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  ملخص البحث
 ريـاض  بمؤسـسات  التنظيمـي   تناول البحث الحالي طبيعة المنـاخ      لقد

والسمات المميزة له   ، حيث تم إلقاء الضوء على مفهوم المناخ التنظيمي       ، األطفال
كما تطـرق   ، وكذلك عناصر المناخ التنظيمي وأبعاده بمؤسسات رياض األطفال       

عليـه بمؤسـسات    البحث الحالي إلى أهمية المناخ التنظيمي والعوامل المـؤثرة          
كما تناول البحث طرق قيـاس المنـاخ التنظيمـي بمؤسـسات     ، رياض األطفال 
الجـودة الـشاملة بمؤسـسات       على مفهوم     كما تم إلقاء الضوء    ،رياض األطفال 
 كما استعرضت الباحثة مفهـوم إدارة الجـودة   ، وفلسفتها ونظمها رياض األطفال 

ها وأهميتهـا ومبادئهـا   الشاملة بمؤسسات رياض األطفال وعناصـرها وأهـداف      
 أهم االتجاهات التربويـة المعاصـرة فـي         البحث تناول   كما ،ها وركائز هاأسسو

واالتـصال  ، اتخـاذ القـرار   حيث تم إلقاء الضوء على      ، مجال المناخ التنظيمي  
 كما تطرق الفصل الحالي إلى خبرات بعض الدول       ، العالقات اإلنسانية ، التربوي
)  ماليزيا - اليابان -ألمانيا -ردن األ -لعربية السعودية المملكة ا (األجنبية  و العربية

 المناخ التنظيمي بمؤسـسات ريـاض       تحقيق جودة التي يمكن االستفادة منها في      
 التنظيمـي  المنـاخ  جودة لتحقيق وانتهى البحث بوضع تصور مستقبلي    ، األطفال

 واالتجاهـات  واالعتمـاد  الجـودة  معايير ضوء في األطفال رياض بمؤسسات
  .المعاصرة بويةالتر

   الجودة– األطفال رياض  مؤسسات– التنظيمي المناخ: الكلمات المفتاحية
                                                             

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 


 

  مقدمة
 ويعتبر، أساسه صالبة على تعتمد البناء وقوة، عليه يرتكز أساساً بناء لكل

 مرحلة  وتعتبر ،البناءات أنواع وأخطر وأصعب أهم من اإلنسانية صيةالشخ بناء
 الـذي  الدور ألهمية ونظراً، اإلنسانية الشخصية عليه تبنى الذي األساس الطفولة

 يـسعى  نـاجح  إداري جهاز لها يتوافر أن فالبد، األطفال رياض مؤسسات تلعبه
 إليجـاد  الحاجـة  هرتظ هنا ومن، المطلوبة بالكفاءة المنشودة األهداف لتحقيق

 الـبعض  بعضهم األفراد بين الجيدة اإلنسانية العالقات يوفر فعال تنظيمي مناخ
  .المرجوة األهداف تحقيق في يسهم مما

لقد أصبح االهتمام بالجودة ظاهرةُ عالمية، وذلك بعد أن أصبحت الجودة           و
 فـالجودة تلعـب دوراً  ، هدفاُ ألي مؤسسة تسعى للحصول على ميزات تنافـسية     

ويعد االعتماد من أهـم مـداخل        )١ (،محورياً في رفع كفاءة أداء العمل اإلداري      
 لمؤسسة ريـاض األطفـال،     وإيجازة واعتراف، تقويم،  فاالعتماد عملية  .الجودة
 قبل من الموضوعة الجودة معايير من الضروري األدنى الحد تحقق بأنها وتقرر

                                                             
  
دار ، القاهرة  ، إدارة الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمى في المؤسسات التربوية       :  نبيل سعد خليل   )١(

  .١٩ص ،٢٠١١،الفجر للنشر والتوزيع 



 

 

 

 

 
 

 

 العـصر  متغيـرات  مواكبة نم األطفال رياض مؤسسات تتمكن  وحتى )١(.الهيئة
 فعـال  تنظيمي مناخ إيجاد وراء سعياً المستقبلية التحديات ومواجهة نعيشه الذي
 التربويـة  االتجاهات من األستفادة يحتاج فهذا، المؤسسات فعالية زيادة في يسهم

جـودة   تحقيـق  متطلبات بدراسة القيام ضرورة الباحثة تري ثم ومن، المعاصرة
  . األطفال رياض مؤسساتب التنظيمي المناخ

  االستطالعيةالدراسة 
 التنظيمي المناخ واقع على قامت الباحثة بعمل دراسة استطالعية للتعرف     

 االستطالعية الدراسة خالل من الباحثة وقد توصلت ، األطفال رياض بمؤسسات
 ريـاض  بمؤسـسات  القائم التنظيمي المناخ واقع حول المؤشرات من لمجموعة
  :يلي فيما تمثلت األطفال

  :بالنسبة للمعوقات المادية للمناخ التنظيمي

 هيئة طريق عن إنشاؤها تم بمدارس ملحقة األطفال رياض مؤسسات معظم -
  .الحديثة واألجهزة التجهيزات بعض إلى تفتقر ولكنها التعليمية األبنية

  .بالروضة األثاث بعض في عجز وجود -

  .الروضات معظم في حديثة أجهزة يوجد ال -

  .الخاصة االحتياجات ذوي لألطفال القاعات تجهيزات مالئمة ضعف -

                                                             
(1) J.ClasienDe Schipper & Louis W.CTavecchio : Goodness-of-fit in Center 

day Care; Relations of Temperament, Stability, and Quality of care with the 
Child's Adjustment, Center for Child and Family Studies, Leiden University, 
2004. PP.257-272. 



 

 

 

 

 
 

 

 منـدوب  يوجـد  وال المدرسة ميزانية ضمن تدخل األطفال رياض ميزانية -
  ).سكرتير(األطفال رياض لمؤسسات مالي

  .مخصص فناء لها ليس األطفال رياض مؤسسات معظم -

  :بالنسبة للمعوقات اإلدارية للمناخ التنظيمي

  .واحدة معلمة بها لقاعاتا معظم -

 مؤسسات على اإلشراف المدرسة مدير يتولى االبتدائي التعليم مدارس في -
 أن تبين األساسي التعليم مدارس في، بالمدارس الموجودة األطفال رياض
 ريـاض  مؤسسة على باإلشراف االبتدائي مدير يكلف عادة المدرسة مدير

 وكيـل  يوجـد ) التجريبية (دةالمتعد المراحل ذات المدارس في، األطفال
  .األطفال رياض مؤسسة على اإلشراف يتولى

  :بالنسبة للمعوقات البشرية للمناخ التنظيمي

  .األطفال رياض معلمات عدد في عجز وجود -

  .الخدمات عمال عدد في عجز وجود -

 يوجـد  بينمـا  األطفال أمور أولياء من تقدير األطفال رياض معلمات ينال -
  .المجتمع أفراد باقي من همل متدنية نظرة

  :بالنسبة للمعوقات التكامل مع األسرة للمناخ التنظيمي

  .لألطفال خارجية رحالت بعمل الروضات بعض تقوم ما نادراً -

  .بالروضة األطفال أمور ألولياء المجتمعية المشاركة ضعف -

  .الروضة أنشطة في األطفال أمور أولياء يشارك ال -



 

 

 

 

 
 

 

  :تكامل مع البيئة الخارجيةبالنسبة للمعوقات ال

 وال،الـبعض  بعضها الحكومية الروضات بين زيارات ضعف وجود تبادل   -
  .الميزانية لضعف وذلك الخاصة الروضات وبين بينها

تواجد بعض األسواق بالقرب من مؤسسات رياض األطفال ممـا يـسبب             -
  .الضوضاء لألطفال

  دراسات سابقة
بالمناخ التنظيمي وعالقته بـالجودة  دراسات سابقة تتعلق   : المحور األول 

  واالعتماد
  )١ ()٢٠١٣(Dennis. Sarah E دينيس. اي سارة  دراسة-١

 :هدفت الدراسة إلى

التعرف على  العالقة بين المناخ التنظيمي وبيئة العمل للمعلمين بمرحلـة            
  .ما قبل المدرسة، وجودة الفصول الدراسية 

 بين وخاصة لألطفال، الدراسية لالفصو جودة أهميةوقد تناولت الدراسة    
  .المنخفض الدخل ذوي من األطفال

  ٣٧وتمثلت  عينة الدراسة فـي       ، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي    
مركز من مراكز خدمة األسر ذات الدخل المنخفض في شـمال شـرق مدينـة               

  .كبيرة

                                                             
)١(  Sarah E. Dennis: " Reexamining Quality in Early Childhood Education: 

Exploring the Relationship Between the Organizational Climate and the 
Classroom", Journal of Research in Childhood Education, Vol.( 27), 2013. 



 

 

 

 

 
 

 

  :من أهم نتائج الدراسة
تنظيمي العام وجودة الفصول    توجد عالقة ذات داللة احصائية بين المناخ ال        - ١

الدراسية بحيث الفصول الدراسية الموجودة في مراكز تكون  أكثر ايجابيـة          
على سبيل المثال، الزمالة، والنمو المهني،      (من حيث المناخ التنظيمي العام      

ودعم المشرف، والوضوح، ونظام المكافأة، وصنع القرار، هدف التوافـق          
على سـبيل   (، والمناخ التنظيمي    )ي، واالبتكار والتوجه المهمة، وتحديد البدن   

يكـون  ) المثال، تم تصنيف تصنيفات عالقات المعلمين مع زمالئهم والقيادة        
  .أفضل  مع جودة الفصول الدراسية

توجد عالقة وثيقة بين المناخ التنظيمي وجودة الفصول الدراسية تمثلت في            - ٢
  . لتعليم األقلالعالقة بين المعلمين من ذوي  الخبرة  األكبر وا

  )١(.)٢٠٢٠( شهبة أحمد الحميد عبد أميرة -٢

 :هدفت الدراسة إلى

 الفعاليـة  تحقيق دون تحول التي المعوقات من يقلل مقترح تصور صياغة
  األطفال رياض بمؤسسات التعليمية

 ريـاض  بمؤسسات التعليمية للجودة المفاهيمى اإلطاروقد تناولت الدراسة    
 ريـاض  بمؤسسات التعليمية للجودة المفاهيمي  اإلطار تطرقت إلى كما   ،األطفال
، األطفـال  رياض مؤسسات في التعليمية كما ألقت الضوء على الفعالية    ، األطفال

                                                             
 علـي  األطفـال  رياض بمؤسسات التعليمية ليةالفعا تحقيق معوقات،  شهبة أحمد الحميد عبد أميرة )١(

كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة   ، )الدقهلية بمحافظة ميدانية دراسة( الجودة معايير وثيقة ضوء
  .٢٠٢٠،جامعة المنصورة، التربية



 

 

 

 

 
 

 

صياغة تصور مقترح يفعل من الفعالية التعليمية في مؤسسات ريـاض           ب وانتهت
 .األطفال

 فـي   وتمثلـت أدوات الدراسـة     ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي    
 ريـاض  ومـشرفات  مـديرات  من عينة على تطبيقها تم استبانه األولى اتين؛أد

 بغرض، الروضات أطفال أمور أولياء مع مقابلة استمارة الثانية واألداة، األطفال
 مـن  األطفـال  ريـاض  بمؤسسات التعليمية الفعالية ممارسات واقع عن الكشف
 وتحديـد  ناحيـة  مـن  األمور وأولياء والمشرفات المديرات من كل نظر وجهه

 مـن  عـدد  اقتـراح  ثم ومن، ثانية ناحية من تطبيقها دون تحول التي المعوقات
 .ثالثة ناحية من لتفعيلها تلزم التي المتطلبات

  :من أهم نتائج الدراسة
   التكنولوجيـا  إدخـال  منهـا  آليـات  عدة خالل من الجودة تطبيق يمكن -١

 نظـم  وتطـوير  لمعلماتا وتدريب المادية الموارد وتوفير الطفل تعلم في
  .اإلدارة

   منهـا  طـرق  بعـدة  األطفـال  رياض بمؤسسات التعليمية الفعالية تقاس -٢
 مـدي  تقيـيم ، المادية الموارد استغالل كيفية تقييم، األهداف تحقيق تقييم
 منافـسة  مـستوي  تقيـيم ، الروضة من والمستفيدين األمور أولياء رضا

 لحـل  اإلدارة تقيـيم ، ليميالتع المستوي في األخرى للروضات الروضة
  .المشكالت

  .بالروضة التعلم بمستوي االرتقاء في ومؤثر هام دور للمعلمة -٣



 

 

 

 

 
 

 

تعقيب على الدراسات السابقة التي اهتمت بالمناخ التنظيمي لمؤسسات رياض          
  األطفال وعالقته بالجودة واالعتماد

 من خالل االطالع على هذه الدراسات السابقة يتـضح لنـا أن جميعهـا             
فقد ، اهتمت بالمناخ التنظيمي وعالقته بالجودة واالعتماد في المؤسسات المختلفة        

 ، ٢٠٠٦ركزت بعض الدراسات مثل دراسة أماني بنت يعقوب بن حسن خياط            
ودراسة فاطمة سليمان علي سـليم خليـل        ، ٢٠١٠ودراسة مريم ماجد البوفالسة   

 المنـاخ   علـى العالقـة بـين   ٢٠١٣ Sarah E. Denningودراسة ، ٢٠١٣
  .التنظيمي والجودة واالعتماد بمؤسسات رياض األطفال

وتستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فـي الــتأصيل لقـضية            
وكـذلك  ، واستخدام المـنهج المناسـب    ، وإثراء اإلطار النظري للدراسة   ، البحث

وكذلك إلقاء الـضوء علـى       ،التعرف على واقع إدارة مؤسسات رياض األطفال      
  . ية المناخ التنظيمي وأهمية تطويره وكذلك العوامل المؤثرة فيهأهم

دراسات سـابقة تتعلـق بالمنـاخ التنظيمـي وعالقتـه          :المحور الثاني   
  المعاصرة التربوية باالتجاهات

  )١().م٢٠٠٦ (Ann Taylor Allen   آن تايلور ألين دراسة -١
  :ىهدفت الدراسة إل

 إلـى   ١٨٤٠ المتحدة األمريكية من عام      عمل مقارنة بين ألمانيا والواليات    
  .م١٩١٤

                                                             
(1)Ann Taylor Allen : " The Kindergarten in Germany and the United States, 

1840–1914: A Comparative Perspective",  History of Education, Vol. (35),  
Iss.(2), 2006. 

 



 

 

 

 

 
 

 

وقد تناولت الدراسة المقارنة بين ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية فـي           
 والـسياق  النسائية، الحركات وتطور والدولة، الكنيسة بين العالقة :ثالث جوانب 

  .العامة المدارس أنظمة فيه تطور الذي السياسي

  . المقارنوقد استخدمت الدراسة المنهج

  :من أهم نتائج الدراسة

 بكثيـر  أكبر حققت رياض األطفال في الواليات المتحدة األمريكية نجاحا        -١
  .١٩١٤ إلى ١٨٥١في الفترة من ألمانيا في عليه كانت مما في

 رفضت معظم إدارات المدارس األلمانية أن تنضم رياض         ١٩٠٠في عام    -٢
كس المدارس األمريكيـة التـي    العامة،بع المدارس أنظمة األطفال إلى في  

  .تضمنت رياض أطفال داخل المدارس العامة

أكد فروبل على دور النساء في تربية األطفال ألنهن مرببيات موهوبـات             -٣
  .بالفطرة

 )١().م٢٠١٨( أحمد فاروق علي الزميتيدراسة  -٢

 :هدفت الدراسة إلى

ـ  بجمهوريـة  األطفال رياض مؤسسات لتطوير مقترح تقديم تصور   صرم
وذلك مـن خـالل     ، واليابان بانجلترا التطوير اتجاهات بعض ضوء في العربية

، رصد وتحليل واقع مؤسسات ريـاض األطفـال بجمهوريـة مـصر العربيـة          
                                                             

تصور مقترح لتطوير مؤسسات رياض األطفـال بجمهوريـة مـصر     ":الزميتي علي فاروق أحمد )١(
كليـة  ، مـصر ، التربيـة  كلية مجلة، "العربية في ضوء بعض اتجاهات التطوير بانجلترا واليابان     

  .٦٩-٢  صص، ٢٠١٨، )١(الجزء ، )٤(العدد، )٣٣(لمجلدا، المنوفيةجامعة ، التربية



 

 

 

 

 
 

 

واستعراض بعض اتجاهات التطوير لمؤسـسات ريـاض األطفـال بـانجلترا            
  .لالستفادة منها في صياغة التصور المقترح، واليابان

واقع مؤسسات رياض األطفـال بجمهوريـة مـصر         وقد تناولت الدراسة    
بعض اتجاهـات تطـوير مؤسـسات ريـاض          كما ألقت الضوء على      ، العربية

 ريـاض  مؤسـسات  لتطـوير  مقترح  وانتهت بتصور  ،األطفال بانجلترا واليابان  
 بـانجلترا  التطـوير  اتجاهات بعض ضوء في العربية مصر بجمهورية األطفال
 .واليابان

وقد اقتـصرت الدراسـة علـى       ،  المنهج الوصفي  وقد استخدمت الدراسة  
أي المدة التي يقضيها الطفل في مؤسسات مـا قبـل           ، مؤسسات رياض األطفال  

وما يماثلهـا فـي انجلتـرا       ، سنوات في مصر  )٦-٤(المدرسة األبتدائية من سن   
 .واليابان

  :من أهم نتائج الدراسة
 ريـة بجمهو األطفال رياض مؤسسات لتطوير مقترح التوصل إلى تصور  

  .واليابان بانجلترا التطوير اتجاهات بعض ضوء في العربية مصر

تعقيب على الدراسات السابقة التي اهتمت بالمناخ التنظيمي لمؤسسات رياض          
  المعاصرة التربوية باالتجاهاتاألطفال وعالقته 

لقد تبين من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة بالمحور الثاني أنهـا            
 التربوية االتجاهاتخ التظيمي بمؤسسات رياض األطفال في ضوء        اهتمت بالمنا 

  .المعاصرة



 

 

 

 

 
 

 

وتستفيد الدراسة الحالية من هذه الدراسات السابقة في اإلطار النظري من           
خالل التعرف على خبرات بعض الدول المتقدمة كاليابان والواليـات المتحـدة            

فـال مثـل دراسـة      األمريكية وانجلترا وألمانيا في إدارة مؤسسات رياض األط       
ودراسة دينا محمـد عبـد اهللا زيـدان         ، ٢٠٠٩رحاب كمال عبد الفتاح سليمان      

كما استفادت الدراسة الحالية مـن  ، ٢٠١٥ودراسة منى محمد الهاجري  ، ٢٠١٢
، وإثـراء جوانبهـا المختلفـة     ، هذه الدراسات السابقة في بلورة المشكلة البحثية        

  .وكيفية تصميم أداة البحث، ةواألدوات البحثي، وكذلك اختيار المنهج

دراسات سابقة تتعلق بالمناخ التنظيمـي لمؤسـسات ريـاض           :المحور الثالث 
  المعاصرة التربوية واالتجاهاتوعالقته بكل من الجودة واالعتماد  األطفال

نظراً لندرة الدراسات السابقة في مجال المناخ التنظيمي وعالقته بـالجودة           
فتسعى الدراسة الحالية للتعرف على     ، المعاصرة ربويةالت واالتجاهاتواالعتماد  
كـل مـن   المناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال في ضوء     تطوير  متطلبات  

  .المعاصرة التربوية واالتجاهاتلجودة واالعتماد امعايير 

  البحث قضية
 ومـضامين  أفكار من التالية العبارة تحمله فيما الحالي البحث قضية تتحدد
  :وممارسات

 النجـاح  مفتـاح  يعتبـر  الفعال التنظيمي المناخ توفير أن من الرغم على
 أداء علـى  يـؤثر  التنظيمـي  المناخ ألن نظراً األطفال رياض مؤسسات إلدارة

 بكفـاءة  أهدافها تحقيق في المؤسسة ونجاح أداء على ثم ومن، العاملين ودافعية
 األطفـال  ريـاض  ؤسـسات بم التنظيمي المناخ أن إال، وخارجية داخلية وفعالية
 الدراسـة  نتـائج  أظهرتـه  مـا  وهـذا ، والقصور الضعف أنواع بعض يشوبه



 

 

 

 

 
 

 

 عـن  والدراسـة  البحـث  يتطلب الذي األمر، الباحثة اجرتها التي االستطالعية
 ثـم  ومـن  ، األطفـال  رياض بمؤسسات التنظيمي جودة المناخ  تحقيق متطلبات

  :تاليال الرئيسي السؤال في الحالي البحث قضية تطرح
 فـي  األطفال رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ تحقيق جودة  متطلبات ما

  ؟ المعاصرة التربوية االتجاهات ضوء
  :التالية الفرعية التساؤالت مجموعة الرئيسي السؤال ويطرح

  األطفال؟ رياض بمؤسسات التنظيمي للمناخ المفاهيمي اإلطار ما -١
 يمكـن  التـي  واالعتمـاد  التعليم جودة نلضما القومية الهيئة معايير أهم ما -٢

  األطفال؟ رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ تطوير في منها االستفادة
تحقيـق   فـي  منها االستفادة يمكن التي المعاصرة التربوية االتجاهات أهم ما -٣

  ؟ األطفال رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ جودة
 أهـم  ومـا ، مـصر  في األطفال رياض لمؤسسات التنظيمي المناخ واقع ما -٤

  له؟ المنشودة األهداف تحقيق في نجاحه دون تحول التي المعوقات
 تحقيـق جـودة    في المعاصرة التربوية االتجاهات من االستفادة يمكن كيف -٥

  األطفال؟ رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ
  أهداف البحث

   :التالية األهداف تحقيق محاولة إلى الحالي البحث يهدف
 ريـاض  بمؤسـسات  التنظيمـي  للمناخ المفاهيمي اإلطار وتحليل عرض-١

  .األطفال



 

 

 

 

 
 

 

 واالعتمـاد  التعلـيم  جودة لضمان القومية الهيئة معايير أهم على التعرف -٢
 بمؤسـسات  التنظيمـي  المناخ تحقيق جودة  في منها االستفادة يمكن التي

  .األطفال رياض

 تحقيق جـودة   في المعاصرة ويةالترب االتجاهات من االستفادة أوجه تحديد -٣
   .األطفال رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ

 ريـاض  لمؤسـسات  التنظيمـي  للمنـاخ  الراهن الواقع مالمح أهم تحديد -٤
 األهـداف  تحقيـق  فـي  نجاحه دون تحول التي المعوقات وأهم، األطفال
  .له المنشودة

 بمؤسـسات  ميالتنظي المناخ تحقيق جودة  لمتطلبات مستقبلي تصور طرح -٥
  .األطفال رياض

   البحث أهمية
  .تكمن أهمية البحث الحالي في أهمية القضية التى يتناولها -١

يعتبر البحث الحالي بمثابة دعوة جادة ألهمية تـوفير المنـاخ التنظيمـي      -٢
  .مؤسسات رياض األطفالاإلنساني ب

اسة التربوية  صانعو السي  ومنهم الحالي، البحث من الفئات المستفيدة  تَعدد -٣
 ريـاض  مؤسـسات  علـى  والقائمون مصر في التربوي القرار ومتخذو
 وأوليـاء  الروضة، ومعلّمة الروضة، طفل إلى إضافةً مصر، في األطفال
  .والروضات المحلّي، والمجتمع األمور،



 

 

 

 

 
 

 

   البحث منهج
 هـذا  لطبيعـة  لمالءمتـه  التحليلي الوصفي المنهج الحالي البحث استخدم

 ) الخبـراء  مجموعـة ) (دلفـي  أسـلوب  (المستقبلي المنهج ستخدما كما، البحث
  .المستقبلي التصور إلى وصوالً
   البحث عينة

 األطفـال  ريـاض  مؤسـسات  ومعلمات مديري من عينة على تم التطبيق 
 البـشرية  العناصر أكثر لكونهم وذلك الشرقية والدقهلية،  محافظة مراكز ببعض
 اختيـارهم  تـم  وقـد  والسلبيات، باإليجابيات ايةدر واألكثر البيئة تلك مع تفاعالً

كما تم التطبيق على بعض خبراء التربية       ، األصلي المجتمع من عشوائية بصورة
  .وفقاً ألسلوب دلفي في البحث المستقبلي، واإلدارة التعليمية

    البحث أدوات
 بغـرض  األطفال، رياض مؤسسات ومعلمات مديري إلى موجهة استبانة -١

 والمشكالت األطفال، رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ واقع على الوقوف
  .عليها التغلّب وسبل، تواجهه التي

 إلـى  للوصول التعليمية واإلدارة التربية خبراء إلى موجهه ثالثة استبانات  -٢
 ألسـلوب  وفقـاً ، األطفال رياض بمؤسسات الفعال التنظيمي المناخ معايير
  .المستقبلي البحث في دلفي

   البحث حدود
 تحقيق جودة متطلبات   ركز البحث الحالي على دراسة       :الحدود األكاديمية  -١

 التربويـة   االتجاهاتالمناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال في ضوء  
 ريـاض  بمؤسسات المناخ التنظيمي  واقع على  الوقوف  وكذلك ،المعاصرة
  .عليها التغلّب وسبل، تواجهه التي والمشكالت األطفال،



 

 

 

 

 
 

 

 ومعلمـات   اقتصرت الدراسة الحاليـة علـى مـديري        :الحدود البشرية  -٢
الـشرقية والدقهليـة     محافظـة  مراكز ببعض األطفال رياض مؤسسات

 درايـة  واألكثـر  البيئـة  تلك مع تفاعالً البشرية العناصر باعتبارهم أكثر 
 التربيـة واإلدارة    إضـافة إلـى بعـض خبـراء       ، والسلبيات باإليجابيات

  . ألسلوب دلفي في البحث المستقبليوفقاً، التعليمية
 الدراسة الحالية في اإلطار الزمني للبحث وهـو          عملت :الحدود الزمنية  -٣

/ ٢٠١٨وفي العـام الدراسـي     ، )سنوات٦: ٤(مرحلة رياض األطفال من   
  .م٢٠١٩
   البحث مصطلحات

                       The Organizational Environmentالمناخ التنظيمي-١
من حيث  ، ي تلك الشخصية اإلدارية التي تتميز بها المؤسسة التعليمية        يعن -١

حيـث إن تلـك   ، وطرق اتخـاذ القـرار فيهـا   ،نوع العالقات السائدة بها  
الشخصية تتمثل في مجموعة الخصائص التي تميز إحـدى المؤسـسات           

وتكون نتائج عمليـة    ، والتي تؤثر في سلوك األفراد    ، التعليمية عن غيرها  
  )١(.ن المدير والعاملين معه في المؤسسة التعليميةالتفاعل بي

هو الظروف اإلدارية واالجتماعية والنفسية والماديـة والبيئيـة الـسائدة            -٢
داخل المؤسسة التعليمية والتـي تـؤثر فـي العالقـات الوظيفيـة بـين          

  )٢(.العاملين

                                                             
 .١٧١ص، مرجع سابق: أحمد إبراهيم أحمد )١(
الـسلوك التنظيمـي فـي إدارة المؤسـسات         :فاروق عبده فيليه والـسيد محمـد عبـد المجيـد           )٢(

  . ٢٩٣ص، ٢٠٠٥،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عمان،التعليمية



 

 

 

 

 
 

 

  التعريف اإلجرائي للمناخ التنظيمي
 The Operational Defination of the Organizational 
Environment  
هو الخصائص اإلدارية والتربوية والنفسية واالجتماعية التي تتميـز بهـا           
بيئة العمل بمؤسسات رياض األطفال والتي تؤثر في سلوك العاملين واتجاهـاتهم    

  .وأدائهم

  kindergarten                                     رياض األطفال-٢

 ٣فال أيضا بأنها مؤسساٌت تستقبل الطفل مـن سـن            تُعرف رياض االط  
 سنوات ليمـارس العديـد مـن األنـشطة الموسـيقية، والفنيـة،       ٦سنوات إلى  

والقصص، واللعب، والرحالت إلثراء الحصيلة اللغوية مـن ناحيـة، وإكـساب          
   )١(.األطفال مبادئ الحساب والعلوم بما يتناسب مع تلك الرحلة

  رياض األطفال التعريف اإلجرائي لمؤسسات 
The Operational Defination of Kindergarten Institutions 

  تتبنى الباحثة تعريف جابر طلبة كتعريف إجرائي لمؤسسات رياض األطفال

 مؤسساتٌ تربويةٌ اجتماعيةٌ تستقبل األطفال بين سن الثالثة والـسادسة           هي
لمتـوازن جـسمياً،    النمو المتكامـل وا علىمن العمر، وتسعى لمساعدة األطفال  

وعقلياً، واجتماعياً، ووجدانياً، وتمكينهم من تحقيق ذواتهم الطفولية مـن خـالل            
أنشطة اللعب التربوي، والنشاط الذاتي وغيرها من متطلبات العمل التربوي بها،           

                                                             
مكتبة ،الدمام  ،مدخل لرياض األطفال: بد الخالق ومحمد محمود محمدعلي عبد الخالق فؤاد محمد ع)١(

 .٩ص ،٢٠٠٨،المتنبي 



 

 

 

 

 
 

 

أطفال مـا قبـل      بما يلبي احتياجات هؤالء األطفال، ويتوافق مع متطلبات تربية        
   )١(. المجتمعالدراسة في إطار ثقافة

  إجراءات البحث 
  : تمت معالجة قضية البحث وفق الخطوات التالية

 دراسـات  – البحـث  مقدمة: يتضمن والذى للبحث العام اإلطار عرض -١
 أهميـة  – البحـث  أهـداف - البحث مصطلحات – البحث قضية -سابقة
 حدود - البحث أدوات- البحث عينة – المستخدم البحثي المنهج – البحث

  .البحث إجراءات –حثالب

 االطـالع  خالل من األطفال، رياض بمؤسسات التنظيمي للمناخ التنظير -٢
   .البحث بموضوع المتعلقة واألدبيات البيانات كافة على

 التعلـيم  جـودة  لـضمان  القوميـة  الهيئـة  معايير أهم على الضوء إلقاء -٣
 التنظيمـي  خالمنـا  تحقيق جـودة   في منها االستفادة يمكن التي واالعتماد
  .األطفال رياض بمؤسسات

 تحقيق جودة  في منها لالستفادة المعاصرة التربوية االتجاهات أهم عرض -٤
  .األطفال رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ

 ومعلمـات  مـديري  مـن  عينة إلى موجهة استبانة بتصميم الباحثة قامت -٥
 تنظيمـي ال المنـاخ  واقع على الوقوف بغرض األطفال، رياض مؤسسات
 التغلّـب  وسـبل ، تواجهـه  التي والمشكالت األطفال، رياض بمؤسسات

                                                             
مكتبة ،المنصورة، )٥-سلسلة الطفل أصيل(، االنتقال الفعال إلى رياض األطفال   :جابر محمود طلبة    )١(

  .٦٦ص، ٢٠٠٩،جرير



 

 

 

 

 
 

 

 خبـراء  إلـى  موجهـه  استبانات ثالثة بتصميم الباحثة قامت كما عليها،
 الفعـال  التنظيمـي  المناخ معايير إلى للوصول التعليمية واإلدارة التربية

  .المستقبلي البحث في دلفي ألسلوب وفقاً األطفال رياض بمؤسسات

 تـصور  بوضع الباحثة قامت وتفسيرها والبيانات، المعلومات، جمع وبعد -٦
 ريـاض  بمؤسـسات  التنظيمـي  المنـاخ  تحقيق جودة  لمتطلبات مستقبلي
  . المعاصرة التربوية االتجاهات ضوء في األطفال

  اإلطار النظري للبحث:أوالً
: تم تقسيم اإلطار النظرى للبحث إلى ثالث محاور وهـى المحـور األول    

طبيعـة  : والمحور الثـانى    ، المناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال    ويشمل  
يشمل المفاهيم والمهـارات    :  ، والمحور الثالث   الجودة بمؤسسات رياض األطفال   

  .العلمية

  المناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال: المحور األول) أ(

  مفهوم المناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال -١

 التنظيمي من مدرسة العالقات اإلنسانية التي       المناخ جذور مفهوم    انطلقت
وفي ، أكدت علي تأثير العوامل االجتماعية والتنظيمية والنفسية في إنتاجية الفرد         

بداية الستينات بدأ االهتمام بدراسة ارتباطات هذا الموضـوع ضـمن الـسلوك             
 )١(.التنظيمي ونظرية التنظيم

                                                             
 ،مجلة الجنان، " الموظفينتحسين المناخ التنظيمي في الجامعات مدخل لتطوير أداء:"عاطف عوض) ١(

  .١٣٧ص  ،٢٠١٣،)٤(العدد ،لبنان



 

 

 

 

 
 

 

اخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفـال بأنـه        ومن ثم يمكن تعريف المن    
، مجموعة من الخصائص التي تميز بيئة العمل الداخلية بمؤسسة رياض األطفال          

وتنعكس على مـستوى أدائهـم      ، وتتمتع بقدرتها على التأثير في دوافع العاملين      
  )١(.بشكل يسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها مؤسسة رياض األطفال

الخـصائص   المناخ التنظيمي بالبحث الـراهن بأنـه      وعليه يمكن تعريف    
اإلدارية والتربوية والنفسية واالجتماعية التي تتميز بها بيئة العمـل بمؤسـسات            

  .رياض األطفال والتي تؤثر في سلوك العاملين واتجاهاتهم وأدائهم

  لمناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفالل السمات المميزة-٢

 لعـاملين عن كافة الظروف والعناصر التي تحيط با      يعبر المناخ التنظيمي    
ـ          وتـؤثر تلـك الظـروف علـى        ، مبمؤسسة رياض األطفال في أثنـاء عمله

 مؤسسة رياض األطفـال    ونحو   م نحو عمله  م واتجاهاته م وسلوكه عامليننفسية ال 
وينعكس ذلك على مستوى رضا العاملين ومـستوى أدائهـم          ،  فيها ونالتي يعمل 
  .الوظيفي

  ناخالتنظيمي سمة ثابتة نسبياً تميز أحد المؤسسات التربوية عـن           يعد الم 
  .غيرها

         ناخ التنظيمي القيم والمواقف الـسائدة فـي ثقافـة المؤسـسةيعكس الم ،
   .ويتشكل المناخ التنظيمي من تفاعل العاملين

                                                             
دراسة تطبيقية علـى جامعـة     :المناخ التنظيمي الداعم لضمان الجودة      :"عبيد بن عبد اهللا السبيعي    ) ١(

  .١٨٢ص، ٢٠١٤، )٦(العدد،  مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية،"المجمعة



 

 

 

 

 
 

 

           ناخ التنظيمي عن التصورات الجماعية للعاملين عن مؤسـساتهميعبر الم
  )١(.لمناخ التنظيمي على سلوك العاملين واتجاهاتهميؤثر اكما  ، التربوية

  أهمية المناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال-٣

يحتل المناخ التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال أهميـة خاصـة نظـراً            
لتأثيراته المحسوسة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في مختلـف المظـاهر             

ملين داخل مؤسسات رياض األطفال وكذلك      والسلوكيات اإلدارية والمتصلة بالعا   
التأثير الواضح للمناخ التنظيمي على مختلف أعمال مؤسسات رياض األطفـال           
 .سواء المتعلقة بأدائها ألعمالها وتحقيق أهدافها أم عالقتها بالبيئة المحيطـة بهـا     

ولذلك فإن قدرة مؤسسات رياض األطفال على إيجاد المناخ التنظيمـي المالئـم             
  .س على درجة نجاحها ووصولها إلى غاياتها المنشودةينعك

  طبيعة الجودة بمؤسسات رياض األطفال: المحور الثاني) ب(

   بمؤسسات رياض األطفال مفهوم الجودة-١

 عمليـة توثيـق     بأنهـا رياض األطفـال    يمكن تعريف الجودة بمؤسسات     
 تهدف إلى تحقيـق     ، وتطبيق األنظمة واللوائح والتوجيهات    ،للبرامج واإلجراءات 

 األطفال واالرتقاء بمـستوى األطفـال فـي جميـع           تربيةنقلة نوعية في عملية     
ويكون ذلك مـن    ،  واالجتماعية ، والروحية ، والنفسية ، والجسمية ،الجوانب العقلية 

                                                             
(1) Edric L.Spruill: A Correlation Analysis Relating Organizational Climate to 

Employee Performance : A Case Study (PHD),University of Phoenix, 2008, 
PP.2-3. 



 

 

 

 

 
 

 

فالجودة في مؤسسات ريـاض األطفـال       ، )١(خالل إتقان األعمال وحسن إدارتها    
أي تشمل جـودة المـدخالت      ، ملية التعليمية تعني الجودة الشاملة في منظومة الع     

بهدف تحقيـق نقلـة     ، في إطار البيئة  ، والتغذية الراجعة ، والعمليات والمخرجات 
وذلك ، نوعية في توافر جودة التعليم واالعتراف به في مؤسسات رياض األطفال          

  ) ٢(.ألهمية وخطورة مرحلة الطفولة وما تتركه من آثار في حياة الفرد المستقبلية

   بمؤسسات رياض األطفالأهداف الجودة الشاملة -٢

 مـن    لتحقيق مجموعـةٍ    بمؤسسات رياض األطفال   تسعى الجودة الشاملة  
مؤسسة رياض  ضمان التحسين الشامل والمستمر لكافة مستويات       : منهااألهداف  
زيادة القـدرة   و، مؤسسة رياض األطفال  زيادة إنتاجية جميع عناصر     و، األطفال

علـى  مؤسسات رياض األطفـال     مساعدة  و، ت رياض األطفال  لمؤسساالتنافسية  
، مؤسـسات ريـاض األطفـال   تحقيق الرضا لدى العمـالء ب     ، النمو واالستمرار 

   )٣(.فع كفاءة األداءرتشكيل ثقافة تنظيمية تعمل على و

                                                             
 ،معايير الجودة الشاملة في ريـاض األطفـال  : وأحمد ماهر عبد الحميد الباز     رضا مسعد السعيد  ) ١(

  .١٢٠ص ، ٢٠١٠،دار التعليم الجامعي،  اإلسكندرية
معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتماد في مؤسسات رياض       : " عبد التواب  الالهلتواب عبد    عبد ا  )٢(

 –المؤتمر الدولى األول لكلية ريـاض األطفـال         ، "األطفال في صعيد مصر وسبل التغلب عليها      
كليـة ريـاض    ، مـصر ، )بناء طفل لمجتمع أفضل في ظل المتغيرات المعاصرة       (جامعة أسيوط   

  .٦٠ص ، ٢٠١٨فبراير ، يوط جامعة أس، األطفال
، دار الجامعـة الجديـدة    ، اإلسـكندرية ، ثقافة المعايير والجودة في التعليم    :  محمد عطوة مجاهد   ) ٣(

  .٤٠ص،٢٠٠٨



 

 

 

 

 
 

 

   بمؤسسات رياض األطفاللجودة الشاملة لاألهمية والضرورة العصرية-٣

 لمؤسـسات ريـاض الطفـال    جديـدة     تفكيرٍ عتبر الجودة الشاملة طريقةَ   تُ
  سـعياً  ؛ يقوم على مشاركة الجميع في التخطيط والتنفيذ       ، إلدارة الموارد  وأسلوباً

وراء كسب رضا العمالء في الحاضر والمستقبل معتمدة علـى تعـاون جميـع              
 إلى التزام اإلدارة العليا بـالتغيير  ، إضافةً مؤسسات رياض األطفال  األفراد داخل   

 وتعزيز ثقافة الجودة لـدى جميـع األفـراد          ،مج إدارة الجودة الشاملة   نحو برنا 
ن األفراد من تحقيـق     مكّ، وإيجاد مقاييس موضوعية تُ    بمؤسسات رياض األطفال  

  . األداء المنسجم مع هذه المعايير

االتجاهات التربوية المعاصرة في مجال المناخ التنظيمـي        : المحور الثالث ) ج(
  بمؤسسات رياض األطفال

تتعدد االتجاهات التربوية المعاصرة في إدارة رياض األطفال حيث يتبـع           
ولكنها جميعاً تتفق في أنها تسعى إلى خلق المنـاخ     ، كل اتجاه فكراً تربوياً مختلفاً    

التنظيمي الصحي الذي يشعر فيه جميع العاملين باإلنسانية مما يـنعكس إيجابيـاً        
ض األطفـال  تحقيـق أهـدافها        على أداء العاملين حتى يتسنى لمؤسسات ريـا       

  المنشودة بكفاءة وفعالية

  مؤسسات رياض األطفال ب اتخاذ القرار -١

  يعد اتخاذ القرار مـن أهـم عناصـر العمليـة اإلداريـة بمؤسـسات               
  ، وأداة القيـادة والتوجيـه    ، بل يمكن القول أنه جـوهر اإلدارة      ، رياض األطفال 

 يعتمد على أفضل القرارات     حيث أن أي تطوير إلدارة مؤسسات رياض األطفال       



 

 

 

 

 
 

 

ولهذا فإن اتخاذ القرار تعتبر جـوهر وظيفـة مـن يعمـل             ، التي تصدر بشأنها  
  .باإلدارة

 إلى المساعدة على تحقيق     مؤسسات رياض األطفال  ب ويهدف اتخاذ القرار  
فمؤسسات رياض األطفال تحتاج دائماً إلى إصدار       ، األهداف المنشودة بالروضة    

فرسم السياسة التربوية يحتاج التخاذ قرارات منظمـة        ، اقرارات تنظم العمل فيه   
  )١(.لتنفيذها ومتابعتها وتحديد مسئوليات القائمين عليها

  مؤسسات رياض األطفال ب االتصال التربوي -٢

األداء : وتكمن أهمية االتصال التربوي في أنه يسعى إلى تحقيـق االتـي           
تغالل الوقـت واالمكانـات     اإلداري الجيد إلدارة الروضة والمتمثل في حسن اس       

واألداء التربوي الجيد والـذي     ، البشرية والمادية لتحقيق أهداف العملية التربوية     
واألداء ، يساعد الروضة على تنمية شخصية األطفال تنميـة شـاملة ومتكاملـة           

الجماعي الجيد الذي يتيح الفرصة ألولياء األمور لمعاونة إدارة الروضـة فـي             
  )٢(التربويةتحقيق أهداف العملية 

   العالقات اإلنسانية بمؤسسات رياض األطفال-٣

وللعالقات اإلنسانية أثر فعال على إيجاد بيئة تربوية خالية من الـضغوط            
فهي بال شك تسهم في تالحم العـاملين وسـيادة          ، واالضطرابات والقلق والتوتر  

                                                             
مراكز المعلومات ودورها في صنع واتخاذ ودعم القرار التربـوي فـي      :  صالح زهران الخولي   )١(

  .١٥ص ، ٢٠١٠، ر العلم واإليمان للنشر والتوزيعدا، كفر الشيخ، الطبعة الثانية، اإلدارة التعليمية
دار العلـم  ، دسـوق ، اإلدارة التربوية في بعض المؤسسات التعليميـة : فتحي عبد الرسول محمد  ) ٢(

  .٧٧ص ، ٢٠١٥، واإليمان للنشر والتوزيع



 

 

 

 

 
 

 

، ضـا وتساعد على بروز العمل الفريقي القائم علـى الـود والر          ، التعاون بينهم 
، إضافة إلى روح االبتكـار واإلبـداع والتجديـد       ، وإيجاد روح التنافس الشريف   

والحد من  ، وكلها أمور تسهم في غياب الشقاق والنفاق وسوء األقوال والشائعات         
وانخفاض نسبة شكاوي العاملينمما يترتب عليـه       ، الغياب والتأخير في الحضور   

  )١(.تحقيق األهداف المنشودة

قات اإلنسانية بمؤسسات رياض األطفال عنصر أساسـي        وهكذا تعد العال  
وعامل ضروري النسجام العـاملين وتعـاونهم فـي    ، لنجاحها في تأدية وظائفها  

  .والرضا، وشرط من شروط الصحة النفسية والطمأنينة، تحقيق أهدافها

  نتائج البحث:ثانياً
  :توصل البحث الحالي إلى مجموعة من النتائج أبرزها ما يلي

  األطفال رياض لمؤسسات التنظيمي بالمناخ القوة اطنق)  أ(

   فـي  مفتوحـة  اتـصال  قنـوات  وجـود  علـى  الروضة إدارة تحرص - ١
 صـفحات  عبـر  االطفال رياض بمؤسسات العاملين بين االتجاهات جميع

 والـدعوة  واألخبـار  الـرؤى  تبـادل  فيها يتم حيث االجتماعي التواصل
  .لالجتماعات

 العمـل  روح األطفـال  فـي  ألطفـال ا رياض بمؤسسات المعلمات تبث - ٢
 داخـل  واإلخـاء  األلفة من جو إشاعة على المعلمات فتحرص الجماعي،
  .األطفال جميع بين الروضة

                                                             
نجلـو  مكتبـة األ ، القاهرة، مهارات االتصال والتفاعل والعالقات اإلنسانية   :أماني عبد الفتاح علي    )١(

  .٢٠٦ص ، ٢٠١٨، المصرية



 

 

 

 

 
 

 

  االطفال رياض لمؤسسات التنظيمي بالمناخ الضعف نقاط  ) ب(

  مـع  اليتناسـب  بمـا  األطفـال  رياض لمعلمات والرواتب األجور تدني - ٣
 الممنوحـة  والمكافات الحوافز قلة مع هممن المبذول والجهد العمل طبيعة 

  .لهم

 يترتـب  مما موحد حساب داخل المدرسة بميزانية الروضة ميزانية ربط - ٤
  .الروضة على الصرف صعوبة عليه

 المجتمـع  وأفـراد  األمـور  وأوليـاء  الروضة إدارة بين التعاون ضعف - ٥
 .بالروضة المحيط الخارجي

 ريـاض  بمؤسسات لتنظيميا المناخ جودة لتحقيق مستقبلي تصور:ثالثاً
  المعاصرة التربوية االتجاهات ضوء في األطفال

في ضوء ما توصل إليه البحث الحالي من نتائج مـن خـالل اإلطـار               
   يمكـن مـن     مـستقبلياً النظري والجانب الميـداني، تُقـدم الباحثـة تـصوراً           

 ضـوء  فـي  األطفـال  ريـاض  بمؤسسات التنظيمي المناخ تحقيق جودة خالله  
  ويتطلب ذلك العمـل الهـادف عبـر مجموعـة         ،  المعاصرة التربوية هاتاالتجا

وبذلك فإن رسم المعالم األولية لهذا التصور يمكـن أن          ،  من المراحل المترابطة  
كمـا هـو موضـح بالـشكل       ، يتم عبر المراحل التي تجيب عنها األسئلة التالية       

  : )١(التالي

                                                             
، ) ٣-سلـسلة الطفـل أصـيل     (، )بحوث ودراسـات  (مستقبل تربية الطفل     : جابر محمود طلبة   ) (1

 .٤١٨ص ، ٢٠٠٢،مكتبة جرير ،المنصورة



 

 

 

 

 
 

 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن المعالم األولى للتصور المقترح لرياض األطفالمراحل تكوي )١(شكل 

ما الحاجات والمبررات التي تدفعنا ألن نتطلع 
 إلى مستقبل أفضل لمؤسسات رياض األطفال؟

مالمح الوضع التقليدي السائد الذي نحن علي ما 
 اآلن في مؤسسات رياض األطفال؟

معالم الوضع التصوري المأمول الممكن تحقيقه ما 
  أفضل لمؤسسات رياض األطفال؟إليجاد مستقبل

ما الكيفية التي تمكننا من ارتياد واستشراف 
 مستقبل أفضل لمؤسسات رياض األطفال؟

كيف نسير بخطى ثابتة نحو صنع مستقبل 
 أفضل لمؤسسات رياض األطفال؟

 



 

 

 

 

 
 

 

 المناخ لتحقيق جودة  وفي ضوء الشكل السابق يمكن تقديم تصوراً مستقبلياً       
المعاصـرة   التربويـة  االتجاهات ضوء في األطفال رياض بمؤسسات التنظيمي

  :عبر المراحل التالية

ؤسـسات ريـاض    الحاجات والمبررات الدافعة للتطلع إلى مستقبل أفضل لم       ) أ(
  األطفال

 فالبد أن يتـوافر  ،نظراً ألهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات رياض األطفال      
ومـن  ، لها جهاز إداري ناجح يسعى لتحقيق األهداف المنشودة بالكفاءة المطلوبة         

هنا ظهرت الحاجة إليجاد مناخ تنظيمي فعال يوفر العالقات اإلنسانية الجيدة بين            
حيـث يعتبـر    ،  يسهم في تحقيق األهداف المرجـوة      األفراد بعضهم البعض مما   

 فنجـاح المناخ التنظيمي الفعال مفتاح النجاح إلدارة مؤسسات رياض األطفـال           
 صـحة  درجـة  مع طردياً يتناسب أهدافها تحقيق في األطفال رياض مؤسسات

 نظراً ألن المناخ التنظيمـي يـؤثر علـى أداء ودافعيـة            فيها السائد العمل مناخ
 بكفـاءة وفعاليـة    ومن ثم على أداء ونجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها      ،العاملين

  .داخلية وخارجية

  مالمح الوضع التقليدي السائد بمؤسسات رياض األطفال )ب(

 ريـاض  تتطلب الرؤية المستقبلية لتطوير المنـاخ التنظيمـي بمؤسـسات        
 الوثيـق   المعاصرة التأكيد على االرتبـاط     التربوية االتجاهات ضوء في األطفال

 فالمستقبل يولـد مـن رحـم        - الماضي والحاضر والمستقبل   -بين ثالثية الزمن  
، ويبنى علـى أسـاس الـوعي بظـروف الحاضـر         ، الماضي ويتغذي بمشيمته  

كما أنه ليس وليداً لقيطاً مجهـول       ، فالمستقبل ليس زمناً جديداً مقطوع األوصال     



 

 

 

 

 
 

 

اضر وحفيـد طبيعـي     ولكن المستقبل هو ابن شرعي للح     ، النسب وفاقد األبوين  
  )١(.للماضي القريب

فالضرورة تقتضي التعرف علـى واقـع المنـاخ التنظيمـي           ، وعلى هذا 
بمؤسسات رياض األطفال والمشكالت التي تواجهه دون تجميل أو مداراة ودون           
تزييف نظراً ألن التشخيص الدقيق للمشكالت يمثل البداية الـصحيحة لوصـف            

  .قبات التي تلف بخناق هذا الوضع التقليدى السائداألدواء المناسبة لعالج هذه الع

مالمح الوضع التصوري المأمول الممكن تحقيقه إليجاد مـستقبل أفـضل            )ج(
  لمؤسسات رياض األطفال

إن التصور المستقبلي الذي تريده الدراسة الحالية لتطوير المناخ التنظيمي          
 الذي يحقق النمـو     بمؤسسات رياض األطفال هو توفير المناخ التنظيمي الصحي       

، الوجداني واالجتماعي والفكري لألطفال والمعلمات واإلداريون وأولياء األمـور   
فهناك حاجة ماسة إليجاد مناخ تنظيمي فعال يوفر العالقات اإلنسانية الجيدة بين            
، األفراد بعضهم البعض مما يسهم في تحقيق األهداف المرجوة بكفاءة وفعاليـة            

  الوظيفي لـدى جميـع العـاملين بمؤسـسات ريـاض           وزيادة معدالت الرضا    
  .األطفال

  الكيفية التي تمكننا من ارتياد واستشراف مستقبل مؤسسات رياض األطفال)د(

إن ارتياد مستقبل مؤسسات رياض األطفال يتوقف على الكيفية التي يـتم            
ط من خاللها التحسب لهذا المستقبل الذي تتعدد احتماالته وتتنوع متغيراته وتتراب          

                                                             
  .٤٢٠-٤١٩ص ص  ،المرجع السابق :جابر محمود طلبة (1)



 

 

 

 

 
 

 

 علـى النحـو   األسـس  وبعض  ومنطلقاتويتضمن هذا التصور أهدافاً ، مكوناته
  :التالي

   أهداف التصور المستقبلي-١

 بمؤسـسات  التنظيمـي  المناخ تطويريتمثل الهدف الرئيسي للتصور في محاولة       
  .المعاصرة التربوية االتجاهات ضوء في األطفال رياض

   منطلقات ومسلّمات التصور المستقبلي-٢

 ناخاوالفكـري  واالجتمـاعي  الوجداني النمو يحقق الصحي التنظيمي لم 
 .األمور وأولياء واإلداريون والمعلمات لألطفال

 ناخ بين وثيقة عالقة وجودنجاحهـا  ودرجة األطفال رياض مؤسسات م ،
 مـع  طردياً يتناسب أهدافها تحقيق في األطفال رياض مؤسسات فنجاح
 .يهاف السائد العمل مناخ صحة درجة

 ناخ يمثلحيث أبعادها بكل األطفال رياض مؤسسة شخصية التنظيمي الم 
 للعـاملين  والوظيفي األخالقي السلوك ترصين في فعاالً دوراً يلعب أنه
 .أخرى ناحية من والسلوك القيم وتغيير وتعديل وتشكيل، ناحية من

   األسس التي يرتكز عليها التصور المستقبلي-٣

   ناخ التنظيمي بمؤسسات ريـاض األطفـال       اإلطار النظري المتعلق بالم ،
  .واالتجاهات التربوية المعاصرة، معايير الجودة واالعتمادو

      ناخ التنظيمـي   واقع علىنتائج الدراسة الميدانية للوقوفبمؤسـسات  الم 
 .عليها التغلّب وسبل، تواجهه التي والمشكالت األطفال، رياض



 

 

 

 

 
 

 

ستقبل أفـضل لمؤسـسات ريـاض       كيفية السير بخطى واثقة نحو صنع م      ) ه(
  األطفال

 تمثل هذه المرحلة مرحلة التنفيذ الفعلي لتحقيق التصور المستقبلي لتطـوير     
 التربويـة  االتجاهـات  ضـوء  فـي  األطفال رياض بمؤسسات التنظيمي المناخ

  .المستقبلي وآلياته متطلبات التصور وتتضمن، المعاصرة

  : فيما يليوآلياته مستقبليالتحاول الباحثة عرض بعض متطلبات التصور و

  للهيكل التنظيمي بمؤسسات رياض األطفالبالنسبة  -١

 :ينبغي أن يتوافر في الهيكل التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال ما يلي

             يجب أن يكون الهيكل التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال متوافقـاً مـع
لتنظـيم  معايير الجودة واالعتماد واالتجاهات التربوية المعاصـرة فـي ا         

 .اإلداري مع ضرورة االستناد إلى أحدث النظريات اإلدارية

             يجب أن يتوافق الهيكل التنظيمي بمؤسسات رياض األطفال مـع طبيعـة
المرحلة ومهام العمل بها مع شموله لجميع أوجه ومستويات النشاط داخل           

 .تلك المؤسسات

  للقيادة بمؤسسات رياض األطفالبالنسبة  -٢

 قادة مؤسسات رياض األطفال أن يكـون لـدي القائـد           ينبغي عند اختيار  
، والـوعي بـدوره كقائـد للمؤسـسة       ، الوعي بطبيعة رياض األطفال وأهدافها    

ومتطلبات القيام بهذا الدور على أن يكون لديه القدرة مع زمالئه على صـياغة              
قادر على إقامة عالقات إنسانية قوية بينه وبـين كافـة           ، رؤية ورسالة الروضة  

، وله القدرة على طرح حلول ابتكارية للمشكالت التي تواجه الروضـة          ، ينالعامل



 

 

 

 

 
 

 

ولن يتأتى ذلك إال من خـالل       ، ويدعم التوجهات االبداعية واالبتكارية في العمل     
  :ما يلي

            تشجيع معلمات رياض األطفال على االلتحاق بالدراسات العليـا وإعـداد
بوية وأصـول تربيـة     رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال اإلدارة التر      

الطفل واعتبار ذلك من شروط تولي اإلدارة بمؤسسات ريـاض األطفـال      
 .مع التركيز على االلتزام الخلقي قبل االلتزام العلمي

          ويكـون  ، إصدار تشريع يحدد نظم اختيار قادة مؤسسات رياض األطفال
ويكون قائماً علـى مراعـاة األسـس        ، مختلفاً تماماً عما هو موجود اآلن     

 .لمية الحديثة في القيادةالع

   للبيئة المادية بمؤسسات رياض األطفالبالنسبة -٣

يتطلب تطوير البيئة المادية بمؤسسات رياض األطفال لتطوير المناخ التنظيمـي           
 :تحقيق االتى

          تخصيص ميزانية خاصة بالروضات بعيداً عن ميزانية المدرسة عامـة ،
وعليـه  ،  أثناء الدراسة  وعدم االقتصار على الصرف خالل فترة معينة      

 يجب فصل الروضات فنياً وإدارياً ومالياً عن بقية المدرسة 

 زيادة الرتب الذي تتقاضه المعلمة ليتناسب مع الجهد المبذول في العمل. 

   للعالقات الداخلية بمؤسسات رياض األطفالبالنسبة -٤

ين يتوقف تحسين بيئة العمل والحصول على عالقات عمل جيدة بين العامل          
ويمكن الوصول لعالقات عمل جيـدة      ،بمؤسسات رياض األطفال على عدة أمور     

 :بين العاملين بمؤسسات رياض األطفال وذلك بتحقيق ما يلي



 

 

 

 

 
 

 

        تنظيم األنشطة والفعاليات التي من شـأنها أن توثـق العالقـات اإلنـسانية
 .واالجتماعية بين العاملين بمؤسسات رياض األطفال

   ة واالجتماعية التي قد تطرأ على بعض العـاملين      مراعاة الظروف اإلنساني ،
 .واستخدام أساليب إدارية حديثة بتلك المؤسسات

   للعالقات مع البيئة الخارجية بمؤسسات رياض األطفالبالنسبة -٥

     لتفعيل العالقة بين مؤسسات رياض األطفال والمجتمع الخـارجي لتطـوير           
 :المناخ التنظيمي فإنه يجب

   ك أيه حواجز تحول بين أولياء األمور والمشاركة في متابعة          أال يكون هنا
 .أطفالهم

          انفتاح مؤسسات رياض األطفـال علـى المجتمـع المحلـي بالزيـارات
والتواصل بين الروضة والروضات األخرى عبـر       ، والرحالت واألنشطة 

 .تبادل الزيارات وعمل مسابقات بين الروضات المختلفة

  توصيات البحث 
  :يات البحث فيما يليتتمثل أهم توص

، الفريـق  بروح العمل أهمية على والتأكيد اإلنسانية العالقات مبدأ تعميق - ١
 جميـع  بـين  الروضـة  داخل واإلخاء األلفة من جو إشاعة على والعمل

 سـعياً  العمل؛ على يحفز الذي اُألسري المناخ من نوعاً لتحقيق العاملين،
  .التعليمية العملية بمستوى االرتقاء وراء

 حتـى  ومعنوياً، مادياً األطفال رياض بمؤسسات العاملين تشجيع ضرورة - ٢
  .واالبتكار واإلبداع، العمل، يزداد ثَم ومن العاملين، حماس يزداد
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