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   Introduction:مقدمة
ظھور فیروس  WHO (2020) أعلنت منظمة الصحة العالمیة

) والمسمى بالمتالزمة التنفسیة الحادة 19-كورونا الجدید (كوفید
الوخیمة، والذى تم تصنیفھ من قبل اللجنة الدولیة لتصنیف 

فیروس التاجى. . الذى یسببھ ال2020فبرایر  11الفیروسات فى 
وصنفت المنظمة ھذا الفیروس بأنھ جائحة عالمیة، ولقد ظھر 

بظھور أول حالة بمدینة ووھان  31/12/2019الفیروس بدایة من 
ویشیر   الصینیة وانتقلت العدوى إلى العدید من البلدان واألقالیم.

Zhou. P, & et al (2020)  أن مصدر ھذا الفیروس قد یكون
النتائج السریریة للعدوى بالفیروس، وقییم  الخفافیش، كما أوضح

ً. وأشار  إمكانیة السفر الدولى كطریقة النتشار الوباء عالمیا
Huang C, & et al (2020)   أن أعراض االصابھ بالفیروس

الحمى، التعب، السعال الجاف، قلة اللمفاویات، إرتفاع مستوى 
ت طویلة. الالكتات نازعة الھیدروجین ووقت البروثرومبین لفترا

 21باالضافة إلى أن المرضى یعانون من صعوبة فى التنفس. وفى 
أعلنت المنظمة تأكید السلطات الصینیة إصابة حوالى  2020ینایر 
-2019حالة وثالث وفیات بسبب فیروس تاجى جدید ( 200

CoV من ً ، تم اإلبالغ عن حوالى 2020فبرایر  11)، اعتبارا
ن الصین وحدھا. كما انتشرت حالة وفاة م 1017حالة و  42708

الجائحة فى دول منھا دول شرق آسیا وكذلك أوربا والوالیات 
  المتحدة األمریكیة، وكندا وأسترالیا.

 2020من مارس  5ولقد أعلنت وزارة الصحة المصریة فى     
 .لمواطن مصرى عن ظھور أول اصابة بفیروس كورونا الجدید

ل إجمالى الحاالت فى وتوالى ظھور الحاالت اإلیجابیة، لیص
حالة تماثلت  488حالة، بینھم  2190أبریل الجارى  13مصرفى 

 حالة وفاة.  164للشفاء، و
https://www.skynewsarabia.com  

وبناء على إعالن منظمة الصحة العالمیة وباء      
) جائحة عالمیة، حیث 19المستجد (كوفید  كورونا فیروس

دولة. أوضحت  170ظھرت عدوى الفیروس فى أكثر من 
الیونیسیف ضرورة اتخاذ المجتمعات المحلیة إجراءات احترازیة 
للحد من أثار تفشى انتشار المرض ونقل العدوى، ودعم تدابیر 

ولحمایة األطفال والمرافق التعلیمیة أھمیة خاصة.  .یطرة علیھالس
 19-واالحتیاطات ضروریة لمنع االنتشار المحتمل لمرض كوفید

   فى المدارس.
19-https://www.unicef.org/coronavirus/covid    

ات االحترازیة التى اتخذتھا الغالبیة وفى ضوء ھذه اإلجراء     

العظمى من دول العالم أعلن وزیر التربیة والتعلیم المصرى 
من مارس الجارى فى جمیع  16تعلیق الدراسة بدایة من 

قطاعات التعلیم بما فیھا قطاع ریاض األطفال واستكمال المنھج 
الدراسى على المنصة اإللكترونیة وتقییم الطالب من خالل 

مة والطفل، مما ألحق بھذه المؤسسات التربویة والتعلیمیة المعل
 وبالفئة المستفیدة منھا العدید من التھدیدات.
http://portal.moe.gov.eg/Pages/DecisionsAndLaw

s.aspx .  
لطالب فى العالم تضرروا ٪ من عدد ا87حیث أعلنت الیونسكو أن 

فقد ألحق إغالق المدارس  19-بإغالق المدارس بسبب كوفید
م موّزعین  ّ الضرر بأكثر من ملیار ونصف الملیار متعل

ً. 165 في   . https://ar.unesco.org/newsبلدا
 وغیر (العربیة الدول بعض وفى ظل ھذه الجائحة تبنَّت    

 كوسیلة التقلیدى، التعلیم لنمط كبدیل بعد عن التعلیم العربیة) نمط
 ارتبط النمط الذى ھذا فیروس كورونا؛ ضد الحرب فى دفاع

ً  الحالیة، یبدو الوبائیة بالجائحة  وإجراءاتھ وأھدافھ فلسفتھ فى فریدا
 ً  فى تكمن المغایرة ھذه بعد. عن للتعلیم المعتاد النمط عن ومغایرا

 كردة جاء بعد عن التعلیم من النمط ھذا فى: أن تتمثل عدة ھأوج
مواجھة الجائحة الراھنة  بھدف سابق، تخطیط أى دون مفاجئة فعل
االستعداد  دون وضحاھا، لیلة فى التعلیمیة المؤسسات شھدتھا التى

ً. حیث تسببت جائحة كورونا فى دفع معدة وأنظمة بلوائح  اسلفا
 تھیئة دون مغایر، تعلیمى نمط توظیف إلى أطیافھ بجمیع المجتمع

والبرامج. حیث قامت ھذه  للمناھج سابق وتصمیم التدریبى للطاقم
 المعتاد التعلیم سیاسة تغیر المستجدات العالمیة بدور كبیر فى

 فإن المنطلق طارئة، ومن ھذا ظروف وبسبب مفاجئ وبشكل
 لخدماتا بتوظیف الدول قیام ھى الحالة لھذه دقة األكثر التسمیة
 ظل فى الدراسي الفصل وإلنقاذ الحالى الموقف لتجاوز التقنیة
 المعاییر إلى یرتقى ال التوظیف فھذا وعلیھ، الفیروس؛ انتشار

  ).2020بعد (عبدالرحمن اللیلي وأخرون ، عن للتعلیم المعروفة
 حیث تسببت جائحة كورونا فى خلق بیئة من عدم التأكد وازدیاد    

الضغوط  وشدة المتسارعة والدینامیكیة االضطراب و البیئى التعقید
التنافسیة وأظھرت العدید من التھدیدات لكافة مؤسسات المجتمع، 
ومنھا المؤسسات التربویة والتعلیمیة حیث جعلت ھذه المؤسسات 
فى مواجھة العدید من المستجدات والتحدیات وفرضت علیھا 

متالحقة فى فترة التكیف واالستجابة السریعة لھذه المستجدات ال
 قدر زمنیة قصیىرة، مما جعل ھذه المؤسسات بحاجة ماسة إلى

 المحیطة على الضغوط للرد التھیؤ أجل من من المرونة مناسب

https://www.skynewsarabia.com
https://www.unicef.org/coronavirus/covid
http://portal.moe.gov.eg/Pages/DecisionsAndLaw
https://ar.unesco.org/news
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ً  حیث أصبحت مرونة سریع، نحو على  المؤسسات مطلبا ًضروریا
 بھا. ومن ثم یتحتم التحلى على المؤسسات العمل كل على یجب
 صفة إكتساب واالستمرار البقاء ىالراغبة ف المؤسسات على

منھا  االستراتیجیة خاصة المستویات واألصعدة كافة على المرونة
توفر القدرات الدینامیكیة المتقدمة لمواجھة  بما یضمن للمؤسسات

  كافة المستجدات التى فرضتھا جائحة كورونا.
حیث تعد المرونة االستراتیجیة شرط لزیادة قدرة المؤسسات     

جھة التغیرات البیئیة الھامة والسریعة بكفاءة وفعالیة، على موا
وتمكینھا من إدارة أنشطتھا فى ظل الظروف المتغیرة، كما تعزز 
قابلیة المؤسسات وقدراتھا لالستجابة لتغیر حاجات ورغبات 
المستفیدین، وتعمل على تنمیة قدرات المؤسسة التسویقیة من خالل 

فیدین، كما أنھا ضروریة لنمو عملیات التفاعل بینھا وبین المست
المؤسسات وبقائھا. وتركز المرونة االستراتیجیة بشكل كبیر على 
تولید فرص للمؤسسات للبقاء ولتحسین نوعیة حیاة طبقات المجتمع 

). وبذلك تتحدد أھمیة 2011(معن المعاضیدي وأیمن الطائي، 
بیئى ال التأكد عدم لمواجھة المرونة االستراتیجیة فى أنھا وسیلة

 المؤسسات لقدرة الذي یسیطر على العالم فى ھذه األونة، ترجمة
تطویر  خالل من جدیدة، متغیرات عالمیة لقواعد االستجابة على

ً  التعلم التنظیمى القدرة على  المعلومات استعمال من انطالقا
 وسھولة المؤسسات قرارات مجال اتساع مدى عن الجدیدة، تعبر

  ..(Bruno, M,.2006)ى أخر إلى حالة من االنتقال
من خالل تفاعل قدرات  االستراتیجیة وتتحقق المرونة     

 المحیط الخارجى، وتعجیل تغیرات مع المؤسسات على التأقلم
 غیر التغیرات على مستمر بشكل الدولیة، والرد المتغیرات

 یمكن التى للتغیرات متوقعة غیر عواقب مع المتوقعة، والتكیف
 المختلفة، وصیاغة توقع السیناریوھات فر عنھبھا، مما یس التنبؤ

 الموارد على سیناریو، والحصول لكل المحتملة االستراتیجیات
 االستراتیجیة استراتیجیة، وتنفیذ كل لتنفیذ الالزمة والمھارات

 بالسرعة بدیلة استراتیجیة العتماد مالءمة، واالستعداد األكثر
  .(Joanna. R,2015)األمر  لزم إذا الالزمة

 (االستراتیجیة وللمرونة االستراتیجیة مداخل أھمھا المناورات   
یعرف  ما على تركز حیث المرونة، وھجومیة) لتحقیق دفاعیة

 وتكمن المتوقعة، غیر الطارئة الحالة المحفز) أى (بالحدث
 أما الفرص، واستغالل بامتالك المبادرة الھجومیة المناورت
  مثل (وتصحیحیة وقائیة فتكون الدفاعیة المناورات

 المؤسسة موارد الضرر). ومرونة واصالح الخسارة ضد الضمان
بدیلة  بطرق مرن نحو على الموارد تلك استخدام على وقدرتھا

 مع تتعامل عندما مرنة لدیھا خیارات یكون أن للمؤسسة تسمح
 االستراتیجي على الحصول القرار صانعى وقدرة .دینامیة بیئات
 ).2016وتحلیلھا (ھند عابد،  الحقیقى الزمن البیانات فى على
ات       ة المعلوم مل: مرون تراتیجیة لتش ة االس اد المرون د أبع تمت

ات  ى المعلوم ول عل ى الحص ة عل درة المؤسس ى ق ل ف ى تتمث والت
ات  الالزمة من مصادر المعلومات المختلفة وتنقسم مرونة المعلوم

الحصول على إلى مرونة االبالغ والمتمثلة فى قدرة المؤسسة على 
درة  ى ق ة ف ة والمتمثل ة التحلیلی ة، والمرون ات ذات العالق المعلوم
المؤسسة على استخالص واستخدام البیانات القدیمة والمتوفرة لدى 
د أن  ذلك الب بة، ل رارات المناس اذ الق دعم اتخ ا ل ة وتحلیلھ المؤسس
ة بالمؤسسة  تویات اإلداری ة المس تتوفر المعلومات بشكل مرن لكاف

ادى وابكة،  (ھن د الش ى وخال و لیل ال 2018أب ة رأس الم )، ومرون
 التغیر الذي مع البشرى والتى تتمثل فى قدرة العاملین على التأقلم

د ى یطرأ ق اعات عل ي العمل س ویر المؤسسة ف ھ   وتط مھارات
ایحقق  رات مم ذه التغی تجابة لھ وفر وقدراتھم اس یة ت ر خاص  التغی

ةبالنمط اتسامھ وعدم العمل في السریع داوى،  ی وال عب ). 2017(ن
دیم  ى تق ومرونة تقدیم الخدمة والتى تتلخص فى قدرة المؤسسة عل
ر  الل تغیی ن خ تفیدین، م ات المس ع متطلب ب م خدمات جدیدة تتناس
د،  ة الجدی ط الخدم ى خ العملیات وتحویلھا من خط الخدمة القدیم إل
ھ  ى تواج داث الت رات واألح ع التغی ریع م ف الس ق التكی ا یحق بم

ذى الم ت ال دار الوق ة بمق دیم الخدم ة تق دد مرون ة ، وتتح ؤسس
و  ادى أب ة (ھن دیم الخدم تستغرقھ المؤسسة فى عملیة التحول فى تق

 عن والتى تعبر ) ، والمرونة التسویقیة2018لیلى وخالد الشوابكة، 
 وقت فى التسویقیة جھودھا وتعدیل تقییم إعادة المؤسسة على قدرة

ك قصیر تجابة وذل را اس دثت تلتغی ى ح یط ف ل  مح ا. وتتمث أعمالھ
 االستجابة سرعة السوقیة، للمؤسسة فى الحصة التسویقیة المرونة
 الدخول خالل من التوسع على المستفیدین، قدرة المؤسسة لطلبات

ى واق ف دة ( أس یة Ahmad, N,2014)جدی ة التنافس ، والمرون
درة ى ق دد ف ى تتح ى والت تجابة المؤسسة عل رات االس ى  للتغی ف

 ات المستفیدین نتیجة لما فرضتھ التغیرات المحیطة (كوسرتحاج
  ).2019وآخرون،  أبابكر

ولقد أجریت العدید من الدراسات على المرونة االستراتیجیة     
) والتى 2011ومنھا دراسة معن المعاضیدي وأیمن الطائي (

أوضحت أھمیة القیادة االستراتیجیة فى تعزیز المرونة 
) عن 2013سة ذیاب جرار وسعید دویكات (االستراتیجیة،  ودرا

أھمیة المرونة االستراتیجیة كأحد مقومات التخطیط االستراتیجى 
فى تحقیق تمیز أداء المؤسسة، ودراسة عبد العزیز الزعترى 

) عن أھمیة ممارسات استراتیجیات الموارد البشریة فى 2013(
) 2016(تعزیز المرونة االستراتیجیة للمؤسسة، ودراسة ھند عابد 

التى أكدت األثر اإلیجابى للمرونة االستراتیجیة على تطبیق إدارة 
) التى أشارت 2017المعرفة بالمؤسسات، ودراسة نوال عبداوى (

االستراتیجیة فى تحقیق قیمة إضافیة لخدماتھا.  إلى دور المرونة
) والتى أسفرت عن 2019وآخرون ( أبابكر ودراسة كوسرت

التنظیمیة  الفاعلیة تحقیق فى االستراتیجیة ةالمرون أبعاد أھمیة دور
) عن 2018بالمؤسسات، ودراسة ھنادى أبو لیلى وخالد الشوابكة (

االستراتیجیة فى إدارة األزمات التى تتعرض لھا  فاعلیة المرونة
  المؤسسات.

ً لما تعانیة السیاسة التعلیمیة من عدم استقرار نتیجة       ونظرا
ات التى فرضتھا جائحة كورونا، لسرعة التغیرات والمستجد

باالضافة إلى عدم وجود لوائح وأنظمة واضحة المعالم تستطیع 
المؤسسات التربویة والتعلیمیة االعتماد علیھا فى تقدیم خدماتھا 
وتحقیق أھدافھا، فإن ذلك بال شك یؤدى إلى استنزاف طاقاتھا 

على وھدر مواردھا المادیة والبشریة، لذا فإن ھذا البحث یركز 
التنمیة المستدامة لھذه المؤسسات بحیث تشمل كل عملیات التحسین 
داخل المؤسسة بما یمكنھا من استدامة تقدیم خدماتھا وتحقیق 
أھدافھا والتى على رأسھا تربیة النشئ ورعایتھ الذى یقوم بدوره 
بصناعة التنمیة.  ولعل من المؤسسات التربویة والتعلیمیة فى 

) 11524ات ریاض األطفال والبالغ عددھا (منظومة التعلیم مؤسس
مؤسسة على مستوى جمھوریة مصر العربیة، وتقدم خدماتھا 

) طفل وطفلة (الجھاز 1302215والتعلیمیة لعدد ( التربویة
)، وھو عدد ھائل وفئة مھمة 2019المركزى للتعبئة واالحصاء، 

ق من فئات المجتمع. لذا كان من األھمیة بمكان التأكید على تحقی
          التنمیة المستدامة لھذه المؤسسات.   

ً  أصبحت المستدامة فالتنمیة        التى التنمیة أسالیب من أسلوبا
 المتسارع، والتغیر بالتطور یتصف الذى الحاضر یفرضھا العصر
 ومؤسسات والمنظمات الدول والھیئات على والذى یفرض

 االجتماعى توازنال یتحقق حتى مواكبتھ المدنى واألفراد المجتمع
السلبیة (زینب خالد وإیناس الشامى،  العولمة وتأثیراتھا عن الناتج

 لفترة استمرار النمو تبحث إمكانیة المستدامة ). فالتنمیة2018
 المتمثلة فى مقوماتھا توافرت ما إذا وتتحقق الزمن، من طویلة

 حیث والتمویل، من الواضح التنموى السلیم، والفكر التخطیط
 الراھنة األجیال ورغبات حاجات المتاحة إلشباع الموارد لإستغال

 المنتجات حیث القادمة، ومن األجیال دون المساس بنصیب
واألسالیب  والمھارات المعارف حیث والمنافع المستدامة. ومن

 جدید ماھو كل عل والمؤسسیة التى تسعى للحصول الفردیة
 طویر المستمرالتجدید والت تحقیق بغرض معھ، ومبتكر والتكیف

). وتعد التنمیة 2019أحمد،  یفضى إلستدامة النشاط (حسین الذى
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عملیة دینامیكیة مستمرة وتشمل جمیع االتجاھات، فھى كعملیة 
مطردة تھدف إلى تبدیل الھیاكل االجتماعیة وتعدیل األدوار 
والمراكز وتحریك اإلمكانات المتعددة الجوانب بعد رصدھا 

ف التغییر فى المعطیات الفكریة والقیمیة وتوجیھھا نحو تحقیق ھد
وبناء دعائم الدولة العصریة وذلك من خالل تكافل القوى البشریة 
لترجمة الخطط العلمیة التنمویة إلى مشروعات فاعلة تؤدي 

  ).2018(جلود رشید،  مخرجاتھا إلى إحداث التغییرات المطلوبة
ویستند مفھوم التنمیة المستدامة إلى مجموعة من 

سس: وھى الحفاظ على خصائص ومستوى أداء الموارد األ
الطبیعیة الحالى والمستقبلى كأساس لشراكة األجیال المقبلة فى 
المتاح منھا، ترتكز على نوعیة وكیفیة توزیع تلك العائدات 
االقتصادیة، ودورھا فى تحسین ظروف المعیشیة ، تعزیز استخدام 

ً مع البیئة تست ھدف الحد من مظاھر الضرر وسائل تقنیة أكثر توافقا
واإلخالل بالتوازن البیئى، تعدیل أنماط االستثمار وھیاكل اإلنتاج 
ً لإلسراف، یشتمل مفھوم العائد  وأنماط االستھالك السائدة اجتنابا

استدامة وتواصل  من التنمیة كل ما یعود على المجتمع بنفع،
انھیار واستمراریة النظم اإلنتاجیة أساس الوقایة من احتماالت 

  ).2019مقومات التنمیة ( فوزى الحلواتى وأخرون، 
وتمتد أبعاد التنمیة المستدامة لتشمل ثالث أبعاد أساسیة وھى البعد 
االقتصادى والذى یمثل تعظیم العائد االقتصادى ألطول فترة زمنیة 

الذى یركز  :ممكنة من خالل توفیر مقومات الرفاھیة، والبعد البیئى
د البیئیة بحیث لكل نظام بیئى حدود معینة ال على مراعاة الحدو

یمكن تجاوزھا من االستھالك واالستنزاف، وإال یحدث تدھور 
)، والبعد االجتماعى: ویركز 2017للنظام البیئى (محاسن محمد، 

على أن اإلنسان یشكل جوھر التنمیة وھدفھا النھائى من خالل 
وفیر الخدمة االھتمام بالعدالة االجتماعیة ومكافحة الفقر وت

االجتماعیة إلى جمیع المحتاجین لھا باإلضافة إلى ضمان 
الدیمقراطیة من خالل مشاركة الشعوب في اتخاذ القرار بكل 

ستھدفت التنمیة ولقد ا    )2015شفافیة (البشر القرقوطى، 
المستدامة وضع استراتیجیة شـاملة لتلبیـة احتیاجـاتھا من خالل: 

ة تركز على اآللیات القابلة لالستدامة اعتماد استراتیجیات جدید
وإعداد سیاسات وطنیة لتبنى وخلق بیئة ابتكاریة أھمھا تعزیز 
وتطویر البحث، تنمیة القدرات العلمیة والتكنولوجیة وتشجیع ودعم 
االبتكار لترسیخ التنافسیة وزیادة النمو االقتصادى وتحسین األداء 

ام الموارد الطبیعیة )، تنظیم استخد2019أحمد،  المؤسسى (حسین
والعمل على اكتشاف البدائل ذات التكلفة المنخفضة، وضع الخطط 
الالزمة لتحویل المجتمع إلى المجتمع المعلوماتى وإدماج 
التكنولوجیات الجدیدة فى خطط واستراتیجیات التنمیة االجتماعیة 
واالقتصادیة، تطویر البرامج الوطنیة لحفظ الطاقة (محاسن محمد، 

2017(.  
ة    ا عملی ولعل من أبرز المؤشرات األساسیة للتنمیة المستدامة أنھ

ً عن تجدد احتیاجات المجتمع وتزایدھا  .مستمرة ومتصاعدة، تعبیرا
ات  ل الفئ ا ك اھم فیھ ب أن تس ة، یج ة مجتمعی ا عملی ا أنھ كم
ات، ذات  والقطاعات والجماعات. وھى عملیة واعیة، محددة الغای

وأھداف مرحلیة وخطط وبرامج. وأیضا  إستراتیجیة طویلة المدى،
زم  عملیة موجھة بموجب إرادة تنمویة تعى الغایات المجتمعیة وتلت
وارد  فء لم تخدام الك ق االس ى تحقی درة عل ك الق ا، وتمتل بتحقیقھ

 ً ً. ومن المؤشرات أیضا ً وتوزیعا ة  المجتمع إنتاجا إیجاد طاقة إنتاجی
ددة. ذاتیة، من خالل بناء قاعدة إنتاجیة صلبة وط ة متج اقة مجتمعی

ى  ادرة عل ة وق ة ذاتی اء محلی ذا البن زات ھ ون مرتك ى أن تك عل
اعى  یم االجتم دة التنظ مواجھة التغیّرات، على أن یتوفر لھذه القاع
ة  ریة المدرب وارد البش خة، والم یة الراس درة المؤسس لیم، والق الس

وھذا  والحافزة، والقدرة التقنیة الذاتیة. زیادة متوسط إنتاجیة الفرد،
دخل  یمكن التعبیر عنھ بالمؤشر االقتصادي المعروف " بمتوسط ال
ھ  وفرت ل ا ت حیح، وإذا م اه الص ذ بمعن ا أخ رد " إذا م نوى للف الس
ة  ع االجتماعی درات المجتم د ق حیحة. وتزای اس الص أدوات القی

  ).2017والسیاسیة واالقتصادیة والتقنیة (محاسن محمد، 

ھ ویعد تحقیق التنمیة المستدا    مة للمؤسسات على اختالف ما تقدم
ً لتحقیق التنمیة الشاملة، فالتنمیة ً حیویا ى من خدمات أمرا ى عل  تبن

یة المتطلبات تھیئة فكرة ل والمشروعة األساس  دون الحاضر للجی
ون أن اك یك الل ھن المحیط إخ وى، ب ى الحی ال أن عل ئ لألجی  یھی

ة اتھم القادم ملت .متطلب تدامة وش ا كل االس ھ م ة،  ةعالق ل بالتنمی
اد  ار أبع ى إط ا ف ارس أعمالھ ى تم ى الت تدامة ھ ة المس فالمؤسس

 الكفاءة إن حیث التنمیة المستدامة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة،
ة تا والربحی افیتین لیس تدامة المؤسسة، ك  ال المؤسسة وأن الس

  بسھولة. ھى كما البیئة على المحافظة تستطیع
ن ى  ومن ثم فإن ھناك مجموعة م ات الت  المؤسسة تجعل المتطلب

  ومسئولیة، استدامة أكثر
 تخفیض طریق عن اإلنتاجیة وزیادة التكالیف تخفیض :كالتالى ھى

ارة البیئیة اآلثار ة الض دة والمعامل ول الجی وظفین، دخ الء للم  عم
ن وذلك جدیدة أسواق وتوفیر الل م ینات خ ة التحس د البیئی  والفوائ

ل ادیة، تقلی اطر االقتص ن المخ الل م دماج خ داخل االن ع والت  م
ة،  الكفاءة طریق عن السمعة بالمؤسسة، بناء المھتمة الجھات البیئی
ویر ال رأس تط ن البشري الم الل م دة اإلدارة خ وارد الجی  للم

 أمل(أفضل  حوكمة طریق عن المال رأس مدخل البشریة، تطویر
لیم،  راھیم س ى واب تدام للمؤس2019عفیف ا أن األداء المس ة ). كم س

ریة، إدارة وارد البش فافیة، الم ى: الش ادئ وھ دة مب دد بع  یتح
ار، التكامل ة، االبتك اطر، الحوكم ین المخ اد ب ادیة األبع  االقتص

ة ة والبیئی ة واالجتماعی تراتیجیة المؤسسة  األجل داخل طویل اس
 ).2018بلبع،  (محمد
ن        تدامھ م ة المس احثین بدراسة التنمی ن الب د م تم العدی د اھ ولق

حیث المفھوم واألبعاد واألھداف والمتطلبات واألھمیة والمؤشرات 
د ( ن محم ة محاس ا دراس ید 2017ومنھ ود رش ة جل )، ودراس

)، ودراسة فوزى الحلواتى 2019)، ودراسة حسین أحمد (2018(
رون ( ت 2019وأخ ى تناول ات الت ض الدراس اك بع ا أن ھن )، كم

ات، وم تدامة للمؤسس ة المس ق التنمی ة تحقی ةدراس ا دراس د  نھ أحم
ي ( ق2017المغرب ن تحقی ة ) ع تدامة التنمی ن المس ق ع  طری
ؤولیة ات المس ة للمؤسس د اإلجتماعی ة محم ة، ودراس ع  المالی بلب

ق2018( ن تحقی ة ) ع تدامة التنمی ى المس  مصر، ودراسة أمل ف
لیم ( ن دور2019عفیفى وابراھیم س ة   ) ع ات اإلداری م المعلوم نظ

  التعلیمیة.  للمؤسسات مةالتنمیة المستدا تحقیق فى
ى       ا عل ة وأثارھ ا العالمی ة كورون داعیات جائح تقراء ت وباس

دیات  تجدات وتح ن مس تھ م ا فرض ى، وم دولى والمحل ع ال المجتم
ة  یم خاص ات التعل ى مؤسس ا عل عدة، وأثارھ ع األص ى جمی عل

ال  اض األطف ات ری ة  -مؤسس ل الدراس ریع  -مح ول س ن تح م
ت واآللیات والبرامج، األمر الذى تسبب ومتالحق فى االستراتیجیا

د  ذى ق ة والبشریة، وال ا المادی فى استنزاف طاقاتھا وھدر مواردھ
ب،  ن جان ات م ذه المؤسس تدامھ لھ ة المس ى التنمی ا عل ؤثر حتم ی

ر.  ب أخ ن جان تراتیجیة م ة االس ل المرون ب تفعی إن ویتطل ذا ف ل
المرونة  مشكلة البحث تحددت فى السؤال الرئیسى التالى: ما دور

ة  –االستراتیجیة بأبعادھا (مرونة المعلومات  دیم الخدم ة تق مرون
رى - ال البش ة رأس الم یة  -مرون ة التنافس ة  -المرون المرون

ة المستدامة  ق التنمی ى تحقی ا ف ة كورون التسویقیة) فى ظل جائح
ال اض األطف ات ری تدامة  لمؤسس ات االس ا (متطلب  –بمحوریھ
  الت الفرعیة التالیة:مبادئ االستدامة)؟ والتساؤ

ل  -1 ى ظ ا ف تراتیجیة بأبعادھ ة االس ل المرون توى تفعی ا مس م
  جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال؟

اض   -2 ات ری تدامة لمؤسس ة المس ق التنمی توى تحقی ا مس م
 األطفال بمحوریھا؟

ة   -3 توى المرون ن مس ل م ة وك ین الروض ران ب د اقت ل یوج ھ
رونا ومستوى تحقیق االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كو

 التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا؟
ما الفروق فى كل من مستوى المرونة االستراتیجیة بأبعادھا   -4

تدامة  ة المس ق التنمی توى تحقی ا ومس ة كورون ل جائح ى ظ ف
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ً للمستوى التعلیمى؟   لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا تبعا
ا ما التباین فى كل من مستوى ال  -5 تراتیجیة بأبعادھ مرونة االس

تدامة  ة المس ق التنمی توى تحقی ا ومس ة كورون ل جائح ى ظ ف
ً للخبرة المھنیة؟  لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا تبعا

ى   -6 ا ف ما التباین فى كل مستوى المرونة االستراتیجیة بأبعادھ
تدامة  ة المس ق التنمی توى تحقی ا ومس ة كورون ل جائح ظ

ً للمھنة؟لمؤسسات بمحوریھا ریاض   األطفال تبعا
 : Objectiveھدف البحث  

دور المرونة بصفھ رئیسیة إلى دراسة ھدف البحث  
مرونة تقدیم  –االستراتیجیة بأبعادھا (مرونة المعلومات 

 -المرونة التنافسیة  -مرونة رأس المال البشرى -الخدمة 
المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا فى تحقیق التنمیة 

(متطلبات دامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا المست
وینبثق منھ األھداف الفرعیة . مبادئ االستدامة) –االستدامة 

  التالیة:
تحدید مستوى تفعیل المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى   . 1

  ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال.
تحدید مستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات  . 2

 بمحوریھا. ریاض األطفال
دراسة االقتران بین الروضة وكل من مستوى المرونة    . 3

االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى 
تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال 

 بمحوریھا.
الكشف عن الفروق فى كل من مستوى المرونة   . 4

االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى 
التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال  تحقیق

ً للمستوى التعلیمى.   بمحوریھا تبعا
تفسیر التباین فى كل من مستوى المرونة االستراتیجیة  . 5

بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى تحقیق التنمیة 
 ً المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا تبعا

 للخبرة المھنیة.
توى المرونة االستراتیجیة تحلیل التباین فى كل مس . 6

بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى تحقیق التنمیة 
 ً المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا تبعا

 للمھنة.
  : Significanceأھمیة البحث 

یمكن توضیح أھمیة البحث من خالل محورین رئیسیین 
 : كما یلى

  األھمیة فى مجال خدمة المجتمع:
حدیث  )19المستجد (كوفید  كورونا تعد جائحة فیروس . 1

الساعة على المستوى العالمى والمحلى، ومثار اھتمام الجمیع 
مجاالت، من حیث األثار الوخیمة التى سببتھا فى جمیع ال

ومن ثم فإن دراسة استراجیات مواجھتھا بقطاع مثل قطاع 
ً فى مواجھة مستجدات ھذه  ً ھاما ریاض األطفال أمرا

  الجائحة، ویعود بالنفع على العاملین بھذا القطاع. 
تناول المرونة االستراتیجیة كمدخل إدارى ھام وحیوى  . 2

ومستوى تفعیلھا فى مؤسسات ریاض األطفال، تلك 
ً ما تعانى من ضعف الكوادر اإلداریة، المؤسسات  التى غالبا

وخاصة فى ظل المتغیرات التى فرضتھا جائحة كورونا. 
بمثابة تركیز للضوء على النواحى اإلداریة بھذه المؤسسات 
التى تستلزم التأكید على أھمیتھا لضمان نجاحھا فیما تقوم بھ 

  من أدوار.
اض األطفال تثمین تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ری . 3

باعتبارھا مؤسسة تربویة وتعلیمیة مھمة ومؤثرة فى فئة 
 كبیرة من فئات المجتمع.
 األھمیة في مجال التخصص: 

یمثل دراسة تفعیل المداخل اإلداریة الحدیثة فى مواجھة  . 1

فى مؤسسات  )19المستجد (كوفید  كورونا جائحة فیروس
ً فى مجال تخصص إدارة  ً وحدیثا ً ھاما ریاض األطفال أمرا

  مؤسسات األسرة والطفولة.
تمثل المرونة االستراتیجیة أحد مقومات التخطیط  . 2

االستراتیجى الذى یعد بمثابة المتطلب اإلدارى الرئیسى 
أى مؤسسة، وال سیما مؤسسات ریاض األطفال التى  لنجاح

تفتقد للعدید من المتطلبات اإلداریة، لذلك یعد تناول ھذا 
 المتغیر اإلدارى أمر ھام للتخصص.

. توجیھ االھتمام بتحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض  3
األطفال، من خالل الحد من أثار المستجدات على المؤسسة 

تطلبات استدامة المؤسسة من جانب من جانب، وتوافر م
 أخر.

 فروض البحث :
ً لدور المرونة االستراتیجیة  -1 ال یوجد تأثیر دال إحصائیا

مرونة  - مرونة تقدیم الخدمة  –بأبعادھا (مرونة المعلومات 
المرونة  -المرونة التنافسیة  -رأس المال البشرى 

التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا فى تحقیق التنمیة 
دامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا (متطلبات المست

     مبادئ االستدامة). –االستدامة 
ً بین الروضة وكل من مستوى  -2 ال یوجد إقتران دال إحصائیا

المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا 
ومستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض 

 األطفال بمحوریھا.
داللة إحصائیة فى كل من مستوى  ال توجد فروق ذات -3

المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا 
ومستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض 

ً للمستوى التعلیمى.  األطفال بمحوریھا تبعا
ً فى كل من مستوى المرونة  -4 ال یوجد تباین دال إحصائیا

مستوى االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا و
تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال 

ً للخبرة المھنیة.  بمحوریھا تبعا
ً فى كل من مستوى المرونة  -5 ال یوجد تباین دال إحصائیا

االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى 
تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال 

ً للمھنة.  بمحوریھا تبعا
  :  Terminology البحث مصطلحات

  Strategic flexibilityاالستراتیجیة:          المرونة
المرونة االستراتیجیة بأنھا القدرة  Ahmad. N, (2014) عرف 

إلى أخرى خاصة فى حال زیادة عدم  على التحول من استراتیجیة
التأكد فى الظروف البیئیة المتغیرة. كما أنھا قدرة التجاوب 

   .مع التغیرات البیئیةوالتكیف بنجاح 
بأنھا قابلیة المؤسسة إلجراء  Joanna R, (2015)كما عرفھا 

التغیرات بتحدید التغیرات الرئیسیة فى المحیط الخارجى وتوفیر 
ً على التغیرات، وھى اإلمكانیات  الموارد الالزمة للعمل الجدید ردا
والقابلیات المتوافرة فى موارد المؤسسة والتى تسمح للمؤسسة 
بحریة التنقل بین االستراتیجیات البدیلة للتكیف مع متغیرات 

  .المحیط المختلفة
 وقابلیتھا المؤسسات ) بأنھا قدرة2017وعرفتھا نوال عبداوى (

 والمتجانسة، المتغیرة التنافسیة البیئات لمتطلبات االستجابة على
 لتلك فعل رد بوصفھا جدیدة عمل طرق إلى الموارد وتحویل

  التغییرات.
وتعرف الباحثة المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا  

ً بأنھا:  قدرة مؤسسات ریاض بمؤسسات ریاض األطفال إجرائیا
األطفال على التجاوب والتكیف مع المستجدات التى فرضتھا 
جائحة كورونا والمتمثلة فى تعلیق الدراسة واستكمال المناھج عن 

التقاریر ألولیاء األمور  بعد، وتقییم األطفال عن بعد، وإرسال
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ً، وما یفرضھ  ً، وانھاء كافة المعامالت الرسمیة إلكترونیا إلكترونیا
ذلك من تحویل طرق استخدام الموارد المتاحة واتباع استراتیجیات 

فى مرونة  وآلیات بدیلة. وتتمثل أبعاد المرونة االستراتیجیة
شرى، الب المال رأس تقدیم الخدمة ومرونة المعلومات، مرونة

  والمرونة التنافسیة، والمرونة التسویقیة.
قدرة مؤسسات ریاض وتعرف الباحثة مرونة المعلومات بأنھا: 

األطفال على الحصول على المعلومات والقرارت والتعمیمات 
المرتبطة بجائحة كورونا فیما یتعلق بنظام العمل فى المؤسسة 

رارات الجدیدة بأسالیب حدیثة، وتوثیق ھذه المعلومات، واتخاذ الق
فى ضوء ھذه المعلومات، وكذلك قدرة المؤسسة على استخدام 

  المعلومات والبیانات المؤرشفة فى مواجھة مستجدات الجائحة. 
قدرة مؤسسات ریاض وتعرف الباحثة مرونة تقدیم الخدمة بأنھا: 

األطفال على االستجابة السریعة فى تقدیم الخدمة الجدیدة 
لفة والمتطورة والمناسبة الحتیاجات األطفال والمتنوعة وقلیلة التك

  وأولیاء األمور وفق مستجدات جائحة كورونا.
العامالت  قدرةالبشرى بأنھا:  وتعرف الباحثة مرونة رأس المال

لدى مؤسسات ریاض األطفال على التجاوب والتكیف مع 
المستجدات التى فرضتھا جائحة كورونا، وكذلك قدرة إدارة 

طفال على تعدیل وتطویر نظام إدارة الموارد مؤسسات ریاض األ
البشریة، وتدریب العامالت، بما یتناسب مع التغیرات ویحافظ على 

  تمیز األداء.
قدرة إدارة مؤسسات  وتعرف الباحثة المرونة التنافسیة بأنھا:

ریاض األطفال على تطویر أسالیب تقدیم الخدمة لألطفال وأولیاء 
ورونا، وطرح خدمات منافسة األمور وفق مستجدات جائحة ك

للمؤسسات األخرى، وتخفیض تكالیف تقدیم الخدمة، وتوظیف 
  أحدث التقنیات فى تقدیم الخدمة. 

قدرة إدارة مؤسسات  وتعرف الباحثة المرونة التسویقیة بأنھا:
ریاض األطفال على استقطاب عدد أكبر من االطفال فى ظل 

ن الخدمة التى مستجدات جائحة كورونا، عن طریق اإلعالن ع
قدمتھا فى ظل ھذه الجائحة، وتقدیم الخدمة المتجددة والمتطورة 

  التى تلبى حاجات األطفال وأولیاء األمور وفق مستجداتھا.
  Corona Virusجائحة كورونا:  

الجائحة بأنھا  WHO (2020)تعرف منظمة الصحة العالمیة 
ً أو قد تتسع  وباء  ینتشر بین البشر فى مساحة كبیرة مثل قارة مثال

 لتضم كافة أرجاء العالم. 
فیروس كورونا   Zhou. P, &et al(2020)وعرف 

(COVID-19)  الذى یعرف باسم المرض التنفسى الحاد المرتبط
حیوانى  مرض تنفسى ، وھو2019بفیروس كورونا المستجد 

 )nCoV-2019 .(2019ا المستجد فیروس كورون ، یُسببھالمنشأ
ً من اكتُشف ألول مرة  .فیروس سارس ھذا الفیروس قریب جدا

یتسبب فى  20-2019تفشى فیروس كورونا فى ووھان  خالل
وضیق  ،والسعال ،الحمى حدوث عدد من األعراض وتشمل

، مع 2020ال یوجد عالج محدد متاح للمرض حتى مارس  .النفس
  ودعم وظائف الجسم. تخفیف األعراض تركیز الجھود على

ً بأنھ:  الوباء الذى اجتاح وتعرف الباحثة جائحة كورونا إجرائیا
 فیروس كورونا المستجدمعظم أرجاء العالم والذى یسببھ 

2019،)nCoV-2019(  والذى أدى إلى أثار وخیمة على العالم
فى شتى المجاالت، وبصفة خاصة تلك التحدیات التى فرضھا على 

من  - ات ریاض األطفال مؤسس –المؤسسات التربویة والتعلیمیة 
تحول سریع فى االستراتیجیات واآللیات والبرامج خالل فترة 

 زمنیة متناھیة القصر. 
ً بأنھا:  مؤسسات وتعرف الباحثة مؤسسات ریاض األطفال إجرائیا

تربویة تعلیمیة یتم من خاللھا تعلیم األطفال وإعدادھم للمرحلة 
ھجیة، والتى تقوم االبتدائیة عن طریق األنشطة التربویة والمن

  بالعدید من العملیات اإلداریة لتحقیق أھدافھا وأدوارھا فى المجتمع.
     Sustainable  Development         التنمیة المستدامة:

بأنھا عملیة دینامیكیة مستمرة ) 2017عرفتھا محاسن محمد (  

تنبع من الكیان وتشمل جمیع االتجاھات، فھى كعملیة مطردة 
تبدیل الھیاكل االجتماعیة وتعدیل األدوار والمراكز،  تھدف إلى

وتحریك اإلمكانات المتعددة الجوانب بعد رصدھا وتوجیھھا نحو 
تحقیق ھدف التغییر فى المعطیات الفكریة والقیمیة وبناء دعائم 
الدولة العصریة وذلك من خالل تكافل القوى البشریة لترجمة 

فاعلة تؤدى مخرجاتھا إلى  الخطط العلمیة التنمویة إلى مشروعات
  إحداث التغییرات المطلوبة.

 العدالة ) بأنھا عملیة تراعى2018كماعرفھا جلود رشید (
 االقتصادیة، الكفاءة إلى وتسعى الطبیعة، وتحترم االجتماعیة

 لیست فھى المتكاملة، بین االحتیاجات التكامل تتطلب أنھا بمعنى
 واالستفادة المصادر اماستخد حیث تغییر عملیة ھى بل ثابت وضع

 التغیر المؤسسي وھذا التكنولوجیة، والتنمیة المصادر الطبیعیة من
یواجھ  كما المستقبل احتیاجات لیواجھ جیدة بطریقة یدار أن یجب

  الحاضر. احتیاجات
وتعرف الباحثة تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض 

تمارسھا مؤسسات : مستوى الممارسات التى األطفال إجرائیاً بأنھا
ریاض األطفال فى تقدیم أنشطتھا وبرامجھا التربویة فى إطار 

أبعاد التنمیة المستدامة االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة، وذلك عن 
 أكثر المؤسسة طریق توافر مجموعة من المتطلبات التى تجعل

  ومسؤولیة، وكذلك التزام المؤسسة بمبادئ االستدامة. استدامة
باحثة متطلبات استدامة مؤسسات ریاض األطفال وتعرف ال 

ً بأنھا:  مستوى توافر متطلبات االستدامة للمؤسسة والتى إجرائیا
تتمثل فى خفض تكالیف تقدیم الخدمة، وزیادة وتنویع الخدمات 

الضارة، تحفیز وتشجیع العاملین،  البیئیة اآلثار تخفیض المقدمة،
طاب عدد أكبر من الحرص على استق تطویر وتدریب العاملین،

المستفیدین من الخدمات التى تقدمھا المؤسسة، االتصال الفعال مع 
  الحفاظ على الصورة الذھنیة للمؤسسة. الجھات ذات العالقة،

اً  ال إجرائی وتعرف الباحثة مبادئ استدامة مؤسسات ریاض األطف
ا:  ىبأنھ ة ف تدامة والمتمثل ادئ االس زام المؤسسة بمب توى إلت  مس

اح ع اریراإلفص رارات والتق ات والق وائم ن المعلوم ة  والق المالی
واالقتصادیة لبرامج وأنشطة المؤسسة،  والبیئیة االجتماعیة واآلثار

اطر یة للمخ واءً  اإلدارة الفعالة للموارد البشریة، الحساس ت س  كان
اطر ادیة مخ ة أو اقتص ى أو بیئی ار ف ة، االبتك ویر اجتماعی  تط

تخدام الخدمات وارد باس ةالط الم ة بیعی اءة وفعالی ى بكف دى عل  الم
ل، التكامل ین الطوی اد ب ادیة األبع ة االقتص ة والبیئی  واالجتماعی

  األجل للمؤسسة. طویلة
یتبع البحث الحالى المنھج الوصفى التحلیلى ثانیاً: منھج البحث: 

وھو المنھج الذى یقوم على الوصف الدقیق والتفصیلى للظاھرة أو 
ً  موضوع الدراسة أو المشكلة ً كمیا قید البحث وصفا

Quantitative  ً ً نوعیا " وبالتالى فھو  Qualitativeأو وصفا
ً إلى جمع بیانات ومعلومات كافیة ودقیقة عن الظاھرة  یھدف أوال
ً إلى  ومن ثم دراسة وتحلیل ما تم جمعھ بطریقة موضوعیة وصوال

 ).2009العوامل المؤثرة على تلك الظاھرة (سیف اإلسالم عمر، 
 ً : الحدود البشریة یتحدد البحث فیما یلى: حدود البحث: ثالثا

) من العامالت 316تمثلت عینة الدراسة فى ("عینة البحث: 
بمؤسسات ریاض األطفال الحكومیة والخاصة والدولیة على 

الحدود إختالف مھنتھن من مدیرة أو إداریة أو معلمة أو مشرفة. 
طفال الحكومیة تم جمع العینة من مؤسسات ریاض األالمكانیة: 

والخاصة والدولیة التابعة إلدارة تعلیم ریاض األطفال بمحافظة 
تم التطبیق  الحدود الزمنیة:المنوفیة، بطریقة صدفیة غرضیة. 

المیدانى خالل (منتصف مارس وحتى منتصف ابریل 
لتزم البحث بالمتغیرات المستنتجة الحدود الموضوعیة: إ).2020

المرونة ت السابقة والتى تحددت فى من اإلطار النظرى والدراسا
  .االستراتیجیة وجائحة كورونا والتنمیة المستدامة

ً : بناء وإعداد وتقنین أدوات البحث: قامت الباحثة بإعداد  رابعا
  تكونت من:أدوات البحث إلكترونیاً والتى 

تم إعداد ھذه االستمارة فى صورة استمارة البیانات العامة: -1



104 Role of Strategic Flexibility in Light of the Corona Pandemic in Achieving Sustainable Development of Kindergarten Institutions 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

جموعة من البیانات التى تحقق أھداف جدولیة تحتوى على م
الدراسة. حیث اشتملت على بیانات عامة وھى: نوع الروضة 

دولیة)، مستوى تعلیم العامالت بالروضة وقد  -خاصة  –(حكومیة 
تم تصنیفھ إلى (حاصل على مؤھل جامعى، حاصل على دراسات 

ثة علیا)، الخبرة المھنیة للعامالت بالروضة وقد تم تصنیفھ إلى ثال
سنوات، 10إلى أقل من  5سنوات، من  5مستویات وھى (أقل من 

سنوات فأكثر)، المھنة والتى تصنیفھا إلى أربعة مھن 10من 
  (مدیرة، إداریة، معلمة، مشرفة) 

: یھدف المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كوروناإستبیان  -2
ى االستبیان إلى الكشف عن مستوى تفعیل المرونة االستراتیجیة ف

ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال، والذى أعد فى 
ضوء المفھوم اإلجرائى للبحث، ولقد تم إعداد االستبیان فى 

) عبارة خبریة بعضھا 33صورتھ األولیة وكان عدد عباراتھ (
 إیجابى واألخر سلبى، تقیس مستوى قدرة مؤسسات ریاض

فرضتھا األطفال على التجاوب والتكیف مع المستجدات التى 
جائحة كورونا والمتمثلة فى تعلیق الدراسة واستكمال المناھج عن 
بعد، وتقییم األطفال عن بعد، وارسال التقاریر ألولیاء األمور 
ً، وما یفرضھ  ً، وانھاء كافة المعامالت الرسمیة إلكترونیا إلكترونیا
ذلك من تحویل طرق استخدام الموارد المتاحة واتباع استراتیجیات 

البعد بدیلة. وھذه العبارات موزعة على خمسة أبعاد وھى  وآلیات
) عبارات تقیس 7والذى اشتمل على (مرونة المعلومات:  األول:

قدرة مؤسسات ریاض األطفال على الحصول على المعلومات 
والقرارت والتعمیمات المرتبطة بجائحة كورونا فیما یتعلق بنظام 

ق ھذه المعلومات، واتخاذ العمل فى المؤسسة بأسالیب حدیثة، وتوثی
القرارات الجدیدة فى ضوء ھذه المعلومات، وكذلك قدرة المؤسسة 
على استخدام المعلومات والبیانات المؤرشفة فى مواجھة 

والذى  البعد الثانى: مرونة تقدیم الخدمة:مستجدات الجائحة. 
قدرة مؤسسات ریاض األطفال  ) عبارات تقیس7اشتمل على (

لسریعة فى تقدیم الخدمة الجدیدة والمتنوعة وقلیلة على االستجابة ا
التكلفة والمتطورة والمناسبة الحتیاجات األطفال وأولیاء األمور 

  وفق مستجدات جائحة كورونا.
) 7والذى اشتمل على (البشرى:  البعد الثالث: مرونة رأس المال

العامالت لدى مؤسسات ریاض األطفال على  قدرةعبارات تقیس 
التكیف مع المستجدات التى فرضتھا جائحة كورونا، التجاوب و

وكذلك قدرة إدارة مؤسسات ریاض األطفال على تعدیل وتطویر 
نظام إدارة الموارد البشریة، وتدریب العامالت، بما یتناسب مع 

البعد الرابع: المرونة التغیرات ویحافظ على تمیز األداء. 
قدرة إدارة  ) عبارات تقیس6والذى اشتمل على ( التنافسیة:

مؤسسات ریاض األطفال على تطویر أسالیب تقدیم الخدمة 
لألطفال وأولیاء األمور وفق مستجدات جائحة كورونا، وطرح 
خدمات منافسة للمؤسسات األخرى، وتخفیض تكالیف تقدیم 

: البعد الخامسالخدمة، وتوظیف أحدث التقنیات فى تقدیم الخدمة. 
) عبارات تقیس قدرة 6على ( والذى اشتمل المرونة التسویقیة:

إدارة مؤسسات ریاض األطفال على استقطاب عدد أكبر من 
االطفال فى ظل مستجدات جائحة كورونا، عن طریق اإلعالن عن 
الخدمة التى قدمتھا فى ظل ھذه الجائحة، وتقدیم الخدمة المتجددة 
والمتطورة التى تلبى حاجات األطفال وأولیاء األمور وفق 

  مستجداتھا. 
إستھدف االستبیان تحدید : إستبیان تحقیق التنمیة المستدامة-3

مستوى توافر متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة بمؤسسات ریاض 

األطفال، ومدى إلتزامھا بمبادئ االستدامة، والذى أعد فى ضوء 
المفھوم اإلجرائى للبحث، ولقد تم إعداد االستبیان فى صورتھ 

) عبارة خبریة بعضھا إیجابى 32(األولیة وكان عدد عباراتھ 
المؤسسة  المتطلبات التى تجعلواألخر سلبى، تقیس مستوى توافر 

ومسؤولیة، وكذلك مستوى إلتزام المؤسسة بمبادئ  استدامة أكثر
المحور  . وھذه العبارات موزعة على محورین وھما:االستدامة

والذى اشتمل  األول: متطلبات استدامة مؤسسات ریاض األطفال:
) عبارة تقیس مستوى توافر متطلبات االستدامة للمؤسسة 16على (

والتى تتمثل فى خفض تكالیف تقدیم الخدمة، وزیادة وتنویع 
الضارة، تحفیز وتشجیع  البیئیة اآلثار تخفیض الخدمات المقدمة،

الحرص على استقطاب عدد  العاملین، تطویر وتدریب العاملین،
التى تقدمھا المؤسسة، االتصال أكبر من المستفیدین من الخدمات 
الحفاظ على الصورة الذھنیة  الفعال مع الجھات ذات العالقة،

المحور الثانى: مبادئ استدامة مؤسسات ریاض للمؤسسة. 
) عبارة تقیس مستوى إلتزام 16والذى اشتمل على (األطفال: 

اإلفصاح عن المعلومات  المؤسسة بمبادئ االستدامة والمتمثلة فى
 والبیئیة االجتماعیة المالیة واآلثار والقوائم ت والتقاریروالقرارا

واالقتصادیة لبرامج وأنشطة المؤسسة، اإلدارة الفعالة للموارد 
 بیئیة أو اقتصادیة مخاطر كانت سواءً  البشریة، الحساسیة للمخاطر

 الموارد الخدمات باستخدام تطویر اجتماعیة، االبتكار فى أو
 األبعاد بین الطویل، التكامل المدى على بكفاءة وفعالیة الطبیعیة

   األجل للمؤسسة. طویلة واالجتماعیة والبیئیة االقتصادیة
تم عرض األدوات فى صورتھا : Validityصدق األدوات 

األولیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین فى إدارة 
) محكمین، وطلب من 9مؤسسات األسرة والطفولة وبلغ عددھم (

م على مدى مناسبة كل عبارة للبعد الخاص بھا سعادتھم الحك
وكذلك صیاغة العبارات، وتحدید اتجاه كل عبارة وإضافة أى 

%) نسبة مقبولة لالتفاق بین 80مقترحات. وقد تم تحدید نسبة (
المحكمین، وتم حساب نسبة االتفاق لدى المحكمین على كل عبارة 

المحكمین على  من عبارات االستبیان، وبلغت نسب االتفاق ما بین
ً على نسب االتفاق على العبارات 88.9العبارات ( %). وبناءا

قامت الباحثة بإجراء تعدیالت على صیاغة بعض العبارات 
المطلوبة، وحذف بعض عبارات االستبیان بحیث أصبح العدد 
النھائى لعبارات استبیان المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة 

تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات  ) عبارة، واستبیان30كورونا (
) عبارة، كما تم التأكد من صدق األدوات عن 29ریاض األطفال (

طریق الصدق البنائى وھو صدق االتساق الداخلى لكل من استبیان 
المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا، واستبیان تحقیق 

إیجاد التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال وذلك عن طریق 
معامل االرتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والبعد الخاص بھا. 
والذى أوضح وجود عالقة ارتباطیة موجبة عند مستوى معنویة 

) بین عبارات كل بعد والدرجة الكلیة للبعد لجمیع أبعاد 0,01(
استبیان المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا، استبیان 

لمؤسسات ریاض األطفال مما یدل على  تحقیق التنمیة المستدامة
  صدق االستبیان.
بطریقة ألفا  Reliabilityتم حساب ثبات األدوات ثبات األدوات: 

الستبیان المرونة االستراتیجیة فى  Alpha   Cronbachكرونباخ
ظل جائحة كورونا، واستبیان تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات 

لفا لكل بعد من أبعاد ریاض األطفال، حیث تم حساب معامل أ
  االستبیان ولالستبیان ككل.

  ) الثبات بطریقة ألفا كرونباخ ألدوات الدراسة1جدول (
  معامل ألفا  عدد العبارات  االبعاد  األداة

إستبیان المرونة 
االستراتیجیة فى ظل جائحة 

  كورونا

  0.929  6  مرونة المعلومات
  0.950  6  مرونة تقدیم الخدمة

  0.918  6  ل البشرىمرونة رأس الما
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  0.931  6  المرونة التنافسیة

  0.933  6  المرونة التسویقیة
  0.979  30  تفعیل المرونة االستراتیجیة

إستبیان تحقیق التنمیة 
المستدامة لمؤسسات ریاض 

  األطفال
  

  0.942  14  متطلبات االستدامة

  0.926  15  مبادئ االستدامة

  0.963  29  تحقیق التنمیة المستدامة

) أن قیمة معامل ألفا كرونباخ الستبیان 1یتضح من جدول (    
)، كما 0.979المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا بلغت (

یتضح أن قیمة معامل ألفا كرونباخ الستبیان تحقیق التنمیة 
)، وھى قیم مرتفعة، 0.963المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال (

  ق األدوات وثباتھا.وجمیعھا قیم مقبولة وتؤكد اتسا
إستبیان المرونة  تم تصحیح أدوات البحث: تصحیح األدوات:

استبیان تحقیق التنمیة ، واالستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا
ً لمقیاس  المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال  Likertطبقا

، بأن یتم اختیار واحد من متعدد (موافق بشده، موافق، الخماسى
موافق إلى حد ما، غیر موافق، غیر موافق بشده) فى كل عبارة 

) 1،2،3،4،5من عبارات االستبیان، وتم التصحیح على میزان (
  ) للعبارات السلیبة. 5، 4، 3،  2،  1للعبارات اإلیجابیة، ومیزان(

تم تحلیل البیانات ستخدمة: خامساً: المعامالت اإلحصائیة الم
 Statistical)وإجراء المعالجات اإلحصائیة باستخدام برنامج

Package For Social Science Program) SPSS 

Ver23 (  وذلك إلجراء األسالیب اإلحصائیة على متغیرات
الدراسة لتكشف عن نوع العالقة بین ھذه المتغیرات، ولتحقیق 

ة الفروض تم ترمیز البیانات أھداف الدراسة وللتحقق من صح
وتفریغھا ومراجعتھا لضمان صحة النتائج ودقتھا. وفیما یلى 
األسالیب اإلحصائیة التى تم استخدامھا (حساب التكرارات والنسب 

حساب  -المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
حساب  -معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبیان واتساقھ 

تحلیل االنحدار  -  Correlationامالت االرتباط بیرسونمع
 -اختبار كاى -Anaysis Regression-Stip wiseالمتعدد 

 One wayتحلیل التباین أحادى االتجاه  -T testاختبار (ت) 
Anova –اختبار توكىTukey .(  

 : Results النتائج
  أوالً: النتائج الوصفیة

 
الدراسة وفقاً لبعض المتغیرات) التوزیع النسبى لعینة 2جدول (  

  النسبة المئویة %  العـدد البیـــان

  الروضة
  %75.9  240  حكومیة
  %10.1  32  خاصة
 %13.9  44  دولیة

  مستوى التعلیم
  %96.2  304  حاصل على مؤھل جامعى
  %3.8  12  حاصل على دراسات علیا

  الخبرة المھنیة
  %31.6  100  سنوات 5أقل من 

  %31.6  100  سنوات 10قل من سنوات إلى أ 5من 
  %36.8  116 سنوات10أكثر من 

 المھنة

 %31.6  100  مدیرة
 %10.1  32 إداریة
  %57.0  180 معلمة
 %1.3  4 مشرفة

  100  316 المجمـــوع
     

) أن أعلى نسبة فى عینة الدراسة كانت 2یتضح من جدول (        
وضات % یلیھا الر75.9من الروضات الحكومیة حیث بلغت 

%، فى حین كانت أقل نسبة فى عینة الدراسة 13.9الدولیة بنسبة 
%. كما یتضح أن 10.1كانت من الروضات الخاصة حیث بلغت 

أغلب عینة الدراسة تنتمى للحاصالت على تعلیم جامعى حیث 
%، فى حین كانت أقل نسبة من عینة الدراسة تنتمى 92.2بلغت 

%. أما عن توزیع 3.8للحاصالت على دراسات علیا حیث بلغت 
ً للخبرة المھنیة فكانت أغلب عینة الدراسة ممن  عینة الدراسة تبعا

%، 36.8كانت خبرتھم أكثر من عشرة سنوات حیث بلغت نسبتھم 

فى حین تعادلت نسبة من كانت خبرتھم المھنیة أقل من خمس 
سنوات مع من كانت خبرتھم المھنیة من خمس سنوات إلى أقل من 

%، كما یتضح أن أكثر من نصف 31.6یث بلغت عشرة سنوات ح
%، 57.0عینة الدراسة كانت من المعلمات حیث بلغت نسبتھن 

%، یلیھا نسبة اإلداریات 31.6یلیھا نسبة المدیرات والتى بلغت 
%، وكانت أقل نسبة للمشرفات والتى بلغت 10.1والتى بلغت 

1.3.% 
ى ظل جائحة تحدید مستوى المرونة االستراتیجیة بأبعادھا ف -1

  كورونا بمؤسسات ریاض األطفال.
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  ) التوزیع النسبى لعینة الدراسة والمتوسط واالنحراف المعیارى وفقاً لمستوى المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا3جدول (

  
  

النسبة األغلب من عینة الدراسة من )  أن 3یتضح من جدول (
ییمھن لمستوى تفعیل العامالت بمؤسسات ریاض األطفال كان تق

المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا من حیث قدرة 
والتكیف مع  المستجدات  مؤسسات ریاض األطفال على التجاوب

التى فرضتھا جائحة كورونا والمتمثلة فى تعلیق الدراسة واستكمال 
المناھج عن بعد، وتقییم األطفال عن بعد، وارسال التقاریر ألولیاء 

ً، وما األمور  ً، وإنھاء كافة المعامالت الرسمیة إلكترونیا إلكترونیا
یفرضھ ذلك من تحویل طرق استخدام الموارد المتاحة واتباع 

للمستوى المرتفع حیث بلغت  ، كانتاستراتیجیات وآلیات بدیلة
) وانحراف معیارى 125.98%) بمتوسط حسابى قدره (51.9(

امالت بمؤسسات الع). وكذلك كان تقییم أغلب 19.12قدره (
من مرونة المعلومات ل من: ریاض األطفال لمستوى تفعیل ك

حیث قدرة مؤسسات ریاض األطفال على الحصول على 
المعلومات والقرارت والتعمیمات المرتبطة بجائحة كورونا فیما 
یتعلق بنظام العمل فى المؤسسة بأسالیب حدیثة، وتوثیق ھذه 

ة فى ضوء ھذه المعلومات، المعلومات، واتخاذ القرارات الجدید
وكذلك قدرة المؤسسة على استخدام المعلومات والبیانات المؤرشفة 

من حیث ومرونة تقدیم الخدمة فى مواجھة مستجدات الجائحة، 
قدرة مؤسسات ریاض األطفال على االستجابة السریعة فى تقدیم 
الخدمة الجدیدة والمتنوعة وقلیلة التكلفة والمتطورة والمناسبة 

حتیاجات األطفال وأولیاء األمور وفق مستجدات جائحة كورونا، ال
العامالت لدى  قدرةالبشرى من حیث  ومرونة رأس المال

مؤسسات ریاض األطفال على التجاوب والتكیف مع  المستجدات 

التى فرضتھا جائحة كورونا، وكذلك قدرة إدارة مؤسسات ریاض 
رد البشریة، وتدریب األطفال على تعدیل وتطویر نظام إدارة الموا

العامالت، بما یتناسب مع التغیرات ویحافظ على تمیز األداء. 
%) 63.3%)، (51.9%)، (46.8للمستوى المرتفع حیث بلغت (

)، 25.20)، (25.82على التوالى، بمتوسط حسابى قدره (
)، 3.81) على التوالى، وانحراف معیارى قدره (25.94(
ما كان تقییم النسبة األغلب من ) على التوالى. بین3.80)، (4.25(

عینة الدراسة من العامالت بمؤسسات ریاض األطفال لمستوى كل 
من حیث قدرة إدارة مؤسسات ریاض المرونة التنافسیة من 

األطفال على تطویر أسالیب تقدیم الخدمة لألطفال وأولیاء األمور 
وفق مستجدات جائحة كورونا، وطرح خدمات منافسة للمؤسسات 

ى، وتخفیض تكالیف تقدیم الخدمة، وتوظیف أحدث التقنیات األخر
من حیث قدرة إدارة والمرونة التسویقیة فى تقدیم الخدمة. 

مؤسسات ریاض األطفال على استقطاب عدد أكبر من االطفال فى 
ظل مستجدات جائحة كورونا، عن طریق االعالن عن الخدمة 

المتجددة  التى قدمتھا فى ظل ھذه الجائحة، وتقدیم الخدمة
والمتطورة التى تلبى حاجات األطفال وأولیاء األمور وفق 

%) 51.9%)، (50.6مستجداتھا، للمستوى المتوسط حیث بلغت (
) على 24.67)، (24.34على التوالى، بمتوسط حسابى قدره (

  ) على التوالى.4.48)، (4.48التوالى، وانحراف معیارى قدره (
ستدامة لمؤسسات ریاض تحدید مستوى تحقیق التنمیة الم-2

  األطفال.

) التوزیع النسبى لعینة الدراسة والمتوسط واالنحراف المعیارى وفقاً لمستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض 4جدول (
  األطفال

  
      

دول ( ن ج ح م ن ) أن 4یتض ة م ة الدراس ن عین ب م بة األغل النس
توى ت یمھن العامالت بمؤسسات ریاض األطفال كان مس ققی  لتحقی

ت ( التنمیة المستدامة %) 55.7كانت للمستوى المتوسط حیث بلغ
دره ( ابى ق ط حس دره 123.56بمتوس ارى ق راف معی ) وانح

ات 12.72( امالت بمؤسس ). كما كانت أغلب عینة الدراسة من الع
وافر  توى ت یمھن لمس توى تقی ان مس ال ك اض األطف ات ری متطلب

ادة مؤسساتھن من حیث خفض تكااستدامة  ة، وزی لیف تقدیم الخدم
ز  ارة، تحفی ة الض ار البیئی یض اآلث ة، تخف دمات المقدم ع الخ وتنوی
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ى  رص عل املین، الح دریب الع ویر وت املین، تط جیع الع وتش
دمھا،  ى تق دمات الت ن الخ تفیدین م ن المس ر م دد أكب تقطاب ع اس

ت ( ث بلغ ط حی توى المتوس دره 53.2للمس ابى ق ط حس %) بمتوس
كانت أغلب عینة كذلك ). 6.11معیارى قدره () وانحراف 60.11(

توى  ان مس ال ك اض األطف ات ری امالت بمؤسس ن الع ة م الدراس
اتھن  زام مؤسس توى إلت یمھن لمس تدامة تقی ادئ االس ثبمب ن حی  م

اریر رارات والتق ات والق ن المعلوم اح ع وائم اإلفص ة  والق المالی
ة المؤسسة، واالقتصادیة لبرامج وأنشط والبیئیة االجتماعیة واآلثار

اطر یة للمخ واءً  اإلدارة الفعالة للموارد البشریة، الحساس ت س  كان
اطر ادیة مخ ة أو اقتص ى أو بیئی ار ف ة، االبتك ویر اجتماعی  تط

تخدام وارد الخدمات باس ة الم ة الطبیعی اءة وفعالی ى بكف دى عل  الم
ل، التكامل ین الطوی اد ب ادیة األبع ة االقتص ة والبیئی  واالجتماعی

ت (األج طویلة ث بلغ %) 48.1ل للمؤسسة، للمستوى المتوسط حی
دره (63.45بمتوسط حسابى قدره ( ارى ق ). 7.38) وانحراف معی

ا أوضحتھ دراسة  ع م ذه النتیجة م ق ھ دوتتف ع ( محم  )2018بلب

فى أن مستوى تحقیق  )2019عفیفى وابراھیم سلیم ( أملودراسة 
.ً  التنمیة المستدامھ للمؤسسات كان متوسطا

  تفسیر النتائج فى ضوء الفروضثانیاً: 
ال یوجد تأثیر دال  : والذى ینص على"الفرض األول -1

ً لدور المرونة االستراتیجیة بأبعادھا (مرونة  إحصائیا
مرونة رأس المال  - مرونة تقدیم الخدمة  –المعلومات 

المرونة التسویقیة) فى ظل  -المرونة التنافسیة  -البشرى 
ة المستدامة لمؤسسات جائحة كورونا فى تحقیق التنمی

مبادئ  –ریاض األطفال بمحوریھا (متطلبات االستدامة 
ً:االستدامة)    "، وللتحقق من صحة ھذا الفرض إحصائیا

بین المرونھ  أوالً: تم حساب معامل االرتباط بیرسون 
االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا وتحقیق التنمیة 

  محوریھ.المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال ب

) معامالت ارتباط بیرسون بین الوعى بالتنمیة المستدامة وتفعیل المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض 5جدول (
  األطفال

  
) وجود عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة 5من جدول (یتضح       

 –ت إحصائیة بین المرونة االستراتیجیة بأبعادھا (مرونة المعلوما
المرونة  -مرونة رأس المال البشرى  -مرونة تقدیم الخدمة 

المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا وتحقیق  -التنافسیة 
التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا ( متطلبات 

)، بمعنى 0.01مبادئ االستدامة) عند مستوى معنویة ( -االستدامة 
مرونة االستراتیجیة بأبعادھا (مرونة أنھ كلما ارتفع مستوى ال

 -مرونة رأس المال البشرى  - مرونة تقدیم الخدمة  –المعلومات 
المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا كلما  -المرونة التنافسیة 

ارتفع مستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال 

  مة). مبادئ االستدا -بمحوریھ ( متطلبات االستدامة 
ثانیا": استخدام اختبار تحلیل االنحدار المتعدد باستخدام أسلوب 

)Stepwise Analysis Regression-(  تأثیر دور لتحدید
المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا فى تحقیق 
التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا، وإلجراء 

تم التحقق من شرط الخطیة فى بیانات إختبار التحلیل االنحدارى 
الدراسة واعتدالیة توزیع عینة الدراسة من العامالت بمؤسسات 

  ریاض األطفال محل الدراسة وكانت النتائج كالتالى:
  

  
  

    
) یمثل انتشار البواقى مع القیم 1شكل (

المتوقعة ومنھ یتضح عدم وجود نمط 
معین للبواقى وھذا یتسق مع شرط 

  الخطیة.

) یوضح أن النقاط (البواقى) تتجمع 2شكل (
حول الخط وھذا یؤكد أن البیانات تتوزع حسب 

  التوزیع الطبیعى.

) یوضح المدرج التكرارى أن البیانات 3شكل (
.ً   تتوزع طبیعیا
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ویتضح من األشكال السابقة عشوائیة انتشار البواقى وعدم     
بیانات أخذھا نمط محدد، كما یتضح تحقق شرط الخطیة فى 

الدراسة واعتدالیة توزیع عینة الدراسة، وكلھا شروط إجراء 

  اختبار تحلیل االنحدار.
  
  

) التحلیل االنحدارى التدریجى المتعدد لدور المرونة االستراتیجیة وأبعادھا فى ظل جائحة كورونا فى تحقیق التنمیة المستدامة 6جدول (
  لمؤسسات ریاض األطفال

 

  
تحقیق التنمیة 

  امةالمستد

أبعاد المرونة 
  االستراتیجیة

معامل 
االرتباط 

  Rالمتعدد

معامل 
  R2التحدید

 قیمة ف
  

مستوى 
 الداللة

معامل 
  االنحدار

B  

االنحراف 
 المعیارى

معامل 
مستوى  قیمة ت  بیتا

 الداللة

ة  المرون
  التسویقیة

0.515  0.266  113.627  0.001  1.463 0.173  0.515  10.660  0.001  

مرونة رأس 
  0.01  3.068  0.242  0.264 0.809  0.001  63.044  0.287  0.536  لبشرىالمال ا

) أن مرونة رأس المال البشرى ھى األكثر 6یتضح من جدول (    
ً فى التنبؤ بمقدار التأثیر على تحقیق التنمیة المستدامة  اسھاما

 R2)لمؤسسات ریاض األطفال حیث بلغت قیمة معامل التحدید (
التسویقیة حیث بلغت قیمة معامل التحدید  )، یلیھا المرونة0.287(

)(R2 )0.266 عند مستوى معنویة ً )، وجمیعھا قیم دالة إحصائیا
  ). 0.01) و (0.001(
  

) التحلیل االنحدارى التدریجى المتعدد لدور المرونة االستراتیجیة وأبعادھا فى ظل جائحة كورونا فى توافر متطلبات االستدامة 7جدول (
  ألطفاللمؤسسات ریاض ا

  
) أن مرونة رأس المال البشرى ھى األكثر 7یتضح من جدول (    

ً فى التنبؤ بمقدار التأثیر على توافر متطلبات االستدامة  اسھاما
 R2)لمؤسسات ریاض األطفال حیث بلغت قیمة معامل التحدید (

)، یلیھا المرونة التسویقیة حیث بلغت قیمة معامل التحدید 0.196(

)(R2 )0.182،(  عند مستوى معنویة ً وجمیعھا قیم دالة إحصائیا
  ). 0.05) و(0.001(
  

) التحلیل االنحدارى التدریجى المتعدد لدور المرونة االستراتیجیة وأبعادھا فى ظل جائحة كورونا فى مدى االلتزام بمبادئ 8جدول (
  االستدامة لمؤسسات ریاض األطفال

  
ً ) أن مرونة تقدیم ا8یتضح من جدول (     لخدمة ھى األكثر اسھاما

فى التنبؤ بمقدار التأثیر على مدى االلتزام بمبادئ االستدامة 
 R2)لمؤسسات ریاض األطفال حیث بلغت قیمة معامل التحدید (

)، یلیھا مرونة رأس المال البشرى حیث بلغت قیمة معامل 0.325(
  )،0.310( R2)التحدید (

 R2)معامل التحدید (یلیھا المرونة التسویقیة حیث بلغت قیمة  
ً عند مستوى معنویة (286( ) 0.001)، وجمیعھا قیم دالة إحصائیا

  ). 0.01و(
    ً ومعنى ذلك أن مرونة رأس المال البشرى كانت األكثر اسھاما

فى التنبؤ بمقدار التأثیر على كل من تحقیق التنمیة المستدامة 
ا لمؤسسات ریاض األطفال وتوافر متطلبات االستدامة، یلیھ

المرونة التسویقیة. وتعد ھذه النتیجة منطقیة ومقبولة وتؤكد أھمیة 
دور رأس المال البشرى فى تحقیق التنمیة وتوفیر متطلباتھا، 

نبویة عبسى وتتفق ھذه النتیجة مع ما أشارت إلیھ دراسة 
فى فاعلیة دور رأس المال البشرى فى  )2015وعواطف خلوط (

. بینما كانت مرونة تقدیم الخدمة المؤسسات وتمیز أدائھا وتطویرھا
ً فى التنبؤ بمقدار التأثیر على مدى االلتزام  ھى كانت األكثر اسھاما
بمبادئ االستدامة لمؤسسات ریاض األطفال، وقد یرجع ذلك إلى 
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أن المبادئ التى تلتزم بھا المؤسسة تتجسد بشكل واضح فیما تقدمة 
مستفیدین من من خدمات ومستوى جودتھا ومالءمتھا لحاجات ال

وبذلك یرفض الفرض ھذه الخدمة ودعم اولیاء األمور واالطفال. 
  األول كلیاً.

ال یوجد إقتران دال  والذى ینص على" الفرض الثانى:   
ً بین الروضة وكل من مستوى المرونة االستراتیجیة  إحصائیا

بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى تحقیق التنمیة 
اض األطفال بمحوریھا " وللتحقق المستدامة لمؤسسات ری

لمستوى المرونة  2من صحة ھذا الفرض تم حساب قیمة كاى
ً للروضة.  االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا تبعا

لمستوى تحقیق التنمیة المستدامة  2كما تم حساب قیمة كاى
ً للروضة.   لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا تبعا

لروضة ومستوى المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال) االقتران بین ا9جدول (  
 

 
 

ً بین الروضة 9یتضح من جدول (     ) وجود اقتران دال إحصائیا
مرونة  –ومستوى أبعاد المرونة االستراتیجیة (مرونة المعلومات 

 -افسیة المرونة التن - مرونة رأس المال البشرى  - تقدیم الخدمة 
المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض 

المعبرة عن ھذا االقتران  2األطفال، حیث بلغت قیمة كاى
) على 31.62)، (41.64)، (22.63)، (20.01)، (22.87(

ً عند مستوى معنویة  وكان  0.001التوالى، وھى قیم دالة احصائیا
تى مثلت أعلى نسبة فى ھذا االقتران لصالح الروضات الدولیة وال

المستوى المرتفع فى مرونة المعلومات، ومرونة تقدیم الخدمة، 
ومرونة رأس المال البشرى، والمرونة التسویقیة، والمرونة 

)، 63.6)، (72.7)، (63.6)، (63.6التنافسیة، والتى بلغت(
). وھذا یعنى أن مستوى مرونة المعلومات، ومرونة تقدیم 63.6(

رأس المال البشرى، والمرونة التنافسیة،  الخدمة، ومرونة

والمرونة التسویقیة فى الروضات الدولیة أعلى منھ بالروضات 
الحكومیة والخاصة. وتعتبر ھذه النتیجة مطابقة للواقع الحى حیث 
یتضح تمیز أداء مؤسسات ریاض األطفال الدولیة مقارنة بنظائرھا 

تھا وتنوعھا الحكومیة والخاصة سواء فى تقدیم الخدمة وجود
وتطورھا، أو فى نوعیة رأس المال البشرى بھذه المؤسسات 
وكذلك قدرتھا التنافسیة والتسویقیة المتمیزة. وتتفق ھذه النتیجة مع 

فى وجود فروق ذات داللة   Rizk, E (2017)أشارت إلھ دراسة 
احصائیة فى مستوى توافر مقومات إدارة التغییر بمؤسسات 

عبد اللطیف عائض روضة، ودراسة ریاض األطفال تعزى لل
فى وجود فروق ذات داللة إحصائیة فى  )2019وعمر عمر (

ً للمؤسسة، بمعنى أن  مستوى أبعاد المرونة االستراتیجیة تبعا
مستوى أبعاد المرونة االستراتیجیة یختلف باختالف المؤسسة. 
ً بین الروضة ومستوى  بینما یتضح عدم وجود اقتران دال إحصائیا
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ً.8.86االقتران (المعبرة عن ھذا  2ة االستراتیجیة حیث بلغت قیمة كاىالمرون  ) وھى قیمة غیر دالة احصائیا
  ) االقتران بین الروضة ومستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال10جدول (

 تحقیق االتنمیة المستدامة

المستوى
قیمة   الروضات  

كاى
الداللة  2

  

 روضة دولیة  اصةروضة خ  روضة حكومیة
  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة العدد

  متطلبات االستدامة
  

 18.7 8 12.5 4 15  36  منخفض

 45.4 20 75 24 51.7  124  متوسط  0.05  8.113

 36.4 16 12.5 4 33.3  80 مرتفع

 مبادئ االستدامة

 9.1 4 37.5 12 7 .11 28  منخفض

 27.3 12 37.5 12 53.3 128  متوسط  0.001 30.080

 63.6 28 25 8 35 84  مرتفع

 تحقیق التنمیة المستدامة

 9.1 4  37.5 12  8.33 20  منخفض

 45.4 20  50 16  58.3 140  متوسط  0.01 28.80

 45.4 20  12.5 4  33.3 80 مرتفع

ً بین الروضة 10یتضح من جدول (    ) وجود اقتران دال إحصائیا
نمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال ومستوى تحقیق الت

مبادئ االستدامة) حیث بلغت  –بمحوریھا (متطلبات االستدامة 
)، 8.113)، (28.80المعبرة عن ھذا االقتران ( 2قیمة كاى

ً عند مستوى معنویة3.080(  ) على التوالى وھى قیم دالة احصائیا
ان .  وكان ھذا االقتر) على التوالى0.001)، (0.05)، (0.01(

لصالح الروضات الدولیة والتى مثلت أعلى نسبة فى المستوى 
المرتفع فى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال 

مبادئ االستدامة) والتى بلغت  –بمحوریھا (متطلبات االستدامة 
) على التوالى. وھذا یعنى أن مستوى 63.6)، (36.6)، (45.4(

ر متطلبات االستدامة، وااللتزام تحقیق التنمیة المستدامة، وتواف
بمبادئ االستدامة بالروضات الدولیة أعلى من نظائرھا بالروضات 
الحكومیة والخاصة. وتعتبر ھذه النتیجة واقعیة وملموسة بدرجة 
كبیرة حیث یتضح الحرص الشدید لمؤسسات ریاض األطفال 
الدولیة فى توفیر متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة من خفض 

 تخفیض لیف تقدیم الخدمة، وزیادة وتنویع الخدمات المقدمة،تكا
الضارة، تحفیز وتشجیع العاملین، تطویر وتدریب  البیئیة اآلثار

الحرص على استقطاب عدد أكبر من المستفیدین من  العاملین،
الخدمات التى تقدمھا المؤسسة، االتصال الفعال مع الجھات ذات 

ھنیة للمؤسسة. كما یتضح أیضا الحفاظ على الصورة الذ العالقة،

إلتزامھا المسؤول بمبادئ االستدامة والمتمثلة فى اإلدارة الفعالة 
مقارنة  تطویر للموارد البشریة، الحساسیة للمخاطر، االبتكار فى

بنظائرھا الحكومیة والخاصة خفض تكالیف تقدیم الخدمة، وزیادة 
ضارة، تحفیز ال البیئیة اآلثار تخفیض وتنویع الخدمات المقدمة،

الحرص على  وتشجیع العاملین، تطویر وتدریب العاملین،
استقطاب عدد أكبر من المستفیدین من الخدمات التى تقدمھا 

الحفاظ على  المؤسسة، االتصال الفعال مع الجھات ذات العالقة،
الصورة الذھنیة للمؤسسة. وتتفق ھذه النتیجة ما أوضحتھ دراسة 

ً فى تحقیق فى و )2017أحمد المغربي ( جود فروق دالة احصائیا
وبذلك یرفض الفرض التنمیة المستدامة تعزى إلى المؤسسة. 

 الثانى جزئیاً.
ال توجد فروق ذات داللة : والذى ینص على" الفرض الثالث   

إحصائیة فى كل من مستوى المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل 
ة لمؤسسات ریاض جائحة كورونا ومستوى تحقیق التنمیة المستدام
ً للمستوى التعلیمى ". وللتحقق من صحة  األطفال بمحوریھا تبعا

ً تم استخدام اختبار ت ( ) لحساب T. testھذا الفرض إحصائیا
مستوى الفروق بین متوسطات درجات عینة الدراسة فى كل من 

المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى 
ً تحقیق التنمیة المست دامة لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا تبعا
  للمستوى التعلیمى.

) داللة الفروق بین متوسطات درجات عینة الدراسة فى مستوى المرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات 11جدول (
  ریاض األطفال تبعاً للمستوى التعلیمى

  لبیانا
  

 المتغیرات

 12=دراسات علیا ن 304تعلیم جامعى ن=
 المتوسط مستوى الداللة قیمة ت

  الحسابى
االنحراف 
 المعیارى

 المتوسط
  الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

  غیر دالة 1.356  3.9 27.3  3.8  25.7 مرونة المعلومات

  غیر دالة 1.190  2.3 26  4.3  25.3 مرونة تقدیم الخدمة
  0.001  4.636  1.9  28.7  3.8  25.8 مرونة رأس المال البشرى

  غیر دالة  1.227  1.7  25  4.5  24.3 رونة التنافسیةالم

  غیر دالة  0.437  2.5  25  4.5  24.6 المرونة التسویقیة

  غیر دالة  1.963  10.3  132  19.3  125.7 تفعیل المرونة االستراتیجیة

مالت بمؤسسات بین متوسطات درجات عینة الدراسة من العا) عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة 11یتضح من جدول (       
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ریاض األطفال فى تقییمھن لمستوى المرونة االستراتیجیة 
المرونة  -مرونة تقدیم الخدمة  –وأبعادھا (مرونة المعلومات 

المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات  - التنافسیة 
ً للمستوى التعلیمى، حیث بلغت قیمة (ت)  ریاض األطفال تبعا

)، 1.190)، (1.356)، (1.963( المعبرة عن ھذه الفروق
) على التوالى، وجمیعھا قیم غیر دالة 0.437)، (1.227(

ً. بمعنى أن تقییم العامالت بمؤسسات ریاض األطفال  إحصائیا
 –لمستوى المرونة االستراتیجیة وأبعادھا (مرونة المعلومات 

المرونة التسویقیة) فى  - المرونة التنافسیة  -مرونة تقدیم الخدمة 
جائحة كورونا لم یختلف باختالف مستواھن التعلیمى. وتتفق ظل 

فى  )2018باسل الزعانین (ھذه النتیجة مع ما أوضحتھ دراسة 
عدم وحود فروق ذات داللة إحصائیة فى مستوى المرونة اإلداریة 
فى المؤسسات التعلیمیة بین الحاصلین على تعلیم جامعى 

وجود فروق ذات داللة والحاصلین على دراسات علیا. بینما یتضح 
احصائیة بین متوسطات درجات عینة الدراسة من العامالت 
بمؤسسات ریاض األطفال فى تقییمھن لمستوى مرونة رأس المال 
 ً البشرى فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال تبعا
للمستوى التعلیمى، حیث بلغت قیمة(ت) المعبرة عن ھذه الفروق 

ً عند مستوى معنویة () وھى قیمة دال4.636( )، 0.001ة إحصائیا
وكانت ھذه الفروق لصالح الحاصالت على دراسات علیا حیث بلغ 

) للحاصالت على تعلیم 25.8) مقابل (28.7متوسط درجاتھن (
جامعى. بمعنى أن مستوى تقییم الحاصالت على دراسات علیا 
لمستوى مرونة رأس المال البشرى فى ظل جائحة كورونا 

ریاض األطفال كان أعلى من نظائرھن الحاصالت بمؤسسات 
 على تعلیم جامعى. 

) داللة الفروق بین متوسطات درجات عینة الدراسة فى مستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال تبعاً 12جدول (
  للمستوى التعلیمى

 لبیانا
  

 المتغیرات

 12دراسات علیا ن= 304تعلیم جامعى ن=
 المتوسط وى الداللةمست قیمة ت

  الحسابى
االنحراف 
 المعیارى

 المتوسط
  الحسابى

االنحراف 
 المعیارى

  غیر دالة 1.042  4.1 61.3  6.3  60.1 متطلبات االستدامة

  0.001  4.556  3.8  68.7  7.4  63.3 مبادئ االستدامة

  0.05  2.817  7.8  130  12.8  123.3 تحقیق التنمیة المستدامة

) وجود فروق ذات داللة احصائیة بین 12ول (یتضح من جد       
متوسطات درجات عینة الدراسة من العامالت بمؤسسات ریاض 
األطفال فى مستوى تحقیق التنمیة المستدامة ومستوى االلتزام 
ً للمستوى التعلیمى، حیث بلغت قیمة (ت)  بمبادئ االستدامة تبعا

لى، وھى ) على التوا4.556)، (2.817المعبرة عن ھذه الفروق (
ً عند مستوى معنویة ( ). وھذا 0.001) و (0.05قیم دالة إحصائیا

یعنى أن مستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض 
األطفال ومستوى االلتزام بمبادئ االستدامة یختلف باختالف 
المستوى التعلیمى. حیث كانت الفروق فى متوسطات درجات 

مستوى تحقیق التنمیة العامالت بمؤسسات ریاض األطفال فى 
المستدامة ومستوى االلتزام بمبادئ االستدامة لصالح الحاصالت 

) على التوالى 68.7)، (130على دراسات علیا والتى بلغت (
) على التوالى للحاصالت على تعلیم 63.3)، (123.3مقابل (

 أملجامعى، وتتفق ھذه النتیجة مع ما أوضحتھ دراسة دراسة 
فى وجود فروق ذات داللة  )2019م (عفیفى وابراھیم سلی

إحصائیة فى مستوى تحقیق التنمیة المستدامة للمؤسسات التعلیمیة 
ً للمؤھل العلمى. بینما یتضح عدم وجود فروق ذات داللة  تبعا

احصائیة بین متوسطات درجات عینة الدراسة من العامالت 
بمؤسسات ریاض األطفال فى مستوى توافر متطلبات االستدامة 

ً للمستوى التعلیمى، حیث بلغت قیمة (ت) المعبرة عن ھذه تبع ا
ً. بمعنى أن مستوى 1.042الفروق ( ) وھى قیمة غیر دالة إحصائیا

توافر متطلبات االستدامة لمؤسسات ریاض األطفال لم یختلف 
 وبذلك یتحقق الفرض الثالث جزئیاً.باختالف المستوى التعلیمى. 

ً فى  ال : والذى ینص على"الفرض الرابع یوجد تباین دال إحصائیا
كل من مستوى المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة 
كورونا ومستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض 
ً للخبرة المھنیة " وللتحقق من صحة ھذا  األطفال بمحوریھا تبعا

ً تم  استخدام اختبار تحلیل التباین فى اتجاه واحد الفرض إحصائیا
One Way Anova  للوقوف على داللة الفروق بین متوسطات

فى كل من مستوى المرونة االستراتیجیة درجات عینة الدراسة 
بأبعادھا فى ظل جائحة كورونا ومستوى تحقیق التنمیة المستدامة 

ً للخبرة المھنیة    لمؤسسات ریاض األطفال بمحوریھا تبعا

 ونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال تبعاً للخبرة المھنیة) تحلیل التباین فى اتجاه واحد للمر13جدول (

درجات  مجموع المربعات مصدر التباین  المتغیرات
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة

 مرونة المعلومات
  

 16.395 2 32.790  بین المجموعات
1.128 

 

غیر 
 دالة

 
 14.534 313 4549.286 داخل المجموعات

 315 4582.076 الكلى 

 مرونة تقدیم الخدمة
  

 14.843 2 29.686  بین المجموعات
.817 

 18.164 313 5685.352 داخل المجموعات غیر دالة 
 315 5715.038 الكلى 

مرونة رأس المال 
 البشرى

  

 27.010 2 54.020  بین المجموعات
1.880 

 غیر دالة 
 14.368 313 4497.170 داخل المجموعات
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 315 4551.190 الكلى

 المرونة التنافسیة
  

 140.648 2 281.296  بین المجموعات
7.272 

 
0.01 

 19.341 313 6053.793 داخل المجموعات 
 315 6335.089 الكلى 

 المرونة التسویقیة
 106.831 2 213.662  بین المجموعات

5.464 
 

0.01 
 19.553 313 6120.110 داخل المجموعات 

 315 6333.772 الكلى 

المرونة 
 االستراتیجیة

 1155.630 2 2311.260  بین المجموعات
3.207 

 
0.05 

 
 360.373 313 112796.690 داخل المجموعات

 315 115107.949 الكلى 

 
ً بین متوسطات 13یتضح من جدول ( ) وجود تباین دال إحصائیا

راسة من العامالت بمؤسسات ریاض األطفال فى درجات عینة الد
تقییمھن لمستوى المرونة االستراتیجیة وأبعادھا (المرونة التنافسیة 

المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض  -
ً للخبرة المھنیة، حیث بلغت النسبة الفائیة المعبرة عن  األطفال تبعا

) على التوالى، وھى 5.464)، (7.272)، (3.207ھذه الفروق (
قیم أكبر من مثیلتھا الجدولیة. بمعنى أن الخبرة المھنیة للعامالت 
بمؤسسات ریاض األطفال أسھمت فى تحقیق التباین فى تقییمھن 

 -لمستوى المرونة االستراتیجیة وأبعادھا (المرونة التنافسیة 
المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض 

 Tukeyوفى ضوء ھذه النتائج تم تطبیق اختبار توكى األطفال.
لمعرفة اتجاه التباین، والذى أوضح أن أعلى متوسط لمستوى 
المرونة االستراتیجیة كان للعامالت الالتى كانت خبرتھن المھنیة 

، 128.84من عشرة سنوات والذى بلغ من خمس سنوات إلى أقل 
وات والذى بلغ ن خمس سنیلیھ من كانت خبرتھن المھنیة أقل م

ً متوسط من كانت خبرتھن المھنیة أكثر من 127.12 ، وأخیرا
، كما كان أعلى متوسط لمستوى 122.55عشرة سنوات والذى بلغ 

المرونة التنافسیة للعامالت الالتى كانت خبرتھن المھنیة من خمس 
)، یلیھ من 25.32سنوات إلى أقل من عشرة سنوات والذى بلغ (

)، 24.76ة أقل من خمس سنوات والذى بلغ (كانت خبرتھن المھنی
ً متوسط من كانت خبرتھن المھنیة أكثر من عشرة سنوات  وأخیرا

)، وكذلك كان أعلى متوسط لمستوى المرونة 23.13والذى بلغ (
التسویقیة للعامالت الالتى كانت خبرتھن المھنیة من خمس سنوات 

كانت  )، یلیھ من25.52إلى أقل من عشرة سنوات والذى بلغ (
)، 25.04خبرتھن المھنیة أقل من خمس سنوات والذى بلغ (

ً متوسط من كانت خبرتھن المھنیة أكثر من عشرة سنوات  وأخیرا
). وتتفق ھذه النتیجة مع ما أوضحتھ دراسة 23.62والذى بلغ (

فى وجود تباین دال إحصائیا فى  )2019وآخرون ( أبابكر كوسرت
ً لمتغیر الخبرة.مستوى تفعیل المرونة االستراتیجی بینما  ة تبعا

ً بین متوسطات درجات عینة  یتضح عدم وجود تباین دال إحصائیا
الدراسة من العامالت بمؤسسات ریاض األطفال فى تقییمھن 

مرونة  –لمستوى أبعاد المرونة االستراتیجیة (مرونة المعلومات 
مرونة رأس المال البشرى) فى ظل جائحة كورونا  –تقدیم الخدمة 

ً للخبرة المھنیة، حیث بلغت النسبة بم ؤسسات ریاض األطفال تبعا
) 1.880)، (0.817)، (1.128الفائیة المعبرة عن ھذه الفروق (

على التوالى، وھى قیم أصغر من مثیلتھا الجدولیة. بمعنى أن 
الخبرة المھنیة للعامالت بمؤسسات ریاض األطفال لم تسھم فى 

أبعاد المرونة االستراتیجیة  تحقیق التباین فى تقییمھن لمستوى
مرونة رأس المال  –مرونة تقدیم الخدمة  –(مرونة المعلومات 

 البشرى) فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال.
 

 ) تحلیل التباین فى اتجاه واحد لتحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال تبعاً للخبرة المھنیة14جدول (

لتباینمصدر ا المتغیرات مجموع  
 المربعات

درجات 
مستوى  قیمة ف متوسط المربعات الحریة

 الداللة

 متطلبات االستدامة
 365.114 2 730.227 بین المجموعات

10.331 
 

0.001 
 35.341 313 11061.672 داخل المجموعات 

 315 11791.899 الكلى 

 مبادئ االستدامة
 144.961 2 289.922 بین المجموعات

2.686 
 

 غیر دالة
 53.970 313 16892.458 داخل المجموعات 

 315 17182.380 الكلى 

 تحقیق التنمیة المستدامة
 948.665 2 1897.330 بین المجموعات

6.044 
 

0.01 
 156.972 313 49132.138 داخل المجموعات 

 315 51029.468 الكلى 
ً بین  ) وجود تباین دال14یتضح من جدول (      إحصائیا

متوسطات درجات عینة الدراسة من العامالت بمؤسسات ریاض 
األطفال فى تقییمھن لمستوى تحقیق التنمیة المستدامة بالمؤسسة 

ً للخبرة المھنیة، حیث بلغت  ومستوى توافر متطلبات االستدامة تبعا
) على 10.331)، (6.044النسبة الفائیة المعبرة عن ھذه الفروق (

ھى قیم أكبر من مثیلتھا الجدولیة. وھذا یعنى أن الخبرة التوالى، و
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المھنیة للعامالت بمؤسسات ریاض األطفال أسھمت فى تحقیق 
التباین فى تقییمھن لمستوى تحقیق التنمیة المستدامة ومستوى 
توافر متطلبات االستدامة. وفى ضوء ھذه النتائج تم تطبیق اختبار 

والذى أوضح أن أعلى متوسط لمعرفة اتجاه التباین،  Tukeyتوكى
لتحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض األطفال كان للعامالت 
الالتى كانت خبرتھن المھنیة أكثر من عشرة سنوات حیث بلغ 

)، یلیھ من كانت خبرتھن أقل من خمس سنوات والذى 125.58(
ً من كانت خبرتھن المھنیة من خمس 124.80بلغ ( )، واخیرا

). وكذلك كان 120من عشرة سنوات والذى بلغ ( سنوات إلى أقل
أعلى متوسط لتوافر متطلبات االستدامة للعامالت الالتى كانت 

)، یلیھ 61.17خبرتھن المھنیة أكثر من عشرة سنوات حیث بلغ (
)، 61.12من كانت خبرتھن أقل من خمس سنوات والذى بلغ (

ً من كانت خبرتھن المھنیة من خمس سنوات إلى أق ل من وأخیرا
). وتتفق ھذه النتیجة مع ما 57.88عشرة سنوات والذى بلغ (

عفیفى  أملودراسة  )2017أحمد المغربي (أشارت إلیھ دراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائیة فى فى  )2019وابراھیم سلیم (

مستوى تحقیق التنمیة المستدامة للمؤسسة تعزى لمتغیر الخیرة 
 المھنیة.

ً بین متوسطات درجات بینما یتضح عدم وجود تب این دال إحصائیا
عینة الدراسة من العامالت بمؤسسات ریاض األطفال فى تقییمھن 
ً للخبرة المھنیة، حیث بلغت  لمستوى االلتزام بمبادئ االستدامة تبعا

)، وھى قیمة أصغر 2.686النسبة الفائیة المعبرة عن ھذه الفروق (
المھنیة للعامالت  من مثیلتھا الجدولیة. وھذا یعنى أن الخبرة

بمؤسسات ریاض األطفال لم تسھم فى تحقیق التباین فى مستوى 
وبذلك یتحقق الفرض الرابع تقییمھن لاللتزام بمبادئ االستدامة. 

   جزئیاً.
ً  : والذى ینص على"الفرض الخامس ال یوجد تباین دال إحصائیا

فى كل من مستوى المرونة االستراتیجیة بأبعادھا فى ظل جائحة 
ورونا ومستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات ریاض ك

ً للمھنة  وللتحقق من صحة ھذا الفرض  ".األطفال بمحوریھا تبعا
ً تم   Oneاستخدام اختبار تحلیل التباین فى اتجاه واحد إحصائیا

Way Anova  للوقوف على داللة الفروق بین متوسطات درجات
الستراتیجیة بأبعادھا فى فى كل من مستوى المرونة اعینة الدراسة 

ظل جائحة كورونا ومستوى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات 
ً للمھنة.    ریاض األطفال بمحوریھا تبعا

  ) تحلیل التباین فى اتجاه واحد للمرونة االستراتیجیة فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال تبعاً للمھنة15جدول (

ع المربعاتمجمو مصدر التباین المتغیرات درجات  
 الحریة

متوسط 
مستوى  قیمة ف المربعات

 الداللة

 مرونة المعلومات
  

 11.131 3 33.392  بین المجموعات
.763 

 
 غیر دالة

 
داخل 

 14.579 312 4548.684 المجموعات
 

 315 4582.076 الكلى

 مرونة تقدیم الخدمة
  

 35.751 3 107.254  بین المجموعات

1.989 
 غیر دالة 

داخل 
 17.974 312 5607.784 المجموعات

 
 315 5715.038 الكلى

 مرونة رأس المال البشرى
  

 32.583 3 97.750  بین المجموعات

2.283 
داخل  غیر دالة 

 14.274 312 4453.440 المجموعات
 

 315 4551.190 الكلى

 المرونة التنافسیة
  

 29.812 3 89.437  بین المجموعات

1.489 
داخل  غیر دالة 

 20.018 312 6245.651 المجموعات
 

 315 6335.089 الكلى

 المرونة التسویقیة

 21.871 3 65.612  بین المجموعات

1.089 
داخل  غیر دالة 

 20.090 312 6268.160 المجموعات
 

 315 6333.772 الكلى

 المرونة االستراتیجیة

 523.915 3 1571.745  بین المجموعات

1.440 
داخل  غیر دالة 

 363.898 312 113536.204 المجموعات
 

 315 115107.949 الكلى

ً بین 15یتضح من جدول (     ) عدم وجود تباین دال إحصائیا
متوسطات درجات عینة الدراسة من العامالت بمؤسسات ریاض 

األطفال فى تقییمھن لمستوى المرونة االستراتیجیة وأبعادھا 
مرونة رأس المال  –مرونة تقدیم الخدمة  –المعلومات  (مرونة
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المرونة التسویقیة) فى ظل جائحة  -المرونة التنافسیة  -البشرى 
كورونا بمؤسسات ریاض األطفال تبعا للمھنة حیث بلغت النسبة 

)، 1.989)، (0.763)، (1.440الفائیة المعبرة عن ھذه الفروق (
والى، وھى قیم أصغر من ) على الت1.089)، (1.489)، (2.283(

مثیلتھا الجدولیة. بمعنى أن مھنة العامالت بمؤسسات ریاض 
األطفال لم تسھم فى تحقیق التباین فى تقییمھم لمستوى المرونة 

 –مرونة تقدیم الخدمة  –االستراتیجیة وأبعادھا (مرونة المعلومات 
المرونة  -المرونة التنافسیة  -مرونة رأس المال البشرى 

قیة) فى ظل جائحة كورونا بمؤسسات ریاض األطفال. التسوی
 )2017نوال عبداوى (وتتفق ھذه النتیجة مع ما أوضحتھ دراسة 

فى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة فى مستوى المرونة 
 االستراتیجیة تعزى لمتغیر المھنة.

  ات ریاض األطفال تبعاً للمھنة) تحلیل التباین فى اتجاه واحد لتحقیق التنمیة المستدامة لمؤسس16جدول (

مجموع  مصدر التباین المتغیرات
 المربعات

درجات 
مستوى  قیمة ف متوسط المربعات الحریة

 الداللة

 متطلبات االستدامة

 357.454 3 1072.361 بین المجموعات
10.404 

 
0.001 

 34.357 312 10719.538 داخل المجموعات 
 315 11791.899 الكلى 

 االستدامةمبادئ 

 244.047 3 732.140 بین المجموعات
4.629 

 
0.01 

 52.725 312 16450.240 داخل المجموعات 
 

 315 17182.380 الكلى

 تحقیق التنمیة المستدامة

 1095.595 3 3286.784 بین المجموعات

7.160 
 

0.001 
 153.021 312 47742.684 داخل المجموعات 

 
 315 51029.468 الكلى

ً بین ) 16یتضح من جدول (      وجود تباین دال إحصائیا
متوسطات درجات عینة الدراسة من العامالت بمؤسسات ریاض 
األطفال فى مستوى تقییمھن لتحقیق التنمیة المستدامة ومحوریھا 

ً للمھنة، حیث بلغت  –(متطلبات االستدامة  مبادئ االستدامة) تبعا
)، 10.404)، (7.160ھذه الفروق (النسبة الفائیة المعبرة عن 

) على التوالى، وھى قیم أكبر من مثیلتھا الجدولیة. وھذا 4.629(
یعنى أن مھنة العامالت بمؤسسات ریاض األطفال أسھمت  فى 
تحقیق التباین فى تقییمھن لتحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات 
ریاض األطفال، ومستوى توافر متطلبات االستدامة، ومستوى 

لتزام بمبادئ االستدامة. وفى ضوء ھذه النتائج تم تطبیق اختبار اال
لمعرفة اتجاه التباین، والذى أوضح أن أعلى متوسط  Tukeyتوكى

) یلیھ 131لتحقیق التنمیة المستدامة كان للمشرفات حیث بلغ (
)، یلیھ متوسط المعلمات 126.24متوسط المدیرات والذى بلغ (

ً 123.44والذى بلغ (  متوسط اإلداریات والذى بلغ )، واخیرا
). بینما كان أعلى متوسط لتوافر متطلبات االستدامة 115(

) یلیھ متوسط المدیرات والذى بلغ 67للمشرفات حیث بلغ (
ً 59.7)، یلیھ متوسط المعلمات والذى بلغ (61.88( )، واخیرا

). فى حین كان أعلى متوسط 56متوسط اإلداریات والذى بلغ (
)، یلیھ متوسط 64.3ئ االستدامة للمدیرات حیث بلغ (لاللتزام بمباد

)، یلیھ متوسط المعلمات والذى بلغ 64المشرفات والذى بلغ (
ً متوسط اإلداریات والذى بلغ (63.7( ). وتتفق ھذه 59)، واخیرا

عفیفى وابراھیم سلیم  أملالنتیجة مع ما أشارت إلیھ دراسة 
مستوى تحقیق  وجود فروق ذات داللة إحصائیة فىفى  )2019(

وبذلك یتحقق التنمیة المستدامة للمؤسسة التعلیمیة تعزى المھنة.
 الفرض الخامس جزئیاَ.

  :Recommendations التوصیات
فى ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث الحالیة توصى الباحثة بما  

  یلى:
توجیھ العنایة أكبر لرأس المال البشرى بالمؤسسة باعتباره  -

ً فى تحقیق التنمیة المستدامة لمؤسسات أھم المتغیرات تأثی را
ریاض األطفال وذلك من خالل استقطاب الكفاءات، والحفاظ 
على استبقائھا وتطویرھا وتنمیة قدراتھا وتحفیز وتشجیع 

  المتمیزین منھم.
إقامة دورات تدریبیة للعامالت بمؤسسات األطفال لتنمیة  -

ورونا تفعیل ألیات المرونة االستراتیجة فى ظل جائحة ك
وأبعادھا. وكذلك لتنمیة الوعى بمتطلبات استدامة المؤسسة، 

 والوعى بمبادئ استدامة المؤسسة.
تعمیم النموذج المتبع فى مؤسسات ریاض األطفال الدولیة فى  -

تفعل المرونة االستراتیجیة وتحقیق التنمیة المستدامة 
  للمؤسسة على غیرھا من مؤسسات ریاض األطفال. 
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