
درجة ممارسة قائدات مؤسسات رياض االطفال بمدينة مكة املكرمة 
للقيادة االستراتيجية من وجهة نظر وكيالت الروضات الحكومية

إعداد

د/ عائشة بنت بكر آدام فالته

أستاذ االدارة التربوية والتخطيط المشارك

كلية التربية – جامعة أم القرى



درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسرتاتيجية من وجهة ...

404

امللخص:

هدفت الدراســة اىل التعرف على درجة ممارســة قائدات مؤسســات رايض اإلطفال مبدينة مكة املكرمة 
للقيــادة االســراجتية مــن وجهــة نظروكيالــت الروضــات احلكوميــة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة ،اســتخدمت 
الباحثــة املنهــج الوصفــي املســحي واســتخدمت االســتبانة آداة للدراســة ومت تطبيقهــا علــى مجيــع أفــراد جمتمــع 

الدراســة  حملدوديــة عددهــن والبالــغ )٧٣(وكيلــة..

وأسفرت نتائج حتليل بياانت الدراسة عن مايلي :

 أن درجة ممارسات قائدات مؤسسات رايض اإلطفال احلكومية مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراجتية 
مرتفعــة حيــث بلــغ املتوســط العــام جلميــع جماالــت الدراســة )٩٣،٤( وإبحنــراف معيــاري )٣٤٥،٠(، ممــا 
أظهــرت الدراســة وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد جمتمــع الدراســة حــول 
درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفــال للقيــادة االســراجتية يف جمــايل تطويــر رأس املــال البشــري 
والتأكيــد علــى املمارســات اأخلالقيــة تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي وكانــت الفــروق لصــاحل القائــدات االلــي 
حيملــن درجــة البكالوريــوس  . كمــا أنــه التوجــد فــروق ذات داللــة إحيصائيــة بــن اســتجاابت جمتمــع الدراســة 
حــول درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض اإلطفــال للقيــادة االســراجتية  لــكل جمــال تعــزى  لعــدد ســنوات 
اخلــرة ويف ضــوء انتائــج الــي إســفرت عنهــا الدراســة أقدمــت الباحثــة بعـــ التوصيــــات  واملقرحاتلدراســات  

مســتقبلية.
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Abstract:

The purpose of the study was to identify the degree of practicing strate-

gic leadership among the leaders of kindergartens institutions in the city of 

Makkah Al Mukarramah from the point of view of the Deputy Directors of 

the governmental kindergartens. To achieve the objectives of the study, the 

researcher used the descriptive method, The questionnaire was used as a tool 

for collecting data from the study populations . The study was applied to the 

whole population for its small size, which is the total of (37 ) Deputy Director.

After analyzing the data, the results of the study revealed the following:

The degree of practicing strategic leadership among the kindergarten 

leaders from the point of view of the Deputy Director was very high , The 

mean of the total score was (4.31) with a standard deviation of (0.54 )and the 

values of the arithmetic averages

was(4.381) for the field of strategic direction and ranked first in the rank-

ing (4.37) for the field of promotion of organizational culture and came in 

second place (4.35) for the field of emphasis in ethical practices ranked third 

and (4,22) for the field of development of human capital in the fourth rank 

and (4.21) for the field of investment and competitiveness in the fifth place. In 

light of the results of the study, the researcher recommended several recom-

mendations to strengthen the practice of strategic leadership and recommend-

ed future studies to complement the scientific effort of the current study.
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املقدمة:

يشــهد العــامل املعاصــر العديــد مــن التغــرات املتســارعة يف شــى اجملــاالت ويواجــه العديــد مــن التحــدايت 
السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة والتكنولوجيــة والــي بدورهــا تؤثــر علــى خمتلــف جمــاالت العمــل التنظيمــي يف 
املؤسســات وتفــرض عليهــا التكيــف والتفاعــل معهــا لضمــان جناحهــا بغـــ النظــر عــن طبيعــة األنشــطة الــي 

متارســها.

وتعد املؤسســات التعليمية من أهم مؤسســات اجملتمع ابعتبارها املصدر الرئيس الذي ميده ابحتياجاته 
مــن الكــوادر الوطنيــة املؤهلــة أتهيــًا عاليــاً، ولكــي تســتطيع حتقيــق هــذا اهلــدف البــد هلــا مــن حتقيــق امليــزة 
التنافســية ليــس فقــط علــى املســتوى احمللــي، بــل علــى املســتوى العاملــي أيضــاً ولــن يتأتــى هلــا ذلــك مــا مل توظــف 
القيــادة االســراتيجية الفاعلــة الــي تســتطيع قيــادة التغيــر وضمــان جــودة خمرجــات هــذه املؤسســات ابلصــورة 

احملققــة ألهــداف اجملتمــع. 

 ، املثــال  ســبيل  علــى  انظــر  املتقدمــة،  الــدول  يف  ُأجريــت  الــي  الدراســات  بعـــ  أكدتــه  مــا  وهــذا 
)دراســةHITT et. al , 2009 350 ( والي أكدت على أمهية القيادة االســراتيجية ودورها الواضح 
يف تنفيــذ اســراتيجيات املنظمــة العامــة والتعليميــة، وذلــك مــن خــال جمموعــة مــن االدوار املتفاعلــة منهــا : 
حتديد االجتاه االسراتيجي للمنظمة، إدارة موارد املنظمة بفعالية، وتنمية رأس املال البشرى فيها، واستغال 
الكفــاايت اجلوهريــة فيهــا، واســتخدام انظمــة رقابيــة فاعلــة، وتعزيــز املمارســات األخاقيــة فيهــا، وعلــى الرغــم 
مــن امهيــة القيــادة االســراتيجية يف مرحلــة رايض االطفــال ابلنســبة مليــدان االدارة الربويــة عمومــاً. االّ أنــه ومــن 
خــال تنقيــب الباحثــة يف املصــادر التقليديــة وااللكرونيــة، الحظــت إن هــذا املوضــوع مل ينــل حظــاً وافــراً مــن 
البحــث والدراســة حمليــاً، وعربيــاً، األمــر الــذي حــدا ابلباحثــة وشــجعها علــى جعلــه حمــوراً لدراســتها احلاليــة علّهــا 
تكــون مبثابــة نقطــة االنطــاق إىل العديــد مــن الدراســات املســتقبلية الــي تتنــاول دور القيــادة االســراتيجية يف 
جتويــد خمرجــات العمليــة الربويــة يف خمتلــف مســتوايهتا مبــا فيهــا  مرحلــة رايض االطفــال وتطويرهــا حنــو االفضــل 

لتواكــب تطلعــات قيادتنــا احلكيمــة وابلتــايل حنقــق اهــداف ومطالــب الرؤيــة الطموحــة لبــادان ) 2٠٣٠ (.

ويف ضوء ما سبق أمكن للباحثة حتديد السؤال الرئيسي للدراسة يف اآليت:

السؤال الرئيسي:

مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مــن 
وجهــة نظــر وكيــات الروضــة احلكوميــة .
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االسئلة الفرعية :-

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
بتحديــد االجتــاه االســراتيجي مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة.

● درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
ابحملافظــة علــى اســتغال القــدرات واحملافظــة عليهــا مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
بتطويــر راس املــال البشــري مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

● مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة 
بتعزيــز املمارســات االخاقيــة مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

هل هناك فروق ذات دالله إحصائية بن استجاابت أفراد العينة تعزى للمؤهل العلمي، وسنوات اخلرة 

أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل حتقيق ما يلى :-

التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة بتحديد االجتاه االسراتيجي من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية.

للقيــادة 	  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  االطفــال  رايض  مؤسســات  قائــدات  ممارســة  درجــة  علــى  التعــرف 
االســراتيجية واملرتبطــة ابحملافظــة علــى اســتغال القــدرات واحملافظــة عليهــا مــن وجهــة نظــر وكيــات 

. احلكوميــة  الروضــات 

التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة بتطوير راس املال البشري من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية.

التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة ابحلافظة على الثقافة التنظيمية من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية .
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التعرف على درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 	 
واملرتبطة بتعزيز املمارسات االخاقية من وجهة نظر وكيات الروضات احلكومية .

الكشــف عمــا اذا كانــت هنــاك فــروق ذات داللــه احصائيــة بــن اســتجاابت افــراد العينــة تعــزى للمؤهــل 	 
العلمــي وســنوات اخلــرة؟

امهية الدراسة : تتمثل أمهية الدراسة فيما يلى :-

تكمــن أمهيــة الدراســة يف أمهيــة القيــادة االســراتيجية ومــا حتتلــه مــن مكانــة رئيســة يف جنــاح املؤسســات 	 
وحتقيــق أهدافهــا وميزهتــا التنافســية

إثــراء جمــال الدراســة ) اإلدارة الربويــة ( مبعلومــات ومعــارف جديــدة حــول القيــادة االســراتيجية مــن 	 
حيــث ممارســتها يف مؤسســات رايض االطفــال .

الغاليــة ابألســس واملبــادئ 	  بــادان  قائــدات رايض االطفــال يف  الدراســة يف زايدة وعــى  قــد تســهم  
.. االطفــال  رايض  مؤسســات  يف  االســراتيجية  القيــادة  ملمارســة  الازمــة  واملهــارات 

قــد تســهم نتائــج الدراســة يف توجيــه نظــر املســؤولن يف وزارة التعليــم إىل االهتمــام مبمارســة القيــادة 	 
االســراتيجية مــن قبــل مجيــع قائــدي مؤسســات التعليــم يف اململكــة مبــا يواكــب اهــداف ومطالــب رؤيــة 

اململكــة ) 2٠٣٠ (.

يتوقــع ان تثــر  الدراســة اهتمــام الباحثــن لطــرق املوضــوع مــن جوانــب اخــرى مهمــة مل تشــملها حــدود 	 
هــذه الدراســة ..

حدود الدراسة :

احلــدود املوضوعيــة : اقتصــرت علــى التعــرف علــى درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفــال يف 	 
مدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مــن وجهــة نظــر وكيــات الروضــات احلكوميــة .

احلــدود البشــرية :اقتصــرت الدراســة علــى مجيــع وكيــات الروضــات احلكوميــة مبؤسســات رايض األطفــال 	 
احلكوميــة .
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جـ - احلدود املكانية :اقتصرت الدراسة على مجيع مؤسسات رايض االطفال احلكومية مبدينة مكة املكرمة 
دون قراها .

مصطلحات الدراسة :

القيادة االسرتاتيجية 

تعــرف أبهنــا القــدرة علــى التوقــع والتصــور، واحلفــاظ علــى املرونــة، ومتكــن اآلخريــن إلحــداث تغيــر 
 )Ireland&Hitt1999:63( للمنظمــة مــن شــأنه خلــق مســتقبل حيــوي  اســراتيجي 

بشــكل  والتفكــر  املرونــة،  وإبقــاء  والتصــور،  التوقــع  علــى  الشــخص  قــدرة  أبهنــا  أيضــاً  وتعــرف 
واالزدهــار  للنمــو  قابــل  مســتقبل  ســتخلق  الــي  التغــرات  لبــدء  اآلخريــن  مــع  والعمــل  اســراتيجي 

)Lee&Chen,2007:1028 (

وتــرى الباحثــة أبن القيــادة االســراتيجية متثــل العمليــات الــي يتوقــع أن تلجــأ إليهــا قائــدات مؤسســات 
رايض االطفــال بغيــة حتقيــق رؤيــة اســراتيجية واضحــة ومفهومــة مــن خــال حتديــد االجتــاه االســراتيجي 
ملؤسســات رايض االطفــال، والعمــل علــى اســتغال القــدرات املتاحــة فيهــا واحملافظــة عليهــا، وتطويــر الثقافــة 
التنظيميــة فيهــا، عــاوة علــى تعزيــز املمارســات االخاقيــة الــي حتقــق اجلــودة يف األداء وابلتــايل تقــود بنجــاح اىل 
حتقيــق االهــداف املســتقبلية الــي تنشــد حتقيقهــا مؤسســات رايض االطفــال يف بــادان الغاليــة وفــاًء ألهــداف 

ومطالــب رؤيتهــا الطموحــة ) 2٠٣٠ ( .

اإلطار النظري للدراسة :

يتكون االطار النظري للدراسة من :-

مفهوم القيادة االسراتيجية .	 

أمهية القيادة االسراتيجية للمؤسسات الربوية	 

خصائص القيادة االسراتيجية  .	 

أدوار القيادة االسراتيجية يف املؤسسات الربوية	 
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وفيما يلى تفصيل ذلك :-

مفهوم القيادة االسرتاتيجية:

يعتــر مفهــوم القيــادة االســراتيجية مــن املفاهيــم احلديثــة نســبياً يف األدبيــات الربويــة، ذلــك ان اجلــذور 
األوىل هلــذا املفهــوم قــد اختــذت مــن اجملــال العســكري، إالّ انــه ســرعان مــا حظــا ابألمهيــة  يف جمــال العمــل ، 
ولعــل الســبب يف ذلــك يعــود اىل التغــرات املتســارعة الــي اتســمت هبــا حياتنــا املعاصــرة، خاصــة بفعــل مؤثــرات 
العوملــة وحتدايهتــا والــي تتطلــب املزيــد مــن االدوار االســراتيجية والفاعلــة الــي يتوقــع ان تضطلــع هبــا املؤسســات 
املتغــرات  تلــك  مــع  التفاعــل  أجــل  مــن  وأمناطهــا،  الربويــة مبختلــف مســتوايهتا  عــام واملؤسســات  بشــكل 

والتحــدايت ومتكــن ابنائنــا الطــاب مــن التفاعــل االمثــل معهــا.

وميثــل مصطلــح القيــادة االســراتيجية املصطلــح اجلوهــري هلــذه الدراســة وهــو كغــره مــن املصطلحــات 
الربويــة احلديثــة الــي تباينــت وجهــات نظــر املهتمــن بــه حــول حتديــد مفهومــه، وفيمــا يلــي بعـــ التعاريــف 

للقيــادة االســراتيجية:

تشــر القيــادة االســراتيجية إىل القــدرة علــى رســم وتوضيــح رؤيــة اســراتيجية للشــركة أو أحــد قطاعاهتــا 	 
مــع حتفيــز اآلخريــن علــى العمــل يف ظــل هــذه الرؤيــة. )شــارليز هــل، جارديــث جونــز ٧٣,2٠٠8(

تعــرف القيــادة االســراتيجية علــى أهنــا حتديــد أيــن تتجــه املؤسســة، وكيــف يتــم اتبــاع التوجــه االســراتيجي 	 
والوصول إليه. وهذا يعين أو خيص اهتمام القادة ابلتخطيط االســراتيجي طويل األمد واتباع أســاليب 
تســير تفتــح البــاب أمــام مشــاركة اآلخريــن. فعندمــا يهتــم القــادة هبــذا النــوع مــن التســير: حتليــل، ختطيــط، 

)Terry&Allan2010,p22(.تنفيذ، مراقبة وتقييم. ففي هذه احلالة يعترون اسراتيجيون

 إن القيــادة االســراتيجية هــي املســؤولة عــن جنــاح املؤسســة أو فشــلها، والقــادة االســراتيجيون هــم 	 
املســؤولون عــن حتقيــق التــوازن االســراتيجي بــن التطلعــات واحلاجــات، كمــا أهنــم املســؤولون عــن التميــز 
واملنافســة وهــم الذيــن يتولــون التخطيــط االســراتيجي، والتفكــر االســراتيجي هبــدف تطويــر املؤسســات 
فالقيــادة االســراتيجية توجــد عندمــا يفكــر األفــراد، ويفعلــون، ويؤثــرون يف اآلخريــن بطرائــق تشــجع علــى 

امليــزة التنافســية املســتدامة للمؤسســة.)الزغيب2٠1٠،,ص٣8(
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أهمية القيادة االستراتيجية:

) Hirsechi & Jones , 2008 , 15-17(  يف ضــوء مــا أشــار إليــه كل مــن هرشــي وجونــس
فانــه ميكــن حتديــد أمهيــة القيــادة االســراتيجية يف النقــاط التاليــة :-

أ - بنــاء اســراتيجية حتقــق النجــاح واالزدهــار علــى املــدى الطويــل، حيــث أن القيــادة االســراتيجية ترتبــط 
بنجــاح املؤسســات يف أعماهلــا وحتقيــق أهدافهــا، أمــا فقــدان القيــادة االســراتيجية جيعــل املؤسســات تفتقــد 

الركيــز علــى املــدى الطويــل .

ب - القــدرة علــى التعامــل مــع نوعيــات خمتلفــة مــن األعضــاء داخــل وخــارج املؤسســة، والتنســيق مــع جهــات 
مل يكــن بينهــا تفاعــل مــن قبــل.

إن القيــادة االســراتيجية تعــزز االلتــزام واملشــاركة وتؤكــد النمــوذج االخاقــي يف العاقــات املؤسســية الداخليــة، 
كما اهنا مبثابة املمثل للمؤسســة واملفاوض عنها يف التعامل مع اهليئات واملؤسســات اخلارجية ذات الصلة .

ت- الرصد والفهم الواعي واملســتنر للبيئة املؤسســية الداخلية واخلارجية – احمللية والدولية – من أجل اختاذ 
قرارات رشــيدة حول جدوى االنشــطة واملمارســات الربوية للمؤسســة التعليمية.

ث- االهلــام يف بنــاء رؤيــة ورســالة املؤسســة الربويــة وخلــق وعــي اســراتيجي وعمليــات متجــددة وحيويــة مــن 
اجــل ضمــان االنســان االســراتيجي يف املؤسســة الربويــة .

ج- تدبــر وادارة املــوارد املؤسســية الضروريــة ) املاليــة، واملاديــة والبشــرية ( كجــزء جوهــري مــن عمليــة تغيــر 
اســراتيجي حقيقــي ومتكامــل .

ح - زايدة وترقيــة راس املــال البشــري واملعــريف واالجتماعــي داخــل املؤسســة الربويــة بطريقــة اكثــر إنصافــاً 
ذلــك، إن القيــادة االســراتيجية تســعي للركيــز علــى املــوارد احليويــة الــي مــن االرجــح أن حتــدث فروفــاً يف 

ضمــان النجــاح املســتقبلي املســتمر ..

خ – تنفيــذ اخلطــط االســراتيجية املؤسســية املوضوعــة وفقــاً للمعايــر املتفــق عليهــا، حيــث تؤكــد الدراســات 
وجــود إجيابيــة وتبادليــة بــن تبــين القيــادة االســراتيجية وتنفيــذ اعمــال املؤسســة وأهدافهــا .

د – بناء ثقافة تنظيمية فعالة تتميز ابملرونة والقدرة على مواجهة التغير وإدارته لتحقيق أهداف املؤسسة .

ذ – حتقيــق اســتدامة اجلــودة الشــاملة يف املؤسســة، حيــث أثبتــت بعـــ الدراســات أمهيــة القيــادة االســراتيجية 
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يف منظمــات اجلــودة الشــاملة .

خصائص القيادة االسرتاتيجية: 

يف ضــوء مــا حــدده ) بيابيــا Pisapia 2009 ( فــإن أهــم خصائــص القيــادة االســراتيجية تتلخــص 
يف اآليت :-

أ – ضــرورة امتــاك القائــد للصفــات القياديــة الثمانيــة املرتبطــة ابلقائــد الناجــح وهــى : التطلــع، التكيــف، 
االجنــذاب، احلــزم، قــوة الشــخصية، الثقــة، االرتبــاط والكفــاءة .

ب – إمكانية تطبيق القائد لعمليات صنع القرار األساسية وإدارة االتصال والتحضر وإدارة الصراع .

جـ - تنفيذ القائد  للوظائف الرئيسية بفاعلية من ختطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة .

د – امتــاك القائــد فكــر اســراتيجي، يشــجعه علــى توظيــف العمليــات الفكريــة املتقدمــة املتمثلــة يف العمليــات 
االداريــة املرابطــة الــي متكنــه مــن االحســاس بكافــة التغــرات الــي تواجــه املؤسســة وســبل مواجهتهــا .

أدوار القيادة االسرتاتيجية: 

لقــد وردت العديــد مــن االســهامات مــن قبــل الباحثــن يف جمــال حتديــد األدوار أو املمارســات الرئيســية 
للقيــادة االســراتيجية، لعــل مــن أبرزهــا : 

واألدوار  التفاعليــة  األدوار  مهــا  عنصريــن  علــى  اشــتمل  الــذي   )Mintoeberg منــــوذج)1993 
املعلوماتية  ومنــوذج)Mason, 1986( اشتمل على مخسة ممارسات متثلت يف تطوير رؤية اسراجتية ،حتديد 
) Hassn1998&Hagher (1املوارد والعاقات ،صياغة األهداف التنظيمية ،والتنفيذ والرقابة ومنــوذج

اشتمل على مخسة ممارسات أساسية هي : )تطوير املقدرات اجلوهرية وتطوير رأس املال البشري، االستخدام 
الفاعــل للثقافــة اجلديــدة والتصــرف االســراتيجي املناســب وتطويــر تراكيــب تنظيميــة وثقافــة جديــدة تتناســب مــع 
املوقف )جاب 2٠٠٤:٣٩-٤٧ ( إال أن) منوذج Hitt el.al 2003( أعتر االمشل واالحدث، لذلك 

تبنتــه الباحثــة، ويشــمل النمــوذج مــا يلــي: 

أ – حتديد االجتاه االسرتاتيجي Determing Stratigic direction، يتضمن :

التحديــد االســراتيجي تطويــر رؤيــة طويلــة االمــد للهــدف االســراتيجي للمؤسســة متتــد لفــرة علــى االقــل 
من مخس اىل عشــر ســنوات مســتقبلية .
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 Exploiting and mentaning coreعليهــا واحملافظــة  القــدرات  اســتغالل   - ب 
:competence 

ينبغــي علــى القيــادة االســراتيجية أن تســتغل كافــة مقدراهتــا بشــكل أمثــل، واملقــدرات اجلوهريــة تتمثــل 
عــادة يف االنشــطة الوظيفيــة للمؤسســة .

:Developing Human capital جـ - تطوير رأس املال البشري

 يشر رأس املال البشري اىل املعرفة واملهارات الي ميتلكها العاملن يف املؤسسة.

 Sustaining an effective organizationد – احملافظة على ثقافة تنظيمية فاعلة
:culture

 مــن املعــروف أن أيــة منظمــة أو مؤسســة تتكــون ثقافتهــا مــن جمموعــة مــن القيــم الــي تشــرك يف توظيفهــا 
مجيــع مكــوانت املنظمــة وتلعــب ابلتــايل دوراً رئيســاً يف تطويــر وتعزيــز ثقافتهــا .

: Emphasizes ethical practices هـ - الرتكيز على املمارسات االخالقية

التنفيذيــن املســؤولية الشــخصية يف تطويــر وتقويــة املمارســات االخاقيــة يف احنــاء  يتحمــل الرؤســاء 
املؤسســة، إذ ينبغــي أن يوضحــوا ابســتمرار أبن الســلوك االخاقــي هــو اجلــزء احملــوري لرؤيــة ورســالة وأهــداف 
املؤسســة. وممكــن للرؤســاء تعزيــز الســلوك االخاقــي عــن طريــق نظــام املكافــآت، والتقييــم، واالجــراءات 

والسياســات .

الدراسات السابقة :

علــى الرغــم مــن أمهيــة موضــوع القيــادة االســراتيجية يف ميــدان اإلدارة الربويــة وأمهيــة مرحلــة رايض 
االطفــال، إالّ انــه مل ينــل حظــاً وافــراً مــن البحــث والدراســة لتلــك املرحلــة علــى املســتوى احمللــي، حيــث الحظــت 
الباحثــة نــدرة الدراســات الــي تتعلــق ابلقيــادة االســراتيجية يف املؤسســات الربويــة بشــكل عــام وعــدم توافرهــا 
يف مرحلــة رايض االطفــال بشــكل خــاص يف اململكــة، ممــا جعلهــا تســتند اىل الدراســات املتعلقــة ابلقيــادة 
االســراتيجية يف املؤسســات االخــرى حمليــا ويف املنطقــة العربيــة واالجنبيــة اثنــاء اســتعراضها للدراســات الســابقة 

..
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وفيما يلى استعراض هلذه الدراسات :-

أواًل : الدراسات املباشرة :

التنظيمــي«، 	  والتعلــم  االســراتيجية  »القيــادة  بعنــوان:   )2005(Vera & Crossan دراســة 
والــي هدفــت اىل إلقــاء نظــرة علــى عمليــات التعلــم التنظيمــي ومســتوايته لوصــف كيفيــة أتثــر القيــادة 

االســراتيجية يف كل عنصــر مــن عناصــر نظــام التعليــم .

واســتخدام الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي وطبقــا االســتبانة الــي اعداهــا هلــذا الغــرض وطبقاهــا علــى 	 
عينــة مــن مديــري املــدارس املتوســطة يف واليــة كاليفورنيــا يف الــوالايت املتحــدة االمريكيــة قوامهــا ) ٥62 ( 

مديــراً ومديــرة بنســبة 1٥% مــن اجملتمــع الكلــى البالــغ ) 112٤ ( مديــراً ومديــرة .

ومــن اهــم مــا توصلــت اليــه مــن نتائــج إن القيــادة االســراتيجية تشــجع الثقافــة املفتوحــة، النظــم املرنــة، 	 
وتتطلــع للبيئــة اخلارجيــة مــع الركيــز علــى البيئــة الداخليــة .

دراســة Yasin , Malmuz )2006( هدفــت اىل التعــرف عمــا اذا كانــت هنــاك عاقــة دالــة بــن 	 
اســتخدام القــادة إلجــراءات القيــادة االســراتيجية وجناحهــم كمــا يــدرك ذلــك اتباعهــم .

ومــن خــال عينــة عشــوائية طبقــت علــى ) 12٤ ( أســتاذاً جامعيــاً، ) 22 ( عميــداً مــن جامعــة فلوريــدا 	 
االطلســية، وجامعة بوترا املاليزية، وجامعة التكنولوجيا املاليزية، وكانت االســتجابة على ) ٧٧ ( ســؤااًل 
يف اســتبانة القيــادة االســراتيجية والــي طــورت اعتمــاداً علــى نظريــة بيســابيا ) Pisapia ( للقيــادة 

االســراتيجية .

وتوصلت الدراســة اىل ان القادة الناجحن يســتخدمون جمموعة اوســع من اســراتيجيات القيادة مقارنة 	 
ابلقــادة األقــل جناحــاً .

ووجــدت أيضــاً أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بــن سلســلة إجــراءات العمــل املســتخدمة مــن قبــل 	 
العمــداء الناجحــن يف جامعــات ماليــزاي وامريــكا وسلســلة إجــراءات العمــل املســتخدمة مــن العمــداء 

االقــل جناحــاً يف جامعــات ماليــزاي وأمريــكا .

دراســة الســرحان)2٠12(  والــي هدفــت اىل التعــرف علــى درجــة ممارســة القــادة االكادمييــن للقيــادة 	 
االســراتيجية وعاقتهــا ابألداء الوظيفــي لــدى أعضــاء اهليئــة التدريســية يف جامعــة آل البيــت ابألردن. 
واســتخدمت املنهــج الوصفــي موظفــة االســتبانة جلمــع البيــاانت والــي طبقــت علــى عينــة مــن اعضــاء هيئــة 
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التدريــس مكونــة مــن ) 211 ( عضــو .

وقــد توصلــت الدراســة اىل أن هنــاك قصــور يف تدريــب القــادة األكادمييــن جبامعــة آل البيــت علــى أبعــاد 
القيــادة االســراتيجية وتفعيــل الرامــج التدريبيــة هلــم .

اثنياً : الدراسات غري املباشرة:

دراســة املربــع )2٠٠8( الــي هدفــت إىل التعــرف علــى دور القيــادة االســراتيجية يف تطويــر الثقافــة 	 
التنظيميــة يف األجهــزة األمنيــة بوجــه عــام واملديريــة العامــة للجــوازات واملديريــة العامــة للدفــاع املــدين بوجــه 
خــاص. واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليلــي املقــارن مــن خــال املســح االجتماعــي للعينــة، 

واُســتخدمت االســتبانة أداة للدراســة .

وتوصلت الدراسة اىل بعـ النتائج من أمهها :

إن ممارســة القيــادة االســراتيجية املشــاركة يف املديريــة العامــة للجــوازات كان بدرجــة متوســطة، ووجــود 	 
منــط الثقافــة احملافظــة يف املديريــة العامــة للجــوازات بدرجــة متوســطة، ووجــود ارتبــاط طــردي متوســط بــن 
القيــادة االســراتيجية املشــاركة وبــن منــط الثقافــة احملافظــة، وارتبــاط طــردي قــوي بــن القيــادة االســراتيجية 
املشــاركة وبــن كل مــن الثقافــة املرنــة ومســامهة القيــادة االســراتيجية املشــاركة يف تطويــر الثقافــة التنظيميــة 
الســائدة يف املديريــة العامــة للجــوازات بدرجــة متوســطة، ووجــود معوقــات تنظيميــة مهمــة حتــد مــن فاعليــة 
دور القيــادات االســراتيجية يف تطويــر الثقافــة التنظيميــة الســائدة يف املديريــة العامــة للجــوازات واملديريــة 

العامــة للدفــاع املــدين بدرجــة عاليــة .

للقيــادة 	  الــي ميكــن  اهــم املمارســات  التعــرف علــى  العزيــز )2٠1٠( والــي هدفــت اىل  دراســة عبــد 
االســراتيجية إتباعهــا يف الشــركات الدوليــة لصباغــة املنســوجات وحتديــد مــدي مســامهتها يف تنميــة 

التنافســية . قدراهتــا 

كمــا هدفــت اىل منــوذج مقــرح ميكــن تطبيقــه لــزايدة فعاليــة القيــادة االســراتيجية وأتثــر ذلــك علــى 	 
القــدرات التنافســية للشــركات الدوليــة لصباغــة املنســوجات .

وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج أمههــا : توجــد فــروق معنويــة بــن الشــركات حمــل الدراســة فيمــا 	 
يتعلــق بقــدرة القائــد علــى تكويــن البنــاء االســراتيجي.

كما توجد فروق معنوية بن الشركات حمل الدراسة فيما يتعلق بقدرة القائد على إدارة التغير .	 
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دراســة املعاضيــدى والطائــي )2٠11( والــي هدفــت اىل قيــاس وحتليــل العاقــة االرتباطيــة واألثــر بــن 	 
ممارســة القيــادة االســراتيجية واملتمثلــة يف اآليت : ) بنــاء قــدرات ديناميــة جوهريــة، وبنــاء هيــكل وثقافــة 
منظميــه جديــدة ( بوصفهــا متغــرات مســتقلة، ) واملرونــة االســراتيجية ( بوصفهــا متغــر اتبعــاُ ملواجهــة 
لبقائهــا، فضــا عــن  التغــرات البيئيــة الــي تشــهدها املنظمــات يف إطــار ممارســتها ألعماهلــا، وســعياً 
اكتشــاف مقدار التباين يف أتثر املمارســات املشــار إليها يف تعزيز املرونة االســراتيجية للمنظمة .وتؤثر 
معنــوايً يف املرونــة االســراتيجية. ويف ضــوء ذلــك مث تقــدمي بعـــ املقرحــات الــي مــن شــأهنا أن تســهم 
يف توجيــه أنظــار القيــادات االســراتيجية يف املنظمــات املختلفــة للتعــرف علــى أدوار تلــك املمارســات 
والبحــث عــن اهــم اآلليــات والوســائل الــي متكنهــا مــن اعتمادهــا كوهنــا اداة مهمــة يف حتقيــق املرونــة 

االســراتيجية .

دراســة )اخلطيــب )2٠1٥( والــي هدفــت اىل التعــرف علــى مهــارات القيــادة االســراتيجية وعاقتهــا 	 
ابدراه االزمــات، واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث قــام لباحــث ابســتخدام طريقــة احلصــر 
الشــامل جلميــع املوظفــن مــن مســمي وظيفــي رئيــس قســم فأعلــى، حيــث مشلــت الدراســة مجيــع اهليئــات 
احملليــة الكــرى يف حمافظــات غــزة : إجباليــا، غــزة، ديــر البلــح، خــان يونــس، رفــح ( املوظفــن البالــغ 
عددهــم ) 211 ( موظفــاً عــن مســمي رئيــس قســم فاعــل، واســتخدم الباحــث االســتبانة أداة جلمــع 

البيــاانت ..

وتوصلــت الدراســة اىل وجــود درجــة عاليــة مــن املوافقــة مــن قبــل أفــراد جمتمــع الدراســة فيمــا خيــص 
مهــارات القيــادة االســراتيجية ) املهــارات الذاتيــة، املهــارات الفنيــة، املهــارات الفكريــة، املهــارات االداريــة ( .

وجــاءت درجــة املوافقــة علــى مجيــع جمــاالت مهــارات القيــادة االســراتيجية مــن قبــل أفــراد جمتمــع الدراســة 
بوزن نسيب ) ٥٥.٧1% ( .

كمــا اظهــرت نتائــج الدراســة وجــود درجــة عاليــة مــن املوافقــة علــى فقــرات إدارة االزمــات، ووجــود عاقــة 
اجيابيــة بــن توفــر مهــارات القيــادة وادارة االزمــات يف اهليئــات احملليــة مبحافظــات غــزة، وانــه ال توجــد فــروق 
ذات داللــة احصائيــة عنــد مســتوي الداللــة بــن متوســطات اســتجابة املبحوثــن حــول عاقــة مهــارات القيــادة 
االســراتيجية وإدارة االزمــات يف اهليئــات احملليــة مبحافظــات غــزة تعــزي للمتغــرات : ) اجلنــس، اهليئــة احملليــة 
الــي يعمــل هبــا املســتجيب، ســنوات اخلدمــة، املســمى الوظيفــي ( مــا عــدا متغــر العمــر، وكانــت الفــروق لصــاحل 
االفــراد مــن الذيــن اعمارهــم اقــل مــن ) ٣٠ ( ســنة، ومتغــر املؤهــل العلمــي لصــاحل الذيــن مؤهلهــم العلمــي 

دبلــوم متوســط فأقــل.
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التعليق على الدراسات السابقة :

 من حيث املوضوع : تناولت الدراسات السابقة موضوع القيادة االسراتيجية وأمهيتها وامناطها 	 
وخصائصها وادورها .

من حيث الزمان : مجيع الدراسات السابقة حديثة نسبياً، فقد مت إجراؤها يف الفرة من ) 2٠٠٥ 	 
اىل 2٠1٥ ( .

من حيث املكان : تنوعت أماكن تطبيق الدراسات، فمنها احمللية، ومنها العربية واالسامية 	 
واالجنبية .

من حيث املنهج : اعتمدت مجيع الدراسات السابقة املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة 	 
جلمع البياانت .

من حيث العينات : تكونت عينات الدراسات السابقة من العاملن يف املؤسسات احلكومية العامة 	 
ومؤسسات التعليم العام واجلامعى : ) املديرون، قادة املدارس، املعلمن، اعضاء هيئة التدريب يف 

اجلامعات ( .

من حيث استفادة الباحثة منها :	 

   استفادت الباحثة من الدراسات السابقة :

صياغة مشكلة الدراسة .	 

مجع مادة االطار النظري .	 

جـ - اختيار وتصميم أداة الدراسة ) االستبانة ( .

د – مناقشة وتفسر نتائج الدراسة .

هـ - مقارنة نتائج دراسة الباحثة بنتائج الدراسات السابقة .
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ما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة :

تناولــت هــذه الدراســة القيــادة االســراتيجية وممارســتها يف مؤسســات رايض االطفــال يف مدينــة مكــة 
املكرمــة، ولعلهــا – حســب علــم الباحثــة – االوىل يف موضوعهــا علــى مســتوى اململكــة إذ مل تكــن علــى 
مســتوي العــامل العــريب. إذ مل جتــد ايــة دراســة عــن القيــادة االســراتيجية يف مرحلــة رايض األطفــال حمليــاً واقليميــاً 

مــن خــال حبثهــا وتنقيبهــا يف مصــادر املعلومــات التقليديــة وااللكرونيــة .

منهجية الدراسة وإجراءاهتا :

منهجية الدراسة :- اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي املسحي ملناسبته ألغراض الدراسة .

جمتمع الدراسة وعينتها :

تكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع وكيــات الروضــات احلكوميــة لــرايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة والبالــغ 
عددهــن للعــام 1٤٣٩) ٣٧ ( وكيلــة حســب إحصائيــة اإلدارة العامــة للتعليــم مبنطقــة مكــة املكرمــة .

ونظــراً لصغــر حجــم جمتمــع الدراســة فقــد عمــدت الباحثــة علــى تطبيــق الدراســة علــى مجيــع أفــراد جمتمــع 
الدراســة وبلــغ عــدد االســتباانت املســرجعة )2٧( اســتبانة كمــا هــو موضــح ابجلــدول رقــم ) ٠1 ( 

جدول رقم ) 01 (

يوضح للتوزيع التكراري للمعلومات األولية لمجتمع الدراسة الكلية من وكيالت الروضات الحكومية ) 27 = ن ( :

اجملموع الكليفئات اخلاصية :اخلصائص :
%ت 1 - املؤهل العلمي

--1 / دبلوم 
216٥٩.٣ / بكالوريوس 
٣11٤٠.٧ / فوق البكالوريوس 

2٧1٠٠.٠اجملموع الكلي
--1 / من ٣ سنوات فأقل2 - فئات سنوات اخلرة

2622.2 / من ٤ – 6 سنوات 
٣1٠٣٧.٠ / من ٧ – ٩ سنوات 
٤11٤٠.٧ / من 1٠ سنوات فأكثر 
2٧1٠٠.٠اجملموع الكلي 
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ابلنظر للجدول )1( الذي يوضح خصائص جمتمع الدراســة ) حســب املؤهل العلمي وســنوات اخلرة 
( جنــد أن غالبيــة جمتمــع الدراســة)٥٩.٣( حيملــن درجــة البكالوريــوس والبالــغ عددهــن)16( وكيلــة يف حــن بلــغ 

عــدد مــن حيملــن مؤهــل أعلــى مــن البكالوريــوس) ٤٠.٧(

 كمــا يتضــح أن نســبة ٤٠.٧(( مــن أفــراد جمتمــع الدراســة واملبالــغ عددهــن)11( وكيلــة خرهتــن يف 
العمــل مــن عشــرة ســنوات فأكثــر بينمــا بلــغ عــدد الوكيــات الــايت ســنوات خرهتــن يف العمــل مــن)٧-٩(  
ســنوات )1٠( وكيات وبنســبة. ) ٣٧.٠( وعدد )6( وكيات ممن تراوحت ســنوات خرهتن يف العمل بن 

)6-٤ ( وبنســبة بلغــت )22.2(.وهــي أقــل نســبة يف عــدد ســنوات اخلــرة .

أداة الدراسة :-

جلمــع البيــاانت الازمــة لتحقيــق أهــداف الدراســة ،مت تصميــم االســتبانة بعــد مراجعــة األدب النظــري 
ذي العاقــة مبجــال الدراســة، واالطــاع علــى الدراســات الســابقة احملليــة والعربيــة واألجنبيــة، وذلــك يف ضــوء 

مشــكلة الدراســة وأســئلتها وأهدافهــا ومنهجهــا .وتكونــت األداة مــن جزأيــن رئيســين :

اجلــزء االول :  اشــتمل علــى البيــاانت األوليــة ألفــراد جمتمــع  الدراســة مــن الوكيــات ابلروضــات احلكوميــة 
مبدينــة مكــة املكرمــة .

امــا اجلــزء الثــاين : وتضمــن حمــور الدراســة الرئيــس، وهــو القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة 
املكرمــة واشــتمل علــى مخســة جمــاالت رئيســة كمــا يلــى :-

اجملــال االول : ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة 
) بتحديــد االجتــاه االســراتيجي ( واشــتمل علــى )6( ســتة عبــارات .

اجملــال الثــاين: ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة ) 
ابحملافظــة علــى اســتغال القــدرات واحملافظــة عليهــا ( واشــتمل علــى )٤( اربعــة عبــارات.

اجملــال الثالــث : ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة 
بـ ) تطوير رأس املال البشــري (، وتضمن )٥( عبارات.

اجملــال الرابــع: ويتضمــن ممارســات القيــادة االســراتيجية لقائــدات رايض االطفــال مبكــة املكرمــة واملتعلقــة 
بـــ ) تعزيــز الثقــة التنظيميــة ( واشــتمل علــى ) ٥ ( مخــس عبــارات .

املكرمــة  مبكــة  االطفــال  لقائــدات رايض  االســراتيجية  القيــادة  ممارســات  ويتضمــن   : اخلامــس  اجملــال 
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واملتعلقــة بـــ ) تعزيــز املمارســات األخاقيــة ( واشــتمل علــى ) ٣ ( ثاثــة عبــارات .

واصبح اجملموع الكلى لعبارات األداة ) 2٣ ( عبارة ..

وقــد مت اعتمــاد مقيــاس ليكــرت اخلماســي للتعبــر عــن اســتجاابت جمتمــع الدراســة عــن درجــة ممارســات 
قائــدات رايض االطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مبجاالهتــا وعباراهتــا الــواردة يف االســتبانة. 
حبيــث تكــون درجــة املمارســة ) كبــرة جــداً ( إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب ٤.2٠ فأعلــى، ) كبــرة ( 
إذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب تــراوح بــن ٣.٤٠ وأقــل مــن ٤.2٠ وبدرجــة ) متوســطة( إذا كانــت قيمــة 
املتوســط احلســايب تــراوح بــن 2.6٠ اىل أقــل مــن ٣.٤٠، وبدرجــة ) ضعيفــة ( إذا كانــت قيمــة املتوســط 
احلســايب تــراوح بــن 1.8٠ اىل اقــل مــن 2.6٠ .وبدرجــة )ضعيفــة جــداً (اذا كانــت قيمــة املتوســط احلســايب 

مــن 1 اىل اقــل مــن 1.8٠ انظــر اجلــدول رقــم ) 2 (.

جدول رقم )٠2(

يوضح استجابة جمتمع الدراسة لدرجة ممارسة مديرات رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة من القيادة االسراتيجية 
يف جماالهتا املختلفة وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسي

النسبةاملتوسطدرجة املمارسة

كبرة جدًا

كبرة

متوسطة.

ضعيفة.

ضعيفة جداً.

٤ - ٥.2٠

 > - ٣.٤٠
 ٤.2٠

 > - 2.6٠
٣.٤٠

 > - 1.8٠
2.6٠

  1.8٠> -1

8٤% فأعلى

68% ملا اقل من %8٤

٥2% ملا اقل من %68

٣6% ملا اقل من ٥2%

اقل من ٣6%
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صدق األداة :

وللتحقــق مــن صــدق اداة الدراســة ) االســتبانة ( مث عرضهــا علــى جمموعــة مــن احملكمــن مــن ذوى 
اخلــرة واالختصــاص إلبــداء الــرأي يف فقــرات األداة ومــدى انتمائهــا اىل جماهلــا، وســامة الصياغــة يف اللغــة .

وبنــاًء علــى مــا ابــدوه مــن ملحوظــات علميــة مث تعديــل فقــرات األداة بشــكلها النهائي.وللتأكــد مــن 
صــدق االتســاق الداخلــي مت اســتخدام معامــات االرتبــاط بــن درجــة كل جمــال مــن جمــاالت األداة وعاقتــه 
ابلدرجــة الكليــة للمجــاالت وبــن كل عبــارة مــن عبــارات جمــاالت األداة والدرجــة الكليــة لــكل جمــال علــى 

حــدة .كمــا هــو موضــح يف جــدول )٣(.
جدول رقم )٣(

يوضح نتائج قيم الصدق االرتباطي* لبنود جماالت أداة الدراسة

: ) N=2جملتمع الدراسة الكلية من وكيات الروضات احلكومية ) ٧

مسلسل 
عبارات

اجملال
ارتباط درجات عبارات اجملال مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

اجملال1
اجملاالت

الكلي6
اجملال2

اجملاالت

الكلي6
اجملال3

اجملاالت

الكلي6
اجملال4

اجملاالت

الكلي6
اجملال5

اجملاالت

الكلي6

1**٠.٥٩**٠.٧٠٠1**٠.٧٩6**٠.68٠**٧.82٠**٤.8٠.٩٣**٠.٩٣٧**٩٥8**٠.8٤8**٠.8٠٣

2**٠.8٠**٩٤.8٠**٣٠.6٩2**٠**٠.٥٤٩.8٥1**٠.٩**٠.٧٧٠2٠**٠.8٤8**٠.٩٠1**٠.٧2٠

٠**٣.8٠**٣٣.66٠.٧**٠.٥٤٩**٠.٧٧٥**٩8٠.٧**٩2٠.٧٥**٠.٩٠٥**٣2**٠**٠.٩٠٧.8٥٩

٠**٤.8٠.٧٥**٩٤6**٠.٧86**٠.8٠.٧**٥٩1٠.٥**٣6٠**٩.8٠**٩٥.8٥8--

٠**٥.8٠**٧٣.8٩1--**٠.٧16**٠.6٣1**٠.٩٤2**٠.٩٠٧--

6**٠.8٩2**٠.8٩٩--------
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مسلسل 
عبارات

اجملال
ارتباط درجات عبارات اجملال مبتوسط الدرجة الكلية لـ :

٠.٩12**٠.٧88**-٠.٧8٤**-٠.٧٩٩**-٠.661**--اجملال1

٠.8٣6**٠.٧26**-٠.٧2٩**-٠.٧2٥**----اجملال2

٠.٩1٤**٠.٧6٤**-٠.8٠6**------اجملال٣

٠.٩٣1**٠.828**--------اجملال٤

٠.8٩٥**---------اجملال٥

اجملاالت 
----------الكلية6

ابلنظــر للجــدول أعــاه ياحــظ وجــود ارتبــاط عــايل بــن درجــة كل جمــال مــن جمــاالت األداة والدرجــة 

الكليــة للمجــاالت وبــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات جمــاالت األداة والدرجــة الكليــة لــكل جمــال مــن جمــاالت 

يــدل علــى متتعهــا بصــدق داخلــي  ممــا  العبــارات دااًل إحصائيــاً  األداة حيــث أن معامــل االرتبــاط جلميــع 

،وإمكانيــة تطبيقهــا لقيــاس مــا صممــت ألجلــه.

ثبات أداة الدراسة:

 ) Alpha , cronbach ( مت التحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة مــن خــال اختبــار معامــل ألفاكرونبــاخ

جملــاالت االســتبانة حيــث بلغــت ) ٠.٩6٤(وهــى نســبة عاليــة تؤكــد موثوقيــة االســتبانة، حبيــث ميكــن االعتمــاد علــى 

نتائجهــا يف التحليــل والتفســر واملناقشــة. انظــر اجلــدول رقــم )٠٤(
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جدول رقم ) ٠٤(

املوضح لقيم ثبات جماالت أداة الدراسة واحملسوبة بطريقة ) آلفا كرونباخ ( جملتمع الدراسة الكلي من وكيات 
:) N=2الروضات احلكومية ) ٧

جماالت أداة الدراسة :
عدد 
البنود

قيمة معامل 
آلفا كرونباخ

1 – اجملال األول : درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال املرتبطة بتحديد االجتاه 
االسراتيجي .

6٠.٩21

2 – اجملال الثاين : درجة ممارسات قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية املرتبطة ابستثمار 
القدرات التنافسية واحملافظة عليها .

٤٠.٧٥٣

٣٥٠.81٩ –  اجملال الثالث : درجة ممارسة قائدات رايض األطفال املرتبطة بتطوير رأس املال البشري .

٤ –  اجملال الرابع : درجة ممارسة قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية املرتبطة بتعزيز الثقافة 
التنظيمية .

٥٠.٩٥1

٥ -   اجملال اخلامس : درجة ممارسة قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية واملرتبطة ابلتأكيد 
على املمارسات األخاقية .

٣٠.8٥٥

62٣٠.٩6٤ – الثبات الكلي للدرجة الكلية ملمارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية

يتضــح مــن اجلــدول رقــم )٤( إن معامــات الثبــات حملــاور أداة الدراســة مرتفعــة وتتمتــع بقيــم ثبــات 
عاليــة، حيــث بلــغ معامــل الثبــات الكلــي لــأداة )٠.٩6( ممــا يــدل علــى صاحيــة األداة للتطبيــق. 

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  

 ُعرضت نتائج الدراسة وفقاً لتسلسل أسئلتها كما يلي:

 الســؤال األول والــذي نصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 
املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتحديــد االجتــاه االســراتيجي مــن وجهــة نظر جمتمــع الدراســة الكلــي 

مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة لدرجــة ممارســة قائــدات 
مؤسســات رايض األطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتحديــد االجتــاه االســراتيجي 
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كمــا هــو موضــح يف جــدول رقــم ) ٠٥ (.

جدول رقم ) ٥ (

املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال 
مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة بتحديد االجتاه االسراتيجي من وجهة نظر جمتمع الدراسة الكلية 

من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً واحنرافاهتا 
املعيارية تصاعدايً ) 2٧ = ن ( :

العبارات :
المتوسط

الحسابي

نسبة

متوسط

االنحراف

المعياري

ترتيب 
العبارات

درجة

الممارسة**

للكلللمجال1 

01 - تضع قائدات رياض األطفال رؤية 
إستراتجية في ضوء تحليل البيئة الداخلية 

والخارجية للروضة.

كبيرة جدًا4.4488.80.506103

05 - تحفز قائدات رياض األطفال 
منسوباتها على تقديم المبادرات االبتكارية 

واألفكار اإلبداعية.

كبيرة جدًا4.4488.80.641204

04 - تساعد قائدات رياض األطفال 
منسوباتها على فهم واستيعاب الرؤية 
االستراتيجية للروضة وسبل تحقيقها.

كبيرة جدًا4.4488.80.698305

06 - تعزز قائدات رياض األطفال 
الثقة لدى منسوباتها بقدرتهن على تحقيق 

األهداف االستراتيجية .

كبيرة جدًا4.3887.60.740408

03 - ٌتشرك قائدات رياض األطفال 
اإلداريات والمعلمات في وضع وتطوير 

الرؤية االستراتيجية للروضة.

كبيرة جدًا4.3386.60.784511
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العبارات :
المتوسط

الحسابي

نسبة

متوسط

االنحراف

المعياري

ترتيب 
العبارات

درجة

الممارسة**

02 - تحرص قائدات رياض األطفال على 
االستفادة من تجارب المؤسسات المحلية 
والدولية الناجحة في تحديد التوجهات 

المستقبلية للروضة.

كبيرة جدًا4.2284.40.801619

1 - معدل درجة المجال األول لممارسة 
قائدات مؤسسات رياض األطفال المرتبط 

بتحديد االتجاه االستراتيجي .

كبيرة جدًا4.37787.50.595-1

يتبن من اجلدول رقم ) ٥( أن املتوســطات احلســابية  الســتجابة جمتمع الدراســة من وكيات الروضات 

احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة واملرتبطــة بتحديــد االجتــاه االســراتيجي تراوحــت بــن 22,٤ 

- ٤,٤٤ ومبتوســط عــام بلــغ ٤,٣8. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر »بدرجــة كبــرة جــدًا”. 

حصلــت العبــارة ) رقــم 1 ( ونّصهــا: “ تضــع قائــدات رايض األطفــال رؤيــة اســراتيجية يف ضــوء حتليــل 

البيئــة الداخليــة واخلارجيــة للروضــة( علــى املرتبــة األوىل.

وحصلــت العبــارة ) رقــم ٥ ( والــي نّصهــا« حتفــز قائــدات رايض األطفــال منســوابهتا علــى تقــدمي 

الثانيــة.  ملرتبــة  االبداعيــة«   واألفــكار  االبتكاريــة  املبــادرات 

بينمــا حصلــت العبــارة ) رقــم 2 ( والــي نصهــا: “ حتــرص قائــدات رايض األطفــال علــى االســتفادة مــن 

جتــارب املؤسســات احملليــة والدوليــة الناجحــة يف حتديــد التوجهــات املســتقبلية للروضــة« علــى املرتبــة األخــرة 

يف اجملــال.

وقــد يُعــزى حصــول العبــارة رقــم) 1 ( علــى املرتبــة األوىل حلــرص القائــدات علــى وضــع رؤيــة اســراتيجية وفقــاً 
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للبيئــة الداخليــة واخلارجيــة ادراكاً منهــن أبمهيــة الرؤيــة يف رســم اخلطــط واالســراتيجيات احملققــة ألهــداف الروضــة 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة اخلطيــب. والــي توصلــت اىل وجــود درجــة عاليــة مــن املوافقــة مــن ِقبــل أفــراد جمتمــع 

الدراسة فيما خيص مهارات القيادة االسراتيجية يف مجيع جماالهتا بينما  اختلفت مع دراسة عبدالعزيز)2٠1٠(

والــي أشــارت اىل أن هنــاك فــروق بــن الشــركات حمــل الدراســة فيمــا يتعلــق بتكويــن البنــاء االســراتيجي. 

وقــد يعــزى حصــول العبــارة ) رقــم 2 ( علــى املرتبــة األخــرة رمبــا لعــدم توفــر الفــرص املناســبة لقائــدات 

رايض األطفــال حلضــور الــدورات واملؤمتــرات الــي تتيــح هلــن االســتفادة مــن التجــارب األخــرى فــي المجــال 

ســواًء المحليــة منهــا أو اإلقليميــة أو العالميــة وتبــادل الخبــرات مــع منســوبي المؤسســات 

ذات العالقــة .. 

الســؤال الثــاين والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة املكرمــة 

للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة ابســتثمار القــدرات التنافســية واحملافظــة عليهــا مــن وجهــة نظر جمتمــع الدراســة 

الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟ 

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 

واملرتبطــة  االســراتيجية  للقيــادة  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  األطفــال  مؤسســات رايض  قائــدات  ممارســة  لدرجــة 

ابســتثمار القــدرات التنافســية واحملافظــة عليهــا. كمــا هــو موّضــح يف اجلــدول )جــدول رقــم) ٠6 ((
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جدول رقم )٠6(

يبن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة ابستثمار القدرات التنافسية واحملافظة عليها من وجهة 
نظر جمتمع الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها 

:) N=2املئوية تنازلياً واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٧

العبارات :
املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
ترتيب العبارات

درجة

املمارسة**

للكلللمجال2

1٠ - تعمل قائدات رايض األطفال على توفر املناخ التنظيمي 
املائم الذي يعزز االنتماء إىل الروضة لدى املنسوابت 

كبرة جدًا66٩112.٠٠.٤.٣٠86

٠٧ - حترص قائدات رايض األطفال على احلفاظ على 
املنسوابت ذوات اخلرات والقدرات العالية .

كبرة جدًا٠٠.٧2٤21٣.٤.٣٠86

٠8 - حترص قائدة رايض األطفال على توافر الكوادر الوظيفية 
الي متتلك املؤهات العلمية واملهنية العالية .

كبرة جدًا8٠1٣2٠.228٤.٤٠.٤

٠٩ - تركز قائدات رايض األطفال على املنسوابت ذوات 
املؤهات واملهارات العالية يف حتقيق أهداف الروضة وجتويد 

خمرجاهتا .
كبرة8٠8٤22.8٠.٤.٠٤8٠

2 – معدل درجة اجملال الثاين ملمارسة قائدات رايض األطفال 
للقيادة االسراتيجية املرتبط ابستثمار القدرات التنافسية واحملافظة 

عليها.
كبرة جدًا٥-21٣8٤.٣٠.٥٧1.٤

يتبــن مــن اجلــدول رقــم )6( أن املتوســطات احلســابية  إلســتجابة جمتمــع الدراســة مــن وكيــات الروضــات 
احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة ابســتثمار القــدرات التنافســية 
واحملافظــة عليهــا تراوحــت بــن ٤,٠٤ - ٤,٣ ومبتوســط عــام بلــغ ٤,21. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال 
علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً( ماعــدا العبــارة )رقــم٩( فقــط الــي حصلــت علــى تقديــر« بدرجــة كبــرة”. 

وجــاءت يف املرتبــة ) ٤( للمحــور



درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض االطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسرتاتيجية من وجهة ...

428

املنــاخ  العبــارة ) رقــم 1٠ ( والــي نّصهــا: » تعمــل قائــدات رايض األطفــال علــى توفــر  حصلــت 
التنظيمــي املائــم الــذي يعــزز االنتمــاء إىل الروضــة لــدى املنســوابت » علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال، ومبتوســط 

حســايب )٤.٣(

وحصلــت العبــارة ) رقــم ٧ ( والــي نصهــا: » حتــرص قائــدات رايض األطفــال علــى احلفــاظ علــى 
املنســوابت ذوات اخلــرات والقــدرات العاليــة » علــى املرتبــة الثانيــة يف اجملــال مبتوســط )٤.٣( .

وحصلــت العبــارة رقــم )8( والــي نصهــا: »حتــرص قائــدات رايض األطفــال علــى توافــر الكــوادر الوظيفيــة 
الــي متتلــك املؤهــات العلميــة واملهنيــة العاليــة« علــى املرتبــة الثالثــة ابلنســبة للمحــور مبتوســط حســايب )22.٤(   
بينمــا حصلــت العبــارة ) رقــم ٩ ( والــي نّصهــا: » ترّكــز قائــدات رايض األطفــال علــى املنســوابت ذوات 
املؤهــات واملهــارات العاليــة يف حتقيــق أهــداف الروضــة وجتويــد خمرجاهتــا » علــى املرتبــة األخــرة يف اجملــال رمبــا 

يفســر ذلــك اىل حــرص القائــدات علــى حتقيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن منســوابهتا. 

وقــد يُعــزى حصــول العبــارة ) رقــم 1٠ ( يف اجملــال علــى املرتبــة األوىل إدراكاً مــن قائــدات الروضــات 
أبمهيــة املنــاخ التنظيمــي كونــه يســاعد علــى توفــر البيئــة احملّفــزة علــى األداء والعطــاء اجليّــد، والــذي بــدوره 

ينعكــس علــى والء منســوابت الروضــة وانتمائهــن إليهــا.

الســؤال الثالــث والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 
املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتطويــر رأس املــال البشــري مــن وجهــة نظر عينــة الدراســة الكليــة مــن 

وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 
لدرجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفــال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتطويــر 
رأس املــال البشــري مــن وجهــة نظــر جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة، كمــا هــو موّضــح 

يف جــدول )٠٧(                                                                                                                      
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جدول رقم ) ٠٧(

يبن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات 
رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة بتطوير رأس املال البشري من وجهة نظر 

جمتمع الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية 
:) N=2ونسبها املئوية تنازلياً واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٧

العبارات :
املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
ترتيب العبارات

درجة

املمارسة**

للكلللمجال٣ 

1٣ - تشجع قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
لالتحاق بدورات تدريبية لتحسن أدائهن 

وتطوير خراهتن .
كبرة جدًا6٣61٠6.٤.٤188.2٠

11 - تساعد قائدات رايض األطفال  منسوابهتا 
على تطوير مهاراهتن بشكل دائم .

كبرة جدًا6٧٩21٠.٤.٣٣86.6٠

12 - تعقد قائدات رايض األطفال اجتماعات 
ولقاءات دورية لطرح ومناقشة األفكار اإلبداعية 

مع منسوابهتا  .
كبرة جدًا2٠.٥٩٤٣1٥.268٥.٤

1٥ - تكافئ قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
احلاصات على تقديرات عالية يف نتائج تقومي 

أدائهن السنوي.
كبرة1٥8٣.٠٠.٧٧٠٤21.٤

1٤ - تستخدم القائدة رايض األطفال احلوافز 
املادية واملعنوية للمحافظة على منسوابهتا 

املتميزات  .
كبرة٣.٩٣٧8.6٠.٩1٧٥2٣

٣ - معدل درجة اجملال الثالث ملمارسة قائدات 
رايض األطفال املرتبط بتطوير رأس املال البشري 

.
كبرة جدًا٤-21٥8٤.٣٠.٥٥٥.٤
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وكيــات  مــن  الدراســة  جمتمــع  احلســابية  الســتجابة  املتوســطات  أن   )٠٧( رقــم  اجلــدول  مــن  يتبــن 
الروضــات احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتطويــر رأس املــال 
البشــري تراوحــت بــن ٣.٩٣ - ٤.٤1 ومبتوســط عــام بلــغ ٤,22. وحصلــت ثــاث عبــارات يف اجملــال علــى 
تقديــر »بدرجــة كبــرة جــداً« وهــم العبــارات رقــم ) 11، 12، 1٣( بينمــا حصلــت العبارتــن ) رقــم 1٤، 1٥ 
( على تقدير« بدرجة كبرة ». حصلت العبارة ) رقم 1٣ ( والي نّصها: »تشجع قائدات رايض األطفال 

منســوابهتا لالتحــاق بــدورات تدريبيــة لتحســن أدائهــن وتطويــر خراهتــن« علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال.

وحصلــت العبــارة ) رقــم 11 ( والــي نّصهــا: )تســاعد قائــدات رايض األطفــال  منســوابهتا علــى تطويــر 
مهاراهتــن بشــكل دائــم( علــى املرتبــة الثانيــة يف اجملــال.

بينمــا حصلــت العبارتــن) رقــم 1٥، 1٤ ( علــى املرتبتــن األخرتــن علــى التــوايل ممــا يعطــي مؤشــراً اىل 
أن هنــاك حاجــة اىل تقــدمي املزيــد مــن احلوافــز ملنســوابت الروضــة خاصــة ملــن يظهــرن متيــزاً يف االدء

الســؤال الرابــع والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 
املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظر عينــة الدراســة الكليــة 

مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 
واملرتبطــة  االســراتيجية  للقيــادة  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  األطفــال  مؤسســات رايض  قائــدات  ممارســة  لدرجــة 
ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة مــن وجهــة نظر جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة، 

كمــا هــو موّضــح يف اجلــدول رقــم ) ٠8 (.

يتبــن مــن جــدول رقــم )8( أن املتوســطات احلســابية  الســتجابة جمتمــع الدراســة مــن وكيــات الروضــات 
احلكوميــة عــن درجــة ممارســات قائــدات الروضــة واملرتبطــة ابحملافظــة علــى الثقافــة التنظيميــة تراوحــت بــن 26.٤ 

- ٤.٥2 ومبتوســط عــام بلــغ ٤,٣٧. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر »بدرجــة كبــرة جــدًا”. 
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جدول رقم ) ٠8 (

يبّن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة ابحملافظة على الثقافة التنظيمية من وجهة نظر جمتمع 

الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً 
:) N=2واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٧

العبارات :

 

املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري

درجةترتيب العبارات

املمارسة** للكلللمجال٤

1٩ - تشجع قائدات  رايض األطفال منسوابهتا على 
التعاون والتواصل املستمر والعمل بروح الفريق.

كبرة جدًا6٤٣1٠2.٤.٥2٩٠.٤٠

1٧ - هتتم قائدات رايض األطفال أبن تسود 
عاقات الود واالحرام بن منسوابت الروضة .

كبرة جدًا٤.٤188.2٠.٧٩٧2٠٧

2٠ - تُقوم قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
مبوضوعية اتمة وبعيداً عن االعتبارات الشخصية. 

كبرة جدًا٤.٣٧8٧.٤٠.٧٤2٣٠٩

18 - حترص قائدات رايض األطفال على حتقيق 
مبدأ املساواة يف التعامل بن منسوابت الروضة  .

كبرة جدًا٠٠.٩12٤1٤.٤.٣٠86

16 - هتيئ قائدات رايض األطفال ملنسوابهتا املناخ 
االجتماعي والنفسي الذي يسمح هلن حبرية التعبر 

وإبداء الرأي  . 
كبرة جدًا2٠.٧6٤٥1٧.268٥.٤

٤ – معدل درجة اجملال الرابع ملمارسة قائدات رايض 
األطفال للقيادة االسراتيجية املرتبط بتعزيز الثقافة 

التنظيمية .
كبرة جدًا2-٤.٣٧٠8٧.٤٠.٧1٠

حصلــت العبــارة ) رقــم 1٩ ( والــي نّصهــا: » تشــجع قائــدات  رايض األطفــال منســوابهتا علــى التعــاون 
والتواصــل املســتمر والعمــل بــروح الفريــق« علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال..

وحصــول مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً(، يــدل علــى ارتفــاع مســتوى الثقافــة 
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التنظيميــة مبؤسســات رايض األطفــال وقــد يُعــزى إىل حــرص واهتمــام قائــدات رايض األطفــال بتعزيــز الثقافــة 

التنظيميــة لــدى منســوابهتا وختتلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة املربــع  )2٠٠8(والــي اشــارت اىل أن ممارســة 

القيــادة االســراتيجية يف املديريــة العامــة للجــوازات كانــت بدرجــة متوســطة وأن هنــاك معوقــات تنظيميــة حتــد 

مــن فعاليــة دور القيــادات االســراتيجية يف تطويــر الثقافــة التنظيميــة يف املديريــة العامــة للجــوازات والدفــاع 

املــدين.

الســؤال اخلامــس والــذي نّصــه: مــا درجــة ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة 

املكرمــة للقيــادة االســراتيجية واملرتبطــة بتعزيز املمارســات األخاقيــة مــن وجهــة نظر عينــة الدراســة الكليــة مــن 

وكيــات الروضــات احلكوميــة.؟

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب املتوســطات احلســابية املتحققــة ونســبها املئويــة واحنرافاهتــا املعياريــة 

واملرتبطــة  االســراتيجية  للقيــادة  املكرمــة  مكــة  مبدينــة  األطفــال  مؤسســات رايض  قائــدات  ممارســة  لدرجــة 

بتعزيز املمارســات األخاقيــة مــن وجهــة نظــر جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة، كمــا 

هــو موّضــح يف اجلــدول رقــم ) ٠٩ (.
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جدول رقم ) ٠٩ (

يبّن املتوسطات احلسابية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية واملرتبطة بتعزيز املمارسات األخاقية من وجهة نظر جمتمع 

الدراسة الكلي من وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً 
:) N=2واحنرافاهتا املعيارية تصاعدايً ) ٧

العبارات :

 

املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري

درجةترتيب العبارات

املمارسة**
للمجال 

٥
للكل

21 - تؤكد قائدات رايض األطفال على التزام 
منسوابهتا ابملعاير األخاقية عند اضطاعهن 

مبهامهن .
كبرة جدًا٤.٥6٩1.2٠.٥٠61٠1

2٣ - تشجع قائدات رايض األطفال منسوابهتا 
على املمارسات األخاقية وتكافئ امللتزمات هبا.

كبرة جدًا2٠.٧12216.268٥.٤

22 - توفر قائدات رايض األطفال ملنسوابهتا مدونة 
خاصة توضح معاير السلوك األخاقي الذي ينبغي 

االلتزام هبا داخل الروضة .
كبرة جدًا6٤1٣18.228٤.٤٠.٤

٥ - معدل درجة اجملال اخلامس ملمارسة قائدات 
رايض األطفال للقيادة االسراتيجية واملرتبط ابلتأكيد 

على املمارسات األخاقية  .
كبرة جدًا٩٠.٥٥1٣.٤.٣٤686

اجلــدول رقــم )٩( يُبــن أن املتوســطات احلســابية  إلســتجابة جمتمــع الدراســة مــن وكيــات الروضــات 
احلكوميــة عــن درجــة ممارســة قائــدات الروضــة واملرتبطــة بتعزيز املمارســات األخاقيــة تراوحــت بــن 22.٤ - 

٤.٥6 ومبتوســط عــام بلــغ ٤,٣٥. وحصلــت مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً(

 حصلــت العبــارة ) رقــم 21 ( والــي نّصهــا: »تؤكــد قائــدات رايض األطفــال علــى التــزام منســوابهتا 
ابملعايــر األخاقيــة عنــد اضطاعهــن مبهامهــن« علــى املرتبــة األوىل يف اجملــال.

وحصــول مجيــع عبــارات اجملــال علــى تقديــر )بدرجــة كبــرة جــداً(، يــدل علــى إميــان قائــدات رايض 
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األطفــال أبمهيــة تعزيز املمارســات األخاقيــة لــدى منســوابهتن، ملــا لأخــاق مــن أمهيــة كوهنــا منبثقــة مــن 
الشــريعة اإلســامية و ابعتبارهــا املوّجــه األساســي للســلوك وخباصــة يف مرحلــة رايض األطفــال الــي تعتــر أهــم 

مرحلــة يف بنــاء شــخصية الطفــل وحياتــه املســتقبلية. 

جدول رقم ) 1٠ (

يّبن املتوسطات احلسابية الكلية املتحققة ونسبها املئوية واحنرافاهتا املعيارية لدرجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض 
األطفال مبدينة مكة املكرمة واملرتبطة مبجاالت القيادة االسراتيجية الكلية من وجهة نظر جمتمع الدراسة الكلي من 
وكيات الروضات احلكومية مرتبة حسب كل من قيم املتوسطات احلسابية ونسبها املئوية تنازلياً واحنرافاهتا املعيارية 

 :)N=2تصاعدايً ) ٧

معدل عام درجة ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال 
للقيادة االسراتيجية املرتبطة :

املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
ترتيب اجملال

درجة

املمارسة**

 لكل للمجاالت    

كبرة جدًا1٤.٣٧٧8٧.٥٠.٥٩٥1 - مبجال حتديد االجتاه االسراتيجي .

كبرة جدًا٤٤.٣٧٠8٧.٤٠.٧1٠2 – مبجال تعزيز الثقافة التنظيمية .

كبرة جدًا٥٤.٣٤686.٩٠.٥٥1٣ - مبجال التأكيد على املمارسات األخاقية  .

كبرة جدًا٣٤.21٥8٤.٣٠.٥٥٥٤ - مبجال تطوير رأس املال البشري .

كبرة جدًا2٤.21٣8٤.٣٠.٥٧1٥ – مبجال استثمار القدرات التنافسية واحملافظة عليها.

كبرة جدًا-6٤.٣٠886.2٠.٥٤٣ - ابجملاالت الكلية .

يتضح من اجلدول أعاه أن درجة ممارســة قائدات رايض األطفال مبكة املكرمة لللقيادة االســراتيجية 

مــن وجهــة نظــر الوكيــات« كبــرة جــداً«، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب للدرجــة الكليــة ) ٤.٣1 ( ابحنــراف 

معيــاري ) ٠.٥٤(. وكانــت قيــم املتوســطات احلســابية للمجــاالت علــى التــوايل : ) ٤.٣8 ( جملــال حتديــد 

االجتــاه االســراتيجي يف املرتبــة األوىل و ) ٤.٣٧ ( جملــال تعزيــز الثقافــة التنظيميــة يف املرتبــة الثانيــة. و ) ٤.٣٥ 

( جملــال التأكيــد علــى املمارســات األخاقيــة يف املرتبــة الثالثــة و )٤.22( جملــال تطويــر رأس احملــال البشــري يف 
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املرتبــة الرابعــة و ) ٤.21( جملــال اســتثمار القــدرات التنافســية واحملافظــة عليهــا يف املرتبــة اخلامســة. 

وقد تُعزى النتيجة العالية إىل إدراك قائدات مؤسســات رايض األطفال ألمهية القيادة االســراتيجية يف 

العصــر الراهــن وفاعليتهــا يف حتقيــق أهــداف املؤسســات ابإلضافــة إىل توجهــات الدولــة الســامية يف االهتمــام 

مبرحلــة رايض األطفــال وابلتــايل إىل حتقيــق رؤيــة  2٠٣٠. 

الســؤال الســادس والــذي نّصــه: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى ) ٠.٠٥ ≥ a ( بــن 

متوســطات اســتجاابت أفــراد جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات الروضــات احلكوميــة يف اجملــاالت الكليــة لدرجــة 

ممارســة قائــدات مؤسســات رايض األطفال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية تعــزى للمؤهــل العلمــي، فئــات 

ســنوات اخلــرة؟ .

لإلجابــة عــن الســؤال مت حســاب الفــروق يف املتوســطات الكليــة ملعــدالت جمــاالت ممارســة قائــدات مؤسســات 

رايض األطفال مبدينــة مكــة املكرمــة للقيــادة االســراتيجية مــن وجهــة نظــر أفــراد جمتمــع الدراســة الكلــي مــن وكيــات 

رايض األطفــال حســب املؤهــل العلمــي وســنوات اخلــرة كمــا هــو موضــح يف اجلــدول رقــم ) 11 ( واجلــدول رقــم )12( 

علــى التــوايل.
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جدول رقم ) 11 (

يوضح نتائج اختبار ) ت ( للعينات املستقلة ) Independent – Samples T Test( للفروق يف 
املتوسطات الكلية ملعدالت جماالت ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية 

:) N=2من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة الكلي من وكيات رايض األطفال حسب املؤهل العلمي) ٧

معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة

اإلسراتيجية 

املرتبطة :

 

املؤهل 

العلمي

ن
املتوسط

احلسايب

نسبة

متوسط*

قيمة

االختبار

مستوى

داللته

االحنراف

املعياري

اختبار 

Levene’s

لتجانس 

التباين
قيمة

اختبار

) ت (

درجة

احلرية

مستوى

الداللة

متوسط

االختاف

ونسبته

1 - مبجال 

حتديد

االجتاه 

االسراتيجي .

 

16٤.٥1٠٩٠.2٠.6٣1بكالوريوس

٠.٩22
٠.٣٤6

غ. د
1.٤٣٩2٥

٠.16٣

غ. د

٠.٣28

% 6.6
فوق 

البكالوريوس
11٤.1828٣.6٠.٥٠٣

2– مبجال 

استثمار القدرات 

التنافسية 

واحملافظة عليها.

 

16٤.2٩٧8٥.٩٠.621بكالوريوس

1.٧٧2
٠.1٩٥

غ. د
٠.٩1٩2٥

٠.٣6٧

غ. د

٠.2٠6

% ٤.1
فوق 

البكالوريوس
11٤.٠٩181.8٠.٤٩1
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٣- مبجال 

تطوير رأس 

املال البشري .

 

16٤.٣8٧8٧.٧٠.٥2٤بكالوريوس

٠.11٤
٠.٧٣8

غ. د
2.٠٧12٥٠.٠٥

٠.٤2٣

% 8.٥
فوق 

البكالوريوس
11٣.٩6٤٧٩.٣٠.٥2٠

٤ – مبجال 

تعزيز

الثقافة التنظيمية 

.

 

16٤.٥2٥٩٠.٥٠.٧٤٤بكالوريوس

٠.٤8٩
٠.٤٩1

غ. د
1.٣٩٠2٥

٠.1٧٧

غ. د

٠.٣8٠

% ٧.6
فوق 

البكالوريوس
11٤.1٤٥82.٩٠.62٠

٥ - مبجال 

التأكيد على 

املمارسات 

األخاقية  .

 

16٤.٥21٩٠.٤٠.٥٤٤بكالوريوس

٠.٧٩8
٠.٣8٠

غ. د
2.12٣2٥٠.٠٥

٠.٤٣٠

% 8.6 فوق 

البكالوريوس
11٤.٠٩181.8٠.٤٧٤

6 - ابجملاالت 

الكلية .

 

16٤.٤٥18٩.٠٠.٥٥2بكالوريوس

٠.٩٠8
٠.٣٥٠

غ. د
1.٧1٩2٥

٠.٠٩8

غ. د

٠.٣٥2

% ٧.٠
فوق 

البكالوريوس
11٤.٠٩٩82.٠٠.٤٧٧

يتضــح مــن النتائــج الــواردة يف اجلــدول رقــم )11(، أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن اســتجابة 
جمتمع الدراسة حول درجة ممارسة قائدات رايض األطفال للقيادة االسراتيجية يف جمايل ) تطوير رأس املال 
البشــري، و التأكيــد علــى املمارســات األخاقيــة( تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي لصــاحل فئــة مــن حيملــن درجــة 
البكالوريــوس وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة اخلطيــب مــن حيــث أن درجــة ممارســات القيــادة االســراتيجية 

وعاقتهــا إبدارات األزمــات كانــت لصــاحل الذيــن مؤهلهــم العلمــي دبلــوم فأقــل.  
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جدول رقم ) 12 (

يبن نتائج اختبار حتليل التباين أحادي االجتاه )One- way ANOVA ( للفروق يف املتوسطات الكلية 
ملعدالت جماالت ممارسة قائدات مؤسسات رايض األطفال مبدينة مكة املكرمة للقيادة االسراتيجية من وجهة نظر 

:) N=2أفراد جمتمع الدراسة الكلي من وكيات رايض األطفال حسب فئات سنوات اخلرة ) ٧
معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

1 - مبجال حتديد

االجتاه 

االسراتيجي .

بن 

اجملموعات
٠.1٤62٠.٠٧٣٠.1٩٤

٠.82٥

غ. د
٠.12٩

٠.8٧٩

غ. د

ف2 / من 

 6 – ٣

سنوات

6٤.٤٤٤88.٩٠.6٤٧

مع 

اجملموعات
٩.٠٥٣2٤٠.٣٧٧

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

1٠٤.٤٣٣88.٧٠.٥٠٤

٩.2٠٠26اجملموع

ف٤ / 

من1٠ 

سنوات 

فأكثر

11٤.2888٥.8٠.6٣٤
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معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

2 – مبجال 

استثمار

القدرات التنافسية

واحملافظة عليها.

بن 

اجملموعات
٠.28٩2٠.1٤٥٠.٤2٥

٠.6٥٩

غ. د
1.٠٠٩

٠.٣٧٩

غ. د

ف2 / من 

 6 – ٣

سنوات

6٤.٣٣٣86.٧٠.٤٣8

مع 

اجملموعات
8.1٧٤2٤٠.٣٤1

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

1٠٤.2٧٥8٥.٥٠.٥٩٥

8.٤6٣26اجملموع

ف٤ / 

من1٠ 

سنوات 

فأكثر

11٤.٠٩181.8٠.6٣٥

٣ - مبجال تطوير

رأس املال 

البشري .

بن 

اجملموعات
٠.8٧٠2٠.٤٣٥1.٤66

٠.2٥1

غ. د
٠.1٥8

٠.8٥٤

غ. د

ف2 / من 

 6 – ٣

سنوات

6٤.٤٠٠88.٠٠.٥66

مع 

اجملموعات
٧.12٤2٤٠.2٩٧

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

1٠٤.٣٤٠86.8٠.٥٥٠

٧.٩٩٤26اجملموع

ف٤ / 

من1٠ 

سنوات 

فأكثر

11٤.٠٠٠8٠.٠٠.٥2٩
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معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

٤ – مبجال تعزيز

الثقافة التنظيمية .

بن 

اجملموعات
٠.٥٤٠2٠.2٧٠٠.٥16

٠.6٠٣

غ. د
2.٥٤٧

٠.٠٩٩

غ. د

ف2 / من 

 6 – ٣

سنوات

6٤.٥٠٠٩٠.٠٠.٥٤8

مع 

اجملموعات
12.٥٥62٤

٠.٥2٣
ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

1٠٤.٤8٠8٩.6٠.6٤8

1٣.٠٩626اجملموع

ف٤ / 

من1٠ 

سنوات 

فأكثر

11٤.2٠٠8٤.٠٠.8٥٣

٥ - مبجال 

التأكيد على

املمارسات 

األخاقية  .

بن 

اجملموعات
٠.٥٧62٠.288٠.٩٤6

٠.٤٠2

غ. د
٠.2٩٥

٠.٧٤٧

غ. د

ف2 / من 

 6 – ٣

سنوات

6٤.2٧88٥.6٠.٤٩1

مع 

اجملموعات
٧.٣٠٩2٤٠.٣٠٥

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

1٠٤.٥٣٣٩٠.٧٠.٥٤٩

٧.88٥26اجملموع

ف٤ / 

من1٠ 

سنوات 

فأكثر

11٤.2128٤.2٠.٥8٣
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معدل درجة 

ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض 

األطفال للقيادة 

االسراتيجية 

املرتبطة :

مصدر

التباين

جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متوسط

املربعات

قيمة

) ف(

الداللة

اإلحصائية

اختبار ليفن

فئات لتجانس التباين

سنوات 

اخلرة :

املتوسطن
نسبة

متوسط*

االحنراف

املعياري
داللتهقيمته

6 - ابجملاالت 

الكلية .

بن 

اجملموعات
٠.٣٩٣2٠.1٩٧٠.6٥٠

٠.٥٣1

غ. د
٠.٠٧٤

٠.٩2٩

غ. د

ف2 / من 

 6 – ٣

سنوات

6٤.٤٠688.1٠.٥1٥

مع 

اجملموعات
٧.2٥٩2٤٠.٣٠2

ف٣ / من 

 ٧ – ٩

سنوات

1٠٤.٤٠٩88.2٠.٥2٤

٧.6٥226اجملموع

ف٤ / 

من1٠ 

سنوات 

فأكثر

11٤.1628٣.2٠.٥8٩

ويتضــح مــن اجلــدول )12( إن قيــم اختبــار ) ن ( جلميــع جمــاالت الدراســة غــر دالــة إحصائيــاً، أى 
ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصائيــة عنــد أي مســتوى مــن املســتوايت االحصائيــة املعروفــة بــن متوســطات 
كل جمــال حســب فئــات ســنوات اخلــرة. ممــا يشــر إىل أن جمتمــع الدراســة متفــق حــول درجــة ممارســة القيــادة 

االســراتيجية مــن ِقَبــل قائــدات رايض األطفــال بغـــ النظــر عــن ســنوات اخلــرة.
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ملخص لنتائج الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

• أَن درجة ممارســات قائدات مؤسســات رايض األطفال احلكومية مبدينة مكة املكرمة للقيادة االســراتيجية 
مرتفعــة حيــث بلــغ املتوســط العــام جلميــع جمــاالت الدراســة )٤,٣٩( وابحنــراف معيــاري )٠,٥٤٣(  ووفقــاً 

ملقيــاس الدراســة فــإن ذلــك املتوســط يشــر إىل درجــة ممارســة) كبــرة جــداً (

• وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة  بــن متوســطات اســتجاابت أفــراد جمتمــع الدراســة  حــول درجــة ممارســة 
قائــدات مؤسســات رايض األطفــال للقيــادة االســراتيجية يف جمــايل ) تطويــر رأس املــال البشــري، والتأكيــد 
علــى املمارســات األخاقيــة( تُعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي. وكانــت الفــروق لصــاحل فئــة القائــدات الــايت حيملــن 

درجــة البكالوريــوس .

• عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد أي مســتوى مــن املســتوايت اإلحصائيــة بــن متوســطات 
اســتجاابت جمتمــع الدراســة حــول درجــة ممارســات قائــدات مؤسســات رايض االطفــال للقيــادة االســراتيجية 

لــكل جمــال تعــزى لعــدد ســنوات اخلــرة. 

التوصيــات :

يف ضوء ما اسفرت عنه نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة مبا يلي:

أن تعّزز وزارة التعليم ممارسات القيادة االسراتيجية لدى القيادات اإلدارية مبختلف مستوايهتا يف . 1

املؤسسات التعليمية من خال عقد الدورات التدريبية يف جماالت. القيادة االسراتيجية ملا هلا من 

مردود إجيايب على خمرجات العملية الربوية.

لكي تعزز قائدات رايض األطفال ممارساهتن للقيادة االسراتيجية ينبغي أن حيرصن على استثمار . 2

قدرات منسوابهتن التنافسية و حيافظن عليها وذلك من خال الركيز على املنسوابت ذوات 

املؤهات واملهارات العالية لتحقيق أهداف الروضة وجتويد خمرجاهتا .

ينبغي لقائدات مؤسسات رايض االطفال ابلتعاون مع ادارة التعليم زايدة الدعم واحلوافز املادية . ٣
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واملعنوية للمحافظة على منسوابهتن املتميزات حيث أظهرت نتائج الدراسة لدرجة ممارسة قائدات 

مؤسسات رايض االطفال للقيادة االسراتيجية واملرتبطة مبحور تطوير رأس املال البشري حصول 

العبارتن ) 1٤,1٥( املرتبطة ابحلوافز والدعم املادي على املرتبتن االخرة يف احملور.

مقرتحات لدراسات مستقبلية: 

بناًء على نتائج الدراسة تقرح الباحثة أجراء عدد من الدراسات:

إجراء دراسة عن أساليب تعزيز ممارسة القيادة االسراتيجية إببعادها املختلفة لدى قائدات . 1

مؤسسات رايض االطفال. 

إجراء دراسة مماثلة لقياس درجة ممارسة القيادة االسراتيجية لدى القائدات يف مراحل التعليم العام . 2
ويف مؤسسات التعليم العايل وسبل تعزيزها.

إجراء دراسة عن القيادة االسراتيجية وارتباطها بتحقيق بعـ املتغرات الي مل تتناوهلا  الدراسة.. ٣
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