
  
 

 
 

  ىف ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال مبصر
 
  :دف الدراسة إىل           

  .  التعرف على مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية وأهدافها وأمهيتها وعملياا-١
 .  الوقوف على دواعى تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال ىف مدخل اإلدارة االستراتيجية-٢
 .  رياض األطفال الوقوف على متطلبات تطبيق مدخل اإلدارة االستراتيجية لتطوير إدارة مؤسسات-٣
 . التعرف على املعوقات واملشكالت الىت تواجه تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال ىف ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية-٤
  . وضع تصور مقترح ميكن من خالله تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال ىف ضوء مدخل اإلدارة اإلستراتيجية-٥

 
  : سة عن العديد من النتائج أمهها أسفرت الدرا     

 . حاجة إدارة مؤسسات رياض األطفال إىل تطبيق اإلدارة االستراتيجية وذلك ملعاجلة قضاياها ومشكالا ومواجهة املشكالت الداخلية واخلارجية  -
 اإلدارة االستراتيجية وتقنياا لتطـوير إدارة       حاجة العامالت بإدارة مؤسسات رياض األطفال ىف مصر إىل التوعية بأمهية تطبيق وممارسة عمليات              -

 . مؤسسات رياض األطفال 
 . قلة معرفة القائمات على إدارة مؤسسات رياض األطفال بآليات تنفيذ خطوات تطبيق اإلدارة االستراتيجية  -
 . ل من خالل اإلدارة االستراتيجية قلة معرفة العامالت بإدارة مؤسسات رياض األطفال بإجيابيات تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفا -
 . قلة الوعى لدى العامالت مبؤسسات رياض األطفال بعمليات اإلدارة االستراتيجية الىت جيب اتباعها ىف تطوير إدارة مؤسسة رياض األطفال  -
 . دخل اإلدارة االستراتيجية قلة توافر املعلومات ىف مؤسسات رياض األطفال الالزمة لتطوير إدارة مؤسسة رياض األطفال ىف ضوء م -
 . نقص توافر مهارة صياغة الرؤية والرسالة للمؤسسة التربوية لدى الكثري من مديرات مؤسسات رياض األطفال  -
 . حاجة معظم مديرات مؤسسات رياض األطفال إىل مهارة حتديد األهداف االستراتيجية  -
 .  التقومي واملتابعة  إىل مهارةمؤسسات رياض األطفالحاجة معظم مديرات  -
 . قصور مهارة التحليل البيئى عند معظم مديرات مؤسسات رياض األطفال  -
 . قلة معرفة معظم مديرات مؤسسات رياض األطفال بأدوات وأساليب التحليل البيئى -
 . قصور مهارات االتصال عند معظم مديرات مؤسسات رياض األطفال  -
 . لدى بعض مديرات مؤسسات رياض األطفال قلة توافر املهارات اإلدارية  -
 . القصور ىف أساليب اختيار مديرات مؤسسات رياض األطفال ، حيث يتم بناء على األقدمية  -
 : حاجة تطوير إدارة مؤسسة رياض األطفال ىف ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية إىل العديد من املتطلبات التالية  -
 . توافر املهارات اإلدارية لدى مديرات مؤسسات رياض األطفال   -                         . اض األطفال توافر مديرة كفء ملؤسسات ري -
  .حتليل الثقافة التنظيمية إلدارة مؤسسات رياض األطفال  -                         . توافر املناخ التنظيمى ملؤسسة رياض األطفال  -

 . املشاركة ىف صناعة القرارات الىت ختص مؤسسات رياض األطفال  -                          . اض األطفال توافر التمويل الكاىف ملؤسسات ري
 : وجود العديد من املشكالت الىت تواجه تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال ىف ضوء اإلدارة االستراتيجية وهى  -
 .  تربوياً ىف كثري من مؤسسات رياض األطفال ىف مصر قلة وجود مديرات ملؤسسات رياض األطفال مؤهالت تأهيالً -
 . خضوع كثري من مؤسسات رياض األطفال إلدارة بعض املدارس االبتدائية  -
 . قلة حصول الكثري من مديرات مؤسسات رياض األطفال على دورات تدريبية ىف جمال إدارة مؤسسات رياض األطفال  -
من العجز ىف أعداد اإلداريات العامالت مبؤسسات رياض األطفال، مما يؤثر ىف عملية تطوير إدارة مؤسسات معاناة معظم مؤسسات رياض األطفال  -

                 . رياض األطفال ىف ضوء مدخل اإلدارة االستراتيجية 
 . تعاىن معظم مؤسسات رياض األطفال من مشكلة كثافة الفصل وارتفاعها  -
 . فال من مشكلة ارتفاع نصيب املعلمة من األطفال مبؤسسات رياض األطفال تعاىن معظم مؤسسات رياض األط -
 . وجود الكثري من املعلمات العامالت ىف مؤسسات رياض األطفال غري مؤهالت تربوياً ، بل وجود البعض حيمل مؤهالً متوسطاً غري تربوى  -
غرفة األنشطة وقلة التجهيزات ، وافتقارها إىل كثري من الغرف للعـامالت ـا   افتقار بنية مؤسسات رياض األطفال إىل توافر املواصفات اجليدة ل  -

 . وافتقارها أيضاً إىل األفنية 
 . قصور ىف الرعاية التربوية والترفيهية والغذائية والصحية ألطفال مؤسسات رياض األطفال  -
 . ضعف اإلمكانات املادية ملعظم مؤسسات تربية األطفال  -
  .  الكاىف ملؤسسات تربية األطفال سواء على مستوى مؤسسات رياض األطفال احلكومية أو مؤسسات رياض األطفال اخلاصة قصور التمويل -


