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 حطوير إدارة مؤسساث رياض األطفال بدونت انكويج
 يف ضوء مدخم إدارة األزماث

 
 إعــداد                                         

 

          د. سارة جاسم عبد اهلل جاجي شكر اهلل                                                          
            

 صستخــممال
ىدف البحث إلى تحديد مالمح وواقع إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة 
الكويت، وتحديد المشكالت التي تحول دون قيام إدارة مؤسسات رياض األطفال 

 تصور مقترح لتطويرىا في ضوء مدخل إدارة األزمات.بمياميا، ووضع 
واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، وتكونت عينة البحث من مجموعة من 
الدراسات التي قامت الباحثة بتحميميا والمتعمقة بتطوير إدارة مؤسسات رياض 

 األطفال.
وكانت أىم نتائج البحث ىي وضع تصور مقترح لتطوير إدارة مؤسسات 

 ألطفال بدولة الكويت في ضوء مدخل إدارة األزمات.رياض ا
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Developing the management of kindergarten institutions 
 in the State of Kuwait In light of the entrance 

 to crisis management 
Abstract 

The aim of the research is to define the 
features and reality of managing kindergarten 
institutions in the State of Kuwait, to identify the 
problems that prevent the kindergarten 
administration from carrying out its tasks, and to 
develop a suggested vision for its development in 
light of the approach to crisis management. 

The researcher used the descriptive approach, and the 
research sample consisted of a group of studies that the 
researcher analyzed related to developing the management of 
kindergarten institutions. 

The most important results of the research were to 
develop a suggested vision for developing the management of 
kindergarten institutions in the State of Kuwait in light of the 
approach to crisis management. 
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 ةـــــدمــــــقــم
ُتعد مرحمة الطفولة من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان في حياتو، ففييا 

وانًا من لقابميتو لمتأثر بالعوامل المحيطة، وتتفتح ميولو واتجاىاتو، ويكتسب أ تزيد
المعرفة والمفاىيم والقيم وأساليب ومبادئ السموك وأساليب المعاممة، مما يجعل 

 .السنوات األولى حاسمة في مستقبمو
الوسائل التي تكفل ليا النمو  وتتخذتم معظم دول العالم بالطفولة، يلذلك ت

المتكامل واالستقرار النفسي، ونمد ليا طريق العمل والتربية السميمة المستمرة، ألن 
 (.23، 3002الطفولة مستقبل كل أمة )بدران، 
ر فالبد أن تكون البداية بتطوي داخل المؤسسات وحتى تتم رعاية األطفال
 اإلدارة الخاصة بيذه المؤسسات.

وتسعى النظم اإلدارية الحديثة في المؤسسات التعميمية إلى القيام بأعباء 
نتاج  ومسئوليات إعداد وتنمية المستويات المختمفة لمعناصر البشرية العاممة، وا 

حديث نظم اإلدارة، وبات تالمعرفة التي تحتاجيا تمك المجتمعات، وعميو زاد االىتمام ب
حميل كفاية ىذه اإلدارة ذا أىمية متزايدة لواضعي السياسة القومية، وأنو رغم االىتمام ت

المتزايد بنظم اإلدارة في مستويات التعميم المختمفة، والسعي نحو تحديثيا في إطار 
 التعميمإال أنو في ضوء محدودية تمويل الشامل الذي توليو الدول االىتمام،  اإلصالح

و الحقيقية، وفي غياب اإلبداع في العممية اإلدارية التعميمية، بالنسبة الحتياجات
والعناية المحدودة بالتخطيط العممي السميم وتقنياتو، وفي ظل كوادر إدارية غير 
مؤىمة لمتأىيل اإلداري المناسب، وفي ظل صراعات إدارية ال تكاد تنتيي حتى تبدأ، 

ذلك، يصعب تطوير ىذه  وفي إطار منطق جزئي لمتطوير اإلداري، وفي ظل كل
بداع قواميا التخطيط  اإلدارة ونقميا من مجرد عمميات روتينية إلى عمميات خمق وا 

 (.44-42، 3002الفعال والتنسيق والتنظيم والمتابعة والتقويم )شحاتة، 
وتيتم إدارة األزمات بمعالجة الخمل الذي يواجو النظم اإلدارية التربوية 

ات رياض األطفال، فإدارة مؤسسات رياض الطفال تحتل المختمفة ومنيا إدارة مؤسس
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عتمد في أدائيا عمى تماعية لوظيفتيا اإلنسانية التي تمكانة ميمة في الحياة االج
التعاون والمشاركة الفعالة، وعمى إمكانية توظيف مختمف اإلمكانات البشرية والمادية 

 (. 24، 3003توظيفًا فعااًل لتحقيق أعمى مستوى إنتاجية )بدر، 
ىي محاولة منتظمة لتجنب أزمة في منظمة أو إلدارة  إن إدارة األزمات
 (Person & Clair, 1988)أحداث سببتيا أزمة ما.

إدارة األزمات توافر عنصرين ىما: الرغبة والقدرة، فيما األساس وتتطمب 
إذا  الذي تبنى عميو ركائز التعامل مع األزمة، ويصبح التعامل مع األزمة غير ممكناً 

 .(33، 3003، عميوةغاب أحداىما )
دارة األزمة ىي فن التعامل مع األزمة من خالل االستعداد لمواجيتيا عن  وا 
جراء الدراسات والحصول عمى المعمومات من أجل الحد من  طريق وضع الخطط وا 

، 3002األثار المدمرة لألزمة، أو عمى األقل حصرىا في أضيق نطاق )فوزي، 
283.) 

ديد من األزمات التي تواجو المجتمع أما بصفة دورية أو بصفة وىناك الع
 (.22، 3002عشوائية تسبب خسائر وأضرار كثيرة لمفرد والمجتمع )صالح، 

كما تشير األزمة إلى موقف يمثل نقطة تحول نحو األسوأ أو األفضل، وىذا 
 ,Websterالموقف يواجو الدول واألفراد والجماعات والمنظمات بمختمف أنواعيا )

199, 45.) 
واألزمة حقيقة من حقائق الحياة الثابتة، وتعمل كافة األنظمة جاىدة عمى 

 إدارة األزمات التي تنشأ عن التحديات الداخمية والتحديات الخارجية.
دارة األزمات ىي عمم وفن، ولكنيا من الناحية التطبيقية فيي فن أكثر منيا  وا 

سب بالمعرفة، واليدف من إدارة تكي ال يمكن أن تُ عمم، ألنيا تتعمق بموىبة القيادة الت
األزمة ىو تغيير األمر الواقع مع تجنب الصراع، فإذا تطورت األزمة إلى صراع 

 (.324، 3992تعتبر اإلدارة فاشمة )ىويدي، 
ويشير واقع مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت إلى أنيا تواجو مجموعة 

وجود فمسفة واضحة ومحددة لمؤسسات رياض  من المشكالت يأتي في مقدمتيا: عدم
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األطفال وضعف الدورات التدريبية المقدمة لمعممات رياض األطفال، وقمة العون 
المالي والمادي، وعدم المتابعة المستمرة لممناىج التربوية والتعميمية المقدمة لألطفال، 

 وسرعة تغير القرارات من وقت ألخر.
في وير إدارة مؤسسات رياض األطفال ومن ىنا يحاول البحث الحالي تط

ادة قبل وأثناء األزمات التي فيحقق أكبر است وضوء مدخل إدارة األزمات؛ حيث أن
 الكويت.دولة تواجييا مؤسسات رياض األطفال ب

 ابقةـــات الســــالدراس
تناولت بعض الدراسات تطوير مؤسسات رياض األطفال في ضوء مداخل حديثة، 

 ومنها:
(، والتي ىدفت إلى إلقاء الضوء عمى اإلطار المفاىيمي 3004دراسة )مطاوع، 

لفمسفة مؤسسات رياض األطفال، مع توضيح أىم المبادئ واألسس التي تقوم عمييا 
فمسفة مؤسسات الرياض، وتحميل الوضع الراىن لمواقع اإلداري لمؤسسات رياض 

برات بعض الدول األطفال الممحقة بالمدارس االبتدائية الرسمية، واالستفادة من خ
مثل: ألمانيا واليابان واإلمارات العربية المتحدة لمواكبة حركة تطوير إدارة مؤسسات 

إدارة أفضل لمؤسسات رياض  درياض األطفال، ثم وضع رؤية مستقبمية إليجا
، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي، واستخدمت السيناريو كأداة األطفال في مصر

 .ن إلدارة مؤسسات رياض األطفال في مصرلموقوف عمى الوضع الراى
 وكانت أهم النتائج هي:

أن مؤسسات رياض األطفال ينقصيا جياز إداري متخصص ومستقل عن  .3
 المدرسة الممحق بيا.

تفتقر غالبية مؤسسات رياض األطفال إلى وجود مديرة متخصصة في مرحمة  .3
 الطفولة، مما يعوق الرياض عن أداء دورىا اإلداري بشكل جيد.

كثرة القرارات الوزارية المنظمة لمعمل بمؤسسات رياض األطفال، تسبب  .2
 إعاقة العامل اإلداري والتنظيمي بمؤسسات رياض األطفال.
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( إلى تقديم تصور مقترح لتطوير إدارة 3033كما ىدفت دراسة )عقيل، 
مؤسسات رياض األطفال بالجميورية اليمنية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة، 

تعرف عمى أىم المشكالت اإلدارية التي تحول دون قيام إدارة مؤسسات رياض وال
األطفال بمياميا وفقًا لمدخل إدارة الجودة الشاممة، واستخدمت الباحثة المنيج 

 الوصفي.
ىي وجود مشاكل إدارية كثيرة في إدارة مؤسسات رياض  وكانت أهم نتائج الدراسة

األطفال تحول دون التزاميا بالجودة الشاممة، وقدمت الباحثة تصور مقترح لتطوير 
 إدارة مؤسسات رياض األطفال في ضوء مدخل الجودة الشاممة.

( بدراسة ىدفت إلى تعرف مفيوم اإلدارة االستراتيجية 3032وقام )عبد الرسول، 
يا وأىميتيا، ودواعي تطوير مؤسسات رياض األطفال بمصر في ضوء مدخل وأىداف

اإلدارة االستراتيجية، والتعرف عمى متطمبات تطبيق اإلدارة االستراتيجية لتطوير 
 مدخل اإلدارة االستراتيجية.مؤسسات رياض األطفال بمصر في ضوء 

 نتائج التالية:واعتمدت الدراسة عمى المنهج الوصفي، وتوصمت إلى مجموعة من ال
حاجة إدارة مؤسسات رياض األطفال إلى تطبيق اإلدارة االستراتيجية، وذلك  .3

 لمعالجة قضاياىا ومشكالتيا ومواجية المشكالت الداخمية والخارجية.
ضعف المعرفة لدى القائمات عمى إدارة مؤسسات رياض األطفال بآليات  .3

 تنفيذ خطوات تطبيق اإلدارة االستراتيجية.
ير اإلدارة االستراتيجية إلى العديد من المتطمبات، ومنيا: توافر حاجة تطو  .2

 مديرة كفء لمؤسسات الرياض، وتوافر الميارات اإلدارية لدى المديرات.
 التعقيب عمى الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة التطوير في ضوء مداخل حديثة، وفي ضوء مدخل 
االستراتيجية، وقد تناولت الدراسات المشكالت  إدارة الجودة الشاممة ومدخل اإلدارة

التي تواجو إدارة مؤسسات رياض األطفال، وتوصمت إلى أىمية وجود مداخل حديثة 
 يتم التطوير في ضوئيا.

مدخل إدارة األزمات لتطوير إدارة في البحث الحالي وقد قدمت الباحثة 
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حمول لمشكالت حالية قدم يمؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت، والذي يمكن أن 
مثل الوباء المنتشر بالوقت الحالي، وىو وباء كورونا أو فيروس كورونا، والذي 
أصاب الشمل بكافة المؤسسات التربوية بدول العالم، وكذلك بدولة الكويت، مما 

 يتطمب االىتمام بالتطوير في ضوء ىذا المدخل.
 ثـــكمة البحـــــمش

بدولة الكويت مجموعة من المشكالت تواجو إدارة مؤسسات رياض األطفال 
 تعيقيا عن أداء أعماليا وتحقيق أىدافيا.

وتشير بعض الدراسات والبحوث إلى وجود بعض المشكالت المرتبطة 
بالنمط القيادي السائد، كما تشير أيضًا إلى وجود اإلدارة التي تجيد التخطيط لألزمات 

(؛ وحيث تعمل الباحثة معممة 3002؛ اليولي؛ مسعد، 3032والتنبؤ بيا )أبو جادو، 
اإلدارة بيذه المرحمة الميمة في الُسمم التعميمي فقد وجدت أن األزمات التي تمر بيا 

بمؤسسات رياض األطفال ترجع إلى العشوائية في القرارات اإلدارية والعشوائية في 
 التخطيط، وضعف القدرة عمى مواجية األزمات بسبب عدم التنبؤ مبكرًا بيا، وبناء

 عمى ما سبب: يمكن صياغة مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيس اآلتي:
في ضوء  كيف يمكن تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت

 ؟مدخل إدارة األزمات
 : ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية

 ؟ما واقع إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت .3
 ؟مفيوم إدارة األزمات وما مراحميا وما معوقاتياما  .3
ما التصور المقترح لتطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت في  .2

 ؟ضوء مدخل إدارة األزمات
 ثـــداف البحــــأه

 تعرف واقع إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت؟ .3
 تحديد مفيوم إدارة األزمات ومراحميا ومعوقاتيا؟ .3



   إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويتتطوير 
 

 

 

 

- 374 - 

 اسم عبداهلل جاجي شكر اهللد. سارة ج

التصور المقترح لتطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت تقديم  .2
 في ضوء مدخل إدارة األزمات؟

  ثـــالبح ميةــــأه
تنبع أىمية البحث من تناولو لمرحمة رياض األطفال، والتي ُتعد من أىم  .3

طفال، وتوفير المراحل التعميمية إسيامًا في ترسيخ المفاىيم األساسية لدى األ
 المستقبمية ليم.أساليب الرعاية 

يمكن أن يكشف ىذا البحث عن نقاط القوة والضعف داخل إدارة مؤسسات  .3
رياض األطفال، مما يساعد في تدعيم القوة ومعالجة الضعف داخل إدارة 

 ىذه المؤسسات.
 ثــطمحات البحـــمص

 : Developing تطوير .3
تساعدىم عمى ىو عممية تزويد اإلفراد والمؤسسات بالميارات والمعمومات التي 

تحسين أدائيم في العمل، ورفع مستوى كفاياتيم في مواجية المشكالت التعميمية 
 . (32، 3982واإلدارية )بدوي، 

قدرة إدارة مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت وتعرفو الباحثة إجرائيًا: بأنو تنمية 
والمعمومات واالتجاىات مدادىا بالمعارف ة من خالل إعمى مواجية المشكالت اإلداري

 العالمية.
 : Kindergarten Agencyمؤسسات رياض األطفال  .3

: مؤسسات تربوية اجتماعية تقوم عمى رعاية األطفال في السنوات التي تعرف بأنها
تسبق التحاقيم بالمرحمة االبتدائية، وتيتم بكافة نواحي النمو لدييم من نواحي: لغوية 

دراكية و  انفعالية، وتيدف إلى توفير أفضل الظروف التي تمكن واجتماعية ونفسية وا 
كساب األطفال القيم التربوية واالجتماعية.  من النمو المتكامل، وا 

(Al-Ameel, 2000) 
مؤسسات تربوية اجتماعية تقوم برعاية طفل قبل وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها: 

الطفل من خالل األنشطة  غرس القيم والمبادئ اإليجابية فيو مواىبة  ةالمدرسة وتنمي
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 المختمفة.
 : Crisis Managementمفيوم إدارة األزمات  .2

نشاط ىادف يقوم عمى البحث والحصول عمى المعمومات الالزمة التي يمكن اإلدارة 
من التنبؤ بأماكن واتجاىات األزمة المتوقعة، وتييئة المناخ المناسب لمتعامل معيا 

لمتحكم في األزمة المتوقعة والقضاء عمييا أو تغيير زمة عن طريق اتخاذ التدابير الال
 (.Bundy, 2017, 2مسارىا لصالح المنظمة )

التي تيتم بالتنبؤ باألزمات العممية اإلدارية المستمرة  :إدارة األزمات بأنهاتعرف كما 
المحتممة عن طريق االستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخمية والخارجية المولدة 

وتعبئة الموارد واإلمكانات المتاحة لمنع أو التعامل مع األزمات بأكبر قدر لألزمة 
ممنظمة والبيئة والعاممين لمن الكفاءة وبما يحقق أقل قدر ممكن من الضرر ممكن 

 ,Wester & Mobjorkة في أسرع وقت )يمع ضمان العودة لألوضاع الطبيع
2017, 364.) 

 اارة التي تيتم بالتوقعات والتنبؤات في حساباتياإلد وتعرفها الباحثة إجرائيًا بأنها:
وتستفيد من مكتسبات التطور العممي في التخطيط المستقبمي وعمل الدراسات 

 المتأنية لمواجية األزمات والتغمب عمييا أو تخفيف عواقب ىذه األزمات.
  بالكويت: إدارة مؤسسات رياض األطفال -المحور األول

 : يتناول هذا المحور ما يمي
 رياض األطفال في الكويت:

ء أول روضتين في الكويت، وىما: روضة الميمب، روضة طارق لألطفال تم إنشا
؛ ثم توسعت دائرة المعارف 3922-3922من سن الرابعة إلى سن السابعة في عام 

، روضتين جديدتين ىما: 3924-3922في إنشاء رياض األطفال، وقد ُأنشأت عام 
ة، وفي طابرية، وكانت تسمى المدارس المشتركة المختمروضة المنصور، روضة الج

 ، أدخمت دائرة المعارف بعض التعديالت عمى تمك المدارس، 3922-3924عام 
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 تمثمت فيما يمي:
 تحديد سن القبول بسن الرابعة أو سن الخامسة. .3
دارس مأو سنتان ينتقل بعدىا األطفال إلى أحدى ال ةمدة الدراسة سن .3

 نات.االبتدائية بنين أو ب
وقد توسعت دائرة المعارف في إنشاء المزيد من رياض األطفال حتى بمغ عددىا في 

 إلى خمسة عشرة روضة. 3940-3929العام الدراسي 
ومع مطمع األلفية الثالثة تم إنشاء برنامج تعمم )متالزمة داون( في رياض األطفال 

ياض األطفال، ، وتم حوسبة التعمم في ر 3002وحتى عام  3992بالكويت منذ عام 
وتم استحداث ركن البيئة، وأيضًا تم إنشاء مركز تطوير معممات رياض األطفال، 

 (.38، 3030ومشروع البراعم "الكشافة والمرشدات" )العنزي، 
 فمسفة مؤسسات رياض األطفال بالكويت:

د عمى أن رياض األطفال يتنطمق فمسفة مؤسسات رياض األطفال بالكويت من التأك
التأسيس لنمو شخصية الطفل وقدراتو المختمفة الذىنية والمغوية والعاطفية مرحمة 

واالجتماعية والجسدية، وبشكل خاص قدرتو عمى التعميم ورغبتو فيو، ونوعية التعميم 
التي يتمقاىا الطفل في ىذه المرحمة تمعب دورًا ميمًا في نمو قدراتو وتعممو بشكل 

عميمية، ووسائميا وطرائقيا، بما فييا تنظيم متكامل، وينعكس ذلك في برامجيا الت
البيئة التربوية، وطرائق قياس النمو والتعمم، كما نؤكد عمى أنيا مرحمة أساسية في 
السمم التعميمي إيمانًا منيم بأن الطابع المميز لشخصية الفرد يتكون في ىذه 

ر فييا السنوات، وتتشكل لديو مختمف أنماط السموك والعادات، فيي مرحمة تتطو 
الجوانب الجسمية والحركية، ومعظم قدرات الطفل واستعداداتو واتجاىاتو وميولو 

 (.332، 3992)الناشف، 
 وتتمثل هذه الفمسفة بالكويت في أنها فمسفة:

 نابعة من قيم المجتمع الكويتي.
 واقع المجتمع الكويتي. مععربية تتفق وتتماشى  .أ 
 والفعال فب العممية التربوية.تقوم عمى اإليمان بدور األسرة اإليجابي  .ب 
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تؤكد روح االنتماء إلى الجماعة، وتحترم فردية الطفل وتؤمن بكرامتو  . ج
 كإنسان.

لدى  تعمل عمى تنمية الثقة بالنفس، والمبادئ، واالبتكار، واالستقالل الذاتي . د
 .الطفل

تؤمن بأىمية حواس الطفل ومداركو عن طريق المثيرات الحسية، واألنشطة  . ه
 الممارسات الفعمية.المباشرة، و 

وتحرص تؤمن بدور العمم في المجتمع المعاصر، كما تؤمن بدور المتعمم  . و
 عمى تحقيق نموه الشامل.

تنادي بتوظيف أساليب التربية القائمة عمى المعب الحر والنشاط الذاتي  . ز
ية لمساعدة الطفل عمى ى جنب مع التربية المقصودة والموجوالتمقائي جنبًا إل

 الميارات التي ال يستطيع اكتسابيا من خالل المعب الحر وحده.اكتساب 
تؤمن بضرورة ربط األنشطة والخبرات المقدمة لمطفل بواقع المجتمع  . ح

 وبالمستقبل المأمول.
 (32-32، 3000)المشعان، 

 أىداف مؤسسات رياض األطفال بدولة الكويت:
 تحقيق النمو الشامل لجميع جوانب شخصية الطفل. .3
 األىداف التي تسعى إلييا الروضة، واالرتقاء بالعممية التعميمية.تحقيق  .3
دراسة المشكالت التعميمية واإلدارية التي تواجو الروضة، والعمل عمى حميا  .2

 من خالل وضع مجموعة من البدائل ومناقشتيا واختيار أفضل البدائل.
ممية زمة لمعتحديد احتياجات الروضة من الوسائل واألجيزة والمعدات الال .2

 التعميمية.
 قيادة عممية التجديد والتطوير واإلصالح التعميمي عمى مستوى الروضة. .2
تحديد الميزانية السنوية لمروضة ومتابعة إجراءات إنفاقيا طبقًا لمخطة  .4

 الموضوعة، ومراجعة األعمال الحسابية والمالية الخاصة بالروضة.
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، 3009ألمور )الغانم، دعم العالقة بين الروضة والمجتمع المحمي وأولياء ا .2
32.) 

 اإلداري لمؤسسات رياض األطفال بالكويت:التنظيم 
تقع منظومة رياض األطفال بالكويت ضمن منظومة التعميم، وتخضع لمتنظيم 

إدارة مركزية  تاإلداري في إدارة شئونيا؛ حيث إن اإلدارة التعميمية بالكويت كان
تمثميا وزارة التربية، إلى أن استشعرت وزارة التربية الحاجة إلى التوجو نحو تطبيق 

مركزية في أداء الخدمات التعميمية، من خالل إنشاء إدارات تعميمية أسموب الال
مستقمة وفقًا لتقسيم المحافظات تكون ميمتيا اإلدارة التنفيذية لشئون التعميم والمدارس 

أنو حتى األن لم يتم تطبيق الالمركزية في إدارة التعميم و ياء التابعة ليا، في األح
 (.33، 3999بالكويت، والمركزية ىي النمط السائد بيا )ىالل، 

وقد شيدت حقبة الثمانينيات من القرن الماضي محاوالت حادة لمتوجو نحو المركزية 
 (.22، 3003التعميم في دولة الكويت )عبدالحميد، 

العديد من القرارات الوزارية التي تدعم ىذا التوجو؛ حيث تضمن القرار وجاءت 
( ضرورة األخذ بفكرة الالمركزية تدريجيًا، وفي عام 32/33/3929الوزاري بتاريخ )

( بإنشاء منطقة تعميمية بمستوى إدارة 3983لسنة  20صدر القرار الوزاري ) 3983
أن تمارس المنطقة اختصاصاتيا وفقًا المادة الرابعة من القرار  تالمركزية، وتطمب

 .(22، 3003)تقى، ي تقدميا أجيزة الوزارة المركزية لمسياسات والخطط والبرامج الت
 الييكل التنظيمي إلدارة رياض األطفال بالكويت:

مديرة رياض األطفال: ًتعد مديرة الرياض العامل الرئيس في العممية التربوية  .3
التنظيم اإلداري لمحصول عمى أفضل النتائج بالرياض، فعمييا يقع عبء 

الممكنة، وىي مفتاح عمميات التغيير والتطوير، ويتمثل دورىا في إمداد 
 المعممات وأولياء األمور بالكثير من المعمومات الضرورية لتربية الطفل.

ة و معممات الرياض: وتمثل المحرك األساسي في العممية التعميمية، وىي قد .3
 (.39، 3000ة مرحمة التعمم. )المشعان، األطفال في بداي
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 تمويل مؤسسات رياض األطفال بالكويت:
تتحمل حكومة الكويت كل التكاليف الخاصة بالتعميم العام، فالحكومة تقوم 

لتمويل جميع مراحل التعميم العام، وال تقدم  ةبتخصيص الموارد من ميزانية الدول
 الحكومة تموياًل لمتعميم العام.

وقد تزايد االىتمام من قبل الحكومة الكويتية بتمويل مرحمة رياض األطفال، ففي عام 
( وصل عدد األطفال الممتحقين برياض األطفال الحكومية والخاصة 3032/3032)
%(، وقد بمغت إجمالي 24.2( طفاًل، وبمغ متوسط تكمفة الطفل حوالي )89022)

( دينار 308.332.232حوالي )رياض األطفال اإلنفاق الحكومي عمى مؤسسات 
م 3032كويتي، وكان اإلجمالي العام عمى المصروفات حتى نياية عام 

 (.3032( دينارًا كويتيَا تقريبًا )تقرير التعميم لمجميع، 3.240.222.229)
 اإلشراف التربوي في مؤسسات رياض األطفال بالكويت:

سين العممية التعميمية، ُيعد اإلشراف التربوي عممية ذات غرض رئيس واحد وىو تح
متعددة تتناول السموك التعميمي والمنيج فيو عممية تتم بين األفراد ذات وجوه 

التربوي، وبيئات التعمم، وتقسيم األطفال إلى مجموعات، واستغالل جيود المعممة 
 (.42، 3000ونموىا الميني )الراوي، 

 وتتم عممية اإلشراف التربوي عمى مرحمتين:
ي تقوم بو مديرة الرياض مع المعممة قبل زيارتيا، ويتم الذتماع القبمي: االج -األولى

مناقشة األىداف التي حققتيا المعممة أثناء عمميا، وتطمب المديرة منيا التحدث عن 
 خطة الدرس.

ويتم ىذا فور خروج المديرة من الصف وتسجل فيو  االجتماع البعدي: -الثانية
مع المعممة، والبد من إتاحة الفرصة لممعممة لمتعبير  اإليجابيات والسمبيات لمناقشتيا

بحرية عن رأييا في الحصة، وتتفق مع المديرة أو المشرفة عمى بعض النقاط التي 
 (.392، 3003ر، بتحتاج إلى تطوير )الج

يمكن اإلشارة إلى إدارة مؤسسات رياض األطفال في المممكة العربية السعودية و 
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عرف عمى واقع إدارة ىذه المؤسسات، والتي يتضح فييا وجميورية مصر العربية لمت
مشكالت إدارية متمثمة في التمويل، وعدم وجود اإلدارة الواعية المدربة عمى تخطي 

 األزمات:
 إدارة مؤسسات رياض األطفال في المممكة العربية السعودية: .3

في عام  كانت مسئولية إنشاء رياض األطفال بالمممكة تقع عمى كاىل القطاع األىمي
( روضة، 32األىمية في ذلك الوقت حوالي ) ه؛ حيث بمغ عدد المؤسسات3282

وقد أشرفت عمييا وزارة المعارف من الناحية الفنية، وأخذت في دعم المؤسسات 
األىمية لمقيام بمسئولياتيا تجاه ىذه المرحمة التعميمية، وقد استمر تطور ىذه 

ه، وقد افتتحت 3202سة في عام ( مؤس99المؤسسات األىمية حتى وصل إلى )
ه، تالىا افتتاح 3284أول روضة حكومية تشرف عمييا وزارة المعارف عام 

روضتين أخرين في كل من الدمام واإلحساء، وشاركت الرئاسة العامة لتعميم البنات 
ه بمكة 3292في إنشاء رياض األطفال؛ حيث بادرت بافتتاح أول روضة عام 

رئيس مجمس الوزراء في عام سمو ولي العيد ونائب  المكرمة، وبعد صدور قرار
ه أن تكون تبعية رياض األطفال عمى مستوى المممكة لمرئاسة العامة لتعميم 3200

( روضة كما شاركت وزارة العمل والشئون 83البنات، فبمغ عدد رياض األطفال إلى )
 االجتماعية في إنشاء دور الحضانة.

األطفال في المممكة العربية السعودية عمى أولياء أمور وتقع مسئولية تمويل رياض 
األطفال الممتحقين بالروضة، وتشجع المممكة دور رياض األطفال كمؤسسات أىمية 
بتقديم الدعم المناسب لكل مؤسسة سعيًا وراء ارتفاع المستوى التربوي في المممكة 

 (.32، 3989)عوض، 
 إدارة مؤسسات رياض األطفال في مصر: .3
دارتيا وتنظيم ال  توجد سمطة واحدة مسئولة عن اإلشراف عمى ىذه المؤسسات وا 

التربية والتعميم، ووزارة  ، بل توجد جيات متعددة مثل: وزارةفي مصر العمل بيا
 الشئون االجتماعية، والييئات االجتماعية الخيرية والدينية.

عمى رياض  أن مسئولية اإلشراف والرقابة 3922( لسنة 20وقد حدد القانون )
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األطفال في مصر تقع عمى وزارة الشئون االجتماعية، وقد أوضح القانون المستويات 
المختمفة إلدارة دور رياض األطفال في مصر، فعمى المستوى القومي تقع مسئولية 
إدارتيا عمى المجنة العميا لدور الحضانة، والتي يرأسيا وزير التعميم وبمشاركة بعض 

وزارة التربية والتعميم، ووزارة الصحة، ووزارة األوقاف، وتتحدد  الجيات المعنية مثل:
 مسئوليتيا في رسم السياسة العامة لرياض األطفال.

عمى لجنة شئون دور الحضانة وعمى المستوى اإلقميمي والمحمي تقع مسئولية إدارتيا 
وى بكل إقميم برئاسة محافظة اإلقميم ومشاركة بعض الجيات المعنية، أما عمى مست

كل روضة، فتتشكل لجنة اإلشراف عمييا برئاسة صاحب الدار وعضوية مدير الدار، 
 (.302، 3002ر األطفال )بدران، سوالطبيب، وعضو يمثل أ

 وتتمثل إدارة وزارة التربية والتعميم لرياض األطفال من خالل ما يمي:
تي تشرف إدارة رياض األطفال القائمة لإلدارة العامة لمتعميم االبتدائي، وال .أ 

 عمى فصول الحضانة ورياض األطفال الممحقة بمدارس المغات التجريبية.
اإلدارة العامة لمتعميم الخاص والتي تشرف عمى مدارس الحضانة الخاصة  .ب 

الخاص بالتعميم الخاص، والذي  3949لسنة  (4)وفصوليا طبقًا لمقانون رقم 
 .3983( لسنة 32حل محمو القانون رقم )

 (322، 3000)بدران، 
ويتبين مما سبق أن المسئولية الكبرى إلدارة رياض األطفال في مصر تقع عمى 

ىذه المرحمة لم تصبح بعد ضمن النظام أن االجتماعية باعتبار  عاتق وزارة الشئون
التمويل الذاتي، عمى تمويل مؤسسات رياض األطفال التعميمي في مصر ويعتمد 

األطفال الممتحقين، وبعض مساعدات وذلك من خالل المصروفات التي تفرض عمى 
 وزارة الشئون االجتماعية والجمعيات الخيرية والدينية.

وتخضع مؤسسات رياض األطفال لخطط وبرامج وزارة التربية والتعميم وإلشرافيا 
يا باإلداري والفني، وتحدد الالئحة التنفيذية مواصفاتيا وكيفية إنشائيا وتنظيم العمل 

 االلتحاق بيا. وشروط القبول ومقابل
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 (22، 3032)الشوربجي، 
 إدارة األزمات:  -المحور الثاني

 يتناول هذا المحور ما يمي: 
 مفيوم إدارة األزمات:

ارتباطًا قويًا باإلدارة العامة Crisis Manegement يرتبط مصطمح إدارة األزمات 
ليعكس ما تقوم بو منظماتيا في مواجية الظروف غير الطبيعية التي يمكن أن تواجو 

، أو Catastropheأو الكارثة  Crisisالمجتمع، والتي قد تقع تحت مسمى األزمة 
والنظام واألفراد ، أو غيرىا مما يدل عمى ما ييدد كيان الدولة Conflictالصراع 

 ول دون أداء الخدمات.ويح
حداث المتتابعة تسبب درجة عالية من التوتر واألزمة نقطة تحول في سمسمة من األ

وتقود إلى نتائج غالبًا ما تكون غير مرغوبة، وبخاصة في حالة عدم وجود استعداد 
 (.242، 3033أو قدرة عمى مواجيتيا)عبد الحميم، 

 خصائص األزمة:
 ربما يغير نظرة الرأي العام عن المؤسسة.منبية: فيي حدث غير متوقع  .3
 ميددة لمحياة ولمممكية وتضع البيئة في مواطن الخطر. .3
قمق وتوتر واضطراب في حياة األفراد وفي الطريقة التي يدركون  عنياينشأ  .2

 بيا عالميم وأنفسيم وشعورىم بقيمتيم الذاتية، وبقوتيم وكيانيم الداخمي.
ة غير مألوفة ونظمًا وأنشطة مبتكرة تمكن من مواجيتيا تستمزم أنماطًا تنظيمي .2

 مواجية الظروف الجديدة المترتبة عمى المتغيرات المفاجئة.
 وال تتضح الرؤية لدى متخذي القرار التربوي.يحدث نقص في المعمومات  .2

 (322، 3032)ضحاوي، خاطر، 
 الفرق بين إدارة األزمات، واإلدارة باألزمة:

إدارة األزمة: ىي طريقة لتجنب الطوارئ والتخطيط لما ال يمكن تجنبو وطريقة 
نتائجيا المدمرة )ضحاوي،  تخفيفالتعامل مع تمك الطوارئ عند حدوثيا، حتى يمكن 

 (.322، 3032خاطر، 
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وعمى ذلك فإن إدارة األزمة ىي عممية إدارية مستمرة تيتم بالتنبؤ باألزمات المحتممة، 
 رد واإلمكانيات لمتعامل مع ىذه األزمة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.وتعبئة الموا

يجادىا كوسيمة  أما اإلدارة باألزمة: فيي نوع من اإلدارة تقوم عمى افتعال األزمات، وا 
لمتغطية والتمويو عمى المشكالت القائمة لدى الفرد أو المنظمة )ضحاوي، خاطر، 

3032 ،322.) 
مة تقوم بافتعال األزمات كأسموب إداري تستخدمو اإلدارة وعمى ذلك فإن اإلدارة باألز 

 لمتعامل مع بعض المشكالت القائمة الفعمية وفق البرنامج الزمني.
 مراحل إدارة األزمات:

 تمر معظم األزمات بخمس مراحل أساسية، ويوضحها الشكل التالي:

 (4شكل )
 (.446، 4444يوضح مراحل إدارة األزمات. المصدر )ضحاوي، خاطر، 

 وفيما يمي توضيح ذلك:
: عادة ما ترسل األزمة قبل وقوعيا اكتشاف إشارات اإلنذار -المرحمة األولى .3

لفترة طويمة سمسمة من إشارات اإلنذار المبكر، أو األعراض التي تنبئ 
 باحتمال وقوع األزمة، وفي ىذه المرحمة يتم تكوين فريق إلدارة األزمة.

وتتطمب ىذه المرحمة توقع أسوأ  الستعداد:التهيئة وا -المرحمة الثانية .3
 وأفضل سيناريو لوضع األزمة، والتخطيط في ضوء األسوأ لمواجيتو.
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 انوعي انوقائي

وتتطمب ىذه المرحمة إعداد  احتواء األضرار والحد منها: -المرحمة الثالثة .2
 وسائل لمحد من األضرار ومنع انتشارىا.

سسة يجب أن تقوم الستعادة نشاط المؤ  استعادة النشاط: -المرحمة الرابعة .2
الروضة بالتنسيق مع اإلدارة التعميمية بتنفيذ البرامج القصيرة والطويمة األجل 

 (.322، 3032لمواجية األزمات )ضحاوي، خاطر، 
 ( إلى خمس مراحل إلدارة األزمة، وىي:24، 3033كما يشير )عبد الحميم، 

 اكتشاف إرشادات اإلنذار. .3
 االستعداد والوقاية. .3
 األضرار، أو الحد منيا.احتواء  .2
 استعادة النشاط. .2
 التعمم. .2

دارة األزمات، فإنو يتم ذلك من خالل ثالثة مجاالت متشابكة،  ولمواجية األزمات وا 
التخطيط إلدارة األزمات، ويطمق عمى تمك  -الوعي الوقائي -وىي المعرفة والميارة

 مثمت إدارة األزمات، والتي يوضحيا الشكل التالي:المجاالت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكل )
 (455 ،4444 المصدر: )عبد الحميم،. مثمث إدارة األزمات
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 معوقات إدارة األزمات:
حيث يتمتع بعض القادة بدرجة عالية من التوتر  :ضعف القيادة المؤسسية .3

في معالجة األزمات، ويسعون لمخروج من األزمات بسرعة، ألنيم يرون أن 
مية، ويرون األزمات بعدسة مكبرة ييدد كيان المؤسسة التعمي راألزمات خط

القرارات بمفرده وبسرعة، األمر  ويتخذبإعطائيا أكبر من حجميا الطبيعي، 
الذي يترتب عميو الفشل في التعامل مع األزمات، ويزيد من نسبة المخاطر 

 والتيديدات.
ففي األزمات غير المتوقعة والغامضة  ضعف القدرة عمى اتخاذ القرار: .3

وشديدة التأثير، فإن االعتماد عمى أساليب اتخاذ القرارات التقميدية، يحقق 
ار، ألن متخذ القرار ال يمكنو التخمص من الوضع المحيط تأزم في القر 

بموقف األزمات الذي يتطمب اتخاذ قرارات في ظل تسارع األحداث، وضيق 
 الوقت ونقص المعمومات.

حيث تفتقد كثير من المؤسسات  عدم وجود نظام معمومات عن األزمات: .2
البيانات التعميمية لوجود نظام معموماتي عن األزمات يشمل المعمومات و 

عنيا من داخل المؤسسة التعميمية وخارجيا، مما يصعب من فاعمية إدارة 
 األزمات.

من الصعب وضع خطة موحدة لألزمات  ضعف التخطيط أثناء األزمات: .2
تكون مناسبة لجميع المؤسسات التعميمية وكل األوقات واألزمات، نظرًا ألن 

يمية، وعمى أساس التخطيط لألزمات يوضع في ظل أىداف المؤسسة التعم
 االستراتيجيات والسياسات والثقافة التنظيمية السائدة في المؤسسة التعميمية.

 (.392، 3030)ضحاوي، المميجي، 
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 تصور مقترح لتطوير مؤسسات رياض األطفال في دولة الكويت:
ينبع ىذا التصور من فمسفة مؤسسات األطفال، والتي تؤكد عمى أىمية ىذه المرحمة 

 لطفل ونمو شخصيتو وقدراتو المختمفة.في نمو ا
 محاور التصور المقترح:

التوصل إلى معمومات بشأن األزمة، وفي ىذه المرحمة ترد  -المرحمة األولى .3
بيانات ومعمومات من جيات مختمفة بشأن أزمة مثل وباء كورونا، فتقوم 

 إدارة مؤسسات رياض األطفال بتشكيل فريق عمل لمتداول بشأن األزمة.
يتم وضع سيناريوىات بشأن األزمة، ويتم التخطيط بشأن  -المرحمة الثانية .3

 الوسائل الدفاعية التي يمكن استغالليا لمواجية ىذه األزمة.
محاولة إعداد مجموعة من الوسائل الوقائية والمعرفية،  -المرحمة الثالثة .2

 وتكثيف الجيود المجتمعية والحكومية لوضع حمول لألزمة.
التواصل مع اإلدارة التعميمية التابعة ليا إدارة مؤسسات  -بعةالمرحمة الرا .2

لألزمة  التنبيورياض األطفال لتنفيذ مجموعة من البرامج القصيرة وىي 
وتوفير المعمومات الممكنة بشأنيا، والبرامج الطويمة وىي في حاالت 

 اإلصابة وكيفية التصرف بشأنيا.
ادة فاستعادة النشاط بعد األزمة وتدوين الخبرات لالست -المرحمة الخامسة .2

 منيا في المستقبل وعمل تقييم لمجيود المبذولة، وذلك لعمل تغذية راجعة.
 ثـــات البحـــتوصي

بناء عمى ما تناولتو الباحثة في اإلطار النظري لمبحث فإنو يمكن تقديم التوصيات 
 :التالية
عتماد عمى الجيود الذاتية تطوير مؤسسات رياض األطفال بالكويت باال .3

 واالستفادة من التطورات العالمية، وذلك في ضوء ثقافة المجتمع الكويتي.
مؤسسة رياض األطفال مع المسئولين  اتمناقشة المشكالت التي تواجو مدير  .3

 في وزارة التربية واقتراح الحمول بشأنيا.
وذلك تحت االىتمام بتقديم العموم والمعارف الحديثة لمعممات الرياض،  .2
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 إشراف جامعة الكويت وكادرىا العممي.
 ةــــوث المقترحـــالبح

 .تطوير إدارة مؤسسات رياض األطفال في ضوء مجتمع المعرفة .3
 .تطوير التنمية المينية لمديرات مؤسسات رياض األطفال .3
التنمية المينية لمقيادات الوسطى بوزارة التربية في ضوء مدخل إدارة  .2

 األزمات.
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  عــــمة المراجــئاـــق
 : المراجع العربية -أوالً 
رسالة ، مسيرة رياض األطفال في الكويت(. 3030) ، فاطمة عوضعنيزانال .3

 .22-34(، ص ص 38التربية، سمطنة عمان، العدد )
(. تطوير إدارة مؤسسات بمصر في ضوء مدخل 3032عبد الرسول، أمل ) .3

 ، جامعة المنيا.اإلدارة االستراتيجية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية
(. إدارة مؤسسات رياض األطفال في مصر، دراسة 3004مطاوع، ىبة ) .2

 مستقبمية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة القاىرة.
 (. رياض األطفال، القاىرة، دار الفكر العربي.3992الناشف، ىدى ) .2
سة، الكويت، (. دليل المعممة لمرحمة ما قبل المدر 3000المشغان، منيرة ) .2

 مطابع الرسالة.
(. رياض األطفال في دولة الكويت، المنظمة 3009الغانم، ىيفاء عبد اهلل ) .4

 اإلسالمية لمتربية، والعموم والثقافة، المممكة العربية السعودية.
(. واقع المناطق التعميمية بدولة الكويت ورؤية مستقبمية 3999ىالل، فتحي ) .2

 رة البحوث التربوية، الكويت.لتطويرىا، وزارة التربية، إدا
(. التعميم االبتدائي: تطوره وتطبيقاتو واتجاىاتو 3003عبد الحميد، صالح ) .8

 العالمية المعاصرة، الكويت، مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.
(. اإلدارة التربوية في مؤسسات التربية 3003تقى، عمى عبد المحسن ) .9

 يع.الخاصة، الكويت، دار الفالح لمنشر والتوز 
(. اإلدارة التربوية: نظرياتيا وتطبيقاتيا في التعميم 3000الراوي، فيصل ) .30

 ورياض األطفال، الكويت، مكتبة الفالح.
(. اإلدارة المدرسية من منظور النظم، الكويت، مكتبة 3003الجبر، زينب ) .33

 الفالح.
 (. وزارة التربية، دولة الكويت.3032تقرير التعميم لمجميع ) .33
(. تصور مقترح لتطوير إدارة مؤسسات 3033بد الرقيب )عقيل، أميرة ع .32
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رياض األطفال بالجميورية اليمنية في ضوء مدخل إدارة الجودة الشاممة، 
 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية رياض األطفال، جامعة القاىرة.

(. المدخل العممي في اإلدارة العامة، القاىرة، 3002فوزي، صالح الدين ) .32
 ربية.دار النيضة الع

(. مخاطر العولمة واإلرىاب الدولي، إدارة األزمات 3003عميوة، السيد ) .32
 والكوارث، القاىرة، دار األمن لمنشر والتوزيع.

(. االتجاىات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة، 3000شبل )بدران،  .34
 القاىرة، دار المصرية المبنانية.

قبل التعميم النظامي في (. تربية الطفل 3989عوض، محمد أحمد محمد ) .32
 مصر وبعض البالد العربية، دراسة مقارنة، سوىاج، دار محسن لمطباعة.

(. نظم رياض األطفال في الدول العربية واألجنبية، 3002بدران، شبل ) .38
 تحميل مقارن، القاىرة، دار المصرية المبنانية.

ديدة مدخل (. اإلدارة التربوية في األلفية الج3033عبد الحميم، طارق حسن ) .39
 متجدد لعالم متغير، القاىرة، مكتبة دار العموم.

(. أساليب تربية طفل ما قبل المدرسة )بين النظرية 3032الشوربجي، نبيمة ) .30
 والتطبيق(، القاىرة، دار النيضة العربية.

(. مداخل إلى تعميم المستقبل في الوطن العربي، 3002شحاتة، حسن ) .33
 المبنانية.القاىرة، دار المصرية 

(. اإلدارة التربوية، 3032ضحاوي، بيومي محمد؛ خاطر، محمد إبراىيم ) .33
 اإلدارة التعميمية والمدرسية والصفية، القاىرة، دار الفكر العربي.

(. توجيات اإلدارة التربوية الفعالة في مجتمع 3030ضحاوي، المميجي ) .32
 المعرفة، القاىرة، دار الفكر العربي.
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(. إدارة األزمات في المستشفيات، القاىرة، إيزاك لمنشر 3003عميوة، السيد ) .32
 والتوزيع.

(. فن إدارة األزمات العربية في ظل النظام العالمي 3992ىريدي، أمين ) .32
 .20-32الحالي، مجمة المستقبل العربي، ص ص 

( اتجاىات الفكر التربوي في مجال الطفولة، القاىرة، 3003بدر، سيام ) .34
 ة.مكتبة األنجمو المصري

(. معجم مصطمحات العموم اإلدارية، القاىرة دار 3982بدوي، أحمد زكي ) .32
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