطاقات اإلبداعية الكامنة لدل كؿ فرده كبالتالي تطكير عمؿ 

 الركضة.
 .المداخل اإلدارية التي استفادت منيا اليندسة اإلداريةسابعًا: 

كالمداخؿ اإلدارية التي يمكف ال كؿ بأفا مدخؿ المندسة اإلدارية هك نتيجة العديد مف النظريات       
 سب ت ظمكر هذا المفمـك مف أجؿ تحسيف أداء العامميفه كلعؿ مف أبرز هذن المداخؿ:

 :رائد هذا المدخؿ فريدؾ تايمكره كقد ركز هذا المدخؿ عمج هندسة  مدخل اإلدارة العممية
بة كالتدريب سمككيات العامميف بناءن عمج الكفاءة كال كاعد الممارية مف خالؿ إيجاد نظـ الرقا

كالخرائط التكضيحية لكصؼ العمؿ كطرؽ سيرنه كت سيـ نظاـ العمؿ إلج مدخالت كعمميات 
كمخرجاته كقد استفادت المندسة اإلدارية مف بعض جكانب هذا المدخؿ كالسيما تمؾ التي 
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تممؿ الجانب اإلنساني في  ه إالا أفا المندسة اإلدارية لـ تتعمؽ ب ياس كفاءة العمؿ كمتابعت
العمؿ كما أكدت عمج أهمية الت نيات الحديثة في تفعيؿ عمميات تطكير العمؿ مف خالؿ الجمد 

 (.274ه ص2011اإلنساني كباستخداـ ت انة المعمكمات الحديثة )الطراكنة كآخركفه 
ما يميز المندسة اإلدارية عف هذا المدخؿ هك السعي إلج تح يؽ تحسينات جذريةه كما أنما 

نساني في العمؿه كأكدت عمج أهمية الت نيات الحديثة في تفعيؿ عمميات اهتمت بالجانب اإل
تطكير العمؿ مف خالؿ الجمد اإلنساني كباستخداـ ت انة المعمكمات. أما اإلدارة العممية ف د 

تنظر لمعماؿ كأنمـ آالت يتطمب ضبطماه كأف يعتمد المدير بشكؿ  أساسي عمج الحكافز  كانت
 . نتاجية العامميف المادية مف أجؿ زيادة إ

 ( مدخل الجودة الشاممةTQM) دارة الجكدة الشاممة مدخميف مكمميف : تعتبر المندسة اإلدارية كاا
لبعضمما البعضه فكالن مف المدخميف يركز عمج تحسيف العمميات اإلدارية داخؿ المنظمة 

ع مدخؿ إدارة بمدؼ تحسيف ا داء اإلدارم داخمما. بمعنج آخر يتفؽ مدخؿ المندسة اإلدارية م
الجكدة الشاممة في التركيز عمج العمميات كالعمالء)المستفيديف مف خدمات المنظمة( بمدؼ 
الت ميؿ مف ا خطاء في المنتك النمائي)المخرج التعميمي(ه إالا أنمما يختمفاف في معدؿ السرعة 

ال مة. بينما إدارة فالمندسة اإلدارية أسرع كًتحدث تغييرات جذريةه كما أنما تبدأ مف ال اع إلج 
الجكدة الشاممة تبدأ مف ال مة إلج ال اع كتمتـ بعمميات التحسيف المستمر في إطار متفؽ عمي  
كتعتبر نتائجما كفكائدها ذات فائدة عمج المدل ال صير داخؿ سياؽ المنظمة. إف االختالؼ 

لتغيير المطمكب إحداث  ال ائـ بيف إدارة الجكدة الشاممة كالمندسة اإلدارية يتعمؽ بسرعة كحجـ ا
فكدارة الجكدة تمدؼ إلج تحسيف جكدة العمميات مف خالؿ تح يؽ تحسينات إضافية تدريجيةه 
حداث تغييرات جكهرية كتنمية  في حيف المندسة اإلدارية تمدؼ إلج إعادة التصميـ الجذرم كاا

عطائمـ قدران مناسبان مف حرية التصرؼ كالرقاب ة مع محاسبتمـ عمج ممارات العامميف كتمكينمـ كاا
 (.20ه ص2003( ؛ )أحمده 325ه ص2008النتائك )العجميه 

  مدخل تقانة المعموماتIT ًتعد ت انة المعمكمات الجكهر ا ساسي لممندسة اإلدارية في ككنما :
ر طرؽ يتسمـ بدرجة كبيرة في جعؿ المممات أكثر سمكلةه باإلضافة إلج ككنما تسمـ في تغي

ف استخداـ  يعمؿ عمج تكفير الكقت كتحسيف دقة المعمكمات كتجنب ا خطاء  ITالعمؿه كاا
باإلضافة إلج إمكانية كضع استراتيجيات مست بمية لمعمميات اإلدارية مف خالؿ استخداـ البرامك 
كالنظـ الجاهزة كالتي تسمج أنظمة محاكاة النظـه كيالبان ما تستخدـ هذن البرامك في الدراسات 

أنظمة اتصاؿ فعاالة مع جميع الجمات الرسمية كالمجتمع  ITكما تكفر  التنبكئية المست بميةه
 (.Whitman& Gibson, 1997, p10المحمي مف خالؿ الرسائؿ االلكتركنية كييرها )

 ( مدخل التحسين المستمر في األداءKaizen) كممة يابانية تعني التحسيف المستمره ككف ان :
المنظمة مسؤكلية كؿ إنساف في المنظمة كليس كقفان عمج لمذا المدخؿ الياباني فكفا تطكير أداء 

جماعة معينة أك مستكل إدارم معيف. إف مدخؿ المندسة اإلدارية قد استفاد مف هذا المدخؿ في 
أف التحسيف المستمر هك مسؤكلية شاممة لإلدارة كالعامميفه كما يشمؿ التحسيف أيضان المباني 
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لمندسة اإلدارية يتطمب كيات العامميف. إالا أف مدخؿ اكالتجميزات كالمكاد كطرؽ العمؿ كسمك 
ران جذريان في ث افة المنظمة أم في ال يـ كالسمككيات المشتركة لإلدارة كالعامميف إجراء تغي

 (.476ه 2009)الشبمي كالنسكره 
مندسػػة إف المندسػة اإلداريػة تتكامػػؿ مػع المػداخؿ اإلداريػػة السػاب ة كال تتعػػارض معمػا بحيػث يتػػيح تطبيػؽ ال

اإلداريػػػة تطبيػػػؽ جميػػػع المػػػداخؿ السػػػاب ة فػػػي كقػػػت كاحػػػد ا مػػػر الػػػذم يضػػػمف تحسػػػيف أداء المؤسسػػػات 
كزيادة كفاءتما كفعاليتماه كما أناما تكتسػب المزيػد مػف ال ػكة التنافسػية.  )رياض ا طفاؿ( التعميمية-التربكية

كحجممػا كنػكع اإلدارة التػي  هعمممػاتعميميػة مممػا كانػت طبيعػة -مؤسسة تربكيػة ةلذا نجد أنا  يجب عمج أيا 
تتبناها أف تعمؿ عمج خمؽ االبتكػار كاإلبػداع فػي عمممػا حتػج تضػمف االسػتمرارية فػي هػذا العػالـ المتجػدد 
كالمتغيػػره كيمكػػف ال ػػكؿ بػػأفا أفضػػؿ سػػبيؿ لتح يػػؽ ذلػػؾ هػػك تطبيػػؽ مػػدخؿ المندسػػة اإلداريػػة عمػػج اعتبػػار 

 داء العػػامميفه كجميػػع جكانػػب المؤسسػػة كالسػػيما تمػػؾ التػػي  أنامػػا أداة مممػػة مػػف أدكات التحسػػيف المسػػتمر
 تتعمؽ بالنكاحي المادية كالميكؿ التنظيمي لما.

  .التعميمية-مبررات تطبيق اليندسة اإلدارية في المؤسسات التربويةثامنًا: 
لدل الرجكع إلج أدبيات البحث التربكم التي تتعمؽ بمذا المكضكع نجد أف االهتماـ بدأ يتبمكر        

حديثان حكؿ إمكانية تطبيؽ المندسة اإلدارية في مؤسسات التعميـ عمج اعتبار أنا  أسمكب إدارم متميز 
مية التعميمية كقادر عمج مكاجمة التحديات كالمستجدات مف جمةه كتح يؽ ا هداؼ المرجكة مف العم

أف العديد مف البحكث كالدراسات التي ًأجريت عف اإلدارة  كماكتحسيف مخرجاتما مف جمة  أخرله 
التعميمية تعاني الكثير مف المشكالت كالبد مف العمؿ -التربكية قد أكدت أفا إدارة المؤسسات التربكية

 منما اإلدارة التعميمية هي: عمج تطكير هذن اإلدارة كتحديثماه كمف أبرز المشكالت التي تعاني
   قصػػكر اإلدارة التعميميػػة عػػف مكاكبػػة التطػػكرات الحاصػػمة فػػي ميػػداف التعمػػيـ كاتجاهػػات سياسػػات

 خالؿ السنكات الماضية.
  بعد هذن اإلدارة عػف مجػرل التطػكر فػي عمػـك اإلدارة كالتكنكلكجيػا اإلداريػة الجديػدةه كعػدـ إفادتمػا

 التكنكلكجيا.مف نتائك هذن العمـك كأدكات هذن 
 .عدـ االستفادة مف الت نيات اإلدارية الحديثة 
 .إيفاؿ التكامؿ بيف تطكير الجكانب المختمفة لإلدارة التربكية 
  (.35ه ص2002ن ص الكفاءات اإلدارية المطمكبة )مسيؿه 

ذا كانػػت اإلدارة التربكيػػة تعػػاني مػػف هػػذن المشػػكالت فكناػػ  البػػد مػػف أف تعمػػؿ عمػػج تطػػكير أسػػاليبما  كأف كاا
التعميميػػة ب ػػدر مػػا تكػػكف أسػػاليبما -تكػػكف عػػامالن هامػػان فػػي تطػػكر المجتمػػع كت دمػػ   ف المؤسسػػات التربكيػػة

اإلداريػة كالتعميميػة متطػكرة ب ػدر مػا تػزكد مؤسسػات المجتمػع السياسػية كاالقتصػادية كاالجتماعيػة بػالككادر 
 كالمؤهالت العممية ذات الكفاءات العالية.

( إلج أف العديد مف الدكؿ المت دمة مثؿ الكاليػات المتحػدة ا مريكيػة كانكمتػرا قػد 2008كقد أشار)العجميه 
حرصت عمج تطبيؽ المندسة اإلدارية في أنظمتما التعميمية بصػفة عامػةه كالمػدارس بصػفة خاصػةه كهػذا 
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غييػػرات التعميميػػة لمكاجمػػة الت-دلػػيالن عمميػػان عمػػج حتميػػة تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة
 البيئية المستمرة.

التعميميػػة -كلعػػؿ أبػػرز ا سػػباب التػػي تػػدعك إلػػج ضػػركرة تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة
 هي:
  تػػدني مسػػتكل المنػػتك التعميمػػي مػػع المنافسػػة الشػػديدة فػػي أسػػكاؽ العمػػؿ العالميػػةه ممػػا يسػػتكجب

 لمب اء كاالستمرار.الحاجة إلج التغيير الجذرم كالمستمر كضركرة ممحة 
 .عدـ تح يؽ النتائك المرجكة في ا داء مف خالؿ تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة 
 .الحاجة إلج تخفيض تكمفة الخدمة التعميمية مع االحتفاظ بالجكدة 
  عػػدـ رضػػا الطػػالب كأكليػػاء أمػػكرهـ كالمجتمػػع عػػف الخػػدمات التػػي ت ػػدمما الكثيػػر مػػف المؤسسػػات

 التعميمية.
 دارة المتغيرات العممية كالتكنكلكجية الحديثة. تخمؼ المناهك  الدراسية عف مكاكبة كاا
 كالتربكيػة العالميػػة   نيػةالعمميػة كالت تجداتتخمػؼ بػرامك إعػداد كتػدريب المعممػيف عػف مكاكبػة المسػ

 (.14ه ص2010)فمميه 
 .التعميمية-متطمبات تطبيق اليندسة اإلدارية في المؤسسات التربويةتاسعًا: 
 ةمتطمبػػػات تطبيػػػؽ المندسػػػة اإلداريػػػة مجمكعػػػة مػػػف التغييػػػرات المطمػػػكب إحػػػداثما فػػػي إدارة أياػػػ تمثػػػؿ      

مؤسسة حتج تتمكف مف ال ياـ بكظائفما  ضمف إطار عصػرم يبعػدها عػف الجمػكد كالػركتيف الػذم تعانيػ ه 
مػا بينمػا كعمج الريـ مػف اخػتالؼ هػذن المتطمبػات بػيف اإلدارات إالا أف هنػاؾ متطمبػات أساسػية مشػتركة في

 (.352ه ص2008كضركرية لتطبيؽ هذا المدخؿ الذم ًيعد مف مداخؿ التطكير اإلدارم )العجميه 
حػػداث كظػػائؼ جديػػدة تتماشػػي مػػع ممارسػػة يكبمػػا أف هػػذا المػػدخؿ  تطمػػب إنشػػاء هيكػػؿ تنظيمػػي جديػػد كاا

المفاهيـ اإلدارية الحديثة فكنا  البد مف إعطاء صالحيات أكثر لمعامميفه كدرجػة أكبػر مػف االسػت اللية فػي 
بتعػػػاد قػػػدر الكا هبالمركنػػة كاالبتكػػػار فػػػي أداء أعمػػالمـ يركفأعمػػالمـ باإلضػػػافة إلػػػج ضػػركرة اتصػػػاؼ المػػػد

كذلؾ مف خالؿ منحمـ حرية التصػرؼ فػي إدارة الركضػة  عف ممارسة ا ساليب اإلدارية الت ميدية مكافاإل
 .  في ضكء ما يركن مناسبان 

مجمكعػة مػف المتطمبػات لضػماف نجػاح تطبيػؽ المندسػة اإلداريػة كلعػؿ مػف  (2010)الشدوبكيا  كقد حدد
 أبرزها:
 الشاممة كمتطمب أساسػي لتطبيػؽ المندسػة  مف ا فضؿ أف تككف المؤسسة قد طب ت إدارة الجكدة

 اإلدارية.
 .ضركرة دعـ اإلدارة العميا 
 .أف يككف هناؾ حاجة ممحة كقناعة تامة مف قبؿ إدارة المؤسسة بالمندسة اإلدارية 
  محاكلة الت ميؿ مف م اكمة العامميف كذلؾ بتكعيتمـ بأهمية هذا المفمػـك كالفكائػد التػي تترتػب عمػج

 تطبي  .
 مج االبتكار كاإلبداع كنمك في العمميات التنظيمية.التركيز ع 
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 .التخمص مف أساليب العمؿ ال ديمة كاستبدالما بأساليب جديدة 
  ضركرة التخطيط العممػي إلنجػاح تطبيػؽ المندسػة اإلداريػة كدراسػة البيئػة التنظيميػة لمتعػرؼ عمػج

 (.46ه ص2010كؿ المتغيرات )الشكبكيه 
هنػػاؾ متطمبػػات أخػػرل أكػػدت عميمػػا الكثيػػر مػػف الدراسػػات كا بحػػاث مػػف باإلضػػافة إلػػج تمػػؾ المتطمبػػات 

 أهمما:
: يجػب أف يػرتبط برنػامك المندسػة اإلداريػة بالرؤيػا كا هػداؼ اإلسػتراتيجية لممنظمػةه كقػد إلستراتيجيةا -1

لػػػج فشػػػؿ العديػػػد مػػػف نسػػػبة اإلخفػػػاؽ العاليػػػة فػػػي بػػػرامك المندسػػػة اإلداريػػػة إ Chan & Chungعػػػزل 
 في دمك برنامك المندسة اإلدارية مع رؤيتمـ كأهدافمـ اإلستراتيجية.المنظمات 

يتكقػػؼ نجػػاح المندسػػة اإلداريػػة عمػػج مػػدل التػػزاـ كقناعػػة اإلدارة العميػػا  التددزام وقناعددة اإلدارة العميددا: -2
كمػػا يجػػب أف تتػػرجـ هػػذن ال ناعػػة عمػػج شػػكؿ دعػػـ كمػػؤازرة فعاالػػة مػػف  دخؿبضػػركرة الحاجػػة لتبنػػي هػػذا المػػ

يصػػالما لجميػػع العػػامميفه كالبػػد مػػف الحصػػكؿ عمػػج كالء المػػديريف فػػي المسػػتكيات  خػػالؿ تكضػػيح الرؤيػػا كاا
 الكسطج لتنفيذ برنامك المندسة اإلدارية.

دارة المػػكارد ال تمكددين العدداممين: -3 بشػػرية ف ػػد ال يمكػػف بػػأم حػػاؿ مػػف ا حػػكاؿ تجاهػػؿ أهميػػة تمكػػيف كاا
نسػػػاني كعنصػػػر أساسػػػي كحاسػػػـ لنجػػػاح تنفيػػػذ المندسػػػة أظمػػػرت العديػػػد مػػػف الدراسػػػات أهميػػػة العنصػػػر اإل

اتخػاذ ال ػرارات ذات العالقػة ف في المستكيات اإلدارية الدنيا معامميؿ لخكا دخؿ يً اإلداريةه فمف خالؿ هذا الم
بعمممـ كهذا بطبيعة ا مر يعني التخمي عػف الػنمط البيركقراطػي السػائده كالمػدؼ مػف تمكػيف العػامميف هػك 

-232ه ص ص2010الكظيفي كتطكير العامميف ليمتمكػكا ممػارات متعػددة )مشػمكره  رفع مستكل الرضا
233  .) 

ف فػي دعػـ كفػاءة كػدت عمػج أهميػة فكػرة تمكػيف العػاممك جدر اإلشارة هنا إلج أف العديد مف البحكث قد أتك 
كفاعميػػة ا داء كاإلنتاجيػػة فػػي منظمػػات ا عمػػاؿه كمػػا بينػػت أف تػػدني فاعميػػة المنظمػػة لػػ  عالقػػة بضػػعؼ 

 (.7ه ص2002التمكيف الذم يكلد ضعؼ الث ة بيف العامميف كاإلدارة )الش اكمه 
بنػػي التغييػػرات ًيعتبػػر االتصػػاؿ أحػػد العناصػػر ا ساسػػية لنجػػاح مػػدخؿ المندسػػة اإلداريػػةه كت التصددال: -4

المصػػاحبة لػػ  حيػػث يحتػػاج تطبيػػؽ هػػذا المػػدخؿ لعمميػػات اتصػػاؿ فعاالػػة بػػيف مختمػػؼ المسػػتكيات اإلداريػػة 
خػػالؿ تنفيػػذ مراحمػػ  المختمفػػةه كيجػػب أف تشػػكؿ تمػػؾ االتصػػاالت قناعػػة لممػػكظفيف خصكصػػان فػػي المراحػػؿ 

التكاصػػؿ المسػػتمر مػػع أصػػحاب ا كلػػج لمتنفيػػذ حيػػث يترتػػب عمػػج ذلػػؾ زيػػادة قػػدرة اإلدارة عمػػج التغييػػر ك 
المصػالح داخػػؿ المنظمػػة كخارجمػػا كمػػا تعتبػػر عمميػػة االتصػػاؿ ضػػركرية لتح يػػؽ االسػػت رار التنظيمػػي عنػػد 

 الشركع في تطبيؽ المندسة اإلدارية.
: ًيعتبػػر االسػػتعداد لمتغييػػر أحػػد التحػػديات ا ساسػػية التػػي تكاجممػػا المنظمػػات عنػػد السددتعداد لمتغييددر -5

ف ت بػػػؿ العػػػاممكف فػػػي المؤسسػػػة لمتغتطبيػػػؽ المندسػػػ يػػػر ًيعػػػد عنصػػػر حاسػػػـ لنجػػػاح تطبيػػػؽ ية اإلداريػػػةه كاا
دخػاؿ تغييػرات  المندسة اإلدارية. كيتضمف االستعداد لمتغيير الريبة في عػدـ الب ػاء عمػج الكضػع الحػالي كاا

فػػػة التنظيميػػػة فػػػي ال ػػػيـ كالممارسػػػات كالبنػػػاء التنظيمػػػي. لػػػذا البػػػد عنػػػد تطبيػػػؽ المندسػػػة اإلداريػػػة تغيػػػر الث ا
ال ديمػػػة التػػػي يػػػتـ بمكجبمػػػا العمػػػؿ كاالنت ػػػاؿ إلػػػج ث افػػػة جديػػػدة ترتكػػػز عمػػػج الم كمػػػات ا ساسػػػية الالزمػػػة 
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لمتطبيػػؽه كتشػػمؿ ث افػػة المنظمػػة مجمكعػػة مػػف المبػػادئ كال ػػيـ كالمفػػاهيـ كالمعت ػػدات السػػائدة لػػدل ا فػػراد 
 (.  13ه ص2004داخؿ المنظمة )العتبي كالحماليه 

: ل د أدت التطكرات الحاصمة كالمتسػارعة فػي بيئػة المنظمػات إلػج ازديػاد تبنػي ت انػة معموماتتقانة ال -6
المعمكمػػات بكصػػفما كسػػيمة إسػػتراتيجية كحاسػػمة فػػي ب ػػاء المنظمػػات المعاصػػرة كاسػػتمرارها. إذ أنػػ  خػػالؿ 

ـا كميػػػة مػػػف المعمكمػػػات تزيػػػد عػػف كميػػػة المعمكمػػػ فيمػػا السػػنكات الثالثػػػيف ا خيػػػرة أنػػػتك اإلنسػػػاف ات التػػػي تػػػ
% مػػف المػػديريف فػػي العػػالـ م تنعػػكف بػػأف ال ػػرارات 43إنتاجمػػا فػػي الخمسػػة آالؼ سػػنة ماضػػية. كمػػا أف 

 (.5ه ص2009المممة تتأخر بسبب الحاجة إلج مزيد مف المعمكمات )ال صيميه 
الحديثػػػة لػػػدعـ تنفيػػػذ عمميػػػة المندسػػػة  الت نيػػػات( ركػػػز عمػػػج أهميػػػة اسػػػتخداـ  Hammerكمػػػا أف هػػػامر )
    (.            233ه ص2010 اإلدارية )مشمكره

التعميميػة -متطمبات تطبيؽ المندسة اإلدارية فػي المؤسسػات التربكيػة ف د اعتبر أف (2008العجميا ) أما
 ي:باآلتتتمخص 
 .دعـ كتأييد اإلدارة التربكية العميا لجمكد المندسة اإلدارية 
 الكاعية كال ادرة عمج قيادة التغيير. )رياض ا طفاؿ في بحثنا( دات المدرسيةال يا رتكفي 
  مسػػتمر مػػع كجػػكد مركنػػة  بشػػكؿ   اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿإعػػادة تصػػميـ الكظػػائؼ

 .طفاؿفيما بمدؼ تحسيف الخدمات التي ت دمما ل 
  الفريػػؽ مػػف النػػاس المكهػػكبيف إعػػداد فريػػؽ عمػػؿ لم يػػاـ بعمميػػة المندسػػة اإلداريػػة بحيػػث يكػػكف هػػذا

 ذكم الخياؿ الخصبه كيعممكف كفؽ أسمكب يتميز بتعدد الكظائؼ كاالختصاصات.
 .بناء أنظمة الكتركنية شاممة لممعمكمات 
   تحديػػػد احتياجػػػات العميػػػؿ )المػػػػتعمـه أكليػػػاء ا مكرهالمجتمػػػع المحمػػػي( تحديػػػػدان كاضػػػحان بمػػػا أناػػػػ

 دكر حكل  جميع ا نشطة.ترية  كالذم عممية المندسة اإلدا العنصر ا ساسي في
 ركضةتبني ث افة تنظيمية جديدة تؤثر عمج ال يـ التي تساعد عمج ت دـ ال. 
  عمػج فمػـ كيفيػة تحميػؿ كحػؿ الركضػة التحكؿ مف التدريب إلج التعمػيـ الػذم يسػاعد العػاممكف فػي

 المشكالت كالتحسيف المستمر لمعمميات.
 مندسة اإلدارية.تكفير المنمجية المناسبة لتطبيؽ ال 
 .ضركرة إحداث تكازف دقيؽ بيف المركزية كالالمركزية 
  إعػػػادة تكظيػػػؼ ا دكات كاإلمكانػػػات المتاحػػػة ماديػػػان كبشػػػريانه كتخصػػػيص الكقػػػت الكػػػافي لمتابعػػػة

 (.356-352ه ص ص2008عممية التنفيذ )العجميه 
التعميميػػػػة بشػػػػكؿ  عػػػػاـ -المندسػػػػة اإلداريػػػػة فػػػػي المؤسسػػػػات التربكيػػػػة دخؿمتطمبػػػػات تطبيػػػػؽ مػػػػ رإف تػػػػكفي

كالحصػػكؿ عمػػج  مػػف جمػػةه كمؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ بشػػكؿ  خػػاص أمػػر هػػاـ كضػػركرم لنجػػاح تطبي مػػا
ه كبمػا أف مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ صػغيرة الحجػـ مػف جمػة  أخػرل ائد التي تترتػب عمػج هػذا التطبيػؽك الف

تتمثػؿ بػدعـ كزارة فيمػا ة اإلداريػة المندسػ تطبيؽ قياسان بالمدارس كالجامعات فكنا  يمكف ال كؿ بأف متطمبات
كريبػػة ال ػػائميف عمػػج إدارة هػػذن المؤسسػػات بضػػركرة  كاقتنػػاعالتربيػػة كمػػديرياتما فػػي المحافظػػات لمتغييػػره 



 
73 

قيػاـ مديريػة  خالؿ كذلؾ مفاإلدارية التي يتبعكنما في إدارتمـ  ا ساليب في كشاممة إجراء تغييرات جذرية
ك  ختصاصػػيف كالخبػػراء فػػي مجػػاؿ اإلدارة فػػي التخطػػيط لػػدكرات تدريبيػػةالتعػػاكف مػػع المػػكجميف االالتربيػػة ب

كفكائػػد تطبي ػػ  فػػي  دخؿبأهميػػة هػػذا المػػ ف فػػي الركضػػةة المػػديركف كالعػػاممك تكعيػػ كرشػػات عمػػؿ مػػف أجػػؿ
كالعمؿ عمج تطكير قدراتمـ كممػاراتمـ لم يػاـ بػأدكارهـ الجديػدة عمػج أكمػؿ كجػ   مؤسسات رياض ا طفاؿه

كسػػػابمـ الممػػػارات التػػػي تمكػػػنمـ مػػػف  مػػػف خػػػالؿ تػػػدريبمـ عمػػػج كيفيػػػة العمػػػؿ بصػػػكرة فريػػػؽ عمػػػؿ كاحػػػده كاا
 بتػكفير ه كما يجب العمؿ عمج تكفير المتطمبات المادية كالسػيما تمػؾ التػي تتعمػؽالحديثةاستخداـ الت نيات 

 .داخؿ الركضة ا جمزة الت نية )حاسكبه فاكس....(
 .اليندسة اإلدارية طبق عميياالتعميمية التي ت-المؤسسات التربويةعاشرًا: 
تعتبػػر المندسػػة اإلداريػػة أسػػمكب إدارم يناسػػب جميػػع المؤسسػػات التػػي تريػػد أف تعمػػؿ عمػػج تح يػػؽ        

 ـ هذن المؤسسات إلج ثالثة أنكاع هي: تحسينات نكعية في الخدمات التي ت دمماه كيمكف ت سي
مػا إلػج هي تمؾ المؤسسات التي تػدنج مسػتكل أدائ المؤسسات التعميمية ذات الوضإ المتدىور: 1:-10

كهػػػـ المتعممػػػيف كأكليػػػاء ا مػػػكر إلػػػج عػػػدـ الرضػػػا. إف عمميػػػة المندسػػػة  المسػػػتكل الػػػذم يػػػدفع العمػػػالء فيمػػػا
 اإلدارية ًتمكف هذن المؤسسات مف التغمب عمج المشاكؿ التي تكاجمما.

: هذن المؤسسات لـ تفشػؿ كلكػف يكجػد المؤسسات التعميمية المتوقإ وصوليا إلت حالة التدىور: 2-10
شػػؿ مثػػؿ ظمػػكر منافسػػيف أقكيػػاء جػػدد أك جمػػكد البػػرامك مؤشػػرات قكيػػة عمػػج أنامػػا قػػد تكػػكف عمػػج كشػػؾ الف

التعميميػة التػي ت ػدمما ممػػا يشػير إلػج أف هػػذن المؤسسػات لػيس لػػديما ال ػدرة عمػج مكاكبػػة التطػكر. لػذا البػػد 
أف يكػػكف لػػإلدارة رؤيػػة مسػػت بمية مػػف أجػػؿ التنبػػؤ بالمخػػاطر ككيفيػػة الحػػد مػػف تأثيرهػػا كتجاكزهػػا كذلػػؾ عػػف 

إلداريػػػػة فػػػػي إدارة هػػػػذن المؤسسػػػػات مػػػػف أجػػػػؿ مكاكبػػػػة المسػػػػت بؿ كالػػػػتخمص مػػػػف طريػػػػؽ تفعيػػػػؿ المندسػػػػة ا
 المخاطر.

كهػي مؤسسػات تتميػز بمسػتكل عػالي مػف  المؤسسات التعميمية التي بمغت قمة التقدم والنجاح:: 3-10
ا داء كال تكجػػد صػػعكبات مممكسػػة تظمػػر عميمػػاه كلػػـ تظمػػر عميمػػا مؤشػػرات التػػدهكر كتحػػكز عمػػج رضػػا 
عمالئما كما أف إدارتما تتميز بالطمكح كاإلبداع في ا داء كتريد تح يؽ المزيد مف التفكؽ عمج ييرها مػف 

 (.USAID, 2011, P1ارية مف أجؿ الحفاظ عمج تفكقما )المنافسيف لذا فكناما بحاجة لممندسة اإلد
إفا المندسػػػػة اإلداريػػػػة أسػػػػمكب عصػػػػرم يتصػػػػؼ بالمركنػػػػة كمػػػػا أناػػػػ  يتميػػػػز بكمكانيػػػػة تطبي ػػػػ  عمػػػػج جميػػػػع 

المتػػدهكرة فػػي أدائمػػاه كتمػػؾ التػػي ح  ػػت النجػػاح. فمػػك أسػػمكب  )الركضػػات( التعميميػػة-المؤسسػػات التربكيػػة
بعػػض ريػػاض ا طفػػاؿ كالسػػيما )الحككميػػة كالتابعػػة لن ابػػة المعممػػيف يصػػمح لحػػؿ المشػػكالت التػػي تكاجػػ  

الناجحػة فػي عمممػا فػي الحفػاظ عمػج  ريػاض ا طفػاؿه كما يمكف مف خالل  زيادة قدرة كاالتحاد النسائي( 
. كحتػػج نحصػػؿ عمػػج مسػػتكل أدائمػػا كجعممػػا أكثػػر قػػدرة عمػػج الب ػػاء كت ػػديـ خػػدمات بفاعميػػة ككفػػاءة عاليػػة

كة مػػف تطبيػػؽ هػػذا المػػدخؿ البػػد مػػف تخفيػػؼ ا سػػمكب المركػػزم الػػذم يتبػػع فػػي المؤسسػػات الفكائػػد المرجػػ
 الحككمية بحيث يككف هناؾ تكازف بيف المركزية كالالمركزية عند تطبيؽ هذا المدخؿ.
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 عمييا.اليندسة اإلدارية  تطبيق معايير اختيار العمميات اإلدارية التي تحتاج إلتأحد عشرة: 
ثالثة معايير لتحديد العمميات التي تحتاج إلج تطبيؽ المندسػة اإلداريػة فػي نظػـ العمػؿ فيمػاه هناؾ       

 كهذن المعايير هي:
 :العمميػات  عمػج درجػة مػف الخمػؿ الػكظيفيه أميػتـ تحديػد العمميػات التػي تكاجػ  أ الخمل الوظيفي

 ة.التي تعجز عف تح يؽ ا هداؼ المكضكعة بشكؿ مرضي داخؿ المؤسسة التعميمي
 :كهػػي العمميػػػات التػػي تحظػػػج بػػأعمج درجػػة مػػػف التػػأثير عمػػج المسػػػتفيديف مػػف خػػػدمات  األىميددة

المؤسسة التعميمية كهـ المتعمميف. لذا يجب تحديد العممية التي تحظج بأعمج درجػة تػأثير عمػيمـ 
ف ػػد تكػػكف عمميتػػي التعمػػيـ كالػػتعمـه كقػػد تكػػكف ا نشػػطة الالصػػفيةه كقػػد تكػػكف اإلدارة كالكظػػائؼ 

 إلدارية التي ت ـك بما. لذا البد مف تحديد العممية بدقة.ا
 :كهػػػي العمميػػػات التػػػي تسػػػمـ بكحػػػداث تغييػػػر جػػػكهرم فػػػي مسػػػتكل ا داء إذا مػػػا ًأعيػػػد  الجددددوى

 (.18ه ص2013تصميمما في المؤسسة التعميمية )قيطةه 
 : القائمون عمت اليندسة اإلدارية.ةا عشر تاثن
يعتمد نجاح تطبيؽ المندسة اإلدارية عمج تكافر قيادات إدارية لديما الريبة فػي التغييػر نحػك ا فضػؿه     

كتمتمػػؾ الممػػارات التػػي تمكنمػػا مػػف تطبيػػؽ هػػذا المػػدخؿ  لػػذا نجػػد أف فريػػؽ المندسػػة اإلداريػػة يتكػػكف مػػف 
 هـ:أشخاص قادريف عمج تحمؿ المسؤكليةه ك 

 يتكلج قيادة فريؽ المندسة اإلدارية كالمعنييف بما.ك  قائد عممية اليندسة اإلدارية 
 كهػك المػدير المسػؤكؿ عػف تطبيػؽ المندسػة اإلداريػة فػي مجػاؿ صاحب العممية التي ُيعاد بناؤىا :

 معيف أك عمميات معينة.
 :)كهـ عبارة عف مجمكعة مف ا فراد المتخصصيف الػذيف سػي كمكف  فريق العمل )داخمي/خارجي

 ة اإلدارية مف تشخيص كتصميـ كتنفيذ.فعالن بعممية المندس
 :كهػي عبػارة عػف فريػؽ لمتطػكير كالبحػث الػذم ينمػي كيطػكر كسػائؿ كأدكات المندسػة  لجنة الفكدر

 (.351ه ص2005اإلدارية )مصطفجه 
 .اإلجراءات المتبعة لتنظيم اليندسة اإلداريةثالثة عشرة: 

بحيػػث تعيػػد تشػػكيؿ العمميػػات فيمػػا لتصػػبح إف المندسػػة اإلداريػػة عمميػػة تشػػمؿ جميػػع جكانػػب المؤسسػػة     
في صكرة جديدة تختمؼ عف صكرتما ا كلػج قبػؿ تطبيػؽ المندسػة اإلداريػة. فالعػاممكف البػد مػف أف يت بمػكا 
فكرة أف أعمالمـ سكؼ تخضع لتغيير جذرمه كعممية المندسة اإلداريػة مػا هػي إالا سمسػمة تعميميػة متصػمة 

الخطػػػكات التػػػي ينبغػػػي أف تًتبػػػع لتنظػػػيـ تطبيػػػؽ المندسػػػة اإلداريػػػة مػػػف بػػػدايتما حتػػػج نمايتمػػػاه كثمػػػة بعػػػض 
ه كتتمثػػؿ هػػذن اإلجػػراءات  كيمكػػف ال ػػكؿ بأنامػػا إجػػراءات ينبغػػي أف نتبعمػػا قبػػؿ الشػػركع بتطبيػػؽ هػػذا المفمػػـك

 :بمايمي
: إفا نجاح المندسػة اإلداريػة يتكقػؼ عمػج اختيػار المػدير المناسػب الػذم اختيار المدير المسؤول: 1-12
أف تتػػكافر لديػػ  ال ػػدرة عمػػج مكاجمػػة التحػػدياته كاجتيػػاز مرحمػػة تنفيػػذ العمميػػات كالممارسػػات الجديػػدة  يجػػب
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بنجػاح. كيعتبػر المػدير هػك المسػؤكؿ ا كؿ عػف التخطػيط ل عمػاؿ المطمكبػة كتشػكيؿ فػرؽ العمػؿ الالزمػػة 
اإلداريػػة العميػػا. كالبػػد  النجػػاز العمػػؿ عمػػج اعتبػػار أناػػ  هػػك مػػف يتم ػػج التكجيمػػات كاإلرشػػادات مػػف ال يػػادات

مف أف يتكفر في هذا المدير مجمكعة مػف السػمات كالصػفات حتػج يػتمكف مػف ال يػاـ بالممػاـ المككمػة إليػ  
 عمج أكمؿ كج ه كمف أبرز هذن الصفات:

  شمكلي. تفكيرمأف يككف لدي  أسمكب 
 حكيممػػا مػػف أف يكػػكف لديػػ  ال ػػدرة عمػػج تصػػكر طري ػػة جديػػدة لفعػػؿ ا شػػياءه كمػػف ثػػـ صػػيايتما كت

 المستكل المفاهيمي إلج مستكل التنفيذ العممي.
  أف يككف لدي  الحماس كالتفاؤؿ المذاف يشػكالف الثبػات النفسػي لممضػي قػدمان ريػـ المعكقػات التػي

 ت ؼ دكف تح يؽ أهداؼ المندسة اإلدارية.
 .أف يككف لدي  ال درة عمج العمؿ كجزء مف فريؽ متعاكف كالتحمي بالصبر 
 ث ة بالنفس كباآلخريف.أف يككف لدي   
 .أف يككف لدي  ال درة عمج تشجيع العامميف مف أجؿ االبتكار كالتجديد في أعمالمـ 
  مالمـ كطمكحاتمـ.ف مساعدان لآلخريف كليس محبطان آلأف يكك 
  459ه ص ص2006أف يكػػكف كاعيػػان كمممػػان لمفمػػـك المندسػػة اإلداريػػة بشػػكؿ  كاضػػح )حسػػيفه-

460.) 
يمكػف ال ػكؿ بػأفا فػرؽ العمػؿ هػي عبػارة عػف  جماعػات يػتـ إنشػاؤها داخػؿ  العمدل:تشكيل فريدق : 2-12

الميكػؿ التنظيمػػي لتح يػػؽ هػػدؼ أك مممػػة محػػددة تتطمػب التنسػػيؽ كالتفاعػػؿ كالتكامػػؿ بػػيف أعضػػاء الفريػػؽه 
 (.3كًيعتبر أعضاء الفريؽ مسؤكليف عف تح يؽ هذن ا هداؼ  )عبد الغنيه د ته ص

اريػػة أهػػدافما البػػد مػػف بنػػاء فريػػؽ عمػػؿ ي ػػـك بممػػاـ محػػددةه كعنػػد تشػػكيؿ فريػػؽ كلكػػي تح ػػؽ المندسػػة اإلد
العمؿ البد مف أف ي ـك كفؽ أسس عممية سميمة تضػمف إنجػاز المممػة بنجػاح فمػيس مػف الضػركرم جػذب 
ا شػػخاص ذكم ممػػارات كخبػػرات معينػػةه بػػؿ ا هػػـ هػػك اختيػػار ا شػػخاص الػػذيف لمػػـ دكر رئيسػػي كحيػػكم 

ة الجديدةه كتخضع عممية االختيار  عضاء فريؽ المندسة اإلدارية لمجمكعػة مػف الشػركط في تنفيذ العممي
مثػػػػؿ: الخبػػػػرة الكافيػػػػةه كاإللمػػػػاـ بالت نيػػػػات التكنكلكجيػػػػة باإلضػػػػافة إلػػػػج تمتػػػػع ا فػػػػراد بالممػػػػارات التحميميػػػػة 

درة عمػج تصػكر طريػؽ كاإلبتكاريةه كالكعي بأهداؼ التغيير كمفاهيم ه كما أنا  البد مف أف يككف لديمـ ال ػ
 كاضح لمعمؿ مف أجؿ الكصكؿ إلج تح يؽ أهداؼ محددة مسب ان.

: عنػػد اختيػػار أعضػػاء فريػػؽ العمػػؿ البػػد مػػف تحديػػد ا دكار كالمسػػؤكليات المككمػػة تنظدديم الجيددود: 3-12
إلػػيمـ حتػػج ال يكػػكف هنػػاؾ تعػػارض بػػيف ا دكار ممػػا يضػػمف التنسػػيؽ كالتكامػػؿ فيمػػا بينمػػا بشػػكؿ يضػػمف 

 لعممية بنجاح.سير ا
 .تحديد العممية التي يرون بينيا بحاجة إلت تطبيق اليندسة اإلدارية عمييا تحديدًا واضحاً : 4-12
حيػػث يػػتـ عػػرض مشػػركع المندسػػة اإلداريػػة  اسددتخدام التكنولوجيددا المتاحددة كوسدديمة لالتصددالت:: 5-12

عمػػج العػػامميفه كيكػػكف المػػدير قػػادران عمػػج متابعػػة كػػؿ الخطػػكات خطػػكة بخطػػكةه كمػػا أنامػػا تمػػنح العػػامميف 
 ال درة عمج مشاركة المدير كاالستماع إلي .
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البػػػد مػػػف كضػػػع خطػػػة عمػػػؿ لتحديػػػد ا بعػػػاد الرئيسػػػة  كيفيدددة إدارة عمميدددة اليندسدددة اإلداريدددة:: 6-12
 عمميةه كأكقات تنفيذها ككيفية جمع البيانات المطمكبةه ككيفية استخداـ ا دكات المتاحة.لم

مممػػػا تػػػكافرت الخبػػػرات الداخميػػػة فمػػػف الضػػػركرم االسػػػتعانة بػػػالخبرات  دور الجيدددات الخارجيدددة:: 7-12
ي ن ػػؿ الخارجيػػة  نامػػا قػػد تكػػكف مممػػة بػػالمجتمع الخػػارجي الػػذم يػػؤثر فػػي المؤسسػػةه كمػػا أنامػػا تسػػاعد فػػ

خبرات المؤسسات المتشابمة التي تـا إعادة هندستما إلج المؤسسة الحالية فتؤثر عمػج مػدل إنجػاز أهػداؼ 
 (.334-333ه ص ص 2008عممية المندسة اإلدارية بفاعمية ) العجميه 

 : مراحل تطبيق اليندسة اإلدارية.ةة عشر أربع
 اآلتية:تتمخص مراحؿ تطبيؽ المندسة اإلدارية بالن اط      

حاجػػة المؤسسػػة لتطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة عػػف كيكػػكف ذلػػؾ بخمػػؽ الشػػعكر إلػػج : تعريددف العمميددة: 1-13
 طريؽ إجراء اجتماعات كم ابالت.

بمػدؼ التكصػؿ إلػج فمػـ جيػد  هػداؼ كتكجمػات المؤسسػةه كتحديػد  : تحديدد إسدتراتيجية واضدحة:2-13
 جيات المؤسسة.العمميات ا ساسية كالمرتبطة مباشرةن مع إستراتي

تعيػػؽ  ة مشػػاكؿ يمكػػف لمػػا أفبمػػدؼ التعػػرؼ عمػػج أياػػ : توثيددق وتحميددل الوضددإ الحددالي لممؤسسددة:3-13
 المؤسسة في تح يؽ إستراتيجيتماه كمراجعة اإلجراءات.

: بمػدؼ التعػرؼ عمػج اإلجػراءات اإلداريػة ا ساسػية كالتػي لمػا توثيق وتحميدل اإلجدراءات الحاليدة: 4-13
 صكؿ إلج تح يؽ اإلستراتيجية كمراجعة فرص التطكير.أكبر أثر في الك 

: بمػػدؼ تكثيػػؽ اإلجػػراءات الجديػػدة كتحديػػد الميكػػؿ : تحديددد خددط لمسددير واإلجددراءات وسددبل قياسدديا5-13
 الجديد لممؤسسة.

: كضػع هيكػؿ تنظيمػي جديػد يتكافػؽ مػع متطمبػات إعػادة بناء وتصميم الييكل الجديدد لممؤسسدة: 6-13
 المندسة.
: بمػػدؼ التأكػػد مػػف أف المخرجػػات قػػد تتػػداخؿ مػػع بعضػػماه كالتأكػػد مػػف أف لكػػؿ ير الوظددائفتطددو : 7-13

 كظيفة أهداؼ كاضحة تتفؽ مع إستراتيجيات المؤسسة.
بمػػدؼ تحديػػد الممػػارات الالزمػػة لكػػؿ كظيفػػة أك التأكػػد مػػف  تطددوير الوصددف الددوظيفي لكددل عمددل:: 8-13

 صحة تكزيع المكارد عمج الكظائؼ.
: بمدؼ دمك كربػط العمميػات المتعم ػة بتنظػيـ المػكارد البشػرية مػع األداء الالزم لكل وظيفةتحديد : 9-13

 اختصاصات المدير المباشر.
جددراءات اإلدارة:: 10-13 بمػػدؼ تحديػػد اآلليػػة المناسػػبة إلدارة العمميػػات كالتح ػػؽ مػػف  إنشدداء عمميددات وات

 .أنما ا نسب مف بيف اآلليات كتتماشج مع بناء كهيكؿ المؤسسة
( المراحػػؿ التػػي يمػػر بمػػا تطبيػػؽ Fitzgeratld& Murphy, 1996)  فتزجيراتمددد ومددورفيكمػػا أكرد 

 المندسة اإلدارية كهي كالتالي:
اختيػػار العمميػػات التػػي تحتػػاج إلػػج إعػػادة المندسػػةه كيػػتـ تحديػػد هػػذن العمميػػات مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف  -1

 السؤاؿ: مف أيف تريد أف تبدأ؟
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 كيتح ؽ ذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ: مف سي ـك بالعمؿ؟ تأسيس فريؽ العمؿه -2
 فمـ العممية الحالية كيتح ؽ ذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ: أيف يرل العاممكف المؤسسة اآلف؟ -3
تطػػػكير رؤيػػػة لتحسػػػيف العمميػػػةه كيتح ػػػؽ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اإلجابػػػة عػػػف السػػػؤاؿ: أيػػػف يريػػػد العػػػاممكف  -4

 هذن المرحمة يتـ العمؿ عمج إيجاد نمكذج جديد كمنط ي لمعمميات.المؤسسة أف تككف؟ كفي 
 ير كا عماؿ الجديدة التي يمكف إضافتما.يالتعرؼ عمج ا عماؿ التي تحتاج إلج تغ -5
تمػػاـ تمػػؾ ا عمػػاؿ كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ: كيػػؼ سػػيتـ  -6 بنػػاء الخطػػة الالزمػػة إلنجػػاز كاا

 (.200-199ه ص ص2010المعايطةه ) ورد عندإنجاز هذن ا عماؿ؟ 
مػػر بػػأربع مراحػػؿ )ريػػاض ا طفػػاؿ( فكناػػ  يَ التعميميػػة -أمػػا تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة

 هي:
 .فػػي  مرحمػة التحضػير بمػدؼ االسػتعداد كتميئػػة كتنظػيـ ا فػراد الػذيف سػػي ع عمػيمـ إعػادة المندسػة

 دخؿ العمػػؿ كالػػدكرات التدريبيػػة إليصػػاؿ هػػذا المػػع ػػد المػػؤتمرات ككرش هػػذن المرحمػػة مػػف الممكػػف 
 كالمجتمع المحمي. التعميمية )رياض ا طفاؿ(-المؤسسات التربكيةلمعامميف في 

 .ا مػر الػذم يتطمػب أف  مرحمة التحديد بمدؼ تككيف رؤية كفيمػة بتح يػؽ التغييػر الجػذرم السػريع
 مؤسسات رياض ا طفاؿ. يككف هناؾ إستراتيجية كاضحة كمحددة لتطبيؽ هذا المدخؿ في

 تحػكؿ دكف إحػداث  مرحمة كضع الخطة مكضع التنفيػذه كمحاكلػة ال ضػاء عمػج أياػة صػعكبات قػد
ل ػراراته إشػراؾ العػامميف فػي اإلدارات الػدنيا فػي اتخػاذ االتغيير المطمػكبه كفػي هػذن المرحمػة يػتـ 

 بعدة أشكاؿ كعمج جميع المستكيات.كفتح قنكات اتصاؿ معمـ 
  ركضػػةه الخطػػة حتػػج يػػتـ التأكػػد مػػف تح ػػؽ ا هػػداؼ الالزمػػة إلجػػراء التحسػػيف الجػػذرم لممتابعػػة

كمػػف الممكػػف أف يسػػتفيد مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ مػػف ت انػػة المعمكمػػات التػػي تتػػيح لمػػـ االحتفػػاظ 
ه ص 2008)العجمػػيه  بت ػػارير عػػف العمػػؿ كمػػدل الت ػػدـ نحػػك تح يػػؽ ا هػػداؼ بشػػكؿ  الكتركنػػي

 (.336-335ص
-: دور تقانددة المعمومددات فددي تطبيددق اليندسددة اإلداريددة فددي المؤسسددات التربويددةةخمسددة عشددر 
 التعميمية.

إفا لمت ػدـ العممػػي كالت نػػي الػػذم يشػػمدن العػػالـ الحػالي تػػأثير بػػال  عمػػج المؤسسػػات التعميميػػة بمختمػػؼ       
لة عػػف مكاكبػػة أنكاعمػا كمجاالتمػػا كأنشػطتما ا مػػر الػػذم يتطمػب مػػف إدارة هػذن المؤسسػػات أف تكػػكف مسػؤك 

هػػػذا الت ػػػدـ كالتغييػػػر السػػػريع كالتكيػػػؼ معػػػ ه كأف تعمػػػؿ عمػػػج ت بػػػؿ ا نمػػػاط اإلداريػػػة الحديثػػػةه كالسػػػيما أف 
العصػػر الحػػالي هػػك عصػػر العكلمػػة كتكنكلكجيػػا المعمكمػػات لػػذا فكننػػا نجػػد أف المندسػػة اإلداريػػة تمعػػب دكران 

 (Habib and Wazir, 2011, p172حيكيان في تعزيز اإلنتاجية كالكفاءة )
كالبػػد مػػف اإلشػػارة هنػػا إلػػج أف ت انػػة المعمكمػػات الحديثػػة لمػػا دكر هػػاـ فػػي تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة عمػػج 
مكانيػػة الػػربط الشػػبكيه كتخػػزيف  اعتبػػار أنمػػا ت ػػدـ الكثيػػر مػػف اإلمكانػػات مػػف حيػػث إجػػراء االتصػػاالته كاا

مكانيػػة اسػػتعادة هػػذن المعمكمػػات بشػػكؿ  فػػ كرم كبصػػكرة دائمػػة باإلضػػافة إلػػج حجػػـ كبيػػر مػػف المعمكمػػات كاا
 (.7ه ص2009ذلؾ السرعة كالدقة في إعادة تشكيؿ العمميات اإلدارية )النتشةه 
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كًتعػػرؼ ت انػػة المعمكمػػات بأنامػػا  مجمكعػػة منظمػػة مػػف الكسػػائؿ كاإلجػػراءات التػػي يمكػػف بكسػػاطتما تجميػػع 
كتشػػػغيؿ كتخػػػزيف كتكزيػػػع كنشػػػر كاسػػػترجاع المعمكمػػػات عػػػف الماضػػػي كالحاضػػػر كالتنبػػػؤ بالمسػػػت بؿ الػػػذم 

كتنظػيـ كتكجيػ  يتعمؽ بأنشطة المنظمة كعممياتماه كالتػي تػؤدم إلػج تػدعيـ الكظػائؼ اإلداريػة مػف تخطػيط 
كييرهػػػا مػػػف العمميػػػات مػػػف خػػػالؿ ماتؤمنػػػ  مػػػف معمكمػػػات فػػػي التكقيػػػت المناسػػػب لمتخػػػذ ال ػػػرار  )الشػػػناؽه 

 (.33ه ص2010
إف ت انة المعمكمات تعتبر جزءان ال يتجزأ مف المندسة اإلداريةه كحتج يتـ إدارؾ ال درات التػي تتطمبمػا هػذن 

المنظمػات نمػط معػيف مػف التفكيػر كالسػيما أف الكاقػع يشػير إلػج الت نيات الحديثة فكنا  البد مف أف تستخدـ 
ف يمارسػػكف التفكيػػر االسػػتنتاجي أم الكشػػؼ عػػف مجػػاالت كطبيعػػة المشػػكالت أكالن ثػػػـ معظػػـ المػػديرك  أفا 

البحػػث عػػػف الحمػػػكؿ المناسػػػبة. إالا أناػػػ  عنػػدما يػػػتـ اسػػػتخداـ ت انػػػة المعمكمػػػات فكناػػ  البػػػد مػػػف أف يػػػتـ تبنػػػي 
ائي أم تصكر الحمكؿ االيجابية أكالن ثـ البحث عػف المشػكالت التػي يمكػف أف تعالجمػا تمػؾ التفكير االست ر 

الحمػػكؿه كالخطػػػأ الجػػػكهرم الػػػذم ترتكبػػػ  معظػػػـ المؤسسػػػات عمػػج اخػػػتالؼ أنكاعمػػػا هػػػك النظػػػر إلػػػج ت انػػػة 
ت نيػات المعمكمات مف منظار العمميات ال ائمة ثـ محاكلة اإلجابة عف هذا السؤاؿ: كيػؼ يمكػف اسػتخداـ ال

الحديثػة فػػي مجػػاؿ تطػػكير كتحسػػيف عممياتنػػا الحاليػػة؟ بينمػا الصػػحيح هػػك التفكيػػر فػػي كيفيػػة االسػػتفادة مػػف 
 (.109ه ص1995الكسائؿ الت نية في أداء ما لـ نفكر أنا  يمكف ال ياـ ب  مف قبؿ )هامر كشامبيه 

نػػة المعمكمػػات تمعػػب دكران هامػػان التعميميػػة فػػكفا ت ا-كعنػػد تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة
 كيتضح ذلؾ مف إمكانية استخدامما في إنجاز المماـ اآلتية:

  تكفير االتصاؿ بكافة كحدات المؤسسة التعميمية عػف طريػؽ شػبكة اتصػاالت داخميػة تػكفر قاعػدة
بيانات لجميػع الكحػدات كمػا أنامػا تسػاعد فػي الحصػكؿ عمػج بيانػات دقي ػة ا مػر الػذم يسػمـ فػي 

 ب كتنايـ ا داء كسرعة في اتخاذ ال رارات كعدـ تضاربما.انسيا
  التكامػػػؿ كالتػػػرابط بػػػيف أجػػػزاء العمػػػؿ الكاحػػػد داخػػػؿ المؤسسػػػة التعميميػػػة إلنجػػػاز عمميػػػات منظمػػػة

 كمترابطة كمتنايمة.
  تخيػػؿ حمػػكؿ جديػػدة إبداعيػػة لمشػػكالت كأزمػػات افتراضػػية لػػـ تحػػدث بعػػد مػػف أجػػؿ التػػدريب عمػػج

 ند حدكثما كاتخاذ ال رار المناسب في الكقت المناسب.كيفية إدارة ا زمات ع
  ال ياـ بمماـ لـ تكف متكفرة مف قبؿ مثؿ تنظيـ المػؤتمرات كالتػدريب عػف بعػد كالتكاصػؿ مػع البيئػة

 المحيطة مف خالؿ إنشاء مكاقع عمج شبكة االنترنت.
 اللكتركنػػي )فممػػيه تػػكفير البػػرامك التعميميػػة كالمراجػػع عمػػج اسػػطكانات مدمجػػة ممػػا يفعػػؿ التعمػػيـ ا

 (.17-16ه ص ص2010
 .اليندسة اإلدارية تطبيق عوامل نجاحستة عشرة: 

اجتمعػػػت آراء كتاػػػاب كخبػػػراء اإلدارة الممتمػػػيف بتطبيػػػؽ المندسػػػة اإلداريػػػة عمػػػج ضػػػركرة تػػػكافر عػػػدة      
ه كعنػػػد اإلطػػػالع عمػػػج عكامػػػؿ النجػػػاح ف ػػػد تبػػػيف بػػػأفا تػػػكفير  عكامػػػؿ كأسػػػاس لنجػػػاح تطبيػػػؽ هػػػذا المفمػػػـك

 .  متطمبات هذا المفمـك هك العامؿ ا ساسي في إنجاح تطبيؽ هذا المفمـك
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تاػاب عكامػؿ أخػرل مػف الممكػف أف تسػمـ فػي تطبيػؽ المندسػة اإلداريػة بنجػاحه كمػف كما أضاؼ بعػض الك
 هذن العكامؿ:

 بحيػػث يكػػكف هػػذا النظػػاـ عمػػج نطػػاؽ كاسػػع كعػػادؿ كيشػػجع مراجعددة نظددام المكافددحت والحددوافز :
االنسجاـ بيف العامميفه كما أنا  يمكف أف ًيعتبر مف العكامؿ المشجعة لمعامميف مف جمػةه كلمبيئػة 

 المحمية مف جمة  أخرل لت بؿ فكرة المندسة اإلدارية دكف خكؼ.
 لنجػاح تطبيػؽ المندسػة اإلداريػةه بحيػث يكػكف هنػاؾ  : فمك يعتبػر المفتػاح الػرئيسالتواصل الفع ال

تكاصؿ فعااؿ بيف العامميف داخؿ المؤسسة التربكية كخارجما أم بيف المؤسسة التعميميػة كالجمػات 
 كذلؾ مف خالؿ قنكات اتصاؿ فعاالة كصادقة. الرسمية كالبيئة المحمية

 :يػػرل الكثيػػر مػػف البػػاحثيف أف التػػدريب كالتعمػػيـ مػػف العكامػػؿ المامػػة فػػي تطبيػػؽ  التدددريب والتعمدديم
المندسػػة اإلداريػػػةه فمػػػف خػػالؿ البػػػرامك التدريبيػػػة التػػي ت ػػػدمما المؤسسػػػة التػػي تتبنػػػج تطبيػػػؽ هػػػذا 

ا المفمػػـك كمػػا يمكػػف إكسػػابمـ ممػػارات التفاعػػؿ المفمػػـك يمكػػف إكسػػاب العػػامميف معمكمػػات عػػف هػػذ
 مع اآلخريفه كالممارات التي تتعمؽ بتكنكلكجيا المعمكمات 

                                  (Al-Mashair and Zairi, 1999,p.p88-89.) 
 عاة مايمي:أما عكامؿ نجاح تطبيؽ المندسة اإلدارية في مجاؿ اإلدارة التعميمية  فكنا  يتطمب ضركرة مرا

 .كجكد بياف كاضح بالنتائك المطمكب تح ي ما 
 التعميميػػة تمتمػػؾ ال ػػدرة عمػػج تطػػكير إمكانيػػات مرؤكسػػيما -كجػػكد قيػػادة مػػاهرة لممؤسسػػات التربكيػػة

عطائمـ تعميمات مستمرة كمتميزة أثناء الخدمة.  كاا
   ف.مف االلتزاـ كالتعمد ا خالقي إلمداد المتعمميف بأفضؿ تعميـ ممك مستكل عاؿ 
  تطكير نظاـ المكافّت عف طريؽ كضع قائمة تبيف إسمامات المعمميف كتظمر ممػاراتمـ فػي أداء

 الكظائؼ المتعم ة بالتدريس.
 التعميمية كتذليؿ الصعكبات أمامما.-تحميؿ الث افة المحمية لممؤسسة التربكية 
  (.96ه ص2004التحكؿ مف ا هداؼ قصيرة المدل إلج ا هداؼ طكيمة المدل )مسيؿه 

إلج أف العكامؿ الرئيسػة كالحاسػمة فػي  Ahmad, Francis and Zairi (2007)دراسة كقد تكصمت 
 التعميمية هي:-نجاح تطبيؽ المندسة اإلدارية في المؤسسات التربكية

 .العمؿ الجماعي 
 .إدارة التغيير الفعالة 
 .نظاـ إدارة الجكدة كالمكافّت المجزية لمعامميف 
  التكنكلكجيا(.نظـ ت انة المعمكمات( 
 .إدارة ا نشطة كالمكارد المالية كالبشرية بفاعمية ككفاءة 
 ( الت ميؿ مف البيركقراطية كزيادة المشاركةAhmad, Francis and Zairi, 2007, p451.) 

إف نجػػاح تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة كالحصػػكؿ عمػػج النتػػائك المرجػػكة يػػرتبط بشػػكؿ  كثيػػؽ مػػع تػػكافر المػػكارد 
فيػػة بغيػػة تمبيػػة المتطمبػػات الالزمػػةه باإلضػػافة إلػػج تػػكافر المػػكارد البشػػرية ال ػػادرة عمػػج اإلبػػداع الماديػػة الكا
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كاالبتكار في عممما مع ضػركرة التركيػز عمػج تػدريبمـ كبشػكؿ  مسػتمر عمػج كيفيػة تفعيػؿ الت نيػات الحديثػة 
لػػػذا فالبػػػد مػػػف أف فػػػي عمممػػػـ. إف المندسػػػة اإلداريػػػة تعتبػػػر عمميػػػة دقي ػػػة كذات منمجيػػػة كاضػػػحة كمحػػػددة 

ؽ هػذا المفمػـك قيػادات إداريػة كاعيػة كمؤهمػة تػأهيالن يػتطبتريب فػي التي  كافر لمؤسسات رياض ا طفاؿتت
إداريػػان كعمميػػان كافيػػان بحيػػث يكػػكف لػػديما ال ػػدرة عمػػج تحفيػػز العػػامميف كتشػػجيعمـ عمػػج التعػػاكف فيمػػا بيػػنمـ 

ف ث ة بالنفس كقػدرة عمػج اإلبػداع كالتفكيػر لمديرك ير إلج ضركرة أف يككف لدل التح يؽ ا هداؼه كهذا يش
بطالقة كبطرؽ مختمفة. كما أنا  مف العكامؿ ا ساسية التي تسمـ في نجػاح تطبيػؽ المندسػة اإلداريػة دعػـ 

بمػػدؼ التغييػػر فػػي كاقعمػػا نحػػك  لعميػػا لمجمػػكد التػػي تبػػذلما إدارة مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿكتعزيػػز اإلدارة ا
ف خػػالؿ تػػكفير الػػدعـ المػػادم كالمعنػػكم لمػػاه كمكافػػأة ا داء المتميػػز كالجديػػد. ا فضػػؿ كا حسػػف كذلػػؾ مػػ

التعميميػػة سػػكؼ يكػػكف لػػ  -بمعنػػج آخػػر تػػكفير متطمبػػات تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة فػػي المؤسسػػات التربكيػػة
 نتائك مرضية في ضماف نجاح هذا التطبيؽ.

 .تطبيق اليندسة اإلدارية سبعة عشرة: معوقات
المندسػػة اإلداريػػة مفمػػـك كمػػنمك إدارم حػػديث يعترضػػ  مجمكعػػة مػػف المعكقػػات كال يػػكد التػػي تعتبػػر      
 ( مجمكعة مف المعكقات أهمما:1995مف فاعميت  كتؤدم إلج فشم ه كقد أكرد )هامر كشامبيه  تحدا 

 .محاكلة إصالح العمميات بدالن مف تغييرها تمامان 
 .تجاهؿ قيـ الناس كث افة المنظمة 
  بالنتائك الطفيفة كالتحسينات السطحية.ال بكؿ 
 .التراجع مف منتصؼ الطريؽ 
 .السماح لمسمككيات اإلدارية السائدة أف تعيؽ المندسة اإلدارية مف االنطالؽ 
 .محاكلة تطبيؽ المندسة اإلدارية مف ا سفؿ إلج ا عمج 
 .عدـ التركيز عمج العمميات كاالهتماـ ببعض المفاهيـ اإلدارية السائدة 
 االستفادة مف ت انة المعمكمات . عدـ 
 .التركيز عمج تحسيف العمميات بدالن مف التغيير الجذرم 
  (.130ص ه1995اختيار أشخاص ال يفممكف الم صكد مف المندسة اإلدارية )هامر كشامبيه 

باإلضػػافة إلػػج تمػػؾ المعكقػػات فػػكفا هنػػاؾ مجمكعػػة مػػف ا سػػباب الفرعيػػة التػػي يمكػػف أف تػػؤدم إلػػج فشػػؿ 
 المندسة اإلدارية كمنما:تطبيؽ 
  فػي ظػؿ المتغيػرات العالميػة  مممػان عامؿ الكقػت أصػبح  عمج اعتبار أفالتأخير في طرح النتائكه

 الحالية.
 .عدـ اإلعداد الجيد قبؿ البدء بالتنفيذ 
 .مركزية اإلدارة كالسمطة 
 .ضعؼ االهتماـ بالبحث كالتطكير 
 .يياب نظـ الت كيـ كالمتابعة 
  الشخصية.يمبة المصالح 
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 .تضخـ أجمزة الرقابة كتع دها 
 .عدـ مالئمة مكاف كظركؼ العمؿ 
 .دكرات التدريب الغير فعاالة 
 .عدـ كفاءة أساليب التخطيط كالرقابة الحالية 
 .عدـ مالئمة مكاف كظركؼ العمؿ 
  ه ص ص 2008التركيػػز عمػػج ممػػاـ العمػػؿ الرسػػمية كعػػدـ االهتمػػاـ بكنسػػانية ا فػػراد )العجمػػيه

350- 351). 
كخالصػػة ال ػػكؿ إف جميػػع الجمػػكد المبذكلػػة فػػي تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة قػػد تفشػػؿ عنػػدما ال يعػػرؼ أفػػراد 
فريؽ المندسػة اإلداريػة مػا هػك المطمػكب مػنمـ بالضػبطه أك عنػد التطبيػؽ بطري ػة ييػر سػميمةه أك التفسػير 

بؽ ذكػػػرن نتيجػػػة الفمػػػـ الخػػػاطمه أك عػػػدـ اإلدراؾ الح ي ػػػي لطبيعػػػة عمميػػػة المندسػػػة اإلداريػػػةه ككػػػؿ مػػػا سػػػ
ًيعػػزل إلػػج قمػػة الػػدكرات التدريبيػػة ككرشػػات العمػػؿ كالتػػي تسػػمـ بشػػكؿ  كبيػػر فػػي  كقػػدالخػػاطم لمػػذا المفمػػـك 

. كما أف عدـ منح اإلدارة التربكية العميا الث ة الكافية لممديريف مف جمةه كضػعؼ ث ػة  تكضيح هذا المفمـك
يحرصكف عمج إتباع ا سػمكب المركػزم فػي اإلدارة  بعض المديريف بأنفسمـ مف جمة  أخرل سكؼ يجعممـ

بحيث يمتزمكف بتنفيذ ال كانيف كا نظمة اإلدارية بشكؿ  حرفيه كيحتكركف مممػة اتخػاذ ال ػرارات كال يعطػكف 
الفرصػػة  م نػػكع مػػف المشػػاركة مػػف قبػػؿ العػػامميفه كيمكػػف أيضػػان أف يمجػػأ الػػبعض إلػػج إفسػػاد أم محاكلػػة 

 ركضة لتحسيف كتطكير العمؿ خكفان مف الفشؿ.ي ـك بما العامميف في ال
 ومن أجل تالفي ىذه المعوقات التي تحد من تطبيق اليندسة اإلدارية فإن و لبد من:

  ت ػػديـ دعػػـ كػػاؼ  مػػف قبػػؿ اإلدارات التربكيػػة العميػػا مػػف أجػػؿ تطبيػػؽ مػػدخؿ المندسػػة اإلداريػػة فػػي
ا طفػػاؿ بشػػكؿ  خػػاص كذلػػؾ مػػف التعميميػػة بشػػكؿ  عػػاـ كمؤسسػػات ريػػاض -المؤسسػػات التربكيػػة

خػػػػالؿ تبنػػػػي هػػػػذا المػػػػدخؿه كمػػػػف خػػػػالؿ تخصػػػػيص الكػػػػكادر البشػػػػرية كالمػػػػكارد الماليػػػػة الالزمػػػػة 
 لمتطبيؽ.

 .منح مديرك رياض ا طفاؿ صالحيات أكثر بحيث يتـ إحداث تكازف بيف المركزية كالالمركزية 
 حيػػث أهميتػػ ه كأهدافػػ ه  إعػػداد دكرات تدريبيػػة لمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ تتعمػػؽ بمػػذا المػػدخؿ مػػف

 كآلية تطبي  .
  تػػػدريب مػػػديرك الريػػػاض عمػػػج اكتسػػػاب ممػػػارات ت نيػػػة مػػػف أجػػػؿ تمكيػػػنمـ مػػػف اسػػػتخداـ المعػػػدات

 الت نية الحديثة.
  تفعيػػؿ العمػػؿ االلكتركنػػي داخػػػؿ مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػػاؿ ا مػػر الػػذم يسػػػاعد عمػػج ربػػط هػػػذن

 جمة  ثانية.الرياض بالجمات الرسمية مف جمة كالبيئة المحيطة مف 
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 التعميميدة-مقترحات لتفعيل اليندسة اإلدارية في المؤسسات التربويدةثمانية عشرة: 
 )رياض األطفال(.

أصبح مف الضركرم التأكيد عمج أهمية تبنػي مػدخؿ المندسػة اإلداريػة إلػج جانػب المػداخؿ اإلداريػة       
بغيػػة  )ريػاض ا طفػاؿ( التعميميػة-تربكيػةالحديثػة ا خػرله كالعمػؿ عمػج تطبي مػا بفاعميػة فػي المؤسسػات ال

 تطكير أدائما كزيادة قدرتما عمج مكاجمة التحدياته لذا فكنا  البد مف:
 لػدكؿ ا خػرل سػكاء االطالع عمج تجػارب المؤسسػات التػي قامػت بتطبيػؽ المندسػة اإلداريػة فػي ا

التنسػػػػيؽ محاكلػػػػة االسػػػػتفادة مػػػػف هػػػػذن التجػػػػاربه كذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ ؿه ك الفشػػػػ أح  ػػػػت النجػػػػاح أـ
 كالتعاكف معما بكؿ الكسائؿ التي تمكنما مف التطبيؽ بنجاح.

   يجػػػب أف تػػػتخمص هػػػذن المؤسسػػػات مػػػف ال كاعػػػد اإلداريػػػة ال ديمػػػة. فمعظػػػـ المؤسسػػػات مازالػػػت
 تعاني مف معت دات خمفتما ا جياؿ الساب ة مثؿ أف العامميف ال يصمحكف التخاذ ال رارات.

   العػامميف لتح يػؽ النمػك  جمػكدالتركيز عمج المدؼ ا كبر مف المندسة اإلدارية كهك إعػادة تكجيػ
 في كؿ مجاالت النشاط.

  حداث التغيير الالـز فػي منػاهك الدراسػة )عػامر كقنػديؿه المراجعة الشاممة لمسياسات التعميميةه كاا
 (.325ه ص2010

فعيػػؿ مػػدخؿ المندسػػة اإلداريػػة فػػي عتمػػدها مػػف أجػػؿ تكمػػا أف هنػػاؾ مجمكعػػة مػػف اآلليػػات التػػي يمكػػف أف ن
 ه كلعؿ مف أهـ هذن اآلليات:رياض ا طفاؿمؤسسات 

 إعادة التثقيف:
تشير عممية إعادة التث يؼ إلج عممية تطكير قيـ كمعت دات كمعايير داخؿ المؤسسػة التعميميػةه كتسػتند    

عػػادة بنػػاء هػػذن ال ػػيـ التعميميػػة كتؤكػػ-هػػذن العمميػػة عمػػج االسػػتراتيجيات المعياريػػة د عمػػج أهميػػة تكضػػيح كاا
كالمعػػػايير. كمػػػا أف عمميػػػة إعػػػادة التث يػػػؼ تسػػػاعد عمػػػج تح يػػػؽ الفعاليػػػة مػػػف خػػػالؿ تػػػدعيـ قػػػيـ التعػػػاكف 

 (.357ه ص2006كالتضامف كركح الفريؽ كااللتزاـ داخؿ الركضة )حسيفه 
 وتتضمن إعادة التثقيف ثالث خطواتا وىي:

: يسػػتطيع المػػدير معرفػػة ث افػػة الحاليددة )الروضددة( التعميميددة-يددةقددراءة ثقافددة المؤسسددة التربو  . أ
التػػي يػػديرها مػػف خػػالؿ التحػػدث مػػع ا فػػراد العػػامميف الػػذيف يتمتعػػكف بسػػرد قصػػص عػػف  ركضػػةال

ه أك مػف خػالؿ الخطػط الماضػية لتحسػيف عمػؿ الركضػةخبراتمـ الماضػيه أك مػف خػالؿ ت صػي 
 .  في الركضةالتي تجرم ع د اجتماع معمـ لمناقشة ا حداث 

ه كقد يستطيع المدير فعػؿ ذلػؾ عػف طريػؽ الركضةلذا فمف الضركرم فمـ المعايير كال يـ السائدة في 
صػفات عػف المؤسسػة التػي يعممػكف بمػا فػي الكقػت كا عشػر بأفا يذكر  العامميف تكجي  سؤاؿ إلج كافة 

 الحاضر.
مؤسست  مف خػالؿ اإلجابػة عػف  : يستطيع المدير أف يحدد ما تـا معرفت  عف ث افة تقييم الثقافة . ب

التساؤالت اآلتية: ما أشكاؿ الث افػة اإليجابيػة التػي يجػب تعزيزهػا؟ مػا أشػكاؿ الث افػة السػمبية التػي 
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يجب تغييرها؟ كمف خالؿ اإلجابػة عػف هػذن ا سػئمة يعػرؼ العػاممكف المعػايير التػي تػدعـ الػتعمـه 
 .الركضة كتمؾ التي تحكؿ دكف تح يؽ فعالية

: كذلػػؾ مػػف خػػالؿ عػػدة طػػرؽ كمنمػػا: )الروضددة( التعميميددة-ثقافددة المؤسسددة التربويددةتشددكيل  . ت
االحتفػػاؿ بخبػػرات النجػػاح فػػي بعػػض االجتماعػػاته سػػرد ال صػػص عػػف االنجػػازات كالتعػػاكف بػػيف 

 ا فراده استخداـ لغة سممة ككاضحة أثناء التنمية الممنية لمعامميف.
 لتعميمية فإن  األمر يقتضي مايمي:ومن أجل إعادة ىندسة ثقافة منظومة المؤسسة ا

  تػػػكفير معمكمػػػات كافيػػػة حػػػكؿ إعػػػادة هندسػػػة المنظكمػػػةه كالبػػػد أف تكػػػكف هػػػذن المعمكمػػػات متعػػػددة
 كتشمؿ الفكر العالمي المت دـ.

  صػػػالح التعمػػػيـ ككضػػػع طبيعػػػي تفرضػػػ  الظػػػركؼ كعػػػي العػػػامميف با سػػػباب المنط يػػػة لمتغييػػػر كاا
 كالمتغيرات العالمية.

 م اكمػػة مػػف جانػػب العػػامميف بغيػػة إصػػالح التعمػػيـه كذلػػؾ مػػف خػػالؿ شػػرح أسػػباب ت ميػػؿ عكامػػؿ ال
 التغيير كتجديد أبعادن.

 ف لإلبػداع فػػي العمػػؿ كتحمػػؿ  افػػة خالقػػة عػف طريػػؽ تحفيػػز العػاممكف كالمعممػػكف كالمػػديرك إيجػاد ث
 المسؤكلية.

 فيػػػػذ العمػػػػؿ دكف تػػػكفير التعمػػػػيـ كاإلرشػػػادات المسػػػػاعدة لمعػػػامميف عمػػػػج فمػػػـ العمميػػػػة الجديػػػدةه كتن
ه ص 2008معكقات كيجب أف تككف كاضحة كقصػيرة كذات جػكدة عاليػة فػي الشػرح )العجمػيه 

 (.  358-357ص
 

 الخالصة.
في ضكء ما تـا عرض  مف معمكمات كأفكار عف مدخؿ المندسة اإلدارية نجد أننا بحاجة إلج تطبيػؽ مثػؿ 
هػػػذا المػػػدخؿ اإلدارم فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ مػػػف أجػػػؿ تطػػػكير عمممػػػا كاالرت ػػػاء بمسػػػتكل أدائمػػػا 

رة التربيػةه مديريػػة لتح يػؽ الجػكدة فػػي المخرجػات التعميميػةه كعميػػ  يجػب عمػج اإلدارات التربكيػػة العميػا )كزا
التربية( أف تتعاكف مع مديرم رياض ا طفػاؿ عمػج تػكفير المتطمبػات التنظيميػة كالبشػرية كالماديػة لتطبيػؽ 

ىذا المدخل يصدب  دور مددير ريداض األطفدال موجدو ومددرب  خالل ويمكن القول بينو منهذا المػدخؿ. 
 لنحو اآلتي:وقائد تربوي ويتطمب منو القيام بيعمال وميمات جديدة عمت ا

  تػدعيـ ث افػػة التغييػػر مػػف خػػالؿ نشػػر الػػكعي التربػكم بػػيف العػػامميفه كالعمػػؿ عمػػج إقنػػاعمـ بأهميػػة
 التغيير التربكم.

  تػػػدريب المربيػػػات عمػػػج الممػػػارات التربكيػػػة التػػػي تحتػػػاجمف فػػػي عمممػػػف مػػػع ا طفػػػاؿ مثػػػؿ كيفيػػػة
 معالجة كحؿ المشكالت التي تتعمؽ با طفاؿ.

 مكارد البشرية المكجكدة في الركضةه كت دير إنجازاتمـ.العمؿ عمج استثمار ال 
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 .كضع جدكؿ يتضمف أكلكيات العمؿ خالؿ العاـ الدراسي كبما يضمف تح يؽ ا هداؼ 
 .الحرص عمج تح يؽ االنضباط الذاتي لدل العامميف كااللتزاـ بالعمؿ 
 ئػػػة المحميػػػة تشػػػكيؿ فػػػرؽ عمػػػؿ متنكعػػػة لم يػػػاـ بممػػػاـ محػػػددة عمػػػج أف يكػػػكف هنػػػاؾ مسػػػاهمة لمبي

 كمشاركة مف قبؿ المكجميف االختصاصيف.
  تشػػجيع المربيػػات عمػػج مكاصػػمة الػػتعمـ الػػذاتي لمتابعػػة كػػؿ جديػػد فػػي ميػػداف عمممػػـ ا مػػر الػػذم

 يضمف تحسيف عمممف.
 .تبسيط اإلجراءات اإلدارية داخؿ الركضة 
  تكاجممـ.تشجيع العاممكف في الركضة عمج إيجاد حمكؿ مبتكرة لمشكالت العمؿ التي 
  كضػػع نظػػاـ لممكافػػّت كالحػػكافز لممربيػػات مػػف أجػػؿ تشػػجيعمـ عمػػج تحمػػؿ المسػػؤكلية كتحفيػػزهـ

 عمج طرح أفكار جديدة في أداء العمؿ.
  العمؿ عمػج تبنػي مفػاهيـ كتفػكيض السػمطة لمعػامميف فػي الركضػةه كتشػجيع المشػاركة المجتمعيػة

 كمفاهيـ حديثة لتطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية.
 .ع د ل اءات دكريةه ككضع جداكؿ  عماؿ الركضةه كتكثيؽ ا نشطة التي ت ـك بما 
  العمػؿ عمػج إجػراء ت ػكيـ مسػتمر ل عمػاؿ كا نشػػطة التػي ت ػـك بمػا الركضػة باإلضػافة إلػج ت يػػيـ

 العامميفه كذلؾ مف خالؿ كضع ت رير مفصؿ يتضمف هذن النكاحي.
  اإلدارم كالتعميمي.تكظيؼ ت انة بشكؿ  فعاؿ في عمؿ الركضة 
 :من فإن و لبد لذا

  كضع معػايير محػددة الختبػار مػديرم ريػاض ا طفػاؿ بحيػث تػتالءـ مػع أسػس التطػكير كالتجديػد
 التربكم.

  قامػػػة كرشػػػات عمػػػؿ لمػػػديرم الريػػػاض مػػػف أجػػػؿ تكضػػػيح مػػػدخؿ المندسػػػة ع ػػػد دكرات تدريبيػػػة كاا
 اإلداريةه كآلية تطبي   في مؤسسات رياض ا طفاؿ.

 ادر إدارم كتعميمػػػػي لريػػػػاض ا طفػػػػاؿ يكػػػػكف عمػػػػج درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف ا داء كالتأهيػػػػؿ تػػػػكفير كػػػػ
 كالكفاءة.
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 : الفصل الرابإ

 الدراسة الميدانية.                
 

 تمييد.
 أوًل: أدوات الدراسة.

 ثانيًا: صدق أدوات الدراسة.
 ثالثًا: ثبات أدوات الدراسة.

 رابعًا: مجتمإ الدراسة وعينتيا.
 خامسًا: المعالجات اإلحصائية المستخدمة لستخالص النتائج.

 سادسًا: تحميل إجابات أفراد العينة.
 ا.تفسيرىسابعًا: نتائج الفرضيات و 

 ثامنًا: خالصة الدراسة ومقترحاتيا.
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 تمييد.
يتناكؿ هذا الفصؿ إجػراءات الدراسػة الميدانيػةه كأدكاتمػا مػف حيػث المجتمػع ا صػمي لمدراسػة كعينتمػاه     

جػػػػراءات تطبي مػػػػا كصػػػػدقما كثباتمػػػػا كبيػػػػاف ال ػػػػكانيف اإلحصػػػػائية  هكخصػػػػائص العينػػػػةه كأدكات الدراسػػػػة كاا
كمػػػا يتضػػػمف هػػػذا الفصػػػؿ تحميػػػؿ  .المسػػػتخدمة فػػػي تحميػػػؿ البيانػػػات السػػػتخراج نتػػػائك ا سػػػئمة كالفرضػػػيات

 .ه كعرض  برز النتائك التي تـا التكصؿ إليماإلجابات عينة الدراسة كمناقشة الفرضيات
 أوًل: أدوات الدراسة.

مػػدل إمكانيػػة تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات ريػػاض  إلػػج تعػػراؼهػػدفت الدراسػػة    
 أهداؼ الدراسة تـا بناء استبانتيف:ا طفاؿ مف كجمة نظر المديريفه كلتح يؽ 

 الستبانة األولت: لتحديد درجة ممارسة الوظائف اإلدارية من قبل مديري رياض األطفال: -1
المتغيػػػرات  البيانػػػات العامػػػةتضػػػمنت  كقػػػد االسػػػتبانة عمػػػج بيانػػػات عامػػػةه كأربعػػػة مجػػػاالتههػػػذن اشػػػتممت 
 اآلتية:التصنيفية 

 ثانكية أك معمده إجازة جامعيةه دبمـك تأهيؿه دراسات عميا. :المؤىل العممي 
 تطبي ية. كميات نظريةهكميات  :الختصاص 
 عامةه خاصةه جمات أخرل. :تابعية الروضة 
 15سػػنةه أكثػػر مػػف  15-11سػػنكاته  10-6سػػنكاته  5-1 :سددنوات الخبددرة كمدددير لمروضددة 

 سنة.
 (: نعـه ال.تدريبيةاتبع المدير دكرات )فيما إذا  الدورات التدريبية 

المجددال ( عبػػارة. 19تخطػػيط عمػػؿ الركضػػةه كيشػػمؿ ) :المجددال األولفكانػػت كفػػؽ اآلتػػي:تمػػا أمػػا مجاال
( 15تكجيػ  عمػؿ الركضػةه كيشػمؿ ) المجدال الثالدث: ( عبارة.20تنظيـ عمؿ الركضةه كيشمؿ ) :الثاني
 ( عبارة.19ت كيـ عمؿ الركضةه كيشمؿ ) المجال الرابإ: عبارة.

ـا االعتمػػاد عمػػج م يػػاس )ليكػػرت( الخماسػػيه كالمث ػػؿ بأرقػػاـ تصػػاعدية  كلإلجابػػة عمػػج أسػػئمة االسػػتبانة تػػ
(ه قميمػة 1قميمػة جػدان الدرجػة ) مناسبة لت دير درجػة المكاف ػة عمػج العبػارات الػكاردة فػي االسػتبانة كمػا يػأتي:

 (.5رجة )(ه عالية جدان الد4(ه عالية الدرجة )3(ه متكسطة الدرجة )2الدرجة )
معمكمػػات عػػف مػػدخؿ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة مػػف حيػػث أهدافػػ ه كأهميتػػ ه  كتيددب يتضددمن -2

ـا -كمتطمبات تطبي   في المؤسسات التربكية التعميمية مف أجؿ تعريؼ مديرك الرياض بمػذا المػدخؿه كقػد تػ
عػف هػذا المػدخؿ لممػديريف أثنػاء  تكزيع  قبؿ تكزيع االسػتبانة الثانيػة. كمػا قامػت الباحثػة بت ػديـ فكػرة عامػة

 التكزيع.
تددوافر متطمبددات إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات مدددى السددتبانة الثانيددة:  -3

 رياض األطفال: 
 التصػنيفية المتغيػرات البيانات العامةتضمنت كقد ه جاالتاشتممت االستبانة عمج بيانات عامةه كخمسة م

 اآلتية:
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 ثانكية أك معمده إجازة جامعيةه دبمـك تأهيؿه دراسات عميا. :المؤىل العممي 
 تطبي ية.كميات نظريةه  كميات :الختصاص 
 عامةه خاصةه جمات أخرل. :تابعية الروضة 
 15سػػنةه أكثػػر مػػف  15-11سػػنكاته  10-6سػػنكاته  5-1 :سددنوات الخبددرة كمدددير لمروضددة 

 سنة.
 (: نعـه ال.تدريبيةاتبع المدير دكرات )فيما إذا  الدورات التدريبية 
( 16إدارة داعمػػػة لمتغييػػػره كيشػػػمؿ ) :األول جدددالالماالسػػػتبانة الثانيػػػةه فكانػػػت كفػػػؽ اآلتػػػي: مجػػػاالتأمػػػا 

عبػػػارةه كيتفػػػرع إلػػػج قسػػػميف: ال سػػػـ ا كؿ يتعمػػػؽ بتكجيػػػ  مديريػػػة التربيػػػة لمػػػديرم الريػػػاض نحػػػك التغييػػػره 
 ( عبػػارات.7الريػػاض لعمميػػة التغييػػره كيشػػمؿ )( عبػػارات. كال سػػـ الثػػاني يتعمػػؽ بتفعيػػؿ مػػديرم 9كيشػػمؿ )

ت انػػة المعمكمػػػاته كيشػػػمؿ  :الثالدددث جدددالالم ( عبػػارة.14بيئػػػة داعمػػة لمتغييػػػره كيشػػػمؿ ) الثددداني: جددالالم
السػػػمات  :الخدددامس جدددالالم( عبػػػارة. 12العمػػػؿ ضػػػمف فريػػػؽه كيشػػػمؿ ) :الرابدددإ جدددالالم ( عبػػػارة.15)

قامػػت  لمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ د السػػمات الشخصػػيةتحديػػكمػػف أجػػؿ الشخصػػية لمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿه 
االختبػار  اسػتندت فػي هػذا المجػاؿ عمػجه كقد ( موقفاً 13كعددها ) لباحثة بصياية مجمكعة مف المكاقؼا

كالم ػػنف مػػف قبػػؿ ا سػػتاذ الػػدكتكر  بعنػػكاف )اختبػػار ال يػػادة التربكيػػة( المصػػمـ مػػف قبػػؿ محمػػد منيػػر مرسػػي
عيسج عمي عمج البيئة السكريةه حيث طمبت مف مديرم الرياض اختيار اإلجابة المناسبة التػي تعبػر عػف 

باالسػػتناد  كجمػػة نظػػرهـه كفػػي ضػػكء ذلػػؾ حػػددت الباحثػػة مػػدل مناسػػبة اإلجابػػة لممكقػػؼ أك عػػدـ مناسػػبتما
 .جابة كاحدة مناسبة لممكقؼيكجد إكاف عممان أن   عمج م ياس تصحيح الم ياس

ـا االعتمػػػاد عمػػػج م يػػػاس ه كالمث ػػػؿ بأرقػػػاـ تصػػػاعدية ربػػػاعيال )ليكػػػرت( كلإلجابػػػة عمػػػج أسػػػئمة االسػػػتبانة تػػػ
( 2( ييػػر متػػكفرةه الدرجػػة )1مناسػػبة لت ػػدير درجػػة تػػكافر البنػػكد الػػكاردة فػػي االسػػتبانة كمػػا يػػأتي: الدرجػػة )

( متػػكفرة بدرجػػة كبيػػرة. كبالنسػػبة 4بدرجػػة متكسػػطةه الدرجػػة )( متػػكفرة 3متػػكفرة بدرجػػة منخفضػػةه الدرجػػة )
 لمبنػػكد ييػػر المتػػكفرة فػػتـا السػػؤاؿ عػػف إمكانيػػة تكفيرهػػا أك عػػدـ تكفيرهػػاه كالسػػبب فػػي عػػدـ إمكانيػػة التػػكفير

 .كالتي تمثؿ معكقات التطبيؽ
 ثانيًا: صدق أدوات الدراسة.

 تـا التح ؽ مف صدؽ أدكات الدراسة مف خالؿ:   
الصدؽ مف ا مكر المطمكب تكافرهػا فػي أداة الدراسػة لبيػاف  ًيعد :المحتوى )المحكمين(صدق 1 :-2

معرفػة إلػج  مدل قدرة كؿ عبارة مف عباراتما عمج قياس ما كضعت ل ياس ه كالصػدؽ الظػاهرم ي صػد بػ  
 بنػػػدكػػػؿ  مالئمػػػةأم مػػدل يبػػػدك الم يػػػاس ظاهريػػػان قػػػادران عمػػػج قيػػػاس مػػػا صػػػمـ مػػػف أجمػػػ  مػػػف حيػػػث مػػػدل 

ـا عرضػما فػي صػكرتما 58ه ص2005)فممػيه    هداؼ الدراسػة (. كلمتح ػؽ مػف صػدؽ أدكات الدراسػة تػ
( المرفػػؽ 4)رقػـ  ا كليػة عمػج عػدد مػف السػادة أعضػاء الميئػة التدريسػػية فػي جامعػة تشػريف كيبػيف الممحػؽ

درجػة ممارسػة ا دكات ل عبػاراتفي نماية الدراسة أسماء السادة المحكميفه كذلؾ لمكشؼ عف مدل تمثيؿ 
إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة  تطبيػؽ متطمباتمديرك الرياض لمكظائؼ اإلدارية مف جمةه كمدل تكافر 
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لممجتمػػػػع  متمػػػػائكماله كلت ػػػػدير مػػػػدل مناسػػػػبة عباراتمػػػػا مػػػػف جمػػػػة  ًأخػػػػرل فػػػػي مؤسسػػػػات ريػػػػاض ا طفػػػػاؿ
ه كلممصػػػادقة عمػػػج انتمػػػاء العبػػػارات لممجػػػاؿ الػػػذم أدرجػػػت تحتػػػ ه كلمتأكػػػد مػػػف سػػػالمتما المغكيػػػة صػػػميا 

 بعػض المالحظػاتكصحة ترميزهاه كقد أجمع السادة المحكامكف عمج كفاية العباراته بينما كػاف لبعضػمـ 
ةه كقػػد أخػػذت عمػػج بعػػض العبػػارات إمػػا لتكرارهػػا أك لصػػيايتما المغكيػػة أك لعػػدـ انتمائمػػا  بعادهػػا الفرعيػػ

رانه أـ بتعػديؿ الصػياية  الحظاتالباحثة بجميع الم التي كضعما المحكامكف سكاء بحذؼ ما كاف منمػا مكػرا
( 7ه6ه5ه3ه2ه1)أرقػاـ  حػؽالمال تبػيفالمغكيةه أـ بكضافة عبارات جديدةه أـ دمك عبػارتيف أك فصػممماه ك 

 .  المرفؽ في نماية الدراسة ا دكات بصكرتما ا كلية كالنمائية
ـا حسػػاب صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي لالسػػتبانتيف بحسػػاب االرتباطػػات : صدددق التسدداق الددداخمي2-2 تػػ

يجاد معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف بػيف درجػة كػؿ عبػارة مػف العبػارات المككنػة لكػؿ محػكره كالدرجػة  الداخمية كاا
سه ككانػػت النتػػائك الكميػػة لممحػػكر. كالدرجػػة الكميػػة لكػػؿ محػػكر مػػف محػػاكر الم يػػاس كالدرجػػة الكميػػة لمم يػػا

 كمايمي:
 أوًل: استبانة تحديد درجة ممارسة الوظائف اإلدارية من قبل مديري رياض األطفال:

 صدؽ االتساؽ الداخمي بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تندرج تحت : -أ
 .كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم ينتمي إلي  )االستبانة ا كلج( عبارة( معامؿ االتساؽ الداخمي بيف درجة كؿ 1-5)جدكؿ 

 رقم

 العبارة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

 رقم

 العبارة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

 رقم

 العبارة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

 رقم

 العبارة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

 رقم

 العبارة

معامل ارتباط 

 بيرسون 

 )*(0.807 7 )*(0.739 7 (*)*0.864 12 )**(0.837 16 تخطيط عمل الروضة
1 0.823)*( 17 0.861)**( 13 0.723)*( 8 0.813*(*) 8 0.901(*)* 
2 0.784)*( 18 0.794)*( 14 0.724)*( 9 0.856*(*) 9 0.889)**( 
3 0.771)**( 19 0.791)*( 15 0.851)**( 10 0.793)*( 10 0.813*(*) 
 *(*)0.847 11 )**(0.719 11 )**(0.913 16 تنظيم عمل الروضة )**(0.708 4
5 0.798)*( 1 0.887*(*) 17 0.703)*( 12 0.741)*( 12 0.843)**( 
6 0.804)**( 2 0.913*(*) 18 0.873)*( 13 0.843)**( 13 0.861*(*) 
7 0.821)**( 3 0.859*(*) 19 0.756)**( 14 0.827*(*) 14 0.832)**( 
8 0.751)*( 4 0.836*(*) 20 0.842)**( 15 0.851)**( 15 0.824)*( 
 )**(0.833 16 تقويم عمل الروضة توجيو عمل الروضة (*)*0.912 5 )*(0.779 9

10 0.870*(*) 6 0.823*(*) 1 0.918)**( 1 0.798)*( 17 0.841)**( 
11 0.807)*( 7 0.927)**( 2 0.735)*( 2 0.841)**( 18 0.922)**( 
12 0.801)*( 8 0.805)**( 3 0.789)*( 3 0.823)**( 19 0.864*(*) 
13 0.741)*( 9 0.764)*( 4 0.842)**( 4 0.881*(*)  
14 0.717)*( 10 0.867)*( 5 0.747)*( 5 0.827)**( 
15 0.845)**( 11 0.803)*( 6 0.852)*( 6 0.777)**( 

 0.05 مل الارتباط دال عند مستوى داللة)*( تعني أن معا    

 0.01)**( تعني أن معامل الارتباط دال عند مستوى داللة     

 من إعداد الباحثة بالعتماد عمت نتائج الدراسة الستطالعية.المصدر: 
كالدرجػػة الكميػة لممجػػاؿ الػػذم تنػػدرج  عبػػارة( أف قػػيـ معػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػؿ 1-5يبػيف الجػػدكؿ )

(ه كهػي م بكلػة إحصػائيان كػكف قػيـ 0.05ه 0.01داللة )الي تحت  مكجبة كذات داللة إحصائية عند مستكي
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(ه مما يشير إلج االتساؽ الداخمي بيف عبػارات االسػتبانة تبعػان لممجػاؿ 0.70معامالت االرتباط أكبر مف )
 الذم تندرج تحت .

 صدؽ االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر كالدرجة الكمية لمم ياس: -ب
 .درجة الكمية لالستبانة ا كلج( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محكر كال2-5):الجدكؿ          

ٍؼبٍو اسرجبط  اىَحبٗس

 ثٞشسُ٘

0.898 رخطٞظ ػَو اىشٗضخ. 1
)**(

 

0.875 رْظٌٞ ػَو اىشٗضخ. 2
)**(

 

0.855 ر٘جٞٔ ػَو اىشٗضخ. 3
 )**(

 

0.876 رقٌ٘ٝ ػَو اىشٗضخ. 4
 )**(

 

 بالعتماد عمت نتائج الدراسة الستطالعية. من إعداد الباحثةالمصدر: 
( أف جميػػع المحػػاكر تػػرتبط ارتباطػػان ذك داللػػة إحصػػائية مػػع الدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانةه 2-5يبػػيف الجػػدكؿ )

 ه مما يدؿ عمج أف محاكر االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ عالية.0.01كذلؾ عند مستكل داللة 
ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات ريدداض  متطمبددات إعددادة مدددى تددوافر ثانيددًا: اسددتبانة

 األطفال:
 صدؽ االتساؽ الداخمي بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر الذم تندرج تحت : -أ

 .كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم ينتمي إلي  )االستبانة الثانية( عبارة( معامؿ االتساؽ الداخمي بيف درجة كؿ 3-5) جدكؿ    

 سقٌ

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

اسرجبط 

 ثٞشسُ٘

 سقٌ

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

اسرجبط 

 ثٞشسُ٘

 سقٌ

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

اسرجبط 

 ثٞشسُ٘

 سقٌ

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

اسرجبط 

 ثٞشسُ٘

 سقٌ

 اىؼجبسح

ٍؼبٍو 

اسرجبط 

 ثٞشسُ٘

 Aإداسح داػَخ ىيزغٞٞش 
5 0.742

)*(
 12 0.761

)*(
 12 0.799

*(

)
 

11 0.837
)**(

 

1 
0.897

)**(
 6 0.801

)*(
 13 0.751

)*(
 13 0.838

*(

)
 

12 0.912
)**(

 

2 
0.717

)*(
 7 0.767

)*(
 14 0.788

)*(
 14 0.775

*(

)
 

 اىسَبد اىشخصٞخ

3 
0.857

)**(
0.866 15 اىَؼيٍ٘بد قبّخر ثٞئخ داػَخ ىيزغٞٞش 

*(

)
 

1 0.741
)*(

 

4 0.901
)**(

 1 0.774
)*(

 1 0.709
)*(

0.897 2 اىؼَو ضَِ فشٝق 
)**(

 

5 
0.835

)**(
 2 0.892

**(

)
 

2 0.879
**(

)
 

1 0.828
*(

)*
 

3 0.744
)*(

 

6 
0.857

)**(
 3 0.809

)*(
 3 0.746

)*(
 2 0.787

*(

)
 

4 0.884
)**(

 

7 
0.806

)*(
 4 0.866

**(

)
 

4 0.894
**(

)
 

3 0.713
*(

)
 

5 0.861
)**(

 

8 
0.814

)**(
 5 0.916

**(

)
 

5 0.751
)*(

 4 0.759
*(

)
 

6 0.761
)*(

 

9 
0.807

)*(
 6 0.755

)*(
 6 0.756

)*(
 5 0.898

*(

)*
 

7 0.763
)*(

 

 Bإداسح داػَخ ىيزغٞٞش 
7 0.715

)*(
 7 0.723

)*(
 6 0.884

*(

)*
 

8 0.884
)**(

 

1 
0.863

 )**(
 8 0.744

)*(
 8 0.911

**(

)
 

7 0.877
*(

)*
 

9 0.763
)*(
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2 
0.778

)*(
 9 0.802

)*(
 9 0.752

)*(
 8 0.867

*(

)
 

 

3 
0.838

)**(
 10 0.894

**(

)
 

10 0.745
)*(

 9 0.905
*(

)*
 

4 
0.829

)**(
 11 0.761

)*(
 11 0.763

)*(
 10 0.722

*(

)
 

 0.05)*( صؼٕٟ أْ ِؼجًِ ث٨سصذجه دثي ػٕذ ِغضٜٛ د٨ٌز     

 0.01)**( صؼٕٟ أْ ِؼجًِ ث٨سصذجه دثي ػٕذ ِغضٜٛ د٨ٌز     

 من إعداد الباحثة بالعتماد عمت نتائج الدراسة الستطالعية.المصدر: 
كالدرجػػة الكميػة لممجػػاؿ الػػذم تنػػدرج عبػػارة ( أف قػػيـ معػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػؿ 3-5يبػيف الجػػدكؿ )

(ه كهػي م بكلػة إحصػائيان كػكف قػيـ 0.05ه 0.01تحت  مكجبػة كذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكيي داللػة )
ممجػاؿ (ه مما يشير إلج االتساؽ الداخمي بيف عبػارات االسػتبانة تبعػان ل0.70معامالت االرتباط أكبر مف )

 الذم تندرج تحت .
 صدؽ االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر كالدرجة الكمية لمم ياس: -ب

 ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محكر كالدرجة الكمية لالستبانة )االستبانة ا كلج(4-5الجدكؿ )         
ٍؼبٍو اسرجبط  اىَحبٗس

 ثٞشسُ٘

0.861 ر٘جٞٔ ٍذٝشٝخ اىزشثٞخ ىَذٝشٛ اىشٝبض ّح٘ اىزغٞٞش.: إداسح داػَخ ىيزغٞٞش. 1
)**(

 

0.888 : رفؼٞو ٍذٝشٛ اىشٝبض ىؼَيٞخ اىزغٞٞش.إداسح داػَخ ىيزغٞٞش. 2
)**(

 

0.894 ثٞئخ داػَخ ىيزغٞٞش. 3
)**(

 

0.876 رقبّخ اىَؼيٍ٘بد. 4
)**(

 

0.855 اىؼَو ضَِ فشٝق. 5
)**(

 

0.897 األطفبهاىسَبد اىشخصٞخ ىَذٝشٛ سٝبض . 6
)**(

 

 من إعداد الباحثة بالعتماد عمت نتائج الدراسة الستطالعية.المصدر: 
( أف جميػػع المحػػاكر تػػرتبط ارتباطػػان ذك داللػػة إحصػػائية مػػع الدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانةه 4-5يبػػيف الجػػدكؿ )

 عالية.ه مما يدؿ عمج أف محاكر االستبانة تتمتع بدرجة صدؽ 0.01كذلؾ عند مستكل داللة 
 ثالثًا: ثبات أدوات الدراسة.

ًي صػػػد بثبػػػات ا داة االتسػػػاؽ فػػػي النتػػػائك كتعتبػػػر ا داة ثابتػػػة إذا حصػػػمنا عمػػػج النتػػػائك نفسػػػما لػػػدل إعػػػادة 
(. كمػػا فسػػرن أبػػك  42ه ص2000ه إبػػراهيـ) تطبيػػؽ ا داة عمػػج ا فػػراد أنفسػػمـ كفػػي ظػػؿ الظػػركؼ نفسػػما

كضػح بأنػػ  تكجػد طػري تيف لت ػكيـ الثبػػات:  ا كلػج دراسػة التناسػػؽ أ قػدعػالـ بأنػ :  دقػة  درجػػة الم يػاس ه ك 
(. كلتح يػػؽ المػػدؼ مػػف 331ص ه2010)أبػػك عػػالـه  الػػداخمي لمم يػػاسه كالثانيػػة قيػػاس اسػػت رار الدرجػػة 

 :عباراتماذلؾ اتبعت الباحثة طري تيف لمتكصؿ إلج دالالت ثبات أدكات الدراسة كفاعمية 
 (: alpha -Cronbachألفا كرو نباخ )  معاملالطريقة األولت استخدام 

تـا حساب االتساؽ الداخمي لمعبػارات بػيف المحػاكر مػع بعضػما الػبعض بحسػب معامػؿ ألفاكركنبػاخ ل يػاس 
 .عبارتيف أك عبارة الثباته الذم يساهـ في تحديد تأثير العالقات الداخمية بيف كؿ
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 : التطبيقالطريقة الثانية الثبات بإعادة 
مسػة مػديريف ف ػط نظػران لصػغر حجػـ )كقد بمغػت خ االستبانة عمج العينة االستطالعية أكؿ مرةبعد تطبيؽ 

التطبيػؽ عمػج العينػة نفسػما بعػد فتػرة أسػبكعيف. كالطري تػاف  عػادةقامت الباحثة بكا صمي(  مجتمع الدراسة
 طب تا لكؿ مف أدكات الدراسة )االستبانتيف( كفؽ اآلتي:

 :ممارسة الوظائف اإلدارية من قبل مديري رياض األطفالأوًل: استبانة تحديد درجة 
عادة ا( قيـ معامؿ الثبات بطري تي ألفا5-5الجدكؿ )  )االستبانة ا كلج( لتطبيؽكركنباخ كاا

 ػذد األسئيخ اىَحبٗس

 ٍؼبٍو اىضجبد

ثطشٝقخ أىفب 

 مشّٗجبخ

ثطشٝقخ إػبدح 

 زطجٞقاى

 0.854 0.867 19 رخطٞظ ػَو اىشٗضخ

 0.882 0.891 20 اىشٗضخرْظٌٞ ػَو 

 0.844 0.864 15 ر٘جٞٔ ػَو اىشٗضخ

 0.862 0.879 19 رقٌ٘ٝ ػَو اىشٗضخ

 0.861 0.875 73 اىضجبد اىنيٜ

 من إعداد الباحثة بالعتماد عمت نتائج الدراسة الستطالعية.المصدر: 
اإلداريػػة مػػف قبػػؿ مػػديرم اسػػتبانة تحديػػد درجػػة ممارسػػة الكظػػائؼ ( أف أداة الدراسػػة )5-5يبػػيف الجػػدكؿ )
(ه كبطري ػة 0.875( تتمتػع ب يمػة ثبػات عاليػةه إذ بمػ  الثبػات العػاـ بطري ػة ألفػا كركنبػاخ )رياض ا طفػاؿ

 (.0.861) تطبيؽإعادة ال
تددوافر متطمبددات إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات ريدداض مدددى ثانيددًا: اسددتبانة 

 األطفال:
عادة الثبات بطري تي ألفا( قيـ معامؿ 6-5الجدكؿ )  )االستبانة الثانية( التطبيؽكركنباخ كاا

 ػذد األسئيخ اىَحبٗس

 ٍؼبٍو اىضجبد

ثطشٝقخ أىفب 

 مشّٗجبخ

ثطشٝقخ إػبدح 

 زطجٞقاى

ر٘جٞٔ ٍذٝشٝخ اىزشثٞخ  :إداسح داػَخ ىيزغٞٞش

 ىَذٝشٛ اىشٝبض ّح٘ اىزغٞٞش.

9 0.845 0.836 

اىشٝبض  : رفؼٞو ٍذٝشٛإداسح داػَخ ىيزغٞٞش

 ىؼَيٞخ اىزغٞٞش.

7 0.867 0.852 

 0.827 0.833 14 ثٞئخ داػَخ ىيزغٞٞش

 0.839 0.845 15 اىَؼيٍ٘بد قبّخر

 0.851 0.843 12 اىؼَو ضَِ فشٝق

 0.861 0.875 13 اىسَبد اىشخصٞخ

 0.844 0.851 70 اىضجبد اىنيٜ

 الستطالعية.من إعداد الباحثة بالعتماد عمت نتائج الدراسة المصدر: 
اسػػػػتبانة تػػػػكافر متطمبػػػػات إعػػػػادة هندسػػػػة العمميػػػػات اإلداريػػػػة فػػػػي ( أف أداة الدراسػػػػة )6-5يبػػػػيف الجػػػػدكؿ )

(ه 0.851( تتمتع ب يمة ثبات عاليػةه إذ بمػ  الثبػات العػاـ بطري ػة ألفػا كركنبػاخ )مؤسسات رياض ا طفاؿ
 (.0.844) التطبيؽكبطري ة إعادة 
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 وعينتيا.رابعًا: مجتمإ الدراسة 
ريػاض ا طفػاؿ فػي مػدينتي الالذقيػة كجبمػةه كالبػال  عػددهـ مؤسسػات يشمؿ مجتمع الدراسة جميع مديرم 

 كما يظمر الجدكؿ اآلتي: يران كمديرة( مد105)
 ( تكزيع مديرم رياض ا طفاؿ في مدينتي الالذقية كجبمة )المجتمع ا صمي(7-5جدكؿ )              

 ثٌمطجع

 ثٌّذ٠ٕز
 ػجِز خجفز

ؽٙجس أخشٜ )ٔمجدز ِؼ١ٍّٓ, 

 ثصقجد ٔغجةٟ(
 ثٌّؾّٛع

 83 12 1 70 ث٩ٌرل١ز

 22 1 1 20 ؽذٍز

 105 13 2 90 ثٌّؾّٛع

 مديرية التربية بالالذقيةا دائرة التخطيط واإلحصاء.المصدر: 
ـا ك  مػديريف  خمسػة عينػة اسػتطالعية بمغػت عمػج مػاتطبي مف أجؿ التأكد مف صدؽ كثبات أدكات الدراسة تػ

تكزيػع أدكات عنػد طري ة الحصػر الشػامؿ اتبعت الباحثة  ا صمي نظران لصغر حجـ مجتمع الدراسةه ك ف ط
ـا تكزيػع أدكات الدراسػة الدراسػة )االسػتبانتيف(ه  ـا اسػتبعاد أفػراد  ( مػدير كمػديرة100عمػج )حيػث تػ بعػد أف تػ

( اسػػػػتبانة صػػػػالحة ككاممػػػػة لمتحميػػػػؿ 93عيػػػػد منمػػػػا )أً العينػػػػة االسػػػػتطالعيةه كعنػػػػد تطبيػػػػؽ كمتػػػػا ا داتػػػػيف 
انات المسػػػتردة كفػػؽ التكزيػػػع يكالجػػدكؿ اآلتػػػي يبػػيف االسػػتب  %(.93اإلحصػػائيه كبنسػػبة اسػػػتجابة بمغػػت )

 (:7-5المبيف في الجدكؿ رقـ )
 ( تكزيع مديرم رياض ا طفاؿ في مدينتي الالذقية كجبمة )عينة الدراسة(8-5جدكؿ )
 اىقطبع

 اىَذْٝخ
 ػبٍخ خبصخ

أخشٙ )ّقبثخ, ارحبد جٖبد 

 ّسبئٜ(
 اىَجَ٘ع

 73 9 1 63 اىالرقٞخ

 20 1 1 18 ججيخ

 93 10 2 81 اىَجَ٘ع

 (.7-5من إعداد الباحثة بالعتماد عمت بيانات الجدول رقم )المصدر: 
فػػي مدينػػة  ان كمػػديرة( مػػدير 73( مػػديران مكزعػػة بػػيف )93( أفا حجػػـ عينػػة الدراسػػة بمػػ  )8-5يبػػيف الجػػدكؿ )
 في مدينة جبمة. ان كمديرة( مدير 20الالذقيةه ك)

 .خصائص عينة الدراسة 1-4:
 :المؤىل العمميتكزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  :1-1-4

 ( تكزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهؿ العممي9-5جدكؿ )                          

 اىَؤٕو اىؼيَٜ
صبّ٘ٝخ أٗ 

 ٍؼٖذ

إجبصح 

 جبٍؼٞخ

دثيً٘ رإٔٞو 

 رشث٘ٛ

دساسبد 

 ػيٞب
 اىَجَ٘ع

 93 9 40 36 8 اىؼذد

 %100.0 %9.7 %43 %38.7 %8.6 اىْسجخ %

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
تربػكمه حيػث بمغػت نسػبة ( أفا النسبة ا كبر بيف فئات المؤهؿ العممػي هػي لمفئػة دبمػـك تأهيػؿ 9-5يبيف الجدكؿ )

%(ه كالشكؿ اآلتي يبيف التمثيؿ البياني لتػكزع أفػراد العينػة حسػب متغيػر 43مديرم رياض ا طفاؿ في هذن الفئة )
 المؤهؿ العممي:
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 .( التمثيل البياني لتوزع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي1-5الشكل رقم )

 
 :الختصاصتكزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  :2-1-4

 ( توزيإ أفراد العينة حسب متغير الختصاص10-5جدول )                            
 اىَجَ٘ع رطجٞقٞخ ّظشٝخ االخزصبص

 93 34 59 اىؼذد

 %100.0 %36.6 %63.4 اىْسجخ %

 (SPSSاإلحصائي )المصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج 
نظريػػةه حيػػث بمغػػت الكميػػات اللفئػػة بة ا كبػػر بػػيف فئتػػي االختصػػاص هػػي ( أفا النسػػ10-5يبػػيف الجػػدكؿ )

%(ه كالشػػكؿ اآلتػػي يبػػيف التمثيػػؿ البيػػاني لتػػكزع أفػػراد 63.4نسػػبة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي هػػذن الفئػػة )
 العينة حسب متغير االختصاص:

 
 .البياني لتوزع أفراد العينة حسب متغير الختصاص( التمثيل 2-5الشكل رقم )
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 :تابعية الروضةتكزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  :3-1-4

 ( تكزيع أفراد العينة حسب متغير تابعية الركضة11-5جدكؿ )
ربثؼٞخ 

 اىشٗضخ

جٖبد  خبصخ حنٍ٘ٞخ

 أخشٙ
 اىَجَ٘ع

 93 10 81 2 اىؼذد

 %100.0 %10.8 %87.1 %2.2 اىْسجخ %

 (SPSSالمصدر: مف إعداد الباحثة باالعتماد عمج مخرجات البرنامك اإلحصائي )
خاصػػةه الطفػػاؿ ا لفئػػة ريػػاض كبػػر بػػيف فئػػات تابعيػػة الركضػػة هػػي ( أفا النسػػبة ا 11-5يبػػيف الجػػدكؿ )

%(ه كالشػػكؿ اآلتػػي يبػػيف التمثيػػؿ البيػػاني 87.1حيػػث بمغػػت نسػػبة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي هػػذن الفئػػة )
 أفراد العينة حسب متغير تابعية الركضة:لتكزع 

 
 .( التمثيل البياني لتوزع أفراد العينة حسب متغير تابعية الروضة3-5الشكل رقم )

 
 :سنوات الخبرة اإلداريةتكزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير  :4-1-4

 ( تكزيع أفراد العينة حسب متغير سنكات الخبرة اإلدارية12-5جدكؿ )
اىخجشح 

 اإلداسٝخ

1-5 

 سْ٘اد

6-10 سْ٘اد   11-15 سْخ   15أمضش ٍِ  

 سْخ
 اىَجَ٘ع

 93 13 18 38 24 اىؼذد

 %100.0 %14 %19.4 %40.9 %25.8 اىْسجخ %

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
سػػػنكاته  10-6( أفا النسػػػبة ا كبػػػر بػػػيف فئػػػات سػػػنكات الخبػػػرة اإلداريػػػة هػػػي لمفئػػػة 12-5يبػػػيف الجػػػدكؿ )

%(ه كالشػػكؿ اآلتػػي يبػػيف التمثيػػؿ البيػػاني 40.9حيػػث بمغػػت نسػػبة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي هػػذن الفئػػة )
 لتكزع أفراد العينة حسب متغير سنكات الخبرة اإلدارية:
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 أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية( التمثيل البياني لتوزع 4-5الشكل رقم )

 :الدورات التدريبيةتكزع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 5-1-4 :
 ( تكزيع أفراد العينة حسب متغير الدكرات التدريبية13-5جدكؿ )

 اىَجَ٘ع ال ّؼٌ اىذٗساد اىزذسٝجٞخ

 93 56 37 اىؼذد

 %100.0 %60.2 %39.8 اىْسجخ %

 (SPSSإعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: من 
لفئػػػة ممػػػف لػػػـ يتبعػػػكا سػػػنكات الػػػدكرات التدريبيػػػة هػػػي  ( أفا النسػػػبة ا كبػػػر بػػػيف فئتػػػي13-5يبػػػيف الجػػػدكؿ )

%(ه كالشػػكؿ اآلتػػي يبػػيف 60.2دكرات تدريبيػػةه حيػػث بمغػػت نسػػبة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي هػػذن الفئػػة )
 لتكزع أفراد العينة حسب متغير الدكرات التدريبية:التمثيؿ البياني 

 
 .( التمثيؿ البياني لتكزع أفراد العينة حسب متغير الدكرات التدريبية5-5الشكؿ رقـ )
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 .المعالجات اإلحصائية المستخدمة لستخالص النتائج خامسًا:

مػػا أه SPSS.20لمعمػػـك االجتماعيػػة  اإلحصػػائية الرزمػػة برنػػامك النتػػائك تحميػػؿ فػػي الباحثػػة اسػػتخدمت   
 :فكانت ال كانيف كاالختبارات المستخدمة

 معامؿ االرتباط بيرسكف لمتأكد مف صدؽ االتساؽ الداخمي  دكات الدراسة. -1
 معامؿ ألفاكركنباخ لمتأكد مف ثبات أدكات الدراسة. -2
 المعيارية كا همية النسبية.التكرارات المطم ة كالنسبيةه المتكسطات الحسابية كاالنحرافات  -3
 ( ستكدنت لمفرؽ بيف متكسطي عينتيف مست متيفه كيير متساكيتيف بالحجـ.Tاختبار ) -4
 .ONE WAY ANOVAاختبار تحميؿ التبايف ا حادم  -5
اختبػػػػار دانػػػػت كشػػػػيفي  لتحديػػػػد مصػػػػادر الفػػػػركؽ بػػػػيف المتكسػػػػطات )اختبػػػػار دانػػػػت فػػػػي حػػػػاؿ تبػػػػايف  -6

 اختبار شيفي  في حاؿ تبايف المجمكعات متماثؿ(. المجمكعات يير متماثؿه
 ( ستكدنت.Tيف في حاؿ تطبيؽ اختبار )تاختبار ليفيف لتحديد التجانس بيف العين -7
 اختبار كام مربع. -8

 .تحميل إجابات أفراد العينةسادسًا: 
 اإلدارية من قبل مديري رياض األطفال: وظائفتحديد درجة ممارسة ال: 1-6

ه تنظػيـك ه تخطػيط)اإلدارية مف قبػؿ مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فػي مجػاالت:  كظائؼممارسة اللتحديد درجة 
ـا حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ (ت ػػكيـ عمػػؿ الركضػػةك ه تكجيػػ ك  مػػف  مجػػاؿه تػػ

 ي:االستبانةه أما معيار الحكـ عمج متكسط االستجابات لتحديد درجة الممارسة فكاف كفؽ اآلت مجاالت
 درجة االستجابة الدنيا/عدد فئات االستجابة –طكؿ الفئة = درجة االستجابة العميا 

 0.8=  5/ 1 – 5طكؿ الفئة = 
   كبناءن عمي  تككف الدرجات عمج النحك اآلتي:
 درجة الممارسة المجال

 قميمة جدان  1.8 – 1
 قميمة 2.60 – 1.81
 متكسطة 3.40 – 2.61
 عالية 4.20 – 3.41

 عالية جدان  5 –4.21
ذا 1.8-1فػكذا كقعػت قيمػة المتكسػط الحسػابي ضػمف المجػػاؿ ) ( فمػي ت ابػؿ درجػة الممارسػة قميمػة جػػدانه كاا

ذا كقعػػػػت ضػػػػمف المجػػػػاؿ 2.60-1.81كقعػػػػت ضػػػػمف المجػػػػاؿ ) ( فمػػػػي ت ابػػػػؿ درجػػػػة الممارسػػػػة قميمػػػػةه كاا
ذا كقعػػت ضػػمف المجػػاؿ )2.61-3.40) ( فمػػي 4.20-3.41( فمػػي ت ابػػؿ درجػػة الممارسػػة متكسػػطةه كاا

ذا كقعػػت ضػػمف المجػػاؿ ) ( فمػػي ت ابػػؿ درجػػة الممارسػػة عاليػػة 5-4.21ت ابػػؿ درجػػة الممارسػػة عاليػػةه كاا
 جدان.
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 أوًل: مجال تخطيط عمل الروضة:
 .( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واألىمية النسبية إلجابات المديرين عمت مجال تخطيط عمل الروضة14-5جدول )

 اىؼجبساد اىشقٌ
اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

 اىْسجٞخ %

دسجخ 

 اىََبسسخ

 ِضٛعطز 58.71 1.342 2.936 أمغ دّفشدٞ خطز ثٌؼًّ فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ. 1

 ػج١ٌز 72.47 1.122 3.624 آخز دؼ١ٓ ث٨ػضذجس صؼ١ٍّجس ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ػٕذ ٚمغ ثٌخطز. 2

 ػج١ٌز 69.03 1.229 3.452 ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ ػٕذ ٚمغ خطز ثٌؼًّ.أعضف١ذ ِٓ آسثء  3

4 
أفااذد دٕفغااٟ ثٌذشٔااجِؼ ثٌخااجؿ ٌٍشٚمااز دْٚ ِؾااجسوز ثٌّشد١ااجس 

 ٌؼذَ صه١ٍ٘ٙٓ.
3.172 1.265 63.44 

 ِضٛعطز

5 
أصخز ثٌمشثسثس ثٌخجفز دخطاز ثٌؼّاً دْٚ ثٌشؽاٛع إٌاٝ ثٌؼاج١ٍِٓ 

 )ِشد١جس, إدثس١٠ٓ(  فٟ ثٌشٚمز.
3.301 1.150 66.02 

 ِضٛعطز

     رقً٘ إداسح اىشٗضخ ثَب ٝيٜ: 

 ػج١ٌز 79.78 0.730 3.989 ٚمغ ثٌخطز فٟ مٛء ث٦ِىجٔجس ثٌّضجفز. 6

 ػج١ٌز 75.91 0.962 3.796 ٚمغ دشٔجِؼ ثٌخذشثس ثٌضشد٠ٛز فٟ مٛء صخقـ ثٌّشد١جس. 7

 ػج١ٌز 80.65 0.814 4.032 ؽشؿ ؽٛثٔخ ثٌؼًّ ثٌضٟ صضنّٕٙج ثٌخطز ٌٍؼج١ٍِٓ ٌذ٠ٙج . 8

9 
ث٨عضفجدر ِٓ أخطجء ثٌؼًّ فٟ ثٌغٕٛثس ثٌغاجدمز ػٕاذ دٕاجء دشٔاجِؼ 

 ػٍّٙج ثٌقجٌٟ.
4.118 0.883 82.35 

 ػج١ٌز

10 
صخقاا١ـ ثٌّشد١ااجس ثٌّضضٚؽااجس ٤هفااجي ثٌفتااز ث٤ٌٚااٝ ٌخذااشصٙٓ 

 ثٌضشد٠ٛز.
2.065 1.051 41.29 

 ل١ٍٍز

11 
ث٤هفاجي ثٌغ٩عاز فاٟ دذث٠از صقذ٠ذ ث٤ٔؾطز ثٌضشد٠ٛز ثٌخجفز دفتاجس 

 ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ.
3.548 1.099 70.97 

 ػج١ٌز

12 
صقذ٠ااذ ث٤ٔؾااطز ثٌضااٟ عااضمَٛ دٙااج خااجسػ ثٌشٚمااز فااٟ دذث٠ااز ثٌؼااجَ 

 ثٌذسثعٟ.
2.054 1.015 41.08 

 ل١ٍٍز

13 
صقذ٠ذ ػذد ث٤هفجي ثٌازٞ عا١مذً دٕاجًء ػٍاٝ ِغاجفز دٕاجء ثٌشٚماز  

 فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ.
3.634 0.953 72.69 

 ػج١ٌز

14 
ٚماااغ ِؼاااج١٠ش ٌمذاااٛي ثٌّشد١اااجس ٌاااذ٠ٙج ِغاااً )ثٌخذاااشر ٚثٌؾاااٙجدر 

 ثٌؼ١ٍّز...(.
3.548 1.016 70.97 

 ػج١ٌز

15 
لذٛي ػذد إماجفٟ ِآ ثٌّشد١اجس ث٨فض١اجه ٌٍظاشٚف ثٌطجسةاز فاٟ 

 ثٌؼًّ.
2.946 0.971 58.92 

 ِضٛعطز

16 
ِشثػاااااجر ثٌظاااااشٚف ثٌذ١ت١اااااز ثٌّق١طاااااز دجٌشٚماااااز )ثلضقاااااجد٠ز, 

 ثؽضّجػ١ز, عمجف١ز.....(.
3.495 1.080 69.89 

 ػج١ٌز

 ِضٛعطز 56.99 1.188 2.850 ٚمغ خطز ِفقٍز ٌٕفمجس ثٌشٚمز. 17

 ِضٛعطز 61.51 0.981 3.075 ٚمغ دذثةً ٌٍخطز ِٓ أؽً ِٛثؽٙز ثٌظشٚف ثٌّفجؽتز. 18

19 
صقذ٠اااذ ِٛثػ١اااذ ث٨ؽضّجػاااجس ثٌذٚس٠اااز )ثؽضّاااجع أ١ٌٚاااجء ث٤ِاااٛس, 

 عضؼمذ فٟ ثٌشٚمز.ثٌّشد١جس( ثٌضٟ 
3.591 1.154 71.83 

 ػج١ٌز

 ٍز٘سطخ 66.9 0.545 3.327 ث٦ؽّجٌٟ

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
بكظيفػة تخطػيط ( أفا درجة ممارسة مػديرم ريػاض ا طفػاؿ لمممػاـ اإلداريػة المتعم ػة 14-5يبيف الجدكؿ )
مجػػاؿ  عبػػاراته ف ػػد بمغػػت قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي المػػرجح إلجمػػالي درجددة متوسددطةهػػي  عمػػؿ الركضػػة

( كت ابػػػؿ درجػػػة الممارسػػػة 3.40-2.61(ه كهػػػي ت ػػػع ضػػػمف المجػػػاؿ )3.327تخطػػػيط عمػػػؿ الركضػػػة )
 %(.  66.9متكسطة عمج مجاالت م ياس ليكرته كما بمغت أهميتما النسبية )ال
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( كالتػػي تتضػػمف االسػػتفادة مػػف أخطػػاء العمػػؿ فػػي السػػنكات السػػاب ة عنػػد 9كمػػف المالحػػظ أفا  العبػػارة رقػػـ )
%(ه فػػػي حػػػيف 82.35بمغػػػت )ف ػػػد حصػػػمت عمػػػج أعمػػػج نسػػػبة قػػػد برنػػػامك عمػػػؿ الركضػػػة الحػػػالي كضػػػع 

( كالمتضػػمنة تحديػػد ا نشػػطة التػػي سػػت ـك بمػػا الركضػػة فػػي بدايػػة العػػاـ الدراسػػي 12حصػػمت العبػػارة رقػػـ )
العبػارة  %(50%(. كمػف العبػارات التػي نالػت نسػب مئكيػة متدنيػة دكف )41.08عمج أدنج نسبة كبمغت )

كالمتضمنة تخصيص المربيات المتزكجات  طفاؿ الفئة ا كلج لخبرتمف التربكية بأهميػة نسػبية  (10رقـ )
 %(.41.29بمغت )

 الروضددةعمدل  درجدة ممارسددة مدديري ريدداض األطفدال لميدداميم اإلداريدة المتعمقددة بوظيفدة تخطدديط ناإذ
 لمجانػب اإلدارم فػي عمممػـ كمػا يجػب عمػيمـ ال يػاـ بػ  الكػافي إلػج عػدـ فمممػـ عدزى ذلدكقدد يُ و  همتوسطة

نتيجة قمة الدكرات التدريبية التي يخضع لما مديرم رياض ا طفػاؿ ف ػد تبػيف  عند التخطيط لعمؿ الركضة
نػػا تبػػرز أهميػػة هػػذن ف ػػطه كه 60.2%كف الػػذيف لػػـ يخضػػعكا لػػدكرات تدريبيػػة قػػد بمغػػت مػػدير ال أف نسػػبة 

إشػراؾ جميػػع كتكجيػػ  انتبػاهمـ إلػج ضػػركرة ه لمعمػؿالتخطػيط  الػدكرات لتػدريب مػػديرم الريػاض عمػج كيفيػػة
مػػػف آراء المػػػكجميف بالشػػػكؿ ا مثػػػؿ  االسػػػتفادة كالعمػػػؿ عمػػػج ه كضػػػع الخطػػػةالعػػػامميف فػػػي الركضػػػة عنػػػد 

خػالؿ العػاـه كقػد أكػدت  ست ـك بما الركضػة نشطة التي ل في بداية العاـ الدراسي عند التخطيطالتربكييف 
إلػج أنػ  يكجػد قمػة فػي الػدكرات التدريبيػة فػي  (2003الحسيناه كدراسة )(2011)طعمةا كالن مف دراسة 

دراسػػة نتيجػػة هػػذن النتيجػػة مػػع  تختمددف مجػػاؿ ريػػاض ا طفػػاؿ بشػػكؿ  عػػاـ كمجػػاؿ اإلدارة بشػػكؿ  خػػاص.
ا طفػػػاؿ لػػػديمف ضػػػعؼ فػػػي ممارسػػػة كظيفػػػػة  التػػػي تكصػػػمت إلػػػج أف مػػػديرات ريػػػاض( 2012)عقيدددلا 
 التخطيط.

 
 ثانيًا: مجال تنظيم عمل الروضة:

 .( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كا همية النسبية إلجابات المديريف عمج مجاؿ تنظيـ عمؿ الركضة15-5جدكؿ )

 اىؼجبساد اىشقٌ
اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

 اىْسجٞخ %

دسجخ 

 اىََبسسخ

 ػج١ٌز 78.71 0.987 3.936 أصٌٛٝ دٕفغٟ ِّٙز لذٛي ث٤هفجي فٟ ثٌشٚمز. 1

2 
ثٌّشد١اجس ثٌٕجؽقاجس وٕجةذاز ػٕاٟ فاٟ فاجي  ٜفذإأوٍف 

 غ١جدٟ.
3.667 1.237 73.33 

 ػج١ٌز

3 
أؽااشف دٕفغااٟ ػٍااٝ ث٤هفااجي أعٕااجء فااؼٛدُ٘ ٚٔااضٌُٚٙ 

 ِٓ دجؿ ثٌشٚمز.
3.516 1.274 70.32 

 ػج١ٌز

     إداسح اىشٗضخ ثَب ٝيٜ:رقً٘  

4 
صقم١ااك وااً ٘ااذف ِاآ ث٤٘ااذثف ثٌّٛمااٛػز فااٟ خطااز 

 ثٌؼًّ.
4.075 0.494 81.51 

 ػج١ٌز

5 
صاإظُ ثٌمااشثسثس ٚٔؾااشثس ثٌؼّااً ثٌىضش١ٔٚااجً ػاآ هش٠ااك 

 ثٌقجعٛح.
1.946 1.164 38.92 

 ل١ٍٍز

6 
ث٨فضفجظ دجٌغؾ٩س ثٌخجفز دج٤هفجي ٚثٌؼاج١ٍِٓ دؾاىً 

 ثٌىضشٟٚٔ.
2.204 1.273 44.09 

 ل١ٍٍز

 ل١ٍٍز 50.75 1.109 2.538ثعضذؼجد لٛث١ٔٓ ٚصؼ١ٍّاجس ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از ثٌضاٟ ٨ صخاذَ  7
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 ِقٍقز ثٌطفً.

8 
صطذ١ااك ثٌٕظااجَ ِاآ خاا٩ي صؾااؾ١غ ث٨ٌضااضثَ ثٌاازثصٟ ٌىااً 

 ػجًِ.
4.032 0.758 80.65 

 ػج١ٌز

9 
صغ١ااش ِغااجسثس ثٌؼّااً فااٟ مااٛء ثٌظااشٚف ثٌّق١طااز 

 دجٌشٚمز.
3.548 0.950 70.97 

 ػج١ٌز

10 
صٕفاااز ِناااّْٛ دشٔاااجِؼ ثٌؼّاااً مااآّ ثٌفضاااشر ثٌض١ِٕاااز 

 ثٌّخطو ٌٙج.
4.065 0.805 81.29 

 ػج١ٌز

11 
صاااٛف١ش ِٕجخاااجً ِااآ ث٤ٌفاااز ٚثٌّقذاااز دااا١ٓ ثٌؼاااج١ٍِٓ فاااٟ 

 ثٌشٚمز.
4.807 0.449 96.13 

 ػج١ٌز ؽذثً 

12 
صااه١ِٓ ثٌٛعااجةً ثٌضؼ١ّ١ٍااز ثٌّٕجعااذز ٌىااً فتااز ِاآ فتااجس 

 ث٤هفجي.
4.247 1.139 84.95 

 ػج١ٌز ؽذثً 

13 
صضٚد ثٌّىضذز دجٌّشثؽغ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌىضخ ث٨ٌىضش١ٔٚز ثٌضٟ 

 صُف١ذ ثٌّشد١جس.
3.129 1.337 62.58 

 ِضٛعطز

14 
ثعااضخذَ ثٌضم١ٕااجس ثٌقذ٠غااز ٌٍضٛثفااً ِااغ أ١ٌٚااجء ث٤ِااٛس 

 (/.SMSِغً /ثٌذش٠ذ ث٨ٌىضشٟٚٔ ٚثٌشعجةً ثٌٕق١ز )
2.183 1.151 43.66 

 ل١ٍٍز

15 
ثٌقذ٠غز ٌٍضٛثفً ِغ ثٌؾٙاجس ثٌشعا١ّز ثعضخذَ ثٌضم١ٕجس 

 ِغً / ثٌذش٠ذ ث٨ٌىضشٟٚٔ ٚثٌفجوظ/.
1.108 0.403 22.15 

 ل١ٍٍز

 ػج١ٌز 83.01 0.736 4.151 ِؾجسوز ؽ١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ صٕف١ز دشٔجِؼ ثٌؼًّ. 16

 ِضٛعطز 56.99 0.977 2.850 إؽشثن ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ فٟ ػًّ ثٌشٚمز. 17

18 
 ثٌذ١تااازثٌّغاااجّ٘ز فاااٟ دؼااال ثٌفؼج١ٌاااجس ثٌضاااٟ صماااجَ فاااٟ 

 .زثٌّق١ٍ
2.785 0.965 55.70 

 ِضٛعطز

 ػج١ٌز 84.95 0.843 4.247 ِضجدؼز إف٩ؿ ث٤ػطجي ثٌضٟ صق١خ ِذٕٝ ثٌشٚمز. 19

20 
اااا١ٓ ٌٍؼٕج٠ااااز دقااااقز ث٤هفااااجي فااااٟ  صخقاااا١ـ ِخضقل

 ثٌشٚمز.
4.462 0.685 89.25 

 ػج١ٌز ؽذثً 

 ٍز٘سطخ 66.1 0.607 3.374 اإلجَبىٜ

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
تنظػػيـ بكظيفػػة اإلداريػػة المتعم ػػة  ممػػاـ( أفا درجػػة ممارسػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ لم15-5)يبػػيف الجػػدكؿ
مجػاؿ  عبػاراته حيػث بمغػت قيمػة المتكسػط الحسػابي المػرجح إلجمػالي ىي درجة متوسطة عمؿ الركضة

كت ابػػػػؿ درجػػػػة الممارسػػػػة  (3.40-2.61( كهػػػػي ت ػػػػع ضػػػػمف المجػػػػاؿ )3.374تنظػػػػيـ عمػػػػؿ الركضػػػػة )
 %(.66.1أهميتما النسبية ) تمتكسطة عمج مجاالت م ياس ليكرته كبمغال

( كالتػػي تتضػػمف تػػكفير مناخػػان مػػف ا لفػػة كالمحبػػة بػػيف العػػامميف فػػي 11كمػػف المالحػػظ أفا  العبػػارة رقػػـ )
( كالمتضػػمنة 15%(ه فػي حػيف حصػمت العبػارة رقػـ )96.13كبمغػت ) أعمػج نسػبةالركضػة حصػمت عمػج 

استخداـ الت نيات الحديثة لمتكاصػؿ مػع الجمػات الرسػمية مثػؿ البريػد االلكتركنػي كالفػاكس عمػج أدنػج نسػبة 
( 5العبػػػػارة رقػػػػػـ ) %(50%(. كمػػػػف العبػػػػارات التػػػػي نالػػػػػت نسػػػػب مئكيػػػػة متدنيػػػػة دكف )22.15كبمغػػػػت )

ـ ال ػػػػػرارات كنشػػػػػرات العمػػػػػؿ الكتركنيػػػػػان عػػػػػف طريػػػػػؽ الحاسػػػػػكب بأهميػػػػػة نسػػػػػبية بمغػػػػػت كالمتضػػػػػمنة تنظػػػػػي
ة لمتكاصػػػؿ مػػػع أكليػػػاء ا مػػػكر مثػػػؿ ( المتضػػػمنة اسػػػتخدـ الت نيػػػات الحديثػػػ14كالعبػػػارة رقػػػـ ) ه%(38.92)

( كالمتضػػمنة االحتفػػاظ بالسػػجالت الخاصػػة 6كالعبػػارة رقػػـ ) ه(SMSالبريػػد االلكتركنػػي كالرسػػائؿ النصػػية )
 %(.44.09طفاؿ كالعامميف بشكؿ الكتركني بأهمية نسبية بمغت )با 
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درجة ممارسة مديري رياض األطفال لمياميم اإلدارية المتعمقة بوظيفة تنظيم عمل الروضة إذفه 
ي تصركف عمج التعاكف ال ائـ بينمـ كبيف مديرم رياض ا طفاؿ  معظـإلج أف  ذلك فسريُ وقد  متوسطةا

دكف أف يككف هناؾ  أجؿ تنفيذ برنامك العمؿ ضمف الفترة الزمنية المخطط لماالعامميف في الركضة مف 
مشاركة كافية مف قبؿ المكجميف االختصاصيف أك مساهمة لبعض فعاليات المجتمع المحمي في تنظيـ 
ا نشطة كا عماؿ التي يمكف أف ت ـك بما الركضة. كفيما يتعمؽ بتكظيؼ مديرم الرياض لمت نيات 

الت نيات الحديثة تنظيـ عمؿ الركضة ف د أظمرت النتائك أف معظـ أفراد العينة ال يستخدمكف الحديثة في 
ًيعزل ذلؾ إماا إلج عدـ ه كقد منمـ البعضلدل مثؿ )الحاسكب كالفاكس( في عمممـ اإلدارم ريـ تكاجدن 

مكانية االستفادة منما في تنظيـ عمؿ ال ركضة كما يترتب إلماـ مديرم الرياض بأهمية هذن الت نيات كاا
مممارات عدـ امتالكمـ لأو عمج ذلؾ مف اختصار لمكقت كالحصكؿ عمج المعمكمات بيسر  كسمكلةه 

هذن النتيجة مع نتيجة  تختمف. يؼ هذن الت نيات في عمممـ اإلدارمالتي تمكنمـ مف تكظ نية الكافية الت
التي تكصمت إلج أف مديرات رياض ا طفاؿ لديمف ضعؼ في ممارسة كظيفة  (2012)عقيلا دراسة 

التنظيـ نتيجة عدـ كجكد هيكؿ تنظيمي كاضح لمركضة باإلضافة إلج عدـ تكزيع المماـ كالمسؤكليات 
 كف ان لتخصصات العامميف في الركضة.

 
 ثالثًا: مجال توجيو عمل الروضة:

 كاالنحرافات المعيارية كا همية النسبية إلجابات المديريف عمج مجاؿ تكجي  عمؿ الركضة( المتكسطات الحسابية 16-5جدكؿ )

 اىؼجبساد اىشقٌ
اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

اىْسجٞخ 

% 

دسجخ 

 اىََبسسخ

1 
أٚؽااٗ ثٌؼااج١ٍِٓ ثعااضٕجدثً إٌااٝ ثٌّؼٍِٛااجس ثٌّضااٛفشر ػاإُٙ فااٟ 

 ثٌغؾ٩س ثٌخجفز دىً ػجًِ.
3.172 1.248 63.44 

  ِضٛعطز

 

2 
أٚؽااٗ ثٌّشد١ااجس إٌااٝ ثعااضخذثَ ثٌقجعااٛح فااٟ ػ١ٍّااز صؼٍاا١ُ 

 ث٤هفجي.
3.473 1.194 69.46 

 ػج١ٌز

3 
ًد دٚسٞ ٩ٌها٩ع  أصٚس ثٌّشد١جس فٟ ثٌمجػجس ثٌقاف١ز دؾاى

 ػٍٝ أدثةٙٓ
4.484 0.802 89.68 

 ػج١ٌز ؽذثً 

4 
ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ٌذ٠ُٙ لاذسثس وجف١از ٤دثء ثٌؼّاً دْٚ 

 ثٌقجؽز ٌٍّضجدؼز.
2.398 1.075 47.96 

 ل١ٍٍز

 ػج١ٌز 81.72 1.018 4.086 أوجفب ث٤دثء ثٌّض١ّض فٟ ثٌشٚمز. 5

6 
أل١ُ دجٌضؼجْٚ ِاغ ثٌّاٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجفا١ٓ دٚسثس صذس٠ذ١از 

 ٌٍّشد١جس.
2.387 1.043 47.74 

 ل١ٍٍز

7 
أصااجدغ ثٌضمااجس٠ش ثٌذٚس٠ااز ٌّؼشفااز ِااذٜ ث٨لضااشثح ِاآ صقم١ااك 

 ث٤٘ذثف.
3.280 1.117 65.59 

 ِضٛعطز

8 
أصؼاجْٚ ِاغ ثٌؼاج١ٍِٓ فاٟ فااً ثٌّؾاى٩س ثٌضاٟ صاٛثؽُٙٙ فااٟ 

 ثٌؼًّ.
4.183 0.846 83.66 

 ػج١ٌز

 ػج١ٌز 74.62 1.002 3.731 أّٟٔ صم١ٕز ثٌضؼٍُ ثٌزثصٟ ٌذٜ ثٌّشد١جس فٟ ثٌشٚمز. 9

10 
أٚؽٗ ثٌّشد١جس ٌمشثءر وضاخ صشد٠ٛاز صضؼٍاك دشػج٠از ثٌطفٌٛاز 

 ثٌّذىشر.
3.624 0.999 72.47 

 ػج١ٌز



 
111 

     صمَٛ إدثسر ثٌشٚمز دّج٠ٍٟ: 

 ل١ٍٍز 47.10 1.080 2.355 صغُٙ دؼل فؼج١ٌجس ثٌذ١تز ثٌّق١ٍز فٟ ٔؾجهجس ثٌشٚمز. 11

12 
صٛص٠ااغ ثٌٕؾااشثس ثٌضشد٠ٛااز ػٍااٝ ثٌّشد١ااجس دٙااذف صض٠ٚااذ٘ٓ 

 دىً ؽذ٠ذ فٟ ِؾجي ػٍّٙٓ.
3.161 1.164 63.23 

 ِضٛعطز

13 
ٌّٕجلؾااز وااً  ؽذ٠ااذ فااٟ ِؾااجي سػج٠ااز ػمااذ ؽٍغااجس فااٛثس 

 ثٌطفٌٛز ثٌّذىشر.
3.731 1.002 74.62 

 ػج١ٌز

14 
صٛف١ش ث٦ِىجٔجس )ثٌّجد٠ز ٚثٌّؼ٠ٕٛز( ث٩ٌصِز ٌخٍك ٚصؾؾ١غ 

 ث٦دذثع ٌذٜ ثٌّشد١جس.
3.387 0.794 67.74 

 ِضٛعطز

 ػج١ٌز ؽذثً  85.38 0.946 4.269 ِغجػذر ثٌّشد١جس ػٍٝ فً ِؾى٩س ث٤هفجي. 15

 ػبىٞخ 72.16 0.559 3.447 ث٦ؽّجٌٟ

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
تكجيػػ  بكظيفػػة  اإلداريػػة المتعم ػػة مممػػاـ( أفا درجػػة ممارسػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ ل16-5)يبػػيف الجػػدكؿ
مجػػاؿ  عبػػاراته حيػػث بمغػػت قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي المػػرجح إلجمػػالي درجددة عاليددةهػػي  عمػػؿ الركضػػة

عاليػة الكت ابػؿ درجػة الممارسػة  (4.20-3.41كهػي ت ػع ضػمف المجػاؿ ) (3.447تكجي  عمؿ الركضػة )
 %(.72.16أهميتما النسبية ) تعمج مجاالت م ياس ليكرته كبمغ
المربيػػػػات فػػػػي ال اعػػػػات الصػػػػفية بشػػػػكؿ دكرم ( كالتػػػػي تتضػػػػمف زيػػػػارة 3مػػػػف المالحػػػػظ أفا  العبػػػػارة رقػػػػـ )

( 11%(ه فػي حػيف حصػمت العبػارة رقػـ )89.68كبمغت ) لالطالع عمج أدائمف حصمت عمج أعمج نسبة
بعػػػػض فعاليػػػػات البيئػػػػة المحميػػػػة فػػػػي نشػػػػاطات الركضػػػػة عمػػػػج أدنػػػػج نسػػػػبةه كبمغػػػػت  إسػػػػماـكالمتضػػػػمنة 

( كالمتضػمنة ال يػاـ 6العبػارة رقػـ ) %(50كمف العبارات التي نالت نسب مئكية متدنيػة دكف ) ه%(47.1)
كالعبػػارة  ه%(47.1بالتعػاكف مػع المػػكجميف االختصاصػييف دكرات تدريبيػػة لممربيػات بأهميػة نسػػبية بمغػت )

( المتضمنة امػتالؾ العػاممكف فػي الركضػة قػدرات كافيػة  داء العمػؿ دكف الحاجػة لممتابعػة بأهميػة 4رقـ )
 %(.47.96نسبية بمغت )

ممارسة مديري رياض األطفال لمياميم اإلدارية المتعمقة بوظيفة توجيو عمل الروضة درجة ه إذف
في متابعة المربيات كالعامميف في  لبية أفراد العينة لدل يا قكيةلج كجكد ريبة عزل ذلؾ إيً ه كقد عالية

يارة مديرم رياض ا طفاؿ ي كمكف بز  مف 89.68% الركضة بشكؿ  مباشره ف د أشارت النتائك إلج أف
لمشكالته كمكافأة المربيات في ال اعات الدراسية بشكؿ  دكرمه كما أنمـ يتعاكنكف مع المربيات في حؿ ا

ا داء المتميزه كتشجيع المربيات عمج تنمية ت نية التعمـ الذاتي لديمف لمتابعة كؿ جديد في الميداف 
لتكجيمات المناسبة استنادان إلج مف مديرم الرياض ي دمكف ا 63.44%كما أظمرت النتائك أف  .التربكم

المعمكمات الخاصة بكؿ عامؿ في الركضة كهذا يعني أف عممية التكجي  يجب أف تككف منظمة كهادفة 
 بحيث يتـ تكجي  كؿ عامؿ في ضكء ما يحتاج  كاستنادان إلج بيانات كمعمكمات متكفرة عن  مسب ان. 

كالتي ( 2005)المعمما ه كدراسة (2009)نبيانا اسة التي تكصمت إليما در  ائكهذن النتيجة مع النت تتفق
أظمرت أف مديرة رياض ا طفاؿ تسمـ بدرجة عالية في إرشاد المربيات في عمممفه كتح يؽ النمك 

 الممني لديمف.
 



 
112 

 رابعًا: مجال تقويم عمل الروضة:
 المديريف عمج مجاؿ ت كيـ عمؿ الركضة ( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كا همية النسبية إلجابات17-5جدكؿ )

 ثٌؼذجسثس ثٌشلُ
ثٌّضٛعو 

 ثٌقغجدٟ

ث٨ٔقشثف 

 ثٌّؼ١جسٞ

ث١ّ٘٤ز 

ثٌٕغذ١ز 

% 

دسؽز 

 ثٌّّجسعز

 ػج١ٌز 80.65 1.047 4.032 أؽجسن ثٌّشد١جس فٟ صم٠ُٛ ث٤هفجي. 1

َ ثٌّٕجرػ ث٨خضذجس٠ز ثٌضٟ صغضخذِٙج ثٌّشد١جس ٌضم٠ُٛ ث٤هفجي. 2 ٛل  ػج١ٌز 79.78 1.005 3.989 أُل

3 
أعضف١ذ ِٓ ثٌّشثؽاغ ثٌؼ١ٍّاز فاٟ صقا١ُّ ث٨عاضّجسثس ثٌّغاضخذِز 

 فٟ ثٌضم٠ُٛ.
2.807 1.369 56.13 

 ِضٛعطز

 ِضٛعطز 60.65 1.281 3.032 أسعً ١ٌٚ٤جء ث٤ِٛس ثعضّجسثس ٌضم٠ُٛ أدثء ػًّ ثٌشٚمز. 4

5 
ثعااااضخذَ أدٚثس ِضٕٛػااااز ِغااااجػذر ٌضماااا٠ُٛ أدثء ثٌؼااااج١ٍِٓ ِغااااً 

 ث٤دثء ِٓ خ٩ي ثٌىج١ِشثس ٚثعضّجسثس ثٌضم٠ُٛ/./٩ِفظز 
3.000 1.234 60.00 

 ِضٛعطز

 ِضٛعطز 54.84 1.242 2.742 أفذد ث٨فض١جؽجس ثٌضذس٠ذ١ز ٌٍّشد١جس فٟ مٛء ٔضجةؼ ثٌضم١١ُ. 6

7 
 ثعضخذَ ثٌضٕذ١ٗ ػٕذ ٩ِفظز ثٌضمق١ش دهدثء ثٌؼًّ.

4.645 0.583 92.90 
ػج١ٌز 

 ؽذثً 

8 
صم٠ُٛ ثٌخطو ثٌغجدمز ػٕذ دٕجء خطز ػّاً ثٌغإز ثعضف١ذ ِٓ ٔضجةؼ 

 ثٌمجدِز.
3.882 1.009 77.63 

 ػج١ٌز

9 
أػااذل صمش٠ااش ِضىجِااً ػاآ ؽٛثٔااخ ػّااً ثٌشٚمااز خاا٩ي ثٌؼاااجَ 

 ثٌذسثعٟ.
3.441 1.355 68.82 

 ػج١ٌز

10 
ألااذَ ِمضشفااجس  ٌّذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز دغ١ااز صطاا٠ٛش ثٌؼّااً ث٦دثسٞ 

 ٚثٌضشدٛٞ فٟ ثٌشٚمز.
2.419 1.056 48.39 

 ل١ٍٍز

     صمَٛ إدثسر ثٌشٚمز دّج٠ٍٟ: 

11 
 صؼض٠ض ثٌؾٛثٔخ ث٠٦ؾجد١ز ٌذٜ ثٌّشد١جس.

4.226 0.592 84.52 
ػج١ٌز 

 ؽذثً 

 ِضٛعطز 60.43 1.713 3.022 ثعضخذثَ ثعضّجسثس ٌضم١١ُ أدثء ثٌؼج١ٍِٓ. 12

13 
صقااق١ـ ث٨عااضّجسثس ثٌضم١ّ١١ااز دٕااجًء ػٍااٝ صٛؽ١ٙااجس ثٌّااٛؽ١ٙٓ 

 ث٨خضقجف١ٓ.
1.979 1.042 39.57 

 ل١ٍٍز

 ِضٛعطز 66.88 1.175 3.344 ثٌطٍخ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ إؽشثء صم٠ُٛ رثصٟ ِغضّش ٤دثةُٙ. 14

 ِضٛعطز 67.10 1.070 3.355 ثٌطٍخ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ صم١١ُ أدثةٙج فٟ ثٌؼًّ. 15

 ِضٛعطز 52.69 1.333 2.634 صض٠ٚذ ثٌّىضذز دّشثؽغ خجفز دى١ف١ز صم٠ُٛ ثٌؼًّ. 16

 ػج١ٌز 76.34 0.872 3.817 صم٠ُٛ آ١ٌز ػًّ ثٌّشد١جس فٟ صم٠ُٛ ث٤هفجي. 17

 ِضٛعطز 65.81 1.340 3.290 ػمذ ثؽضّجع ِغ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس فٟ ٔٙج٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ. 18

 ػج١ٌز 78.49 0.970 3.925 صط٠ٛش ثٌذٕجء ٌشفغ ِغضٜٛ أدثء ثٌشٚمز. 19

 ٍز٘سطخ 51.96 0.749 3.346 ث٦ؽّجٌٟ

 (SPSSمن إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: 
ت ػػكيـ كظيفػػة باإلداريػػة المتعم ػػة  ممػػاـ( أفا درجػػة ممارسػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ لم17-5يبػػيف الجػػدكؿ )
مجػاؿ  عبػاراته حيػث بمغػت قيمػة المتكسػط الحسػابي المػرجح إلجمػالي متوسطةدرجػة هي  عمؿ الركضة

كت ابػػػػػؿ درجػػػػػة الممارسػػػػػة  (3.40-2.61كهػػػػػي ت ػػػػػع ضػػػػػمف المجػػػػػاؿ ) (3.346عمػػػػػؿ الركضػػػػػة )  ػػػػػكيـت
 %(.51.96أهميتما النسبية ) تعمج مجاالت م ياس ليكرته كبمغ المتكسطة

حصػمت عمػج قػد  استخداـ التنبي  عند مالحظة الت صػير فػي أداء العمػؿ( كالتي تتضمف 7العبارة رقـ ) إفا 
( كالمتضػػمنة تصػػحيح االسػػتمارات 13فػػي حػػيف حصػػمت العبػػارة رقػػـ )%(ه 92.90أعمػػج نسػػبة كبمغػػت )

 %(.  39.57)عمج أدنج نسبةه كقد بمغت الت ييمية بناءن عمج تكجيمات المكجميف االختصاصيف
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 عمددل الروضددةدرجددة ممارسددة مددديري ريدداض األطفددال لميدداميم اإلداريددة المتعمقددة بوظيفددة تقددويم ه فإذ
مديرم ريػاض ا طفػاؿ يركػزكف عمػج متابعػة أداء العػامميف فػي الركضػة إلج أف  ذلك عزىيُ قد و  همتوسطة

بصػػكرة مسػػتمرة كت ػػديـ التكجيمػػات المناسػػبة لكػػؿ عامػػؿ فػػي ضػػكء مػػا يحتاجػػ  دكف االعتمػػاد بشػػكؿ  كػػاؼ  
عمج استمارات لت ييـ أداء العامميف. كما أن  ال تكجد مشاركة فعاالة لكؿ ا طراؼ المعنية با مر مف أجػؿ 

ي كمػػػكف  مػػػف مػػػديرم الريػػػاض ف ػػػط60.65%النتػػػائك أف  مػػػؿ الركضػػػة فعمػػػج سػػػبيؿ المثػػػاؿ بينػػػتت يػػػيـ ع
مػػػف أفػػػراد العينػػػة يع ػػػدكف اجتمػػػاع  كليػػػاء  65.81%ه كعمػػػؿ الركضػػػة فػػػي ت ػػػكيـ أكليػػػاء ا مػػػكربكشػػػراؾ 

 ا مكر في نماية العاـ الدراسي مف أجؿ ت يػيـ عمػؿ الركضػة كمػا قامػت بػ  خػالؿ العػاـ الدراسػيه كمػا أف
مػػف عينػػة الدراسػػة تسػػتعيف بخيػػرة المػػكجميف االختصاصػػيف فػػي تصػػحيح االسػػتمارات الت كيميػػة  نسػػبة قميمػػة

التػػي يػػتـ اسػػتخدامما كبالتػػالي لػػف يػػتمكف مػػديرم الريػػاض مػػف تطػػكير النمػػاذج التػػي يسػػتخدمكها فػػي عمميػػة 
كدقي ػػة عػػف عمػػؿ  إفا النسػػب السػػاب ة تعتبػػر ييػػر كافيػػة مػػف أجػػؿ الكصػػكؿ إلػػج معمكمػػات شػػاممة الت ػػكيـ.

الركضػػة تمكػػف المػػديريف مػػف تطػػكير أداء العمػػؿ مػػف جمػػةه كت ػػدير االحتياجػػات التدريبيػػة لمعػػامميف بشػػكؿ  
عاـ كلممربيات بشػكؿ  خػاصه كنتيجػةن لػذلؾ فػكفا  الكثيػر مػف مػديرم ريػاض ا طفػاؿ ال ي ػدمكف م ترحػات 

هػػذن  تختمددف ا تظمػػرن نتػػائك الت ػػكيـ.لمديريػػة التربيػػة مػػف أجػػؿ تطػػكير كتحػػديث عمػػؿ الركضػػة بنػػاءن عمػػج مػػ
كالتػػػي أكػػػدت عمػػػج كجػػػكد ضػػػعؼ فػػػي  (2011)طعمدددةاالنتيجػػػة مػػػع النتيجػػػة التػػػي تكصػػػمت إليمػػػا دراسػػػة 

أنػ  يكجػد ضػعؼ  التػي بينػت (2012)عقيلا ه كمع دراسة يرم رياض ا طفاؿ لكظيفة الت كيـممارسة مد
 في استخداـ مديرات رياض ا طفاؿ ل ساليب الحديثة في ت كيـ عمؿ العامميف في الركضة.

 
 :مديري رياض األطفال لموظائف اإلدارية بشكٍل عام تحديد درجة ممارسةخامسا": -

المتكسط الحسابي المرجح لجميع المجاالت كفػؽ النتػائك الػكاردة  مف أجؿ تحديد درجة الممارسة تـا حساب
 في الجدكؿ اآلتي:

 (: المتكسطات الحسابية إلجابات المديريف عمج مجاالت االستبانة ا كلج.18-5الجدكؿ )
 ثٌّّجسعز دسؽز  ػذد ث٤عتٍز ثٌّضٛعو ثٌقغجدٟ ثٌّؾج٨س

 ِضٛعطز 19 3.346 صخط١و ػًّ ثٌشٚمز

 ِضٛعطز 20 3.374 ثٌشٚمزصٕظ١ُ ػًّ 

 ػج١ٌز 15 3.447 صٛؽ١ٗ ػًّ ثٌشٚمز

 ل١ٍٍز 19 2.346 صم٠ُٛ ػًّ ثٌشٚمز

( نالحػظ أف قيمػة هػذا المتكسػط ت ػع 3.369بناءن عمج قيمة المتكسط الحسابي المرجح لجميػع المجػاالت )
 نسبية:متكسطةه كبأهمية ال(ه كهي ت ابؿ شدة اإلجابة بدرجة 3.40-2.61ضمف المجاؿ )

%22.84100
4

369.3
100

4


X
p 

متوسدطة حسدب تقدديرات أفدراد  بشدكٍل عدامدرجة ممارسة مديري رياض األطفال لموظائف اإلداريدة إذنا 
 يػػػاـ بػػػ  مػػػف ممػػػاـ لمػػػا يجػػػب عمػػػيمـ ال معرفػػػة مػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿذلػػػؾ إلػػػج عػػػدـ  قػػػد ًيفسػػػره ك العيندددة

بالشكؿ ا مثؿ نتيجة قمة الدكرات التدريبية في مجاؿ اإلدارة بشػكؿ  عػاـ كالتػي تكضػح لمػـ  ككاجبات إدارية
كيفية أداء جميع الكظائؼ اإلدارية كعدـ إهماؿ أياة كظيفػة مػف أجػؿ إنجػاز ا عمػاؿ التػي تح ػؽ ا هػداؼ 
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طػكرة التػي تتػيح لمػـ المرجكة مف هػذن المؤسسػات باالعتمػاد عمػج الت نيػات الحديثػة كا سػاليب اإلداريػة المت
اإلبداع كاالبتكار ا مر الذم ًيبعدهـ عف الجمكد كالرتابة كالتكرارية في العمؿ. ف ػد بينػت النتػائك أف درجػة 

لكظيفػة التخطػيط   التكجيػ  قػد جػاءت عاليػة. أمػا درجػة ممارسػتمـ ةفػريػاض ا طفػاؿ لكظيممارسة مديرم 
اهتمػػاـ مػػدير الركضػػة بكظيفػػة التكجيػػ  عمػػج حسػػاب  قػػد كانػػت متكسػػطة كهػػذا يػػدؿ عمػػجت ػػكيـ كالتنظػػيـ كال

 (2003)الحسدينا  دراسػةهذن النتيجة مع النتيجة التي تكصػمت إليمػا  تختمف. الكظائؼ اإلدارية ا خرل
 .كالتي بينت كجكد ضعؼ في جكانب كظائؼ اإلدارة التربكية في مؤسسات رياض ا طفاؿ

 
 رياض األطفال:مؤسسات توافر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في مدى 2-6: 
 جػاالتتكافر متطمبات إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ كفػؽ الم مدللتحديد 
المعمكمػػػػاته العمػػػػؿ ضػػػػمف فريػػػػؽه السػػػػمات   انػػػػةإدارة داعمػػػػة لمتغييػػػػره بيئػػػػة داعمػػػػة لمتغييػػػػره ت)اآلتيػػػػة: 
ـا حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة لكػػؿ  (هلمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ الشخصػػية  مجػػاؿتػػ

تػػكافر متطمبػػات إعػػادة  درجػػةاالسػػتبانة. أمػػا معيػػار الحكػػـ عمػػج متكسػػط االسػػتجابات لتحديػػد  مجػػاالتمػػف 
 هندسة العمميات اإلدارية فكاف كفؽ اآلتي:

 االستجابة الدنيا/عدد فئات االستجابةدرجة  –طكؿ الفئة = درجة االستجابة العميا 
 0.75=  4/ 1 – 4طكؿ الفئة = 

 كبناءن عمي  تككف الدرجات عمج النحك اآلتي: 
 دسؽز ثٌضٛثفش ثٌّؾجي 

 غ١ش ِضٛفشر 1.75 – 1

 ل١ٍٍز 2.50 – 1.75

 ِضٛعطز 3.25 – 2.50

 وذ١شر 4 – 3.25

ذا كقعػت ضػمف ( 1.75-1فكذا كقعت قيمة المتكسط الحسابي ضمف المجاؿ ) فمػي ت ابػؿ ييػر متػكفرةه كاا
ذا كقعػت ضػمف المجػاؿ )2.50-1.75المجاؿ ) ( فمػي 3.25-2.50( فمي ت ابػؿ درجػة التػكافر قميمػةه كاا

ذا كقعت ضمف المجاؿ )  كبيرة. ( فمي ت ابؿ درجة التكافر4-3.25ت ابؿ درجة التكافر متكسطةه كاا
 
 األول: إدارة داعمة لمتغيير: جالالم

 مديرية التربية لمديري الرياض نحو التغيير:توجيو  . أ
 .اإلدارة الداعمة لمتغيير: تكجي  مديرية التربية لمديرم الرياض نحك التغيير عبارات(: تحديد درجة تكافر 19-5الجدكؿ )

 إداسح داػَخ ىيزغٞٞش:

 ر٘جٞٔ ٍذٝشٝخ اىزشثٞخ ىَذٝشٛ اىشٝبض ّح٘ اىزغٞٞش

اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

 اىْسجٞخ %

دسجخ 

 اىز٘افش

 ِضٛعطز 68.818 0.637 2.753 . صضذٕٝ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز أ٘ذثفجً ِقذدر ٌضقغ١ٓ ؽٛدر أدثء ثٌؼًّ.1

ص١ٙااب ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز ِااذ٠شٞ ثٌش٠ااجك ٤ٞ صغ١١ااش ٠ُطٍااخ ِاإُٙ . 2

 ِٓ خ٩ي ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز.
 ل١ٍٍز 60.485 0.825 2.419

فااا٩ف١جس ٚثعاااؼز ٌّاااذ٠شٞ ثٌش٠اااجك . صّااإـ ِذ٠ش٠اااز ثٌضشد١اااز 3

 ٌنّجْ لذٌُٛٙ ٚدػُّٙ ٤ٞ صغ١١ش ٠ُطٍخ ُِٕٙ.
 ل١ٍٍز 54.300 0.802 2.172
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. صٛمـ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٌّذ٠شٞ ثٌش٠جك و١ف١ز إؽشثء ثٌضغ١١اشثس 4

 ثٌّطٍٛدز ُِٕٙ خ٩ي ٚسؽجس ثٌؼًّ ثٌضٟ صم١ّٙج ٌٙزث ثٌغشك.
 ل١ٍٍز 57.795 0.659 2.312

ثٌضشد١ااز ِااج صضطٍذااٗ ػ١ٍّااز ثٌضغ١١ااش ِاآ ِضطٍذااجس . صااٛفش ِذ٠ش٠ااز 5

 )ِجد٠ز ٚدؾش٠ز(.
1.484 0.502 37.098 

غ١ش 

 ِضٛثفشر

. صؼمذ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز دٚسثس صذس٠ذ١ز ٌضه١ً٘ ث٦دثس٠ا١ٓ ػٍاٝ أدثء 6

 ثٌؼًّ دطشق ِخضٍفز.
 ل١ٍٍز 55.108 0.774 2.204

ثٌذثػّاز . صٛظف ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از ٚعاجةً ث٦ػا٩َ ٌضؼض٠اض ثٌغمجفاز 7

 ٌٍضغ١١ش.
 ل١ٍٍز 48.388 0.763 1.936

. صضذٕااٝ ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز ث٤فىااجس ثٌّذضىااشر ثٌضااٟ ٠طشفٙااج ِااذ٠شٚ 8

 س٠جك ث٤هفجي.
 ل١ٍٍز 59.408 0.977 2.376

 ل١ٍٍز 58.870 0.747 2.355 . صؼ١ذ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ثٌٕظش فٟ ثٌمشثسثس ثٌّضخزر عجدمجً.9

 قيٞيخ 55.6 0.518 2.223 اىَح٘س منو

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
إعادة هندسة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات  تطبيؽ ( أفا درجة تكافر متطمبات19-5يبيف الجدكؿ رقـ )

اإلدارة الداعمػػػة لمتغييػػػر )تكجيػػػ  مديريػػػة التربيػػػة لمػػػديرم الريػػػاض نحػػػك تػػػكافر ريػػػاض ا طفػػػاؿ المتعم ػػػة ب
المحػػػػكر  عبػػػػاراته حيػػػػث بمغػػػػت قيمػػػة المتكسػػػػط الحسػػػابي المػػػػرجح إلجمػػػالي درجددددة قميمدددةالتغييػػػر( هػػػػي 

م يػاسه ال ميمػة عمػج مجػاالت ال( كت ابػؿ درجػة التػكافر 2.50-1.75كهي ت ع ضػمف المجػاؿ ) (2.223)
 %(.55.6أهميتما النسبية ) تكبمغ

أمػػا بالنسػػبة لمعبػػارات الغيػػر متػػكافرة كمػػدل إمكانيػػة تكافرهػػا مػػف كجمػػة نظػػر أفػػراد العينػػة ف ػػد كانػػت كفػػؽ 
 اآلتي:

 (: العبارات الغير متكافرة كمدل إمكانية تكافرها مف كجمة نظر أفراد العينة.20-5الجدكؿ )
غٞش  اىؼجبساد اىغٞش ٍز٘افشح

ٍز٘افشح 

% 

َٝنِ 

 فٞشٕبر٘

% 

. ص١ٙب ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ِذ٠شٞ ثٌش٠جك ٤ٞ صغ١١ش ٠ُطٍخ ُِٕٙ ِٓ خ٩ي ثٌذٚسثس 2

 ثٌضذس٠ذ١ز.

 . صؼ١ذ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ثٌٕظش فٟ ثٌمشثسثس ثٌّضخزر عجدمجً.9

%10.8 %50 

. صّٕـ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ف٩ف١جس ٚثعؼز ٌّذ٠شٞ ثٌش٠جك ٌنّجْ لذٌُٛٙ ٚدػُّٙ 3

 ٤ٞ صغ١١ش ٠ُطٍخ ُِٕٙ.

%19.3 %100 

. صٛمـ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٌّذ٠شٞ ثٌش٠جك و١ف١ز إؽشثء ثٌضغ١١شثس ثٌّطٍٛدز ُِٕٙ خ٩ي 4

 ٚسؽجس ثٌؼًّ ثٌضٟ صم١ّٙج ٌٙزث ثٌغشك.

%5.4 %100 

 89.6% 51.6% . صٛفش ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ِج صضطٍذٗ ػ١ٍّز ثٌضغ١١ش ِٓ ِضطٍذجس )ِجد٠ز ٚدؾش٠ز(.5

 100% 10.7% صذس٠ذ١ز ٌضه١ً٘ ث٦دثس١٠ٓ ػٍٝ أدثء ثٌؼًّ دطشق ِخضٍفز.. صؼمذ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز دٚسثس 6

 80% 26.9% صٛظف ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٚعجةً ث٦ػ٩َ ٌضؼض٠ض ثٌغمجفز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش. .7

 78.3% 24.7% . صضذٕٝ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ث٤فىجس ثٌّذضىشر ثٌضٟ ٠طشفٙج ِذ٠شٚ س٠جك ث٤هفجي.8

  
ف كانت قػد تباينػت نسػب تكفيرهػا يالحظ مما سبؽ أف جميع  العبارات الغير متكافرة مف الممكف تكفيرهاه كاا

بحسب ت ديرات أفػراد العينػة فعمػج سػبيؿ المثػاؿ بينػت النتػائك أنػ   إالا أن  أيمبما يمكف تكفيرها بنسب عالية
ع ػد الػدكرات مف الممكف أف تعمؿ مديرية التربية عمج تميئة مديرم الرياض  ياة عمميػة تغييػر مػف خػالؿ 

 التدريبية كتكفير ما تتطمب  عممية التغيير مف متطمبات مادية كبشرية.
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إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات ريدداض األطفددال  تطبيددق درجددة تددوافر متطمبدداتإذنا 
ة اإلدارة الداعمة لمتغيير )توجيو مديرية التربية لمديري الرياض نحدو التغييدر( ىدي درجدتوافر المتعمقة ب

 الغالػػبإلػػج كػػكف اإلدارة التربكيػة العميػػا )كزارة التربيػػةه كمديريػػة التربيػػة( تمتػػـز عمػػج وقددد يعددزى ذلددك  اقميمددة
ككنمػا ال تعمػؿ عمػج مػنحمـ )كالسػيما الريػاض  با سمكب المركزم في التعامؿ مع مديرم ريػاض ا طفػاؿ

ات التػػي تتعمػػؽ بطبيعػػة عمممػػـ الحككميػػةه كالجمػػات ا خػػرل( صػػالحيات كافيػػة تمكػػنمـ مػػف اتخػػاذ ال ػػرار 
كتشػػجعمـ عمػػج قبػػكؿ أم تغييػػر ًيطمػػب مػػنمـ ال يػػاـ بمػػا. بمعنػػج آخػػر ال يكجػػد تػػكازف دقيػػؽ بػػيف المركزيػػة 
كالالمركزيػػة فػػي التعامػػؿ ال ػػائـ بػػيف مديريػػة التربيػػة كمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿه كمػػا أف درجػػة تميئػػة مديريػػة 

 ت قميمػػة كبالتػػالي ال يػػتـ ت ػػديـ الػػدعـ الكػػافي لمػػـ مػػف أجػػؿكانػػ ياػػة عمميػػة تغييػػر  لمػػديرم الريػػاض التربيػػة
كصػدار ب ت ػـك مديريػة التربيػةيالبػان مػا طمبات التي تتطمب  عمميػة التغييػر. كمػا بينػت النتػائك أنػ  تأميف المت

ػا التعميمات كال رارات دكف إخضاع مديرم رياض  طفاؿ لدكرات تدريبية  لتكضح ما هك مطمػكب مػنمـ. أما
   معبارات الغير متكافرة مف كجمة نظر أفراد العينة فكنا  مف الممكف تكفيرها .بالنسبة ل

 الرياض لعممية التغيير: وب. تفعيل مدير 

 .صفؼ١ً ِذ٠شٞ ثٌش٠جك ٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١شاإلدارة الداعمة لمتغيير:  عبارات (: تحديد درجة تكافر21-5الجدكؿ )
 إدثسر دثػّز ٌٍضغ١١ش:

 ثٌش٠جك ٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١ش ٚصفؼ١ً ِذ٠ش

ثٌّضٛعو 

 ثٌقغجدٟ

ث٨ٔقشثف 

 ثٌّؼ١جسٞ

ث١ّ٘٤ز 

 ثٌٕغذ١ز %

دسؽز 

 ثٌضٛثفش

.أُهاااٛس ػّاااً ثٌشٚماااز ِااآ خااا٩ي ِٛثوذاااز ثٌّغاااضؾذثس 1

 ثٌضشد٠ٛز.
3.327 0.813 

83.175 
 وذ١شر

 ِضٛعطز 76.875 0.811 3.075 . أُغ١ش فٟ ث٦ؽشثءثس ث٦دثس٠ز ثٌّضذؼز ٩ٌسصمجء دجٌؼًّ.2

أؽاااؾغ ث٤فىاااجس ثٌؾذ٠اااذر ثٌضاااٟ ٠طشفٙاااج ثٌؼاااجٍِْٛ فاااٟ . 3

 ثٌشٚمز.
3.667 0.474 

91.675 
 وذ١شر

. أفااشؿ ػٍااٝ ٔؾااش عمجفااز ثٌضغ١١ااش داا١ٓ ثٌؼااج١ٍِٓ ٌضطاا٠ٛش 4

 أدثةُٙ.
3.871 0.337 

96.775 
 وذ١شر

 وذ١شر 90.6 0.487 3.624 . أُوجفب ثٌؼج١ٍِٓ رٚٞ ث٤دثء ثٌّض١ّض فٟ ثٌؼًّ.5

 وذ١شر 93 0.451 3.720 فٟ ثٌشٚمز.. ألَٛ ػًّ ثٌؼج١ٍِٓ 6

 وذ١شر 88.425 0.731 3.537 . أُؽؾغ ػٍٝ أدثء ثٌؼًّ دطشق ِذضىشر.7

 وذ١شر 88.3 0.435 3.546 ثٌّقٛس وىً

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
إعادة هندسة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات  تطبيؽ ( أفا درجة تكافر متطمبات21-5)يبيف الجدكؿ رقـ 

درجدة الريػاض لعمميػة التغييػر( هػي  كارة الداعمػة لمتغييػر )تفعيػؿ مػدير اإلدتكافر رياض ا طفاؿ المتعم ة ب
( كهػي ت ػع ضػػمف 3.546المحػػكر ) عبػاراتحيػث بمغػػت قيمػة المتكسػط الحسػابي المػػرجح إلجمػالي  كبيدرة

أهميتمػػػػػا النسػػػػػبية  تم يػػػػػاسه كبمغػػػػػالعمػػػػػج مجػػػػػاالت كبيػػػػػرة فر ( كت ابػػػػػؿ درجػػػػػة التػػػػػكا4-3.25المجػػػػػاؿ )
(88.3.)% 

كقػػد بينػػت النتػػائك أنػػ  جميػػع العبػػارات المتعم ػػة بمػػذا المجػػاؿ متػػكفرةهأم ال تكجػػد عبػػارات ييػػر متػػكفرة مػػف 
 كجمة نظر أفراد العينة.
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إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات ريدداض األطفددال  تطبيددق درجددة تددوافر متطمبدداتإذنا  
ويمكدن  اكبيدرةالرياض لعممية التغييدر( ىدي درجدة  وارة الداعمة لمتغيير )تفعيل مدير اإلدتوافر المتعمقة ب
متابعػة كػؿ ك لتعػاكف مػع العػامميف فػي الركضػة فػي امػديرم ريػاض ا طفػاؿ  لػدل ريبػةكجػكد  ذلك تفسير 

مػف  كالسػيما لػدل ريػاض ا طفػاؿ الخاصػة عمممـ مػف أجػؿ تح يػؽ ميػزة تنافسػية لمركضػةجديد في ميداف 
إف كجػػكد كفػػاءات إداريػػة طمكحػػة  بكفػػاءة كجػػكدة عاليػػة مػػف جمػػة  أخػػرل. جمػػةه كتح يػػؽ ا هػػداؼ المرجػػكة

تريػػب فػػي تبنػػي مفػػاهيـ إداريػػة حديثػػة كتميػػؿ إلػػج التغييػػر فػػي العمػػؿ اإلدارم ًيعتبػػر مػػف العناصػػر المامػػة 
هػػذن النتيجػػة مػػع النتيجػػة التػػي تكصػػمت إليمػػا دراسػػة  تتفددقلنجػػاح تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة. 

تتػكافر  كمتطمػب لتطبيػؽ المندسػة اإلداريػة قيادة داعمػة لمتغييػركجكد  أف كالتي بينت (2012)أبو رحمةا 
 بدرجة كبيرة.

 الثاني: بيئة داعمة لمتغيير: جالالم
 .البيئة الداعمة لمتغيير عبارات(: تحديد درجة تكافر 22-5الجدكؿ )

 ثٌذ١تز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش
ثٌّضٛعو 

 ثٌقغجدٟ

ث٨ٔقشثف 

 ثٌّؼ١جسٞ

ث١ّ٘٤ز 

ثٌٕغذ١ز 

% 

دسؽز 

 ثٌضٛثفش

 ِضٛعطز 75.275 0.787 3.011 . ٠ضمذً ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ثٌضغ١١شثس ثٌضٟ صطشأ ػٍٝ ػٍُّٙ.1

 ِضٛعطز 79.025 0.798 3.161 ؽذ٠ذ فٟ ِؾجي ػٍُّٙ. . ٠ضجدغ ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز و2ً

 ِضٛعطز 79.825 0.899 3.193 . ٠طشؿ ثٌؼجٍِْٛ أفىجسثً ؽذ٠ذر ٌضط٠ٛش أدثء ػًّ ثٌشٚمز.3

. ٠ضقجٚس ثٌؼاجٍِْٛ ِاغ ث٦دثسر فاٛي أعاذجح ثٌضغ١١اش فاٟ هش٠ماز 4

 أدثء ثٌؼًّ.
 وذ١شر 90.6 0.487 3.624

 ِضٛعطز 72.3 1.194 2.892 ػًّ ٚثفذ.. ٠ذجدس ثٌؼجٍِْٛ ٌٍؼًّ مّٓ فش٠ك 5

. صقاااشؿ ثٌّشد١اااجس ػٍاااٝ ثعاااضخذثَ أفاااذط ثٌطاااشق فاااٟ صؼٍااا١ُ 6

 ث٤هفجي.
 وذ١شر 83.325 0.712 3.333

 . ٠ضٛثفش فٟ ثٌشٚمز د١جٔجس ثٌىضش١ٔٚز ٠غًٙ ثٌققٛي ػ١ٍٙج.7
1.516 0.746 37.9 

غ١ش 

 ِضٛثفشر

 ل١ٍٍز 50 1.083 2.000 ِٓ أؽٙضر ثٌقجعٛح ثٌقذ٠غز. . ٠ٛؽذ ػذد وجفد 8

. ٠ٛؽااذ فااٟ ثٌشٚمااز لجػااز ٩ٌؽضّجػااجس ِااضٚدر دااهؽٙضر فذ٠غااز 9

 ِغً/فجعٛح ٚؽٙجص إعمجه/.
1.731 1.124 43.275 

غ١ش 

 ِضٛثفشر

. ٠ٛؽاااذ فاااٟ ثٌشٚماااز لجػاااز ِخققاااز ٌٍٛعاااجةً ثٌضؼ١ّ١ٍاااز 10

 ٚثٌضم١ٕز.
 ل١ٍٍز 48.65 1.155 1.946

ِغااً . ٠ٛؽااذ فااٟ ثٌشٚمااز ِىضذااز صنااُ ِشثؽااغ صشد٠ٛااز فذ٠غااز 11

 /ثٌىضخ ٚثٌّؾ٩س ثٌضشد٠ٛز ٚث٤لشثؿ ثٌّذِؾز/.
 ِضٛعطز 72.85 0.717 2.914

. صقظٝ ث٤ٔؾاطز ثٌؾذ٠اذر ثٌضاٟ صماَٛ دٙاج ثٌشٚماز ػٍاٝ لذاٛي 12

 ِٓ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس.
 وذ١شر 89.225 0.757 3.569

٠شفخ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس دّج صمَٛ داٗ ثٌشٚماز ِآ صغ١١اشثس فاٟ . 13

 هش٠مز ػٍّٙج.
 وذ١شر 91.375 0.744 3.655

. صغااُٙ دؼاال ثٌفؼج١ٌااجس ثٌّٛؽااٛدر فااٟ ثٌّؾضّااغ ثٌّقٍااٟ فااٟ 14

 صط٠ٛش أٔؾطز ثٌشٚمز ثٌؾذ٠ذر.
 ِضٛعطز 63.7 1.005 2.548

 ٍز٘سطخ 69.8 0.614 2.792 اىَح٘س منو

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
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إعادة هندسة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات  تطبيؽ درجة تكافر متطمبات( أفا 22-5يبيف الجدكؿ رقـ )
حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة المتكسػػػط  درجدددة متوسدددطةبيئػػػة داعمػػػة لمتغييػػػر هػػػي تػػػكافر ريػػػاض ا طفػػػاؿ المتعم ػػػة ب
كت ابػػؿ  (3.25-2.50( كهػػي ت ػػع ضػػمف المجػػاؿ )2.792المحػػكر ) عبػػاراتالحسػػابي المػػرجح إلجمػػالي 

 .%(69.8أهميتما النسبية ) تكبمغ هم ياسالمج مجاالت متكسطة عالدرجة التكافر 
أمػػا بالنسػػبة لمعبػػارات الغيػػر متػػكافرة كمػػدل إمكانيػػة تكافرهػػا مػػف كجمػػة نظػػر أفػػراد العينػػة ف ػػد كانػػت كفػػؽ 

 اآلتي:
 (: العبارات الغير متكافرة كمدل إمكانية تكافرها مف كجمة نظر أفراد العينة.23-5الجدكؿ )

غٞش  ٍز٘افشحاىؼجبساد اىغٞش 

ٍز٘افشح 

% 

َٝنِ 

 ر٘فٞشٕب

% 

 ٠ضمذً ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ثٌضغ١١شثس ثٌضٟ صطشأ ػٍٝ ػٍُّٙ.. 1

٠ٛؽذ فٟ ثٌشٚمز ِىضذز صنُ ِشثؽغ صشد٠ٛز فذ٠غز ِغً /ثٌىضخ ٚثٌّؾ٩س . 11

 ثٌضشد٠ٛز ٚث٤لشثؿ ثٌّذِؾز/.

 أ١ٌٚجء ث٤ِٛس.صقظٝ ث٤ٔؾطز ثٌؾذ٠ذر ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌشٚمز ػٍٝ لذٛي ِٓ . 12

 ٠شفخ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس دّج صمَٛ دٗ ثٌشٚمز ِٓ صغ١١شثس فٟ هش٠مز ػٍّٙج.. 13

%5.4 %100 

 72.2% 19.4% ٠ذجدس ثٌؼجٍِْٛ ٌٍؼًّ مّٓ فش٠ك ػًّ ٚثفذ.. 5

 57.63% 63.4% ٠ضٛثفش فٟ ثٌشٚمز د١جٔجس ثٌىضش١ٔٚز ٠غًٙ ثٌققٛي ػ١ٍٙج. .7

 68.18% 47.3% ثٌقذ٠غز.خ ٛثع١ِٓ أؽٙضر ثٌق ٠ٛؽذ ػذد وجفد  .8

٠ٛؽذ فٟ ثٌشٚمز لجػز ٩ٌؽضّجػجس ِضٚدر دهؽٙضر فذ٠غز ِغً/فجعٛح ٚؽٙجص  .9

 إعمجه/.

%68.8 %62.5 

 58.1% 58.1% .٠ٛؽذ فٟ ثٌشٚمز لجػز ِخققز ٌٍٛعجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضم١ٕز .10

صغُٙ دؼل ثٌفؼج١ٌجس ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ فٟ صط٠ٛش أٔؾطز ثٌشٚمز  .14

 ثٌؾذ٠ذر.

%21.5 %50 

 
يالحظ مما سبؽ أف جميػع العبػارات الغيػر متػكافرة مػف الممكػف تكفيرهػاه كقػد تباينػت نسػب تكفيرهػا بحسػب 

مف أفراد العينة أجػابكا أنػ  مػف الممكػف  68.18%ت ديرات أفراد العينة فعمج سبيؿ المثاؿ بينت النتائك أف 
 تكفير أجمزة الحكاسيب كاالعتماد عميما في تخزيف المعمكمات الخاصة بالركضة .

إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات ريدداض األطفددال تطبيددق درجددة تددوافر متطمبددات إذنا 
بأنػػ  عمػػج الػػريـ مػػف أف  ذلددك ويمكددن تفسددير ابيئددة داعمددة لمتغييددر ىددي درجددة متوسددطةتددوافر المتعمقددة ب

درجة التعاكف بيف العامميف في الركضة كبيرةه كريـ كجكد قبكؿ كتشجيع مف قبؿ العػامميف كأكليػاء ا مػكر 
لما ت ـك ب  الركضة مف تغييرات في طري ػة عمممػاه إالا أنػ  ال تسػمـ بعػض الفعاليػات المكجػكدة فػي البيئػة 

طة الركضػػػة. كمػػػا بينػػػت النتػػػائك أف الكسػػػائؿ كالتجميػػػزات المحميػػػة بشػػػكؿ  كػػػاؼ  فػػػي تطػػػكير كتحػػػديث أنشػػػ
التعميميػػة كالت نيػػة داخػػؿ الركضػػة التػػي يتطمبمػػا تطبيػػؽ هػػذا المػػدخؿ تتػػكافر بدرجػػة قميمػػةه كيمكػػف أف ًيعػػزل 
ذلؾ إلج يالء هذن المعدات كالكسائؿ كصعكبة تكفيرها  كالسيما لػدل ريػاض ا طفػاؿ الحككميػة كالريػاض 

 عمميف كاالتحاد النسائي.التابعة لن ابة الم
 
 



 
119 

 المعمومات: تقانةالثالث:  جالالم
 .المعمكمات  انةت عبارات(: تحديد درجة تكافر 24-5الجدكؿ )

 رقبّخ اىَؼيٍ٘بد
اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

اىْسجٞخ 

% 

دسجخ 

 اىز٘افش

. ٠ؾ١ذ ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز ِغً 1

 /ثٌفجوظ ٚثٌقجعٛح/.
 ِضٛعطز 67.725 1.058 2.709

. أفشؿ ػٍٝ ػمذ دٚسثس ٌضذس٠خ ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ ثعضخذثَ 2

 ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز.
 ل١ٍٍز 60.225 0.755 2.409

 ل١ٍٍز 50 1.083 2.00 . أُفذلط ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز دؾىً دٚسٞ.3

. أهٍخ ِٓ ثٌّشد١جس ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غاز )ثٌقجعاٛح 4

 ِغ٩ً( فٟ صمذ٠ُ ثٌخذشثس ثٌضشد٠ٛز ٥ٌهفجي.
 ِضٛعطز 68.55 1.052 2.742

. ٠ؾااااااجسن ثٌؼااااااجٍِْٛ رٚٞ ثٌخذااااااشر ٚثٌّؼشفااااااز ثٌضم١ٕااااااز 5

 )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز( فٟ صط٠ٛش ػًّ ثٌشٚمز.
 ِضٛعطز 65.6 1.242 2.624

 ل١ٍٍز 51.075 1.112 2.043 .. صٛظف ثٌشٚمز ِخضق١ٓ دق١جٔز ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز6

 ل١ٍٍز 56.45 1.334 2.258 وج١ِشثس سل١ّز فٟ وجفز أسؽجء ثٌشٚمز.. ٠ٛؽذ 7

. صغاااضخذَ ثٌشٚماااز داااشثِؼ فجعاااٛد١ز فذ٠غاااز فاااٟ ففاااع 8

 ِٚؼجٌؾز ٚٔمً ثٌذ١جٔجس.
 ل١ٍٍز 44.625 1.111 1.785

 ل١ٍٍز 48.65 1.201 1.946 . أُفذلط أٔظّز صؾغ١ً ثٌقجعٛح دؾىً ِغضّش.9

ٚل 10  ل١ٍٍز 58.075 1.181 2.323 فّج٠ز خجفز دٙج.د أؽٙضر ثٌقجعٛح دهٔظّز . أص

 ل١ٍٍز 50 1.179 2.00 . أٔظُ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ هش٠ك ثٌقجعٛح.11

 . ٠ضُ ثٌضٛثفً ِغ ثٌؾٙجس ثٌشع١ّز دؾىً ثٌىضشٟٚٔ.12
1.00 0.00 25 

غ١ش 

 ِضٛثفشر

 ( رٞ عشػز ػج١ٌز.ADSL. صؾضشن ثٌشٚمز دخو )13
1.613 1.216 40.325 

غ١ش 

 ِضٛثفشر

 صّضٍه ثٌشٚمز ِٛلؼجً ٌٙج ػٍٝ ؽذىز ث٨ٔضشٔش.. 14
1.505 1.079 37.625 

غ١ش 

 ِضٛثفشر

. صضؼجْٚ ثٌشٚمز ِغ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز فاٟ صاه١ِٓ ث٤ؽٙاضر 15

 ثٌضم١ٕز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز(.
 ل١ٍٍز 43.8 0.962 1.752

 قيٞيخ 51.175 0.722 2.047 اىَح٘س منو

 (SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت 
إعادة هندسة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات  تطبيؽ ( أفا درجة تكافر متطمبات24-5يبيف الجدكؿ رقـ )

حيػػث بمغػػت قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي  درجددة قميمددةالمعمكمػػات هػػي   انػػةتتػػكافر ريػػاض ا طفػػاؿ المتعم ػػة ب
كت ابػػػؿ درجػػػة  (2.50-1.75ت ػػػع ضػػػمف المجػػػاؿ )( كهػػػي 2.047المحػػػكر ) عبػػػارات المػػػرجح إلجمػػػالي

   .%(51.175أهميتما النسبية ) تبمغقد م ياسه ك الالتكافر قميمة عمج مجاالت 
 (: العبارات الغير متكافرة كمدل إمكانية تكافرها مف كجمة نظر أفراد العينة.25-5الجدكؿ )

 حاىغٞش ٍز٘افش اىؼجبساد
غٞش 

 %ٍز٘فشح

ٍَنِ 

 %ر٘فٞشٕب

 27.78% 19.4% ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز ِغً /ثٌفجوظ ٚثٌقجعٛح/.. ٠ؾ١ذ 1

 100% 5.4% . أفشؿ ػٍٝ ػمذ دٚسثس ٌضذس٠خ ثٌؼج١ٍِٓ ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز.2

 47.3% . أُفذلط ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز دؾىً دٚسٞ.3
 

%43.18 

)ثٌقجعاٛح ِاغ٩ً( فاٟ صماذ٠ُ ثٌخذاشثس  . أهٍخ ِٓ ثٌّشد١جس ثعاضخذثَ ثٌضم١ٕاجس ثٌقذ٠غاز4

 ثٌضشد٠ٛز ٥ٌهفجي.
%19.4 

 

%27.78 
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. ٠ؾااجسن ثٌؼااجٍِْٛ رٚٞ ثٌخذااشر ٚثٌّؼشفااز ثٌضم١ٕااز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ااز( فااٟ صطاا٠ٛش ػّااً 5

 ثٌشٚمز.

 

%32.3 

 

%56.67 

 37.5% 43% . صٛظف ثٌشٚمز ِخضق١ٓ دق١جٔز ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز(.6

 22.73% 47.3% فٟ وجفز أسؽجء ثٌشٚمز. . ٠ٛؽذ وج١ِشثس سل١ّز7

 32.20% 63.4% . صغضخذَ ثٌشٚمز دشثِؼ فجعٛد١ز فذ٠غز فٟ ففع ِٚؼجٌؾز ٚٔمً ثٌذ١جٔجس.8

 25.93% 58.1% . أُفذلط أٔظّز صؾغ١ً ثٌقجعٛح دؾىً ِغضّش.9

ٚل 10  35.9% 41.9% د أؽٙضر ثٌقجعٛح دهٔظّز فّج٠ز خجفز دٙج.. أص

 48.98% 52.7% هش٠ك ثٌقجعٛح.. أٔظُ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ 11

 40.86% 100% . ٠ضُ ثٌضٛثفً ِغ ثٌؾٙجس ثٌشع١ّز دؾىً ثٌىضشٟٚٔ.12

 45.95% 79.6% ( رٞ عشػز ػج١ٌز.ADSL. صؾضشن ثٌشٚمز دخو )13

 39.19% 79.6% . صّضٍه ثٌشٚمز ِٛلؼجً ٌٙج ػٍٝ ؽذىز ث٨ٔضشٔش.14

 9.62% 55.9% ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز(.. صضؼجْٚ ثٌشٚمز ِغ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز فٟ صه١ِٓ 15

 
أمػػا بالنسػػبة لمعبػػارات الغيػػر متػػكفرة ف ػػد بينػػت النتػػائك أف جميػػع عبػػارات هػػذا المجػػاؿ ييػػر متػػكفرة بنسػػب 
مختمفة مػف كجمػة نظػر أفػراد العينػة إالا أنػ  مػف الممكػف تكفيرهػا بنسػب متباينػةه فعمػج سػبيؿ المثػاؿ أجمػع 

الرسػمية بشػكؿ الكتركنػي ييػر جميع أفراد العينة عمج أف العبارة التي تتعمؽ بتكاصؿ الركضة مع الجمات 
ف ػط ه كمػا بينػت النتػائك إلػج أف العبػارة  40.68%كلكػف مػف الممكػف تػكفيرن بنسػبة  100%متكفرة بنسبة 

التػػي تتعمػػؽ بع ػػد مػػديرك الريػػاض لػػدكرات تدريبيػػة لمعػػامميف فػػي الركضػػة لتػػدريبمـ عمػػج اسػػتخداـ الت نيػػات 
 .  100%إالا أن  مف الممكف تكفيرها بنسبة  5.4%الحديثة يير متكفرة بنسبة 

إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات ريدداض األطفددال تطبيددق درجددة تددوافر متطمبددات إذنا 
ذلػؾ إلػج عػدـ كجػكد تشػجيع مػف قبػؿ كزارة  ا وقدد ُيفسدردرجة قميمدةالمعمومات ىي  قانةتتوافر المتعمقة ب

 طفػػػاؿ بشػػػكؿ  عػػاـ كريػػػاض ا طفػػاؿ )الحككميػػػةه كالجمػػػات التربيػػة كمػػػديرياتما فػػي المحافظػػػات لريػػاض ا
ا خرل( مف أجؿ تفعيػؿ العمػؿ االلكتركنػي داخػؿ الركضػةه كذلػؾ مػف خػالؿ ت ػديـ المسػاعدة كالتسػميالت 
خضػػاع كافػػة العػػامميف فػػي الركضػػة لػػدكرات  لمػػديرم الريػػاض فػػي تػػأميف مػػا يمػػزممـ مػػف معػػدات ت نيػػةه كاا

مػػف  67.725%لت نيػػات فػػي عمممػػـ كالسػػيما أف النتػػائك قػػد أظمػػرت أف تدريبيػػة عمػػج كيفيػػة تكظيػػؼ هػػذن ا
العػػامميف فػػي الركضػػة يجيػػدكف اسػػتخداـ الت نيػػات الحديثػػة إالا أف المعػػدات الت نيػػة تتػػكافر بدرجػػة قميمػػة فػػي 
هػػذن المؤسسػػات بحسػػب ت ػػديرات أفػػراد العينػػة. ا مػػر الػػذم يتطمػػب ت ػػديـ دعػػـ مػػف قبػػؿ الجمػػات المعنيػػة 

الت نيػػات كتمكػػيف جميػػع العػػامميف فػػي الركضػػة مػػف اسػػتخدامما بشػػكؿ  جيػػد حتػػج نػػتمكف مػػف لتػػكفير هػػذن 
تطبيػػػؽ مػػػدخؿ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ عمػػػج اعتبػػػار أف ت انػػػة 

 .المعمكمات ًتعتبر المحكر ا ساسي لمذا المدخؿ كمف أهـ عكامؿ نجاح تطبي  
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 .الرابإ: العمل ضمن فريق جالالم
 .العمؿ ضمف فريؽ عبارات(: تحديد درجة تكافر 26-5الجدكؿ )

 اىؼَو ضَِ فشٝق
اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

األَٕٞخ 

اىْسجٞخ 

% 

دسجخ 

 اىز٘افش

 وذ١شر 95.425 0.388 3.817 . أٚمـ ثٌّّٙجس ثٌؾذ٠ذر ٌٍؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز لذً ثٌذذء دٙج.1

 وذ١شر 82.25 0.802 3.290 فش٠ك ػًّ ٦ٔؾجص ِّٙز ِقذدر.. أُؽىً 2

. أخضااجس أػنااجء فش٠ااك ثٌؼّااً ٚفااك ِااج صضطٍذااٗ ثٌّّٙااز ثٌّطٍااٛح 3

 إٔؾجص٘ج.
 وذ١شر 82.25 0.927 3.290

أػنااجء ِاآ خااجسػ  -إرث صطٍااخ ث٤ِااش-. ٠ضناآّ فش٠ااك ثٌؼّااً 4

 ثٌشٚمز  ِغً /ِٛؽ١ٙٓ صشد١٠ٛٓ/.
 ل١ٍٍز 61.55 0.891 2.462

 وذ١شر 90.3 0.489 3.612 ٠ضؼجْٚ ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ف١ّج د١ُٕٙ ٤دثء ػًّ ِقذد.. 5

. صمذَ إدثسر ثٌشٚمز ثٌضٛؽ١ٙجس ثٌّٕجعاذز ٌٍؼاج١ٍِٓ فاٟ ثٌشٚماز 6

 ٌنّجْ صٕف١ز ثٌّّٙز.
 وذ١شر 96.775 0.337 3.871

 وذ١شر 94.075 0.427 3.763 . ٠ضجؿ ٌٍؼج١ٍِٓ فش٠ز ثٌضقشف ٚثٌضؼذ١ش ػٓ أفىجسُ٘.7

. ٠ؼاجٌؼ ثٌؼاجٍِْٛ فاٟ ثٌشٚماز ثٌّؾاى٩س ثٌضاٟ صقاجدفُٙ دؾااىً 8

 .رثصٟ دْٚ ثٌقجؽز ٌٍشؽٛع ٧ٌدثسر
 ل١ٍٍز 54.825 0.837 2.193

 ِضٛعطز 75 0.737 3.000 . ٠ضقًّ ثٌؼجٍِْٛ ِغؤ١ٌٚز ِج ٠مِْٛٛ دٗ.9

. صفؼاً إدثسر ثٌشٚمااز لٕااٛثس ث٨صقااجي ٌّؾااجسوز ثٌؼااج١ٍِٓ فااٟ 10

 دجٌؼًّ.ثصخجر ثٌمشثسثس ثٌخجفز 
 وذ١شر 82.8 0.570 3.312

 ل١ٍٍز 47.85 0.619 1.914 . ٠خنغ ثٌؼجٍِْٛ ٌذٚسثس صذس٠ذ١ز ٌٍؼًّ مّٓ فش٠ك. 11

 وذ١شر 94.075 0.539 3.763 . ٠ُؾؾغ ثٌؼجٍِْٛ ػٍٝ أدثء ثٌؼًّ دطشق ِذضىشر.12

 ٍز٘سطخ 79.78 0.348 3.191 اىَح٘س منو

 (SPSSمخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت 
إعادة هندسة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات تطبيؽ ( أفا درجة تكافر متطمبات 26-5يبيف الجدكؿ رقـ )

ه حيػػث بمغػػت قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي درجددة متوسددطةريػػاض ا طفػػاؿ المتعم ػػة بالعمػػؿ ضػػمف فريػػؽ هػػي 
(ه كت ابػػػؿ درجػػػة 3.25-2.50المجػػػاؿ ) ( كهػػػي ت ػػػع ضػػػمف3.191المحػػػكر ) عبػػػاراتالمػػػرجح إلجمػػػالي 

   %(.79.78أهميتما النسبية ) تبمغكما م ياسه الالتكافر متكسطة عمج مجاالت 
أمػػا بالنسػػبة لمعبػػارات الغيػػر متػػكافرة كمػػدل إمكانيػػة تكفيرهػػا مػػف كجمػػة نظػػر أفػػراد العينػػة ف ػػد كانػػت كفػػؽ 

   اآلتي:
 تكافرها مف كجمة نظر أفراد العينة. (: العبارات الغير متكافرة كمدل إمكانية27-5الجدكؿ )

غٞش  اىؼجبساد اىغٞش ٍز٘افشح

ٍز٘افشح 

% 

َٝنِ 

 ر٘فٞشٕب

% 

 100% 5% . أُؽىً فش٠ك ػًّ ٦ٔؾجص ِّٙز ِقذدر.2

 أخضجس أػنجء فش٠ك ثٌؼًّ ٚفك ِج صضطٍذٗ ثٌّّٙز ثٌّطٍٛح إٔؾجص٘ج. .3

أػنجء ِٓ خجسػ ثٌشٚمز  ِغً /ِٛؽ١ٙٓ  -إرث صطٍخ ث٤ِش-٠ضنّٓ فش٠ك ثٌؼًّ  .4

 صشد١٠ٛٓ/.

%10.8 %100 

. ٠ؼجٌؼ ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ثٌّؾى٩س ثٌضٟ صقجدفُٙ دؾىً رثصٟ دْٚ ثٌقجؽز 8

 .ٌٍشؽٛع ٧ٌدثسر

%20.5 %50 

 45.45% 23.7% ٠خنغ ثٌؼجٍِْٛ ٌذٚسثس صذس٠ذ١ز ٌٍؼًّ مّٓ فش٠ك. .11
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يالحظ مما سبؽ أف جميػع العبػارات الغيػر متػكافرة مػف الممكػف تكفيرهػاه كقػد تباينػت نسػب تكفيرهػا بحسػب 
مػف أفػراد العينػة ف ػط ال ي كمػكف بتشػكيؿ فػرؽ عمػؿ  5%ف د أظمرت النتػائك إلػج أف  .ت ديرات أفراد العينة

أنػ  مػف الممكػف االسػتعانة  كمػا 100% داء مممات محددة إالا أن  مف الممكف تػكفير هػذن العبػارة بنسػبة 
 إلنجاز مممات محددة. -في حاؿ تطمب ا مر-بأعضاء مف خارج الركضة 

إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة فددي مؤسسددات ريدداض األطفددال تطبيددق درجددة تددوافر متطمبددات إذنا 
 ذلػؾ إلػج أنػ  بػالريـ مػف أف هنػاؾ تعػاكف قدد ُيفسدرو  االمتعمقة بالعمل ضدمن فريدق ىدي درجدة متوسدطة

بػػػيف المػػػدير كالعػػػامميف فػػػي إنجػػػاز ا عمػػػاؿ كا نشػػػطة التػػػي تح ػػػؽ أهػػػداؼ الركضػػػة إالا أنػػػ  ًيطمػػػب مػػػنمـ 
الرجػػكع إلػػج اإلدارة لحػػؿ المشػػكالت التػػي تػػكاجممـ. كمػػا أنػػ  ال تكجػػد مسػػاهمة كافيػػة  عضػػاء مػػف خػػارج 

ع ػػػد  الركضػػػة )مػػػكجميف اختصاصػػػيف( لممشػػػاركة أك لمتخطػػػيط فػػػي أنشػػػطة تح ػػػؽ أهػػػداؼ الركضػػػة مثػػػؿ
كسػابمـ الممػارات التػي يتطمبمػا  دكرات لتػدريب العػاممكف فػي الركضػة عمػج العمػؿ ضػمف فريػؽ متكامػؿه كاا

هػذن النتيجػة  تختمدفالعمؿ الجماعي كهذا يشير إلج كجكد قصكر في انفتاح الرياض عمج البيئة المحمية. 
إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات متطمبػػػات التػػػي بينػػػت أف درجػػػة تػػػكافر  (2012)أبدددو رحمدددةا مػػػع نتيجػػػة دراسػػػة 

 قميمة.درجة هي  با فراد كفرؽ العمؿالمتعم ة  االتصاؿ اإلدارم اإلدارية في
 
 الخامس: السمات الشخصية لمديري رياض األطفال: جالالم

 .(: التكرارات المطم ة كالنسبية لتكافر السمات الشخصية لمديرم رياض ا طفاؿ كفؽ مجمكعة المكاقؼ المحددة28-5الجدكؿ )

 ثٌضىشثسثس ثٌغّجس ثٌؾخق١ز ٌّذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي

 ثٌّٛلف ثٌقق١ـ إِىج١ٔز صٛف١ش٘ج

 ِٕجعخ
غ١ش 

 ِٕجعخ

 ثٌّشٚٔز: ثٌغجٟٔ ػؾشثٌّٛلف  -1
أػ١ذ ثٌٕظش فٟ ثٌمشثس إرث ٚؽذ ِاج ٠ذاشس  5 88 ثٌؼذد

 5.4 94.6 ثٌٕغذز% رٌه.

 ثٌّٛلف ثٌخجِظ: صقًّ ثٌّغؤ١ٌٚز -2
 .ِغؤ١ٌٚز ثٌخطهأصقًّ  13 80 ثٌؼذد

 14 86 ثٌٕغذز%

ثٌّٛلاااف ثٌضجعاااغ: ثٌضٛثفاااً ثٌّغاااضّش دااا١ٓ  -2

 .ث٦دثسر ٚثٌؼج١ٍِٓ

صؼمذ ثؽضّجع ِاغ ثٌؼاج١ٍِٓ ٌضٛما١ـ ٘ازٖ  13 80 ثٌؼذد

 14 86 ثٌٕغذز% ثٌضؼ١ٍّجس ِٕٚجلؾز ِج ٠ٕذغٟ ثٌم١جَ دٗ.

 ثٌّؾجسوز دجٌؼًّ: غجٌظثٌّٛلف ثٌ -3
ثٌغجدمز ِآ ٚؽٙاز ٔظاشٞ وً ثٌؼذجسثس  14 79 ثٌؼذد

 15.1 84.9 ثٌٕغذز% فق١قز.

 ثٌّٛلف ثٌغجِٓ: ِؾجسوز ثٌؼج١ٍِٓ -3
وً ثٌؼذجسثس ثٌغجدمز ِآ ٚؽٙاز ٔظاشٞ  14 79 ثٌؼذد

 15.1 84.9 ثٌٕغذز% .فق١قز

 ثٌّٛلف ثٌقجدٞ ػؾش: ثٌضمذ٠ش ٚثٌضؾؾ١غ -4
 صغٕٟ ػٍٝ ثٌؼًّ فٟ أفذ ث٨ؽضّجػجس. 17 76 ثٌؼذد

 18.3 81.6 ثٌٕغذز%

 إصجفز ثٌقش٠ز ٣ٌخش٠ٓ.: غجٟٔثٌّٛلف ثٌ -5
أِش مشٚسٞ ِآ أؽاً صؾاؾ١ؼُٙ ػٍاٝ  18 75 ثٌؼذد

 19.4 80.6 ثٌٕغذز% ث٨دضىجس فٟ ثٌؼًّ.

 صمذً ثٌٕمذ: شثدغثٌّٛلف ثٌ -6
 .أفجٚي أْ أعضف١ذ ِٓ ثٌٕمذ 22 71 ثٌؼذد

 23.7 76.3 ثٌٕغذز%

 د١تز ثٌؼًّثٌّٛلف ثٌغجٌظ ػؾش: ثٌضى١ف ِغ  -7
صضفااجءي دئٔؾااجص ثٌؼّااً سغااُ ثٌقااؼٛدجس  27 66 ثٌؼذد

 29 71 ثٌٕغذز% ثٌضٟ صٛثؽٙٙج.

صطٍخ ِٓ ثٌّشد١ز ثٌّغؤٌٚز ػآ ثٌطفاً  32 61 ثٌؼذد ثٌّٛلف ثٌؼجؽش: ِؾجسوز أ١ٌٚجء ث٤ِٛس -8
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 صض٠ٚذ ث٤ً٘ دّؼٍِٛجس ػٓ هفٍُٙ. 34.4 65.6 ثٌٕغذز%

 ثٌضفى١شؽ١ٌّٛز : ث٤ٚيثٌّٛلف  -9
صضؼااجْٚ ِااغ ثٌؼااج١ٍِٓ فااٟ ثٌشٚمااز فااٟ  36 57 ثٌؼذد

 38.7 61.3 ثٌٕغذز% .وضجدز ثٌضمش٠ش

ثٌّٛلااف ثٌغااجدط: ثٌضؾذ٠ااذ ٚث٨دضىااجس فااٟ  -10

 ثٌؼًّ

ٗ إرث واجْ فاٟ فاجٌـ ف١ثٌضغ١١ش ِشغٛح  69 24 ثٌؼذد

 74.2 25.8 ثٌٕغذز% ثٌؼًّ.

 ثٌّٛلف ثٌغجدغ: ِشثػجر ثٌذ١تز ثٌّق١طز -10
صشثػٟ ثٌؼاجدثس ٚثٌضمج١ٌاذ ثٌّٛؽاٛدر فاٟ  69 24 ثٌؼذد

 74.2 25.8 ثٌٕغذز% ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ.

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
ـا اإلشػػػارة إليمػػػاه ك 28-5يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ ) تحػػػدد السػػػمات الشخصػػػية التػػػي ( أفا أيمػػػب المكاقػػػؼ التػػػي تػػػ

ا طفاؿ مناسبةه حيث حصؿ المكقؼ الثاني عشر كالمتضمف )المركنػة( عمػج أعمػج نسػبة لمديرم رياض 
%(ه يميػػ  المػػكقفيف الخػػامس كالتاسػػع المتضػػمنيف )تحمػػؿ المسػػؤكلية كالتكاصػػؿ المسػػتمر بػػيف 94.6بمػػ  )

العمػؿ المكقفيف السادس كالسابع المتضمنيف )التجديػد كاالبتكػار فػي أما %(ه 86اإلدارة كالعامميف( بنسبة )
 .25.8%كهي  حصال عمج أدنج نسبة ف دكمراعاة البيئة المحيطة( 

ه يمكف ال كؿ بأف أيمب السمات التي ينبغػي أف يتصػؼ بمػا المػديركف مػف أجػؿ تطبيػؽ إعػادة هندسػة إذن
العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ تتػػػكافر لػػػديمـ بنسػػػب عاليػػػة كالسػػػيما تمػػػؾ التػػػي تتعمػػػؽ 

شراؾ العامميف بعمػؿ الركضػةه كالعمػؿ عمػج تشػ جيعمـ كت ػدير بالمركنةه كت بؿ الن ده كتحمؿ المسؤكليةه كاا
مػػا ي كمػػكف بػػ  فػػي العمػػؿ. إالا أنػػ  مػػف جمػػة  ًأخػػرل بينػػت النتػػائك خػػكؼ المػػديركف مػػف التجديػػد كاالبتكػػار 

جراء التغييرات الالزمػة فػي عمممػـ حيػث حصػؿ المكقػؼ السػادس عمػج أدنػج نسػبة كهػي  ه كقػد 25.8%كاا
لػذم اعتػادكا عميػ . لػذا ال بػد مػف ًيعزل ذلؾ إما لخكفمـ مف الفشؿ أك لعدـ ريبتمـ في تغيير نمط عمممـ ا

ت ػديـ الػدعـ كالتشػجيع لمػديرم الريػػاض عنػد قيػاممـ بأياػة عمميػة تغييػػر ي كمػكف بمػا  فا اتصػاؼ المػػديركف 
بمثػػؿ هػػػذن الصػػفات سػػػكؼ يسػػاعد فػػػي تطبيػػػؽ هػػذا المػػػدخؿ عمػػج اعتبػػػار أف تػػكافر إدارات تربكيػػػة كاعيػػػة 

    كمف عكامؿ نجاح .كقادرة عمج التغيير تعتبر مف أهـ متطمبات تطبي
 
 :متطمبات تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض األطفال درجة توافر-

ـا  حسػاب المتكسػط الحسػابي المػرجح لجميػع المجػاالت كفػؽ النتػائك الػكاردة مف أجؿ تحديػد درجػة التػكافر تػ
 في الجدكؿ اآلتي:

 المديريف عمج مجاالت االستبانة الثانية.(: المتكسطات الحسابية إلجابات 29-5الجدكؿ )
ثٌّضٛعو  ثٌّؾج٨س

 ثٌقغجدٟ

ػاااااااذد 

 ث٤عتٍز

دسؽااااااااز 

 ثٌضٛثفش

 ثٌضشص١خ

صٛؽ١ٗ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٌّذ٠شٞ ثٌش٠جك  :إدثسر دثػّز ٌٍضغ١١ش

 ٔقٛ ثٌضغ١١ش.

 4 ل١ٍٍز 9 2.223

 1 وذ١شر 7 3.546 ثٌش٠جك ٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١ش. : صفؼ١ً ِذ٠شٚإدثسر دثػّز ٌٍضغ١١ش

 3 ِضٛعطز 14 2.792 ثٌذ١تز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش

 5 ل١ٍٍز 15 2.047 ثٌّؼٍِٛجسمجٔز ص

 2 ِضٛعطز 12 3.191 ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك

( نالحػظ أف قيمػة هػذا المتكسػط ت ػع 2.683بناءن عمج قيمة المتكسط الحسابي المرجح لجميػع المجػاالت )
 متكسطةه كبأهمية نسبية:(ه كهي ت ابؿ شدة اإلجابة بدرجة 3.25-2.50ضمف المجاؿ )
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درجة توافر متطمبات تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات ريداض األطفدال جداءت  إذنا
ه كيمكف تفسير ذلؾ إلج أن  يكجد ريبة لدل مػديرم ريػاض ا طفػاؿ متوسطة بحسب تقديرات أفراد العينة
فريػؽ متكامػؿ إالا أنػ  ال يكجػد تسػميالت أك تشػجيع مػف قبػؿ اإلدارات لتغيير طري ػة عمممػـ كالعمػؿ ضػمف 

التربكيػػة العميػػا )كزارة التربيػػةه كمديريػػة التربيػػة( مػػف أجػػؿ ال يػػاـ بعمميػػة التغييػػر عمػػج اعتبػػار أف ال يػػاـ بػػأم 
تغييػر يتطمػب كجػكد دكرات تدريبيػة تكضػح لمػديرم ريػاض ا طفػاؿ جكانػب العمػؿ كمػا يجػب عمػيمـ ال يػػاـ 

. كمػػػا كتتطمػػػب عمميػػػة التغييػػػر تػػػكفير المػػػكارد البشػػػرية كالماديػػػة لم يػػػاـ بػػػالتغييرات المطمكبػػػةه ف ػػػد بينػػػت بػػػ 
النتائك أف درجة تكافر المعدات الت نية قميمة في مؤسسات رياض ا طفاؿه كال تتػكافر بشػكؿ  كػاؼ  الكػكادر 

ر الػػذم يتطمػػب تػكفير هػػذن المعػػدات البشػرية ال ػػادرة عمػػج اسػتخداـ مثػػؿ هػػذن ا جمػزة بالشػػكؿ ا مثػػؿ. ا مػ
 تختمدف الت نية مف جمةه كالعمؿ عمج تأهيؿ كتدريب العامميف عمج استخدامما كما يجب مف جمة  أخػرل.

كالتػػػي أظمػػػرت أف متطمبػػػات  (2012)أبدددو رحمدددةا هػػذن النتيجػػػة مػػػع النتيجػػػة التػػػي تكصػػػمت إليمػػػا دراسػػػة 
   تطبيؽ المندسة اإلدارية في المدارس تتكافر بدرجة كبيرة. 

 
 وتفسيرىا. نتائج اختبار الفرضياتسابعا": 

تقدديرات توجدد فدروق ذات دللدة إحصدائية بدين متوسدطات ل الفرضية الرئيسدة األولدت: : 1-7
اإلداريددة تبعددًا لمتغيددر المؤىددل  وظددائفمل تيمممارسدددرجددة مددديري ريدداض األطفددال فيمددا يتعمددق ب

 العممي.
 الفرعية اآلتية: اتالفرضي ماكيتفرع عن

ديرم مػ ت ػديراتتكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات ال : الفرضية الفرعية األولت :7-1-1
تخطػيط عمػؿ الركضػة تبعػان لمتغيػر كظيفػة ب اإلداريػة المتعم ػة ممػاـمل تمـريػاض ا طفػاؿ فػي درجػة ممارسػ

   المؤهؿ العممي.
 :ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 

 تمـممارس مديرم الرياض في درجةت ديرات لمفركؽ بيف متكسطات  ANOVAنتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم (: 30-5الجدكؿ )
 .تخطيط عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ة مماـمل

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد df ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 226.542 8.059 3 24.176 ثٌضذج٠ٓ د١ٓ ثٌّؾّٛػجس

   036. 89 3.166 ثٌضذج٠ٓ دثخً ثٌّؾّٛػجس

Total 27.342 92    

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
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( 2.60كهػي أكبػر مػف ال يمػة الجدكليػة ) 542.226F( أف قيمػة مؤشػر االختبػار 30-5)يبػيف الجػدكؿ
(ه كمػػػػػػػا أف قيمػػػػػػػة احتمػػػػػػػاؿ الداللػػػػػػػة 89ه3عنػػػػػػػد درجتػػػػػػػي حريػػػػػػػة ) Fالمػػػػػػػأخكذة مػػػػػػػف جػػػػػػػداكؿ تكزيػػػػػػػع 

05.0000.0  P كن بػؿ الفرضػية البديمػة  الفرعية ا كلػج الصفرية الفرضية رفضنه كبالتالي فكننا
ة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي درجػػ ت ػػديراتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات يبأنػػ   ال ائمػػة
تخطيط عمؿ الركضة تبعان لمتغير المؤهؿ العممػي. كقبػؿ تحديػد كظيفة ب اإلدارية المتعم ة مماـمل تمـممارس

ـا اختبػػػار تجػػػانس التبػػػايف بػػػيف المجمكعػػػات لتحديػػػد نػػػكع مصػػػادر الفػػػركؽ باسػػػتخداـ الم ارنػػػات ا لبعديػػػةه تػػػ
 االختبار المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

مديرم الرياض ت ديرات لمفركؽ بيف متكسطات بيف المجمكعات  Levene Statistic( نتائك اختبار تجانس التبايف 31-5الجدكؿ )
 .تخطيط عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ة مماـلم تمـممارس في درجة

 اىَؤٕو اىؼيَٜ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 14252. 2.2938 8 صبّ٘ٝخ أٍٗؼٖذ

0.273 3 89 .845 

 21071. 2.9859 36 إجبصح جبٍؼٞخ

 17935. 3.6998 40 دثيً٘ رإٔٞو

 16407. 4.1378 9 دساسبد ػيٞب

Total 93 3.3449 .54515 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
إذ كػػػاف  .)المؤهػػؿ العممػػػي( تصػػػنيفي( اإلحصػػػاءات الكصػػػفية لفئػػات المتغيػػػر ال31-5يبػػيف الجػػػدكؿ رقػػـ )

ترتيب هذن الفئات حسب أهميتما: دراسات عميػاه دبمػـك تأهيػؿه إجػازة جامعيػةه معمػد أك ثانكيػة. كمػا يبػيف 
05.0845.0قيمػػػة احتمػػػاؿ الداللػػػة الجػػػدكؿ أف   Pتبػػػايف المجمكعػػػات متماثػػػؿه  فػػػكفا  ه كبالتػػػالي

 يأتي:كما  شيفيواختبار كبناءن عمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ 
 اإلدارية المتعم ة مماـمل تمـممارس شيفي  لتحديد الفركؽ بيف فئات المؤهؿ العممي في تأثيرها عمج درجة ( نتائك اختبار32-5الجدكؿ )

 .تخطيط عمؿ الركضةكظيفة ب

(I) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

(J) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ِؼٙذ عج٠ٛٔز أٚ  

-69211.- إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .07372 .000 -.8386- -.5456- 

-1.40604- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .07305 .000 -1.5512- -1.2609- 

-1.84403- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .09165 .000 -2.0261- -1.6619- 

 إؽجصر ؽجِؼ١ز

69211. عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .07372 .000 .5456 .8386 

-71393.- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .04333 .000 -.8000- -.6278- 

-1.15192- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .07029 .000 -1.2916- -1.0123- 

 ددٍَٛ صه١ً٘

1.40604 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .07305 .000 1.2609 1.5512 

71393. إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .04333 .000 .6278 .8000 

-43799.- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .06958 .000 -.5762- -.2997- 

1.84403 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ دسثعجس ػ١ٍج
*
 .09165 .000 1.6619 2.0261 
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1.15192 إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .07029 .000 1.0123 1.2916 

43799. ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .06958 .000 .2997 .5762 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSإعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: من 
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة المؤهػػؿ العممػػي )دراسػػات عميػػا(ه ككػػؿ 32-5يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

فئػػة )دراسػػات عميػػا(. مػػـك تأهيػػؿ(ه كهػػذن الفػػركؽ لصػػالح مػػف الفئػػات )معمػػد أك ثانكيػػةه إجػػازة جامعيػػةه دب
أك ثانكيػةه إجػازة تأهيػؿ(ه كالفئتػيف )معمػد الكذلؾ هناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة المؤهؿ العممي )دبمػـك 

جػػػازة اإلتأهيػػػؿ(. كهنػػػاؾ فركقػػػان دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف فئػػػة المؤهػػػؿ العممػػػي )الفئػػػة )دبمػػػـك  جامعيػػػة( لصػػػالح
 ممػػاـلا ةممارسػػ ج أفا جامعيػػة(. كهػػذا يػػدؿ عمػػالجػػازة اإلئػػة )فئػػة )معمػػد أك ثانكيػػة( لصػػالح الفجامعيػػة(ه ك ال

 بارتفاع المؤهؿ العممي لمديرم رياض ا طفاؿ. تزداد  تخطيط عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ة
 ت ػديراتتكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات ال  الفرضية الفرعية الثانية:: 7-1-2
تنظػيـ عمػؿ الركضػة كظيفػة ب اإلداريػة المتعم ػة ممػاـمل تمـممارسػديرم رياض ا طفاؿ في درجة م

 تبعان لمتغير المؤهؿ العممي.
 :ONE WAY ANOVAالتباين األحادي تحميؿ الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 

 تمـممارس مديرم الرياض في درجة ت ديراتلمفركؽ بيف متكسطات ANOVA نتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم (: 33-5الجدكؿ )
 .تنظيـ عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ة مماـلم

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد df ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 118.244 9.025 3 27.074 ثٌضذج٠ٓ د١ٓ ثٌّؾّٛػجس

   076. 89 6.793 ثٌضذج٠ٓ دثخً ثٌّؾّٛػجس

Total 33.866 92    

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
كهػػػي أكبػػػر مػػػف ال يمػػػة الجدكليػػػة  244.118F( أف قيمػػػة مؤشػػػر االختبػػػار 33-5يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

(ه كمػػػا أف قيمػػػة احتمػػػاؿ الداللػػػة 89ه 3عنػػػد درجتػػػي حريػػػة ) F( المػػػأخكذة مػػػف جػػػداكؿ تكزيػػػع 2.60)
05.0000.0  P كن بػؿ الفرضػية البديمػة الفرعيػة الثانيػة الصػفرية الفرضية رفضنه كبالتالي فكننا 

مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي  ت ػػديراتد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ك جػػك  كالتػػي تػػنص عمػػج
تنظػيـ عمػؿ الركضػة تبعػان لمتغيػر المؤهػؿ العممػي. كقبػؿ كظيفػة ب اإلداريػة المتعم ػة ممػاـمل تمـممارس درجة

تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ الم ارنات البعديةه تـا اختبار تجانس التبػايف بػيف المجمكعػات لتحديػد نػكع 
 االختبار المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

مديرم الرياض  ت ديرات لمفركؽ بيف متكسطاتلمجمكعات بيف ا Levene Statistic( نتائك اختبار تجانس التبايف 34-5الجدكؿ )
 .تنظيـ عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ة مماـمل تمـممارس في درجة

 اىَؤٕو اىؼيَٜ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 336. 89 3 1.144 18181. 2.1938 8 صبّ٘ٝخ أٍٗؼٖذ
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 24211. 2.9331 36 إجبصح جبٍؼٞخ

 33636. 3.6613 40 دثيً٘ رإٔٞو

 11024. 4.1956 9 دساسبد ػيٞب

Total 93 3.3048 .60672 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)المؤهػػػؿ العممػػػي( إذ كػػػاف  تصػػػنيفي( اإلحصػػػاءات الكصػػػفية لفئػػػات المتغيػػػر ال34-5يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

ترتيب هذن الفئات حسب أهميتما: دراسات عميػاه دبمػـك تأهيػؿه إجػازة جامعيػةه معمػد أك ثانكيػة. كمػا يبػيف 
05.0336.0قيمػػػة احتمػػػاؿ الداللػػػة الجػػػدكؿ أف   Pتبػػػايف المجمكعػػػات متماثػػػؿه  فػػػكفا  ه كبالتػػػالي

 كما يأتي: شيفيواختبار كبناءن عمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ 
 اإلدارية المتعم ة مماـمل تمـممارس ( نتائك اختبار شيفي  لتحديد الفركؽ بيف فئات المؤهؿ العممي في تأثيرها عمج درجة35-5الجدكؿ )

 .تنظيـ عمؿ الركضةكظيفة ب

(I) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

(J) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ

-73931.- إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .10798 .000 -.9539- -.5247- 

-1.46750- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .10700 .000 -1.6801- -1.2549- 

-2.00181- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .13424 .000 -2.2685- -1.7351- 

 إؽجصر ؽجِؼ١ز

73931. عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .10798 .000 .5247 .9539 

-72819.- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .06347 .000 -.8543- -.6021- 

-1.26250- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .10296 .000 -1.4671- -1.0579- 

 ددٍَٛ صه١ً٘

1.46750 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .10700 .000 1.2549 1.6801 

72819. إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .06347 .000 .6021 .8543 

ػ١ٍج دسثعجس  -.53431-
*
 .10192 .000 -.7368- -.3318- 

 دسثعجس ػ١ٍج

2.00181 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .13424 .000 1.7351 2.2685 

1.26250 إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .10296 .000 1.0579 1.4671 

53431. ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .10192 .000 .3318 .7368 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة المؤهػػؿ العممػػي )دراسػػات عميػػا(ه ككػػؿ 35-5يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

فئػػة )دراسػػات عميػػا(. ه كهػػذن الفػػركؽ لصػػالح مػػف الفئػػات )معمػػد أك ثانكيػػةه إجػػازة جامعيػػةه دبمػػـك تأهيػػؿ(
ك ثانكيػةه إجػازة تأهيػؿ(ه كالفئتػيف )معمػد أالكذلؾ هناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة المؤهؿ العممي )دبمػـك 

جػػػػازة اإلفئػػػة )دبمػػػػـك تأهيػػػؿ(. كهنػػػػاؾ فركقػػػػان دالػػػة إحصػػػػائيان بػػػيف فئػػػػة المؤهػػػؿ العممػػػػي )جامعيػػػة( لصػػػػالح 
ريػػػاض  مػػػديرم )إجػػػازة جامعيػػػة(. كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػج أفا  فئػػػةثانكيػػػة( لصػػػالح  جامعيػػػة(ه كالفئػػػة )معمػػػد أكال

تنظػػػيـ عمػػػؿ كظيفػػػة ب اإلداريػػػة المتعم ػػػة ممػػػاـلا يمارسػػػكف مػػػف حممػػػة الشػػػمادات العمميػػػة ا عمػػػج  ا طفػػػاؿ
 بشكؿ  أفضؿ. الركضة
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 ت ػديرات ؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطاتتكجد فرك ال  الفرعية الثالثة:الفرضية  :7-1-3 
تكجيػ  عمػؿ الركضػة كظيفػة ب اإلداريػة المتعم ػة ممػاـمل تمـا طفاؿ في درجة ممارسديرم رياض م

 تبعان لمتغير المؤهؿ العممي.
 :ONE WAY ANOVAالتباين األحادي تحميؿ الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 

تمـ ممارس مديرم الرياض في درجةت ديرات لمفركؽ بيف متكسطات ANOVA نتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم (: 36-5الجدكؿ )
 .تكجي  عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ة مماـمل

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد Df ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 139.505 7.930 3 23.789 ثٌضذج٠ٓ د١ٓ ثٌّؾّٛػجس

   057. 89 5.059 ثٌضذج٠ٓ دثخً ثٌّؾّٛػجس

Total 28.847 92    

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
كهػػػي أكبػػػر مػػػف ال يمػػػة الجدكليػػػة  505.139F( أف قيمػػػة مؤشػػػر االختبػػػار 36-5يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

(ه كمػػػػا أف قيمػػػػة احتمػػػػاؿ الداللػػػػة 89ه3عنػػػػد درجتػػػػي حريػػػػة ) F( المػػػػأخكذة مػػػػف جػػػػداكؿ تكزيػػػػع 2.60)
05.0000.0  P كن بػؿ الفرضػية البديمػة   الفرعية الثالثة الصفرية الفرضية رفضنه كبالتالي فكننا

 تمـممارسػ مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فػي درجػة ت ػديراتأم تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات 
عمػػؿ الركضػػة تبعػػان لمتغيػػر المؤهػػؿ العممػػي. كقبػػؿ تحديػػد مصػػادر تكجيػػ  كظيفػػة ب اإلداريػػة المتعم ػػة ممػػاـمل

ـا اختبػػػار تجػػػانس التبػػػايف بػػػيف المجمكعػػػات لتحديػػػد نػػػكع االختبػػػار  الفػػػركؽ باسػػػتخداـ الم ارنػػػات البعديػػػة تػػػ
 المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

مديرم الرياض  ت ديراتكؽ بيف متكسطات لمفر بيف المجمكعات  Levene Statistic( نتائك اختبار تجانس التبايف 37-5الجدكؿ )
 .تكجي  عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ة مماـمل تمـممارس في درجة

 اىَؤٕو اىؼيَٜ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 41257. 2.6513 8 صبّ٘ٝخ أٍٗؼٖذ

10.386 3 89 .000 

 28666. 3.2331 36 إجبصح جبٍؼٞخ

 15524. 3.9373 40 دثيً٘ رإٔٞو

 08015. 4.4941 9 دساسبد ػيٞب

Total 93 3.6080 .55996 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)المؤهػػؿ العممػػػي(ه إذ كػػػاف  تصػػػنيفي( اإلحصػػػاءات الكصػػػفية لفئػػات المتغيػػػر ال37-5يبػػيف الجػػػدكؿ رقػػـ )

ترتيب هذن الفئات حسب أهميتما: دراسات عميػاه دبمػـك تأهيػؿه إجػازة جامعيػةه معمػد أك ثانكيػة. كمػا يبػيف 
05.0000.0قيمة احتماؿ الداللة الجدكؿ أف   Pفكف تبايف المجمكعات ييػر متماثػؿه  ه كبالتالي

 كما يأتي: Dunnett Cاختبار كبناءن عمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ 
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 اإلدارية المتعم ة مماـمل تمـممارسالعممي في تأثيرها عمج لتحديد الفركؽ بيف فئات المؤهؿ Dunnett C نتائك اختبار (38-5الجدكؿ )
 .تكجي  عمؿ الركضةكظيفة ب

(I) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

(J) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ

-58181.- إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .09319 .000 -.7670- -.3966- 

-1.28608- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .09234 .000 -1.4696- -1.1026- 

ػ١ٍجدسثعجس   -1.84282-
*
 .11585 .000 -2.0730- -1.6126- 

 إؽجصر ؽجِؼ١ز

58181. عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .09319 .000 .3966 .7670 

-70428.- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .05477 .000 -.8131- -.5954- 

-1.26102- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .08885 .000 -1.4376- -1.0845- 

 ددٍَٛ صه١ً٘

1.28608 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .09234 .000 1.1026 1.4696 

70428. إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .05477 .000 .5954 .8131 

-55674.- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .08796 .000 -.7315- -.3820- 

 دسثعجس ػ١ٍج

1.84282 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .11585 .000 1.6126 2.0730 

1.26102 إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .08885 .000 1.0845 1.4376 

55674. ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .08796 .000 .3820 .7315 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة المؤهػػؿ العممػػي )دراسػػات عميػػا(ه ككػػؿ 38-5يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

فئػػة )دراسػػات عميػػا(. مػػـك تأهيػػؿ(ه كهػػذن الفػػركؽ لصػػالح الفئػػات )معمػػد أك ثانكيػػةه إجػػازة جامعيػػةه دبمػػف 
ك ثانكيػةه إجػازة كذلؾ هناؾ فركقان دالة إحصػائيان بػيف فئػة المؤهػؿ العممػي )دبمػـك تأهيػؿ(ه كالفئتػيف )معمػد أ

ئة المؤهؿ العممي )إجػازة جامعيػة(ه تأهيؿ(. كهناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فالفئة )دبمـك جامعية( لصالح 
مػف حممػة  ريػاض ا طفػاؿ مػديرم فئة )إجازة جامعية(. كهذا يدؿ عمػج أفا كالفئة )معمد أك ثانكية( لصالح 

 .بشكؿ  أفضؿ اإلدارية  المتعم ة بتكجي  عمؿ الركضة مماـلا يمارسكف الشمادات العممية ا عمج 
 ت ػديراتتكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطات ال  الفرضية الفرعية الرابعة: :7-1-4

ت ػكيـ عمػؿ الركضػة كظيفػة ب اإلداريػة المتعم ػةلمممػاـ  تمـمديرم رياض ا طفػاؿ فػي درجػة ممارسػ
 تبعان لمتغير المؤهؿ العممي.

 :ONE WAY ANOVAالتباين األحادي تحميؿ الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 
 تمـممارس لمفركؽ بيف متكسطات درجات مديرم الرياض في درجةANOVA نتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم (: 39-5الجدكؿ )

 .ت كيـ عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ةممماـ ل
ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد Df ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 277.379 15.552 3 46.655 ثٌضذج٠ٓ د١ٓ ثٌّؾّٛػجس

   056. 89 4.990 ثٌضذج٠ٓ دثخً ثٌّؾّٛػجس

Total 51.645 92    
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( 2.60كهػي أكبػر مػف ال يمػة الجدكليػة ) 379.277F( أف قيمػة مؤشػر االختبػار 39-5)يبػيف الجػدكؿ

(ه كمػػػػػػػا أف قيمػػػػػػػة احتمػػػػػػػاؿ الداللػػػػػػػة 89ه 3عنػػػػػػػد درجتػػػػػػػي حريػػػػػػػة ) Fالمػػػػػػػأخكذة مػػػػػػػف جػػػػػػػداكؿ تكزيػػػػػػػع 
05.0000.0  P كن بػؿ الفرضػية البديمػة الفرعية الرابعػة الصفرية الفرضية رفضنه كبالتالي فكننا 
 تمـممارسػ مػديرم ريػاض ا طفػاؿ فػي درجػة ت ػديراتتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػطات أم 
ت ػػكيـ عمػػؿ الركضػػة تبعػػان لمتغيػػر المؤهػػؿ العممػػي. كقبػػؿ تحديػػد مصػػادر كظيفػػة ب اإلداريػػة المتعم ػػةمممػػاـ ل

ـا اختبػػػار تجػػػانس التبػػػايف بػػػيف المجمكعػػػات لتحديػػػد نػػػكع االختبػػػار  الفػػػركؽ باسػػػتخداـ الم ارنػػػات البعديػػػةه تػػػ
 المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

مديرم الرياض  ت ديراتلمفركؽ بيف متكسطات بيف المجمكعات  Levene Statistic( نتائك اختبار تجانس التبايف 40-5الجدكؿ )
 .ت كيـ عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ةممماـ ل تمـرسمما في درجة

 اىَؤٕو اىؼيَٜ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

أٍٗؼٖذصبّ٘ٝخ   8 1.1863 .06653 

4.227 3 89 .008 

 29889. 2.0547 36 إجبصح جبٍؼٞخ

 21411. 3.1753 40 دثيً٘ رإٔٞو

 07452. 3.4644 9 دساسبد ػيٞب

Total 93 2.5984 .74924 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)المؤهػؿ العممػػي(ه إذ كػاف ترتيػػب  لتصػػنيفي( اإلحصػػاءات الكصػفية لفئػػات المتغيػر ا40-5) يبػيف الجػدكؿ

هذن الفئات حسب أهميتما: دراسات عمياه دبمـك تأهيؿه إجازة جامعيةه معمد أك ثانكيػة. كمػا يبػيف الجػدكؿ 
05.0008.0قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة أف   Pتبػػايف المجمكعػػات ييػػر متماثػػؿه كبنػػاءن  فػػكفا  ه كبالتػػالي

 كما يأتي: Dunnett C اختبارعمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ 
اإلدارية ممماـ ل تمـممارس العممي في تأثيرها عمج درجةلتحديد الفركؽ بيف فئات المؤهؿ  Dunnett Cنتائك اختبار (41-5الجدكؿ )

 .ت كيـ عمؿ الركضةكظيفة ب المتعم ة

(I) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

(J) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ

-86847.- إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .09255 .000 -1.0524- -.6846- 

-1.98900- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .09171 .000 -2.1712- -1.8068- 

ػ١ٍجدسثعجس   -2.27819-
*
 .11506 .000 -2.5068- -2.0496- 

 إؽجصر ؽجِؼ١ز

86847. عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .09255 .000 .6846 1.0524 

-1.12053- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .05440 .000 -1.2286- -1.0124- 

-1.40972- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .08824 .000 -1.5851- -1.2344- 

 ددٍَٛ صه١ً٘

1.98900 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .09171 .000 1.8068 2.1712 

1.12053 إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .05440 .000 1.0124 1.2286 

-28919.- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .08736 .001 -.4628- -.1156- 
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 دسثعجس ػ١ٍج

2.27819 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .11506 .000 2.0496 2.5068 

1.40972 إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .08824 .000 1.2344 1.5851 

28919. ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .08736 .001 .1156 .4628 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة المؤهػػؿ العممػػي )دراسػػات عميػػا(ه ككػػؿ 41-5يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

فئػػة )دراسػػات عميػػا(. مػػـك تأهيػػؿ(ه كهػػذن الفػػركؽ لصػػالح مػػف الفئػػات )معمػػد أك ثانكيػػةه إجػػازة جامعيػػةه دب
تأهيػؿ(ه كالفئتػيف )معمػد أك ثانكيػةه إجػازة الكذلؾ هناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة المؤهؿ العممي )دبمػـك 

لمؤهػؿ العممػي )إجػازة جامعيػة(ه ف فئػة افئة )دبمـك تأهيؿ(. كهناؾ فركقان دالػة إحصػائيان بػيامعية( لصالح ج
جامعية(. كهذا يدؿ عمج أناػ  بارتفػاع المؤهػؿ العممػي لمػديرم الجازة اإلفئة )كفئة )معمد أك ثانكية( لصالح 
 .ت كيـ عمؿ الركضةكظيفة ب اإلدارية المتعم ةلممماـ  تمـرياض ا طفاؿ تزداد ممارس

 تقدديرات ذات دللدة إحصدائية بدين متوسدطات قتوجدد فدرول  األولدت: لرئيسدةاختبار الفرضدية ا
اإلداريددة تبعددًا لمتغيددر المؤىددل  وظددائفمل تيمممارسدددرجددة مددديري ريدداض األطفددال فيمددا يتعمددق ب

 العممي.
ـا تطبيؽ اختبار   :ONE WAY ANOVAتحميؿ التبايف ا حادم الختبار هذن الفرضية ت

 تمـممارس مديرم الرياض في درجة ت ديرات لمفركؽ بيف متكسطات ANOVAنتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم (: 42-5الجدكؿ )
 .اإلدارية كظائؼمل

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد Df ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 544.693 9.856 3 29.568 ثٌضذج٠ٓ د١ٓ ثٌّؾّٛػجس

   018. 89 1.610 ثٌضذج٠ٓ دثخً ثٌّؾّٛػجس

Total 31.178 92    

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
كهػػػي أكبػػػر مػػػف ال يمػػػة الجدكليػػػة  693.544F( أف قيمػػػة مؤشػػػر االختبػػػار 42-5يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػـ )

(ه كمػػػا أف قيمػػػة احتمػػػاؿ الداللػػػة 89ه 3عنػػػد درجتػػػي حريػػػة ) F( المػػػأخكذة مػػػف جػػػداكؿ تكزيػػػع 2.60)
05.0000.0  P ال ائمػػة كن بػػؿ الفرضػػية البديمػػة  الفرضػػية الرئيسػػة ا كلػػج نػػرفضه كبالتػػالي فكننػػا

 مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي درجػػة ت ػػديراتتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ال ائمػػة بأنػػ  
فػركؽ باسػتخداـ الم ارنػات اإلدارية تبعان لمتغير المؤهؿ العممي. كقبؿ تحديد مصػادر ال كظائؼلم تمـممارس
ـا اختبػػار تجػػانس التبػػايف بػػيف المجمكعػػات لتحديػػد نػػكع االختبػػار المناسػػب كمػػا يكضػػح الجػػدكؿ  البعديػػة تػػ
 اآلتي:
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مديرم الرياض  ت ديراتلمفركؽ بيف متكسطات بيف المجمكعات  Levene Statistic( نتائك اختبار تجانس التبايف 43-5الجدكؿ )
 .اإلدارية كظائؼمل تمـممارس في درجة

 اىَؤٕو اىؼيَٜ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 17051. 2.0813 8 صبّ٘ٝخ أٍٗؼٖذ

4.732 3 89 .004 

 16487. 2.8017 36 إجبصح جبٍؼٞخ

 10435. 3.6184 40 دثيً٘ رإٔٞو

 06210. 4.0730 9 دساسبد ػيٞب

Total 93 3.2140 .58214 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)المؤهػػؿ العممػػػي(ه إذ كػػػاف  تصػػػنيفي( اإلحصػػػاءات الكصػػػفية لفئػػات المتغيػػػر ال43-5يبػػيف الجػػػدكؿ رقػػـ )

ترتيب هذن الفئات حسب أهميتما: دراسات عميػاه دبمػـك تأهيػؿه إجػازة جامعيػةه معمػد أك ثانكيػة. كمػا يبػيف 
05.0004.0قيمة احتماؿ الداللة الجدكؿ أف   Pفكف تبايف المجمكعػات ييػر متماثػؿه  ه كبالتالي

 كما يأتي: Dunnett Cكبناءن عمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ اختبار 
 مكظائؼل تمـممارس العممي في تأثيرها عمج درجةلتحديد الفركؽ بيف فئات المؤهؿ  Dunnett Cنتائك اختبار (44-5الجدكؿ )

 .اإلدارية

(I) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

 

(J) 

 ثٌّؤً٘

       ثٌؼٍّٟ

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ

-72042.- إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .05258 .000 -.8249- -.6160- 

-1.53716- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .05210 .000 -1.6407- -1.4336- 

-1.99171- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .06536 .000 -2.1216- -1.8618- 

 إؽجصر ؽجِؼ١ز

72042. عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .05258 .000 .6160 .8249 

-81673.- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .03090 .000 -.8781- -.7553- 

-1.27129- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .05013 .000 -1.3709- -1.1717- 

 ددٍَٛ صه١ً٘

1.53716 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .05210 .000 1.4336 1.6407 

81673. إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .03090 .000 .7553 .8781 

-45456.- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .04963 .000 -.5532- -.3559- 

 دسثعجس ػ١ٍج

1.99171 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .06536 .000 1.8618 2.1216 

1.27129 إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .05013 .000 1.1717 1.3709 

45456. ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .04963 .000 .3559 .5532 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة المؤهػػؿ العممػػي )دراسػػات عميػػا(ه ككػػؿ 44-5يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

فئػػة )دراسػػات عميػػا(. مػػـك تأهيػػؿ(ه كهػػذن الفػػركؽ لصػػالح ثانكيػػةه إجػػازة جامعيػػةه دبمػػف الفئػػات )معمػػد أك 
تأهيػؿ(ه كالفئتػيف )معمػد أك ثانكيػةه إجػازة الكذلؾ هناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة المؤهؿ العممي )دبمػـك 
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جػػػازة اإلمػػػي )تأهيػػػؿ(. كهنػػػاؾ فركقػػػان دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف فئػػػة المؤهػػػؿ العمالفئػػػة )دبمػػػـك جامعيػػػة( لصػػػالح 
 جامعية(.الجازة اإلفئة )جامعية(ه كفئة )معمد أك ثانكية( لصالح ال

أفضؿ مع ارتفاع المؤهؿ  ممارسة الكظائؼ اإلدارية مف قبؿ مديرم رياض ا طفاؿ تتـ بشكؿ   اإذن
مف حممة الشمادات العممية ا عمج )دراسات عمياه كدبمـك عزل ذلؾ إلج أفا المديريف يً قد ك  هالعممي

كاسعة ا مر الذم يساعدهـ عمج ال ياـ بمماممـ بصكرة عممية معرفة معمكمات ك تأهيؿ( يمتمككف 
متكاممة. كما يككف لديمـ ريبة في تطكير أدائمـ اإلدارم نتيجة متابعتمـ لممستجدات التي يشمدها هذا 

)المعمما ه كدراسة (2013)زىرةا مع النتيجة التي تكصمت إليما دراسة  هذن النتيجة تتفق .العصر
مع  تختمفبينما ه كالتي أظمرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير المؤهؿ العممي (2005

كالتي بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  (2011)طعمةا النتيجة التي تكصمت إليما دراسة 
 هؿ العممي.تعزل لمتغير المؤ 

تقددديرات توجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية بددين متوسددطات ال الفرضػػية الرئيسػػة الثانيػػة: : 2-7
 اإلدارية تبعًا لمتغير الختصاص. وظائفمل تيمدرجة ممارسب ما يتعمقديري رياض األطفال فيم

كييػر متسػاكيتيف لمفرؽ بػيف متكسػطي عينتػيف مسػت متيف  T. testالفرضية تـا تطبيؽ اختبار  هذن الختبار
 بالحجـه كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

اإلدارية تبعان  مكظائؼل تمـممارس مديرم الرياض في درجة ت ديراتلمفركؽ بيف متكسطات   T. test ( نتائك اختبار45-5جدكؿ)
 .لمتغير االختصاص

 اىؼذد االخزصبص
اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

ارجبٓ 

 االسزجبثخ

Levene's 

Test 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. T 

دسؽز 

ثٌقش

 ٠ز

df 

Sig. ثٌمشثس 

 ػج١ٌز 0.393 3.554 59 ٔظش٠ز
0.147 0.702 11.639 91 0.000 

صٛؽذ 

 ِضٛعطز 0.328 2.624 34 صطذ١م١ز فشٚق

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
نظريػػػة بمغػػػت الكميػػػات ال خريجػػػي( أفا قيمػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي إلجابػػػات المػػػديريف 45-5الجػػػدكؿ )يبػػػيف 

( كهػػػي ت ابػػػؿ شػػػدة اإلجابػػػة )عاليػػػة( عمػػػج م يػػػاس ليكػػػرته كمػػػا بمغػػػت قيمػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي 3.554)
( كهػي ت ابػؿ شػدة اإلجابػة )متكسػطة( عمػج م يػاس 2.624يػة )تطبي الكميػات ال خريجػيإلجابات المديريف 

(ه كهػذا يػدؿ عمػج 0.05كهي أكبر مف مستكل الداللة ) 702.0Pليكرت. كبمغت قيمة احتماؿ الداللة 
(ه أم تجانسػػمما. كلمعرفػػة فيمػػا إذا كػػاف تطبي يػػةتسػػاكم التبػػايف بػػيف المجمػػكعتيف )كميػػات نظريػػةه كميػػات 

كهػػػػي أكبػػػػر مػػػػف ال يمػػػػة الجدكليػػػػة  639.11tمػػػػديريف نالحػػػػظ أف ال يمػػػػة المحسػػػػكبة هنػػػػاؾ فرقػػػػان بػػػػيف ال
أصػغر مػف مسػتكل الداللػة  000.0Pه كما أفا احتماؿ الداللة z( المأخكذة مف جداكؿ تكزيع 1.96)
تكجػػد فػركؽ ذات داللػػة أم  كن بػؿ الفرضػػية البديمػة هالفرضػية الرئيسػػة الثانيػة رفضنػػ(ه كبنػاءن عميػ  0.05)

اإلداريػػة تبعػػػان  مكظػػػائؼل تمـديرم ريػػاض ا طفػػػاؿ فػػي درجػػػة ممارسػػمػػػ ت ػػديراتإحصػػائية بػػيف متكسػػػطات 
 نظرية.الكميات خريجي اللمتغير االختصاصه كهذن الفركؽ لصالح المديريف 
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لمتيكددد   T.testويتفددرع عددن الفرضددية الرئيسددية مجموعددة مددن الفرضدديات الفرعيددة تددم  تطبيددق اختبددار  -
 من صحة ىذه الفرضيات وكانت النتائج وفق اآلتي:

 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية الثانية.46-5الجدكؿ )
 ثٌمشثس ث٦فقجةٟ ثٌفشم١ز ثٌفشػ١ز

د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس صماذ٠شثس ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي فاٟ صٛؽذ فاشٚق رثس ٨  -1

ٍّٙاااجَ ث٦دثس٠اااز ثٌّضؼٍماااز دٛظ١فاااز صخطااا١و ػّاااً ثٌشٚماااز صذؼاااجً ٌّضغ١اااش ضُٙ ٌدسؽاااز ِّجسعااا

 ث٨خضقجؿ.

صٛؽذ فشٚق ٌقاجٌـ ثٌّاذ٠ش٠ٓ 

 خش٠ؾٟ ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

ث٤هفاجي فاٟ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس صماذ٠شثس ِاذ٠شٞ س٠اجك ٨  -2

ٍّٙاااجَ ث٦دثس٠اااز ثٌّضؼٍماااز دٛظ١فاااز صٕظااا١ُ ػّاااً ثٌشٚماااز صذؼاااجً ٌّضغ١اااش ضُٙ ٌدسؽاااز ِّجسعااا

 ث٨خضقجؿ.

صٛؽذ فشٚق ٌقاجٌـ ثٌّاذ٠ش٠ٓ 

 خش٠ؾٟ ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس صماذ٠شثس ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي فاٟ ٨  -3

ثٌّضؼٍماااز دٛظ١فاااز صٛؽ١اااٗ ػّاااً ثٌشٚماااز صذؼاااجً ٌّضغ١اااش ٍّٙاااجَ ث٦دثس٠اااز ضُٙ ٌدسؽاااز ِّجسعااا

 ث٨خضقجؿ.

صٛؽذ فشٚق ٌقاجٌـ ثٌّاذ٠ش٠ٓ 

 خش٠ؾٟ ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس صماذ٠شثس ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي فاٟ ٨  -4

 ٍّٙاااجَ ث٦دثس٠اااز ثٌّضؼٍماااز دٛظ١فاااز صمااا٠ُٛ ػّاااً ثٌشٚماااز صذؼاااجً ٌّضغ١اااشضُٙ ٌدسؽاااز ِّجسعااا

 ث٨خضقجؿ.

صٛؽذ فشٚق ٌقاجٌـ ثٌّاذ٠ش٠ٓ 

 خش٠ؾٟ ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

إفا ممارسػػػة الكظػػػائؼ اإلداريػػػة مػػػف قبػػػؿ مػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ خريجػػػي الكميػػػات النظريػػػة  تكػػػكف  ناإذ
إلػػج أف الكميػػات ه كقػػد ًيعػػزل ذلػػؾ تطبي يػػةمػػف ممارسػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ خريجػػي الكميػػات الأفضػػؿ 

مسػاقات نظريػة تتضػمف معمكمػات تتعمػؽ بػالنكاحي اإلنسػانية كالسػمككية كاالجتماعيػة النظرية ت ـك بتدريس 
كالتي تمثػؿ محػكر اهتمػاـ اإلدارة عمػج اعتبػار أنمػا عمػـ كفػف كممػارة. أمػا الكميػات التطبي يػة تمػتـ بػا مكر 

 المادية كتتعامؿ مع المعدات الت نية أكثر مف اهتمامما با مكر السمككية كاإلنسانية.
 تقددديراتتوجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية بددين متوسددطات  ل: الفرضدية الرئيسددة الثالثددة: 3-7
اإلداريددة تبعددًا لمتغيددر سددنوات الخبددرة  وظددائفمل تيمديري ريدداض األطفددال فددي درجددة ممارسددمدد

 اإلدارية.
 :ONE WAY ANOVA تحميل التباين األحاديالختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 

 الرياض في درجة ت ديرات مديرملمفركؽ بيف متكسطات درجات  ANOVAنتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم (: 47-5الجدكؿ )
 .اإلدارية تبعان لمتغير سنكات الخبرة اإلدارية مكظائؼل تمـممارس

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد DF ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 27.636 5.012 3 15.037 اىزجبِٝ ثِٞ اىَجَ٘ػبد

   181. 89 16.141 اىزجبِٝ داخو اىَجَ٘ػبد

Total 31.178 92    

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( 2.60كهػػي أكبػػر مػػف ال يمػػة الجدكليػػة ) 636.27F( أف قيمػػة مؤشػػر االختبػػار 47-5يبػػيف الجػػدكؿ )

(ه كمػػػػػػػا أف قيمػػػػػػػة احتمػػػػػػػاؿ الداللػػػػػػػة 89ه 3عنػػػػػػػد درجتػػػػػػػي حريػػػػػػػة ) Fالمػػػػػػػأخكذة مػػػػػػػف جػػػػػػػداكؿ تكزيػػػػػػػع 
05.0000.0  P أم تكجػد كن بػؿ الفرضػية البديمػة  الفرضية الرئيسة الثالثة رفضنه كبالتالي فكننا

 مكظػائؼل تمـا طفػاؿ فػي درجػة ممارسػديرم ريػاض مػ ت ػديراتفركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات 
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ـا  اإلداريػة تبعػان لمتغيػر سػنكات الخبػرة اإلداريػة. كقبػؿ تحديػد مصػادر الفػركؽ باسػتخداـ الم ارنػات البعديػة تػ
 اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع االختبار المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

مديرم الرياض  ت ديراتبيف متكسطات  لمفركؽبيف المجمكعات  Levene Statisticايف ( نتائك اختبار تجانس التب48-5الجدكؿ )
 .اإلدارية تبعان لمتغير سنكات الخبرة اإلدارية مكظائؼل تمـممارس في درجة

 اىخجشح اإلداسٝخ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 44230. 2.5996 24 عٕٛثس 1-5

2.867 3 89 0.043 

 43870. 3.2908 38 عٕٛثس 6-10

 48060. 3.4256 18 عٕز 11-15

 22252. 3.8308 13 عٕز 15 أوغشِٓ

Total 93 3.2140 .58214 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)سػػنكات الخبػػرة اإلداريػػة(ه إذ  تصػػنيفيالمتغيػػر ال( اإلحصػػاءات الكصػػفية لفئػػات 48-5يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

سػنكات.  5-1سػنكاته  10-6سػنةه  15-11سػنةه  15كاف ترتيب هذن الفئات حسب أهميتما:أكثر مػف 
05.0043.0قيمػػػة احتمػػػاؿ الداللػػة كمػػا يبػػػيف الجػػػدكؿ أف   Pتبػػػايف المجمكعػػػات  فػػػكفا  ه كبالتػػػالي

 كما يأتي: Dunnett C اختباريير متماثؿه كبناءن عمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ 
 كظائؼمل تمـممارس لتحديد الفركؽ بيف فئات سنكات الخبرة اإلدارية في تأثيرها عمج درجةDunnett C اختبار( نتائك 49-5الجدكؿ )

 .اإلدارية

(I) 

 ثٌخذشر ث٦دثس٠ز

(J) 

 ثٌخذشر ث٦دثس٠ز

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 عٕٛثس 1-5

-69124.- عٕٛثس 6-10
*
 .11104 .000 -.9119- -.4706- 

-82604.- عٕز 11-15
*
 .13279 .000 -1.0899- -.5622- 

-1.23123- عٕز 15 أوغشِٓ
*
 .14666 .000 -1.5226- -.9398- 

 عٕٛثس 6-10

69124. عٕٛثس 1-5
*
 .11104 .000 .4706 .9119 

 1073. -3769.- 272. 12185. -13480.- عٕز 11-15

-53999.- عٕز 15 أوغشِٓ
*
 .13683 .000 -.8119- -.2681- 

 عٕز 11-15

82604. عٕٛثس 1-5
*
 .13279 .000 .5622 1.0899 

 3769. -1073.- 272. 12185. 13480. عٕٛثس 6-10

-40519.- عٕز 15 أوغشِٓ
*
 .15501 .011 -.7132- -.0972- 

 عٕز 15 أوغشِٓ

1.23123 عٕٛثس 1-5
*
 .14666 .000 .9398 1.5226 

53999. عٕٛثس 6-10
*
 .13683 .000 .2681 .8119 

40519. عٕز 11-15
*
 .15501 .011 .0972 .7132 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
سػػنة(ه  15( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة الخبػػرة اإلداريػػة )أكثػػر مػػف 49-5يبػػيف الجػػدكؿ رقػػـ )

سػػنة(.  15فئػة )أكثػر مػف سػنة(ه كهػذن الفػػركؽ لصػالح  15-11سػنكاته  10-6سػنكاته  5-1كالفئػات )
سنكات( لصػالح فئػة  5-1فئة )سنة(ه ك  15-11كذلؾ هناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة الخبرة اإلدارية )
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 5-1فئػػػة )سػػػنكات(ه ك  10-6سػػػنة(. كهنػػػاؾ فركقػػػان دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف فئػػػة الخبػػػرة اإلداريػػػة ) 11-15)
 ات(. سنك  10-6فئة )سنكات( لصالح 

ويتفرع عن ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية تم اختبارىا بالطريقة التي تم  فييا اختبار  -
 الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية األولت.

 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية الثالثة.50-5الجدكؿ )
 ثٌمشثس ث٦فقجةٟ ٔٛع ث٨خضذجس ثٌفشم١ز

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -1

ٍّٙجَ ٌ ضُٙث٤هفجي فٟ دسؽز ِّجسع ِذ٠شٞ س٠جك صمذ٠شثس

ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صخط١و ػًّ ثٌشٚمز صذؼاجً ٌّضغ١اش 

 عٕٛثس ثٌخذشر ث٦دثس٠ز.

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

ٌقجٌـ فتاز ثٌخذاشر 

ث٦دثس٠ز )أوغش ِآ 

 عٕز( 15

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -2

ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسعِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي فٟ دسؽز  صمذ٠شثس

ػّاً ثٌشٚماز صذؼاجً ٌّضغ١اش  صٕظا١ُث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فاز 

 عٕٛثس ثٌخذشر ث٦دثس٠ز.

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. ؽ١ف١ٗثخضذجس  -

 

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

ٌقجٌـ فتاز ثٌخذاشر 

ث٦دثس٠ز )أوغش ِآ 

 عٕز( 15

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -3

ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسعِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي فٟ دسؽز  صمذ٠شثس

ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صٛؽ١اٗ ػّاً ثٌشٚماز صذؼاجً ٌّضغ١اش 

 عٕٛثس ثٌخذشر ث٦دثس٠ز.

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ؽ١ف١ٗ ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. ثخضذجس -

 

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

ٌقجٌـ فتاز ثٌخذاشر 

ث٦دثس٠ز )أوغش ِآ 

 عٕز( 15

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -4

ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسعِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي فٟ دسؽز  صمذ٠شثس

ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍماز دٛظ١فاز صما٠ُٛ ػّاً ثٌشٚماز صذؼاجً ٌّضغ١اش 

 ث٦دثس٠ز.عٕٛثس ثٌخذشر 

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

ٌقجٌـ فتاز ثٌخذاشر 

ث٦دثس٠ز )أوغش ِآ 

 عٕز( 15

ازدياد سنكات الخبرة  ممارسة الكظائؼ اإلدارية مف قبؿ مديرم رياض ا طفاؿ تتـ بشكؿ أفضؿ معنا إذ
عزل ذلؾ إلج أنا  كمما ازدادت عدد سنكات الخبرة اإلدارية كمما أصبح لدل المدير الخبرة يً قد اإلداريةه ك 

الكافية في أداء هذن الكظائؼ بشكؿ  أفضؿه كما يصبحكا أكثر إلمامان بتفاصيؿ العمؿ ككيفية التعامؿ مع 
مع النتيجة التي تكصمت إليما  تتفق إف هذن النتيجة جممـ.مختمؼ المكاقؼ كالمشكالت التي يمكف أف تكا

بيف  إحصائيةذات داللة كالتي أظمرت كجكد فركؽ  (2010)حنونا ه كدراسة (2013)زىرةا دراسة 
النتيجة التي  مع تختمفاإلداريةه بينما  الخبرةعدد سنكات لمتغير  تعزلف ك يمتكسطات آراء اإلدار 

)الديحانيا ه كدراسة (2011)السميمانيا كدراسة  ا(2011)طعمةا دراسة  كالن مف تكصمت إليما
 تعزلبيف متكسطات آراء اإلدارييف  إحصائيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة  تكصمت إلجكالتي  (2009
 .اإلدارية الخبرةعدد سنكات لمتغير 
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 رقددذٝشادتوجددد فددروق ذات دللددة إحصددائية بددين متوسددطات  لالفرضػية الرئيسػػة الرابعػػة: : 4-7
تبعددًا لمتغيددر الدددورات  اإلداريددة وظددائفمل تيمدرجددة ممارسددب مددا يتعمددقديري ريدداض األطفددال فيمدد

 التدريبية.
ـا تطبيػؽ  هذن الختبار لمفػرؽ بػيف متكسػطي عينتػيف مسػت متيف كييػر متسػاكيتيف  T.testاختبدار الفرضية تػ

 بالحجـه كما يبيف الجدكؿ اآلتي:
اإلدارية تبعان  كظائؼمل تمـممارس مديرم الرياض في درجةت ديرات لمفركؽ بيف متكسطات   T. test ( نتائك اختبار51-5جدكؿ)

 .لمتغير الدكرات التدريبية

اىذٗساد 

 اىزذسٝجٞخ
 اىؼذد

اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

ارجبٓ 

 االسزجبثخ

Levene's 

Test 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. T 

دسؽز 

ثٌقش

 ٠ز

Df 

Sig. ثٌمشثس 

 ػج١ٌز 0.510 3.505 37 ٔؼُ
1.480 0.227 4.284 91 0.000 

صٛؽذ 

 ِضٛعطز 0.548 3.021 56 ٨ فشٚق

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
اتبعػػكا دكرات تدريبيػػة بمغػػت ( أف قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي إلجابػػات المػػديريف الػػذيف 51-5يبػػيف الجػػدكؿ )

( كهػػػي ت ابػػػؿ شػػػدة اإلجابػػػة )عاليػػػة( عمػػػج م يػػػاس ليكػػػرته كمػػػا بمغػػػت قيمػػػة المتكسػػػط الحسػػػابي 3.505)
( كهػػػي ت ابػػػؿ شػػػدة اإلجابػػػة )متكسػػػطة( عمػػػج 3.021إلجابػػػات المػػػديريف الػػػذيف لػػػـ يتبعػػػكا دكرات تدريبيػػػة )

(ه كهػػذا 0.05كهػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ) 227.0Pم يػاس ليكػػرت. كبمغػػت قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة 
يدؿ عمج تساكم التبايف بيف المجمكعتيف )اتبعكا دكرات تدريبيةه لـ يتبعػكا دكرات تدريبيػة(ه أم تجانسػمما. 

كهػػي أكبػػر مػػف  284.4tكلمعرفػػة فيمػػا إذا كػػاف هنػػاؾ فرقػػان بػػيف المػػديريف نالحػػظ أف ال يمػػة المحسػػكبة 
أصػػغر  000.0Pه كمػػا أفا احتمػػاؿ الداللػػة z( المػػأخكذة مػػف جػػداكؿ تكزيػػع 1.96الجدكليػػة ) ال يمػػة

 .(0.05مف مستكل الداللة )
ويتفدرع عدن الفرضدية السدابقة مجموعدة مدن الفرضديات الفرعيدة تدم  اختبارىدا بالطريقدة التدي تدم  فييددا  -

 لمفرضية الرئيسية الثانيةا وكانت النتائج وفق اآلتي:اختبار الفرضيات الفرعية 
 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية الثانية.52-5الجدكؿ )

 ثٌمشثس ث٦فقجةٟ ثٌفشم١ز ثٌفشػ١ز

صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس صمذ٠شثس ِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفاجي فاٟ دسؽاز ٨  -1

 ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صخط١و ػًّ ثٌشٚمز صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز.ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسع

صٛؽذ فاشٚق ٌقاجٌـ ثٌّاذ٠ش٠ٓ 

 ثٌز٠ٓ ثصذؼٛث دٚسثس صذس٠ذ١ز.

صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس صمذ٠شثس ِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفاجي فاٟ دسؽاز ٨  -2

 ػًّ ثٌشٚمز صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز..ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صٕظ١ُ ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسع

صٛؽذ فاشٚق ٌقاجٌـ ثٌّاذ٠ش٠ٓ 

 ثٌز٠ٓ ثصذؼٛث دٚسثس صذس٠ذ١ز.

صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس صمذ٠شثس ِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفاجي فاٟ دسؽاز ٨  -3

 س ثٌضذس٠ذ١ز.ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صٛؽ١ٗ ػًّ ثٌشٚمز صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌذٚسثٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسع

صٛؽذ فشٚق ٌقجٌـ ثٌّذ٠ش٠ٓ 

 ثٌز٠ٓ ثصذؼٛث دٚسثس صذس٠ذ١ز.

صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس صمذ٠شثس ِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفاجي فاٟ دسؽاز ٨  -4

 ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صم٠ُٛ ػًّ ثٌشٚمز صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز.ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسع

ثٌّذ٠ش٠ٓ صٛؽذ فشٚق ٌقجٌـ 

 ثٌز٠ٓ ثصذؼٛث دٚسثس صذس٠ذ١ز.

ًيمػػارس مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ الػػذيف اتبعػػكا دكرات تدريبيػػة الكظػػائؼ اإلداريػػة بشػػكؿ  أفضػػؿ كهػػذا  نا إذ
يدؿ عمج أهمية الدكرات التدريبية في تكضيح العممية اإلدارية في أذهاف المديريفه كما يجب عمػيمـ ال يػاـ 
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عمميػة التػي يمكػف أف يكتسػبما التعميمية ككنما تتضمف الفائدة النظريػة كال-التربكية المؤسساتب  أثناء إدارة 
هػػذن  تتفددق كرشػػات العمػػؿ التػػي يخضػػعكف لمػػا.المحاضػػرات كالنػػدكات ك  ريػػاض ا طفػػاؿ مػػف خػػالؿ مػػديرك

فػي كجػكد فػركؽ ذات داللػة تعػزل لمتغيػر  ( 2005)المعمدماالنتيجة مع النتيجة التي تكصمت إليما دراسة 
كدراسػة  ه(2009)نبيدانا  ه كدراسػة(2012)قناديميا  لدكرات التدريبيةه كما كتتفؽ مع كالن مف  دراسػةا

 .ضركرة إقامة دكرات تدريبية مستمرة لمديرات رياض ا طفاؿعمج  (2005)ناصيفا 
 رقذٝشادتوجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات ل لفرضية الرئيسة الخامسة: ا: 5-7

 اإلدارية تبعًا لمتغير تابعية الروضة. وظائفمل تيماألطفال في درجة ممارس ديري رياضم
 :ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 

 تمـممارس مديرم الرياض في درجة ت ديراتلمفركؽ بيف متكسطات ANOVA نتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم (: 53-5)الجدكؿ 
 .اإلدارية تبعان لمتغير تابعية الركضة كظائؼمل

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد DF ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 31.447 6.413 2 12.825 اىزجبِٝ ثِٞ اىَجَ٘ػبد

   204. 90 18.353 اىزجبِٝ داخو اىَجَ٘ػبد

Total 31.178 92    

 (SPSSعمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد 
كهػػػػي أكبػػػر مػػػػف ال يمػػػة الجدكليػػػػة  447.31F( أف قيمػػػة مؤشػػػػر االختبػػػار 53-5يبػػػيف الجػػػدكؿ رقػػػػـ )

(ه كمػػػا أف قيمػػػة احتمػػػاؿ الداللػػػة 90ه 2عنػػػد درجتػػػي حريػػػة ) F( المػػػأخكذة مػػػف جػػػداكؿ تكزيػػػع 2.99)
05.0000.0  P أم  كن بػػؿ الفرضػػػية البديمػػػة الفرضػػػية الرئيسػػة الخامسػػػة رفضنػػه كبالتػػالي فكننػػػا

 تمـمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي درجػػة ممارسػػ ت ػػديرات ؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطاتتكجػػد فػػرك 
اإلداريػػة تبعػػان لمتغيػػر تابعيػػة الركضػػة. كقبػػؿ تحديػػد مصػػادر الفػػركؽ باسػػتخداـ الم ارنػػات البعديػػة  كظػػائؼمل

 تـا اختبار تجانس التبايف بيف المجمكعات لتحديد نكع االختبار المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:
مديرم الرياض ت ديرات كؽ بيف متكسطات لمفر بيف المجمكعات  Levene Statisticنتائك اختبار تجانس التبايف  :(54-5الجدكؿ )

 .اإلدارية تبعان لمتغير تابعية الركضة كظائؼمل تمـممارس في درجة
 صجدؼ١ز ثٌشٚمز

N Mean 
Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 45078. 2.2288 2 فى١ِٛز

4.418 2 90 .015 
 46728. 3.3569 81 خجفز

أخشٜ ؽٙجس  10 2.2533 .27510 

Total 93 3.2140 .58214 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)تابعيػػة الركضػػة( إذ كػػاف ترتيػػب  تصػػنيفي( اإلحصػػاءات الكصػػفية لفئػػات المتغيػػر ال54-5)يبػػيف الجػػدكؿ

قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة خاصػػةه جمػػات أخػػرله حككميػػة. كمػػا يبػػيف الجػػدكؿ أف  هػػذن الفئػػات حسػػب أهميتمػػا:
05.0015.0  Pتبػايف المجمكعػات ييػر متماثػؿه كبنػاءن عميػ  يػتـ تحديػد مصػادر  فكفا  ه كبالتالي

 كما يأتي: Dunnett C اختبارالفركؽ باستخداـ 
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 .اإلدارية كظائؼمل تمـممارس في تأثيرها عمج درجةلتحديد الفركؽ بيف فئات تابعية الركضة Dunnett Cنتائك اختبار (55-5الجدكؿ )

(I) 

 صجدؼ١ز ثٌشٚمز

(J) 

 صجدؼ١ز ثٌشٚمز

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 فى١ِٛز
-1.12819- خجفز

*
 .32323 .001 -1.7703- -.4860- 

 6703. -7195.- 944. 34979. -02458.- ؽٙجس أخشٜ

 خجفز
1.12819 فى١ِٛز

*
 .32323 .001 .4860 1.7703 

1.10361 ؽٙجس أخشٜ
*
 .15136 .000 .8029 1.4043 

 ؽٙجس أخشٜ
 7195. -6703.- 944. 34979. 02458. فى١ِٛز

-1.10361- خجفز
*
 .15136 .000 -1.4043- -.8029- 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة )ريػػاض أطفػػاؿ خاصػػة(ه كالفئتػػيف )ريػػاض 55-5يبػػيف الجػػدكؿ )

 فئة )رياض أطفاؿ خاصة(. جمات أخرل(ه كهذن الفركؽ لصالح أطفاؿ حككميةه رياض أطفاؿ تابعة ل
الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية تم اختبارىا بالطريقة التي تدم  فييدا اختبدار ىذه ويتفرع عن  -

 الفرعية الخاصة بالفرضية األولت. الفرضيات
 الرابعة.( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية 56-5الجدكؿ )

 ثٌمشثس ث٦فقجةٟ ٔٛع ث٨خضذجس ثٌفشم١ز

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -1

 ٍّٙجٌَ ضُِّٙجسعِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي فٟ دسؽز  صمذ٠شثس

ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صخط١و ػًّ ثٌشٚمز صذؼاجً ٌّضغ١اش 

 .صجدؼ١ز ثٌشٚمز

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. ؽ١ف١ٗ  ذجس ثخض -

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

س٠اجك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -2

ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسعِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي فٟ دسؽز  صمذ٠شثس

ػّاً ثٌشٚماز صذؼاجً ٌّضغ١اش  صٕظا١ُث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فاز 

 .صجدؼ١ز ثٌشٚمز

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

س٠اجك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -3

ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسعِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي فٟ دسؽز  صمذ٠شثس

ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍمز دٛظ١فز صٛؽ١اٗ ػّاً ثٌشٚماز صذؼاجً ٌّضغ١اش 

 .صجدؼ١ز ثٌشٚمز

 ONE WAYثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. صق١ٍاااً -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ثخضذجس ؽ١ف١ٗ ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. -

 

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

س٠اجك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس ٨  -4

ٍّٙجَ ٌ ضُِّٙجسعِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي فٟ دسؽز  صمذ٠شثس

ث٦دثس٠ز ثٌّضؼٍماز دٛظ١فاز صما٠ُٛ ػّاً ثٌشٚماز صذؼاجً ٌّضغ١اش 

 صجدؼ١ز ثٌشٚمز.

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

 

صٛؽااااااااذ فاااااااااشٚق 

س٠اجك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

ريػػاض ا طفػػاؿ الخاصػػة يمارسػػكف الكظػػائؼ اإلداريػػة عمػػج نحػػك أفضػػؿ مػػف مػػديرم ريػػاض  مػػديرك اإذن
عػزل ذلػؾ إلػج يً قػد ا طفاؿ الحككميةه كمديرم رياض ا طفاؿ التابعة لن ابة المعمميف كاالتحػاد النسػائيه ك 
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اد النسػػائي هنػػاؾ ضػػكابط إداريػػة تحكػػـ ريػػاض ا طفػػاؿ التابعػػة لمديريػػة التربيػػة كن ابػػة المعممػػيف كاالتحػػأف 
أكثػػر مػػػف ريػػػاض ا طفػػاؿ الخاصػػػة عمػػػج الػػػريـ مػػف أف جميػػػع مؤسسػػػات ريػػاض ا طفػػػاؿ المكجػػػكدة فػػػي 
مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػة تخضػػع إلشػػػراؼ كزارة التربيػػة كمديريػػة التربيػػة فػػػي المحافظػػة إالا أنػػ  يب ػػج هنػػػاؾ 

هػػذن  تتفددقالريػػاض.  بعػػض الحريػػة لريػػاض ا طفػػاؿ الخاصػػة فػػي طري ػػة إدارتمػػـ لرياضػػمـ أكثػػر مػػف ب يػػة
التي بينت كجكد فركؽ بيف متكسػطات إجابػات مػديرات ريػاض  (2005)المعمما النتيجة مع نتيجة دراسة 

كالتػي  (2013)زىدرةا هػذن النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة  تختمدفا طفاؿ تعزل لمتغير تابعية الركضةه بينما 
 أكدت عدـ كجكد فركؽ بيف متكسطات إجابات مديرات الركضة تعزل لمتغير تابعية الركضة. 

 رقدذٝشادتوجد فروق ذات دللة إحصدائية بدين متوسدطات ل  :الفرضية الرئيسة السادسػة: 6-7
إعادة ىندسة العمميات اإلداريدة تطبيق توافر متطمبات درجة مديري رياض األطفال فيما يتعمق ب

 مؤسسات رياض األطفال تبعًا لمتغير المؤىل العممي. في
 :ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 

درجة ب ما يتعمؽات مديرم الرياض فيت دير  لمفركؽ بيف متكسطات ANOVAنتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم  (57-5الجدكؿ )
 .هندسة العمميات اإلدارية تبعان لمتغير المؤهؿ العمميتكافر متطمبات إعادة 

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد DF ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 78.300 5.658 3 16.974 اىزجبِٝ ثِٞ اىَجَ٘ػبد

   072. 89 6.431 اىزجبِٝ داخو اىَجَ٘ػبد

Total 23.405 92    

 (SPSSبالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: من إعداد الباحثة 
( 2.60كهػػػي أكبػػػر مػػػف ال يمػػػة الجدكليػػػة ) 3.78F( أف قيمػػػة مؤشػػػر االختبػػػار 57-5)يبػػػيف الجػػػدكؿ

(ه كمػػػػػػػا أف قيمػػػػػػػة احتمػػػػػػػاؿ الداللػػػػػػػة 89ه 3عنػػػػػػػد درجتػػػػػػػي حريػػػػػػػة ) Fالمػػػػػػػأخكذة مػػػػػػػف جػػػػػػػداكؿ تكزيػػػػػػػع 
05.0000.0  P كن بػؿ الفرضػية البديمػة كالتػي  الفرضػية الرئيسػة السادسػة رفضنػه كبالتالي فكننػا

درجػة ب مػا يتعمػؽمػديرم ريػاض ا طفػاؿ في ت ػديرات ؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطاتتكجد فرك ت كؿ: 
العممػي. كقبػؿ تحديػد مصػادر إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة تبعػان لمتغيػر المؤهػؿ تطبيؽ تكافر متطمبات 

ـا اختبػػػار تجػػػانس التبػػػايف بػػػيف المجمكعػػػات لتحديػػػد نػػػكع االختبػػػار  الفػػػركؽ باسػػػتخداـ الم ارنػػػات البعديػػػة تػػػ
 المناسب كما يكضح الجدكؿ اآلتي:

الرياض  مديرم ت ديرات لمفركؽ بيف متكسطاتبيف المجمكعات  Levene Statistic( نتائك اختبار تجانس التبايف 58-5الجدكؿ )
 .درجة تكافر متطمبات إعادة هندسة العمميات اإلدارية تبعان لمتغير المؤهؿ العمميب ما يتعمؽفي

 اىَؤٕو اىؼيَٜ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 29343. 2.1688 8 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ

7.163 3 89 .000 

 30987. 2.3604 36 إؽجصر ؽجِؼ١ز

 25140. 3.0716 40 ددٍَٛ صه١ً٘

 01879. 3.4707 9 دسثعجس ػ١ٍج

Total 93 2.7572 .50438 
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 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)المؤهػػؿ العممػػي(ه إذ كػػاف ترتيػػب  تصػػنيفي( اإلحصػػاءات الكصػػفية لفئػػات المتغيػػر ال58-5)بػػيف الجػػدكؿي

هذن الفئات حسب أهميتما: دراسات عمياه دبمـك تأهيؿه إجازة جامعيةه معمد أك ثانكيػة. كمػا يبػيف الجػدكؿ 
05.0000.0قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة أف   Pتبػػايف المجمكعػػات ييػػر متماثػػؿه كبنػػاءن  فػػكفا  ه كبالتػػالي

 كما يأتي: Dunnett C اختبارعمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ 
في تأثيرها عمج درجة تكافر متطمبات المؤهؿ العممي  لتحديد الفركؽ بيف فئات Dunnett Cنتائك اختبار (59-5الجدكؿ )

 .إعادة هندسة العمميات اإلداريةتطبيؽ 

(I) 

ثٌؼٍّٟثٌّؤً٘   

(J) 

 ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ

 1739. -5571.- 504. 11589. -19164.- إؽجصر ؽجِؼ١ز

-90285.- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .11110 .000 -1.2648- -.5409- 

-1.30192- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .10393 .000 -1.6638- -.9400- 

 إؽجصر ؽجِؼ١ز

 5571. -1739.- 504. 11589. 19164. عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ

-71121.- ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .06517 .000 -.8876- -.5348- 

-1.11028- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .05202 .000 -1.2546- -.9659- 

 ددٍَٛ صه١ً٘

90285. عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .11110 .000 .5409 1.2648 

71121. إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .06517 .000 .5348 .8876 

-39907.- دسثعجس ػ١ٍج
*
 .04024 .000 -.5100- -.2881- 

 دسثعجس ػ١ٍج

1.30192 عج٠ٛٔز أِٚؼٙذ
*
 .10393 .000 .9400 1.6638 

1.11028 إؽجصر ؽجِؼ١ز
*
 .05202 .000 .9659 1.2546 

39907. ددٍَٛ صه١ً٘
*
 .04024 .000 .2881 .5100 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة المؤهػػؿ العممػػي )دراسػػات عميػػا(ه ككػػؿ مػػف 59-5)يبػػيف الجػػدكؿ

فئػػة )دراسػػات عميػػا(. كػػذلؾ تأهيػػؿ(ه كهػػذن الفػػركؽ لصػػالح  إجػػازة جامعيػػةه دبمػػـكالفئػػات )معمػػد أك ثانكيػػةه 
ك ثانكيػػػةه إجػػػازة هنػػػاؾ فركقػػػان دالػػػة إحصػػػائيان بػػػيف فئػػػة المؤهػػػؿ العممػػػي )دبمػػػـك تأهيػػػؿ(ه كالفئتػػػيف )معمػػػد أ

 فئة )دبمـك تأهيؿ(. جامعية( لصالح 
بارىا بالطريقة التي تم  فييا اختبار ويتفرع عن ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية تم اخت -

 الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية األولت.
 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية السادسة.60-5الجدكؿ )

ثٌمشثس  ٔٛع ث٨خضذجس ثٌفشم١ز

 ث٦فقجةٟ

٨ صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس  -1

صاٛثفش ذسؽاز ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج ٠ضؼٍاك د صمذ٠شثس

ث٦دثسر ثٌذثػّااز ٌٍضغ١١اااش )صٛؽ١ااٗ ِذ٠ش٠اااز ثٌضشد١ااز ٌّاااذ٠شٞ 

 ثٌش٠جك ٔقٛ ثٌضغ١١ش( صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ.

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ.

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ.

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس 

 

صٛؽااااااذ فااااااشٚق 

ٌقااااااااجٌـ فتااااااااز 

 ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج

٨ صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس  -2

صاٛثفش ذسؽاز ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج ٠ضؼٍاك د صمذ٠شثس

ث٦دثسر ثٌذثػّاااز ٌٍضغ١١اااش )صفؼ١اااً ِاااذ٠شٞ ثٌش٠اااجك ٌؼ١ٍّاااز 

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ.

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ.

صٛؽااااااذ فااااااشٚق 

ٌقااااااااجٌـ فتااااااااز 

 ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج
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 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  ثٌضغ١١ش( صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ.

 

٨ صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس  -3

صاٛثفش ذسؽاز ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج ٠ضؼٍاك د صمذ٠شثس

 ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ.ثٌذ١تز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش صذؼجً 

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ.

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ.

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس 

 

صٛؽااااااذ فااااااشٚق 

ٌقااااااااجٌـ فتااااااااز 

 ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج

٨ صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس  -4

صاٛثفش ذسؽاز ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج ٠ضؼٍاك د صمذ٠شثس

 صمجٔز ثٌّؼٍِٛجس صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ.

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ.

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ.

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس 

 

صٛؽااااااذ فااااااشٚق 

ٌقااااااااجٌـ فتااااااااز 

 ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج

٨ صٛؽاااذ فاااشٚق رثس د٨ٌاااز إفقاااجة١ز دااا١ٓ ِضٛعاااطجس  -5

صاٛثفش ذسؽاز ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج ٠ضؼٍاك د صمذ٠شثس

 ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك صذؼجً ٌّضغ١ش ثٌّؤً٘ ثٌؼٍّٟ.

 ONE WAYصق١ٍاااً ثٌضذاااج٠ٓ ث٤فاااجدٞ.

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ.

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس 

 

فااااااشٚق صٛؽااااااذ 

ٌقااااااااجٌـ فتااااااااز 

 ثٌذسثعجس ثٌؼ١ٍج

مػدل لريػاض ا طفػاؿ حممػة الشػمادات العمميػة العميػا )دراسػات عميػاه دبمػـك تأهيػؿ(  إفا ت دير مػديرك ناإذ
معمػػػد أك مػػػف ييرهـ) كػػػاف أفضػػػؿتػػػكافر متطمبػػػات تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي رياضػػػمـ 

كمعػالجتمـ  هككنمـ قادريف عمج ت ييـ ا مػكر بشػكؿ أكثػر دقػةعزل ذلؾ إلج يً قد (ه ك  ثانكيةه إجازة جامعية
أكثر شػمكلية كعمػؽه كمػا أنػ  يمكػف ال ػكؿ بػأف المػدير بشكؿ  لممكاقؼ كالمشكالت التي يمكف أف تكاجممـ 

الحاصؿ عمج درجة )الماجستير أك الدكتكران( يسعج ل فضؿ كينظر إلج الكاقع الذم يعػيش فيػ  عمػج أنػ  
هػػذن النتيجػػة مػػع النتيجػػة التػػي تكصػػمت  تتفددقج يصػػؿ إلػػج رؤيػػة أفضػػؿ كأدؽ كأشػػمؿ. يحتػػاج لمتطػػكير حتػػ

عمػػج أنػػ  يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة  (2010)حنددونا كدراسػػة  (ا2012)أبددو رحمددةا إليمػػا كػػالن مػػف دراسػػة 
ه (2014)ريحدانا كػالن مػف دراسػة  مع النتيجة التي تكصمت إليمػا وتختمفتعزل لمتغير المؤهؿ العمميه 

    عمج أن  ال تكجد فركؽ ذات داللة تعزل لمتغير المؤهؿ العممي. (2009)الديحانيا كدراسة 
 رقدذٝشاد توجد فروق ذات دللة إحصائية بدين متوسدطات ل: الفرضية الرئيسة السابعة: 7-7

إعادة ىندسة العمميات اإلداريدة  تطبيق توافر متطمباتدرجة مديري رياض األطفال فيما يتعمق ب
 في مؤسسات رياض األطفال تبعًا لمتغير الختصاص.

ـا تطبيػػؽ  بػػيف متكسػػطي عينتػػيف مسػػت متيف كييػػر  لمفددرقT. test اختبددار الختبػػار الفرضػػية السػػاب ة تػػ
 متساكيتيف بالحجـه كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

إعادة هندسة  تطبيؽ الرياض في درجة تكافر متطمبات مديرم ت ديراتلمفركؽ بيف متكسطات   T. test نتائك اختبار :(61-5جدكؿ)
 .العمميات اإلدارية تبعان لمتغير االختصاص

 اىؼذد االخزصبص
اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

ارجبٓ 

 االسزجبثخ

Levene's 

Test 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. T 

دسؽز 

 ثٌقش٠ز

Df 

Sig. ثٌمشثس 

 ِضٛعطز 0.451 2.982 59 ٔظش٠ز
3.079 0.083 6.979 91 0.000 

صٛؽذ 

 ِٕخفنز 0.324 2.367 34 صطذ١م١ز فشٚق

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
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الػػذيف لػػديمـ تخصػػص مػػف كميػػات ( أفا قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي إلجابػػات المػػديريف 61-5)يبػػيف الجػػدكؿ 
كهي ت ابؿ شدة اإلجابة )متكسطة( عمج م ياس ليكرته كما بمغت قيمػة المتكسػط  (2.982نظرية بمغت )

كهػي ت ابػؿ شػدة اإلجابػة  (2.367)تطبي يػة الحسابي إلجابات المديريف الذيف لػديمـ تخصػص مػف كميػات 
كهػي أكبػر مػف مسػتكل الداللػة  083.0P)منخفضة( عمج م ياس ليكرت. كبمغت قيمة احتمػاؿ الداللػة 

(ه أم تجانسػمما. تطبي يػة(ه كهذا يدؿ عمج تساكم التبايف بيف المجمكعتيف )كميات نظريػةه كميػات 0.05)
كهػػي أكبػػر مػػف  979.6tكلمعرفػػة فيمػػا إذا كػػاف هنػػاؾ فرقػػان بػػيف المػػديريف نالحػػظ أف ال يمػػة المحسػػكبة 

أصػػغر  000.0Pه كمػػا أفا احتمػػاؿ الداللػػة z( المػػأخكذة مػػف جػػداكؿ تكزيػػع 1.96ال يمػػة الجدكليػػة )
 لذا نرفض الفرضية الصفرية كن بؿ الفرضية البديمة. .(0.05مف مستكل الداللة )

لمتيكددد   T.testويتفددرع عددن الفرضددية الرئيسددية مجموعددة مددن الفرضدديات الفرعيددة تددم  تطبيددق اختبددار  -
   من صحة ىذه الفرضيات وكانت النتائج وفق اآلتي:

 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية السابعة.62-5الجدكؿ )
 ثٌمشثس ث٦فقجةٟ ثٌفشم١ز

ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صماذ٠شثس٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس  -1

ٌّااذ٠شٞ ثٌش٠ااجك ٔقااٛ صااٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّااز ٌٍضغ١١ااش )صٛؽ١ااٗ ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز ذسؽااز ٠ضؼٍااك د

 ٌّضغ١ش ث٨خضقجؿ. ثٌضغ١١ش( صذؼجً 

صٛؽذ فشٚق ٌقجٌـ 

 فتز ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صماذ٠شثس٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس  -2

صٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش )صفؼ١ً ِذ٠شٞ ثٌش٠جك ٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١اش( صذؼاجً ٌّضغ١اش ذسؽز ٠ضؼٍك د

 ث٨خضقجؿ.

صٛؽذ فشٚق ٌقجٌـ 

 فتز ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صماذ٠شثسطجس ٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعا -3

 صٛثفش ثٌذ١تز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش صذؼجً ٌّضغ١ش ث٨خضقجؿ.ذسؽز ٠ضؼٍك د

صٛؽذ فشٚق ٌقجٌـ 

 فتز ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صماذ٠شثس٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس  -4

 صذؼجً ٌّضغ١ش ث٨خضقجؿ. صٛثفش ثٌذ١تز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١شذسؽز ٠ضؼٍك د

صٛؽذ فشٚق ٌقجٌـ 

 فتز ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صماذ٠شثس٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌاز إفقاجة١ز دا١ٓ ِضٛعاطجس  -5

 صٛثفش ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك صذؼجً ٌّضغ١ش ث٨خضقجؿ.ذسؽز ٠ضؼٍك د

صٛؽذ فشٚق ٌقجٌـ 

 فتز ثٌى١ٍجس ثٌٕظش٠ز.

 تحديػػد درجػػةمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي  ت ػػديراتتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات  ناإذ
تبعػػػان لمتغيػػػر فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ اإلداريػػػة العمميػػػات  إعػػػادة هندسػػػة  تطبيػػػؽ تػػػكافر متطمبػػػات

ذن ه كقد ًيعزل ذلؾ إلػج أف خريجػي هػنظريةالكميات ال خريجياالختصاصه كهذن الفركؽ لصالح المديريف 
الكميػػات قػػد اكتسػػبكا معمكمػػات نظريػػة تتعمػػؽ بػػالنكاحي اإلنسػػانية كالسػػمككية كاالجتماعيػػة أكثػػر مػػف خريجػػي 
الكميات التطبي ية ا مر الػذم سػكؼ يسػاعدهـ عمػج تحديػد درجػة تػكافر متطمبػات تطبيػؽ هػذا المػدخؿ فػي 

 مؤسساتمـ أكثر مف ييرهـ.
 رقدذٝشاد ذات دللدة إحصدائية بدين متوسدطاتتوجد فروق ل الفرضية الرئيسة الثامنة: : 8-7

إعادة ىندسة العمميات اإلداريدة  تطبيق توافر متطمباتدرجة مديري رياض األطفال فيما يتعمق ب
 في مؤسسات رياض األطفال تبعًا لمتغير سنوات الخبرة اإلدارية.

 :ONE WAY ANOVAالتباين األحادي تحميؿ الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 
 
 



 
134 

تكافر  درجةب ما يتعمؽمديرم الرياض في تات دير  لمفركؽ بيف متكسطاتANOVAنتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم ( (63-5الجدكؿ
 .إعادة هندسة العمميات اإلدارية تبعان لمتغير الخبرة اإلدارية تطبيؽ متطمبات

ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد Df ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 000. 22.788 3.389 3 10.168 اىزجبِٝ ثِٞ اىَجَ٘ػبد

   149. 89 13.237 اىزجبِٝ داخو اىَجَ٘ػبد

Total 23.405 92    

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( 2.60كهػػي أكبػػر مػػف ال يمػػة الجدكليػػة ) 788.22F( أف قيمػػة مؤشػػر االختبػػار 63-5)يبػػيف الجػػدكؿ

(ه كمػػػػػػػا أف قيمػػػػػػػة احتمػػػػػػػاؿ الداللػػػػػػػة 89ه 3عنػػػػػػػد درجتػػػػػػػي حريػػػػػػػة ) Fالمػػػػػػػأخكذة مػػػػػػػف جػػػػػػػداكؿ تكزيػػػػػػػع 
05.0000.0  P أم كن بػػؿ بالفرضػػية البديمػػة   الفرضػػية الرئيسػػة الثامنػػة رفضنػػه كبالتػػالي فكننػػا

درجػة تػكافر ب مػا يتعمػؽمػديرم ريػاض ا طفػاؿ في ت ػديرات بيف متكسػطات ؽ ذات داللة إحصائيةتكجد فرك 
إعادة المندسة اإلدارية تبعػان لمتغيػر سػنكات الخبػرة اإلداريػة. كقبػؿ تحديػد مصػادر الفػركؽ تطبيؽ متطمبات 

ا باستخداـ الم ارنات البعدية تـا اختبار تجانس التبػايف بػيف المجمكعػات لتحديػد نػكع االختبػار المناسػب كمػ
 يكضح الجدكؿ اآلتي:

مديرم الرياض  ت ديرات لمفركؽ بيف متكسطاتبيف المجمكعات  Levene Statisticنتائك اختبار تجانس التبايف  (64-5الجدكؿ )
 .إعادة هندسة العمميات اإلدارية تبعان لمتغير سنكات الخبرة اإلدارية تطبيؽ درجة تكافر متطمباتب ما يتعمؽفي

 اىخجشح اإلداسٝخ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 39720. 2.2598 24 عٕٛثس 1-5

0.473 3 89 .702 

 34919. 2.7810 38 عٕٛثس 6-10

 47080. 3.0324 18 عٕز 11-15

 33275. 3.2251 13 عٕز 15 أوغشِٓ

Total 93 2.7572 .50438 

 (SPSSبالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )المصدر: من إعداد الباحثة 
)سػنكات الخبػرة اإلداريػة(ه إذ كػاف  تصػنيفي( اإلحصػاءات الكصػفية لفئػات المتغيػر ال64-5يبيف الجػدكؿ )

سػنكات. كمػػا  5-1سػػنكاته  10-6سػنةه  15-11سػنةه  15ترتيػب هػذن الفئػػات حسػب أهميتمػا:أكثر مػػف
05.0702.0قيمة احتماؿ الداللة يبيف الجدكؿ أف   Pتبايف المجمكعػات متماثػؿه  فكفا  ه كبالتالي

 كما يأتي: شيفيو اختباركبناءن عمي  يتـ تحديد مصادر الفركؽ باستخداـ 
إعادة تطبيؽ في تأثيرها عمج درجة تكافر متطمبات سنكات الخبرة اإلدارية شيفي   لتحديد الفركؽ بيف فئات (نتائك اختبار65-5الجدكؿ )

 .العمميات اإلدارية هندسة

(I) 

 ثٌخذشر ث٦دثس٠ز

(J) 

 ثٌخذشر ث٦دثس٠ز

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 عٕٛثس 1-5

-52117.- عٕٛثس 6-10
*
 .09891 .000 -.7929- -.2495- 

-77261.- عٕز 11-15
*
 .13743 .000 -1.1558- -.3894- 

-96524.- عٕز 15 أوغشِٓ
*
 .12284 .000 -1.3108- -.6197- 

52117. عٕٛثس 5-1 عٕٛثس 6-10
*
 .09891 .000 .2495 .7929 
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 1013. -6042.- 270. 12459. -25144.- عٕز 11-15

-44408.- عٕز 15 أوغشِٓ
*
 .10829 .003 -.7554- -.1328- 

 عٕز 11-15

77261. عٕٛثس 1-5
*
 .13743 .000 .3894 1.1558 

 6042. -1013.- 270. 12459. 25144. عٕٛثس 6-10

 2131. -5984.- 701. 14433. -19263.- عٕز 15 أوغشِٓ

 عٕز 15 أوغشِٓ

96524. عٕٛثس 1-5
*
 .12284 .000 .6197 1.3108 

44408. عٕٛثس 6-10
*
 .10829 .003 .1328 .7554 

 5984. -2131.- 701. 14433. 19263. عٕز 11-15

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
سػنة(ه كالفئتػيف  15( أفا هناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئة الخبرة اإلدارية )أكثػر مػف 65-5)يف الجدكؿيب
سػػنة(. كػذلؾ هنػػاؾ فركقػػان دالػػة  15فئػػة )أكثػر مػػف سػػنكات(ه كهػػذن الفػركؽ لصػػالح  10-6سػنكاته  1-5)

سػػػنة(.  15-11فئػػػة )سػػػنكات( لصػػػالح  5-1فئػػػة )سػػػنة(ه ك  15-11إحصػػػائيان بػػػيف فئػػػة الخبػػػرة اإلداريػػػة )
-6فئػة )سػنكات( لصػالح  5-1فئػة )سػنة(ه ك  10-6كهناؾ فركقان دالة إحصائيان بيف فئػة الخبػرة اإلداريػة )

 ات(. سنك  10
ويتفرع عن ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات الفرعية تم اختبارىا بالطريقة التي تم  فييا اختبار  -

 الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية األولت.
 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية الثامنة.66-5الجدكؿ )
 ثٌمشثس ث٦فقجةٟ ٔٛع ث٨خضذجس ثٌفشم١ز

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -1

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

صٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش )صٛؽ١اٗ ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از 

عاإٛثس ٌّااذ٠شٞ ثٌش٠ااجك ٔقااٛ ثٌضغ١١ااش( صذؼااجً ٌّضغ١ااش 

 .ثٌخذشر ث٦دثس٠ز

 ONE WAYصق١ٍااااً ثٌضذااااج٠ٓ ث٤فااااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثٌضذج٠ٓ.ثخضذجس صؾجٔظ  -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. ؽ١ف١ٗثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

)أوغااش ٌقااجٌـ فتااز 

 عٕز(.15ِٓ 

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -2

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

صٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش )صفؼ١ً ِذ٠شٞ ثٌش٠اجك 

 .عٕٛثس ثٌخذشر ث٦دثس٠زٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١ش( صذؼجً ٌّضغ١ش 

 ONE WAYصق١ٍااااً ثٌضذااااج٠ٓ ث٤فااااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. ؽ١ف١ٗثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

)أوغااش ٌقااجٌـ فتااز 

 عٕز(.15ِٓ 

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -3

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

عااإٛثس صاااٛثفش ثٌذ١تاااز ثٌذثػّاااز ٌٍضغ١١اااش صذؼاااجً ٌّضغ١اااش 

 .ثٌخذشر ث٦دثس٠ز

 ONE WAYصق١ٍااااً ثٌضذااااج٠ٓ ث٤فااااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

)أوغااش ٌقااجٌـ فتااز 

 عٕز(.15ِٓ 

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -4

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

عاإٛثس ثٌخذااشر صااٛثفش صمجٔااز ثٌّؼٍِٛااجس صذؼااجً ٌّضغ١ااش 

 .ث٦دثس٠ز

 ONE WAYصق١ٍااااً ثٌضذااااج٠ٓ ث٤فااااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticصؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. ثخضذجس -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. ؽ١ف١ٗثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

)أوغااش ٌقااجٌـ فتااز 

 عٕز(.15ِٓ 

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -5

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

عإٛثس ثٌخذاشر صٛثفش ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك صذؼاجً ٌّضغ١اش 

 .ث٦دثس٠ز

 ONE WAYصق١ٍااااً ثٌضذااااج٠ٓ ث٤فااااجدٞ. -

ANOVA  

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

)أوغااش ٌقااجٌـ فتااز 

 عٕز(.15ِٓ 
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متطمبػػات إعػػادة هندسػػة تػػكافر درجػػة يسػػاهـ فػػي تحديػػد  لممػػديريفسػػنكات الخبػػرة اإلداريػػة  ازديػػاد عػػدد اإذن
أنػ  كممػا ازدادت خبػرة المػديريف فػي عػزل ذلػؾ إلػج يً قػد في مؤسسات ريػاض ا طفػاؿه ك  العمميات اإلدارية

إدارة مؤسسات رياض ا طفاؿ كمما أصبحكا أكثر قدرة عمج ت ييـ كاقع عمممػـ كبالتػالي يسػعكف إلػج تػكفير 
خػػالؿ االسػػػتفادة مػػػف إمكانيػػات النجػػػاح فػػي إدارتمػػػـ مػػػف جمػػةه كالعمػػػؿ عمػػػج تطػػكير عمممػػػـ اإلدارم مػػػف 

 ه(2010)حنددونا  هػػذن النتيجػػة مػػع كػػالن مػػف دراسػػة ختمددفت .المػػداخؿ اإلداريػػة الحديثػػة مػػف جمػػة  أخػػرل
التػػي بينػػت عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة  (2012)أبددو رحمددةا دراسػػة  ك ه(2009)الددديحانيا  كدراسػػة

 .تعزل لمتغير سنكات الخبرة اإلدارية
 رقدذٝشاد توجد فدروق ذات دللدة إحصدائية بدين متوسدطات لالفرضية الرئيسة التاسػعة: : 9-7

إعادة ىندسة العمميات اإلداريدة تطبيق توافر متطمبات درجة مديري رياض األطفال فيما يتعمق ب
 .في مؤسسات رياض األطفال تبعًا لمتغير الدورات التدريبية

بػيف متكسػطي عينتػيف مسػت متيف كييػر متسػاكيتيف  لمفرؽT.testرالختبار الفرضية الساب ة تـا تطبيؽ اختبا
 بالحجـه كما يبيف الجدكؿ اآلتي:

إعادة  تطبيؽ درجة تكافر متطمباتب ما يتعمؽالرياض في مديرم ت ديراتلمفركؽ بيف متكسطات   T. test نتائك اختبار :(67-5جدكؿ)
 .هندسة العمميات اإلدارية تبعان لمتغير الدكرات التدريبية

اىذٗساد 

 اىزذسٝجٞخ
 اىؼذد

اىَز٘سظ 

 اىحسبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

ارجبٓ 

 االسزجبثخ

Levene's 

Test 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. T 

دسؽز 

ثٌقش

 ٠ز

Df 

Sig. ثٌمشثس 

 ِضٛعطز 0.525 3.065 37 ٔؼُ
3.40 0.068 5.503 91 0.000 

صٛؽذ 

 ِضٛعطز 0.373 2.553 56 ٨ فشٚق

 (SPSS) من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائيالمصدر: 
( أفا قيمػػة المتكسػػط الحسػػابي إلجابػػات المػػديريف الػػذيف اتبعػػكا دكرات تدريبيػػة بمغػػت 67-5يبػػيف الجػػدكؿ )

(ه كهػي ت ابػؿ شػدة اإلجابػة )متكسػػطة( عمػج م يػاس ليكػرته كمػػا بمغػت قيمػة المتكسػط الحسػػابي 3.065)
(ه كهػػي ت ابػػؿ شػػدة اإلجابػػة )متكسػػطة( عمػػج 2.553المػػديريف الػػذيف لػػـ يتبعػػكا دكرات تدريبيػػة )إلجابػػات 

(ه كهػػذا 0.05كهػػي أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة ) 068.0Pم يػػاس ليكػػرت. كبمغػػت قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة 
ات تدريبيػػػػػة(ه أم دكر  إتبػػػػاعدكرات تدريبيػػػػػةه عػػػػدـ  إتبػػػػاعيػػػػدؿ عمػػػػج تسػػػػاكم التبػػػػػايف بػػػػيف المجمػػػػكعتيف )

كهػػي  503.5tتجانسػمما. كلمعرفػة فيمػا إذا كػػاف هنػاؾ فرقػان بػيف المػػديريف نالحػظ أف ال يمػة المحسػكبة 
 000.0Pه كمػا أفا احتمػاؿ الداللػة z( المػأخكذة مػف جػداكؿ تكزيػع 1.96أكبر مف ال يمػة الجدكليػة )
 .(0.05أصغر مف مستكل الداللة )

لمتيكددد   T.testويتفددرع عددن الفرضددية الرئيسددية مجموعددة مددن الفرضدديات الفرعيددة تددم  تطبيددق اختبددار  -
 لفرضيات وكانت النتائج وفق اآلتي: من صحة ىذه ا
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 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية التاسعة.68-5الجدكؿ )
 ث٦فقجةٟثٌمشثس  ثٌفشم١ز

ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صمذ٠شثس ق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس٨ صٛؽذ فشٚ -1

ٌّاذ٠شٞ ثٌش٠اجك ٔقاٛ صاٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّاز ٌٍضغ١١اش )صٛؽ١اٗ ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از ذسؽاز ٠ضؼٍك د

 .ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١زٌّضغ١ش  ثٌضغ١١ش( صذؼجً 

صٛؽاااذ فاااشٚق ٌقاااجٌـ فتااااز 

ثٌاااااااااااز٠ٓ ثصذؼاااااااااااٛث دٚسثس 

 .صذس٠ذ١ز

ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج صمذ٠شثس ٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -2

صااٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّااز ٌٍضغ١١ااش )صفؼ١ااً ِااذ٠شٞ ثٌش٠ااجك ٌؼ١ٍّااز ثٌضغ١١ااش( صذؼااجً ذسؽااز ٠ضؼٍااك د

 .ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١زٌّضغ١ش 

صٛؽاااذ فاااشٚق ٌقاااجٌـ فتااااز 

ثٌاااااااااااز٠ٓ ثصذؼاااااااااااٛث دٚسثس 

 .صذس٠ذ١ز

ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صمذ٠شثس٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -3

 ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ز.صٛثفش ثٌذ١تز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش صذؼجً ٌّضغ١ش ذسؽز ٠ضؼٍك د

صٛؽاااذ فاااشٚق ٌقاااجٌـ فتااااز 

ثٌاااااااااااز٠ٓ ثصذؼاااااااااااٛث دٚسثس 

 .صذس٠ذ١ز

ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صمذ٠شثس٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -4

 .ٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١زصٛثفش ثٌذ١تز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش صذؼجً ٌّضغ١ش ثذسؽز ٠ضؼٍك د

ثٌااز٠ٓ صٛؽااذ فااشٚق ٌقااجٌـ 

 .ثصذؼٛث دٚسثس صذس٠ذ١ز

ِذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي ف١ّاج  صمذ٠شثسصٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  ٨ -5

 .ثٌذٚسثس ثٌضذس٠ذ١زؼجً ٌّضغ١ش صٛثفش ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك صذذسؽز ٠ضؼٍك د

صٛؽاااذ فاااشٚق ٌقاااجٌـ فتااااز 

ثٌاااااااااااز٠ٓ ثصذؼاااااااااااٛث دٚسثس 

 .صذس٠ذ١ز

تػػكافر متطمبػػات  درجػػةريػػاض ا طفػػاؿ الػػذيف اتبعػػكا دكرات تدريبيػػة كػػانكا قػػادريف عمػػج تحديػػد  مػػديرك اإذن
تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ عمػج الػريـ مػف أف مكاضػيع الػدكرات 

ه التػػي  بغػػض –قػػد ًيعػػزل ذلػػؾ إلػػج أف الػػدكرات التدريبيػػة ككرشػػات العمػػؿ ك اتبعكهػػا ال تتنػػاكؿ هػػذا المفمػػـك
ؾ كفمػػػـ المػػػديريف ا مػػػر الػػػذم مػػػف الممكػػػف أف تكسػػػع مػػػف إدرا -النظػػػر عػػػف المكضػػػكع الػػػذم تػػػدكر حكلػػػ 

هػذن  تختمدف يساعدهـ عمج تعميـ المعرفػة كالفائػدة التػي اكتسػبكها مػف هػذن الػدكرات عمػج مكاضػيع أخػرل.
كالتػي   (2013)زىدرةا  ه كدراسػة(2014)ريحدانا دراسة كالن مف النتيجة مع النتيجة التي تكصمت إليما 

 بينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة تعزل لمتغير الدكرات التدريبية.
 رقذٝشادتوجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات  ل الفرضية الرئيسة العاشرة:: 10-7

إعادة ىندسة العمميات اإلداريدة  تطبيق توافر متطمباتدرجة مديري رياض األطفال فيما يتعمق ب
 في مؤسسات رياض األطفال تبعًا لمتغير تابعية الروضة.

 :ONE WAY ANOVAتحميل التباين األحادي الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ اختبار 
درجة ب يتعمؽما مديرم الرياض فيت ديرات لمفركؽ بيف متكسطات  ANOVAنتائك اختبار تحميؿ التبايف ا حادم ( 69-5الجدكؿ )

 .تكافر متطمبات إعادة هندسة العمميات اإلدارية تبعان لمتغير تابعية الركضة
ANOVA 

 .F Sig ٍز٘سظ اىَشثؼبد Df ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصذس اىزجبِٝ

 001. 8.156 1.796 2 3.591 اىزجبِٝ ثِٞ اىَجَ٘ػبد

   220. 90 19.814 اىزجبِٝ داخو اىَجَ٘ػبد

Total 23.405 92    

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( 2.60كهػػي أكبػػر مػػف ال يمػػة الجدكليػػة ) 156.8F( أف قيمػػة مؤشػػر االختبػػار 69-5يبػػيف الجػػدكؿ )

(ه كمػػػػػػػا أف قيمػػػػػػػة احتمػػػػػػػاؿ الداللػػػػػػػة 90ه 2عنػػػػػػػد درجتػػػػػػػي حريػػػػػػػة ) Fالمػػػػػػػأخكذة مػػػػػػػف جػػػػػػػداكؿ تكزيػػػػػػػع 
05.0001.0  P أم كن بػػػؿ بالفرضػػػية البديمػػػة  الفرضػػػية الرئيسػػػة العاشػػػرة رفضنػػػه كبالتػػػالي فكننػػػا
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درجػة تػكافر ب مػا يتعمػؽتكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف متكسػطات درجػات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ في
تابعيػػػة الركضػػػة. كقبػػػؿ تحديػػػد مصػػػادر الفػػػركؽ باسػػػتخداـ متطمبػػػات إعػػػادة المندسػػػة اإلداريػػػة تبعػػػان لمتغيػػػر 

ـا اختبػػار تجػػانس التبػػايف بػػيف المجمكعػػات لتحديػػد نػػكع االختبػػار المناسػػب كمػػا يكضػػح  الم ارنػػات البعديػػة تػػ
 الجدكؿ اآلتي:

مديرم الرياض  ت ديرات لمفركؽ بيف متكسطاتبيف المجمكعات  Levene Statistic( نتائك اختبار تجانس التبايف 70-5الجدكؿ )
 .درجة تكافر متطمبات إعادة هندسة العمميات اإلدارية تبعان لمتغير تابعية الركضةب ما يتعمؽفي

 ربثؼٞخ اىشٗضخ
N Mean 

Std. 

Deviation 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

 06364. 1.9970 2 فى١ِٛز

7.202 2 90 .001 
 49362. 2.8311 81 خجفز

 18766. 2.3108 10 ؽٙجس أخشٜ

Total 93 2.7572 .50438 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
)تابعيػة الركضػة(ه إذ كػاف ترتيػب  تصػنيفي( اإلحصػاءات الكصػفية لفئػات المتغيػر ال70-5يبيف الجػدكؿ )

قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة خاصػػةه جمػػات أخػػرله حككميػػة. كمػػا يبػػيف الجػػدكؿ أف  هػػذن الفئػػات حسػػب أهميتمػػا:
05.0001.0  Pتبػايف المجمكعػات ييػر متماثػؿه كبنػاءن عميػ  يػتـ تحديػد مصػادر  فػكفا  ه كبالتالي

 كما يأتي: Dunnett C اختبارالفركؽ باستخداـ 
تطبيؽ في تأثيرها عمج درجة تكافر متطمبات  فئات تابعية الركضةلتحديد الفركؽ بيف Dunnett C نتائك اختبار (71-5الجدكؿ )

 .إعادة هندسة العمميات اإلدارية

(I) 

 صجدؼ١ز ثٌشٚمز

(J) 

 صجدؼ١ز ثٌشٚمز

Mean 

Difference (I-J) 

Std. 

Error 
Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 فى١ِٛز
-83414.- خجفز

*
 .07094 .000 -1.0605- -.6078- 

-31380.- ؽٙجس أخشٜ
*
 .07448 .017 -.5567- -.0709- 

 خجفز
83414. فى١ِٛز

*
 .07094 .000 .6078 1.0605 

52034. ؽٙجس أخشٜ
*
 .08081 .000 .3160 .7247 

 ؽٙجس أخشٜ
31380. فى١ِٛز

*
 .07448 .017 .0709 .5567 

-52034.- خجفز
*
 .08081 .000 -.7247- -.3160- 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
( أفا هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة )ريػػاض أطفػػاؿ خاصػػة(ه كالفئتػػيف )ريػػاض 71-5)يبػػيف الجػػدكؿ

فئػػة )ريػػاض أطفػػاؿ خاصػػة(. اؿ حككميػػة(ه كهػػذن الفػػركؽ لصػػالح أطفػاؿ تابعػػة لجمػػات أخػػرله ريػػاض أطفػػ
طفػػاؿ ا فئػػة )ريػػاض يػػاض أطفػػاؿ تابعػػة لجمػػات أخػػرل(ه ك كػػذلؾ هنػػاؾ فركقػػان دالػػة إحصػػائيان بػػيف فئػػة )ر 

 فئة )رياض أطفاؿ تابعة لجمات أخرل(. حككمية(ه كهذن الفركؽ لصالح ال
الفرعية تم اختبارىا بالطريقة التي تم  فييا اختبار ويتفرع عن ىذه الفرضية مجموعة من الفرضيات  -

 .الفرضيات الفرعية الخاصة بالفرضية األولت
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 ( نتائك اختبار الفرضيات الفرعية لمفرضية الرئيسية العاشرة.72-5الجدكؿ )
 ثٌمشثس ث٦فقجةٟ ٔٛع ث٨خضذجس ثٌفشم١ز

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -1

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

صٛثفش ث٦دثسر ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش )صٛؽ١اٗ ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از 

صجدؼ١ااز ٌّااذ٠شٞ ثٌش٠ااجك ٔقااٛ ثٌضغ١١ااش( صذؼااجً ٌّضغ١ااش 

 ثٌشٚمز.

  ONE WAY ANOVAصق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ ث٤فجدٞ. -

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

س٠جك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -2

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

ثٌش٠اجك  ٚثسر ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش )صفؼ١ً ِاذ٠شصٛثفش ث٦د

 .صجدؼ١ز ثٌشٚمزٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١ش( صذؼجً ٌّضغ١ش 

  ONE WAY ANOVAثٌضذج٠ٓ ث٤فجدٞ. صق١ًٍ -

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

س٠جك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -3

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

صجدؼ١اااز صاااٛثفش ثٌذ١تاااز ثٌذثػّاااز ٌٍضغ١١اااش صذؼاااجً ٌّضغ١اااش 

 ثٌشٚمز.

  ONE WAY ANOVAصق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ ث٤فجدٞ. -

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

س٠جك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -4

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

 .صجدؼ١ز ثٌشٚمزصٛثفش صمجٔز ثٌّؼٍِٛجس صذؼجً ٌّضغ١ش 

  ONE WAY ANOVAصق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ ث٤فجدٞ. -

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

س٠جك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

٨ صٛؽذ فشٚق رثس د٨ٌز إفقجة١ز د١ٓ ِضٛعطجس  -5

ذسؽااز ِااذ٠شٞ س٠ااجك ث٤هفااجي ف١ّااج ٠ضؼٍااك د صمااذ٠شثس

 صجدؼ١ز ثٌشٚمز.صٛثفش ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك صذؼجً ٌّضغ١ش 

  ONE WAY ANOVAصق١ًٍ ثٌضذج٠ٓ ث٤فجدٞ. -

 Levene Statisticثخضذجس صؾجٔظ ثٌضذج٠ٓ. -

 ٌضقذ٠ذ ِقجدس ثٌفشٚق. Dunnett Cثخضذجس  -

 

صٛؽااااااااذ فااااااااشٚق 

س٠جك ٌقجٌـ فتز 

 ث٤هفجي ثٌخجفز.

 
ريػػاض ا طفػػاؿ الخاصػػة تتػػػكافر فيمػػا متطمبػػات تطبيػػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػػات اإلداريػػة أكثػػر مػػػف  اإذن

الرياض الحككمية كالرياض التابعة لن ابة المعمميف كاالتحاد النسائيه كقد يعزل ذلؾ إلج أف إعػادة هندسػة 
ل يػاـ بتغييػرات جذريػة فػي كا يػة مػف أجػؿ تمبيػة متطمبػات تطبي مػامال مػكاردالعمميػات اإلداريػة تتطمػب تػكافر 

كالكسػػائؿ التعميميػػة  ات الت نيػػةتجميػػز الا داء اإلدارم مػػف )دكرات تدريبيػػةه االسػػتعانة بالمختصػػيفه تػػكفير 
ككنمػا تحصػؿ عمػج  مف ب ية الريػاض كهذن اإلمكانيات يمكف تكفيرها في الرياض الخاصة أكثر المتطكرة(

يمكػػف أف ت دمػػ  بعػػض  كمػػف اإلسػػماـ الػػذم جمػػةه تسػػجيؿ ا طفػػاؿ مػػف رسػػـكإيػػرادات ماليػػة مػػف خػػالؿ 
أمػػػا بالنسػػػبة إليػػػرادات ريػػػاض ا طفػػػاؿ )الحككميػػػةه جمػػػات  المجتمػػػع المحمػػػي مػػػف جمػػػة  أخػػػرل. فعاليػػػات

أخرل( فمي قميمة كت تصر عمج أقساط مالية قميمػة  لتسػجيؿ ا طفػاؿ دكف أف يكػكف هنػاؾ إسػماـ مػف قبػؿ 
أك تػػػػكفير المسػػػػتمزمات التػػػػي تتطمبمػػػػا هػػػػذن الريػػػػاض بشػػػػكؿ  مديريػػػػة التربيػػػػة فػػػػي ت ػػػػديـ تسػػػػميالت ماديػػػػة

باإلضػافة إلػػج ذلػؾ تتمتػػع ريػاض ا طفػػاؿ الخاصػة بحريػػة التصػرؼ أكثػػر مػف ب يػػة الريػاض كخاصػػةن .عػاـ
هػػذن النتيجػة مػػع النتيجػػة  تختمددففيمػا يتعمػػؽ باتخػاذ ال ػػرارات التػي تتعمػػؽ بتسػػيير ا مػكر داخػػؿ الركضػة.  

كالتػػي بينػػت عػػدـ كجػػكد تػػأثير لتابعيػػة الركضػػة عمػػج تطبيػػؽ  (2013زىددرةا )التػػي تكصػػمت إليمػػا دراسػػة 
 .مبادئ إدارة الجكدة الشاممة في مؤسسات رياض ا طفاؿ
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السددمات بددين توجددد عالقددة ذات دللددة إحصددائية ل الفرضددية الرئيسددة الحاديددة عشددرة: : 11-7
ىندسة العمميات اإلدارية فدي مكانية تطبيق إعادة تقديرىم إلالشخصية لمديري رياض األطفال و 

 مؤسسات رياض األطفال.
 الفرعية اآلتية: اتالفرضي ماكيتفرع عن

السػػػػػمات  بػػػػيف تكجػػػػد عالقػػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػػائيةال  :الفرضددددية الفرعيدددددة األولدددددت: 7-11-1
مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 

)تكجيػػ  مديريػػة التربيػػة لمػػديرم الريػػاض نحػػك التغييػػر( فػػي اإلدارة الداعمػػة لمتغييرتػػكافر المتعم ػػة ب
 مؤسسات رياض ا طفاؿ.

 :كاي مربإاختبار الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ 
هندسػػػة مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة ت ػػػديرهـ إللمعالقػػػة بػػػيف السػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم الريػػػاض ك  كػػػام مربػػػع نتػػػائك اختبػػػار (73-5الجػػػدكؿ )

 .اإلدارة الداعمة لمتغيير )تكجي  مديرية التربية لمديرم الرياض نحك التغيير(تكافر العمميات اإلدارية المتعم ة ب
Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

 (2-sided) 

Pearson Chi-Square 335.686 50 .000 

Likelihood Ratio 255.547 50 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

4.739 1 .029 

N of Valid Cases 93   

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
عنػػد  Pearson Chi-Square = 335.686( أفا قيمػػة كػػام مربػػع تسػػاكم 73-5يبػػيف الجػػدكؿ )

05.0000.0ه كمػػا أفا قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة df=  50درجػػات حريػػة تسػػاكم   P نػػرفضه لػػذلؾ 
 بػيف تكجد عالقة ذات داللة إحصػائية ال ائمة بأن  كن بؿ بالفرضية البديمة الفرعية ا كلج الصفرية الفرضية

مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة ت ػػػديرهـ إلالسػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 
تغيير )تكجي  مديرية التربيػة لمػديرم الريػاض نحػك التغييػر( فػي مؤسسػات اإلدارة الداعمة لمتكافر المتعم ة ب

 رياض ا طفاؿ.
السػػػػػمات  بػػػػيف تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية ال الفرضددددية الفرعيددددة الثانيدددددة:: 7-11-2

مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 
الريػػػاض لعمميػػػة التغييػػػر( فػػػي مؤسسػػػات  كارة الداعمػػػة لمتغييػػػر )تفعيػػػؿ مػػػدير اإلدتػػػكافر المتعم ػػػة ب

 رياض ا طفاؿ.
 :كاي مربإاختبار الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ 
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مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة ت ػػػديرهـ إللمعالقػػػة بػػػيف السػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم الريػػػاض ك  كػػػام مربػػػع نتػػػائك اختبػػػار (74-5الجػػػدكؿ )
 .الرياض لعممية التغيير( كارة الداعمة لمتغيير )تفعيؿ مدير اإلدتكافر اإلدارية المتعم ة بالعمميات 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 189.357a 25 .000 

Likelihood Ratio 185.430 25 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

72.329 1 .000 

N of Valid Cases 93   

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
عنػد درجػات  Pearson Chi-Square = 189.357( أفا قيمة كام مربع تساكم 74-5)يبيف الجدكؿ
05.0000.0ه كمػػا أفا قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة df=  25حريػػة تسػػاكم   P الفرضػػية نػػرفض ه لػػذلؾ
السػػػػمات  بػػػػيف أم تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػائيةكن بػػػػؿ بالفرضػػػػية البديمػػػػة الفرعيػػػػة الثانيػػػػة الصػػػػفرية 

مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة المتعم ػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 
 في مؤسسات رياض ا طفاؿ.الرياض لعممية التغيير(  كاإلدارة الداعمة لمتغيير )تفعيؿ مدير تكافر ب

السػػػػػمات  بػػػػػيف تكجػػػػػد عالقػػػػػة ذات داللػػػػة إحصػػػػػائيةال  الفرضدددددية الفرعيدددددة الثالثدددددة:: 7-11-3
مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 

 البيئة الداعمة لمتغيير في مؤسسات رياض ا طفاؿ.تكافر المتعم ة ب
 :كاي مربإاختبار الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ 

مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة ت ػػػديرهـ إللمعالقػػػة بػػػيف السػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم الريػػػاض ك  كػػػام مربػػػع نتػػػائك اختبػػػار (75-5الجػػػدكؿ)
   ر.البيئة الداعمة لمتغييتكافر العمميات اإلدارية المتعم ة ب

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 373.010a 40 .000 

Likelihood Ratio 277.826 40 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

67.575 1 .000 

N of Valid Cases 93   

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
عنػػد  Pearson Chi-Square = 373.010( أفا قيمػػة كػػام مربػػع تسػػاكم 75-5يبػػيف الجػػدكؿ )

05.0000.0ه كمػػا أفا قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة df=  40درجػػات حريػػة تسػػاكم   P نػػرفضه لػػذلؾ 
بػػيف عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية  كن بػػؿ بالفرضػػية البديمػػة كال ائمػػة بكجػػكدالفرعيػػة الثالثػػة الصػػفرية الفرضػػية 
مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك السػػػمات 
 البيئة الداعمة لمتغيير في مؤسسات رياض ا طفاؿ.تكافر المتعم ة ب
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السػػػػػمات بػػػػيف تكجػػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػػػة إحصػػػػائية ال  :الفرضددددية الفرعيددددة الرابعدددددة: 7-11-4
مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 

 المعمكمات في مؤسسات رياض ا طفاؿ.  انةتتكافر المتعم ة ب
 :كاي مربإاختبار الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ 

إعػػػادة هندسػػػة  مكانيػػػة تطبيػػػؽت ػػػديرهـ إللمعالقػػػة بػػػيف السػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم الريػػػاض ك  كػػػام مربػػػع نتػػػائك اختبػػػار (76-5الجػػػدكؿ )
   .المعمكماتتكافر ت انة العمميات اإلدارية المتعم ة ب

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 391.190a 50 .000 

Likelihood Ratio 278.288 50 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

58.998 1 .000 

N of Valid Cases 93   

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
عنػد درجػات  Pearson Chi-Square =391.190( أفا قيمة كام مربع تساكم 76-5يبيف الجدكؿ )
05.0000.0ه كمػػا أفا قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة df=  50حريػػة تسػػاكم   P الفرضػػية  نػػرفضه لػػذلؾ
السػػػػمات  بػػػيف أم تكجػػػد عالقػػػػة ذات داللػػػة إحصػػػػائيةكن بػػػؿ بالفرضػػػػية البديمػػػة الفرعيػػػة الرابعػػػػة الصػػػفرية 

مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة المتعم ػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 
 المعمكمات في مؤسسات رياض ا طفاؿ.تكافر ت انة ب

السػػػػمات  بػػػيف عالقػػػػة ذات داللػػػة إحصػػػػائية تكجػػػدال  :الفرضدددية الفرعيددددة الخامسددددة: 7-11-5
مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 

 المتعم ة بالعمؿ ضمف فريؽ في مؤسسات رياض ا طفاؿ.
 :كاي مربإاختبار الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ 

مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة ت ػػػديرهـ إللمعالقػػػة بػػػيف السػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم الريػػػاض ك  كػػػام مربػػػع نتػػػائك اختبػػػار (77-5الجػػػدكؿ)
   .العمميات اإلدارية المتعم ة بالعمؿ ضمف فريؽ

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 271.105a 35 .000 

Likelihood Ratio 224.480 35 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

41.105 1 .000 

N of Valid Cases 93   

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
عنػد درجػات Pearson Chi-Square =271.105كم ( أفا قيمػة كػام مربػع تسػا77-5يبيف الجدكؿ )
05.0000.0ه كمػػا أفا قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة df=  35حريػػة تسػػاكم   Pالفرضػػية رفضه لػػذلؾ نػػ 

السػػػمات  بػػػيف عالقػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائيةكن بػػػؿ بالفرضػػػية البديمػػػة أم تكجػػػد  الفرعيػػػة الخامسػػػة الصػػػفرية
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مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة المتعم ػػػة ت ػػػديرهـ إلالشخصػػػية لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ ك 
 عمؿ ضمف فريؽ في مؤسسات رياض ا طفاؿ.بال

السددمات بددين توجددد عالقددة ذات دللددة إحصددائية ل  اختبددار الفرضددية الرئيسددة الحاديددة عشددرة:
مكانية تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية فدي تقديرىم إلالشخصية لمديري رياض األطفال و 

 مؤسسات رياض األطفال.
 :كاي مربإاختبار الختبار هذن الفرضية تـا تطبيؽ 

مكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة ت ػػػديرهـ إللمعالقػػػة بػػػيف السػػػمات الشخصػػػية لمػػػديرم الريػػػاض ك  كػػػام مربػػػع نتػػػائك اختبػػػار :(78-5الجػػػدكؿ)
 .العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 403.832a 55 .000 

Likelihood Ratio 285.864 55 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

62.375 1 .000 

N of Valid Cases 93   

 (SPSSالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت مخرجات البرنامج اإلحصائي )
عنػػد  Pearson Chi-Square = 403.832( أفا قيمػػة كػػام مربػػع تسػػاكم 78-5يبػػيف الجػػدكؿ )

05.0000.0ه كمػػا أفا قيمػػة احتمػػاؿ الداللػػة df=  55درجػػات حريػػة تسػػاكم   Pرفضه لػػذلؾ نػػ 
السػمات بػيف أم تكجػد عالقػة ذات داللػة إحصػائية كن بؿ بالفرضية البديمة الفرضية الرئيسة الحادية عشرة 

العمميات اإلداريػة فػي مؤسسػات مكانية تطبيؽ إعادة هندسة ت ديرهـ إلالشخصية لمديرم رياض ا طفاؿ ك 
كالسيما أف النتائك قد أظمرت أف أيمب السػمات الشخصػية الكاجػب تكافرهػا لػدل المػديريف  رياض ا طفاؿ

 (2009)الدديحانيا هػذن النتيجػة مػع نتيجػة دراسػة  تتفدق .عند تطبيؽ المندسة تتكافر لػديمـ بنسػب عاليػة
ت الشخصػػػية لممػػػديريف كمحػػػاكر تطبيػػػؽ المندسػػػة التػػػي تكصػػػمت إلػػػج كجػػػكد عالقػػػة ارتباطيػػػة بػػػيف السػػػما

 اإلدارية في مدارس دكلة الككيت.
 بالنسبة لبجابة عن سؤال:

  ما هي المعكقػات التػي تحػكؿ دكف تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات ريػاض
 ا طفاؿ مف كجمة نظر أفراد العينة؟

إجابػات مػديرم ريػاض ا طفػاؿ عػف السػؤاؿ المفتػكح الػذم تضػمنت  االسػتبانة كالػذم بتحميػؿ قامت الباحثػة 
فػػي  تػػكافر متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة التػػي تحػػكؿ دكف  ا سػػبابكػػاف يػػدكر حػػكؿ 

ريػػػاض ا طفػػػاؿ يمكػػػف  كإجابػػػات مػػػدير   ػػػد تبػػػيف أفا فه كالتػػػي تمثػػػؿ المعكقػػػات مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ
 ف ثالثة مجاالت أساسية:تصنيفما ضم

 .المجال األول: المعوقات اإلدارية 
  البشريةالمجال الثاني: المعوقات. 
 والمادية ةتقنيالمجال الثالث: المعوقات ال. 
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ـا حصػر التكػرارات كالنسػب المئكيػػة لممعكقػات حسػب كػؿ مجػػاؿ مػف المجػاالت السػػاب ةه  كبنػاءن عمػج ذلػؾ تػػ
 كما تبيف الجداكؿ اآلتية:

 .داريةالمجال األول : المعوقات اإل: 1-5-8
اإلدارية في مؤسسات العمميات هندسة إعادة تطبيؽ  تعيؽالتكرارات المطم ة كالنسبية لممعكقات اإلدارية التي  (79-5الجدكؿ )

 .رياض ا طفاؿ
 اىشرجخ اىْسجخ اىؼذد اىَؼ٘قبد اإلداسٝخ

صغ١١اش ضشد١از ٤ٞ ػ١ٍّاز ػذَ ٚؽٛد دػُ وجفٟ ِآ لذاً ِذ٠ش٠از ثٌ .1

س٠جك ث٤هفجي ثٌم١جَ دٙج دغ١از صطا٠ٛش ث٤دثء ث٦دثسٞ  ٠ٚشغخ ِذ٠ش

 فٟ ثٌشٚمز.

50 53.76% 
3

3 

إصذجع ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ث٤عٍٛح ثٌّشواضٞ فاٟ صؼجٍِٙاج ِاغ ِاذ٠شٞ . 2

س٠جك ث٤هفجي ث٤ِش ثٌزٞ ٠م١ذ ِآ فش٠از ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي 

 ثٌضؼ١ّ١ٍز.-فٟ إدثسر ِؤعغجصُٙ ثٌضشد٠ٛز

80 86.02% 2 

لٍااز ثٌااذٚسثس ثٌضذس٠ذ١ااز ثٌضااٟ صمااَٛ دٙااج ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز ِاآ أؽااً . 3

 ص١ٙتز ِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي ٦صذجع أعج١ٌخ إدثس٠ز فذ٠غز.
85 91.40% 1 

ػذَ ٚؽٛد صقف١ض ٚدػُ ِاجدٞ ِٚؼٕاٛٞ ِآ لذاً ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از . 4

ٌّذ٠شٞ س٠جك ث٤هفاجي دغ١از صؾاؾ١ؼُٙ ػٍاٝ ث٨دضىاجس ٚث٦داذثع فاٟ 

 ٚصؾؾ١ؼُٙ ػٍٝ صذٕٟ ِفج١ُ٘ إدثس٠ز فذ٠غز.أػّجٌُٙ, 

40 43.01% 4 

 إجابات أفراد العينة عل السؤال المفتوحالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت 
قمػػة الػػدكرات التدريبيػػة التػػي ت ػػـك بمػػا ( كالتػػي تضػػمنت: 3( أفا الف ػػرة )79-5)نالحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ 

رياض ا طفػاؿ إلتبػاع أسػاليب إداريػة حديثػة قػد حصػمت عمػج أعمػج  مديرية التربية مف أجؿ تميئة مديرم
ذلػػػؾ إلج:عػػػدـ كجػػػكد دكرات تدريبيػػػة  لعػػػز قػػػد يً ك بالنسػػػبة لممعكقػػػات اإلداريػػػةه  (%91.40نسػػػبة بم ػػػدار )

تكضػػح لمػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ مفمػػـك المندسػػة اإلداريػػة كآليػػة تطبي مػػا فػػي مؤسسػػاتمـ سػػكؼ ًيب ػػي هػػذا 
 ا سمكب مبممان كيامضان بالنسبة إليمـ.

لذا ترل الباحثة أف الدكرات التدريبية التي يخضع لما مديرم ريػاض ا طفػاؿ تمعػب دكران كبيػران فػي إيضػاح 
اإلدارمه كمػػػا أنمػػػا تػػػزكد المػػػديريف بالمعمكمػػػات الكافيػػػة كالتػػػي تمكػػػنمـ مػػػف تطبيػػػؽ المندسػػػة  مػػػدخؿذا الهػػػ

التعميميػػػةه كتزيػػػد مػػػف قػػػدرتمـ عمػػػج كضػػػع تصػػػكر لممارسػػػتمـ لمكظػػػائؼ -اإلداريػػة فػػػي مؤسسػػػاتمـ التربكيػػػة
 بشكؿ  مباشر. ف عف تسير العمؿ اإلدارم داخؿ الركضة ك في ضكء هذا المدخؿ  نمـ المسؤكلاإلدارية 

 
 .المعوقات البشرية المجال الثاني:: 2-5-8
اإلدارية في مؤسسات رياض العمميات هندسة إعادة تطبيؽ عيؽ التي ت البشريةالتكرارات المطم ة كالنسبية لممعكقات  (80-5الجدكؿ )

 .ا طفاؿ
 اىشرجخ اىْسجخ اىؼذد اىجششٝخاىَؼ٘قبد 

 2 %43.01 40 ٦ؽشثء أٞ صغ١ش فٟ هش٠مز ثٌؼًّ..ػذَ سغذز دؼل ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز 1

.ػذَ سغذز دؼل ِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي ثٌضغ١اش فاٟ هش٠ماز ػٍّٙاُ خٛفاجً ِآ 2

 ثٌفؾً.
30 32.26% 3 

.لٍز إه٩ع ِذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي ػٍاٝ ث٤عاج١ٌخ ث٦دثس٠از ثٌقذ٠غاز فاٟ إدثسر 3

 ثٌضؼ١ّ١ٍز.-ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز
80 86.02% 1 

س٠ااجك ث٤هفااجي )٨ٚعاا١ّج ثٌقى١ِٛااز ٚس٠ااجك ث٨صقااجد ثٌٕغااجةٟ .ثفضمااجس دؼاال 4

 ٚٔمجدز ثٌّؼ١ٍّٓ( إٌٝ ثٌىٛثدس ثٌذؾش٠ز ثٌمجدسر ػٍٝ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز.
25 26.89% 4 

 إجابات أفراد العينة عل السؤال المفتوحالمصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت 
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كالتػػي تضػػمنت: قمػػة إطػػالع مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ عمػػج ا سػػاليب ( 3الف ػػرة ) ( أفا 80-5يبػػيف الجػػدكؿ )
التعميميػػػػػةه قػػػػػد حصػػػػػمت عمػػػػػج أعمػػػػػج نسػػػػػبة بم ػػػػػدار -اإلداريػػػػػة الحديثػػػػػة فػػػػػي إدارة المؤسسػػػػػات التربكيػػػػػة

ريػػاض ا طفػػاؿ )الخاصػػة  كأيمػػب مػػدير أف  ذلػػؾ إلػػج قػػد ًيفسػػرك بالنسػػبة لممعكقػػات البشػػريةه  (%86.02)
المختصػػيف فػػي مجػػاؿ اإلدارةه كبالتػػالي ال يمتمكػػكف ا سػػس العمميػػة كالحككميػػة كجمػػات أخػػرل( مػػف ييػػر 

كاإلدارية التي ينبغي عميمـ إتباعما ا مر الذم سكؼ ينعكس إلػج عػدـ متػابعتمـ لمػا هػك جديػد فػي مجػاؿ 
 اإلدارةه كهنا تبرز أهمية الدكرات التدريبية لمديرم رياض ا طفاؿ.

 والمادية.التقنية المجال الثالث: المعوقات : 3-5-8
اإلدارية في مؤسسات العمميات هندسة إعادة تطبيؽ  تعيؽالتي الت نية كالمادية التكرارات المطم ة كالنسبية لممعكقات  (81-5الجدكؿ )

 .رياض ا طفاؿ
 اىشرجخ اىْسجخ اىؼذد ىزقْٞخ ٗاىَبدٝخاىَؼ٘قبد ا

 2 %64.52 60 .ػذَ ث٦ٌّجَ ثٌىجفٟ ٌذٜ دؼل ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز دجٌّٙجسثس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز. 1

.مؼف ِٙجسثس ثٌقجعٛح ٚثٌضؼجًِ ِغ ث٨ٔضشٔش ٌذٜ دؼال ِاذ٠شٞ س٠اجك 2

 ث٤هفجي.
45 48.39% 4 

.ػااذَ ٚؽااٛد ث٦ِىج١ٔااجس ثٌّجد٠ااز ث٩ٌصِااز ٌضؾ١ٙااض س٠ااجك ث٤هفااجي دجٌٛعااجةً 3

 ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضم١ٕز.
55 59.14% 3 

.ػذَ ٚؽٛد دػُ ِجدٞ ِٓ لذً ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز صّىآ ِاذ٠شٞ س٠اجك ث٤هفاجي 4

 ِٓ ؽشثء ثٌّؼذثس ثٌضم١ٕز )فٛثع١خ, فجوظ....(.
70 75.27% 1 

 5 %43.01 40 .ػذَ ٚؽٛد ؽذىز ثصقجي صشدو د١ٓ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٚس٠جك ث٤هفجي5

 أفراد العينة عل السؤال المفتوحإجابات المصدر: من إعداد الباحثة بالعتماد عمت 
( كالتػي تضػػمنت: عػػدـ كجػكد دعػػـ مػادم مػػف قبػؿ مديريػػة التربيػػة 5الف ػػرة ) ( أفا 81-5يبػيف الجػػدكؿ رقػـ )

تمكػػف مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ مػػف شػػراء المعػػدات الت نيػػة )حكاسػػيبه فػػاكس....(. قػػد حصػػمت عمػػج أعمػػج 
قمػػة كعػػي المػػديريف  ذلػػؾ إلػػج لز عػػقػػد يً ك  بالنسػػبة لممعكقػػات الت نيػػة كالماديػػةه  (%75.27نسػػبة بم ػػدار )

أف اإليػرادات الماليػة لريػاض  بأهمية هذن الت نيات كالفكائد التي تترتب عمج استخدامما. باإلضافة إلج ذلػؾ
ا طفػػاؿ الحككميػػة كالريػػاض التابعػػة لالتحػػاد النسػػائي كن ابػػة المعممػػيف قميمػػةه كمػػا أف هنػػاؾ بعػػض ريػػاض 

  يػػؤدم فكناػػ  نيػػةكنتيجػػة ارتفػػاع أسػػعار المعػػدات الت ها طفػػاؿ الخاصػػة إيراداتمػػا قميمػػة قياسػػان بريػػاض أخػػرل
 ذلؾ إلج عدـ شرائما مف قبؿ هذن الرياض. 

إفا تطبيػػؽ المندسػػة اإلداريػػة يتطمػػب تػػكافر مػػكارد ماليػػة كافيػػة لػػذا فػػكف كجػػكد دعػػـ مػػادم مػػف قبػػؿ مديريػػة 
حتػج تػتمكف تحػاد النسػائي كن ابػة المعممػيف التابعػة لإلريػاض الالتربية كالسيما لريػاض ا طفػاؿ الحككميػة ك 

 المندسة اإلدارية. يحتاجما تطبيؽتكفير المعدات الت نية التي  مف
 خالصة الدراسة ومقترحاتيا. :ناً ثام
بما أف ا هداؼ التي تسعج إلػج تح ي مػا مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تتمحػكر حػكؿ الطفػؿ عمػج اعتبػار    

التعميميػػة التػػي ت ػػدمما الركضػػة فكناػػ  البػػد مػػف -أنػػ  محػػكر االهتمػػاـ كالمسػػتفيد ا كؿ مػػف الخػػدمات التربكيػػة
مثػػؿه كمػػا يجػػب أف تتػػكافر تػػكافر كػػادر إدارم كتعميمػػي قػػادر عمػػج ال يػػاـ بالممػػاـ المككمػػة إليػػ  بالشػػكؿ ا 

لمذن المؤسسات مديركف أكفياء قادركف عمػج ممارسػة الكظػائؼ اإلداريػة بكفػاءة كجػكدة عاليػة انطالقػان مػف 
عتبػػػر مػػػف العناصػػػر ا ساسػػػية المسػػػاهمة فػػػي تح يػػػؽ أهػػػداؼ تً  ريػػػاض ا طفػػػاؿ مؤسسػػػاتاإلدارة فػػػي  أف
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ء عمػػج مػػػدخؿ إعػػادة هندسػػػة العمميػػػات . كمػػػف خػػالؿ هػػػذن الدراسػػة حاكلػػػت الباحثػػػة تسػػميط الضػػػك الركضػػة
اإلدارية كتحديد مدل إمكانية تطبي   في مؤسسات رياض ا طفاؿ مف خالؿ دراسة درجة تػكافر متطمبػات 
تطبي ػػ  بغيػػة االسػػتفادة منػػ  فػػي االرت ػػاء بمسػػتكل أداء المػػديريف لمكظػػائؼ اإلداريػػةه كلمعرفػػة كاقػػع ممارسػػة 

ثػة بتطبيػؽ االسػتبانة ا كلػج التػي تتعمػؽ بتحديػد درجػة ممارسػة مػديرم الريػاض لمػذن الكظػائؼ قامػت الباح
في مدينتي الالذقية كجبمة لمكظائؼ اإلدارية كالتػي تتمثػؿ )تخطػيط عمػؿ الركضػةه  مديرم رياض ا طفاؿ

تنظيـ عمؿ الركضةه تكجي  عمػؿ الركضػةه ت ػكيـ عمػؿ الركضػة(ه كقػد أظمػرت النتػائك عػدـ كجػكد كػادر 
إدارة رياض ا طفاؿ ا مر الذم انعكس عمػج أداء المػديريف لمممػاـ كا عمػاؿ إدارم متخصص في مجاؿ 

المككمة إليمـ ف د تبيف أف ت ديرات أفراد العينة لدرجة ممارستمـ لمكظائؼ اإلدارية بشكؿ  عاـ كانػت بدرجػة 
ـ ي كمػكف متكسطةه كيالبان ما يتـ االهتماـ كالتركيز عمج كظيفة معينػة أكثػر مػف ب يػة الكظػائؼ. حيػث أنمػ

بالممػػاـ المتعم ػػة بكظيفػػة التكجيػػ  بدرجػػة عاليػػة أمػػا درجػػة ممارسػػتمـ لمممػػاـ المرتبطػػة بالكظػػائؼ اإلداريػػة 
ا خػػػرل مػػػف تخطػػػيط كتنظػػػيـ كت ػػػكيـ لعمػػػؿ الركضػػػة كانػػػت متكسػػػطة كهػػػذا يػػػدؿ عمػػػج عػػػدـ كجػػػكد إدراؾ 

ئؼ اإلداريػػػة بالشػػػكؿ كمعرفػػػة متكاممػػػة لػػػدل عينػػػة الدراسػػػة عمػػػج ضػػػركرة التركيػػػز عمػػػج أداء جميػػػع الكظػػػا
ا مثؿ كبنفس الدرجػة مػف أجػؿ تح يػؽ ا هػداؼ المرجػكةه كقػد ًيعػزل ذلػؾ إلػج قمػة الػدكرات التدريبيػة التػي 

ف ط مف عينة الدراسة قد خضػعكا لػدكرات 39.8%تكضح لممديريف كيفية إدارة رياض ا طفاؿ كالسيما أف 
ات عػػف اإلدارة(. كمػػا بينػػت النتػػائك أنػػ  ال يػػتـ تدريبيػػة )كيالبػػان مػػا كانػػت هػػذن الػػدكرات ال تتضػػمف مكضػػكع

تكظيػػػؼ لمت نيػػػات الحديثػػػة فػػػي عمػػػؿ الركضػػػة كمػػػا يجػػػبه كيالبػػػان مػػػا يكػػػكف التعػػػاكف قائمػػػان بػػػيف المػػػدير 
كالعػػامميف فػػي الركضػػة دكف أف يكػػكف هنػػاؾ مشػػاركة كافيػػة مػػف قبػػؿ المػػكجميف االختصاصػػيف أك بعػػض 

ا بالنسػػبة لمفػػركؽ بػػيف متكسػػطات ت ػػديرات مػػديرم الريػػاض فعاليػػات البيئػػة المحميػػة فػػي عمػػؿ الركضػػة. أمػػ
 لممارستمـ لممماـ المتعم ة بالكظائؼ اإلدارية ف د كانت النتائك عمج النحك اآلتي:

. تكجػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ت ػػديرات مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بدرجػػة 1 
كضػةه تنظػيـ عمػؿ الركضػةه تكجيػ  عمػؿ الركضػةه ت ػكيـ )تخطػيط عمػؿ الر ممارستمـ لمكظائؼ اإلداريػة 

م ارنةن بفئات حممة )دبمػـك التأهيػؿ  لصال  فئة الدراسات العمياتبعان لمتغير المؤهؿ العممي  عمؿ الركضة(
 التربكمه اإلجازة الجامعيةه معمد أك ثانكية(.

. تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ت ػػديرات مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بدرجػػة 2
)تخطػيط عمػؿ الركضػةه تنظػيـ عمػؿ الركضػةه تكجيػ  عمػؿ الركضػةه ت ػكيـ ممارستمـ لمكظائؼ اإلداريػة 

 تطبي ية.م ارنةن بفئة الكميات ال لصال  فئة الكميات النظريةتبعان لمتغير االختصاص  عمؿ الركضة(
. تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ت ػػديرات مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بدرجػػة 3

)تخطػيط عمػؿ الركضػةه تنظػيـ عمػؿ الركضػةه تكجيػ  عمػؿ الركضػةه ت ػكيـ ممارستمـ لمكظائؼ اإلداريػة 
 م ارنػة بفئػات سنة( 15من لصال  فئة الخبرة اإلدارية )أكثر تبعان لمتغير الخبرة اإلداريػة  عمؿ الركضة(

 .سنة(1-5سنكاته 6-10سنةه 15-11)
. تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ت ػػديرات مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بدرجػػة 4

)تخطػيط عمػؿ الركضػةه تنظػيـ عمػؿ الركضػةه تكجيػ  عمػؿ الركضػةه ت ػكيـ ممارستمـ لمكظائؼ اإلداريػة 
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م ارنػةن بفئػة الػذيف  لصدال  فئدة الدذين اتبعدوا دورات تدريبيدةدكرات التدريبيػة تبعان لمتغيػر الػ عمؿ الركضة(
 . لـ يتبعكا دكرات تدريبية

. تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات ت ػػديرات مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بدرجػػة 5
عمػؿ الركضػةه ت ػكيـ )تخطػيط عمػؿ الركضػةه تنظػيـ عمػؿ الركضػةه تكجيػ  ممارستمـ لمكظائؼ اإلداريػة 

م ارنػػػةن بفئػػػات )الريػػػاض  لصدددال  فئدددة الريددداض الخاصدددةتبعػػػان لمتغيػػػر تابعيػػػة الركضػػػة  عمػػػؿ الركضػػػة(
 الحككميةه رياض الجمات ا خرل(.

كفي ضكء ما تـا التكصػؿ إليػ  مػف نتػائك يمكػف ال ػكؿ بأننػا بحاجػة إلػج تطػكير كتحػديث ل سػمكب اإلدارم 
حتػػج يتمكنػػكا مػػف تح يػػؽ ا هػػداؼ المرجػػكة بجػػكدة ككفػػاءة عاليػػة. لػػذا  الػػذم يتبعػػ  يالبيػػة مػػديرك الريػػاض

كتكظيػؼ الحاسػكب بالشػكؿ ا مثػؿ  يجب تجديد كابتكار الطرؽ كا ساليب التي يتبعكنمػا فػي أداء أعمػالمـ
ا مر الذم يؤدم إلػج انفتػاح الركضػة عمػج البيئػة المحيطػة بمػا كتمكينمػا مػف التكاصػؿ  في عمؿ الركضة

مػف عينػة الدراسػة تعمػؿ عمػج  68.55%الرسػمية كأكليػاء ا مػكر بيسػر كسػمكلةه كالسػيما أف مع الجمات 
 تكظيؼ الت نيات الحديثة في عممماه كتكج  المربيات إلج استخدامما في ت ديـ الخبرات التربكية ل طفاؿ.  

الػذم ًيعتبػر كلعؿ المدخؿ المناسب لكضع مؤسسات ريػاض ا طفػاؿ هػك إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة 
مف مداخؿ التطكير اإلدارم نظران لما يحدث  مف تغييرات جذريةه كمػا ينػتك عنػ  فكائػد عديػدة عنػد التطبيػؽ 
كلعػػػؿ مػػػف أهممػػػا: الت ميػػػؿ مػػػف درجػػػة المركزيػػػة كتح يػػػؽ التػػػكازف بينمػػػا كبػػػيف الالمركزيػػػةه كمػػػنح اإلدارات 

كاسػت اللية أكثػر بحيػث يصػبح دكرهػـ مػدربيف  التربكية العميػا لممػديريف فػي اإلدارات الػدنيا صػالحيات أكبػر
كمػػكجميفه باإلضػػافة إلػػج ذلػػؾ فكناػػ  يػػتـ إعطػػاء العػػاممكف فػػي الركضػػة الحريػػة فػػي التعبيػػر عػػف آرائمػػـه 
شػػباع حاجػػة  كتشػػجيعمـ عمػػج اإلبػػداع كاالبتكػػار فػػي عمممػػـ ا مػػر الػػذم ينػػتك عنػػ  رفػػع الػػركح المعنكيػػةه كاا

 ي تخطيط كتنفيذ كت كيـ ا عماؿ كالمشاركة باتخاذ ال رارات.إثبات الذات لديمـ نتيجة مشاركتمـ ف
كلمعرفة مػدل إمكانيػة تطبيػؽ هػذا المػدخؿ اإلدارم الحػديث فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ كػاف ال بػد مػف 
تحديد درجة تكافر متطمبات تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية في هذن المؤسسػاته لػذا قامػت الباحثػة 

شػػرح هػػذا المػػدخؿ لعينػػة الدراسػػة كتكزيػػع كتيػػب يتضػػمف معمكمػػات عػػف إعػػادة هندسػػة فػػي هػػذن المرحمػػة ب
العمميات اإلدارية حتج يتضح لمديرم الرياضه كمف ثـ  تـا تكزيع ا داة الثانية كالتي تتعمػؽ بتحديػد درجػة 

)تكجيػػ   إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة كالتػػي تمثمػػت بكجػػكد إدارة داعمػػة لمتغييػػر تػػكافر متطمبػػات تطبيػػؽ
تفعيؿ مديرك الرياض لعمميػة التغييػر(ه كبيئػة داعمػة لمتغييػره  مديرية التربية لمديرم الرياض نحك التغييره

كتكافر المعدات الت نية التي يتطمبمػا تطبيػؽ هػذا المػدخؿ عمػج اعتبػار أف ت انػة المعمكمػات ًتعتبػر المحػرؾ 
ؿ يتطمػػب تػػكافر صػػفات شخصػػية معينػػة لػػدل ا ساسػػي لمػػذا المػػدخؿه باإلضػػافة إلػػج ذلػػؾ فػػكفا هػػذا المػػدخ

مديرم الرياض كأف يككف لديمـ ريبة في التعاكف مع العامميف في الركضة كالعمػؿ فػي صػكرة فريػؽ عمػؿ 
متكامػػؿ. كقػػد جػػاءت النتػػائك عمػػج النحػػك اآلتػػي: تتػػكافر متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة  

مػػف كجمػػة نظػر أفػػراد العينػػةه  بدرجدة متوسددطةالعمػؿ ضػػمف فريػػؽ كالمتمثمػة بكجػػكد بيئػة داعمػػة لمتغييػػره ك 
أمػػا بالنسػػبة لممتطمبػػات التػػي تتعمػػؽ بتػػكافر اإلدارة الداعمػػة لمتغيير)تكجيػػ  مديريػػة التربيػػة لمػػديرم الريػػاض 

ه في حيف بينت ت ديرات أفراد العينػة لدرجػة تػكافر بدرجة قميمةنحك التغيير( كت انة المعمكمات فكنما تتكافر 
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ـا بدرجددة كبيددرةمتطمػػب اإلدارة داعمػػة لمتغييػػر )تفعيػػؿ مػػديرك الريػػاض لعمميػػة التغييػػر( أنػػ  يتػػكافر  . كمػػا تػػ
 متوسددطة بدرجددة التكصػػؿ إلػػج أف المتطمبػػات السػػاب ة تتػػكافر فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ بشػػكؿ  عػػاـ

النسػبة لمنتػائك التػي تتعمػؽ بػالفركؽ بػيف متكسػطات ت ػديرات مػديرم الريػاض بحسب ت ديرات أفراد العينػة. ب
تكافر متطمبات تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلداريػة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ المكجػكدة فػي لدرجة 

 كانت عمج النحك اآلتي: مدينتي الالذقية كجبمة
درجػػة رم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بمػػدي ت ػػديراتتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات . 1

المؤهػؿ إعادة هندسة العمميات اإلداريػة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تبعػان لمتغيػر  تطبيؽ تكافر متطمبات
م ارنػةن بفئػات حممػة )دبمػـك التأهيػؿ التربػكمه اإلجػازة الجامعيػةه معمػد  لصال  فئة الدراسدات العميداالعممي 

 أك ثانكية(.
درجػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ ب ت ػػديراتتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات . 2

فػػػػي مؤسسػػػػات ريػػػػاض ا طفػػػػاؿ تبعػػػػان لمتغيػػػػر  إعػػػػادة هندسػػػػة العمميػػػػات اإلداريػػػػة تطبيػػػػؽ تػػػػكافر متطمبػػػػات
 م ارنةن بفئة الكميات التطبي ية. لصال  فئة الكميات النظريةاالختصاص 

درجػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ ب ت ػػديراتلػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات تكجػػد فػػركؽ ذات دال. 3
سػنكات إعادة هندسة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تبعػان لمتغيػر  تطبيؽ تكافر متطمبات
-10سػػنةه 11-15) م ارنػػة بفئػػات سددنة( 15مددن لصددال  فئددة الخبددرة اإلداريددة )أكثددرالخبػػرة اإلداريػػة 

 .سنة(1-5سنكاته 6
درجػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ ب ت ػػديراتتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات . 4

الػدكرات إعادة هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات ريػاض ا طفػاؿ تبعػان لمتغيػر  تطبيؽ تكافر متطمبات
 . يتبعكا دكرات تدريبيةم ارنةن بفئة الذيف لـ  لصال  فئة الذين اتبعوا دورات تدريبيةالتدريبية 

درجػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ ب ت ػػديراتتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات . 5
تابعيػة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تبعػان لمتغيػر  إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة تطبيػؽ تكافر متطمبات

 . الحككميةه رياض الجمات ا خرل(م ارنةن بفئات )الرياض  لصال  فئة الرياض الخاصةالركضة 
كفيما يتعمؽ بالعبارات الغير متكفرة في الكقت الحالي ف د أظمرت النتائك أن  مف الممكف تكفيرها كممػا مػف 
كجمػػػة نظػػػر أفػػػراد العينػػػة عمػػػج أف يكػػػكف هنػػػاؾ تسػػػميالت كدعػػػـ مػػػف قبػػػؿ اإلدارات التربكيػػػة العميػػػا ) كزارة 

عمػػج تفعيػػؿ المشػػاركة المجتمعيػػة فػػي أنشػػطة الركضػػة حتػػج نػػتمكف مػػف التربيػػةه كمديريػػة التربيػػة( كالعمػػؿ 
 تطبيؽ هذا المدخؿ اإلدارم. 

ـا التكصػػؿ إليػػ  مػػف نتػػائك يمكػػف ال ػػكؿ بأنػػ  مػػف الممكػػف تطبيػػؽ هػػذا المػػدخؿ مػػف أجػػؿ  اسػػتنادان إلػػج مػػا تػػ
تطػػكير ممارسػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ لمكظػػائؼ اإلداريػػة كبخاصػػة تمػػؾ الكظػػائؼ التػػي يمارسػػكها بدرجػػة 

تػػػي يمارسػػػكنما متكسػػػطة )كظيفػػػة التخطػػػيطه التنظػػػيـه الت ػػػكيـ(ه كالحفػػػاظ عمػػػج مسػػػتكل أدائمػػػـ لمكظػػػائؼ ال
بدرجة عالية )كظيفة التكجي (ه  كالسيما أن  تكجد ريبة لدل مديرم الرياض لتحديث كتطػكير عمممػـ. فمػـ 
يحرصكف كبدرجة كبيرة عمج تطكير عمؿ الركضة مف خالؿ نشر ث افة التغيير بيف العػامميفه كتشػجيعمـ 

مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ تمتمػؾ ال ػدرة عمج طرح أفكار جديدةه كهذا يدؿ عمػج أنػ  تتػكافر قيػادات مػاهرة ل
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عمػػج تطػػكير إمكانيػػات العػػامميف كتشػػجيعمـ عمػػج اإلبػػداع كاالبتكػػار فػػي عمممػػـ. إالا أنػػ  مػػف جمػػة  أخػػرل 
بينػػػت النتػػػائك  أف درجػػػة تكجيػػػ  مديريػػػة التربيػػػة لمػػػديرم الريػػػاض نحػػػك التغييػػػر كانػػػت قميمػػػةه ا مػػػر الػػػذم 

العميػا)كزارة التربيػةه كمديريػػة التربيػة(  ياػة عمميػػة تغييػر ًيػػراد يتطمػب كجػكد دعػػـ مػف قبػؿ اإلدارات التربكيػػة 
ال ياـ بما  ف إيماف اإلدارات العميػا بأهميػة التغييػر كتشػجيع اإلدارات الػدنيا عمػج ال يػاـ بػ  يعتبػر مػف أهػـ 

 عكامؿ نجاح تطبيؽ هذا المدخؿ.
إعدادة ىندسدة العمميدات تطبيدق  تتدي التدي تقد م الباحثة مجموعدة مدن المقترحدات  ما سبق  بناًء عمتو 

 :ا وتحد  من معوقات تطبيق ىذا المدخلفي مؤسسات رياض األطفال اإلدارية
 -ائي كن ابػػة المعممػػيفخاصػػةن الحككميػػة كالريػػاض التابعػػة لإلتحػػاد النسػػ-ريػػاض ا طفػػاؿ  ك. مػػنح مػػدير 1

. كيجػػب أف تكػػكف هػػذن مناسػػبة كنمػػاطفػػاؿ كاتخػػاذ ال ػػرارات التػػي ير فػػي إدارة مؤسسػػات ريػػاض ا الحريػػة 
ضػػمف ال كاعػػد كال ػػكانيف المعػػكؿ بمػػا حتػػج ال يسػػاء اسػػتخدامما. كمػػا يجػػب العمػػؿ عمػػج إعطػػائمـ  الحريػػة

صػػالحيات مرتبطػػة بالمسػػؤكليات المككمػػة إلػػيمـ كتشػػجيعمـ عمػػج تحمػػؿ المسػػؤكلية فيمػػا ي كمػػكف فيػػ  مػػف 
 .أعماؿ 

إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات لتطبيػػػؽ  -تما بالمحافظػػػاتمتمثمػػػة بػػػكزارة التربيػػػة كمػػػديريا-. دعػػػـ اإلدارة العميػػػا 2
فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ مػػف خػػالؿ ت ػػديـ الػػدعـ المػػادم كالمعنػػكم لريػػاض ا طفػػاؿ بشػػكؿ   اإلداريػػة

عاـ كرياض ا طفاؿ الحككمية كالرياض التابعػة لإلتحػاد النسػائي كن ابػة المعممػيف بشػكؿ  خػاص مػف أجػؿ 
 .العمميات اإلدارية إعادة هندسةتأميف مستمزمات تطبيؽ 

كآليػػػة  إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة دخؿ. ع ػػػد دكرات تدريبيػػػة لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ لتكضػػػيح مػػػ3
كذلػؾ مػف خػالؿ بنػاء البػرامك التدريبيػة كال يػاـ بػكرش عمػؿ لتػدريب  تطبي ما في مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ

 .المديريف عمج أداء الكظائؼ اإلدارية في ضكء هذا المدخؿ
تػػػكفير كفػػػاءات إداريػػػة مؤهمػػػة كمدربػػػة إلدارة مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػػاؿ كخاصػػػةن لمريػػػاض الحككميػػػة  .4

كذلػؾ مػف خػالؿ كضػع شػركط محػددة كػأف يكػكف خػريك  كالرياض التابعة لإلتحاد النسائي كن ابة المعمميف
 .كمية التربية متخصص في مجاؿ اإلدارة أك رياض ا طفاؿ

الحاسػػػكب كاالنترنػػػت لمػػػديرم الركضػػػة كالعػػػامميف فيمػػػا مػػػف خػػػالؿ الػػػدكرات . تنميػػػة ممػػػارة التعامػػػؿ مػػػع 5
التدريبيػػة التػػي يمكػػف أف ت يممػػا مديريػػة التربيػػةه باإلضػػافة إلػػج الػػدكرات التػػي يمكػػف أف ي ػػـك بمػػا مػػديرم 

 بالتعاكف مع المختصيف في هذا المجاؿ. ياضالر 
ة حديثػػةه كاالبتعػػاد قػػدر اإلمكػػاف عػػف إداريػػ داخؿريػػاض ا طفػػاؿ عمػػج تبنػػي مػػ ك. تحفيػػز كتشػػجيع مػػدير 6

اإلدارة الت ميدية كذلؾ مف خالؿ مكافػأة مديريػة التربيػة لػ داء المتميػز كالمبتكػر فػي إدارة مؤسسػات ريػاض 
 ا طفاؿ.

ت ػديـ المسػاعدات الماديػة التػي المسػاهمة بأنشػطة الركضػةه ك  . تشجيع الفعاليات كالمجتمع المحمي عمج7
أما أف يكػكف هنػاؾ انفتػاح كتكاصػؿ  احتياجات الركضة مف كسائؿ ت نية كتربكية.يمكف أف تسمـ في تمبية 

 مستمر بيف الركضة كالبيئة المحيطة بما.
 الدراسات المستقبمية:
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 ت ترح الباحثة إجراء الدراسات المست بمية التالية:
 العمميات اإلدارية.. فاعمية برنامك لتدريب مديرم رياض ا طفاؿ عمج تطبيؽ مدخؿ إعادة هندسة 1
. مػػػدل إمكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مػػػدارس المراحػػػؿ التعميميػػػة المختمفػػػة فػػػي 2

 الجممكرية العربية السكرية.
التعميميػػػة المختمفػػػة فػػػي ضػػػكء إعػػػادة هندسػػػة -. تصػػػكر م تػػػرح  داء كظػػػائؼ إدارة المؤسسػػػات التربكيػػػة3

 العمميات اإلدارية.
التعميميػػػة فػػػي الجممكريػػػة -ؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي المؤسسػػػات التربكيػػػة.معكقػػػات تطبيػػػ4

 العربية السكرية. 
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية.
اض ا طفػاؿ تناكلت الدراسة الحالية مدل إمكانية تطبيؽ إعادة هندسة العمميات اإلدارية فػي مؤسسػات ريػ

مػػف طبيعػػة المرحمػػة التػػي تناكلتمػػا كهػػي مرحمػػة هػػذن الدراسػػة أهميتمػػا  تسػػتمدك  همػػف كجمػػة نظػػر المػػديريف
 تناكلػت أنمػافػي تشػكيؿ شخصػية الطفػؿ مػف جميػع النػكاحي . كمػا  هامػان تمعب دكران  ككنمارياض ا طفاؿ 

هػػػدفت فػػػي هػػػذن المرحمػػػة حيػػػث  اإلداريػػػة المعاصػػػرة كهػػػك إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة المػػػداخؿأحػػػد 
مػدل إمكانيػة تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿه  إلجالتعرؼ الدراسة 

 كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف ا سئمة التالية:
. مػػا درجػػة ممارسػػة مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػة لمكظػػائؼ اإلداريػػة مػػف كجمػػة 1

 نظرهـ؟
فػي درجػة ممارسػتمـ ض ا طفاؿ فػي مػدينتي الالذقيػة كجبمػة ما الفركقات بيف كجمات نظر مديرم ريا. 2

ه كذلػػؾ تبعػػان لمتغيػػرات الدراسػػة )المؤهػػؿ العممػػيه االختصػػاصه سػػنكات الخبػػرة اإلداريػػةه لمكظػػائؼ اإلداريػػة
 ؟الدكرات التدريبيةه تابعية الركضة(

ض ا طفػػاؿ مػػف . مػػا درجػػة تػػكافر متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات ريػػا3
 كجمة نظر المديريف؟

مػػا الفركقػػات بػػيف كجمػػات نظػػر مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي مػػدينتي الالذقيػػة كجبمػػة فػػي درجػػة تػػكافر . 4
كذلػػػؾ تبعػػػان لمتغيػػػرات  هاإلداريػػػة فػػي مؤسسػػػات ريػػػاض ا طفػػاؿمتطمبػػات تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػة العمميػػػات 

 ؟داريةه الدكرات التدريبيةه تابعية الركضة(الدراسة )المؤهؿ العمميه االختصاصه سنكات الخبرة اإل
. مػػػا المعكقػػػات التػػػي تحػػػدا مػػػف إمكانيػػػة تطبيػػػؽ إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة فػػػي مؤسسػػػات ريػػػاض 5

 ا طفاؿ مف كجمة نظر أفراد العينة؟
كلتح يؽ أهداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنمك الكصػفي لمناسػبت  لمػذا النػكع مػف الدراسػات فػي كصػؼ 
الظػػػػاهرة مكضػػػػكع الدراسػػػػة كتحميػػػػؿ بياناتمػػػػا كبيػػػػاف العالقػػػػة بػػػػيف مككناتمػػػػا. كمػػػػا قامػػػػت الباحثػػػػة بتصػػػػميـ 

ا كلػػج لتحديػػد درجػػة ممارسػػة الكظػػائؼ اإلداريػػة مػػف قبػػؿ مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فػػي مػػدينتي  .اسػػتبانتيف
الركضػػةه  ( عبػػارة مكزعػػة عمػػج أربعػػة مجػػاالت هػػي: تخطػػيط عمػػؿ73الالذقيػػة كجبمػػةه كهػػي مككنػػة مػػف )

بكعػػػداد كتيػػػب  كمػػػا قامػػػت الباحثػػػة تنظػػػيـ عمػػػؿ الركضػػػةه تكجيػػػ  عمػػػؿ الركضػػػةه ت ػػػكيـ عمػػػؿ الركضػػػة.
أمػػا يتضػػمف معمكمػػات عػػف إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة لتكضػػيح هػػذا المػػدخؿ فػػي أذهػػاف المػػديريف. 

ة العمميػات اإلداريػة فػي االستبانة الثانية ف د تـا تصميمما لتحديد درجة تكافر متطمبات تطبيػؽ إعػادة هندسػ
( عبارة مكزعػة عمػج خمسػة مجػاالت هػي: اإلدارة الداعمػة 60مؤسسات رياض ا طفاؿ كهي مككنة مف )

مػػديرم ريػػاض خصػػية للمتغييػػره بيئػػة داعمػػة لمتغييػػره ت انػػة المعمكمػػاته العمػػؿ ضػػمف فريػػؽه السػػمات الش
ـا التأكػػػد مػػػف صػػػدؽ ا طفػػػاؿ.   سػػػتخدمتاالجػػػة البيانػػػات إحصػػػائيان معمػػػف أجػػػؿ ك كثبػػػات أدكات الدراسػػػةه تػػػ
ومددن أبددرز النتددائج التددي توصددمت ه  SPSS.20برنػػامك الرزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػـك االجتماعيػػة  الباحثػػة

 :إلييا الدراسة الحالية
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درجػػػػة بلكظػػػػائؼ اإلداريػػػػة اطفػػػػاؿ فػػػػي مػػػػدينتي الالذقيػػػػة كجبمػػػػة ريػػػػاض ا مؤسسػػػػات  كمػػػػدير  ًيمػػػػارس. 1
   .متكسطة

ريػاض ا طفػاؿ فيمػا يتعمػؽ بممارسػة  ممػدير  ت ػديرات. تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسػطات 2
ص لصػػالح ه االختصػالصػالح الدراسػات العميػا الكظػائؼ اإلداريػة تعػزل لمتغيػرات الدراسػة )المؤهػؿ العممػي

لصػػالح الػػذيف  التدريبيػػةه الػػدكرات سػػنة15لصػػالح فئػػة أكثػػر مػػف  اإلداريػػة خبػػرةه سػػنكات الالكميػػات النظريػػة
 (.لصالح رياض ا طفاؿ الخاصة ه تابعية الركضةاتبعكا دكرات تدريبية

إدارة ريػػاض ا طفػػاؿه باإلضػػافة البشػػرم المؤهػػؿ كالمػػدرب كالمتخصػػص فػػي مجػػاؿ عػػدـ تػػكافر الكػػادر . 3
 عمؿ اإلدارة.في التجميزات الت نية ظيؼ تك  ضعؼإلج 

   .هندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض ا طفاؿ متكسطة. درجة تكافر متطمبات تطبيؽ إعادة 3
مػػديرم ريػػاض ا طفػػاؿ فيمػػا يتعمػػؽ بتػػكافر  ت ػػديرات. تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطات 4

متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة فػػي مؤسسػػات ريػػاض ا طفػػاؿ تعػػزل لمتغيػػرات الدراسػػة 
 اإلداريػػة خبػػرةه سػػنكات الص لصػػالح الكميػػات النظريػػةه االختصػػادراسػػات العميػػالصػػالح ال )المؤهػػؿ العممػػي

 ه تابعيػػػة الركضػػػةلصػػػالح الػػػذيف اتبعػػػكا دكرات تدريبيػػػة ه الػػػدكرات التدريبيػػػةسػػػنة15لصػػػالح فئػػػة أكثػػػر مػػػف 
 (.لصالح رياض ا طفاؿ الخاصة

  من أىميا: وفي ضوء تمك النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من المقترحات
في مؤسسات ريػاض ا طفػاؿ مػف  إعادة هندسة العمميات اإلداريةتطبيؽ ل االعمي ات التربكيةدعـ اإلدار . 1

 لمذن المؤسسات.خالؿ ت ديـ الدعـ المادم كالمعنكم 
كآليػػػة  إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة دخؿ. ع ػػػد دكرات تدريبيػػػة لمػػػديرم ريػػػاض ا طفػػػاؿ لتكضػػػيح مػػػ2

 تطبي ما في مؤسسات رياض ا طفاؿ.
 تحديث كتطكير عمممـ اإلدارم.رياض ا طفاؿ عمج  ك. تحفيز كتشجيع مدير 3
ت ػديـ المسػاعدات الماديػة التػي المسػاهمة بأنشػطة الركضػةه ك  . تشجيع الفعاليات كالمجتمع المحمي عمج4

   كية.يمكف أف تسمـ في تمبية احتياجات الركضة مف كسائؿ ت نية كترب
. العمػؿ عمػج ع ػد دكرات تدريبيػة بمػدؼ تحسػيف أداء الكظػائؼ اإلداريػة فػي ضػكء مػدخؿ إعػادة هندسػػة 5

 العمميات اإلدارية.
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 قائمة المراجإ.
 

 تـ تصنيؼ المراجع إلج المراجع العربية كالمراجع ا جنبية كفؽ مايمي:
 أوًل: المراجإ العربية وتضمنت:

 *الكتب:
ه مؤسسػة 1(ه أسػس البحػث العممػي إلعػداد الرسػائؿ الجامعيػةه ط2000مركاف عبد المجيده ). إبراهيـه 1

 الكراؽه عمااف.
ه دار النشػػػر 1(ه منػػػاهك البحػػػث فػػػي العمػػػـك النفسػػػية كالتربكيػػػةه ط2010. أبػػػك عػػػالـه رجػػػاء محمػػػكده )2

 لمجامعاته ال اهرة. 
 ه دار الكفاءه االسكندرية.سسة التعميميةالتطوير التنظيمي في المؤ (ه 2004. أحمده أحمد إبراهيـه )3
ه 2ه طاألسداليب القياديدة واإلداريدة فدي المؤسسدات التعميميدة(ه 2001. البدرمه طارؽ عبػد الحميػده )4

 دار الفكره عمااف.
ه دار الفكػػػػره 3ه طإدارة دور الحضددددانة وريدددداض األطفددددال(ه 2009. البػػػػدرمه طػػػػارؽ عبػػػػد الحميػػػػده )5

 عمااف.
 ه دار ال مـه الككيت.مدخل إلت اإلدارة التربوية؛ ط ه حسف جميؿه )د.ت(ه عبد الباقي. بستافه أحمد 6
 ه دار ال باء لمنشره ال اهرة.اإلدارة التعميمية والمدرسية(ه 2001. البكهيه فاركؽ شكقيه )7
 ه دار الفكر العربيه ال اهرة.اإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية(ه 2000. حجيه أحمده )8
دارة رياض األطفال(ه 2002لحريرمه رافدةه ). ا9  ه مكتبة العبيكافه الرياض.1ه طنشية وات

ه اإلدارة والتخطديط التربدوي(ه 2007. الحريرمه رافػدة؛ جػالؿه محمػكد؛ إبػراهيـه محمػد عبػد الػرزاؽه )10
 ه دار الفكره عمااف.1ط

 ه دار الفكره عمااف.1ه طلةتحديات القيادة لبدارة الفعا(ه 2005. حسيفه سالمة عبد العظيـه )11
اإلدارة المدرسددية والصددفية المتميددزة الطريددق إلددت المدرسددة (ه 2006. حسػػيفه سػػالمة عبػػد العظػػيـه )12

 ه دار الفكره عمااف.1ه طالفعالة
ه دار ثددورة إعددادة اليندسددة.مدخل جديددد لمنظومددة التعمدديم(ه 2007. حسػػيفه سػػالمة عبػػد العظػػيـه )13

 االسكندرية.الجامعة الجديدةه 
ه دار الكتاب الجػامعيه العػيفه اإلمػارات العربيػة 1ه طإدارة رياض األطفال(ه 2000. الخثيمةه هنده )14

 المتحدة.
 ه عالـ الكتبه ال اهرة.1ه طمدخل إلت رياض األطفال(ه 2005. خمؼه أمؿه )15
 ندرية.ه دار الجامعة الجديدةه االسكاإلدارة المدرسية(ه 2001. ديابه إسماعيؿه )16
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ه مكتبػة المجتمػع العربػيه 1ه طاإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي الحديث(ه 2006. ربيعه هػادمه )17
 ليبيا.
ه دار المنػػػاهكه اإلدارة اإلسدددتراتيجية: مددددخل تكددداممي(ه 2008. رشػػػيده صػػػالح؛ الجػػػالبه إحسػػػافه )18

 عمااف.
ه كميػػة التجػػارةه جامعػػة عػػيف 1ه طإعددادة ىندسددة العمميددات (ه2006. رفػػاعيه ممػػدكح عبػػد العزيػػزه )19

 شمسه ال اهرة.
 (ه إدارة المنشّت المعاصرةه دار صفاءه عمااف.2009شبميه هيثـ؛ النسكره مركافه ). ال20
 ه دار المسيرةه عمااف.2ه طإدارة رياض األطفال وتطبيقاتيا(ه 2007. شريؼه السيد عبد ال ادره )21
دور اإلدارة المدرسددية فددي توظيددف بددرامج تكنولوجيددا المعمومددات (ه 2010سػػالـه ). الشػػناؽه عبػػد ال22

 ه دار كائؿه عمااف.1ه ط والتصالت
 ه دار الفكره عمااف.1ه طالتطوير التنظيمي(ه 2010. عامره سامح؛ قنديؿه عالءه )23
 دار السحابه ال اهرة.ه 1ه طاإلدارة اللكترونية وآفاق تطبيقاتيا العربية(ه 2007. عامره طارؽه )24
ه دار 1ه طاسددددتراتيجيات اإلدارة الذاتيددددة لممدرسددددة والصددددف(ه 2008. العجمػػػػيه محمػػػػد حسػػػػنيفه )25

 المسيرةه عمااف.
 ه دار دجمةه ا ردف.1ه طمقدمة في منيج البحث العممي(ه 2008. العزاكمه رحيـه )26
ه 1ه طلنظريدة وتطبيقاتيدا العمميدةاإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميدا ا(ه 2001. عطكمه جكدته )27

 دار الث افةه عمااف.
ه دار 4ه طاإلدارة التعميميدددة واإلشدددراف التربدددوي. أصدددوليا وتطبيقاتيدددا(ه 2010. عطػػكمه جػػػكدته )28

 الث افةه عمااف.
ه منشػػكرات جامعػػة دمشػػؽه 4ه طإدارة مؤسسددات التربيددة ماقبددل المدرسددة(ه 2009. عمػػيه عيسػػجه )29

 سكريا.
ه  دار أسػػػامة كدار 1ه طريددداض األطفدددال التنشدددئة. اإلدارة. األنشدددطة(ه 2006عصػػػاـه ). فػػػارسه 30

 المشرؽه ا ردف.
ه السددموك التنظيمددي فددي المؤسسددات التعميميددة(ه 2005. فميػػ ه فػػاركؽ عبػػدن؛ عبػػد المجيػػده السػػيده )31
 ه دار المسيرةه عمااف.1ط

 عمااف. ه دار المسيرةه2ه طمعممة الروضة(ه 2007. فمميه عاطؼه )32
اإلحصددداء بدددال معاندددات المفددداىيم والتطبيقدددات باسدددتخدام برندددامج (ه 2005. فممػػػيه محمػػػد شػػػامؿه )33

SPSSه مركز البحكثه اإلدارة العامةه السعكدية.ا الجزء األول 
ه ترجمػة لتجديد حيويدة الشدركة -إعادة ىندسة المنظمة الخطوة بخطوة(ه 2002. لكنيثاؿه جفػرمه )34

 المريخه الرياض.عبدان خالده دار 
 ه دار صفاءه عمااف.1ه طإدارة المنظمات(ه 2011. محمكده عالء الديفه )35
 ه دار صفاءه عمااف.1ه طاإلدارة التعميمية(ه 2005. مساده عمر حسفه )36
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 ه دار أسامةه عمااف.1ه طاستراتيجيات التطوير اإلداري(ه 2010. مشمكره ثركته )37
ه 1ه طنمدداذج عربيددة وعالميددة -إدارة التطددوير بريدداض األطفددال(ه 2010ه مصػػطفجه عػػزة جػػالؿه )38

 دار النشر لمجامعاته ال اهرة.
ه دار الفكػػػر العربػػػيه اإلدارة التربويدددة. مدددداخل جديددددة لعدددالم جديدددد(ه 2005. مصػػػطفجه يكسػػػؼه )39

 ال اهرة.
ه دار 1ه طاإلدارة المدرسددية فددي ضددوء الفكددر اإلداري المعاصددر(ه 2007. المعايطػػةه عبػػد العزيػػزه )40

 الحامده ا ردف.
 ه دار أسامةه عمااف.1ه طمدخل إلت إدارة العمميات(ه 2007. نجـه نجـ عبكده )41
 دار الفكر العربيه ال اهرة. رياض األطفالا(ه 2005. الناشؼه هدله )42
 -اليندددرة–إعددادة ىندسددة نظددم العمددل فددي المنظمددات (ه 1995. هػػامره مايكػػؿ؛ شػػامبيه جػػيمسه )43

ه ترجمة شمس الديف عثمػافه الشػركة العربيػة لإلعػالـ العممػي 1ه طصريحة لمثورة اإلدارية الجديدةدعوة 
  مركز شعاع ه ال اهرة.

 األبحاث والمؤتمرات العممية:*
تطوير التصال اإلداري في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غدزة (ه 2012. أبك رحمةه أمػؿه )1

 لة ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه الجامعة اإلسالميةه يزة.ه رساباستخدام أسموب اليندرة
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غدزة لمميدارات (ه 2009. أبك زعيتره منير حسفه )2

 ه رسالة ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه الجامعة اإلسالميةه يزة.القيادية وسبل تطويرىا
أثددر تطبيددق إعددادة ىندسددة العمميددات اإلداريددة عمددت أداء (ه 2011بػػد المجيػػده ). أبػػك عمشػػةه أحمػػد ع3

ه رسالة ماجستير ييػر منشػكرةه كميػة التربيػةه صندوق الطالب بالجامعة اإلسالمية من وجية نظر الطمبة
 الجامعة اإلسالميةه يزة.

تصدور  -اليندسدةتطوير أداء المنظمة التعميمية مدن منظدور إعدادة (ه 2002. أحمده شاكر محمػده )4
 ه الجزء الثانيه جامعة عيف شمسه ال اهرة.26ه مجمة كمية التربيةه العدد مقترح

ه مجمػة ا بحػاث إعادة ىندسة العمميات كمدخل لتميز إدارة المدوارد البشدرية(ه 2012. أحالـه خافه )5
 ه جامعة بسكرةه الجزائر.179-154ه ص ص12االقتصادية كاإلداريةه العدد 

دراسة تحميمية تقويمية لواقإ رياض األطفال في الجميوريدة (ه 2003إبراهيـ عبد الكػريـه ) . الحسيفه6
ه رسػػالة ماجسػػتير ييػر منشػػكرةه كميػػة التربيػػةه العربيددة السددورية لمتربيددة السددابقة عمددت المرحمددة البتدائيددة

 جامعة دمشؽه سكريا.
فددي مصددر باسددتخدام مدددخل إعددادة تحسددين أداء المدرسددة الثانويددة العامددة (ه 2003. حممػػيه فػػؤاده )7

ه الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة 293-219ه مجمػػة التربيػػةه السػػنة السادسػػةه العػػدد الثػػامفه ص ص ىندسددة
 الم ارنة كاإلدارة التعميميةه مصر.
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درجدة اسدتخدام أسدموب اليندسدة اإلداريدة فدي ممارسدات العمميدات اإلداريدة (ه 2010. حنكفه ناديػاه )8
ه رسػػالة فددي محافظددات الضددفة الغربيددة مددن وجيددة نظددر المددديرين والمددديرات فددي المدددارس الحكوميددة

 ماجستير يير منشكرةه كمية الدراسات العمياه جامعة النجاح الكطنيةه فمسطيف.
ه مجمػة الباحػثه العػدد السػابعه ص تحميل األسدس النظريدة لمفيدوم األداء(ه 2009. الداكمه الشػيخه )9

 ائر.ه جامعة الجزائره الجز 227-217ص 
معوقدددات تطبيدددق ىندسدددة العمميدددات اإلداريدددة )الينددددرة( فدددي المددددارس (ه 2014. ريحػػػافه شػػػادمه )10

ه رسػػػالة ماجسػػػتير ييػػػر منشػػػكرةه كميػػػة التربيػػػةه الجامعػػػة الحكوميدددة بمحافظدددات غدددزة وسدددبل الحدددد منيدددا
 اإلسالميةه يزة.

ه الحكوميددة بمكددة المكرمددةريدداض األطفددال  (ا تقددويم البيئددة الصددفية فددي2000. زمزمػػيه فضػػيمةه )11
ه جامعػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػزه 269-209ه ص ص 13مجمػػة الممػػؾ عبػػد العزيػػز لمعمػػـك التربكيػػةه المجمػػد 

 السعكدية.
ه مدددى تطبيددق مبددادئ إدارة الجددودة الشدداممة فددي مؤسسددات ريدداض األطفددال(ه 2013. زهػػرةه نػػكراه )12

 ه سكريا.رسالة ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه جامعة تشريف
رؤيددددة مسددددتقبمية لتطبيددددق اإلدارة اإلسددددتراتيجية فددددي إدارات ريدددداض (ه 2012. السػػػميمانيه حنػػػػافه )13

 ه رسالة ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه جامعة أـ ال رله السعكدية.األطفال
قطدداع واقددإ الممارسددات اإلداريددة لمددديري التربيددة والتعمدديم فددي محافظددات (ه 2008. شػػحادةه حػػاتـه )14

ه رسػالة ماجسػتير ييػر منشػكرةه كميػة التربيػةه غدزة فدي ضدوء معدايير اإلدارة اإلسدتراتيجية وسدبل تطويرىدا
 الجامعة اإلسالميةه يزة.

نحددو أداء أفضددل فددي القطدداع الحكددومي فددي المممكددة العربيددة (ه 2002. الشػػ اكمه عبػػد الػػرحمفه )15
قه معمػػػد 1440القتصػػػاد السػػػعكدم حتػػػج عػػػاـ ه كرقػػػة عمػػػؿ م دمػػػة لنػػػدكة الرؤيػػػة المسػػػت بمية لالسدددعودية

 اإلدارة العامةه السعكدية.
عددددادة اليندسددددة فددددي الجامعددددات (ه 2010. الشػػػػكبكيه مػػػػازفه )16 العالقددددة بددددين نظددددم دعددددم القددددرار وات

ه رسػالة ماجسػتير ييػر منشػكرةه كميػة االقتصػاد كالعمػـك اإلداريػةه جامعػة ا زهػره الفمسطينية بقطداع غدزة
 يزة. 

درجددة تطبيددق بنددود إعددادة ىندسددة (ه 2011سػػميماف؛ خػػاطره أيمػف؛ طكي ػػاته مشػػمكره ) . الطراكنػةه17
ه مجمػػة جامعػػة العمميددات اإلداريددة فددي تطددوير أداء العدداممين فددي مديريددة التربيددة والتعمدديم لعمددان الرابعددة

 .311-267ه المجمد ا كؿه ص ص 24ال دس المفتكحةه العدد 
رياض األطفال في ضوء إدارة الجودة الشاممة فدي محدافظتي واقإ إدارة (ه 2011. طعمةه فاطمػةه )18

 ه رسالة ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه جامعة دمشؽه سكريا.دمشق وريف دمشق
دور إدارة المعرفة في إعدادة ىندسدة العمميدات اإلداريدة (ه 2009. العبادمه هاشـ؛ العابدمه عمػيه )19

ه ص ص 11ه مجمػة جامعػة الككفػةه المجمػد الثالػثه العػددمداتيلمتحول من المد المادي إلدت المدد المعمو 
 ه كمية اإلدارة كاالقتصاده العراؽ.139-169
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إعادة ىندسة العمميدات اإلداريدة )الينددرة( (ه 2004. العتيبيه سعد مرزكؽ؛ الحماليه راشد محمده )20
-15نع ػد فػي الفتػرة بػيف ه المػؤتمر الػكطني ا كؿ لمجػكدة المفي القطداع العدام. عوامدل النجداح الحاسدمة

 مايكه كمية العمـك اإلداريةه جامعة الممؾ سعكده السعكدية. 17
ه رسػػػػالة ماجسػػػػتير ييػػػػر اسددددتخدام التكنولوجيددددا فددددي اإلدارة التربويددددة(ه 2012. العسػػػػيميه رجػػػػاءه )21 

 منشكرةه كمية التربيةه جامعة ال دس المفتكحةه فمسطيف.
لتطوير إدارة مؤسسات رياض األطفدال بالجميوريدة اليمنيدة تصور مقترح (ه 2012. ع يؿه أميرةه )22

ه رسػػػالة ماجسػػتير ييػػر منشػػكرةه كميػػػة التربيػػةه جامعػػة ال ػػػاهرةه فددي ضددوء مددددخل إدارة الجددودة الشدداممة
 مصر.

كرقػػة م دمػػة إلػػج المػػؤتمر إدارة المعرفددة المفيددوم والمددداخل النظريددةا (ه 2001. العمػػكانيه حسػػفه )23
المنع ػد  دارة بعنكاف: ال يادة اإلبداعية في مكاجمػة التحػديات المعاصػرة لػإلدارة العربيػةالعربي الثاني في اإل
ه المنظمػػػة العربيػػػة لمتنميػػػة اإلداريػػػة التابعػػػة 320-309ه ص ص2001نػػػكفمبر  8-6فػػػي ال ػػػاهرة مػػػف 

 لجامعة الدكؿ العربية.
ه رسػالة التعمديم العدالي إمكانية تطبيق إدارة الجدودة الشداممة فدي مؤسسدات(ه 2009. عميه لػرقطه )24

 ماجستير يير منشكرةه كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانيةه جامعة الحاج لخضره الجزائر.
ه رسػػػالة الحتياجدددات التدريبيدددة لمدددديرات ريددداض أطفدددال مديندددة الالذقيدددة(ه 2008. عمػػػيه كفي ػػػةه )25

 ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه جامعة دمشؽه سكريا.
تفعيل ميام إعادة ىندسة األعمال مدن منظدور تكنولوجيدا المعمومدات (ه 2009ده ). ال صيميه محم26

ه بحث م دـ إلج مؤتمر إدارة منظمات ا عمػاؿ: التحػديات العالميػة المعاصػرةه والتصالت مدخل تكاممي
 جامعة العمـك التطبي ية الخاصةه ا ردف.

ض األطفددال األىميددة بمدينددة جدددة فددي تطددوير أداء مددديرات مدددارس ريددا(ه 2012. قنػػاديميه رؤله )27
ه رسػػالة ماجسػػتير ييػػر منشػػكرةه ضددوء التجاىددات المعاصددرة مددن وجيددة نظددر الييئددة اإلداريددة والتعميميددة

 كمية التربيةه جامعة أـ ال رله السعكدية.
ه مجمػػة الباحػػثه العػػدد مقاربددة معاصددرة -إعددادة ىندسددة األداء الجددامعي(ه 2007. قػػكمه بكحينػػةه )28

 ه جامعة كرقمةه الجزائر.145-137ص ص الخامسه 
تصور مقترح لمدرسة المسدتقبل كحاضدنة لببدداع باسدتخدام مددخل إعدادة (ه 2013. قيطةه نممةه )29

ث افػػة اإلبػػداع المنع ػػد فػػي الفتػػرة -ه بحػػث م ػػدـ لممػػؤتمر الخػػامس لػػكزارة الث افػػةىندسددة العمميددات اإلداريددة
 ه اليمف.2013ديسمبر  24-23مابيف 

تطددوير التنظدديم اإلداري لريدداض األطفددال فددي المممكددة العربيددة السددعودية (ه 2000كعكػػيه سػػماـه ). 30
ه رسػػالة ماجسػػتير ييػػر منشػػكرةه كميػػة التربيػػةه جامعػػة الممػػؾ سػػعكده فددي ضددوء الفكددر التنظيمددي المعاصددر

 السعكدية.
غيير التربدويا مجمدة استخدام مدخل إعادة اليندسة في إدارة الت (ه2006. المحيميبه عبد العزيػزه )31

 ه مصر.286-245ه ص ص 54ه العدد كمية التربية بالزقازيق
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بدددائل مقترحددة لتطددوير اإلدارة التعميميددة فددي مصددر فددي ضددوء بعددض (ه 2002. مسػػيؿه محمػػكده )32
 ه مصر.146-33ه ص ص 41ه مجمة كمية التربية بالزقازيؽه العددالمداخل اإلدارية المعاصرة

ه رسػالة تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال فدي مصدر دراسدة مسدتقبميةه (2006. مطاكعه هبةه )33
 ماجستير يير منشكرةه كمية التربية بدمياطه جامعة المنصكرةه مصر.

تطوير أداء العاممين في وزارة التربية والتعميم األردنيدة لزيدادة كفداءتيم (ه 2010. المعايطةه رقيةه )34
ه مجمػة جامعػة أـ ال ػرل لمعمػـك التربكيػة كالنفسػيةه المجمػد BPRتفي ضوء منيجية إعادة ىندسة العمميا

 ه السعكدية.237-188الثانيه العدد ا كؿه ص ص 
دور المدددديرة فدددي النمدددو الميندددي لمعممدددات ريددداض األطفدددال الحكوميدددة (ه 2005. المعمػػػـه تمػػػانيه )35

 السعكدية.ه رسالة ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه جامعة الممؾ سعكده واألىمية
 (ه المنع د في دمشؽه كزارة التربية.1998عاـ ) المؤتمر الثاني لتطوير التعميم ما قبل الجامعي.36
فاعميدددة برندددامج لتددددريب مدددديرات ريددداض األطفدددال عمدددت نمدددط اإلدارة (ه 2005. ناصػػػيؼه ابتسػػػاـه )37

 .ه رسالة ماجستير يير منشكرةه كمية التربيةه جامعة دمشؽه سكرياالديمقراطية
دور مددددديرات ريدددداض األطفددددال كمشددددرفات مقيمددددات فددددي تحسددددين أداء  (ه2009. نبمػػػػافه أحمػػػػده )38

رسػػػالة ماجسػػػتير ييػػػر منشػػػكرةه كميػػػة التربيػػػةه الجامعػػػة المعممدددات وسدددبل تطدددويره فدددي محافظدددات غدددزةا 
 اإلسالميةه يزة.

رة( عمددت جوانددب انعكاسددات إعددادة اليندسددة اإلداريددة )الينددد(ه 2009. النتشػػةه حػػاـز عبػػد العزيػػزه )39
ه رسالة ماجستير يير منشكرةه كميػة الدراسػات العميػا كالبحػث العممػيه النجاح المؤسسي في بمدية الخميل

 جامعة الخميؿه فمسطيف.
 *القرارات الوزارية والمراسيم التشريعية.

 :الصادرة عن وزارة التربية القرارات الوزارية - 
 النظاـ الداخمي المكحد لرياض ا طفاؿ. 5/5/1991تاريخ  3013/443. ال رار الكزارم رقـ 1
/  اتخػػاذ اإلجػػراءات الالزمػػػة الفتتػػاح ريػػاض ا طفػػػاؿ 2006لعػػػاـ / 1413/843. ال ػػرار الػػكزارم رقػػـ 2

 التابعة لمديريات التربية.
 (ه المؤسسة العامة لممطبكعات.2006. النظاـ الداخمي لكزارة التربيةه )3
 المراسيم التشريعية: -
اإلشػػراؼ عمػػج العمميػػة التربكيػػة فػػي المؤسسػػات  19/9/1976/ تػػاريخ 127المرسػػـك التشػػريعي رقػػـ /. 1

 الخاصة ككيفية تنظيمما مف الناحيتيف اإلدارية كالمالية.
/ تنظػػػػيـ المؤسسػػػات التعميميػػػة الخاصػػػة فػػػي الجممكريػػػػة 2004/ لعػػػاـ /55. المرسػػػـك التشػػػريعي رقػػػـ /2

 العربية السكرية.
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 رنيت.*مواقإ النت
مكانيػػػة تطبي مػػػا فػػػي اإلدارة المدرسػػػية فػػػي مػػػدارس 2009. الػػػديحانيه سػػػمطافه )1 (ه المنػػػدرة اإلداريػػػة كاا

الككيػػػت. رؤيػػػة جديػػػدة نحػػػك تطػػػكير أداء المعمػػػـه دراسػػػة عمميػػػة م دمػػػة إلػػػج المنتػػػدل الثػػػاني لممعمػػػـه كميػػػة 
 التربيةه جامعة الككيته متكفرة عمج المكقع:

http://www.paaet.edu.kw/old/teacher. 
 ـ.23/4/2013تاريخ الرجكع إلج المكقع 

. عبد الغنيه أحمد عبدنه )د.ت(ه إدارة كبناء فريؽ العمؿه كرقة عمػؿ م دمػة لمممت ػج ا كؿ لمجػكدة فػي 2
 التعميـه متكفر عمج المكقع:

http://www.faculty.sau.edu.sa/../doc-5-doc-dd70b24049efc557de07e8e52 

 ـ.15/3/2013تاريخ الرجكع إلج المكقع 
 (ه المنظكمة كالمندرة في إعادة منظكمة التعميـ كالتعميـه متكفر عمج المكقع:2010. فمميه فاركؽه )3

http://www.satlcentral.com/Arabic-materials/document/handara.doc 
 ـ.16/3/2014تاريخ الرجكع إلج المكقع 
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 (: الستبانة األولت بصورتيا األولية.1)الممحق 

 الجمهورية العربية السورية                               
                                            جامعة تشرين

 كلية التربية
 قسم تربية الطفل

     
 استبانة لتحديد درجة ممارسة العمليات اإلدارية من قبل مديري رياض األطفال.

 حضرة: المدير الفاضؿ/ المديرة الفاضمة.
مددى إمكانيدة تطبيدق إعدادة ىندسدة العمميدات اإلداريدة فدي مؤسسدات ريداض ت ـك الباحثة بكعداد دراسػة بعنػكاف  

 ه لمحصكؿ عمج درجة الماجستير في التربية تخصص: تربية الطفؿ."يريناألطفال من وجية نظر المد
اإلداريػػة كالمتمثمػػة  لكظػػائؼاممارسػػة درجػػة  إلػػجؼ أدكات البحػػث بمػػدؼ التعػػرا كقػػد صػػممت هػػذن االسػػتبانة ككحػػدل 

مؤسسػات ريػاض مؤسسػة مػف الت كيـ( مف قبمكـ عمج اعتبار أناكـ تتكلكف مممة إدارة ك  التكجي ك  التنظيـك  )التخطيط
 ا طفاؿ.

التػي تناسػب درجػة ممارسػتكـ  أمػاـ العبػارة ( *) بنػكد هػذن االسػتبانة بكضػع إشػارة  مػجلذا يرجج التكػـر باإلجابػة ع
  يراض البحث العممي. اإلدارية عممان أف إجاباتكـ سكؼ يتـ التعامؿ معما بشكؿ سرام كلف تستخدـ إالا  كظائؼلم

 أشكر حسف تعاكنكـ.
 الباحثة:                                                                               

 سكسف عباس                                                                              
 

 :تيةيرجت ملء البيانات اآل:أوًل: البيانات العامة
 *شمادة ثانكية:        نكعما:        *معمد:                نكع :المؤهؿ العممي:   .1

 ص:*إجازة جامعية        االختصا                    
    *ال*نعـ          :*دبمـك تأهيؿ تربكم                    
 *دراسات عميا           االختصاص:                     

 صفة الركضة:  *حككمية        *خاصة            *جمات أخرل .2
 عدد سنكات الخبرة اإلدارية: .3
 التي التحؽ بما: )    ( دكرة تدريبية. عدد الدكرات التدريبية .4

 ثانيًا: مجالت الستبانة.                   

 دسجخ اىََبسسخ اىؼجبساد اىشقٌ

ػبىٞخ 

 جذا  

قيٞيخ  قيٞيخ ٍز٘سطخ ػبىٞخ

 جذا  

      ثٌّؾجي ث٤ٚي: ثٌضخط١و. 

      أمغ خطز ٚثمقز ٌٍؼًّ فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ. .1

      ثٌؼًّ فٟ مٛء صؼ١ٍّجس ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز.٠ضُ ٚمغ خطز  .2

      ٠ُغضفجد ِٓ آسثء ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ ػٕذ ٚمغ خطز ثٌؼًّ. .3

  ٠ُؤخز دؼ١ٓ ث٨ػضذجس ث٤فىجس ثٌؾذ٠ذر ثٌضٟ ٠طشفٙج ثٌؼجٍِْٛ ػٕذ ٚمغ خطز ثٌؼًّ. .4
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 دسجخ اىََبسسخ اىؼجبساد اىشقٌ

ػبىٞخ 

 جذا  

قيٞيخ  قيٞيخ ٍز٘سطخ ػبىٞخ

 جذا  

      صٛمغ  ثٌخطز فٟ مٛء ث٦ِىجٔجس ثٌّضجفز ٌٍشٚمز. .5

      ٠ُشثػٝ ِٛلغ ثٌشٚمز ػٕذ ٚمغ ثٌخطز. .6

      صُٛمـ ثٌخطز ثٌّٛمٛػز  ٌٍؼج١ٍِٓ )ِشد١جس, إدثس١٠ٓ( فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ . .7

      ٠ضُ صؼذ٠ً خطز ثٌؼًّ فٟ مٛء ثٌضغ١١شثس ثٌّفجؽتز. .8

      ٚمغ خطز ثٌؼًّ فٟ مٛء ٔضجةؼ صم٠ُٛ خطو ػًّ ثٌغٕٛثس ثٌغجدمز.٠ضُ  .9

      ٠ٛمغ دشٔجِؼ ثٌشٚمز فٟ مٛء صخقـ ثٌّشد١جس. .10

      ثٌّشد١جس غ١ش ِؤ٩٘س ٌٍّؾجسوز فٟ ٚمغ دشٔجِؼ ثٌشٚمز. .11

      صُشثػٝ ثٌقجٌز ث٨ؽضّجػ١ز ٌٍّشد١جس ػٕذ صٛص٠ؼٙٓ ػٍٝ فتجس ث٤هفجي. .12

      صُقذد ث٤ٔؾطز ثٌضشد٠ٛز ثٌخجفز دىً فتز ِٓ فتجس ث٤هفجي فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ. .13

      أمغ خطز ؽجٍِز ٌٕفمجس ثٌشٚمز. .14

أفذد فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ ػذد ث٤هفجي ثٌازٞ عاهلذٍٗ فاٟ ثٌشٚماز دٕاجءثً ػٍاٝ ِغاجفز  .15

 ثٌشٚمز.

     

      ِؼج١٠ش ِقذدر ِغذمجً ِغً/ ثٌخذشر, ثٌؾٙجدر ثٌؼ١ٍّز../٠ضُ ثخض١جس ثٌّشد١جس فٟ مٛء  .16

      صٛؽذ خطز ٌضذس٠خ ثٌّشد١جس ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌقجعٛح. .17

      أمغ ِشد١جس ثفض١جه ٌٍظشٚف ثٌطجسةز فٟ ثٌؼًّ. .18

      أفذد ِٛثػ١ذ ث٨ؽضّجػجس ثٌّضضج١ٌز ِغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ. .19

      ثٌّؾجي ثٌغجٟٔ: صٕظ١ُ ػًّ ثٌشٚمز. 

      أصؼجْٚ ِغ ثٌىجدس ث٦دثسٞ أعٕجء صغؾ١ً ث٤هفجي. .1

      أػًّ ػٍٝ صقم١ك ث٤٘ذثف ثٌّٛمٛػز فٟ خطز ثٌؼًّ. .2

      صٕظُ ثٌمشثسثس ٚٔؾشثس ثٌؼًّ دؾىً ثٌىضشٟٚٔ. .3

      دّج ٠ٕجعخ ثٌٛثلغ.صطذك ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌضؼ١ٍّجس ثٌقجدسر ػٓ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز  .4

      أفجفع ػٍٝ ث٨ٔنذجه ٚثٌٕظجَ دثخً ثٌشٚمز ِٓ خ٩ي صؾؾ١غ ث٨ٌضضثَ ثٌزثصٟ ٌىً فشد. .5

      ٠ضُ صغ١ش هش٠مز ثٌؼًّ فٟ مٛء ِضطٍذجس ٚثلغ ثٌؼًّ. .6

      صٕفز خطز ثٌؼًّ مّٓ ثٌّغجس ثٌضِٕٟ ثٌّقذد ٌٙج. .7

      د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز.أٚفش ؽٛثً صغٛدٖ ث٤ٌفز ٚثٌّقذز  .8

      ٠ضُ صٛف١ش ثٌٛعجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌخجفز دىً فتز ِٓ فتجس ث٤هفجي. .9

      أصٚد ِىضذز ثٌشٚمز دجٌّشثؽغ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌىضخ ث٨ٌىضش١ٔٚز ثٌضٟ صف١ذ ثٌّشد١جس. .10

      ث٦ٌىضشٟٚٔ/.٠ضُ ثعضخذَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز ٌٍضٛثفً ِغ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس ِغً/ ثٌذش٠ذ  .11

ثعااضخذَ ثٌضم١ٕااجس ثٌقذ٠غااز ِغااً )ثٌفااجوظ, ٚثٌذش٠ااذ ثٌىضشٚٔااٟ....( ٌٍضٛثفااً ِااغ ثٌؾٙااجس  .12

 ثٌشع١ّز.

     

      ٠ضؼجْٚ ؽ١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز ٦ٔؾجؿ ػًّ ثٌشٚمز. .13

      أٔغك ِغ ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ ػًّ ثٌشٚمز. .14

      ثٌفؼج١ٌجس ثٌضٟ صمجَ فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ.صُؾجسن سٚمضٟ فٟ دؼل  .15

      أؽشف دٕفغٟ ػٍٝ ث٤هفجي فٟ أعٕجء فؼٛدُ٘ ٚٔضٌُٚٙ ِٓ دجؿ ثٌشٚمز. .16

      أصجدغ إف٩ؿ ث٤ػطجي ثٌضٟ صق١خ ِذٕٝ ثٌشٚمز. .17

      أٚظف ِخضق١ٓ دققز ث٤هفجي فٟ ثٌشٚمز. .18

      ثٌّؾجي ثٌغجٌظ:صٛؽ١ٗ ػًّ ثٌشٚمز. 

      ٠ضُ صٛؽ١ٗ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ مٛء لجػذر ثٌذ١جٔجس ثٌخجفز دىً ػجًِ. .1

      أٚؽٗ ثٌّشد١جس إٌٝ ثعضخذثَ ثٌقجعٛح فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز. .2

      ٠ضُ صٛص٠غ ثٌٕؾشثس ثٌضشد٠ٛز ػٍٝ ثٌّشد١جس دٙذف صض٠ٚذُ٘ دىً ِج ٘ٛ ؽذ٠ذ. .3

      سػج٠ز ث٤هفجي.أصقجٚس ِغ ثٌّشد١جس دىً ِج ٘ٛ ؽذ٠ذ فٟ ِؾجي  .4

      أصجدغ صطٛس أدثء ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز. .5

      أؽؾغ أدثء ثٌؼًّ دطشق ِذضىشر. .6
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      أصٚس ثٌّشد١جس فٟ ثٌمجػجس دؾىً دٚسٞ. .7

ًد ِغضّش. .8       أصجدغ أدثء ثٌّشد١جس دؾى

 دسجخ اىََبسسخ اىؼجبساد اىشقٌ

ػبىٞخ 

 جذا  

قيٞيخ  قيٞيخ ٍز٘سطخ ػبىٞخ

 جذا  

      أوجفب ث٤دثء ثٌّض١ّض فٟ ثٌشٚمز. .9

      أل١ُ دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ دٚسثس صذس٠ذ١ز ٌٍّشد١جس. .10

      أؽذٚي ثٌضمجس٠ش ثٌذٚس٠ز ٌّؼشفز ِذٜ ث٨لضشثح ِٓ صقم١ك ث٤٘ذثف. .11

      أصؼجْٚ ِغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ فً ثٌّؾى٩س ثٌضٟ صٛثؽُٙٙ فٟ ثٌؼًّ. .12

      أٚؽٗ ثٌّشد١جس ٌى١ف١ز ثٌضؼجًِ ِغ ِؾى٩س ث٤هفجي. .13

      أّٟٔ صم١ٕز ثٌضؼٍُ ثٌزثصٟ ٌذٜ ثٌّشد١جس فٟ ثٌشٚمز. .14

      أٚؽٗ ثٌّشد١جس ٌمشثءر وضخ صشد٠ٛز ِقذدر. .15

      صغُٙ دؼل فؼج١ٌجس ثٌذ١تز ثٌّق١ٍز فٟ ٔؾجهجس ثٌشٚمز .16

      أدثء ثٌؼًّ.ثٌّؾجي ثٌشثدغ: صم٠ُٛ  

      أػضص ثٌم١ُ ث٠٦ؾجد١ز ٌٍّشد١جس ِٓ خ٩ي ثٌضم٠ُٛ ثٌّغضّش ٤دثةٙٓ. .1

      ٠ضُ ثعضخذَ ثعضّجسثس صم١ّ٠ٛز ػٕذ صم٠ُٛ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز. .2

      أهٍخ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ إؽشثء صم٠ُٛ رثصٟ ِغضّش ٤دثةُٙ. .3

      ثٌؼًّ.٠ُضشن ٌٍؼج١ٍِٓ ثٌقش٠ز فٟ ٔمذ أدثةٟ فٟ  .4

      أؽجسن ثٌّشد١جس فٟ صم٠ُٛ ث٤هفجي. .5

      أصٚد ثٌّشد١جس دّٕجرػ ثخضذجس٠ٗ ِضٕٛػز ٌضم٠ُٛ ث٤هفجي. .6

      ٠ٛؽذ فٟ ِىضذز ثٌشٚمز ِشثؽغ خجفز دى١ف١ز صم٠ُٛ ثٌؼًّ. .7

      أعضف١ذ ِٓ ثٌّشثؽغ ثٌؼ١ٍّز فٟ صق١ُّ ث٨عضّجسثس ثٌّغضخذِز فٟ ثٌضم٠ُٛ. .8

      ٠ضُ صقق١ـ ث٨عضّجسثس ثٌضم١ّ٠ٛز دٕجءثً ػٍٝ صٛؽ١ٙجس ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ. .9

      ٠ُشعً ١ٌٚ٤جء ث٤ِٛس ثعضّجسثس ٌضم٠ُٛ أدثء ػًّ ثٌشٚمز. .10

      صُغضخذَ أدٚثس ِضٕٛػز ٌضم٠ُٛ أدثء ثٌؼج١ٍِٓ ِغً / ٩ِفظز ث٤دثء, ٚثعضّجسثس ثٌضم٠ُٛ/. .11

      ثٌضذس٠ذ١ز ٌٍّشد١جس فٟ مٛء ٔضجةؼ ثٌضم٠ُٛ.أفذد ث٨فض١جؽجس  .12

      أهذك ِذجدا ثٌضؼض٠ض ٩ٌسصمجء دّغضٜٛ أدثء ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز. .13

      أػمذ ثؽضّجػجً ِغ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس فٟ ٔٙج٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ ٌضم١١ُ ػًّ ثٌشٚمز. .14

      ٠ُؼضّذ ػٍٝ ٔضجةؼ ثٌضم٠ُٛ فٟ دٕجء خطز ػًّ ؽذ٠ذر. .15

      أهٛس دٕجء ثٌشٚمز فٟ مٛء ث٦ِىجٔجس ثٌّضجفز. .16

      ٠ُٕظُ صمش٠ش ِضىجًِ ػٓ ػًّ ثٌشٚمز خ٩ي ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ . .17

      ألذَ ِمضشفجس ٌّذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ٌضط٠ٛش ثٌؼًّ ث٦دثسٞ ٚثٌضشدٛٞ فٟ ثٌشٚمز. .18
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 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية. مفيوم وضي لت(: كتيب 2الممحق )

 مقدمة:
تحتػػؿ التربيػػة دكران رائػػدان كقياديػػان فػػي عمميػػات اإلصػػالح كالتغييػػر كمكاكبػػة التطػػكرات فػػي عالمنػػا المعاصػػر الػػذم يتسػػـ بسػػرعة 

ب  المؤسسات التغيير كالت دـ في شتج مناحي الحياةه كنجاح التربية في أداء رسالتما مرتبط بالطري ة أك ا سمكب الذم ًتدار 
التربكية التعميميػةه لػذا ف ػد أصػبح لزامػان عمػج اإلدارة التربكيػة أف تتعامػؿ مػع التغييػرات المسػتمر بال ػدر المناسػب مػف السػرعة 
كالممارة كالسيما أف هنالؾ العديد مف الدراسات كالبحكث التي أكدت عمج ضركرة تحػديث إدارة المؤسسػات التربكيػة لمنمػكض 

ادرة عمػػج التعامػػؿ مػػع المسػػت بؿ كتحدياتػػ ه كيتضػػمف ذلػػؾ النمػػكض بكافػػة كظػػائؼ اإلدارة التربكيػػة مػػف بكظائفمػػا كجعممػػا قػػ
حكاـ. كلتح يؽ ذلؾ ف ػد لجػأت الػدكؿ المت دمػة إلػج أحػد االتجاهػات اإلداريػة  تخطيط كتنظيـ كتكجي  كت كيـ كتأديتما بكت اف كاا

 ي ـك عمج التغيير الجذرم لتطكير مؤسساتما التربكية. المعاصرة أالا كهك إعادة هندسة العمميات اإلدارية الذم 
ظمػػر هػػذا المفمػػـك عنػػدما أطمػػؽ الكاتبػػاف ا مريكيػػاف مايكػػؿ هػػامر كجػػيمس شػػامبي مفمػػـك إعػػادة المندسػػة كعنػػكاف لكتابممػػا 

دعػكة صػريحة  )إعادة هندسة المنظمات(ه كمنذ ذلؾ الحيف أحدثت إعادة المندسة ثكرة ح ي ية في عالـ اإلدارة بما تحمم  مف
إلػػج إعػػادة النظػػر كبشػػكؿ جػػذرم فػػي جميػػع ا نشػػطة كاإلجػػراءات كاالسػػتراتيجيات التػػي قامػػت عميمػػا الكثيػػر مػػف منظمػػات 

.  ا عماؿ كالخدمات كالمدارس في عالـ اليـك
العديػػد مػػف إف هػػذا المفمػػـك كرد تحػػت العديػػد مػػف المسػػميات منمػػا )المندسػػة اإلداريػػةه المنػػدرةه المندرسػػة(ه ككرد أيضػػان تحػػت 

ف كانت تختمؼ اختالفان جزئيان في صيايتما لكنما تتفؽ إلج حد بعيد في مضمكنما حيث  التعريفات كاا
يمكننا ال كؿ بأفا إعادة هندسة العمميات اإلدارية تعني ترؾ العمؿ بالطرؽ ال ديمة كاالنطػالؽ نحػك شػيء جديػد تمامػانه ا مػر 

داـ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات االسػػتخداـ ا مثػػؿه كابتكػػار ا سػػاليب بغيػػة تحسػػيف الػػذم يتطمػػب العػػكدة إلػػج ن طػػة البدايػػةه كاسػػتخ
 مخرجات العمؿ التربكم.

 العناصر الرئيسية لمفيوم إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
 يمكف ال كؿ بأفا تعريؼ إعادة المندسة يتضمف مجمكعة مف العناصر ا ساسية:

بػػػر طري ػػػة جديػػػدة فػػػي التفكيػػػر كتغيػػػر جػػػذرم بمػػػدؼ التطػػػكير كهػػػذا يعنػػػي أف . إف إعػػػادة هندسػػػة العمميػػػات اإلداريػػػة تعت1
 المنظمات التي تتبنج إعادة المندسة يجب أف تجيب عف عدة أسئمة مممة تتعمؽ بأنشطتما ككيفية ال ياـ بما مثؿ:

 *ما ا نشطة التي ت ـك بما؟
 *ما الطري ة التي ت اـ بماه كلماذا ت اـ هذن ا نشطة؟

 هذن ا نشطة بمذن الطري ة؟*لماذا ت اـ 
يف كقادة كيأخػذكا عمػج ب. تتج  إعادة هندسة العمميات مف ا عمج إلج ا دنج عالكة عمج أف المديريف يجب أف يككنكا مدر 2

 عات مـ المسؤكلية كيتصرفكا بدافعية كتحفيز.
عػادة تصػميمم3 ا كتغييرهػا ف ػط بػؿ هػي شػاممة تتعػدل . ال ت تصر إعادة هندسة العمميات اإلدارية عمج العمميػات اإلداريػة كاا

 إلج الجكانب المختمفة لممؤسسة التربكية.
 . تعتمد إعادة هندسة العمميات اإلدارية عمج منمجية التغيير في العمؿ.4
 المعمكمات المحرؾ ا ساسي إلعادة هندسة العمميات اإلدارية.  انة. تعتبر ت5

 مبادئ إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
 مدخؿ مف مداخؿ التطكير اإلدارم مبادئه كتتمثؿ أهـ مبادئ إعادة هندسة العمميات اإلدارية بمايمي:لكؿ 

 التحديد الكاضح  هداؼ كاستراتيجيات المنظمة.. 1
 إعادة التفكير في الكضع الحالي.. 2
 التركيز عمج العمميات كليس عمج الكظائؼ.. 3
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 بيانات كالمعمكمات كالمبررات الالزمة التخاذ ال رارات السميمة.تكفير النظـ كالسياسات كالمياكؿ كحشد ال. 4
 خصائص إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:

 يتمتع هذا المفمـك بالعديد مف الخصائص أبرزها:
 .دمك العديد مف الكظائؼ في كظيفة كاحدة كهذا بالطبع عكس ت سيـ العمؿ الذم كاف سائدان مف قبؿ 
  ال رارات كتتـ هذن العممية مف خالؿ خطكات منظمة كبصكرة طبيعية.إشراؾ العاممكف في اتخاذ 
 العامميفتخفيض أعماؿ الرقابة كالمتابعة عمج العامميف في المؤسسة التربكيةه كبالتالي ازدياد درجة الث ة ب. 
 .تجنب ا عماؿ التي ليس لما ضركرة كبالتالي تخفيض أعماؿ اإلصالح إلج أدنج حد ممكف 
 المعمكمات. ت انةكالالمركزية في إدارة المؤسسة التربكية كذلؾ مف خالؿ استخداـ  تكامؿ المركزية 
 .يتغير دكر العاممكف مف متحكـ فيمـ إلج اإلدارة الذاتية 
  ف مف مشرفيف إلج مدربيف.ك يتغير دكر المدير 

 أىداف إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
لظركؼ كؿ مؤسسة كحجـ ا عماؿ التي ت ـك  سسة تربكية  خرل تبعان ارية مف مؤ تختمؼ أهداؼ إعادة هندسة العمميات اإلد

تختمؼ هذن ا هداؼ داخؿ المؤسسة التربكية الكاحدة مف كقت آلخر كف ان لما تريدن مف تطػكير فػي الػنظـ اإلداريػة ك بماه كما 
 لديما. بشكؿ عاـ يمدؼ هذا المفمـك إلج:

دارية في المؤسسة التربكيةه كفي الرقابة عمج تنفيذها مػف خػالؿ إحداث تغيير شامؿ في تخطيط كأداء العمميات اإل .1
مجمكعػػة مػػف المبػػادئ كا فكػػار المسػػتحدثة بحيػػث تكػػكف مرتبطػػة بكسػػائؿ العمػػؿ كمتطمباتػػ  كاتجاهاتػػ  كصػػكالن إلػػج 

 أهداؼ محددة.
مثػؿ لتح يػؽ ا هػداؼ اختيار أفضؿ المكارد البشرية كالمادية المتاحة كالعمؿ عمػج اسػتثمار هػذن المػكارد بالشػكؿ ا  .2

 بأفضؿ صكرة ممكنة.
 إجراء تحسينات مستمرة في العممية التعميمية كالخدمية كاإلدارية داخؿ المؤسسة التربكية. .3
شباع حاجاتمـ كتنميػة  .4 زيادة المنافسة اإليجابية بيف العامميف داخؿ المؤسسة التربكيةه كتحسيف االتصاالت بينمـه كاا

 مماراتمـ.
 ية أكثر قدرة عمج المنافسة.جعؿ المؤسسة التربك  .5
 التخمص مف الركتيف ال ديـ كأسمكب العمؿ الجامد كالتحكؿ إلج الحرية كالمركنة. .6
تحسيف سرعة تسجيؿ البيانات كتكفير نظاـ أماف كحماية لمبيانات كذلؾ عف طريؽ استخداـ التكنكلكجيا في تسجيؿ  .7

 البيانات.
 التغيير.اعتبار التدريب أداة فعالة لمتعامؿ مع  .8

 أىمية إعادة ىندسة العمميات اإلدارية:
 تبرز أهمية إعادة هندسة العمميات اإلدارية ب درتما عمج:

 إجراء تحسينات جذرية في حاؿ تكظيؼ هذا المفمـك بشكؿ  فعاؿ. .1
 التعميمية لممست بؿ.-تميئة المؤسسة التربكية .2
 إشباع حاجات العامميف في الركضة كتنمية مماراتمـ. .3
 التعمـ أداة لتحسيف ا داء.اعتبار  .4
 استخداـ التدريب كأداة لمتعامؿ مع التغيير. .5
 التعميمية.-إتاحة الفرصة إليجاد قادة فعاليف لممؤسسات التربكية .6
 استثمار المكارد البشرية كالمادية بالشكؿ ا مثؿ. .7
 خمؽ بيئة لعممية التدريب اإلدارم. .8
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 :التعميمية-اإلدارية في المؤسسات التربوية مبررات الحاجة إلت تطبيق إعادة ىندسة العمميات
يشػػمد العػػالـ الحػػالي الكثيػػر مػػف التغييػػرات السػػريعة كالمتتاليػػة فػػي جميػػع منػػاحي الحيػػاة ا مػػر الػػذم يتطمػػب منػػا التطمػػع إلػػج 

ا يػاـه لػذا  تطبيؽ النظريات كا ساليب العممية الجديػدةه فمػا كػاف صػالحان سػاب ان مػف أسػاليب كنظػـ إداريػة لػـ يعػد ا كفػأ هػذن
كاف لزامان عمج اإلدارييف كال ادة إعادة النظر في جميع المفاهيـ كا سػاليب التػي كػانكا يمارسػكنما كا خػذ بالجديػد كالمفيػد مػف 

ذا ما نظرنا إلج كاقع إدارة المؤسسات التربكية التعميمية فكننػا نالحػظ أنامػا  -أجؿ التطكر كاالرت اء كمكاكبة ما يجرم حكلنا. كاا
ج إلػػج تحػػديث لمنمػػكض بكظػػائؼ هػػذن اإلدارة مػػف )تخطػػيطه تنظػػيـ هتكجيػػ  كت ػػكيـ( بحيػػث تكػػكف قػػادرة عمػػج مكاجمػػة تحتػػا

التعميميػة مػف إجػراء تغييػرات  -ضغكط البيئة الخارجية. كالسيما أف هنػاؾ العديػد مػف ا سػباب التػي تمػـز المؤسسػات التربكيػة
 مف هذن ا سباب:

  التربكية. التدهكر الحاصؿ في بعض المؤسسات 
 .تدني مستكل مخرجات التعميـ 
 .عدـ رضا أكلياء ا مكر كالمجتمع عف الخدمة التي ت دمما الكثير مف المؤسسات التعميمية 
 ف عف مكاكبة المستحدثات العممية كالتكنكلكجية كالتربكية العالمية.ك ف كاإلداريك تخمؼ برامك إعداد كتدريب المعمم 
  التػي تركػز عمػج العالقػات بػيف مفػاهيـ الم ػرر الكاحػد أك بػيف مفػاهيـ أكثػر مػف م ػػرر ييػاب معػايير كنػكاتك الػتعمـ

 داخؿ البرنامك الكاحد.
ل د أصبح مف الضركرم التأكيد عمج تبني مدخؿ إعادة المندسةه كمحاكلة تطبي   بفاعميػة فػي المؤسسػات التعميميػة لتحسػيف 

عمج اعتبار أنا  أحد المداخؿ التي ح  ت ثكرة ح ي ية فػي عػالـ اإلدارة أدائما كزيادة قدرتما عمج مكاجمة التحديات المعاصرة 
الحديثة ك يختمؼ عف ا ساليب اإلدارية الت ميدية ككن  يمدؼ لمكصكؿ إلج تحسينات جكهرية في مجاؿ الكقػت الػالـز لت ػديـ 

 الخدمة كت ميؿ التكمفة كتحسيف نكعية المخرج التعميمي.
 لعمميات اإلدارية:متطمبات تطبيق إعادة ىندسة ا

لكؿ مدخؿ مف مداخؿ التطكير متطمبات يجب العمؿ عمج تكفيرها بغية تح يؽ الفكائد المرجكة منماه كتتمثؿ متطمبػات إعػادة 
المندسة بمجمكعة مػف التغييػرات المطمػكب إحػداثما فػي اإلدارة حتػج تػتمكف مػف أف ت ػـك بكظائفمػا فػي إطػار عصػرم يبعػدها 

كعمج الريـ مف اخػتالؼ هػذن المتطمبػات بػيف اإلدارات إالا أف هنالػؾ متطمبػات أساسػية ه م تعاني من عف الجمكد كالت ميد الذ
 مشتركة بينما كضركرية لتطبيؽ هذا المدخؿ الذم يعد مف مداخؿ التطكير اإلدارمه كمف هذن المتطمبات:

 اإلدارة التربكيػػة العميػػا بػػكزارة التربيػػة  دعػػـ كتأييػػد اإلدارة التربكيػػة العميػػا إلعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػةه كتتمثػػؿ
 كمديرياتما في المحافظات.

 التعميمية كاعية كقادرة عمج التغييره كتتمثؿ هػذن ال يػادات بالمػدير الػذم يتػكلج  -كجكد قيادات لممؤسسات التربكية
 التعميمية. -فعميان إدارة المؤسسة التربكية

  يكػػػكف هػػػذا الفريػػػؽ مػػػف العػػػامميف المكهػػػكبيف كبمشػػػاركة ذكم كجػػػكد فريػػػؽ عمػػػؿ لم يػػػاـ با عمػػػاؿ كالممػػػاـ بحيػػػث
 التعميمية. -االختصاص مف خارج المؤسسة التربكية

 .كجكد أنظمة الكتركنية شاممة لممعمكمات 
 .دارة التغيير  كضكح الرؤيا اإلستراتيجية مف قبؿ ال ائميف عميماه كأف يككف لديمـ ال درة عمج المبادرة كاا
  ت.ة المعمكمااناستخداـ ت 
 .إعطاء كافة العامميف صالحيات مناسبة التخاذ ال رارات ذات العالقة بعمممـ أم الخمي عف النمط البيركقراطي 
 .تكجي  ا نشطة كا خذ بمنمك المركزية كالالمركزية معان أك المفاضمة بينما كف ان لما يتطمب  ا مر 
  ف الجكانب اإليجابية منما.ؼ عمج كؿ المتغيرات كمحاكلة االستفادة مدراسة البيئة لمتعرا 
  الت ميػؿ مػػف م اكمػػة العػػامميف لمتغييػر كالعمػػؿ عمػػج كسػػب تأييػدهـ كت ػػبممـ لمػػذا المفمػػـك مػف خػػالؿ تػػكعيتمـ بأهميػػة

 هذا المفمـك كالفكائد التي تعكد عميمـ.
 عمميات اإلدارية.كما أنا  مف ا فضؿ أف تككف المؤسسة قد طب ت إدارة الجكدة كمتطمب أساسي لتطبيؽ إعادة هندسة ال
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كلكػػي تػػنجح عمميػػة إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة البػػد مػػف تػػكافر المػػكارد الماديػػة ككػػذلؾ البشػػرية ال ػػادرة عمػػج اسػػتخداـ 
 الت نيات الحديثة كتدريبما تدريبان مكثفان كمستمران لزيادة قدرتما عمج التغيير.

حتػػاج إلػػج كجػػكد قيػػادة إداريػػة مؤهمػػة قػػادرة عمػػج تحفيػػز العػػامميف إف عمميػػة إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة عمميػػة دقي ػػة ت
كالتعػاكف معمػػـ لتح يػؽ ا هػػداؼ كهػذا بػػدكرن يحتػاج إلػػج مػديريف ذكم ث ػػة عاليػة بأنفسػػمـ قػادريف عمػػج اإلبػداع كاالبتكػػار فػػي 

تػػي ينبغػػي أف يتمتػػع بمػػا التفكيػػر. بشػػكؿ عػػاـ عمميػػة إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة تتطمػػب تػػكافر مجمكعػػة مػػف الممػػارات ال
 ا فراد كهي:

ال درة عمج التفكير الجيد في العممية الكمية كأف يضع في عػيف االعتبػار آثارهػا النمائيػة عمػج المسػتفيديف مػف هػذن  .1
 العممية.

 الريبة في التفكير بصكرة ابتكارية كمكاكبة التحديات ا ساسية. .2
 االنفتاح بشجاعة عمج خكض المجمكؿ. .3
 كاحتكاء االختالفات كالفركؽ كالريبة في التأكيد عمج المحاسبة كالمسؤكلية الفردية كالجماعية. الشخصية السكية .4

 الجوانب التي يمكن أن يتم إعادة ىندستيا:
إذ يمكػػف  تنسػػيؽ كالمتابعػػة كت ػػكيـ ا داء(كتشػػمؿ )التخطػػيط ه التنظػػيـ ه التكجيػػ  ه الرقابػػة ه ال العمميددات اإلداريددة: .1

 التعميمية. -إعادة تصميمما بغية تحسيف ا داء داخؿ المؤسسة التربكية مف خالؿ هذا المفمـك
 -: كالم صكد بذلؾ العمميات ا ساسية التػي مػف شػأنما أف تح ػؽ أهػداؼ المؤسسػة التربكيػةالعمميات اإلستراتيجية .2

 التعميمية.
 ة كالفرؽ المتعددة المماـ.كيتمثؿ ذلؾ في بناء فريؽ العمؿ داخؿ المؤسسة التربكي التركيز عمت العمل الجماعي: .3

إف إعادة هندسة العمميات اإلدارية تساعد عمج تفعيػؿ ا داء داخػؿ المؤسسػة التربكيػة كذلػؾ مػف خػالؿ تفعيػؿ الفمػـ المتبػادؿ 
صػػػنع ال ػػػراره كتحسػػػيف المعرفػػػة كاسػػػتخداـ بف ك لمؤسسػػػة التربكيػػػةه كمشػػػاركة العػػػاممبػػػيف المػػػديريف كا فػػػراد العػػػامميف داخػػػؿ ا

يجاد مناخ جيد يسػكدن العالقػات اإلنسػانيةه كاالسػتثمار ا مثػؿ لممػكارد مػف خػالؿ التخطػيط الممارات ل دل ا فراد العامميفه كاا
 ل نشطة التي ت ـك بما المؤسسة التربكية التعميمية ككيفية إدارتما.
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 (: الستبانة الثانية بصورتيا األولية.3الممحق )
 الجميورية العربية السورية

 جامعة تشرين
 كمية التربية

 قسم تربية الطفل
 استبانة توافر متطمبات إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض األطفال.       

 حضرة: المدير الفاضؿ/ المديرة الفاضمة.
ريداض األطفدال مدن مدى إمكانية تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في مؤسسدات ت ـك الباحثة بكعداد دراسة بعنكاف  

 لمحصكؿ عمج درجة الماجستير في كمية التربية تخصص: تربية الطفؿ. وجية نظر المديرين"
مػػدل إمكانيػػة تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة كأسػػمكب إدارم حػػديث فػػي إدارة  إلػػجؼ تمػػدؼ هػػذن االسػػتبانة التعػػرا 

ات تطبيػؽ هػذا المفمػـك فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ. مؤسسات رياض ا طفػاؿ كذلػؾ مػف خػالؿ دراسػة مػدل تػكافر متطمبػ
كالم صكد بكعادة هندسة العمميات اإلدارية هك  تػرؾ العمػؿ بػالطرؽ ال ديمػة كاالنطػالؽ نحػك شػيء جديػد تمامػان. ا مػر الػذم 

 يتطمب العكدة إلج ن طة البداية كابتكار أساليب لتحسيف مخرجات أداء العمؿ التربكم .
إدارة داعمددة لمتغييددرا بيئددة داعمددة متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة كالتػػي تتمثػػؿ )تتضػػمف هػػذن االسػػتبانة 

 (.لمديري رياض األطفالالمعموماتاالعمل ضمن فريقاالسمات الشخصية  قانةت هلمتغيير
بمػا تركنػ  مناسػبان بكضػع ة لذا يرجج التكـر بمؿء هذن االسػتبانة كذلػؾ بكبػداء رأيكػـ عنػد كػؿ عبػارة مػف عبػارات هػذن االسػتبان

( أماـ الخيار الذم تركن  مناسبانه عممان أف إجاباتكـ سكؼ يتـ التعامؿ معما بشكؿ سرام كلف تستخدـ إالا  يػراض )* إشارة 
 البحث العممي.

 أشكر حسف تعاكنكـ.                                     
 الباحثة:                                                                                                   

 سكسف عباس                                                                                                          
 البيانات اآلتية: يرجت ملءأوًل: البيانات العامة: 
 :تيةيرجج مؿء البيانات اآل:أكالن: البيانات العامة

 *شمادة ثانكية:        نكعما:        *معمد:                نكع :المؤهؿ العممي:   .1
 ص:*إجازة جامعية        االختصا                    
    *ال*نعـ          :*دبمـك تأهيؿ تربكم                    
 *دراسات عميا           االختصاص:                     

 صفة الركضة:  *حككمية        *خاصة            *جمات أخرل .2
 عدد سنكات الخبرة اإلدارية: .3
 التي التحؽ بما: )    ( دكرة تدريبية. عدد الدكرات التدريبية .4
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 الستبانة: جالتثانيًا: م
ٕو َٝنِ ر٘فٞش ٕزٓ  ؟ىؼجبسادٕو رز٘افش ٕزٓ ا اىؼجبساد اىشقٌ

 ؟ىؼجبسادا

 اىسجت

أقو  ٍَنِ ال دسجخ ر٘افشٕب ّؼٌ

 إٍنبّٞخ

غٞش 

 ٍَنِ

  

  مجٞشح ٍز٘سطخ قيٞيخ

 اىَح٘س األٗه: إداسح داػَخ ىيزغٞٞش. 

أ.ر٘جٞٔ ٍذٝشٝخ اىزشثٞدخ ىَدذٝشٛ اىشٝدبض ّحد٘ 

 اىزغٞٞش:

          

ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز أ٘ااذثف ِقااذدر ٌضقغاا١ٓ صضذٕااٝ  .1

 ؽٛدر ثٌؼًّ.

          

ص١ٙب ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ِذ٠شٞ ثٌش٠جك ٤ٞ صغ١١ش  .2

 ٠ُطٍخ ُِٕٙ.

          

صّٕـ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ف٩ف١جس ٚثعاؼز ٌّاذ٠شٞ  .3

ثٌش٠اااجك ٌضؼض٠اااض لذاااٌُٛٙ ٚدػّٙاااُ ٤ٞ صغ١اااش 

 ٠ُطٍخ ُِٕٙ ثٌم١جَ دٗ.

          

ثٌضشد١از ٌّاذ٠شٞ ثٌش٠اجك و١ف١از صٛمـ ِذ٠ش٠از  .4

إؽاشثء ثٌضغ١١ااشثس ثٌّطٍٛداز ِاآ خا٩ي ٚسؽااجس 

 ثٌؼًّ ثٌضٟ صم١ّٙج.

          

صّٕـ ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از ثٌقش٠از ثٌّطٍماز ٌٍّاذ٠ش٠ٓ  .5

 فٟ أدثء ػٍُّٙ.

          

صااٛفش ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز ِااج صضطٍذااٗ ػ١ٍّااز ثٌضغ١١ااش  .6

 ِٓ ِغضٍضِجس.

          

ثٌضشد١ااز دٚسثس ٌضه١٘ااً ث٦دثس٠اا١ٓ صؼمااذ ِذ٠ش٠ااز  .7

 ػٍٝ أدثء ثٌؼًّ دطشق ِخضٍفز.

          

صٛظف ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١از ٚعاجةً ث٦ػا٩َ  ٌضؼض٠اض  .8

 ثٌغمجفز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش.

          

فىاااجس ثٌّذضىاااشر ثٌضاااٟ صفؼاااً ِذ٠ش٠اااز ثٌضشد١اااز ث٤ .9

 س٠جك ث٤هفجي. ٠ٚطشفٙج ِذ٠ش

          

ثٌضشد١ز ثٌٕظش فٟ ثٌمشثسثس ثٌّضخزر صؼ١ذ ِذ٠ش٠ز  .10

 عجدمجً.

          

   اىشٝبض ىؼَيٞخ اىزغٞٞش: ٗة.رفؼٞو ٍذٝش ثٌشلُ

 

           صطٛس إدثسر ثٌشٚمز ػٍّٙج ِٓ خ٩ي ثٌّٕجفغز. .1

صغ١ااش إدثسر ثٌشٚمااز فااٟ ث٦ؽااشثءثس ث٦دثس٠ااز  .2

 ثٌّضذؼز ٩ٌسصمجء دجٌؼًّ.

          

ثٌشٚماااز ث٤فىاااجس ثٌؾذ٠اااذر ثٌضاااٟ صؾاااؾغ إدثسر  .3

 ٠طشفٙج ثٌؼجٍِْٛ.

          

صٕؾش إدثسر ثٌشٚماز عمجفاز ثٌضغ١١اش دا١ٓ ػج١ٍِٙاج  .4

 ٌضط٠ٛش أدثةُٙ.

          

           صىجفب إدثسر ثٌشٚمز ث٤دثء ثٌّض١ّض فٟ ثٌؼًّ. .5

صٛظااف إدثسر ثٌشٚمااز ِخااجٚف ػج١ٍِٙااج وااذثفغ  .6

 ٌضقغ١ٓ ػٍُّٙ.

          

صقاااقـ إدثسر ثٌشٚماااز أخطاااجء ثٌؼاااج١ٍِٓ فاااٟ  .7

 ػٍُّٙ.

 

 

 

 

 

         

  اىسجت ٕو َٝنِ ر٘فٞش ٕزٓ اىجْ٘د؟ ٕو رز٘افش ٕزٓ اىجْ٘د؟ اىَح٘س اىضبّٜ: ثٞئخ داػَخ ىيزغٞٞش. اىشقٌ

 غٞش أقو  ٍَنِ ال دسجخ ر٘افشٕب ّؼٌ
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 ٍَنِ إٍنبّٞخ مجٞشح ٍز٘سطخ قيٞيخ

ثٌشٚمااز ثٌضغ١١ااشثس ثٌضااٟ ٠ضمذااً ثٌؼااجٍِْٛ فااٟ  .1

 صطشأ ػٍٝ ػٍُّٙ.

          

٠ضجدغ ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز وً ِج ٘ٛ ؽذ٠اذ فاٟ  .2

 ِؾجي ػٍُّٙ.

          

٠طشؿ ثٌؼجٍِْٛ أفىجس ؽذ٠ذر ٌضطا٠ٛش أدثء ػّاً  .3

 ثٌشٚمز.

          

٠ضٕااااجلؼ ثٌؼااااجٍِْٛ ِااااغ ث٦دثسر فااااٛي أعااااذجح  .4

 ثٌضغ١١ش فٟ هش٠مز أدثء ثٌؼًّ.

          

٠ذاااجدس ثٌؼاااجٍِْٛ ٌٍؼّاااً دؾاااىً ؽّاااجػٟ مااآّ  .5

 فش٠ك ػًّ.

          

صغاااضخذَ ثٌّشد١اااجس هشثةاااك فذ٠غاااز فاااٟ صؼٍااا١ُ  .6

 ث٤هفجي.

          

٠ضااٛثفش فااٟ ثٌشٚمااز د١جٔااجس ثٌىضش١ٔٚااز ٠غااًٙ  .7

 ثٌققٛي ػ١ٍٙج.

          

٠ٛؽاااذ فاااٟ واااً لجػاااز دسثعااا١ز ؽٙاااجص فجعاااٛح  .8

 فذ٠ظ.

          

لجػاز ٩ٌؽضّجػاجس ِاضٚدر داهؽٙضر فذ٠غاز ٠ٛؽذ  .9

 ِغً /فجعٛح, ؽٙجص إعمجه/.

          

٠ٛؽاااذ لجػاااز ِخققاااز ٌٍٛعاااجةً ثٌضؼ١ّ١ٍاااز ٚ  .10

 ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز.

          

٠ضااٛثفش فااٟ ثٌشٚمااز ِىضذااز خجفااز دجٌّشد١ااجس  .11

صنُ ِشثؽغ صشد٠ٛز فذ٠غز ِغً /وضاخ, ِؾا٩س 

 صشد٠ٛز, ألشثؿ ِذِؾز/.

          

صقظٝ ث٤ٔؾطز ثٌؾذ٠ذر ثٌضٟ صماَٛ دٙاج ثٌشٚماز  .12

 ػٍٝ لذٛي ِٓ ث٤ً٘.

          

٠شفخ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس دّاج صماَٛ داٗ ثٌشٚماز ِآ  .13

 صغ١١شثس فٟ هش٠مز ػٍّٙج.

          

صغااُٙ دؼاال ثٌفؼج١ٌااجس ثٌّٛؽااٛدر  فااٟ ثٌّؾضّااغ  .14

 ثٌّقٍٟ فٟ صط٠ٛش أٔؾطز ثٌشٚمز ثٌؾذ٠ذر.

          

  اىسجت ٕو َٝنِ ر٘فٞش ٕزٓ اىجْ٘د؟ ٕو رز٘افش ٕزٓ اىجْ٘د؟ اىَح٘س اىضبىش: رنْ٘ى٘جٞب اىَؼيٍ٘بد. اىشقٌ

أقدددددددددددددو  ٍَنِ ال دسجخ ر٘افشٕب ّؼٌ

 إٍنبّٞخ

غٞدددددددددددش 

 ٍَنِ

 

  مجٞشح ٍز٘سطخ قيٞيخ

٠ؾ١ااذ ثٌؼااجٍِْٛ فااٟ ثٌشٚمااز ثعااضخذثَ ثٌضم١ٕااجس  .1

 ثٌقذ٠غز ِغً /فجوظ, فجعٛح, ِجعـ مٛةٟ/.

          

صؼماااذ دٚسثس ٌٍؼاااج١ٍِٓ فاااٟ ثٌشٚماااز ٌضاااذس٠ذُٙ  .2

 ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز.

          

٠طٍااخ ِاآ ثٌّشد١ااجس ثعااضخذثَ ثٌضم١ٕااجس ثٌقذ٠غااز  .3

)ثٌقجعاااٛح ِاااغ٩ً( فاااٟ صماااذ٠ُ دؼااال ثٌخذاااشثس 

 ثٌضشد٠ٛز ٥ٌهفجي. 

          

٠ؾجسن ثٌؼاجٍِْٛ رٚٞ ثٌخذاشر ٚثٌّؼشفاز ثٌضم١ٕاز  .4

 )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز( فٟ صط٠ٛش ػًّ ثٌشٚمز.

          

صٛظاااف ثٌشٚماااز ِخضقااا١ٓ دقااا١جٔز ث٤ؽٙاااضر  .5

 ثٌضم١ٕز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز(.

          

           صقذلط ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز دؾىً دٚسٞ. .6

ِاآ ثٌىااج١ِشثس ثٌشل١ّااز فااٟ  ٠ٛؽااذ ػااذد وااجفد  .7

 ثٌشٚمز.

          

ِضطاٛسر فاٟ صغضخذَ ثٌشٚماز داشثِؼ فجعاٛد١ز  .8

 ففع ِٚؼجٌؾز ٚٔمً ثٌذ١جٔجس.
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           صقذلط أٔظّز صؾغ١ً ثٌقجعٛح دؾىً ِغضّش. .9

صااضٚد أؽٙااضر ثٌقجعااٛح دهٔظّااز فّج٠ااز خجفااز  .10

 دٙج.

          

           صٕظُ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ هش٠ك ثٌقجعٛح. .11

٠ااااضُ ثٌضٛثفااااً ِااااغ ثٌؾٙااااجس ثٌشعاااا١ّز دؾااااىً  .12

 ثٌىضشٟٚٔ.

          

٠اااضُ ثٌضٛثفاااً ِاااغ أ١ٌٚاااجء ث٤ِاااٛس ػااآ هش٠اااك  .13

 ثٌذش٠ذ ث٨ٌىضشٟٚٔ.

          

( رٚ ADSLصؾاااضشن ثٌشٚماااز دخاااو ٘اااجصف ) .14

 عشػز ػج١ٌز.

          

           صّضٍه ثٌشٚمز ِٛلؼجً ٌٙج ػٍٝ ؽذىز ث٨ٔضشٔش. .15

صضؼجْٚ ثٌشٚماز ِاغ ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از فاٟ صاه١ِٓ  .16

 ثٌضم١ٕز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز(.ث٤ؽٙضر  

          

     اىَح٘س اىشاثغ: اىؼَو ضَِ فشٝق. اىشقٌ

 

صٛمـ ثٌّّٙجس ثٌؾذ٠اذر ٌٍؼاج١ٍِٓ فاٟ ثٌشٚماز  .1

 لذً ثٌذذء دٙج.

          

           ٠ُؾىً فش٠ك ػًّ ٦ٔؾجص ِّٙز ِقذدر. .2

٠ٕضماااٝ أػناااجء فش٠اااك ثٌؼّاااً ٚفاااك ِاااج صضطٍذاااٗ  .3

 إٔؾجص٘ج.ثٌّّٙز ثٌّطٍٛح 

          

٠ضناااآّ فش٠ااااك ثٌؼّااااً أػنااااجء ِاااآ خااااجسػ  .4

 ثٌشٚمز ِغً /ِٛؽ١ٙٓ ثخضقجف١ٓ/.

          

أفااذد ػااذد أػنااجء فش٠ااك ثٌؼّااً فااٟ مااٛء ِااج  .5

 صضطٍذٗ ثٌّّٙز.

          

٠ضؼجْٚ أػنجء فش٠اك ثٌؼّاً ف١ّاج د١إُٙ ٦ٔؾاجص  .6

 ثٌّّٙز ثٌّطٍٛدز.

          

ثٌضٛؽ١ٙاجس ثٌّٕجعاذز ٌفش٠اك صمذَ إدثسر ثٌشٚمز  .7

 ثٌؼًّ.

          

صضاجدغ إدثسر ثٌشٚمااز ػّااً ثٌفش٠ااك دْٚ ثٌضااذخً  .8

 دؼٍّٙج.

          

٠ضذاجدي أػنااجء فش٠ااك ثٌؼّااً ث٤دٚثس ف١ّااج د١اإُٙ  .9

 ٦ٔؾجص ثٌّّٙز دغشػز.

          

٠ؼجٌؼ فش٠ك ثٌؼًّ ثٌّؾى٩س ثٌضٟ صقاجدفٗ دْٚ  .10

 ثٌقجؽز ٌٍشؽٛع إٌٝ ث٦دثسر.

          

٠ضااجؿ ٌٍؼااج١ٍِٓ فش٠اااز ثٌضقااشف ٚثٌضؼذ١ااش ػااآ  .11

 أفىجسُ٘.

          

           ٠ضقًّ ثٌؼجٍِْٛ ِغؤ١ٌٚز ِج ٠مِْٛٛ دٗ. .12

صفؼً إدثسر ثٌشٚماز لٕاٛثس ث٨صقاجي ٌّؾاجسوز  .13

 ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثصخجر ثٌمشثسثس ثٌخجفز دجٌؼًّ.

          

٠خنااغ ثٌؼااجٍِْٛ ٌااذٚسثس دغ١ااز صااذس٠ذُٙ ػٍااٝ  .14

 و١ف١ز ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك.

          

٠ُؾااؾغ أػنااجء فش٠ااك ثٌؼّااً ػٍااٝ أدثء ثٌؼّااً  .15

 دطش٠ك ِذضىشر.

 

 

 

         

 اىَح٘س اىخبٍس: اىسَبد اىشخصٞخ ىَذٝشٛ سٝبض األطفبه.

 

 ّظشك.ىذٝل ٍجَ٘ػخ ٍِ اىَ٘اقف ٝشجٚ اخزٞبس اإلجبثخ اىزٜ رؼجش ػِ ٗجٖخ 
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 :طُيت ٍْل أُ رقً٘ ثئػذاد رقشٝش شبٍو ى٘ضغ اىشٗضخ اىحبىٜ, فئّل 

 صطٍخ ِٓ أفذ ثٌؼج١ٍِٓ ٌذ٠ه وضجدز ٘زث ثٌضمش٠ش.-صمَٛ دئؽشثء صم١١ُ ؽجًِ ٌٛمغ ثٌشٚمز ِٓ أؽً وضجدز ثٌضمش٠ش.         -

 أعٍٛح آخش.صضذغ -صضؼجْٚ ِغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز فٟ وضجدز ثٌضمش٠ش.                     -

 

 : ِٞثبىْسجخ ىل رؤٍِ ثأُ إػطبء اىحشٝخ ىيؼبٍي 

 فٟ ٔظجَ ػًّ ثٌشٚمز. إسدجوجً صُقذط -٠غجء ثعضخذثِٙج غجٌذجً.                         -

 ِٓ ثٌنشٚسٞ إػطجء ثٌقش٠ز ٌٍؼج١ٍِٓ ِٓ أؽً صؾؾ١ؼُٙ ػٍٝ ث٨دضىجس فٟ ثٌؼًّ.-صٕمـ ِٓ عٍطز ثٌّذ٠ش.                       -

 

 :أٛ اىؼجبساد رؼجش ػِ ٗجٖخ ّظشك 

 هشق ِخضٍفز فٟ أدثء ػٍّٟ. إصذجعأفشؿ ػٍٝ -   ثعضف١ذ ِٓ خذشثس ثٌؼج١ٍِٓ ٚلذسثصُٙ.                                    -

 وً ثٌؼذجسثس ثٌغجدمز ِٓ ٚؽٙز ٔظشٞ فق١قز. -أفشؿ ػٍٝ صض٠ٚذ ثٌؼج١ٍِٓ دىً ِج ٘ٛ ؽذ٠ذ فٟ ١ِذثْ ػٍُّٙ.         -

 

 :اّزقذ أحذ اىؼبٍيِٞ ىذٝل اىطشٝقخ اىزٜ ػبىجذ ثٖب إحذٙ ٍشنالد اىؼَو, فَبرا ٝنُ٘ رصشفل 

ٖ ٚأسم١ٗ.                                     -  أفجٚي أْ أعضف١ذ ِٓ ٔمذٖ.-أوغخ ٚدل

 أسد ػٍٝ ٔمذٖ دجٌّغً. -أصقىُ دهػقجدٟ ٚأصؾجٍ٘ٗ.                              -

 

  ُأخطأد فٜ أصْبء قٞبٍل ثؼَو ٍب, فَبرا ٝنُ٘ رصشفل:حذس ٗأ 

 أٌمٟ دجٌٍَٛ ػٍٝ ث٢خش٠ٓ.-أصقًّ ِغؤ١ٌٚز ثٌخطه.                                         -

 ثصذغ أعٍٛدجً آخش.-أصؾجً٘ ثٌخطه ٨ٚ أػضشف دٗ.                                   -

 

 ٝقخ ػَيٌٖ, فأٛ اىؼجبساد رؼجش ػِ ٗجٖخ ّظشك:ٝخزيف اىَذٝشُٗ فٜ رقجيٌٖ ىيزغٞش فٜ طش 

 ثٌضغ١١ش غ١ش ِطٍٛح ِجدثَ ثٌؼًّ ِٕظّجً.-ثٌضغ١١ش غ١ش ِشغٛح دٗ ٤ٔٗ ِشده ٌٍؼًّ.                   -

 ثٌضغ١١ش ِشغٛح دٗ دثةّجً دْٚ أٞ صقفع.-ثٌضغ١١ش ِشغٛح دٗ إرث وجْ فٟ فجٌـ ثٌؼًّ.                -

 

  ّٜظشك ٕٜ ريل اإلداسح اىزٜ:اإلداسح اىجٞذح ف 

 صشثػٟ أف١جٔجً ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١طز دجٌشٚمز. -صشثػٟ ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١طز دجٌشٚمز.   -

 ر فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ.صضؾجً٘ ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌّٛؽٛد-صذؼذ ثٌشٚمز ػٓ ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ.   -

 

 :أٛ اىؼجبساد رؼجش ػِ ٗجٖخ ّظشك 

 ثٌّضجدؼز ٚثٌضم٠ُٛ مشٚس٠جْ ٧ٌدثسر ثٌؾ١ذر.-     ثٌّؾجسوز أعجط ثصخجر ثٌمشثس ثٌغ١ٍُ.                                   -

 مز فق١قز ِٓ ٚؽٙز ٔظشٞ.وً ثٌؼذجسثس ثٌغجد-٠ٕذغٟ أْ ٠ؼشف دجٌمشثس ثٌزٞ صُ ثصخجرٖ وً ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز.      -

 

 :ٗصيذ ىيشٗضخ اىزٜ رز٘ىٚ إداسرٖب رؼيَٞبد ٍِ ٍذٝشٝخ اىزشثٞخ رزؼيق ثضشٗسح اسزخذاً اىزقْٞبد اىحذٝضخ فٜ ػَو اىشٗضخ فٖو 

 ثٌم١جَ دٗ. ٠ٕذغٟ ِغ ثٌؼج١ٍِٓ ٌضٛم١ـ ٘زٖ ثٌضؼ١ٍّجس ِٕٚجلؾز ِج جً صؼمذ ثؽضّجػ-صٛصػٙج ػٍٝ ثٌؼج١ٍِٓ ٌذ٠ه فضٝ ٠ضطٍؼٛث ػ١ٍٙج.         -

 صضذغ أعٍٛدجً آخش.-صضٚد ثٌؼج١ٍِٓ ثٌّؼ١١ٕٓ دج٤ِش فمو دٙزٖ ثٌضؼ١ٍّجس.     -

 

 :ٝحضش أٗىٞبء األٍ٘س إىٚ اىشٗضخ ىَؼشفخ أح٘اه أطفبىٌٖ فٜ اىشٗضخ فٖو 

 صؾ١خ ػٓ أعتٍز أ١ٌٚجء ث٤ِٛس دْٚ ثٌذخٛي ِؼُٙ فٟ ٔمجػ دؾهْ هفٍٗ.-

 صض٠ٚذ ث٤ً٘ دّؼٍِٛجس ػٓ هفٍُٙ.صطٍخ ِٓ ثٌّشد١ز ثٌّغؤٌٚز ػٓ ثٌطفً -

 صؼضذش ٌمجء أ١ٌٚجء ث٤ِٛس ِغ ثٌّشد١ز أِش ِشده ٌٍؼًّ.-

 صضذغ أعٍٛدجً آخش.-

 

 :أسدد أُ رضْٜ ػيٚ أحذ اىَشثٞبد ىقٞبٍٖب ثأداء ػَيٖب ثطشٝقخ جذٝذح فأٛ اى٘سبئو رخزبسٕب 

 صنغ إػ٩ْ ثٌضمذ٠ش فٟ ٌٛفز ثٌٕؾشثس.-صغٕٟ ػٍٝ ثٌؼًّ فٟ أفذ ث٨ؽضّجػجس .                                -

 صضذغ أعٍٛدجً آخش.-صغضذػ١ٙج إٌٝ ثٌّىضخ ٌضغٕٟ ػ١ٍٙج.                                     -

 

 :ٛٝخزيف اىَذٝشُٗ فٜ ٍَبسسزٌٖ ثبىْسجخ الرخبر اىقشاس, فأٛ اىؼجبساد اٟرٞخ رؼجش ػِ أسي٘ثل اإلداس 

 أػ١ذ ثٌٕظش فٟ ثٌمشثس إرث ٚؽذ ِج ٠ذشس رٌه.-ث٤عذجح.               أصّغه دجٌمشثس دؼذ فذٚسٖ ِّٙج وجٔش -

 ؽ١ّغ ثٌخ١جسثس ثٌغجدمز خجهتز.-أ١ًِ ٌضغ١١ش ثٌمشثس صفجد٠جً ٌٍّؼجسمز.                          -

 

 :رشغت فٜ اىقٞبً ثْشبط ٍب خبسط اىشٗضخ ٗأصْبء اىؼَو ٗاجٖزل ٍشنالد فئّل 

 صضشثؽغ ػٓ ثٌم١جَ دجٌؼًّ.-ٌقؼٛدجس ثٌضٟ صٛثؽٙٙج.                           صضفجءي دجٔؾجص ثٌؼًّ سغُ ث-

 صضذغ أعٍٛدجً آخش.-صؾؼش دج٦فذجه ٚصطٍخ ِٓ أفذ ثٌؼج١ٍِٓ فً ٘زٖ ثٌّؾىٍز.                    -
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 (: أسماء السادة المحكمين.4الممحق )

 

 التخصص اسم الدكتور م
 تربويإحصاء  د. منذر بوبو. 1
 أصول تدريس د. ميساء حمدان. 2
دارة د. نايفة عمي. 3  تربية مقارنة وات
 إدارة مدرسية د. عمار سميم. 4
 إدارة مؤسسات ماقبل المدرسة د. وفيقة عمي. 5
 إدارة تربوية د. ميند مبيض. 6
 تربية عامة د. رشا سموم. 7
 إحصاء د. محمود طيوب. 8
 المنظماتإدارة  د. سامر قاسم. 9

 لرياض األطفال تربوي موجو أ. وفيق عمي. 10
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 (: الستبانة األولت بصورتيا النيائية.5الممحق )
 الجمهورية العربية السورية

 جامعة تشرين
 كلية التربية

 قسم تربية الطفل
 

 اإلدارية من قبل مديري رياض األطفال. وظائفاستبانة لتحديد درجة ممارسة ال
 حضرة: المدير الفاضؿ/ المديرة الفاضمة.

مدى إمكانية تطبيق إعادة ىندسة العمميات اإلدارية في مؤسسات رياض األطفال مدن ت ـك الباحثة بكعداد دراسة بعنكاف:  
 ه لمحصكؿ عمج درجة الماجستير في التربية تخصص: تربية الطفؿ.وجية نظر المديرين"

كقد صممت هذن االستبانة بمدؼ تحديد درجة ممارسة الكظائؼ اإلدارية المتمثمػة )التخطػيط كالتنظػيـ كالتكجيػ  كالت ػكيـ( مػف 
 قبمكـ عمج اعتبار أناكـ تتكلكف مممة إدارة كاحدة مف مؤسسات رياض ا طفاؿ. 
كذلػؾ ديػد درجػة ممارسػتكـ لمػذن الكظػائؼه لذا يرجج منكـ التفضؿ باإلجابة عف البنكد التالية بكؿ صدؽ كأمانة مػف أجػؿ تح

( أمػاـ الخيػار الػذم تركنػ  مناسػبانه  *بكبداء رأيكـ عند كؿ عبارة مف عبارات هذن االستبانة بما تركن  مناسبان بكضع إشػارة ) 
 عممان أف إجاباتكـ سكؼ يتـ التعامؿ معما بشكؿ سرام كلف تستخدـ إالا  يراض البحث العممي.

 
 سف تعاكنكـ.شكران لكـ عمج ح

 الباحثة:                                                                                                          
 سكسف عباس  

 
 يرجت ملء البيانات اآلتية: أوًل: البيانات العامة:

 نكع :           . المؤهؿ العممي:  *شمادة ثانكية:        نكعما:        *معمد:     1
 *إجازة جامعية        االختصاص:                    
 *دبمـك تأهيؿ تربكم:    *نعـ      *ال                       
 *دراسات عميا           االختصاص:                     

 . صفة الركضة:  *حككمية        *خاصة            *جمات أخرل2
 الخبرة اإلدارية:. عدد سنكات 3
 . عدد الدكرات التدريبية التي التحؽ بما: )    ( دكرة تدريبية.4
    مكضكع الدكرة:                       
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 دسجخ اىََبسسخ اىؼجبساد اىشقٌ

ػبىٞخ 

 جذا  

قيٞيخ  قيٞيخ ٍز٘سطخ ػبىٞخ

 جذا  

      اىَجبه األٗه:رخطٞظ ػَو اىشٗضخ. 

      فٟ دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ.أمغ دّفشدٞ خطز ثٌؼًّ  .1

      آخز دؼ١ٓ ث٨ػضذجس صؼ١ٍّجس ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ػٕذ ٚمغ ثٌخطز. .2

      أعضف١ذ ِٓ آسثء ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ ػٕذ ٚمغ خطز ثٌؼًّ. .3

أفذد دٕفغٟ ثٌذشٔاجِؼ ثٌخاجؿ ٌٍشٚماز دْٚ ِؾاجسوز ثٌّشد١اجس ٌؼاذَ  .4

 صه١ٍ٘ٙٓ.

     

ثٌخجفاااز دخطاااز ثٌؼّاااً دْٚ ثٌشؽاااٛع إٌاااٝ ثٌؼاااج١ٍِٓ أصخاااز ثٌماااشثسثس  .5

 )ِشد١جس, إدثس١٠ٓ(  فٟ ثٌشٚمز.

     

      رقً٘ إداسح اىشٗضخ ثَبٝيٜ: 

      ٚمغ ثٌخطز فٟ مٛء ث٦ِىجٔجس ثٌّضجفز. .6

      ٚمغ دشٔجِؼ ثٌخذشثس ثٌضشد٠ٛز فٟ مٛء صخقـ ثٌّشد١جس. .7

      ٌٍؼج١ٍِٓ ٌذ٠ٙج .ؽشؿ ؽٛثٔخ ثٌؼًّ ثٌضٟ صضنّٕٙج ثٌخطز  .8

ث٨عااضفجدر ِاآ أخطااجء ثٌؼّااً فااٟ ثٌغاإٛثس ثٌغااجدمز ػٕااذ دٕااجء دشٔااجِؼ  .9

 ػٍّٙج ثٌقجٌٟ.

     

صخقااا١ـ ثٌّشد١اااجس ثٌّضضٚؽاااجس ٤هفاااجي ثٌفتاااز ث٤ٌٚاااٝ ٌخذاااشصٙٓ  .10

 ثٌضشد٠ٛز.

     

صقذ٠ذ ث٤ٔؾطز ثٌضشد٠ٛز ثٌخجفز دفتجس ث٤هفجي ثٌغ٩عز فاٟ دذث٠از ثٌؼاجَ  .11

 ثٌذسثعٟ.

     

صقذ٠اااذ ث٤ٔؾاااطز ثٌضاااٟ عاااضمَٛ دٙاااج خاااجسػ ثٌشٚماااز فاااٟ دذث٠اااز ثٌؼاااجَ  .12

 ثٌذسثعٟ.

     

صقذ٠ذ ػذد ث٤هفجي ثٌازٞ عا١مذً دٕاجًء ػٍاٝ ِغاجفز دٕاجء ثٌشٚماز  فاٟ  .13

 دذث٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ.

     

      ٚمغ ِؼج١٠ش ٌمذٛي ثٌّشد١جس ٌذ٠ٙج ِغً )ثٌخذشر ٚثٌؾٙجدر ثٌؼ١ٍّز...(. .14

      لذٛي ػذد إمجفٟ ِٓ ثٌّشد١جس ث٨فض١جه ٌٍظشٚف ثٌطجسةز فٟ ثٌؼًّ. .15

ِشثػااجر ثٌظااشٚف ثٌذ١ت١ااز ثٌّق١طااز دجٌشٚمااز )ثلضقااجد٠ز, ثؽضّجػ١ااز,  .16

 عمجف١ز.....(

     

      ٚمغ خطز ِفقٍز ٌٕفمجس ثٌشٚمز. .17

      ٚمغ دذثةً ٌٍخطز ِٓ أؽً ِٛثؽٙز ثٌظشٚف ثٌّفجؽتز. .18

صقذ٠ذ ِٛثػ١ذ ث٨ؽضّجػجس ثٌذٚس٠ز )ثؽضّجع أ١ٌٚجء ث٤ِٛس, ثٌّشد١اجس(  .19

 ثٌضٟ عضؼمذ فٟ ثٌشٚمز.

     

      اىَجبه اىضبّٜ: رْظٌٞ ػَو اىشٗضخ. 

      أصٌٛٝ دٕفغٟ ِّٙز لذٛي ث٤هفجي فٟ ثٌشٚمز. .1

      أوٍف أفذ ثٌّشد١جس ثٌٕجؽقجس وٕجةذز ػٕٟ فٟ فجي غ١جدٟ. .2

دٕفغاااٟ ػٍاااٝ ث٤هفاااجي أعٕاااجء فاااؼٛدُ٘ ٚٔاااضٌُٚٙ ِااآ داااجؿ أؽاااشف  .3

 ثٌشٚمز.

     

      رقً٘  إداسح اىشٗضخ ثَبٝيٜ: 

      صقم١ك وً ٘ذف ِٓ ث٤٘ذثف ثٌّٛمٛػز فٟ خطز ثٌؼًّ. .4

      صٕظُ ثٌمشثسثس ٚٔؾشثس ثٌؼًّ ثٌىضش١ٔٚجً ػٓ هش٠ك ثٌقجعٛح. .5

      ٚثٌؼج١ٍِٓ دؾىً ثٌىضشٟٚٔ.ث٨فضفجظ دجٌغؾ٩س ثٌخجفز دج٤هفجي  .6

      ثعضذؼجد لٛث١ٔٓ ٚصؼ١ٍّجس ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز ثٌضٟ ٨ صخذَ ِقٍقز ثٌطفً. .7

      صطذ١ك ثٌٕظجَ ِٓ خ٩ي صؾؾ١غ ث٨ٌضضثَ ثٌزثصٟ ٌىً ػجًِ. .8

      صغ١ش ِغجسثس ثٌؼًّ فٟ مٛء ثٌظشٚف ثٌّق١طز دجٌشٚمز. .9

      ثٌفضشر ثٌض١ِٕز ثٌّخطو ٌٙج. صٕفز ِنّْٛ دشٔجِؼ ثٌؼًّ مّٓ .10

      صٛف١ش ِٕجخجً ِٓ ث٤ٌفز ٚثٌّقذز د١ٓ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز. .11

      صه١ِٓ ثٌٛعجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّٕجعذز ٌىً فتز ِٓ فتجس ث٤هفجي. .12

      صضٚد ثٌّىضذز دجٌّشثؽغ ثٌؼ١ٍّز ٚثٌىضخ ث٨ٌىضش١ٔٚز ثٌضٟ صُف١ذ ثٌّشد١جس. .13
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 دسجخ اىََبسسخ اىؼجبساد اىشقٌ

ػبىٞخ 

 جذا  

قيٞيخ   قيٞيخ ٍز٘سطخ ػبىٞخ

 جذا  

ثعااضخذَ ثٌضم١ٕااجس ثٌقذ٠غااز ٌٍضٛثفااً ِااغ أ١ٌٚااجء ث٤ِااٛس ِغااً /ثٌذش٠ااذ  .14

 (/.SMSث٨ٌىضشٟٚٔ ٚثٌشعجةً ثٌٕق١ز )

     

ثعضخذَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غاز ٌٍضٛثفاً ِاغ ثٌؾٙاجس ثٌشعا١ّز ِغاً / ثٌذش٠اذ  .15

 ٚثٌفجوظ/.ث٨ٌىضشٟٚٔ 

     

      ِؾجسوز ؽ١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ صٕف١ز دشٔجِؼ ثٌؼًّ. .16

      إؽشثن ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ فٟ ػًّ ثٌشٚمز. .17

      ثٌّغجّ٘ز فٟ دؼل ثٌفؼج١ٌجس ثٌضٟ صمجَ فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ. .18

      ِضجدؼز إف٩ؿ ث٤ػطجي ثٌضٟ صق١خ ِذٕٝ ثٌشٚمز. .19

١ٓ ٌٍؼٕج٠ز دققز ث٤هفجي فٟ ثٌشٚمز.صخق١ـ  .20       ِخضقل

      اىَجبه اىضبىش:ر٘جٞٔ ػَو اىشٗضخ. 

أٚؽااٗ ثٌؼااج١ٍِٓ ثعااضٕجدثً إٌااٝ ثٌّؼٍِٛااجس ثٌّضااٛفشر ػاإُٙ فااٟ ثٌغااؾ٩س  .1

 ثٌخجفز دىً ػجًِ.

     

      أٚؽٗ ثٌّشد١جس إٌٝ ثعضخذثَ ثٌقجعٛح فٟ ػ١ٍّز صؼ١ٍُ ث٤هفجي. .2

ًد دٚسٞ ٩ٌهااا٩ع ػٍاااٝ  أصٚس ثٌّشد١اااجس .3 فاااٟ ثٌمجػاااجس ثٌقاااف١ز دؾاااى

 أدثةٙٓ

     

ثٌؼااجٍِْٛ فااٟ ثٌشٚمااز ٌااذ٠ُٙ لااذسثس وجف١ااز ٤دثء ثٌؼّااً دْٚ ثٌقجؽااز  .4

 ٌٍّضجدؼز.

     

      أوجفب ث٤دثء ثٌّض١ّض فٟ ثٌشٚمز. .5

      أل١ُ دجٌضؼجْٚ ِغ ثٌّٛؽ١ٙٓ ث٨خضقجف١ٓ دٚسثس صذس٠ذ١ز ٌٍّشد١جس. .6

      ثٌضمجس٠ش ثٌذٚس٠ز ٌّؼشفز ِذٜ ث٨لضشثح ِٓ صقم١ك ث٤٘ذثف.أصجدغ  .7

      أصؼجْٚ ِغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ فً ثٌّؾى٩س ثٌضٟ صٛثؽُٙٙ فٟ ثٌؼًّ. .8

      أّٟٔ صم١ٕز ثٌضؼٍُ ثٌزثصٟ ٌذٜ ثٌّشد١جس فٟ ثٌشٚمز. .9

      أٚؽٗ ثٌّشد١جس ٌمشثءر وضخ صشد٠ٛز صضؼٍك دشػج٠ز ثٌطفٌٛز ثٌّذىشر. .10

      صغُٙ دؼل فؼج١ٌجس ثٌذ١تز ثٌّق١ٍز فٟ ٔؾجهجس ثٌشٚمز. .11

      رقً٘ إداسح اىشٗضخ ثَب ٝيٜ: 

صٛص٠غ ثٌٕؾشثس ثٌضشد٠ٛز ػٍٝ ثٌّشد١جس دٙذف صض٠ٚذ٘ٓ دىً ؽذ٠ذ فاٟ  .12

 ِؾجي ػٍّٙٓ.

     

      ػمذ ؽٍغجس فٛثس ٌّٕجلؾز وً ؽذ٠ذ فٟ ِؾجي سػج٠ز ثٌطفٌٛز ثٌّذىشر. .13

صٛف١ش ث٦ِىجٔاجس )ثٌّجد٠از ٚثٌّؼ٠ٕٛاز( ث٩ٌصِاز ٌخٍاك ٚصؾاؾ١غ ث٦داذثع  .14

 ٌذٜ ثٌّشد١جس.

     

      ِغجػذر ثٌّشد١جس ػٍٝ فً ِؾى٩س ث٤هفجي. .15

      اىَجبه اىشاثغ: رقٌ٘ٝ ػَو اىشٗضخ. 

      أؽجسن ثٌّشد١جس فٟ صم٠ُٛ ث٤هفجي. .1

َ ثٌّٕجرػ ث٨خضذجس٠ز ثٌضٟ  .2 ٛل       صغضخذِٙج ثٌّشد١جس ٌضم٠ُٛ ث٤هفجي.أُل

أعااضف١ذ ِاآ ثٌّشثؽااغ ثٌؼ١ٍّااز فااٟ صقاا١ُّ ث٨عااضّجسثس ثٌّغااضخذِز فااٟ  .3

 ثٌضم٠ُٛ.

     

      أسعً ١ٌٚ٤جء ث٤ِٛس ثعضّجسثس ٌضم٠ُٛ أدثء ػًّ ثٌشٚمز. .4

ثعااضخذَ أدٚثس ِضٕٛػااز ِغااجػذر ٌضماا٠ُٛ أدثء ثٌؼااج١ٍِٓ ِغااً /٩ِفظااز  .5

 ثٌىج١ِشثس ٚثعضّجسثس ثٌضم٠ُٛ/. ث٤دثء ِٓ خ٩ي

     

      أفذد ث٨فض١جؽجس ثٌضذس٠ذ١ز ٌٍّشد١جس فٟ مٛء ٔضجةؼ ثٌضم١١ُ. .6

      ثعضخذَ ثٌضٕذ١ٗ ػٕذ ٩ِفظز ثٌضمق١ش دهدثء ثٌؼًّ. .7

ثعااضف١ذ ِاآ ٔضااجةؼ صماا٠ُٛ ثٌخطااو ثٌغااجدمز ػٕااذ دٕااجء خطااز ػّااً ثٌغاإز  .8

 ثٌمجدِز.

     

      ػٓ ؽٛثٔخ ػًّ ثٌشٚمز خ٩ي ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ. أػذل صمش٠ش ِضىجًِ .9
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 دسجخ اىََبسسخ اىجْ٘د اىشقٌ

ػبىٞخ 

 جذا  

قيٞيخ  قيٞيخ ٍز٘سطخ ػبىٞخ

 جذا  

ألذَ ِمضشفجس  ٌّذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز دغ١ز صطا٠ٛش ثٌؼّاً ث٦دثسٞ ٚثٌضشداٛٞ  .10

 فٟ ثٌشٚمز.

     

 صمَٛ إدثسر ثٌشٚمز دّج٠ٍٟ: 

 

     

      ث٠٦ؾجد١ز ٌذٜ ثٌّشد١جس.صؼض٠ض ثٌؾٛثٔخ  .11

      ثعضخذثَ ثعضّجسثس ٌضم١١ُ أدثء ثٌؼج١ٍِٓ. .12

صقااااق١ـ ث٨عااااضّجسثس ثٌضم١ّ١١ااااز دٕااااجًء ػٍااااٝ صٛؽ١ٙااااجس ثٌّااااٛؽ١ٙٓ  .13

 ث٨خضقجف١ٓ.

     

      ثٌطٍخ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ إؽشثء صم٠ُٛ رثصٟ ِغضّش ٤دثةُٙ. .14

      ثٌؼًّ.ثٌطٍخ ِٓ ثٌؼج١ٍِٓ صم١١ُ أدثةٙج فٟ  .15

      صض٠ٚذ ثٌّىضذز دّشثؽغ خجفز دى١ف١ز صم٠ُٛ ثٌؼًّ. .16

      صم٠ُٛ آ١ٌز ػًّ ثٌّشد١جس فٟ صم٠ُٛ ث٤هفجي. .17

      ػمذ ثؽضّجع ِغ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس فٟ ٔٙج٠ز ثٌؼجَ ثٌذسثعٟ. .18

      صط٠ٛش ثٌذٕجء ٌشفغ ِغضٜٛ أدثء ثٌشٚمز. .19
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 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية بصورتو النيائية.مدخل  وضي  ت(: كتيب ل6)الممحق 
 

 إعادة ىندسة العمميات اإلدارية
 مقدمة:

صقضً ثٌضشد١ز دٚسثً سثةذثً ٚل١جد٠جً فٟ ػ١ٍّجس ث٦ف٩ؿ ٚثٌضغ١١ش ِٚٛثوذز ثٌضطٛسثس فٟ ػجٌّٕج ثٌّؼجفش ثٌزٞ ٠ضغاُ 

دغشػز ثٌضغ١١ش ٚثٌضمذَ فٟ ؽضٝ ِٕجفٟ ثٌق١جر, ٚٔؾجؿ ثٌضشد١ز فٟ أدثء سعجٌضٙج ِاشصذو دجٌطش٠ماز أٚ ث٤عاٍٛح ثٌازٞ 

ذ أفذـ ٌضثِجً ػٍٝ ث٦دثسر ثٌضشد٠ٛز أْ صضؼجًِ ِغ ثٌضغ١١شثس ثٌّغاضّش صُذثس دٙج ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز ثٌضؼ١ّ١ٍز, ٌزث فم

دجٌمذس ثٌّٕجعخ ِٓ ثٌغشػز ٚثٌّٙجسر ٨ٚع١ّج أْ ٕ٘جٌه ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذسثعجس ٚثٌذقاٛط ثٌضاٟ أواذس ػٍاٝ ماشٚسر 

٠ٚضنآّ  صقذ٠ظ إدثسر ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز ٌٍٕٙٛك دٛظجةفٙج ٚؽؼٍٙج لجدسر ػٍٝ ثٌضؼجًِ ِاغ ثٌّغاضمذً ٚصقذ٠جصاٗ,

رٌه ثٌٕٙٛك دىجفز ٚظجةف ث٦دثسر ثٌضشد٠ٛز ِٓ صخط١و ٚصٕظ١ُ ٚصٛؽ١اٗ ٚصما٠ُٛ ٚصهد٠ضٙاج دئصماجْ ٚإفىاجَ. ٌٚضقم١اك 

رٌه فمذ ٌؾهس ثٌذٚي ثٌّضمذِز إٌٝ أفذ ث٨صؾج٘جس ث٦دثس٠ز ثٌّؼجفشر أ٨ل ٚ٘ٛ إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز ثٌزٞ 

 ج ثٌضشد٠ٛز. ٠مَٛ ػٍٝ ثٌضغ١١ش ثٌؾزسٞ ٌضط٠ٛش ِؤعغجصٙ

ظٙاش ٘ازث ثٌّفٙاَٛ ػٕاذِج أهٍاك ثٌىجصذاجْ ث٤ِش٠ى١اجْ ِج٠ىااً ٘اجِش ٚؽا١ّظ ؽاجِذٟ ِفٙاَٛ إػاجدر ثٌٕٙذعاز وؼٕااٛثْ 

ٌىضجدّٙج )إػجدر ٕ٘ذعز ثٌّٕظّجس(, ِٕٚز رٌه ثٌق١ٓ أفذعش إػجدر ثٌٕٙذعز عٛسر فم١م١ز فٟ ػاجٌُ ث٦دثسر دّاج صقٍّاٗ 

فاٟ ؽ١ّاغ ث٤ٔؾاطز ٚث٦ؽاشثءثس ٚث٨عاضشثص١ؾ١جس ثٌضاٟ لجِاش  ِٓ دػٛر فش٠قز إٌٝ إػجدر ثٌٕظاش ٚدؾاىً ؽازسٞ

 ػ١ٍٙج ثٌىغ١ش ِٓ ِٕظّجس ث٤ػّجي ٚثٌخذِجس ٚثٌّذثسط فٟ ػجٌُ ث١ٌَٛ.

إْ ٘زث ثٌّفَٙٛ ٚسد صقش ثٌؼذ٠اذ ِآ ثٌّغا١ّجس ِٕٙاج )ثٌٕٙذعاز ث٦دثس٠از, ثٌٕٙاذسر, ثٌٕٙذسعاز(, ٚٚسد أ٠ناجً صقاش 

 ٩فجً ؽضة١جً فٟ ف١جغضٙج ٌىٕٙج صضفك إٌٝ فذ دؼ١ذ فٟ ِنّٛٔٙج ف١ظثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌضؼش٠فجس ٚإْ وجٔش صخضٍف ثخض

ْل إػاجدر ٕ٘ذعاز ثٌؼ١ٍّاجس ث٦دثس٠از صؼٕاٟ صاشن ثٌؼّاً داجٌطشق ثٌمذ٠ّاز ٚث٨ٔطا٩ق ٔقاٛ ؽاٟء ؽذ٠اذ  ٠ّىٕٕج ثٌمٛي ده

ث٤ِغاً, ٚثدضىاجس صّجِجً, ث٤ِاش ثٌازٞ ٠ضطٍاخ ثٌؼاٛدر إٌاٝ ٔمطاز ثٌذذث٠از, ٚثعاضخذثَ صىٌٕٛٛؽ١اج ثٌّؼٍِٛاجس ث٨عاضخذثَ 

 ث٤عج١ٌخ دغ١ز صقغ١ٓ ِخشؽجس ثٌؼًّ ثٌضشدٛٞ.

 اىؼْبصش اىشئٞسٞخ ىَفًٖ٘ إػبدح ْٕذسخ اىؼَيٞبد اإلداسٝخ:
ْل صؼش٠ف إػجدر ثٌٕٙذعز ٠ضنّٓ ِؾّٛػز ِٓ ثٌؼٕجفش ث٤عجع١ز:  ٠ّىٓ ثٌمٛي ده

ؽزسٞ دٙذف ثٌضط٠ٛش ٚ٘ازث ٠ؼٕاٟ أْ ش ١. إْ إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صؼضذش هش٠مز ؽذ٠ذر فٟ ثٌضفى١ش ٚصغ1١

 ثٌّٕظّجس ثٌضٟ صضذٕٝ إػجدر ثٌٕٙذعز ٠ؾخ أْ صؾ١خ ػٓ ػذر أعتٍز ِّٙز صضؼٍك دهٔؾطضٙج ٚو١ف١ز ثٌم١جَ دٙج ِغً:

 *ِج ث٤ٔؾطز ثٌضٟ صمَٛ دٙج؟                                      

 *ِج ثٌطش٠مز ثٌضٟ صمجَ دٙج, ٌّٚجرث صمجَ ٘زٖ ث٤ٔؾطز؟

 *ٌّجرث صمجَ ٘زٖ ث٤ٔؾطز دٙزٖ ثٌطش٠مز؟                                     

. إْ إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس صضؾٗ ِٓ ث٤ػٍٝ إٌٝ ث٤دٔٝ ػ٩ٚر ػٍٝ أْ ثٌّاذ٠ش٠ٓ ٠ؾاخ أْ ٠ىٛٔاٛث ِاذ٠ش٠ٓ ٚلاجدر 2

 ٠ٚهخزٚث ػٍٝ ػجصمُٙ ثٌّغؤ١ٌٚز ٠ٚضقشفٛث دذثفؼ١ز ٚصقف١ض.

ثس٠ز ٨ صمضقش ػٍاٝ ثٌؼ١ٍّاجس ث٦دثس٠از ٚإػاجدر صقا١ّّٙج ٚصغ١١ش٘اج فماو داً ٘اٟ . إْ إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦د3

 ؽجٍِز صضؼذٜ إٌٝ ثٌؾٛثٔخ ثٌّخضٍفز ٌٍّؤعغز ثٌضشد٠ٛز.

 . إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صؼضّذ ػٍٝ ِٕٙؾ١ز ثٌضغ١١ش فٟ ثٌؼًّ.4

 ٦دثس٠ز.. صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس صؼضذش ثٌّقشن ث٤عجعٟ ٦ػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث5

 إٔذاف إػبدح ْٕذسخ اىؼَيٞبد اإلداسٝخ:
صخضٍااف أ٘ااذثف إػااجدر ٕ٘ذعااز ثٌؼ١ٍّااجس ث٦دثس٠ااز ِاآ ِؤعغااز صشد٠ٛااز ٤خااشٜ صذؼااجل ٌظااشٚف وااً ِؤعغااز ٚفؾااُ 

ث٤ػّجي ثٌضٟ صمَٛ دٙج, وّج صخضٍف ٘زٖ ث٤٘ذثف دثخً ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز ثٌٛثفذر ِٓ ٚلش ٢خش ٚفمجً ٌّج صش٠ذٖ ِٓ 

 ث٦دثس٠ز ٌذ٠ٙج. دؾىً ػجَ ٠ٙذف ٘زث ثٌّفَٙٛ إٌٝ: صط٠ٛش فٟ ثٌٕظُ

  إفذثط صغ١١ش ؽجًِ فٟ صخط١و ٚأدثء ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز فٟ ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز, ٚفٟ ثٌشلجدز ػٍاٝ صٕف١از٘ج

ِاآ خاا٩ي ِؾّٛػااز ِاآ ثٌّذااجدا ٚث٤فىااجس ثٌّغااضقذعز دق١ااظ صىااْٛ ِشصذطااز دٛعااجةً ثٌؼّااً ِٚضطٍذجصااٗ 

 قذدر.ٚثصؾج٘جصٗ ٚف٨ًٛ إٌٝ أ٘ذثف ِ

  ثخض١جس أفنً ثٌّٛثسد ثٌذؾش٠ز ٚثٌّجد٠ز ثٌّضجفز ٚثٌؼًّ ػٍٝ ثعضغّجس ٘زٖ ثٌّٛثسد دجٌؾىً ث٤ِغً ٌضقم١اك

 ث٤٘ذثف دهفنً فٛسر ِّىٕز.

 .إؽشثء صقغ١ٕجس ِغضّشر فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌخذ١ِز ٚث٦دثس٠ز دثخً ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز 

  ًثٌّؤعغااز ثٌضشد٠ٛااز, ٚصقغاا١ٓ ث٨صقااج٨س د١اإُٙ, ٚإؽااذجع ص٠ااجدر ثٌّٕجفغااز ث٠٦ؾجد١ااز داا١ٓ ثٌؼااج١ٍِٓ دثخاا

 فجؽجصُٙ ٚص١ّٕز ِٙجسثصُٙ.
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 .ؽؼً ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز أوغش لذسر ػٍٝ ثٌّٕجفغز 

 .ثٌضخٍـ ِٓ ثٌشٚص١ٓ ثٌمذ٠ُ ٚأعٍٛح ثٌؼًّ ثٌؾجِذ ٚثٌضقٛي إٌٝ ثٌقش٠ز ٚثٌّشٚٔز 

 ػٓ هش٠ك ثعاضخذثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١اج  صقغ١ٓ عشػز صغؾ١ً ثٌذ١جٔجس ٚصٛف١ش ٔظجَ أِجْ ٚفّج٠ز ٌٍذ١جٔجس ٚرٌه

 فٟ صغؾ١ً ثٌذ١جٔجس.

 .ثػضذجس ثٌضذس٠خ أدثر فؼجٌز ٌٍضؼجًِ ِغ ثٌضغ١١ش 

 :اىزؼيَٞٞخ-دٗاػٜ رطجٞق إػبدح ْٕذسخ اىؼَيٞبد اإلداسٝخ فٜ اىَؤسسبد اىزشث٘ٝخ
ٞ ٠ضطٍاخ ِٕاج ثٌضطٍاغ ٠ؾٙذ ثٌؼجٌُ ثٌقجٌٟ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌضغ١١شثس ثٌغش٠ؼز ٚثٌّضضج١ٌز فٟ ؽ١ّغ ِٕجفٟ ثٌق١جر ث٤ِاش ثٌاز

إٌٝ صطذ١ك ثٌٕظش٠جس ٚث٤عج١ٌخ ثٌؼ١ٍّز ثٌؾذ٠ذر, فّج وجْ فجٌقجً عجدمجً ِٓ أعج١ٌخ ٚٔظُ إدثس٠ز ٌاُ ٠ؼاذ ث٤وفاه ٘ازٖ 

ث٠٤جَ, ٌزث وجْ ٌضثِجً ػٍٝ ث٦دثس١٠ٓ ٚثٌمجدر إػجدر ثٌٕظش فٟ ؽ١ّغ ثٌّفج١ُ٘ ٚث٤عج١ٌخ ثٌضٟ وجٔٛث ٠ّجسعٛٔٙج ٚث٤خز 

ٓ أؽاً ثٌضطاٛس ٚث٨سصماجء ِٚٛثوذاز ِاج ٠ؾاشٞ فٌٕٛاج. ٚإرث ِاج ٔظشٔاج إٌاٝ ٚثلاغ إدثسر ثٌّؤعغاجس دجٌؾذ٠ذ ٚثٌّف١ذ ِ

ج صقضجػ إٌٝ صقذ٠ظ ٌٍٕٙٛك دٛظجةف ٘ازٖ ث٦دثسر ِآ )صخطا١و, صٕظا١ُ ,صٛؽ١اٗ  -ثٌضشد٠ٛز ثٌضؼ١ّ١ٍز فئٕٔج ٩ٔفع أٔٙل

ٕ٘جن ثٌؼذ٠اذ ِآ ث٤عاذجح ثٌضاٟ صٍاضَ ٚصم٠ُٛ( دق١ظ صىْٛ لجدسر ػٍٝ ِٛثؽٙز مغٛه ثٌذ١تز ثٌخجسؽ١ز. ٨ٚع١ّج أْ 

 ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز ثٌضؼ١ّ١ٍز ِٓ إؽشثء صغ١١شثس ِٓ ٘زٖ ث٤عذجح:

  .ثٌضذ٘ٛس ثٌقجفً فٟ دؼل ثٌّؤعغجس ثٌضشد٠ٛز 

 .ُصذٟٔ ِغضٜٛ ِخشؽجس ثٌضؼ١ٍ 

 .ػذَ سمج أ١ٌٚجء ث٤ِٛس ٚثٌّؾضّغ ػٓ ثٌخذِز ثٌضٟ صمذِٙج ثٌىغ١ش ِٓ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز 

 ػاآ ِٛثوذااز ثٌّغااضقذعجس ثٌؼ١ٍّااز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ااز ْٛ ٚث٦دثس٠ااٛإػااذثد ٚصااذس٠خ ثٌّؼٍّاا صخٍااف دااشثِؼ ْ

 ٚثٌضشد٠ٛز ثٌؼج١ٌّز.

  ٓغ١جح ِؼج١٠ش ٚٔٛثصؼ ثٌضؼٍُ ثٌضٟ صشوض ػٍٝ ثٌؼ٩لجس د١ٓ ِفج١ُ٘ ثٌّمشس ثٌٛثفاذ أٚ دا١ٓ ِفاج١ُ٘ أوغاش ِا

 ِمشس دثخً ثٌذشٔجِؼ ثٌٛثفذ.

ِذخً إػجدر ثٌٕٙذعز, ِٚقجٌٚز صطذ١مٗ دفجػ١ٍز فٟ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍاز ٌمذ أفذـ ِٓ ثٌنشٚسٞ ثٌضهو١ذ ػٍٝ صذٕٟ 

ٌضقغ١ٓ أدثةٙج ٚص٠جدر لذسصٙج ػٍٝ ِٛثؽٙاز ثٌضقاذ٠جس ثٌّؼجفاشر ػٍاٝ ثػضذاجس أٔلاٗ أفاذ ثٌّاذثخً ثٌضاٟ فمماش عاٛسر 

صقغاا١ٕجس فم١م١ااز فااٟ ػااجٌُ ث٦دثسر ثٌقذ٠غااز ٚ ٠خضٍااف ػاآ ث٤عااج١ٌخ ث٦دثس٠ااز ثٌضم١ٍذ٠ااز وٛٔااٗ ٠ٙااذف ٌٍٛفااٛي إٌااٝ 

 ؽٛ٘ش٠ز فٟ ِؾجي ثٌٛلش ث٩ٌصَ ٌضمذ٠ُ ثٌخذِز ٚصم١ًٍ ثٌضىٍفز ٚصقغ١ٓ ٔٛػ١ز ثٌّخشػ ثٌضؼ١ٍّٟ.

 :اىزؼيَٞٞخ-ٍزطيجبد رطجٞق إػبدح ْٕذسخ اىؼَيٞبد اإلداسٝخ فٜ اىَؤسسبد اىزشث٘ٝخ
ِٕٙاج, ٚصضّغاً ٌىً ِاذخً ِآ ِاذثخً ثٌضطا٠ٛش ِضطٍذاجس ٠ؾاخ ثٌؼّاً ػٍاٝ صٛف١ش٘اج دغ١از صقم١اك ثٌفٛثةاذ ثٌّشؽاٛر 

ِضطٍذجس إػجدر ثٌٕٙذعز دّؾّٛػز ِٓ ثٌضغ١١شثس ثٌّطٍاٛح إفاذثعٙج فاٟ ث٦دثسر فضاٝ صاضّىٓ ِآ أْ صماَٛ دٛظجةفٙاج 

 فٟ إهجس ػقشٞ ٠ذؼذ٘ج ػٓ ثٌؾّٛد ٚثٌضم١ٍذ ثٌزٞ صؼجٟٔ ِٕٗ.

ٚماشٚس٠ز  ن ِضطٍذاجس أعجعا١ز ِؾاضشوز د١ٕٙاجضطٍذاجس دا١ٓ ث٦دثسثس إ٨ل أْ ٕ٘اجٚػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثخاض٩ف ٘ازٖ ثٌّ

 ٌضطذ١ك ٘زث ثٌّذخً ثٌزٞ ٠ؼذ ِٓ ِذثخً ثٌضط٠ٛش ث٦دثسٞ, ِٚٓ ٘زٖ ثٌّضطٍذجس:

  دػُ ٚصه١٠ذ ث٦دثسر ثٌضشد٠ٛز ثٌؼ١ٍج ٦ػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز, ٚصضّغً ث٦دثسر ثٌضشد٠ٛز ثٌؼ١ٍج دٛصثسر

 ثٌضشد١ز ِٚذ٠ش٠جصٙج فٟ ثٌّقجفظجس.

 ّ١از ٚثػ١از ٚلاجدسر ػٍاٝ ثٌضغ١١اش, ٚصضّغاً ٘ازٖ ثٌم١اجدثس دجٌّاذ٠ش ٚؽٛد ل١جدثس ٌٍّؤعغاجس ثٌضشد٠ٛاز ثٌضؼ١ٍ

 ثٌضؼ١ّ١ٍز. -ثٌزٞ ٠ضٌٛٝ فؼ١ٍجً إدثسر ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز

  ٚؽٛد فش٠ك ػًّ ٌٍم١جَ دج٤ػّاجي ٚثٌّٙاجَ دق١اظ ٠ىاْٛ ٘ازث ثٌفش٠اك ِآ ثٌؼاج١ٍِٓ ثٌّٛ٘اٛد١ٓ ٚدّؾاجسوز

 ثٌضؼ١ّ١ٍز. -رٚٞ ث٨خضقجؿ ِٓ خجسػ ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز

 ٔظّز ثٌىضش١ٔٚز ؽجٍِز ٌٍّؼٍِٛجس.ٚؽٛد أ 

  ٚمااٛؿ ثٌشا٠ااج ث٦عااضشثص١ؾ١ز ِاآ لذااً ثٌمااجة١ّٓ ػ١ٍٙااج, ٚأْ ٠ىااْٛ ٌااذ٠ُٙ ثٌمااذسر ػٍااٝ ثٌّذااجدسر ٚإدثسر

 ثٌضغ١١ش.

 .ثعضخذثَ صم١ٕز ثٌّؼٍِٛجس 

  إػطااجء وجفااز ثٌؼااج١ٍِٓ فاا٩ف١جس ِٕجعااذز ٨صخااجر ثٌمااشثسثس رثس ثٌؼ٩لااز دؼٍّٙااُ أٞ ثٌخٍااٟ ػاآ ثٌاإّو

 ثٌذ١شٚلشثهٟ.

 .صٛؽ١ٗ ث٤ٔؾطز ٚث٤خز دّٕٙؼ ثٌّشوض٠ز ٚث٩ٌِشوض٠ز ِؼجً أٚ ثٌّفجمٍز د١ٕٙج ٚفمجً ٌّج ٠ضطٍذٗ ث٤ِش 

 .دسثعز ثٌذ١تز ٌٍضؼشف ػٍٝ وً ثٌّضغ١شثس ِٚقجٌٚز ث٨عضفجدر ِٓ ثٌؾٛثٔخ ث٠٦ؾجد١ز ِٕٙج 

 َِٛآ خا٩ي صاٛػ١ضُٙ  ثٌضم١ًٍ ِٓ ِمجِٚز ثٌؼج١ٍِٓ ٌٍضغ١١ش ٚثٌؼًّ ػٍٝ وغاخ صه١٠اذُ٘ ٚصماذٍُٙ ٌٙازث ثٌّفٙا

 ده١ّ٘ز ٘زث ثٌّفَٙٛ ٚثٌفٛثةذ ثٌضٟ صؼٛد ػ١ٍُٙ.

وّج أٔٗل ِآ ث٤فناً أْ صىاْٛ ثٌّؤعغاز لاذ هذماش إدثسر ثٌؾاٛدر وّضطٍاخ أعجعاٟ ٌضطذ١اك إػاجدر ٕ٘ذعاز ثٌؼ١ٍّاجس 

 ث٦دثس٠ز.
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٠ز ثٌماجدسر ػٍاٝ ٌٚىٟ صٕؾـ ػ١ٍّاز إػاجدر ٕ٘ذعاز ثٌؼ١ٍّاجس ث٦دثس٠از ٨داذ ِآ صاٛثفش ثٌّاٛثسد ثٌّجد٠از ٚوازٌه ثٌذؾاش

 ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز ٚصذس٠ذٙج صذس٠ذجً ِىغفجً ِٚغضّشثً ٌض٠جدر لذسصٙج ػٍٝ ثٌضغ١١ش.

إْ ػ١ٍّز إػاجدر ٕ٘ذعاز ثٌؼ١ٍّاجس ث٦دثس٠از ػ١ٍّاز دل١ماز صقضاجػ إٌاٝ ٚؽاٛد ل١اجدر إدثس٠از ِؤٍ٘از لاجدسر ػٍاٝ صقف١اض 

إٌاٝ ِاذ٠ش٠ٓ رٚٞ عماز ػج١ٌاز دهٔفغاُٙ لاجدس٠ٓ ػٍاٝ ثٌؼج١ٍِٓ ٚثٌضؼاجْٚ ِؼٙاُ ٌضقم١اك ث٤٘اذثف ٚ٘ازث داذٚسٖ ٠قضاجػ 

ث٦دااذثع ٚث٨دضىااجس فااٟ ثٌضفى١ااش. دؾااىً ػااجَ ػ١ٍّااز إػااجدر ٕ٘ذعااز ثٌؼ١ٍّااجس ث٦دثس٠ااز صضطٍااخ صااٛثفش ِؾّٛػااز ِاآ 

 ثٌّٙجسثس ثٌضٟ ٠ٕذغٟ أْ ٠ضّضغ دٙج ث٤فشثد ٟٚ٘:

آعجس٘ج ثٌٕٙجة١ز ػٍٝ ثٌّغضف١ذ٠ٓ ِآ ٘ازٖ  . ثٌمذسر ػٍٝ ثٌضفى١ش ثٌؾ١ذ فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌى١ٍز ٚأْ ٠نغ فٟ ػ١ٓ ث٨ػضذجس1

 ثٌؼ١ٍّز.

 . ثٌشغذز فٟ ثٌضفى١ش دقٛسر ثدضىجس٠ز ِٚٛثوذز ثٌضقذ٠جس ث٤عجع١ز.2

 . ث٨ٔفضجؿ دؾؾجػز ػٍٝ خٛك ثٌّؾٙٛي.3

. ثٌؾخقاا١ز ثٌغاا٠ٛز ٚثفضااٛثء ث٨خض٩فااجس ٚثٌفااشٚق ٚثٌشغذااز فااٟ ثٌضهو١ااذ ػٍااٝ ثٌّقجعااذز ٚثٌّغااؤ١ٌٚز ثٌفشد٠ااز 4

 ٚثٌؾّجػ١ز.

 اىج٘اّت اىزٜ َٝنِ أُ ٝزٌ إػبدح ْٕذسزٖب:
ٚصؾًّ )ثٌضخط١و , ثٌضٕظ١ُ , ثٌضٛؽ١ٗ , ثٌشلجدز , ثٌضٕغ١ك ٚثٌّضجدؼز ٚصما٠ُٛ ث٤دثء(, إر ٠ّىآ  اىؼَيٞبد اإلداسٝخ:. 1

 ثٌضؼ١ّ١ٍز. -ِٓ خ٩ي ٘زث ثٌّفَٙٛ إػجدر صق١ّّٙج دغ١ز صقغ١ٓ ث٤دثء دثخً ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز

 -: ٚثٌّمقٛد دزٌه ثٌؼ١ٍّجس ث٤عجع١ز ثٌضٟ ِٓ ؽهٔٙج أْ صقمك أ٘ذثف ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛزرٞجٞخ. اىؼَيٞبد اإلسزشا2

 ثٌضؼ١ّ١ٍز.

٠ٚضّغااً رٌاه فااٟ دٕااجء فش٠ااك ثٌؼّااً دثخاً ثٌّؤعغااز ثٌضشد٠ٛااز ٚثٌفااشق ثٌّضؼااذدر  . اىزشمٞدض ػيددٚ اىؼَددو اىجَددبػٜ:3

 ثٌّٙجَ.

ء دثخً ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛاز ٚرٌاه ِآ خا٩ي صفؼ١اً ثٌفٙاُ إْ إػجدر ٕ٘ذعز ثٌؼ١ٍّجس ث٦دثس٠ز صغجػذ ػٍٝ صفؼ١ً ث٤دث

قاإغ ثٌماشثس, ٚصقغاا١ٓ دْ ٍِٛثٌّضذاجدي دا١ٓ ثٌّااذ٠ش٠ٓ ٚث٤فاشثد ثٌؼاج١ٍِٓ دثخااً ثٌّؤعغاز ثٌضشد٠ٛااز, ِٚؾاجسوز ثٌؼاج

 ثٌّؼشفز ٚثعضخذثَ ثٌّٙجسثس ٌذٜ ث٤فشثد ثٌؼج١ٍِٓ, ٚإ٠ؾجد ِٕجك ؽ١ذ ٠غٛدٖ ثٌؼ٩لجس ث٦ٔغج١ٔز, ٚث٨عاضغّجس ث٤ِغاً

 ٌٍّٛثسد ِٓ خ٩ي ثٌضخط١و ٥ٌٔؾطز ثٌضٟ صمَٛ دٙج ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚو١ف١ز إدثسصٙج.
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 (: الستبانة الثانية بصورتيا النيائية.7الممحق )
 الجمهورية العربية السورية

 جامعة تشرين
 كلية التربية

 قسم تربية الطفل
 إعادة هندسة العمليات اإلدارية في مؤسسات رياض األطفال. تطبيق استبانة توافر متطلبات        

 حضرة: المدير الفاضؿ/ المديرة الفاضمة.
ت ـك الباحثة بكعػداد دراسػة بعنػكاف  مػدل إمكانيػة تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿ مػف 

 تربية تخصص: تربية الطفؿ.كجمة نظر المديريف  لمحصكؿ عمج درجة الماجستير في كمية ال
تمدؼ هذن االستبانة إلج التعرؼ عمج مدل إمكانية تطبيػؽ إعػادة هندسػة العمميػات اإلداريػة كأسػمكب إدارم حػديث فػي إدارة 
مؤسسات رياض ا طفػاؿ كذلػؾ مػف خػالؿ دراسػة مػدل تػكافر متطمبػات تطبيػؽ هػذا المفمػـك فػي مؤسسػات ريػاض ا طفػاؿه 

لعمميات اإلدارية هك  تػرؾ العمػؿ بػالطرؽ ال ديمػة كاالنطػالؽ نحػك شػيء جديػد تمامػان. ا مػر الػذم كالم صكد بكعادة هندسة ا
 يتطمب العكدة إلج ن طة البداية كابتكار أساليب لتحسيف مخرجات أداء العمؿ التربكم .

لمتغييػػره بيئػػة داعمػػػة  تتضػػمف هػػذن االسػػتبانة متطمبػػات تطبيػػؽ إعػػادة هندسػػة العمميػػات اإلداريػػة كالتػػي تتمثػػؿ )إدارة داعمػػة
 لمتغييره تكنكلكجيا المعمكماته العمؿ ضمف فريؽه السمات الشخصية لممديريف(.

لذا يرجج التكـر بمؿء هذن االسػتبانة كذلػؾ بكبػداء رأيكػـ عنػد كػؿ عبػارة مػف عبػارات هػذن االسػتبانة بمػا تركنػ  مناسػبان بكضػع 
أف إجابػػػاتكـ سػػػكؼ يػػػتـ التعامػػػؿ معمػػػا بشػػػكؿ سػػػرام كلػػػف تسػػػتخدـ إالا ( أمػػػاـ الخيػػػار الػػػذم تركنػػػ  مناسػػػبانه عممػػػان  *إشػػػارة ) 

  يراض البحث العممي.
 أشكر حسف تعاكنكـ.
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 ثانيًا: مجالت الستبانة:

سجت ػذً إٍنبّٞخ  ٕو َٝنِ ر٘فٞش ٕزٓ اىجْ٘د؟ ٕو رز٘افش ٕزٓ اىجْ٘د؟ اىجْ٘د ً

غٞش  قيٞيخ ٍز٘سطخ مجٞشح ر٘فٞش ٕزا اىجْذ

 ٍز٘فشح

 غٞش ٍَنِ ٍَنِ

 ثٌّقٛس ث٤ٚي: إدثسر دثػّز ٌٍضغ١١ش. 

أ.  صٛؽ١ٗ ِذ٠ش٠از ثٌضشد١از ٌّاذ٠شٞ ثٌش٠اجك 

 ٔقٛ ثٌضغ١١ش.

   

أ٘اذثفجً ِقاذدر ٌضقغا١ٓ صضذٕٝ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز  1

 ؽٛدر أدثء ثٌؼًّ.

       

ص١ٙااب ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز ِااذ٠شٞ ثٌش٠ااجك ٤ٞ  2

صغ١١اااش ٠ُطٍاااخ ِااإُٙ ِااآ خااا٩ي ثٌاااذٚسثس 

 ثٌضذس٠ذ١ز.

       

صّااإـ ِذ٠ش٠اااز ثٌضشد١اااز فااا٩ف١جس ٚثعاااؼز  3

ٌّااذ٠شٞ ثٌش٠ااجك ٌنااّجْ لذااٌُٛٙ ٚدػّٙااُ 

 ٤ٞ صغ١١ش ٠ُطٍخ ُِٕٙ.

       

ثٌضشد١اااز ٌّاااذ٠شٞ ثٌش٠اااجك صٛماااـ ِذ٠ش٠اااز  4

و١ف١ز إؽشثء ثٌضغ١١شثس ثٌّطٍٛدز ُِٕٙ خ٩ي 

 ٚسؽجس ثٌؼًّ ثٌضٟ صم١ّٙج ٌٙزث ثٌغشك.

       

صاااٛفش ِذ٠ش٠اااز ثٌضشد١اااز ِاااج صضطٍذاااٗ ػ١ٍّاااز  5

 ثٌضغ١١ش ِٓ ِضطٍذجس )ِجد٠ز ٚدؾش٠ز(.

       

صؼمذ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١از دٚسثس صذس٠ذ١از ٌضه١٘اً  6

 دطشق ِخضٍفز.ث٦دثس١٠ٓ ػٍٝ أدثء ثٌؼًّ 

       

صٛظاااف ِذ٠ش٠ااااز ثٌضشد١ااااز ٚعااااجةً ث٦ػاااا٩َ  7

 ٌضؼض٠ض ثٌغمجفز ثٌذثػّز ٌٍضغ١١ش.

       

صضذٕٝ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١از ث٤فىاجس ثٌّذضىاشر ثٌضاٟ  8

 ٠طشفٙج ِذ٠شٚ س٠جك ث٤هفجي.

       

صؼ١ااذ ِذ٠ش٠ااز ثٌضشد١ااز ثٌٕظااش فااٟ ثٌمااشثسثس  9

 ثٌّضخزر عجدمجً.

       

    ثٌش٠جك ٌؼ١ٍّز ثٌضغ١١ش. ٚح.صفؼ١ً ِذ٠ش 

أُهاااٛس ػّاااً ثٌشٚماااز ِااآ خااا٩ي ِٛثوذاااز  1

 ثٌّغضؾذثس ثٌضشد٠ٛز.

       

أُغ١ااااش فااااٟ ث٦ؽااااشثءثس ث٦دثس٠ااااز ثٌّضذؼااااز  2

 ٩ٌسصمجء دجٌؼًّ.

       

أؽااااؾغ ث٤فىااااجس ثٌؾذ٠ااااذر ثٌضااااٟ ٠طشفٙااااج  3

 ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز.

       

ثٌؼج١ٍِٓ أفشؿ ػٍٝ ٔؾش عمجفز ثٌضغ١١ش د١ٓ  4

 ٌضط٠ٛش أدثةُٙ.

       

أُوااااجفب ثٌؼااااج١ٍِٓ رٚٞ ث٤دثء ثٌّض١ّااااض فااااٟ  5

 ثٌؼًّ.

       

        ألَٛ ػًّ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز. 6

        أُؽؾغ ػٍٝ أدثء ثٌؼًّ دطشق ِذضىشر. 7

ػذً إٍنبّٞخ  سجت ٕو َٝنِ ر٘فٞش ٕزٓ اىجْ٘د ٕو رز٘افش ٕزٓ اىجْ٘د اىَح٘س اىضبّٜ: ثٞئخ داػَخ ىيزغٞٞش. ً

غٞش  قيٞيخ ٍز٘سطخ مجٞشح ر٘فٞش ٕزٓ اىجْذ

 ٍز٘فشح

 غٞش ٍَنِ ٍَنِ

٠ضمذً ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ثٌضغ١١اشثس ثٌضاٟ  1

 صطشأ ػٍٝ ػٍُّٙ.

       

       ٠ضااجدغ ثٌؼااجٍِْٛ فااٟ ثٌشٚمااز وااً ؽذ٠ااذ فااٟ  2
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 ِؾجي ػٍُّٙ.

٠طاشؿ ثٌؼاجٍِْٛ أفىااجسثً ؽذ٠اذر ٌضطاا٠ٛش أدثء  3

 ػًّ ثٌشٚمز.

       

٠ضقااجٚس ثٌؼااجٍِْٛ ِااغ ث٦دثسر فااٛي أعااذجح  4

 ثٌضغ١١ش فٟ هش٠مز أدثء ثٌؼًّ.

       

٠ذااجدس ثٌؼااجٍِْٛ ٌٍؼّااً ماآّ فش٠ااك ػّااً  5

 ٚثفذ.

       

 

 

صقاااشؿ ثٌّشد١اااجس ػٍاااٝ ثعاااضخذثَ أفاااذط  6

 ثٌطشق فٟ صؼ١ٍُ ث٤هفجي.

       

٠ضٛثفش فٟ ثٌشٚمز د١جٔجس ثٌىضش١ٔٚاز ٠غاًٙ  7

 ثٌققٛي ػ١ٍٙج.

       

٠ٛؽاااذ ػاااذد واااجفٟ ِااآ أؽٙاااضر ثٌقجعاااٛح  8

 ثٌقذ٠غز.

       

٠ٛؽذ فٟ ثٌشٚمز لجػز ٩ٌؽضّجػجس ِضٚدر  9

 دهؽٙضر فذ٠غز ِغً/فجعٛح ٚؽٙجص إعمجه/.

       

٠ٛؽذ فٟ ثٌشٚمز لجػز ِخققاز ٌٍٛعاجةً  10

 ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز.

       

٠ٛؽاااذ فاااٟ ثٌشٚماااز ِىضذاااز صناااُ ِشثؽاااغ  11

فذ٠غااااز ِغااااً /ثٌىضااااخ ٚثٌّؾاااا٩س صشد٠ٛااااز 

 ثٌضشد٠ٛز ٚث٤لشثؿ ثٌّذِؾز/.

       

صقظاااٝ ث٤ٔؾاااطز ثٌؾذ٠اااذر ثٌضاااٟ صماااَٛ دٙاااج  12

 ثٌشٚمز ػٍٝ لذٛي ِٓ أ١ٌٚجء ث٤ِٛس.

       

٠شفخ أ١ٌٚجء ث٤ِاٛس دّاج صماَٛ داٗ ثٌشٚماز  13

 ِٓ صغ١١شثس فٟ هش٠مز ػٍّٙج.

       

صغاااااُٙ دؼااااال ثٌفؼج١ٌاااااجس ثٌّٛؽاااااٛدر فاااااٟ  14

ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ فٟ صط٠ٛش أٔؾطز ثٌشٚمز 

 ثٌؾذ٠ذر.

       

    ثٌّقٛس ثٌغجٌظ: صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس. 

٠ؾ١ااااذ ثٌؼااااجٍِْٛ فااااٟ ثٌشٚمااااز ثعااااضخذثَ  1

 ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز ِغً /ثٌفجوظ ٚثٌقجعٛح/.

       

أفشؿ ػٍٝ ػماذ دٚسثس ٌضاذس٠خ ثٌؼاج١ٍِٓ  2

 ػٍٝ ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز.

       

        أُفذلط ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز دؾىً دٚسٞ. 3

أهٍااااخ ِاااآ ثٌّشد١ااااجس ثعااااضخذثَ ثٌضم١ٕااااجس  4

ثٌقذ٠غز )ثٌقجعٛح ِغ٩ً( فٟ صمذ٠ُ ثٌخذاشثس 

 ثٌضشد٠ٛز ٥ٌهفجي.

       

        ٠ٛؽذ وج١ِشثس فٟ وجفز أٔقجء ثٌشٚمز. 5

إٍنبّٞخ سجت ػذً  ٕو َٝنِ ر٘فٞش ٕزٓ اىجْ٘د ٕو رز٘افش ٕزٓ اىجْ٘د؟ اىجْ٘د ً

غٞش  قيٞيخ ٍز٘سطخ مجٞشح ر٘فٞش ٕزا اىجْذ

 ٍز٘فشح

 غٞش ٍَنِ ٍَنِ

صٛظف ثٌشٚمز ِخضق١ٓ دقا١جٔز ث٤ؽٙاضر  6

 ثٌضم١ٕز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز(.

       

٠ؾاااجسن ثٌؼاااجٍِْٛ رٚٞ ثٌخذاااشر ٚثٌّؼشفاااز  7

ثٌضم١ٕااااز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ااااز( فااااٟ صطاااا٠ٛش ػّااااً 

 ثٌشٚمز.

       

فجعٛد١ز فذ٠غز فاٟ صغضخذَ ثٌشٚمز دشثِؼ  8

 ففع ِٚؼجٌؾز ٚٔمً ثٌذ١جٔجس.

       

       أُفااااذلط أٔظّااااز صؾااااغ١ً ثٌقجعااااٛح دؾااااىً  9
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 ِغضّش.

أصٚد أؽٙاااااضر ثٌقجعاااااٛح دهٔظّاااااز فّج٠اااااز  10

 خجفز دٙج.

       

        أٔظُ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ هش٠ك ثٌقجعٛح. 11

٠ااضُ ثٌضٛثفااً ِااغ ثٌؾٙااجس ثٌشعاا١ّز دؾااىً  12

 ثٌىضشٟٚٔ.

       

( رٞ ADSLصؾااااااضشن ثٌشٚمااااااز دخااااااو ) 13

 عشػز ػج١ٌز.

       

صّضٍاااه ثٌشٚمااااز ِٛلؼاااجً ٌٙااااج ػٍاااٝ ؽااااذىز  14

 ث٨ٔضشٔش.

       

صضؼااجْٚ ثٌشٚماااز ِاااغ ِذ٠ش٠اااز ثٌضشد١اااز فاااٟ  15

 صه١ِٓ ث٤ؽٙضر ثٌضم١ٕز )ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز(.

       

    ثٌّقٛس ثٌشثدغ: ثٌؼًّ مّٓ فش٠ك. 

أٚمااااـ ثٌّّٙااااجس ثٌؾذ٠ااااذر ٌٍؼااااج١ٍِٓ فااااٟ  1

 ثٌشٚمز لذً ثٌذذء دٙج.

       

        أُؽىً فش٠ك ػًّ ٦ٔؾجص ِّٙز ِقذدر. 2

أخضجس أػنجء فش٠اك ثٌؼّاً ٚفاك ِاج صضطٍذاٗ  3

 ثٌّّٙز ثٌّطٍٛح إٔؾجص٘ج.

       

 -إرث صطٍاااخ ث٤ِاااش-٠ضنااآّ فش٠اااك ثٌؼّاااً  4

أػنجء ِٓ خجسػ ثٌشٚمز  ِغاً /ِاٛؽ١ٙٓ 

 صشد١٠ٛٓ/.

       

ثٌشٚمااز ف١ّااج د١اإُٙ ٠ضؼااجْٚ ثٌؼااجٍِْٛ فااٟ  5

 ٤دثء ػًّ ِقذد.

       

صماااذَ إدثسر ثٌشٚماااز ثٌضٛؽ١ٙاااجس ثٌّٕجعاااذز  6

 ٌٍؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز ٌنّجْ صٕف١ز ثٌّّٙز.

       

٠ضجؿ ٌٍؼج١ٍِٓ فش٠ز ثٌضقاشف ٚثٌضؼذ١اش ػآ  7

 أفىجسُ٘.

       

٠ؼجٌؼ ثٌؼجٍِْٛ فٟ ثٌشٚمز ثٌّؾى٩س ثٌضٟ  8

ٌٍشؽاٛع صقجدفُٙ دؾىً رثصاٟ دْٚ ثٌقجؽاز 

 ٧ٌدثسر

       

        ٠ضقًّ ثٌؼجٍِْٛ ِغؤ١ٌٚز ِج ٠مِْٛٛ دٗ. 9

٠ُؾاااؾغ ثٌؼاااجٍِْٛ ػٍاااٝ أدثء ثٌؼّاااً دطاااشق  10

 ِذضىشر.

       

٠خنااغ ثٌؼاااجٍِْٛ ٌاااذٚسثس صذس٠ذ١اااز ٌٍؼّاااً  11

 مّٓ فش٠ك. 

       

صفؼاااااً إدثسر ثٌشٚماااااز لٕاااااٛثس ث٨صقاااااجي  12

ٌّؾااااجسوز ثٌؼااااج١ٍِٓ فااااٟ ثصخااااجر ثٌمااااشثسثس 

 ثٌخجفز دجٌؼًّ.

       

 ثٌّقٛس ثٌخجِظ: ثٌغّجس ثٌؾخق١ز ٌّذ٠شٞ س٠جك ث٤هفجي.

 ٌذ٠ه ِؾّٛػز ِٓ ثٌّٛثلف ٠شؽٝ ثخض١جس ث٦ؽجدز ثٌضٟ صؼذش ػٓ ٚؽٙز ٔظشن.

 . هٍُخ ِٕه أْ صمَٛ دئػذثد صمش٠ش ؽجًِ ٌٛمغ ثٌشٚمز ثٌقجٌٟ, فئٔله:1

 صطٍخ ِٓ أفذ ثٌؼج١ٍِٓ ٌذ٠ه وضجدز ٘زث ثٌضمش٠ش.-ثٌضمش٠ش.         صمَٛ دئؽشثء صم١١ُ ؽجًِ ٌٛمغ ثٌشٚمز ِٓ أؽً وضجدز -

 صضذغ أعٍٛح آخش )ثروشٖ(.-صضؼجْٚ ِغ ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز فٟ وضجدز ثٌضمش٠ش.                     -

 . دجٌٕغذز ٌه صؤِٓ أْ إػطجء ثٌقش٠ز ٌٍؼج١ٍِٓ :2

 صُقذط ثسصذجوج فٟ ٔظجَ ػًّ ثٌشٚمز.-٠غجء ثعضخذثِٙج غجٌذجً.                         -

 أِش مشٚسٞ ِٓ أؽً صؾؾ١ؼُٙ ػٍٝ ث٨دضىجس فٟ ثٌؼًّ.–صٕمـ ِٓ عٍطز ثٌّذ٠ش.                       -

 . أٞ ثٌؼذجسثس صؼذش ػٓ ٚؽٙز ٔظشن؟3

 هشق ِخضٍفز فٟ أدثء ػٍّٟ. إصذجعأفشؿ ػٍٝ -ثعضف١ذ ِٓ خذشثس ثٌؼج١ٍِٓ ٚلذسثصُٙ.                                    -

 وً ثٌؼذجسثس ثٌغجدمز ِٓ ٚؽٙز ٔظشٞ فق١قز. -أفشؿ ػٍٝ صض٠ٚذ ثٌؼج١ٍِٓ دىً ؽذ٠ذ فٟ ١ِذثْ ػٍُّٙ.                -
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 . ثٔضمذ أفذ ثٌؼج١ٍِٓ ٌذ٠ه ثٌطش٠مز ثٌضٟ ػجٌؾش دٙج إفذٜ ِؾى٩س ثٌؼًّ, فّجرث ٠ىْٛ صقشفه؟4

ٖ ٚأسم١ٗ.                 -  أفجٚي أْ أعضف١ذ ِٓ ٔمذٖ.-                    أوغخ ٚدل

 أسد ػٍٝ ٔمذٖ دجٌّغً. -أصقىُ دهػقجدٟ ٚأصؾجٍ٘ٗ.                              -

 . إرث فذط ٚأخطهس فٟ أعٕجء ل١جِه دؼًّ ِج, فّجرث ٠ىْٛ صقشفه؟5

 َٛ ػٍٝ ث٢خش٠ٓ.أٌمٟ دجٌٍ-أصقًّ ِغؤ١ٌٚز ثٌخطه.                                         -

 ثصذغ أعٍٛدجً آخش )ثروشٖ(.-أصؾجً٘ ثٌخطه ٨ٚ أػضشف دٗ.                                   -

 . ٠خضٍف ثٌّذ٠شْٚ فٟ صمذٍُٙ ٌٍضغ١١ش فٟ هش٠مز ػٍُّٙ, فهٞ ثٌؼذجسثس صؼذش ػٓ ٚؽٙز ٔظشن؟6

 غ١ش ِطٍٛح ِجدثَ ثٌؼًّ ِٕظّجً.ثٌضغ١١ش -ثٌضغ١١ش غ١ش ِشغٛح دٗ ٤ٔٗ ِشده ٌٍؼًّ.                   -

 ثٌضغ١١ش ِشغٛح دٗ دثةّجً دْٚ أٞ صقفع.-ثٌضغ١١ش ِشغٛح دٗ إرث وجْ فٟ فجٌـ ثٌؼًّ.                -

 . ث٦دثسر ثٌؾ١ذر فٟ ٔظشن ٟ٘ صٍه ث٦دثسر ثٌضٟ:7

 ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١طز. صشثػٟ دؼل ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ -صشثػٟ ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌذ١تز ثٌّق١طز.   -

 صضؾجً٘ ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ.-صذؼذ ثٌشٚمز ػٓ ثٌؼجدثس ٚثٌضمج١ٌذ ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌّؾضّغ ثٌّقٍٟ.   -

 . أٞ ثٌؼذجسثس صؼذش ػٓ ٚؽٙز ٔظشن:8

 ثٌّضجدؼز ٚثٌضم٠ُٛ مشٚس٠جْ ٧ٌدثسر ثٌؾ١ذر.-     ثٌّؾجسوز أعجط ثصخجر ثٌمشثس ثٌغ١ٍُ.                                   -

 وً ثٌؼذجسثس ثٌغجدمز فق١قز ِٓ ٚؽٙز ٔظشٞ.-٠ٕذغٟ أْ ٠ؼشف دجٌمشثس ثٌزٞ صُ ثصخجرٖ وً ثٌؼج١ٍِٓ فٟ ثٌشٚمز.      -

 ثٌشٚمز فًٙ: . ٚفٍش ٌٍشٚمز ثٌضٟ صضٌٛٝ إدثسصٙج صؼ١ٍّجس ِٓ ِذ٠ش٠ز ثٌضشد١ز صضؼٍك دنشٚسر ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز فٟ ػ9ًّ

 ِغ ثٌؼج١ٍِٓ ٌضٛم١ـ ٘زٖ ثٌضؼ١ٍّجس ِٕٚجلؾز ِج ٠ٕذغٟ ثٌم١جَ دٗ. جً صؼمذ ثؽضّجػ-صٛصػٙج ػٍٝ ثٌؼج١ٍِٓ ٌذ٠ه فضٝ ٠طلٍؼٛث ػ١ٍٙج.         -

 صضذغ أعٍٛدجً آخش )ثروشٖ(.-صضٚد ثٌؼج١ٍِٓ ثٌّؼ١١ٕٓ دج٤ِش فمو دٙزٖ ثٌضؼ١ٍّجس.     -

 مز ٌّؼشفز أفٛثي أهفجٌُٙ فٟ ثٌشٚمز فئٔله:. ٠قنش أ١ٌٚجء ث٤ِٛس إٌٝ ثٌش10ٚ

 صؾ١خ ػٓ أعتٍز أ١ٌٚجء ث٤ِٛس دْٚ ثٌذخٛي ِؼُٙ فٟ ٔمجػ دؾهْ هفٍٗ.-

 صطٍخ ِٓ ثٌّشد١ز ثٌّغؤٌٚز ػٓ ثٌطفً صض٠ٚذ ث٤ً٘ دّؼٍِٛجس ػٓ هفٍُٙ.-

 صؼضذش ٌمجء أ١ٌٚجء ث٤ِٛس ِغ ثٌّشد١ز أِشثً ِشدىجً ٌٍؼًّ.-

 صضذغ أعٍٛدجً آخش )ثروشٖ(.-

 . أسدس أْ صغٕٟ ػٍٝ أفذ ثٌّشد١جس ٌم١جِٙج دهدثء ػٍّٙج دطش٠مز ؽذ٠ذر فهٔله:11

 صنغ إػ٩ْ ثٌضمذ٠ش فٟ ٌٛفز ثٌٕؾشثس.-صغٕٟ ػٍٝ ثٌؼًّ فٟ أفذ ث٨ؽضّجػجس .                                -

 أعٍٛدجً آخش )ثروشٖ(.صضذغ -صغضذػ١ٙج إٌٝ ثٌّىضخ ٌضغٕٟ ػ١ٍٙج.                                     -

 . ٠خضٍف ثٌّذ٠شْٚ فٟ ِّجسعضُٙ دجٌٕغذز ٨صخجر ثٌمشثس, فهٞ ثٌؼذجسثس ث٢ص١ز صؼذش ػٓ أعٍٛده ث٦دثسٞ:12

 أػ١ذ ثٌٕظش فٟ ثٌمشثس إرث ٚؽذ ِج ٠ذشس رٌه.-أصّغه دجٌمشثس دؼذ فذٚسٖ ِّٙج وجٔش ث٤عذجح.               -

 ؽ١ّغ ثٌخ١جسثس ثٌغجدمز خجهتز.-ز.                          أ١ًِ ٌضغ١١ش ثٌمشثس صفجد٠جً ٌٍّؼجسم-

 . صشغخ فٟ ثٌم١جَ دٕؾجه ِج خجسػ ثٌشٚمز ٚ فٟ أعٕجء ثٌؼًّ ٚثؽٙضه ِؾى٩س فئٔله:13

 صضشثؽغ ػٓ ثٌم١جَ دجٌؼًّ.-صضفجءي دجٔؾجص ثٌؼًّ سغُ ثٌقؼٛدجس ثٌضٟ صٛثؽٙٙج.                           -

 صضذغ أعٍٛدجً آخش )ثروشٖ(.-خ ِٓ أفذ ثٌؼج١ٍِٓ فً ٘زٖ ثٌّؾىٍز.                    صؾؼش دج٦فذجه ٚصطٍ-

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
188 

 كتاب تسميؿ مممة الباحثة (8الممحؽ رقـ )
 

 

 

 

 



 
189 

 

 

 

 



 
191 

Abstract 
 

This Study has investigated the extence of applying  Business Process  Re-
engineering  at the establishment of kindergartens from the view point of the  
management.                                                                                                                         

The importance of this study is due  to the nature of the kindergarten stage 
which has an important role in forming the Childs' personality in general. In 
addition, the study has investigated one of the modern administrative 
approaches which is Business Process  Re-engineering during that stage. The 
study aimed at knowing the extence of applying Business Process  Re-
engineering  at the establishment of kindergartens by answering these 

questions :                                                                                                                        
                                                                                                                       

1. What is degree of practicing the administrative jobs by the managements of 
kindergartens from their view point in Lattakia and Jableh?                                 

 
2. Are there statistical significant differences between the means of the 
assisments by the kindergarten managements to the extence of practicing the 
administrative jobs according to the variables of the study ( the scientific 
qualification, the specialization, the years of the administrative experience, 
the training sessions and the kindergarten Subordination)?                                    

 

3. what is the degree of the available requirements to apply Business Process  
Re-engineering  at the establishment of kindergartens from the view point of 
the managements?                                                                                                           

 
4. Are there statistical significant differences between the managements 
assisments at kindergartens concerning the degree of the available 
requirements to apply Business Process  Re-engineering  at the establishment 
of kindergartens according to the variables of the study ( the scientific 
qualification, the specialization, the years of the administrative experience, 
the training sessions and the kindergarten Subordination)?                                    

                   
5.What are the difficulties that prevent the possibility of applying  Business 
Process  Re-engineering  at the establishment of kindergartens?                           

 
The descriptive approach was used to achieve the objectives of the study 
because it is suitable to describe the phenomenon of the target subject and to 
analyze the data and the relations among its components. The researcher 
designed two questionnaires, the first one was to define the degree of 
practicing the administrative jobs by the managements of the kindergartens in 
Lattakia and Jableh, it consists of (73) statements which are distributed into 
four fields as follows: planning, organizing, guidance and Evaluating the 
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kindergarten job.                                                                                                              
                                 

The researcher has designed a note book with information about   Business 
Process  Re-engineering  to make that approach clear enough to the 
managements.                                                                                                                   

The second questionnaire was to define the available requirements of 
applying Business Process Re-engineering at the establishments of 
kindergartens, it consists of (60) statements and it was distributed into five 
fields as follows: the supported administration of the change, a supported 
environment of the change, the technology of information, work into team 
and the personal characteristics of the managements.                                            

                                                  

The validity and reliability of the study were assured by two ways:                        
The validity of the referees and the validity of the internal consistence .              
The results of the study were as follows:                                                                     

 

1. The managements of the establishments of kindergartens in Lattakia and 
Jableh practice the administrative jobs at a medium degree.                                  

 

2. There are statistical significant differences between the mean scores of the 
managements' assisments at the kindergartens concerning the practice of the 
administrative jobs due to the variables of the study (the scientific 
qualification in favor of the those who have high education, and concerning 
the specialization, the differences were in favor of the theoretical faculties. 
and concerning the years of the administrative experience, they were in favor 
of the years more than 15, concerning the training sessions, they were in favor 
of those who followed sessions, concerning kindergarten Subordination, they 
were in favor of private ones).                      .                                                               

                                    

3. The non available human staff who are qualified and specialized at the field 
of the administration of the kindergarten, in addition to the lack of the 
function of the technical equipment at the job of administration.                          

 

4. The degree of the available requirements at applying Business Process  Re-
engineering  at the establishments of kindergartens is medium.                           

   

5. There are statistical significant differences between the mean scores at the 
assisments of the kindergarten managements concerning the available 
requirements at applying Business Process  Re-engineering  at the 
establishments of kindergartens due to the variables of the study (the 
scientific qualification in favor of the those who have high education, and 
concerning the specialization, the differences were in favor of the theoretical 
faculties. and concerning the years of the administrative experience, they 
were in favor of the years more than 15, concerning the training sessions, they 
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were in favor of those who followed sessions, concerning kindergarten 
Subordination, they were in favor of private ones).                                                  

                                     

In the light of the previous result the researcher suggest the followings:             
  

1. supporting the high educational administrators to apply Business Process  
Re-engineering  at the establishments of kindergartens by providing the 
financial and non financial support.                                                                              

 
2. Holding training sessions for the kindergarten managements to make the 
approach of   Business Process  Re-engineering  and its mechanism clear at the 
establishment of the kindergartens.                                                                             

 
3. Motivating and encouraging the kindergartens managements to modernize 

and develop their administrative jobs.                                                                        
 

4. Encouraging the activities and the local communities to contribute at the 
kindergarten activities, and providing the physical assistances that may 
contribute in meeting the needs of the kindergarten such as educational and 

technical tools.                                                                                                                
 

5. Holding training sessions to improve the performance of the administrative 
jobs in the light of the approach of  Business Process  Re-engineering.                  
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